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ค าน า 
 
 
 

โรงเรียนนายเรือเป็นแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ มีบทบาทส าคัญในการให้ความรู้
ทางวิชาการระดับอุดมศึกษาสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ตามความต้องการของ
กองทัพเรือ ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการเดินเรือ และ พ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรืออย่า งเพียงพอ ที่จะไป
ปฏิบัติหน้าที่นายทหารเรือพรรค-เหล่าต่างๆ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับสูงขึ้น
ต่อไป ตลอดจนมีความเป็นผู้น า มีความส านึกในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เทิดทูนและยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2558 นี้ จัดท าโดยค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องคือ 
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
โรงเรียนทหาร พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 และข้อก าหนดในอนุสัญญาว่าด้วยมาตรฐานการฝึก การออก
ประกาศนียบัตร และการปฏิบัติหน้าที่ในเรือของคนประจ าเรือ ค.ศ.2010 (International Convention on 
Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 2010 : STCW 2010) ขององค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) อีกท้ังยังได้รับฟังความคิดเห็นของ
หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยผู้ใช้นายทหารที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  เพ่ือให้หลักสูตรที่
จัดท าขึ้นสามารถผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักการอุดมศึกษาและองค์กรวิชาชีพ 
รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือได้ต่อไป 

ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของหลักสูตรนี้คือ การปรับหลักสูตรเป็น 5 ปีโดยให้ความส าคัญกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพสาขาต่างๆ และการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพเรือ โดยจัดการศึกษาให้มีสาขาวิชาและกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวทางรับราชการของแต่ละพรรค-เหล่า มุ่งเน้นการน าความรู้และทักษะจากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามสายงานและความถนัดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังปรับปรุงแนวทางการฝึก
ภาคปฏิบัติให้สามารถเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2558 นี้จะใช้ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพเรือ ให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพตรงตามความต้องการของกองทัพเรือ อันจะ
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 

         โรงเรียนนายเรือ 
 ตุลาคม 2558 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
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ชื่อสถานศึกษาและทีต่ัง้ 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนายเรือ (Royal Thai Naval Academy) 
ที่ตั้ง   เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 

   โทรศัพท์ 0-2394-0441-4 โทรสาร 0-2756-5089, 0-2475-3805 
   เว็บไซต์: http://www.rtna.ac.th 

 
โรงเรียนนายเรือ มีพ้ืนที่ในการด าเนินการศึกษาและการฝึกอบรมรวมประมาณ 127 ไร่ (ไม่รวมพ้ืนที่พัก

อาศัยของข้าราชการ) ลักษณะพ้ืนที่เป็นรูปแคบยาวขนานกับแม่น้ าเจ้าพระยา มีอาคารสิ่งปลูกสร้างส าคัญ
ประกอบด้วย อาคารกองบัญชาการ อาคารเรียนหลัก 6 อาคาร อาคารพักอาศัยของนักเรียนนายเรือ 4 อาคาร หอ
ดาราศาสตร์ อาคารโรงอาหาร โรงรถ กองโรงงาน โรงพยาบาล สโมสร คลังพลาธิการ อาคารคลังการเรือ อาคาร
พลศึกษา อาคารสระว่ายน้ า สนามฟุตบอล สนามรักบี้ สนามกรีฑา และสนามกีฬาประเภทต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 1 แผนที่ที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ 

 

ประวัติความเป็นมา 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบการ

ปกครองบ้านเมืองใหม่ตามแบบตะวันตก ส าหรับกิจการทหารเรือนั้น โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งกรมทหารเรือขึ้น โดย
ระยะแรกที่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางรากฐานงานต่างๆ ก็ได้จ้างชาวต่างประเทศมาด ารง
ต าแหน่งส าคัญที่คนไทยยังท างานไม่ได้ เช่น ผู้บังคับการเรือ ผู้บัญชาการปูอมต่างๆ และครูอาจารย์ ต่อมากรม

ถ.วงแหวนสว่นใต้ (บางพล-ีสุขสวัสดิ์) 

อ่าวไทย 

ถ.สุขุมวิท(สายเกา่) 

ถ.เทพารักษ ์ถ.ปูุเจ้าสมิงพราย 

ถ.บางนา-ตราด ทางด่วนบูรพาวิถ ีถ.สรรพาวุธ 

ถ.ศรีนครินทร์ 

แม่น้ าเจ้าพระยา 

โรงเรียนนายเรือ 

 พิพธิภัณฑ์ช้างเอราวัณ 

 พิพธิภัณฑ์ทหารเรือ 

ปากน้ า
สมุทรปราการ 

บางนา 

บางพล ี

ถ.วงแหวนตะวันออก 
(บางนา-บางปะอิน) 

พิกัด  
Lat:13.609651 
Lo: 100.594385 
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ทหารเรือได้ตั้งโรงเรียนส าหรับอบรมนายทหารชั้นประทวนขึ้นครั้งแรกที่บริเวณอู่หลวง ใต้วัดระฆัง ตรงข้ามท่ารา
ชวรดิฐ และใน พ.ศ.2434 ได้ตั้งโรงเรียนนายสิบขึ้น 
 ใน พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) หลังจากเกิดเหตุการณ์เรือรบฝรั่งเศสตีฝุาล่วงล้ าปากน้ าเจ้าพระยา 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชด าริว่า การที่ต้องจ้างชาวต่างประเทศเป็น ผู้บังคับการ
เรือและปูอมนั้น ไม่เป็นที่มั่นคงที่จะรักษาประเทศได้ จะต้องมีการศึกษาและฝึกหัดให้คนไทยท าหน้าที่แทนชาว
ต่างประเทศได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ไปศึกษา
วิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ 
 ใน พ.ศ.2440 ได้ตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรือขึ้น แต่เปิดเรียนได้  3 รุ่น จนถึงวันที่ 15 เมษายน 
พ.ศ.2441 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้น โดยให้ใช้เรือพระที่นั่งมหาจักรี และ ร.ล.มูรธาว
สิตสวัสดิ์ เป็นสถานที่เรียน ส่วน ร.ล.พาลีรั้งทวีป และ ร.ล.สุครีพครองเมือง ใช้เป็นที่พักและฝึกนักเรียน มีนาวาโท
ไซเดอร์ลิน ชาวเดนมาร์กเป็นผู้บังคับการ ร.ล.มูรธาวสิตสวัสดิ์ และเป็นผู้บังคับการโรงเรียนด้วย ส าหรับนักเรียนนั้น 
ได้คัดเลือกจากพลทหาร จ่าจ าพวกนายท้ายเรือใหญ่ และนักเรียนจากโรงเรียนนายร้อยทหารเรือ เรียกชื่อว่า
นักเรียนนายเรือ ในครั้งแรกมีนักเรียน 12 นาย ในปีต่อมานักเรียนมีจ านวนมากขึ้น จึงต้องให้นักเรียนขึ้นมาพักที่
ศาลาการเปรียญวัดวงษมูล แต่ด้วยเหตุที่สถานที่เล่าเรียน คับแคบ ใน พ .ศ.2443 จึงย้ายโรงเรียนขึ้นมาอยู่ที่นันท
อุทยาน ธนบุรี 
 เมื่อจ านวนนักเรียนมากเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระ
กรุณาพระราชทานพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนนายเรือ และในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2449 
(ร.ศ.125) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ และได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขาไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือว่า 

“วันที่ 20 พฤษจิกายน รศ.125 เรา จุฬาลงกรณ์ ปร ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เหนการ
ทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่ม่ันสืบไปในภายน่า” 
 

 
 

ภาพที่ 2 พระราชหัตถเลขาฯ ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ 
 

 การศึกษาในโรงเรียนนายเรือในช่วงเวลานั้น เป็นการศึกษาตามหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงใน 
พ.ศ.2448 โดยมีนายพลเรือตรี พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็น
ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนั้นเสด็จในกรม ฯ ยังได้ทรงอ านวยการศึกษาและเป็นองค์
อาจารย์ตั้งแต่ พ.ศ.2449 จนถึง พ.ศ.2454 ท าให้นักเรียนนายเรือที่ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานแทนนายทหารต่างประเทศได้เป็นอย่างดี นับแต่นั้นมาราชนาวีไทยก็ได้ด าเนินการโดยคนไทยตามพระ
ราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบจนปัจจุบันนี้ และจากลายพระราชหัตถเลขา
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ข้างต้น โรงเรียนนายเรือจึงก าหนดปรัชญาของโรงเรียนนายเรือว่า “แหล่งผลิตนายทหารเรือ อันเป็นรากแก้วของ
กองทัพเรือ” 

ประมาณกลางปี พ.ศ.2486 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง จังหวัดพระนครได้ถูกโจมตีจากภัย
ทางอากาศอยู่บ่อยครั้ง จึงได้มีค าสั่งให้ย้ายโรงเรียนนายเรือจากพระราชวังเดิมไปอยู่ที่สัตหีบเป็นการชั่วคราว โดยมี
การสร้างโรงเรียนนายเรือแห่งใหม่ขึ้นที่อ่าวเกล็ดแก้ว อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แต่เมื่อน านักเรียนกับนายทหาร
และครูอาจารย์ไปที่นั่น ก็ประสบปัญหา เนื่องจากสภาพโดยรอบโรงเรียนยังเป็นปุา มีไข้มาเลเรียระบาด ครูอาจารย์
เดินทางมาสอนล าบาก นักเรียนก็เป็นไข้มาเลเรียขึ้นสมองกันหลายคนจนไม่สามารถเรียนหนังสือได้ ในที่สุด ปี พ.ศ. 
2495 โรงเรียนนายเรือจึงต้องย้ายจากเกล็ดแก้วมาอยู่ที่ปูอมเสือซ่อนเล็บจังหวัดสมุทรปราการ โดยแลกสถานที่กับ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และได้ผลิตนายทหารหลักของกองทัพเรือมาจนถึงทุกวันนี้ 

ภารกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการศึกษา  
ภารกิจ 

 โรงเรียนนายเรือเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพเรือมีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึกและอบรม
นักเรียนนายเรือด้านวิทยาการ วิชาทหาร จริยศึกษาและพลศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความเป็นผู้น า มีคุณธรรมประจ าใจ มีความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ สืบทอดแบบธรรมเนียมประเพณี
ของทหารเรือ เทิดทูนและยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ปรัชญา 
 แหล่งผลิตนายทหารเรือ อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนนายเรือจะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือที่เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน 

พันธกิจ 
 (1) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักท่ีมีความรู้ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน
กองทัพเรือและมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหารเรือในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทัพเรือ 
 (2) พัฒนาระบบการศึกษาและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพทหารเรือ 
 (3) พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นคุณภาพของกระบวนการและ
ผลงานรวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายด้านการศึกษา 
(1) ด้านการบริหารการศึกษา ก าหนดแนวทาง/นโยบาย/เปูาหมายการบริหารให้ชัดเจน และจัดระบบ

การบริหารการศึกษาให้มีความคล่องตัว สามารถติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการต่างๆได้  พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมลูเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

(2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตรการศึกษา และพิจารณา
ทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรให้สามารถผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะตามความต้องการของกองทัพเรือ 
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และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศกึษาแห่งชาติรวมทั้งมีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการและเทคโนโลยี 

(3) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตร และสอดคล้องตามกรอบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ให้ทันสมัยสอดคล้องตามหลักการศึกษา รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุดให้ทันสมัยและเอ้ืออ านวย
ต่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ด้านการพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาของฝุายศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการสอน การอ านวยการสอน และการสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งพัฒนาทักษะการสอนและการปฏิบัติงานอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกับการ
สอนให้เอ้ือต่อการพัฒนาตนเองของนักเรียนนายเรือตามหลักการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(5) ด้านการพัฒนางานทางวิชาการ ส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานใน
ฝุายศึกษา ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การเรียนการ
สอน และการบริหารการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณอย่างพอเพียง 

(6) ด้านการบริการทางการศึกษา ส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในฝุาย
ศึกษา ใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนในการให้บริการทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการฝึกหัดศึกษาแก่ 
หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกโรงเรียนนายเรือและสังคม/ชุมชน  

โครงสร้างการบริหารจดัการ 
 โรงเรียนนายเรือเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ แบ่งการบริหารราชการออกเป็น กองบัญชาการ กรม
นักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ฝุายศึกษา ฝุายบริการ กองสถิติและวิจัย และโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ โดยแต่
ละหน่วยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

กองบัญชาการ  มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา วางแผน อ านวยการ ควบคุม และบริหารกิจการของ
โรงเรียนนายเรือ ให้บรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้ มีหน่วยงานภายในประกอบด้วย 

- แผนกธุรการ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ การก าลังพล การทะเบียนราษฎร์ และ
ประวัติของข้าราชการ 

- แผนกการเงิน มีหน้าที่ด าเนินการรับ-จ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียนนายเรือ 

กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์  มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา และฝึกอบรม นักเรียนนายเรือ ใน
เรื่องการปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยา ความอดทน และลักษณะผู้น า มีหน่วยงานภายในประกอบด้วย 

- กองพัน มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา ฝึก อบรม นักเรียนนายเรือ ให้อยู่ในระเบียบวินัย 
ตลอดจนท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าสอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนนายเรือ โดยใกล้ชิด 

- กองพลศึกษา  มีหน้าที่ด าเนินการฝึกพลศึกษาและการกีฬาทุกประเภทเพ่ือให้นักเรียนนายเรือมี
พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแกร่ง อดทน มีทรวดทรงสมกับเป็นทหาร รวมทั้งให้ความรู้ด้านทัศนสัญญาณ ตลอดจนให้
ความรู้ทางด้านวิชาการพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 

- หมวดดุริยางค์ มีหน้าที่ฝึกสอนเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีแก่นักเรียนนายเรือตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ฝ่ายศึกษา  มีหน้าที่ให้การศึกษาวิชาการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี และวิชาชีพทหารเรือแก่นักเรียนนาย
เรือ มีหน่วยงานภายในประกอบด้วย 

- กองวิชาการอาวุธและยุทธวิธี มีหน้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับระบบอาวุธหลักประจ าเรือและอาวุธ
พ้ืนฐานของทหารราบ ปลูกฝังความรู้พ้ืนฐานของยุทธวิธีทางเรือและปฏิบัติการทางเรือ ตามสาขายุทธการที่ส าคัญ 
รวมทั้งยุทธวิธีเบื้องต้นของทหารนาวิกโยธินและวิชาประวัติศาสตร์ทางเรือ 

- กองวิชาการเรือและเดินเรือ มีหน้าที่ให้ความรู้ในวิชาการเรือทางทฤษฎีและการเรือทางการใช้
การ ทั้งการเรือเล็กและเรือใหญ่ และรับผิดชอบในการสอนวิชาเดินเรือภาคทฤษฎีทุกรูปแบบ ทั้งการเดินเรือใกล้ฝั่ง 
เดินเรือดาราศาสตร์ และการเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 

- กองวิชาคณิตศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบให้การศึกษาในแขนงวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์  

- กองวิชามนุษยศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาในแขนงวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
- กองวิชาฟิสิกส์และเคมี มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาในแขนงวิชาฟิสิกส์และเคมีพ้ืนฐาน 
- กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาวิชากฎหมาย และสังคมศาสตร์ 
- กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาวิชาในแขนงไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ การ

สื่อสาร และเครื่องค านวณ 
- กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ  มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาวิชาในแขนงการจักรไอน้ า 

เครื่องยนต์เครื่องจักรต่างๆ การออกแบบโครงสร้างและการทรงตัวของเรือ การกลศาสตร์ วัสดุทางวิศวกรรม และ
วิชาการโรงงาน 

- กองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาวิชาอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา การส ารวจแผนที่ การสร้างแผนที่ 

- กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ มีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาวิชาการจัดและการบริหารงาน การ
บัญชี การวิจัยด าเนินงาน ทฤษฎีการตกลงใจ การวิเคราะห์ประสิทธิผล และการเศรษฐศาสตร ์

- แผนกห้องสมุด มีหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการห้องสมุด ให้การช่วยเหลือและแนะน าการใช้
ห้องสมุด รวมทั้งการจัดหาหนังสือและเอกสารตามความต้องการของการศึกษา จัดระบบและเก็บรักษาหนังสือ
ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่จะให้บริการได้โดยสมบูรณ์ 
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ฝ่ายบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพลาธิการ การขนส่ง การสาธารณูปโภค อุปกรณ์และเครื่องช่วย
การศึกษา การบ ารุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ ให้บริการทั่วไป และสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยต่างๆในเรื่องของสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งทางวัตถุและองค์บุคคล รวมทั้งเป็นหน่วยให้การศึกษาภาคปฏิบัติ
ในโรงงานแก่นักเรียนนายเรืออีกด้วย มีหน่วยงานภายในประกอบด้วย 

- กองบริการ มีหน้าที่ด าเนินงานด้านการพลาธิการ การขนส่ง การสาธารณูปโภค การซ่อมแซม
อาคารและสิ่งก่อสร้าง การรักษาพ้ืนที่ ตลอดจนการปูองกันอัคคีภัยและอุทกภัย 

- กองโรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกสอนภาคปฏิบัติให้แก่นักเรียนนายเรือในเรื่องของช่าง
เครื่องยนต์ ช่างปรับ ช่างกลึง ช่างโลหะแผ่น และช่างไม้ 

- กองเครื่องช่วยศึกษา มีหน้าที่ในการผลิตต าราและคู่มือการเรียนต่างๆภายในขีดความสามารถ
จ ากัดระดับหนึ่ง และเก็บรักษาเพ่ือแจกจ่ายส าหรับการศึกษา รวมทั้งให้บริการเครื่องช่วยศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

กองสถิติและวิจัย มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา และทะเบียนประวัติของนักเรียนนาย
เรือ วิจัยและพัฒนาการฝึกและศึกษา รวมทั้งการสถิติที่เก่ียวข้อง 

โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการรักษาพยาบาลแก่นักเรียนนายเรือ 
ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ตลอดจนด าเนินการด้านสุขาภิบาล และการเวชกรรมปูองกันในเขตพ้ืนที่
ของโรงเรียนนายเรือ 

ทรัพยากรที่ส าคัญ 
อาคาร /สิ่งปลูกสร้าง- ประกอบด้วย อาคารกองบัญชาการและหอประชุมกลาง อาคารเรียนและฝึกหัด

ศึกษา รวม 7 อาคารอาคารเครื่องฝึกจ าลองการเดินเรือ หอดาราศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ อาคารกีฬา 
สนามกีฬาประเภทต่างๆ สระว่ายน้ าอาคารนอนนักเรียนนายเรือคลังพลาธิการ คลังการเรือ โรงพยาบาล ฯลฯ 

ทรัพยากรบริการต่างๆ - โรงประกอบอาหาร โรงอาหารนักเรียนนายเรือ โรงซักรีดเสื้อผ้านักเรียนนายเรือ 
สโมสรนายทหารสัญญาบัตร และร้านค้าสวัสดิการข้าราชการและนักเรียนนายเรือ  ห้องสมุด คลังต ารา  
โรงจอดรถยนต์ โรงงานซ่อมรถยนต์ และ งานโยธา รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก-ใหญ่ รถบรรทุกขนาดเล็ก-ใหญ่ 
รถยนต์นั่งส่วนกลาง และรถบริการอื่นๆ ฯลฯ 

ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาและการฝึกที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
- ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟูา/วิศวกรรมเครื่องกลเรือ/ฟิสิกส์และเคมี 
- ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
- ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
- ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning Classroom) 
- ห้องจ าลองการเดินเรือ และ ห้องจ าลองปฏิบัติการทางเรือ 
- คลังการเรือและการอาวุธ (เรือฝึกการเรือและยุทธภัณฑ์ประเภทต่างๆ) 
- ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือ และระบบสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ฯลฯ 
- สนามฝึกก าลังใจ (การพัฒนาคุณลักษณะผู้น าทหาร) 
- เครื่องอุปกรณ์การฝึกภาวะผู้น า เช่น ชุดราชองครักษ์  ฯลฯ 
- โรงพลศึกษา สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ 
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- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ 

งบประมาณ 
การบริหารการศึกษา ประมาณ 8,334,000 บาท/ปี 
การพัฒนาสภาพแวดล้อม ประมาณ 3,834,000 บาท/ปี 
การพัฒนาสื่อ/อุปกรณ์ ประมาณ 5,834,000 บาท/ปี 
การฝึกปฏิบัติ ประมาณ 100,000,000 บาท/ปี 
 
หมายเหตุ ค านวณจากจ านวนนักเรียนนายเรือทั้ง 5 ชั้นปี รวม 400 นาย และยังไม่รวมเงินเดือน

ข้าราชการของโรงเรียนนายเรือ งบพัฒนาสิ่งก่อสร้าง งบพัฒนาบุคลากร และงบประมาณ อ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการศึกษาและการฝึก 
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ส่วนที่ 2 การศึกษาและหลักสูตร 
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กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตร 
การผลิตนายทหารสัญญาบัตรของโรงเรียนนายเรือนั้น มีกระบวนการต่างๆเกี่ยวข้องตั้งแต่การรับสมัคร

นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามาป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (ใช้เวลาศึกษา 2 ปี)
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในโรงเรียนนายเรือ ก่อนออกไปปฏิบัติงานในกองทัพเรือ รวมระยะเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น   7 ปี 
ซึ่งโรงเรียนนายเรือถือเป็นสถาบันหลักท่ีจะพัฒนานักเรียนนายเรือให้มีคุณลักษณะตามท่ีกองทัพเรือต้องการ 

 

 

กระบวนการจัดท าหลกัสูตร 
โรงเรียนนายเรือจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ของสภาการศึกษาวิชาทหาร 

หลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานการศึกษาอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือจึงเป็นหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องตามข้อเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
พระราชบัญญัติการศึกษาวิชาการทหาร ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากสภาการศึกษาวิชาทหารกระทรวงกลาโหม โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาตั้งแต่ระดับโรงเรียนนายเรือ ระดับกองทัพเรือ และระดับกระทรวงกลาโหม  

โรงเรียนนายเรือจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
จัดระบบการศึกษาและการเรียนการสอนตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุคสมัยและเป็นไปตามความต้องการของกองทัพเรือเสมอมา ใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายของหน่วย โดยโรงเรียนนายเรือจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างหลักสูตร เพ่ือน านโยบายและแนวทางมาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร  

คณะกรรมการหลักสูตรจะประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ตลอดจน
ผู้แทนหน่วยผู้ใช้นายทหารสัญญาบัตรที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือมาพิจารณาร่วมกัน หลังจากนั้น 
โรงเรียนนายเรือจะเสนอร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ  (กรรมการ
ระดับกองทัพเรือ) เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยผู้ใช้พิจารณาความเหมาะสม ก่อนน าเข้าไปขอความเห็นชอบจากสภา
การศึกษาวิชาการทหาร ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็ จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 5) 
ต่อไป จึงท าให้มั่นใจได้ว่า โรงเรียนนายเรือร่างหลักสูตรการศึกษาสอดคล้องตามนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป หลังจากจัดท าร่างหลักสูตรแล้วยังมีข้ันตอนการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรตั้งแต่ระดับกองทัพเรือ
จนถึงระดับกระทรวงกลาโหม  

โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนเตรียมทหาร

กองทัพเรือ
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ผังแสดงขัน้ตอนการพิจารณาหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

พิจารณาร่างหลักสูตรโดย 
คณะกรรมการโรงเรียนนายเรือ 

 นโยบาย
กระทรวงกลาโหม 
กรอบ/นโยบาย

หลักเกณฑ์สภาการศึกษา
วิชาการทหาร (กห.) 

หลักเกณฑ ์สกอ. หลักเกณฑ์องค์กรวิชาชีพ
(สภาวิศวกรฯ, IMO) 

ความต้องการของหน่วย
ผู้ใช้ในกองทัพเรือ 

ปัจจัย/สภาวะ
แวดล้อม 

ความก้าวหน้าของ

พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ 

แนวทางการศึกษา

พิจารณาร่างหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการทีก่องทัพเรือแต่งตั้ง 

 

การพิจารณาร่างหลักสูตรโดย 
คณะกรรมการของกองบัญชาการกองทัพไทย 

พิจารณาร่างหลักสูตร 
โดยสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
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การจัดโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ แบ่งการศึกษาและการฝึกออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนวิทยาการอุดมศึกษา 

ส่วนการฝึกทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพทหารเรือ และส่วนการพัฒนาคุณลักษณะผู้ น า คุณธรรมและจริยธรรม
ของนายทหาร แสดงตามแผนภาพด้านล่าง 

 

 
 

1 ส่วนวิชาการอุดมศึกษา 
ก าหนดโครงสร้างตามระเบียบของสภาการศึกษาวิชาการทหารและค านึงถึงหลักเกณฑ์การท าหลักสูตร

อุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

วิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งกายใจ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ประพฤติดีมีศีลธรรม จิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคมชาติและโลก   

วิชาเฉพาะด้าน เป็นวิชาการประกอบด้วยกลุ่มวิชาพ้ืนฐานเฉพาะสาขาและกลุ่มวิชาแกนเฉพาะสาขาต่าง 
ๆ เนื้อหาวิชาในส่วนนี้จะสอดคล้องกับกรอบข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพในสาขานั้นๆ และบรรจุเนื้อหาวิชาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการใช้ปฏิบัติงานทางเรือให้มากขึ้น เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพทางเรือให้เด่นชัดและ
สนองความต้องการของหน่วยผู้ใช้ 

วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่นักเรียนนายเรือ สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน
นายเรือ  โดยโรงเรียนนายเรือพิจารณาจัดวิชาที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะทั่วไปนอกเหนือจากวิชาแกนใน
สาขาที่ศึกษา   

วิชาชีพทหารเรือ เป็นการสร้างพ้ืนฐานความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กองทัพเรือแก่นักเรียนนายเรือ ประกอบด้วยวิชาการเรือ การเดินเรือ กฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินเรือ  การทหาร
และการท าสงครามทางเรือ การสร้างภาวะผู้น าทหาร และศาสตร์ทางทะเลในด้านต่างๆ 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 4 หลักสูตร คือ  
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา (Electrical Engineering) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ (Hydrographic Engineering) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (Management Science) 

ส่วนวิชาอุดมศึกษา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาชีพทหารเรือทั่วไป

ส่วนวิชาชีพทหารเรือ

หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ

หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคเหล่า

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ส่วนการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าทหาร

ภาวะผู้น า

สมรรถภาพทางร่างกาย

คุณธรรมและจริยธรรม



- 13 - 

2 ส่วนการฝึกทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพทหารเรือ 
การฝึกทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพทหารเรือนั้น ได้จัดท าเป็นหลักสูตรการศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ มีความมุ่งหมาย ให้นักเรียนนายเรือ มีความรู้และ
ประสบการณ์ ความช านาญด้านวิชาชีพทหารเรือตามล าดับชั้น ตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานจนถึงขั้นปฏิบัติงาน  เพ่ือให้พร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้เท่าเทียมผู้ท าการในเรือตามมาตรฐานสากล มีพ้ืนฐานเพียงพอที่จะรับการศึกษาเพ่ิมเติมส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในระดับสูงขึ้นไป โดยก าหนดให้มีการฝึกร่วมกันทุกพรรค–เหล่าในแต่ละปีไว้เป็นเวลารวม
ประมาณ 10 สัปดาห์  

การจัดการฝึกภาคปฏิบัตินั้น เป็นการฝึกภาคทะเล โดยจัดตั้งเป็นหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ หรือ หน่วยฝึก
นักเรียนนายเรือเพ่ือด าเนินการฝึกนักเรียนนายเรือทั้งที่ โรงเรียนนายเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัต
หีบ และท าการฝึกในทะเลทั้งน่านน้ าในประเทศและต่างประเทศ  โดยขอรับการสนับสนุนเรือฝึกจากกองเรือ
ยุทธการ และหน่วยสนับสนุนต่างๆ 

การฝึกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ แบ่งเนื้อหาการฝึกให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
และการเสริมสร้างทักษะในวิชาชีพทหารเรือของนักเรียนนายเรือแต่ละชั้นปีไว้ดังนี้ 
 (1) ชั้นใหม่ (นักเรียนนายเรือที่เพ่ิงรับมาจากโรงเรียนเตรียมทหาร) เป็นการฝึกเพ่ือปรับสภาพ สร้าง
พ้ืนฐานขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือและความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทหารเรือ  สร้างประสบการณ์ชาวเรือและ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรือและการเดินเรือ 

(2) ชั้นปีที่ 1 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะชาวเรือ และฝึกปฏิบัติในวิชาชีพทางเรือและวิชาชีพทหารเรือ 
ประกอบด้วยการเรือ เดินเรือ และพ้ืนฐานการจักรกล ในลักษณะการปฏิบัติงานของลูกยาม 

(3) ชั้นปีที่ 2 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะชาวเรือ และฝึกปฏิบัติในวิชาชีพทางเรือและวิชาชีพทหารเรือ ใน
ด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟูาในเรือ รวมทั้งการฝึกทักษะเกี่ยวกับการเรือและเดินเรือ  
 (4) ชั้นปีที่ 3 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะชาวเรือ ทักษะการปฏิบัติงานทางเรือ และฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ
ทหารเรือตามพรรค-เหล่า โดยพรรคกลินเน้นฝึกปฏิบัติในด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟูาในเรือ ส่วนพรรค-เหล่า
อ่ืนๆ เน้นฝึกปฏิบัติในด้านการเรือ เดินเรือ และการปฏิบัติงานของจ่ายาม/พันจ่ายาม  
 (5) ชั้นปีที่ 4 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะชาวเรือ ทักษะการปฏิบัติงานทางเรือ และฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ
ทหารเรือตามพรรค-เหล่า โดยพรรคกลินเน้นฝึกปฏิบัติในด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟูาในเรือ ส่วนพรรค-เหล่า
อ่ืนๆ เน้นฝึกปฏิบัติในด้านการเรือ เดินเรือ และการปฏิบัติงานของพันจ่ายาม /ผู้ช่วยนายยาม 
 (6) ชั้นปีที่ 5 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะชาวเรือ ทักษะการปฏิบัติงานทางเรือ และฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ
ทหารเรือตามพรรค-เหล่า โดยพรรคกลินเน้นฝึกปฏิบัติในด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟูาในเรือ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายช่างกล หรือนายทหารไฟฟูาอาวุธ ส่วนพรรค-เหล่าอ่ืนๆ เน้นฝึกปฏิบัติในด้านการน าเรือ และ
เดินเรือในสภาวะการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนายยามเรือเดิน และผู้ควบคุมเรือ  

การวัดและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัตินั้น ด าเนินการโดยหน่วยการฝึกที่โรงเรียนนายเรือหรือ
กองทัพเรือก าหนด  ซึ่งนักเรียนนายเรือที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นและส าเร็จการศึกษา จะต้องมีผลการศึกษา
ภาคปฏิบัติไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนนายเรือก าหนด และน าผลประเมินจากการฝึกรายบุคคลไปใช้ในการคิด
คะแนนเฉลี่ยของผลการศึกษาด้วย  

รายละเอียดในการฝึกภาคปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเอกสารคู่มือ/แนวทาง/แผนการฝึกภาคปฏิบัติของโรงเรียน
นายเรือ  

3 ส่วนการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าและคุณธรรมของนายทหาร 
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มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนนายเรือ มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ที่สมบูรณ์ มีความเป็น
ผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความคิดริเริ่ม มีปฏิภาณไหวพริบดี 
มีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระยะเวลา
ในการฝึกอบรมเป็นไปตามภาคการศึกษาของนักเรียนนายเรือและความเหมาะสม โดยมีกรมนักเรียนนายเรือรักษา
พระองค์เป็นหน่วยรับผิดชอบในการด าเนินการฝึกและศึกษาให้บรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  

แนวทางการด าเนินการ ประกอบด้วย การเรียนการสอนในห้องเรียน จัดครูอาจารย์ผู้สอน โดยให้ฝุาย
ศึกษา โรงเรียนนายเรือ และ กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ เป็นผู้พิจารณาร่วมกัน การปฏิบัติตามตาราง
ปฏิบัติประจ าวันของนักเรียน โดยกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ปรับแต่งตามความเหมาะสม การท ากิจกรรม
ต่างๆ ตามช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย และการบรรยายพิเศษเพ่ือให้นักเรียนนายเรือได้เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์จากผู้บรรยายภายนอก รวมทั้งเรื่องที่ควรได้รับความสนใจในขณะนั้น โดยให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมา
บรรยายพิเศษในห้วงเวลาได้ตามความเหมาะสม 

เนื้อหาการฝึกอบรม ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทหารเรือ การรบทางเรือของไทยในอดีต 
วีรกรรมของบูรพมหากษัตริย์ไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ กิจกรรมและมารยาทสังคม จิตวิทยาการ
ปกครอง ระเบียบข้อบังคับ วินัยทหาร การปกครอง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น 

การวัดและประเมินผลการฝึกอบรมคุณลักษณะผู้น าและคุณธรรมของนายทหารนั้น ด าเนินการโดยกรม
นักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ซึ่งนักเรียนนายเรือที่ได้รับการพิจารณาเลื่ อนชั้นและส าเร็จการศึกษา จะต้องมี
คะแนนในการประเมินสมรรถภาพทางกาย คะแนนความประพฤติ และคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหาร ไม่
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนนายเรือก าหนด 

รายละเอียดในการฝึกอบรมคุณลักษณะผู้น าและคุณธรรมของนายทหารนั้นให้เป็นไปตามเอกสาร
หลักสูตรการศึกษาภาคการฝึกอบรมคุณลักษณะผู้น าและคุณธรรมของนายทหาร 

ก าหนดการเปิดสอน 
- เมษายน 2558 

จ านวนผู้เรียน 
เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยประมาณดังนี้ 

ชั้นปี 
จ านวนนักเรียนนายเรือในแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 
ชั้นปีที่ 5 - - - - 80 

อาจารย์ผู้สอน 
-อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายชื่อตามกลุ่มวิชาส่วนที่ 3 
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คุณสมบัติของผูเ้ข้าศึกษาและการคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(1) ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร  
(2) นักเรียนจ่าทหารเรือที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 

2 การคัดเลือกผู้ที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ 
(1) ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนนายเรือจะเปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่มีคุณวุฒิระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 อายุระหว่าง 16 – 18 ปี เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ โดยกระบวน การ
รับสมัคร และการสอบคัดเลือก เป็นไปตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร 

(2) ในแต่ละปีการศึกษา กองทัพเรือจะท าการสอบคัดเลือกนักเรียนจ่าทหารเรือที่มีผลการเรียนดี ตาม
จ านวนที่กองทัพเรือต้องการ ให้เลื่อนฐานะเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ และเข้าศึกษาใน
โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีกระบวนการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ท่ีกองทัพเรือก าหนด 

ระบบการศึกษา 
การจัดการศึกษา แบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 5 ปี  
การคิดหน่วยกิต 

- รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย/อภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น  
1 หนวยกิต 

- รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝก/ทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
- การฝึกงาน/ฝึกภาคสนาม ที่ ใช เวลาฝ กไม น อยกว า 45 ชั่ ว โมง/ภาคการศึกษา คิด เป็น  

1 หนวยกิต 
- การท าโครงงาน/กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ 

ไมนอยกวา 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 1 หนวยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปีการศึกษา หรือ 10 ภาคการศึกษา  

- ภาคต้น  ประมาณเดือน เมษายน – สิงหาคม ของทุกปี 
- ภาคการฝึก (กลางปี) ประมาณเดือน สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี 
- ภาคปลาย  ประมาณเดือน ตุลาคม – มกราคม ของทุกปี 
- ภาคการฝึก (ปลายปี) ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี 

การวัดผลและการส าเรจ็การศึกษา 
1 การวัดและประเมินผลการศึกษาภาควิทยาการ  

(1) การสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคการศึกษาของแต่ละรายวิชา อาจารย์ประจ าวิชาจะเป็น
ผู้ด าเนินการตามวิธีที่เห็นว่าเหมาะสม โดยไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในแต่ละภาคการศึกษา  

(2) การสอบกลางภาคและปลายภาคของแต่ละรายวิชา เป็นการวัดผลด้วยวิธีการสอบรวม คิดคะแนน
รายบุคคล ด าเนินการโดยคณะกรรมการสอบความรู้ที่โรงเรียนนายเรือแต่งตั้ง 

(3) อักษรแสดงระดับคะแนน ระดับคะแนนต่อหน่วยกิต มีดังนี้ 
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อักษรระดับคะแนน ระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ความเหมาะสม 

A 4.0 ดีมาก 
B+, B 3.5, 3.0 ดี 
C+, C 2.5, 2.0 พอใช้ 
D+, D 1.5, 1.0 ผ่าน 

F 0.0 ไม่ผ่าน 

P - 
ผ่านกระบวนวชิาที่ไม่คิดระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 

N - 
ไม่ผ่านกระบวนวิชาที่ไม่คิดระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 

(4) การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย ค านวณจากการรวมผลคูณของหน่วยกิต กับระดับคะแนนที่ได้ของ
แต่ละกระบวนวิชา แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวม ของกระบวนวิชานั้นๆ โดยคิดละเอียดถึงทศนิยมต าแหน่งที่
สามไม่ปัดเศษ ระดับคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

 - ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 
 - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่เทอมแรกที่เข้ารับ
การศึกษาจนถึงเทอมสุดท้าย 

2 การวัดและประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติ  
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม และการฝึกภาคทะเลปลายปีการศึกษา การประเมินผลการฝึกคิดคะแนนเป็น

รายบุคคล และน ามาค านวณร่วมกับคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎีแต่ละภาค รวมทั้งใช้ประกอบการพิจารณาเลื่ อนชั้น 
และการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนนายเรือแต่ละนาย 

3 การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผู้น าทหาร 
มีการวัดและประเมินความประพฤติ คุณลักษณะผู้น าทหาร และสมรรถภาพร่างกายตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะผู้น า และคุณธรรมของนายทหาร โดยจะไม่น ามารวมกับ
ผลการศึกษาภาควิทยาการ แต่จะใช้ประกอบการพิจารณาการเลื่อนชั้น และการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนนาย
เรือแต่ละนาย 

4 การเลื่อนชั้น  
นักเรียนนายเรือที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นการศึกษาจะต้องมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
(1) ด้านวิชาการ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาควิชาการของแต่ละปีการศึกษาต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 และ

คะแนนแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า D ยกเว้นชั้นปีที่ 1 ให้เลื่อนชั้นได้ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 1.90 ขึ้นไป 
(2) ด้านการศึกษาภาคปฏิบัติ คะแนนในการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
(3) ด้านคุณลักษณะผู้น าและคุณธรรม คะแนนจากผลประเมินด้านสมรรถภาพทางกาย ความ

ประพฤติ และความเหมาะสมในการเป็นทหารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

5 การเรียนซ้ าชั้น 
นักเรียนนายเรือที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การเลื่อนชั้น 

6 การส าเร็จการศึกษา  
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นักเรียนนายเรือท่ีถือว่าส าเร็จการศึกษานั้น ต้องเรียนไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
และต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตรครบถ้วนทุกด้าน โดยมีระดับคะแนนรายวิชาไม่ต่ ากว่า D ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเทอมสุดท้ายต้องไม่ต่ ากว่า 2.00 รวมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินผลภาคปฏิบัติ และ
คุณลักษณะผู้น า 

7 เกียรตินิยม  
นักเรียนนายเรือท่ีส าเร็จการศึกษา ได้คะแนนรายวิชาไม่ต่ ากว่า C และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักไม่ต่ ากว่า 3.50 ให้ได้รับเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง และถ้ามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรติ
นิยม อันดับสอง 

8 การพ้นจากฐานะนักเรียนนายเรือ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2530 และท่ีแก้ไข 

9 การส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
นักเรียนนายเรือที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ จะได้รับปริญญาบัตรตาม

สาขาที่ศึกษา ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรือตรี และบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่ งนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพเรือ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
(1) มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาต่างๆ ตามมาตรฐานสภาการศึกษาวิชาทหารและ

สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษาของชาติ และสามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ ท าความเข้าใจ และแก้ปัญหา
ในเรื่องต่างๆได้ ตลอดจนสามารถชี้แจงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม   

(2) มีความรู้ความสามารถในการเรือและการเดินเรือระดับสากล ตลอดจนมีความรู้พ้ืนฐานในวิชาชีพ
ทหารเรืออย่างเพียงพอ พร้อมที่จะศึกษาต่อในวิชาชีพทหารเรือชั้นสูงตามพรรค-เหล่าต่างๆต่อไป 

(3) มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีลักษณะทหารที่ดี สร้างความศรัทธาเชื่อมั่นให้แก่ผู้อ่ืน และมีจิตใจที่มั่นคง
เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากล าบากท้ังปวง 

(4) มีความเป็นผู้น าทางทหาร มีความกล้าหาญ อดทน มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถ
บังคับบัญชาหน่วยของตนให้ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้  

(5) มีความมานะอุตสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
1 การบริหารหลักสูตร 

โรงเรียนนายเรือให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพการศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารหน่วยโรงเรียนนายเรือ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารและจัดระบบการศึกษา  โดยค านึงถึง
ปัจจัยที่เก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  รวมทั้งนโยบายด้าน
การศึกษาของกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือ ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทาง
ด าเนินงานของโรงเรียนนายเรือจึงมีความสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สถาบันด้าน
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การศึกษาของรัฐก าหนด และตอบสนองคุณลักษณะการศึกษาเฉพาะทางของโรงเรียนทหารได้ ซึ่งหากด าเนินการ
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆที่ก าหนดไว้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษานี้แล้ว จะท าให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียน
นายเรือจะสามารถผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะตามที่กองทัพเรือต้องการ 

2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
โรงเรียนนายเรือจัดสรรทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการฝึกต่างๆไว้อย่างเพียงพอต่อความ

ต้องการ ทั้งอาคารสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการชนิดต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ อุปกรณ์เกื้อหนุนการเรียนการสอน ห้องสมุด สนามกีฬา ตลอดจนการดูแลสุขภาพ
อนามัยและความเป็นอยู่ของนักเรียนนายเรือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพเรือเป็นประจ าทุกปี 

3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
กรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ เป็นหน่วยงานที่ให้การปกครองและดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน

นายเรือ รวมทั้งให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติต่างๆอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ฝุายศึกษาโรงเรียนนาย
เรือ ยังจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าห้องเรียนแต่ละห้องเพ่ือรับฟังปัญหาหรือข้อคิดเห็นต่างๆจากนักเรียนนายเรือ 
รวมทั้งติดตามผลการศึกษาและแก้ปัญหาต่างๆของนักเรียนนายเรือด้วย 

4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
โรงเรียนนายเรือเป็นแหล่งผลิตนายทหารเรือให้กับกองทัพเรือ การศึกษาและพัฒนานักเรียนนายเรือจึง

ต้องค านึงถึงความต้องการของหน่วยผู้ใช้ในกองทัพเรือเป็นส าคัญ โดยกองทัพเรือจะก าหนดความต้องการดังกล่าว
ให้โรงเรียนนายเรือน ามาพิจารณาแนวทางตอบสนองต่อหน่วยผู้ใช้และนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งส ารวจความ
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ทุกๆ 2-3 ปี เพ่ือน าความคิดเห็นต่างๆมาพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษาและการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพเรือต่อไป 

การพัฒนาหลักสูตร 
โรงเรียนนายเรือตรวจสอบและประเมินผลปัจจัยและการด าเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกปี

การศึกษาตามหลักการและวิธีการที่โรงเรียนนายเรือก าหนด รวมทั้งน าผลตรวจสอบและประเมินมาใช้ประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึง
ความต้องการ และความคาดหวังของกองทัพเรือ และหน่วยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิวัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาการ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

โรงเรียนนายเรือจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าผลการประเมินหลักสูตร
ประจ าปี ผลประเมินจากนักเรียนนายเรือ ครูอาจารย์ และผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษามาประกอบการพิจารณาการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ และสอดคล้องกับปัจจัยทางการศึกษาต่างๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

เอกสารอ้างอิง 
- ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ

โรงเรียนทหาร, พ.ศ. 2555 
- หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2554, สภาการศึกษาวิชาการทหาร 
- ระเบียบโรงเรียนนายเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.2559 
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- สภาวิศวกร, คู่มือการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม, ม.ค.2555 

- ส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ, มาตรฐานอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง, ก.ค.53 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดของหลักสูตร 
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ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร 
- ประกอบด้วย  อักษรแสดงชื่อกลุ่มวิชา(อักษรย่อภาษาอังกฤษ)  อักษร  2  ตัว  และตัวเลข  2  หมู่  ดังนี้ 

ABxyy : อักษรกลุ่มวิชา+เลขชั้นปี+เลขล าดับวิชา 
 AB  หมายถึง  อักษรแสดงชื่อกลุ่มวิชา(อักษรย่อภาษาอังกฤษ) 

x : เลขชั้นปี  เป็นเลขหลักเดียว มีความหมายดังนี้ 
- หมายเลข 1, 2,…, 5 หมายถึง เป็นวิชาที่ศึกษาในชั้นปีที่ 1, 2,…, และ 5 ตามล าดับ 
- หมายเลข  8  หมายถึง  วิชาโครงงานของแต่ละสาขาวิชา 
- หมายเลข  9  หมายถึง  วิชาเลือกเสรีหรือวิชาเลือกเฉพาะสาขาที่ไม่ก าหนดชั้นปีการศึกษา 
yy : เลขล าดับวิชา  เป็นเลขสองหลักแสดงล าดับวิชาในกลุ่มวิชานั้น ๆ เริ่มตั้งแต่เลข 01 

อักษรแสดงชื่อกลุ่มวิชา 
ชื่อวิชาไทย ชื่อวิชาอังกฤษ อักษรย่อ 

กลุ่มวิชาภาษา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิชาฟิสิกส์และเคมี 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 
กลุ่มวิชาบริหารศาสตร์ 
กลุ่มวิชาชีพทหารเรือ 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 

Languages 
Humanities 
Law and Social  Sciences 
Mathematics 
Physics and Chemistry 
Electrical  Engineering 
Marine  Engineering 
Hydrographic  Engineering 
Management Science 
Naval  Science 
Physical Training 

LG 
HU 
LS 
MA 
PC 
EE 
ME 
HE 
MS 
NS 
PT 

 
ตัวอย่าง:   MA205  หมายถึง  วิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งก าหนดให้เรียนในชั้นปีที่  2  และเป็นวิชา
ล าดับที่  5  ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

แผนการศึกษา 
ส าหรับกระบวนการศึกษานั้น ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 นักเรียนนายเรือเรียนรวมกันโดยไม่แยกสาขาวิชา และแบ่ง

พรรค-เหล่า เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3 จะให้นักเรียนนายเรือเลือกสาขาวิชา ตามกระบวนการและวิธีการที่โรงเรียนนายเรือ
ก าหนด ซึ่งโดยหลักการจะก าหนดความสัมพันธ์ของสาขาวิชาให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับลักษณะของการ
ปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรแต่ละพรรค-เหล่า โดยกองทัพเรือและหน่วยผู้ใช้จะแจ้งความประสงค์และ
ความต้องการในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรแต่ละพรรค-เหล่าตามจ านวนที่กองทัพเรือก าหนดต่อไป 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น       12 วิชา รวม 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

LG 102 ภาษาอังกฤษ 1 2 2 0 4 
LS 101 ประวัติศาสตร์ 2 2 0 4 
MA 101 แคลคูลัส 1  3 3 0 6 
ME 101 เครื่องจักรกลในเรือ 2 2 0 4 
NS 101 ตรีโกณมิติทรงกลม  1 1 0 2 
NS 102 การเรือ 1  2 2 0 4 
NS 103 เดินเรือ 1  3 2 2 4 
NS 104 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 1 1 0 2 0 
NS 105 ทหารราบ 1 1 0 2 0 
PC 101 ฟิสิกส์ 1  3 3 0 6 
PC 102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 0 3 0 
PT 101 พลศึกษา 1 1 0 2 0 

รวม 22 17 11 34 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย       12 วิชา รวม 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

LG 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2 2 0 4 
LG 103 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง 0 0 0 2 
MA 102 แคลคูลัส 2 3 3 0 6 
MA 103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 2 2 4 
ME 102 การโรงงาน 1 0 3 0 
NS 106 การอาวุธ 2 2 0 4 
NS 107 การเรือ 2  2 2 0 4 
NS 108 เดินเรือ 2  3 2 2 4 
NS 109 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 2 1 0 2 0 
PC 103 ฟิสิกส์ 2  3 3 0 6 
PC 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1 0 3 0 
PT 102 พลศึกษา 2 1 0 2 0 

รวม 22 16 14 34 

NS191 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 1  2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์)  
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น       12 วิชา รวม 23 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

HE 201 สิ่งแวดล้อมและชีวิต 2 2 0 4 
HU 201 ภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม 2 2 0 4 
LG 204 ภาษาอังกฤษ 2 2 2 0 4 
LS 202 ความเป็นพลเมืองโลก 2 2 0 4 
LS 203 กฎหมายทหาร 2 2 0 4 
MA 204 แคลคูลัส 3 3 3 0 6 
ME 203 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3 3 0 6 
NS 210 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 3 1 0 2 0 
NS 211 ทหารราบ 2 1 0 2 0 
PC 205 เคมีทั่วไป 3 3 0 6 
PC 206 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 0 3 0 
PT 203 พลศึกษา 3 1 0 2 0 

รวม 23 19 9 38 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย       11 วิชา รวม 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 201 วิเคราะห์วงจรไฟฟูา 3 3 0 6 
EE 202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟูา 1 0 3 0 
HE 202 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
2 2 0 4 

HU 202 มนุษย์และการพัฒนาตนเอง 2 2 0 4 
LG 205 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง 0 0 0 2 
LS 204 การเมืองไทยและการเมืองระหว่างประเทศ 2 2 0 4 
MA 205 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรม 3 3 0 6 
ME 204 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 4 
ME 205 อุณหพลศาสตร์ 1 3 3 0 6 
ME 206 การปูองกันความเสียหาย 2 2 0 4 
PT 204 พลศึกษา 4 1 0 2 0 

รวม 22 19 8 40 

NS292 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 2 2 หน่วยกิต (8 – 12 สัปดาห์)  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝุายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
 Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟูา 
 ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟูา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Electrical Engineering) 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟูา เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนายเรือมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้านวิชาการ - มีความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มีความคิดริเริ่มสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไป 
 (2) ด้านวิชาชีพทหารเรือ 

 2.1 พรรคนาวิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ นายยามเรือเดิน และต้นหน 
 2.2 พรรคนาวิกโยธิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวด และสามารถปฏิบัติหน้าที่นายยาม

เรือเดิน และต้นหน 
 2.3 พรรคกลิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารไฟฟูาอาวุธ และสามารถปฏิบัติหน้าที่นายยาม

เรือเดิน และต้นหน 
 (3) ด้านคุณลักษณะผู้น าทหาร - ให้การฝึกอบรมนักเรียนนายเรือให้มีคุณลักษณะทหารที่ดี มีภาวะผู้น า
ทางทหาร มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเป็นสุภาพบุรุษ 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 4.1 จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 221 หน่วยกิต 
  ส่วนวิชาการอุดมศึกษา               รวม    154 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา        10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพลศึกษา         4 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน      118 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     21 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟูา      27 หน่วยกิต 
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- กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟูา      70 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 

  ส่วนวิชาชีพทหารเรือ       67 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาชีพทหารเรือท่ัวไป        37 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรือ       9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการเรือและเดินเรือ     10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ      8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล    10 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคเหล่า      30 หน่วยกิต 
- พรรคนาวิน/กลินไฟฟูา        30 หน่วยกิต 
- พรรคนาวิกโยธิน        30 หน่วยกิต 

 
ส่วนวิชาการอุดมศึกษา รวม 154 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 26 วิชา รวม 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาทางภาษา  จ านวน 9 วิชา รวม 10 หน่วยกิต 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LG 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) 2 (2-0-4) 
LG 102 ภาษาอังกฤษ 1 (English I) 2 (2-0-4) 
LG 103 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 204 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 2 (2-0-4) 
LG 205 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 306 ภาษาอังกฤษ 3 (English III) 2 (2-0-4) 
LG 307 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 408 ภาษาอังกฤษ 4 (English IV) 2 (2-0-4) 
LG 409 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 

กลุ่มวิชาทางมนุษยศาสตร์ จ านวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
HU 201 ภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม (Leadership Development, Moral and Ethic) 2 (2-0-4) 
HU 202 มนุษย์และการพัฒนาตนเอง (Human Behavior and Self Development) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์ จ านวน 4 วิชา รวม 8 หน่วยกิต 
LS 101 ประวัติศาสตร์ (History) 2 (2-0-4) 
LS 202 ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 2 (2-0-4) 
LS 203 กฎหมายทหาร (Military Law) 2 (2-0-4) 
LS 204 การเมืองไทยและการเมืองระหว่างประเทศ (Thai and International Politics) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
HE 201 สิ่งแวดล้อมและชีวิต (Environment and Life) 2 (2-0-4) 
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HE 202 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 (2-0-4) 
 Global Warming and Climate Change 

กลุ่มวิชาพลศึกษา จ านวน 9 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
PT 101 พลศึกษา 1 (Physical Training I) 1 (0-2-0) 
PT 102 พลศึกษา 2 (Physical Training II) 1 (0-2-0) 
PT 203 พลศึกษา 3 (Physical Training III) 1 (0-2-0) 
PT 204 พลศึกษา 4 (Physical Training IV) 1 (0-2-0) 
PT 305 พลศึกษา 5 (Physical Training V) 0 (0-0-2) 
PT 306 พลศึกษา 6 (Physical Training VI) 0 (0-0-2) 
PT 407 พลศึกษา 7 (Physical Training VII) 0 (0-0-2) 
PT 408 พลศึกษา 8 (Physical Training VIII) 0 (0-0-2) 
PT 509 พลศึกษา 9 (Physical Training IX) 0 (0-0-2) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 48 วิชา รวม 118 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 วิชา รวม 21 หน่วยกิต 
MA 101 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3 (3-0-6) 
MA 102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3 (3-0-6) 
MA 204 แคลคูลัส 3 (Calculus III) 3 (3-0-6) 
PC 101 ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 3 (3-0-6) 
PC 102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) 1 (0-3-0) 
PC 103 ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 3 (3-0-6) 
PC 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 Physics Laboratory II 1 (0-3-0) 
PC 205 เคมีทั่วไป General Chemistry 3 (3-0-6) 
PC 206 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory 1 (0-3-0) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 11 วิชา รวม 27 หน่วยกิต 
MA 103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3 (2-2-4) 
ME 203 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) 3 (3-0-6) 
ME 204 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3 (2-3-4) 
ME 309 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3 (3-0-6) 
EE 201 วิเคราะห์วงจรไฟฟูา (Electric Circuit Analysis) 3 (3-0-6) 
EE 202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟูา (Electrical Circuit Laboratory) 1 (0-3-0) 
EE 309 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) 3 (3-0-6) 
EE 310 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics Laboratory) 1 (0-3-0) 
EE 413 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟูา (Electromagnetic Engineering) 3 (3-0-6) 
EE 414 ระบบควบคุม (Control Systems) 3 (3-0-6) 
EE 415 ปฏิบัติการระบบควบคุม (Control System Laboratory) 1 (0-3-0) 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 28 วิชา รวม 70 หน่วยกิต 
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MA 205 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรม (Probability and Statistics for Engineers) 3 (3-0-6) 
MA 306 คณิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mathematics) 3 (3-0-6) 
ME 101 เครื่องจักรกลในเรือ (Shipboard Machinery) 2 (2-0-4) 
ME 102 การโรงงาน (Workshop) 1 (0-3-0) 
ME 205 อุณหพลศาสตร์ 1 (Thermodynamics I) 3 (3-0-6) 
ME 313 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) 3 (3-0-6) 
EE 303 การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก (Digital Circuit and Logic Design) 3 (3-0-6) 
EE 304 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก (Digital Circuit and Logic Laboratory) 1 (0-3-0) 
EE 305 การวิเคราะห์วงจรโครงข่าย (Network Analysis) 3 (3-0-6) 
EE 306 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟูา (Electrical Instruments and Measurements) 3 (3-0-6) 
EE 307 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟูา 1 (0-3-0) 
 Electrical Instruments and Measurements Laboratory  
EE 311 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) 3 (3-0-6) 
EE 416 หลักการระบบสื่อสาร (Principle of Communications) 3 (3-0-6) 
EE 417 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร (Communications Laboratory) 1 (0-3-0) 
EE 418 โครงข่ายระบบสื่อสารและสายส่ง 3 (3-0-6) 
 Communication Network and Transmission Lines 
EE 421 การสื่อสารดิจิตอล (Digital Communication) 3 (3-0-6) 
EE 422 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering) 3 (3-0-6) 
EE 423 หลักการระบบเสียงใต้น้ า (Introduction to Underwater Acoustics) 2 (2-0-4) 
EE 424 ระบบไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ในเรือ 3 (3-0-6) 

Shipboard Electrical and Electronic Systems 
EE 527 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare Systems) 2 (2-0-4) 
EE 528 ระบบควบคุมการยิง 1 (Fire Control Systems I) 3 (3-0-6) 
EE 529 ระบบควบคุมการยิง 2 (Fire Control Systems II) 2 (2-0-4) 
EE 801 การเตรียมโครงงาน (Pre-Project) 1 (0-3-0) 
EE 802 โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 1 (Electrical Engineering Senior Project I) 3 (0-9-0) 
EE 803 โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 2 (Electrical Engineering Senior Project II) 3 (0-9-0) 
EE 9xx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 1 (Elective in Electrical Engineering) 3 (3-0-6) 
EE 9xx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 2 (Elective in Electrical Engineering II) 3 (3-0-6) 
EE 9xx วิชาเลือกเฉพาะสาขา 3 (Elective in Electrical Engineering III) 3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต 
EE 901 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering) 3 (3-0-6) 
EE 902 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (Data Communication and Network) 3 (3-0-6) 
EE 903 การสื่อสารทางแสง (Optical Communication) 3 (3-0-6) 
EE 904 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing) 3 (3-0-6) 
EE 905 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ (Radio – Wave Propagation) 3 (3-0-6) 
EE 906 การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communication) 3 (3-0-6) 
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EE 907 วิศวกรรมระบบโทรศัพท์ (Telephone System Engineering) 3 (3-0-6) 
EE 908 วิศวกรรมระบบ (System Engineering) 3 (3-0-6) 
EE 909 ระบบสื่อสารและเครื่องมือสื่อสารในเรือ 3 (3-0-6) 

Shipboard Communication System and equipment 
EE 910 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟูา (Advanced Topics in Electrical Engineering) 3 (3-0-6) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต 
FE 901 วิชาเลือกเสรี 1 (Free Elective I) 3 (3-0-6) 
FE 902 วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective II) 3 (3-0-6) 
***LS 901 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 (3-0-6) 
***LS 902 กฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 
*** ส าหรับต ารวจน้ า 
 
ส่วนวิชาชีพทหารเรือ  รวม 67 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาชีพทหารเรือท่ัวไป (เรียนรวมกันทุกพรรคเหล่า) จ านวน 22 วิชารวม 37 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทหารเรือ จ านวน 5 วิชารวม 9 หน่วยกิต 
ME 206 การปูองกันความเสียหาย (Damage Control) 2 (2-0-4) 
NS 101 ตรีโกณมิติทรงกลม (Spherical Trigonometry) 1 (1-0-2) 
NS 106 การอาวุธ (Weaponry) 2 (2-0-4) 
NS 315 วิชาครูทหาร (Instructor Course) 2 (1-2-2) 
NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ (Sea Power and History of Naval War) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานการเรือและเดินเรือ จ านวน 4 วิชารวม 10 หน่วยกิต 
NS 102 การเรือ 1 (Seamanship I) 2 (2-0-4) 
NS 103 เดินเรือ 1 (Navigation I) 3 (2-2-4) 
NS 107 การเรือ 2 (Seamanship II) 2 (2-0-4) 
NS 108 เดินเรือ 2 (Navigation II) 3 (2-2-4) 

กลุ่มวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ จ านวน 8 วิชารวม 8 หน่วยกิต 
NS 104 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 1 (Naval Skill Training I) 1 (0-2-0) 
NS 109 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 2 (Naval Skill Training II) 1 (0-2-0) 
NS 210 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 3 (Naval Skill Training III) 1 (0-2-0) 
NS 317 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4 (Naval Skill Training IV) 1 (0-2-0) 
NS 105 ทหารราบ 1 (Infantry I) 1 (0-2-0) 
NS 211 ทหารราบ 2 (Infantry II) 1 (0-2-0) 
NS 314 ทหารราบ 3 (Infantry III) 1 (0-2-0) 
NS 421 ทหารราบ 4 (Infantry IV) 1 (0-2-0) 

กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล จ านวน 5 วิชารวม 10 หน่วยกิต 
NS 191 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 1 (Field Training and Sea Training I) 2 (8-12 สัปดาห์) 
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NS 292 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 2 (Field Training and Sea Training II) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 393 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 3 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 494 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 4 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 595 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 5 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 

2) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคเหล่า นาวิน/กลินไฟฟ้า จ านวน 12 วิชา รวม 30 หน่วยกิต 
EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ (Shipboard Electrical Machinery) 2 (2-0-4) 
HE 420 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์เบื้องต้น (Introduction Synoptic Meteorology) 2 (2-0-4) 
LS 501 กฎหมายทะเล (Law of the Sea) 2 (2-0-4) 
MS 501 หลักการบริหาร (Principle of Management) 2 (2-0-4) 
NS 312 เดินเรือ 3 (Navigation III) 3 (2-2-4) 
NS 313 เดินเรือ 4 (Navigation IV) 3 (2-2-4) 
NS 316 เดินเรือ 5 (Navigation V) 3 (2-2-4) 
NS 418 การน าเรือ (Ship Handling) 3 (2-2-4) 
NS 419 ศูนย์ยุทธการ (Introduction of Combat Information Center) 3 (1-4-6) 
NS 420 หลักการสมรรถนะของเรือ (Principle of Ship Performance) 3 (3-0-6) 
NS 522 ยุทธวิธีทางเรือเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
NS 523 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ (Navigation Rules and Regulations) 2 (2-0-4) 

3) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคเหล่า นาวิกโยธิน จ านวน 12 วิชา รวม 30 หน่วยกิต 
EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ (Shipboard Electrical Machinery) 2 (2-0-4) 
HE 420 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์เบื้องต้น (Introduction Synoptic Meteorology) 2 (2-0-4) 
MS 501 หลักการบริหาร (Principle of Management) 2 (2-0-4) 
MS 502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 2 (2-0-4) 
NS 312 เดินเรือ 3 (Navigation III) 3 (2-2-4) 
NS 313 เดินเรือ 4 (Navigation IV) 3 (2-2-4) 
NS 316 เดินเรือ5 (Navigation V) 3 (2-2-4) 
NS 418 การน าเรือ (Ship Handling) 3 (2-2-4) 
NS 419 ศูนย์ยุทธการ (Introduction of Combat Information Center) 3 (1-4-6) 
NS 420 หลักการสมรรถนะของเรือ (Principle of Ship Performance) 3 (3-0-6) 
NS 525 ยุทธวิธีทหารราบ (Infantry Tactical Doctrine) 2 (2-0-4) 
NS 526 การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibious Operation) 2 (2-0-4) 
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 4.2 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น       11 วิชา รวม 24 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 303 การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก 3 3 0 6 

EE 304 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก 1 0 3 0 

EE 305 การวิเคราะห์วงจรโครงข่าย 3 3 0 6 

EE 306 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟูา 3 3 0 6 

EE 307 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟูา 1 0 3 0 

LG 306 ภาษาอังกฤษ 3 2 2 0 4 

MA 306 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 

NS 312 เดินเรือ 3 3 2 2 4 

NS 313 เดินเรือ 4 3 2 2 4 

NS 315 วิชาครูทหาร 2 1 2 2 

PT 305 พลศึกษา 5 0 0 0 2 

รวม 24 19 12 40 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย       11 วิชา รวม 20 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ 2 2 0 4 

EE 309 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 3 0 6 

EE 310 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 0 3 0 

EE 311 สัญญาณและระบบ 3 3 0 6 

LG 307 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง 0 0 0 2 

ME 310 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 

ME 313 กลศาสตร์ของไหล 3 3 0 6 

NS 314 ทหารราบ 3 1 0 2 0 

NS 316 เดินเรือ 5 3 2 2 4 

NS 317 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4 1 0 2 0 

PT 306 พลศึกษา 6 0 0 0 2 

รวม 20 16 9 36 

NS393 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 3 2 หน่วยกิต (8 – 12 สัปดาห์)  
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น       10 วิชา รวม 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 413 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟูา 3 3 0 6 

EE 414 ระบบควบคุม 3 3 0 6 

EE 415 ปฏิบัติการระบบควบคุม 1 0 3 0 

EE 416 หลักการระบบสื่อสาร 3 3 0 6 

EE 417 ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 1 0 3 0 

EE 418 โครงข่ายระบบสื่อสารและสายส่ง 3 3 0 6 

LG 408 ภาษาอังกฤษ 4 2 2 0 4 

NS 418 การน าเรือ 3 2 2 4 

NS 419 ศูนย์ยุทธการ 3 1 4 6 

PT 407 พลศึกษา 7 0 0 0 2 

รวม 22 17 12 40 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย       11 วิชา รวม 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 421 การสื่อสารดิจิตอล 3 3 0 6 

EE 422 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 3 0 6 

EE 423 หลักการระบบเสียงใต้น้ า 2 2 0 4 

EE 424 ระบบไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ในเรือ 3 3 0 6 

EE 801 การเตรียมโครงงาน 1 0 3 0 

EE 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟูา 1 3 3 0 6 

HE 420 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์เบื้องต้น 2 2 0 4 

LG 409 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง 0 0 0 2 

NS 420 หลักการสมรรถนะของเรือ 3 3 0 6 

NS 421 ทหารราบ 4 1 0 2 0 

PT 408 พลศึกษา 8 0 0 0 2 

รวม 21 19 5 42 
 

NS494 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 4 2 หน่วยกิต (8 – 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคนาวิน/กลินไฟฟ้า)     9 วิชา รวม 19 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 527 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 0 4 

EE 528 ระบบควบคุมการยิง 1 3 3 0 6 

EE 802 โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 1 3 0 9 0 

EE 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟูา 2 3 3 0 6 

LS 501 กฎหมายทะเล 2 2 0 4 

MS 501 หลักการบริหาร 2 2 0 4 

NS 522 ยุทธวิธีทางเรือเบื้องต้น 2 2 0 4 

NS 523 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ 2 2 0 4 

PT 509 พลศึกษา 9 0 0 0 2 

รวม 19 16 9 34 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคนาวิน/กลินไฟฟ้า)    6 วิชา รวม 16 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 529 ระบบควบคุมการยิง 2 2 2 0 4 

FE 9** วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 

EE 803 โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 2 3 0 9 0 

EE 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟูา 3 3 3 0 6 

FE 9** วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 

NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 2 2 0 4 

รวม 16 13 9 26 
 

NS595 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 5 2 หน่วยกิต (8 – 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคนาวิกโยธิน)      9 วิชา รวม 19 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 527 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 0 4 

EE 528 ระบบควบคุมการยิง 1 3 3 0 6 

EE 802 โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 1 3 0 9 0 

EE 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟูา 2 3 3 0 6 

MS 501 หลักการบริหาร 2 2 0 4 

NS 525 ยุทธวิธีทหารราบ 2 2 0 4 

NS 526 การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก 2 2 0 4 

MS 502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 2 0 4 

PT 509 พลศึกษา 9 0 0 0 2 

รวม 19 16 9 34 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคนาวิกโยธิน)     6 วิชา รวม 16 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
EE 529 ระบบควบคุมการยิง 2 2 2 0 4 

FE 9** วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 

EE 803 โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 2 3 0 9 0 

EE 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมไฟฟูา 3 3 3 0 6 

FE 9** วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 

NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 2 2 0 4 

รวม 16 13 9 26 
 

NS595 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 5 2 หน่วยกิต (8 – 12 สัปดาห์) 
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5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) นาวาเอก ผศ. นพปฎล ชะนะ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-00098-65-0 

ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ไฟฟูา) โรงเรียนนายเรือ ปี 2533 
ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2540 

2) นาวาเอก ผศ.ศักดา นฤนิรนาท เลขประจ าตัวประชาชน 3-1206-00054-68-0 
ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ University of Liverpool, UK, 2538 
ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิศวกรรมไฟฟูาและสื่อสาร University of Liverpool, UK, 2543 

3) นาวาเอก ผศ.กอบเกียรติ สุกร์มณี เลขประจ าตัวประชาชน 3-1199-00662-18-4 
ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา Texas A & M University, USA ปี 2538  
ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา Texas A & M University, USA ปี 2540 

4) นาวาโท ผศ.อุดมศักดิ์ บุญประเสริฐ เลขประจ าตัวประชาชน 3-5399-00053-70-2 
ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา โรงเรียนนายเรือ ปี 2541 
ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) นาวาเอก ผศ. นพปฎล ชะนะ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-00098-65-0 

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์(ไฟฟูา) โรงเรียนนายเรือ ปี 2533 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟูา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2540 

2) นาวาเอก ดร.สุวิทย์  พูลทัศฐาน เลขประจ าตัวประชาชน 3-2097-00015-94-0 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา Federal Armed Force University, Germany, 

ปี 2533 
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ University of New South Wales, AUS, 

ปี 2544  
- ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา University of New South Wales, AUS, ปี 2549 

3) นาวาเอก ผศ.กอบเกียรติ  สุกร์มณี เลขประจ าตัวประชาชน 3-1199-00662-18-4 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟูา Texas A & M University, USA ปี 2538  
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟูา Texas A & M University, USA ปี 2540  

4) นาวาโท ผศ.ดร.ประเสริฐ  แป้นหยูรัตน์ เลขประจ าตัวประชาชน 3-9007-00653-45-3 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปี 2537 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟูา University of New Haven ปี 2544 
- ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา University of Missouri-Rolla, USA ปี 2549 

5) นาวาโท ผศ.อุดมศักดิ์  บุญประเสริฐ เลขประจ าตัวประชาชน 3-5399-00053-70-2 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟูา โรงเรียนนายเรือ ปี 2541 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟูา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ฝุายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
 Bachelor of Engineering Program in Marine Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
 ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Marine Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Marine Engineering) 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนายเรือมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้านวิชาการ - มีความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ มีความคิดริเริ่ม
สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไป 

(2) ด้านวิชาชีพทหารเรือ 
 2.1 พรรคนาวิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ นายยามเรือเดิน และต้นหน 
 2.2 พรรคกลินเครื่องกลเรือ – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนายช่างกล นายยามเรือเดินพรรคกลิน 

และ ผู้ช่วยต้นหน 
 2.3 พรรคนาวิกโยธิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวด และสามารถปฏิบัติหน้าที่นายยาม

เรือเดิน และต้นหน 
 (3) ด้านคุณลักษณะผู้น าทหาร - ให้การฝึกอบรมนักเรียนนายเรือให้มีคุณลักษณะทหารที่ดี มีภาวะผู้น า
ทางทหาร มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเป็นสุภาพบุรุษ 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 4.1 จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

- พรรคกลินเครื่องกลเรือ  215 หน่วยกิต 
- พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน  217 หน่วยกิต 

  ส่วนวิชาการอุดมศึกษา               รวม    153 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา        10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพลศึกษา         4 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน      117 หน่วยกิต 
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- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     24 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมเครื่องกล      24 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ     69 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 

  ส่วนวิชาชีพทหารเรือ 
- - พรรคกลินเครื่องกลเรือ       62 หน่วยกิต 
- - พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน       64 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาชีพทหารเรือท่ัวไป        37 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรือ       9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการเรือและเดินเรือ      10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ       8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล     10 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคเหล่า  
- พรรคกลินเครื่องกลเรือ       25 หน่วยกิต 
- พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน       27 หน่วยกิต 

 
ส่วนวิชาการอุดมศึกษา รวม 153 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 26 วิชา รวม 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาทางภาษา  จ านวน 9 วิชา รวม 10 หน่วยกิต 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LG 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) 2 (2-0-4) 
LG 102 ภาษาอังกฤษ 1 (English I) 2 (2-0-4) 
LG 103 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 204 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 2 (2-0-4) 
LG 205 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 306 ภาษาอังกฤษ 3 (English III) 2 (2-0-4) 
LG 307 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 408 ภาษาอังกฤษ 4 (English IV) 2 (2-0-4) 
LG 409 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 

กลุ่มวิชาทางมนุษยศาสตร์ จ านวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
HU 201 ภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม (Leadership Development, Moral and Ethic) 2 (2-0-4) 
HU 202 มนุษย์และการพัฒนาตนเอง (Human Behavior and Self Development) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์ จ านวน 4 วิชา รวม 8 หน่วยกิต 
LS 101 ประวัติศาสตร์ (History) 2 (2-0-4) 
LS 202 ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 2 (2-0-4) 
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LS 203 กฎหมายทหาร (Military Law) 2 (2-0-4) 
LS 204 การเมืองไทยและการเมืองระหว่างประเทศ (Thai and International Politics) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
HE 201 สิ่งแวดล้อมและชีวิต (Environment and Life) 2 (2-0-4) 
HE 202 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 (2-0-4) 
 Global Warming and Climate Change 

กลุ่มวิชาพลศึกษา จ านวน 9 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
PT 101 พลศึกษา 1 (Physical Training I) 1 (0-2-0) 
PT 102 พลศึกษา 2 (Physical Training II) 1 (0-2-0) 
PT 203 พลศึกษา 3 (Physical Training III) 1 (0-2-0) 
PT 204 พลศึกษา 4 (Physical Training IV) 1 (0-2-0) 
PT 305 พลศึกษา 5 (Physical Training V) 0 (0-0-2) 
PT 306 พลศึกษา 6 (Physical Training VI) 0 (0-0-2) 
PT 407 พลศึกษา 7 (Physical Training VII) 0 (0-0-2) 
PT 408 พลศึกษา 8 (Physical Training VIII) 0 (0-0-2) 
PT 509 พลศึกษา 9 (Physical Training IX) 0 (0-0-2) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 48 วิชา รวม 117 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 วิชา รวม 24 หน่วยกิต 
MA 101 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3 (3-0-6) 
MA 102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3 (3-0-6) 
MA 204 แคลคูลัส 3 (Calculus III) 3 (3-0-6) 
MA 205 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรม (Probability and Statistics for Engineers) 3 (3-0-6) 
PC 101 ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 3 (3-0-6) 
PC 102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) 1 (0-3-0) 
PC 103 ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 3 (3-0-6) 
PC 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 Physics Laboratory II 1 (0-3-0) 
PC 205 เคมีทั่วไป General Chemistry 3 (3-0-6) 
PC 206 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory 1 (0-3-0) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 8 วิชา รวม 24 หน่วยกิต 
MA 103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3 (2-2-4) 
ME 203 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) 3 (3-0-6) 
ME 204 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3 (2-3-4) 
ME 205 อุณหพลศาสตร์ 1 (Thermodynamics I) 3 (3-0-6) 
ME 309 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3 (3-0-6) 
ME 310 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process) 3 (3-0-6) 
ME 313 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) 3 (3-0-6) 
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ME 314 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials) 3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จ านวน 28 วิชา รวม 69 หน่วยกิต 
EE 201 วิเคราะห์วงจรไฟฟูา (Electric Circuit Analysis) 3 (3-0-6) 
EE 202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟูา (Electric Circuit Laboratory) 1 (0-3-0) 
EE 309 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) 3 (3-0-6) 
EE 310 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics Laboratory) 1 (0-3-0) 
MA 307 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering Mathematics) 3 (3-0-6) 
MA 308 วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical Methods) 3 (3-0-6) 
ME 101 เครื่องจักรกลในเรือ (Shipboard Machinery) 2 (2-0-4) 
ME 102 การโรงงาน (Workshop) 1 (0-3-0) 
ME 307 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mechanics II) 3 (3-0-6) 
ME 308 อุณหพลศาสตร์ 2 (Thermodynamics II) 3 (3-0-6) 
ME 311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 (Marine Engineering Laboratory I) 1 (0-3-0) 
ME 416 กลศาสตร์เครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) 3 (3-0-6) 
ME 417 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) 3 (3-0-6) 
ME 418 ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) 3 (3-0-6) 
ME 419 ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Laboratory) 1 (0-3-0) 
ME 420 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 (Machine Design I) 3 (3-0-6) 
ME 421 การลอยและการทรงตัวของเรือ (Ship Buoyancy and Stability) 3 (3-0-6) 
ME 422 เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery) 3 (3-0-6) 
ME 423 เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) 3 (3-0-6) 
ME 424 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 (Machine Design II) 3 (3-0-6) 
ME 425 การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibrations) 3 (3-0-6) 
ME 426 ระบบปรับอากาศและระบบท าความเย็น (Air conditioning and Refrigeration) 3 (3-0-6) 
ME 427 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 (Marine Engineering Laboratory II) 1 (0-3-0) 
ME 801 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 (Marine Engineering Senior Project I) 2 (0-6-0) 
ME 802 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 (Marine Engineering Senior Project II) 2 (0-6-0) 
ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1* (Elective in Marine Engineering I) 3 (3-0-6) 
ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2* (Elective in Marine Engineering II) 3 (3-0-6) 
ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3* (Elective in Marine Engineering III) 3 (3-0-6) 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จ านวน 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิต 
ME 901 ความต้านทานและพลังขับเคลื่อนเรือ (Ship Resistance and Propulsion)  3 (3-0-6) 
ME 902 พลศาสตร์ทางเรือ (Ship Dynamics) 3 (3-0-6) 
ME 903 เครื่องต้นก าลังขับและระบบขับเคลื่อนของเรือ (Ship Propulsion and Engine) 3 (3-0-6) 
ME 904 วิศวกรรมระบบต้นก าลังขับ (Power Plant Engineering) 3 (3-0-6) 
ME 905 วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive (Engineering) 3 (3-0-6) 
ME 906 กราฟฟิกวิศวกรรม (Engineering Graphics) 3 (3-0-6) 
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ME 907 การบริหารงานวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering Management) 3 (3-0-6) 
ME 908 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3 (3-0-6) 
 CAD: Computer Aided Design in Marine Engineering 
ME 909 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมเครื่องกล (Advanced Topics in Mechanical Engineering) 3 (3-0-6) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต 
FE 901 วิชาเลือกเสรี 1 (Free Elective I) 3 (3-0-6) 
FE 902 วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective II) 3 (3-0-6) 
***LS 901 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 (3-0-6) 
***LS 902 กฎหมายมหาชน 3 (3-0-6) 
*** ส าหรับต ารวจน้ า 

ส่วนวิชาชีพทหารเรือ 

1) หมวดวิชาชีพทหารเรือท่ัวไป (เรียนรวมกันทุกพรรคเหล่า) จ านวน 22 วิชารวม 37 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทหารเรือ จ านวน 5 วิชารวม 9 หน่วยกิต 
ME 206 การปูองกันความเสียหาย (Damage Control) 2 (2-0-4) 
NS 101 ตรีโกณมิติทรงกลม (Spherical Trigonometry) 1 (1-0-2) 
NS 106 การอาวุธ (Weaponry) 2 (2-0-4) 
NS 315 วิชาครูทหาร (Instructor Course) 2 (1-2-2) 
NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ (Sea Power and History of Naval War) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานการเรือและเดินเรือ จ านวน 4 วิชารวม 10 หน่วยกิต 
NS 102 การเรือ 1 (Seamanship I) 2 (2-0-4) 
NS 103 เดินเรือ 1 (Navigation I) 3 (2-2-4) 
NS 107 การเรือ 2 (Seamanship II) 2 (2-0-4) 
NS 108 เดินเรือ 2 (Navigation II) 3 (2-2-4) 

กลุ่มวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ จ านวน 8 วิชารวม 8 หน่วยกิต 
NS 104 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 1 (Naval Skill Training I) 1 (0-2-0) 
NS 109 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 2 (Naval Skill Training II) 1 (0-2-0) 
NS 210 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 3 (Naval Skill Training III) 1 (0-2-0) 
NS 317 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4 (Naval Skill Training IV) 1 (0-2-0) 
NS 105 ทหารราบ 1 (Infantry I) 1 (0-2-0) 
NS 211 ทหารราบ 2 (Infantry II) 1 (0-2-0) 
NS 314 ทหารราบ 3 (Infantry III) 1 (0-2-0) 
NS 421 ทหารราบ 4 (Infantry IV) 1 (0-2-0) 

กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล จ านวน 5 วิชารวม 10 หน่วยกิต 
NS 191 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 1 (Field Training and Sea Training I) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 292 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 2 (Field Training and Sea Training II) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 393 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 3 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 
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NS 494 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 4 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 595 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 5 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 

2) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคกลินเครื่องกลเรือ  จ านวน 12 วิชา รวม 25 หน่วยกิต 
EE 312 เครื่องกลไฟฟูา 1 (Electrical Machines I) 3 (3-0-6) 
EE 419 เครื่องกลไฟฟูา 2 (Electrical Machines II) 3 (3-0-6) 
EE 420 ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟูา (Electrical Machines Laboratory) 1 (0-3-0) 
EE 425 ระบบไฟฟูาก าลัง (Power Systems ) 3 (3-0-6) 
EE 426 ปฏิบัติการระบบไฟฟูาก าลัง (Power Systems Laboratory ) 1 (0-3-0) 
ME 312 การวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering Measurement) 2 (2-0-4) 
ME 315 การกล 1(Marine Engineering Workshop I) 1 (0-3-0) 
ME 428 การกล 2 (Marine Engineering Workshop II) 1 (0-3-0) 
ME 529 เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 3 (3-0-6) 
ME 530 โครงสร้างเรือ (Ship Structure) 2 (2-0-4) 
ME 531 การออกแบบเรือ (Ship Design ) 3 (3-0-6) 
MS 501 หลักการบริหาร (Principle of Management) 2 (2-0-4) 

3) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคนาวิน จ านวน 11 วิชา รวม 27 หน่วยกิต 
EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ (Shipboard Electrical Machinery) 2 (2-0-4) 
HE 420 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์เบื้องต้น (Introduction Synoptic Meteorology) 2 (2-0-4) 
LS 501 กฎหมายทะเล (Law of the Sea) 2 (2-0-4) 
MS 501 หลักการบริหาร (Principle of Management) 2 (2-0-4) 
NS 312 เดินเรือ 3 (Navigation III) 3 (2-2-4) 
NS 313 เดินเรือ 4 (Navigation IV) 3 (2-2-4) 
NS 316 เดินเรือ 5 (Navigation V) 3 (2-2-4) 
NS 418 การน าเรือ (Ship Handling) 3 (2-2-4) 
NS 419 ศูนย์ยุทธการ (Introduction of Combat Information Center) 3 (1-4-6) 
NS 522 ยุทธวิธีทางเรือเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
NS 523 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ (Navigation Rules and Regulations) 2 (2-0-4) 

4) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคนาวิกโยธิน จ านวน 11 วิชา รวม 27 หน่วยกิต 
EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ (Shipboard Electrical Machinery) 2 (2-0-4) 
HE 420 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์เบื้องต้น (Introduction Synoptic Meteorology) 2 (2-0-4) 
MS 501 หลักการบริหาร (Principle of Management) 2 (2-0-4) 
MS 502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 2 (2-0-4) 
NS 312 เดินเรือ 3 (Navigation III) 3 (2-2-4) 
NS 313 เดินเรือ 4 (Navigation IV) 3 (2-2-4) 
NS 316 เดินเรือ5 (Navigation V) 3 (2-2-4) 
NS 418 การน าเรือ (Ship Handling) 3 (2-2-4) 
NS 419 ศูนย์ยุทธการ (Introduction of Combat Information Center) 3 (1-4-6) 
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NS 525 ยุทธวิธีทหารราบ (Infantry Tactical Doctrine) 2 (2-0-4) 
NS 526 การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibious Operation) 2 (2-0-4)  
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 4.2 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน)     10 วิชา 23 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

LG 306 ภาษาอังกฤษ 3 2 2 0 4 
MA 307 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
ME 307 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3 3 0 6 
ME 308 อุณหพลศาสตร์ 2 3 3 0 6 
ME 309 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 
ME 311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 1 0 3 0 
NS 312 เดินเรือ 3 3 2 2 4 
NS 313 เดินเรือ 4 3 2 2 4 

NS 315 วิชาครูทหาร 2 1 2 2 

PT 305 พลศึกษา 5 0 0 0 2 

รวม 23 19 9 40 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน)     12 วิชา 23 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ  2 2 0 4 
EE 309 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 3 0 6 
EE 310 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 0 3 0 
LG 307 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง  0 0 0 2 
MA 308 วิธีการเชิงตัวเลข 3 3 0 6 
ME 310 กรรมวิธีการผลิต 3 3 0 6 
ME 313 กลศาสตร์ของไหล   3 3 0 6 

ME 314 กลศาสตร์วัสดุ 3 3 0 6 

NS 316 เดินเรือ 5 3 2 2 4 

NS 317 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4 1 0 2 0 

NS 314 ทหารราบ 3 1 0 2 0 

PT 306 พลศึกษา 6 0 0 0 2 

รวม 23 19 9 42 

NS393 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 3 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์)  
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน)     9 วิชา 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

LG 408 ภาษาอังกฤษ 4 2 2 0 4 

ME 416 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 3 0 6 

ME 417 การถ่ายเทความร้อน 3 3 0 6 

ME 418 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3 3 0 6 

ME 419 ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ 1 0 3 0 

ME 420 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 3 3 0 6 

NS 418 การน าเรือ 3 2 2 4 

NS 419 ศูนย์ยุทธการ  3 1 4 6 

PT 407 พลศึกษา 7 0 0 0 2 

รวม 21 17 9 40 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน)     11 วิชา 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

HE 420 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์เบื้องต้น  2 2 0 4 
LG 409 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง  0 0 0 2 
ME 421 การลอยและการทรงตัวของเรือ 3 3 0 6 
ME 422 เครื่องจักรกลของไหล 3 3 0 6 
ME 423 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  3 3 0 6 

ME 424 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 3 3 0 6 

ME 425 การสั่นสะเทือนทางกล 3 3 0 6 

ME 426 ระบบปรับอากาศและระบบท าความเย็น 3 3 0 6 

ME 427 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 1 0 3 0 

NS 421 ทหารราบ 4 1 0 2 0 

PT 408 พลศึกษา 8 0 0 0 2 

รวม 22 20 5 44 
 
NS494 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 4 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคนาวิน)       8 วิชา 16 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

FE 9** วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 

LS 501 กฎหมายทะเล  2 2 0 4 

ME 801 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 2 0 6 0 

ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 3 3 0 6 

MS 501 หลักการบริหาร 2 2 0 4 

NS 522 ยุทธวิธีทางเรือเบื้องต้น 2 2 0 4 

NS 523 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ  2 2 0 4 

PT 509 พลศึกษา 9 0 0 0 2 

รวม 16 14 6 30 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคนาวิน)       5 วิชา 13 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

FE 9** วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 

ME 802 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 2 0 6 0 

ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 3 3 0 6 

ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3 3 3 0 6 

NS 501 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 2 2 0 4 

รวม 13 11 6 22 
 

NS595 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 5 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคนาวิกโยธิน)       8 วิชา 16 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

FE 9** วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 

ME 801 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 2 0 6 0 

ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 3 3 0 6 

MS 501 หลักการบริหาร 2 2 0 4 

MS 502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์  2 2 0 4 

NS 525 ยุทธวิธีทหารราบ  2 2 0 4 

NS 526 การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก  2 2 0 4 

PT 509 พลศึกษา 9 0 0 0 2 

รวม 16 14 6 30 

 
ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคนาวิกโยธิน)      5 วิชา 13 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ME 802 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 2 0 6 0 

ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 3 3 0 6 

ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3 3 3 0 6 

ME 9** วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 

NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 2 2 0 4 

รวม 13 11 6 22 
 
NS595 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 5 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (พรรคกลินเครื่องกลเรือ)      10 วิชา 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

LG 306 ภาษาอังกฤษ 3 2 2 0 4 
MA 307 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 0 6 
ME 307 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3 3 0 6 
ME 308 อุณหพลศาสตร์ 2 3 3 0 6 
ME 309 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 
ME 310 กรรมวิธีการผลิต 3 3 0 6 
ME 311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 1 0 3 0 
ME 312 การวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 2 0 4 

NS 315 วิชาครูทหาร 2 1 2 2 

PT 305 พลศึกษา 5 0 0 0 2 

รวม 22 20 5 42 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (พรรคกลินเครื่องกลเรือ)     11 วิชา 19 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 309 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 3 0 6 
EE 310 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 0 3 0 
EE 312 เครื่องกลไฟฟูา 1 3 3 0 6 
LG 307 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง 0 0 0 2 
MA 308 วิธีการเชิงตัวเลข 3 3 0 6 
ME 313 กลศาสตร์ของไหล   3 3 0 6 

ME 314 กลศาสตร์วัสดุ 3 3 0 6 

ME 315 การกล 1 1 0 3 0 

NS 314 ทหารราบ 3 1 0 2 0 

NS 319 ทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4 1 0 2 0 

PT 306 พลศึกษา 6 0 0 0 2 

รวม 19 15 10 34 
 
NS393 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 3 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์)  
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (พรรคกลินเครื่องกลเรือ)     10 วิชา 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 419 เครื่องกลไฟฟูา 2 3 3 0 6 
EE 420 ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟูา  1 0 3 0 
LG 408 ภาษาอังกฤษ 4 2 2 0 4 
ME 416 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3 3 0 6 
ME 417 การถ่ายเทความร้อน 3 3 0 6 
ME 418 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3 3 0 6 
ME 419 ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ 1 0 3 0 

ME 420 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 3 3 0 6 

ME 421 การลอยและการทรงตัวของเรือ 3 3 0 6 
PT 407 พลศึกษา 7 0 0 0 2 

รวม 22 20 6 42 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (พรรคกลินเครื่องกลเรือ)     12 วิชา 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

EE 425 ระบบไฟฟูาก าลัง  3 3 0 6 
EE 426 ปฏิบัติการระบบไฟฟูาก าลัง  1 0 3 0 
LG 409 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง  0 0 0 2 
ME 422 เครื่องจักรกลของไหล 3 3 0 6 

ME 423 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  3 3 0 6 

ME 424 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 3 3 0 6 

ME 425 การสั่นสะเทือนทางกล 3 3 0 6 

ME 426 ระบบปรับอากาศและระบบท าความเย็น 3 3 0 6 

ME 427 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 1 0 3 0 

ME 428 การกล 2 1 0 3 0 

NS 421 ทหารราบ 4 1 0 2 0 

PT 408 พลศึกษา 8 0 0 0 2 

รวม 22 18 11 40 

NS494 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 4 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์)  
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคกลินเครื่องกลเรือ)      8 วิชา 18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

FE 9** วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 

ME 529 เครื่องกังหันก๊าซ 3 3 0 6 

ME 530 โครงสร้างเรือ 2 2 0 4 

ME 531 การออกแบบเรือ  3 3 0 6 

ME 801 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 2 0 6 0 

ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 3 3 0 6 

MS 501 หลักการบริหาร 2 2 0 4 

PT 509 พลศึกษา 9 0 0 0 2 

รวม 18 16 6 34 

 
ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคกลินเครื่องกลเรือ)     5 วิชา 13 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 

FE 9** วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 

ME 802 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 2 0 6 0 

ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 3 3 0 6 

ME 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3 3 3 0 6 

NS 501 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 2 2 0 4 

รวม 13 11 6 22 
 
NS595 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 5 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) นาวาเอก สมศักดิ์   คงโชติ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1007-00674-15-6 

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ (เครื่องกลเรือ) โรงเรียนนายเรือ ปี 2530 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2536 

2) นาวาเอก ผศ. ไกรสิทธิ์   มหิวรรณ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1002-01180-05-1 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรือ ปี 2539 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล Case Western Reserve University, USA.  

ปี 2543 
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2550 

3) นาวาเอก ผศ. วัฒนา   น้อยทอง เลขประจ าตัวประชาชน 3-1002-01180-05-1  
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรือ ปี 2540 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล University of New Orleans, USA. ปี 2546 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) นาวาเอก รศ.สมศักดิ์   แจ่มแจ้ง เลขประจ าตัวประชาชน 3-1009-00261-09-2 

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์(เครื่องกลเรือ) โรงเรียนนายเรือ ปี 2527 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ University of New Orleans ,USA 

ปี 2532  
2) นาวาเอก สมศักดิ์   คงโชติ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1007-00674-15-6 

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์(เครื่องกลเรือ) โรงเรียนนายเรือ ปี 2530 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2536 

3) นาวาเอก ผศ. ไกรสิทธิ์   มหิวรรณ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1002-01180-05-1 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรือ ปี 2539 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล Case Western Reserve University, USA.  

ปี 2543 
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2550 

4) นาวาเอก ผศ. วัฒนา   น้อยทอง เลขประจ าตัวประชาชน 3-1002-01180-05-1 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายเรือ ปี 2540 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล University of New Orleans, USA. ปี 2546 

5) นาวาโท คมสันติ์ มณีพันธ์ เลขประจ าตัวประชาชน 3-3612-00098-81-3 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ ปี 2543 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวศิวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ Southampton University, UK 

ปี 2544  
- ปริญญาเอก วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ Southampton University, UK 

ปี 2546 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร ์
 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา กองวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ฝุายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 
 Bachelor of Engineering Program in Hydrographic Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุทกศาสตร์ 
 ชื่อย่อ (ไทย)  วศ.บ.(วิศวกรรมอุทกศาสตร์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Hydrographic Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Eng. (Hydrographic Engineering) 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุทกศาสตร์ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนายเรือมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้านวิชาการ - มีความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ มีความคิดริเริ่ม
สามารถพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไป 
 (2) ด้านวิชาชีพทหารเรือ 

2.1 พรรคนาวิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ นายยามเรือเดิน และต้นหน 
2.2 พรรคนาวิกโยธิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวด และสามารถปฏิบัติหน้าที่นายยาม

เรือเดิน และต้นหน 
 (3) ด้านคุณลักษณะผู้น าทหาร - ให้การฝึกอบรมนักเรียนนายเรือให้มีคุณลักษณะทหารที่ดี มีภาวะผู้น า
ทางทหาร มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเป็นสุภาพบุรุษ 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 4.1 จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 217 หน่วยกิต 
  ส่วนวิชาการอุดมศึกษา               รวม    152 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา        10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพลศึกษา         4 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน      116 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     24 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม       37 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์     55 หน่วยกิต 
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(3) หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 

  ส่วนวิชาชีพทหารเรือ       65 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาชีพทหารเรือท่ัวไป      37 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรือ       9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการเรือและเดินเรือ     10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ      8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล    10 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคนาวิน/อุทกศาสตร์/นาวิกโยธิน   28 หน่วยกิต 

 
ส่วนวิชาการอุดมศึกษา รวม 152 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 26 วิชา รวม 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาทางภาษา จ านวน 9 วิชา รวม 10 หน่วยกิต 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LG 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) 2 (2-0-4) 
LG 102 ภาษาอังกฤษ 1 (English I) 2 (2-0-4) 
LG 103 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 204 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 2 (2-0-4) 
LG 205 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 306 ภาษาอังกฤษ 3 (English III) 2 (2-0-4) 
LG 307 การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 408 ภาษาอังกฤษ 4 (English IV) 2 (2-0-4) 
LG 409 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 

กลุ่มวิชาทางมนุษยศาสตร์ จ านวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
HU 201 ภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม (Leadership Development, Moral and Ethic) 2 (2-0-4) 
HU 202 มนุษย์และการพัฒนาตนเอง (Human Behavior and Self Development) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์ จ านวน 4 วิชา รวม 8 หน่วยกิต 
LS 101 ประวัติศาสตร์ (History) 2 (2-0-4) 
LS 202 ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 2 (2-0-4) 
LS 203 กฎหมายทหาร (Military Law) 2 (2-0-4) 
LS 204 การเมืองไทยและการเมืองระหว่างประเทศ (Thai and International Politics) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
HE 201 สิ่งแวดล้อมและชีวิต (Environment and Life) 2 (2-0-4) 
HE 202 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 (2-0-4) 
 (Global Warming and Climate Change) 
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กลุ่มวิชาพลศึกษา จ านวน 9 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
PT 101 พลศึกษา 1 (Physical Training I) 1 (0-2-0) 
PT 102 พลศึกษา 2 (Physical Training II) 1 (0-2-0) 
PT 203 พลศึกษา 3 (Physical Training III) 1 (0-2-0) 
PT 204 พลศึกษา 4 (Physical Training IV) 1 (0-2-0) 
PT 305 พลศึกษา 5 (Physical Training V) 0 (0-0-2) 
PT 306 พลศึกษา 6 (Physical Training VI) 0 (0-0-2) 
PT 407 พลศึกษา 7 (Physical Training VII) 0 (0-0-2) 
PT 408 พลศึกษา 8 (Physical Training VIII) 0 (0-0-2) 
PT 509 พลศึกษา 9 (Physical Training IX) 0 (0-0-2) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 47 วิชา รวม 116 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 วิชา รวม 24 หน่วยกิต 
MA 101 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3 (3-0-6) 
MA 102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3 (3-0-6) 
MA 204 แคลคูลัส 3 (Calculus III) 3 (3-0-6) 
MA 205 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรม (Probability and Statistics for Engineers) 3 (3-0-6) 
PC 101 ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 3 (3-0-6) 
PC 102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) 1 (0-3-0) 
PC 103 ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 3 (3-0-6) 
PC 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 Physics Laboratory II 1 (0-3-0) 
PC 205 เคมีทั่วไป General Chemistry 3 (3-0-6) 
PC 206 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory 1 (0-3-0) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม จ านวน 14 วิชา รวม 37 หน่วยกิต 
EE 201 วิเคราะห์วงจรไฟฟูา (Electric Circuit Analysis) 3 (3-0-6) 
EE 202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟูา (Electric Circuit Laboratory) 1 (0-3-0) 
HE 522 เทคนิคคอมพิวเตอร์ทางอุทกศาสตร์ (Technical Computer for Hydrography) 3 (3-0-6) 
HE 523 เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Information Technology) 3 (3-0-6) 
HE 524 การจัดการฐานข้อมูลทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Data Management) 3 (3-0-6) 
MA 308 วิธีการเชิงตัวเลข (Numerical methods) 3 (3-0-6) 
MA 103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3 (2-2-4) 
ME 101 เครื่องจักรกลในเรือ (Shipboard Machinery) 2 (2-0-4) 
ME 102 การโรงงาน (Workshop) 1 (0-3-0) 
ME 203 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) 3 (3-0-6) 
ME 204 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3 (2-3-4) 
ME 205 อุณหพลศาสตร์ 1 (Thermodynamics I) 3 (3-0-6) 
MA 306 คณิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mathematics) 3 (3-0-6) 
ME 313 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) 3 (3-0-6) 
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กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ จ านวน 21 วิชา รวม 55 หน่วยกิต 
HE 303 อุทกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Hydrography) 2 (2-0-4) 
HE 304 จีออเดซี (Geodesy) 3 (3-0-6) 
HE 305 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ (Physical Oceanography) 3 (3-0-6) 
HE 306 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์และแผนที่อากาศ (Synoptic Meteorology) 3 (3-0-6) 
HE 307 หลักการส ารวจ (Surveying) 3 (3-0-6) 
HE 308 ปฏิบัติการส ารวจ (Surveying Field Work) 1 (0-3-0) 
HE 409 การค านวณปรับแก้งานส ารวจ (Survey Adjustment and Computation) 3 (3-0-6) 
HE 410 การส ารวจแผนที่ (Hydrographic Surveying) 3 (3-0-6) 
HE 411 การสร้างแผนที่ (Cartography) 3 (3-0-6) 
HE 412 ปฏิบัติการสร้างแผนที่ (Practical Cartography) 1 (0-3-0) 
HE 413 ระดับน้ า (Tides) 3 (3-0-6) 
HE 414 เสียงใต้น้ า (Underwater Acoustics) 3 (3-0-6) 
HE 415 จีออเดซี่ดาราศาสตร์ (Geodetic Astronomy) 3 (3-0-6) 
HE 416 สมุทรศาสตร์เคมี (Chemical Oceanography) 3 (3-0-6) 
HE 417 การส ารวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Surveying) 3 (3-0-6) 
HE 418 หาดและขอบฝั่ง (Beaches and Shores) 3 (3-0-6) 
HE 419 ขบวนการของบรรยากาศ (Atmospheric Processes) 3 (3-0-6) 
HE 521 วิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal Engineering) 3 (3-0-6) 
HE 525 การขุดลอกเบื้องต้น (Basic Dredging Engineering) 3 (3-0-6) 
HE 801 โครงงานทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 1 (Hydrographic Engineering Project I) 1 (0-3-0) 
HE 802 โครงงานทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 2 (Hydrographic Engineering Project II) 2 (0-6-0) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต 
FE 901 วิชาเลือกเสรี 1 (Free Elective I) 3 (3-0-6) 
FE 902 วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective II) 3 (3-0-6) 

ส่วนวิชาชีพทหารเรือ รวม 65 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาชีพทหารเรือท่ัวไป (เรียนรวมกันทุกพรรคเหล่า) จ านวน 22 วิชารวม 37 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทหารเรือ จ านวน 5 วิชารวม 9 หน่วยกิต 
ME 206 การปูองกันความเสียหาย (Damage Control) 2 (2-0-4) 
NS 101 ตรีโกณมิติทรงกลม (Spherical Trigonometry) 1 (1-0-2) 
NS 106 การอาวุธ (Weaponry) 2 (2-0-4) 
NS 315 วิชาครูทหาร (Instructor Course) 2 (1-2-2) 
NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ (Sea Power and History of Naval War) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานการเรือและเดินเรือ จ านวน 4 วิชารวม 10 หน่วยกิต 
NS 102 การเรือ 1 (Seamanship I) 2 (2-0-4) 
NS 103 เดินเรือ 1 (Navigation I) 3 (2-2-4) 
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NS 107 การเรือ 2 (Seamanship II) 2 (2-0-4) 
NS 108 เดินเรือ 2 (Navigation II) 3 (2-2-4) 

กลุ่มวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ จ านวน 8 วิชารวม 8 หน่วยกิต 
NS 104 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 1 (Naval Skill Training I) 1 (0-2-0) 
NS 109 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 2 (Naval Skill Training II) 1 (0-2-0) 
NS 210 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 3 (Naval Skill Training III) 1 (0-2-0) 
NS 317 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4 (Naval Skill Training IV) 1 (0-2-0) 
NS 105 ทหารราบ 1 (Infantry I) 1 (0-2-0) 
NS 211 ทหารราบ 2 (Infantry II) 1 (0-2-0) 
NS 314 ทหารราบ 3 (Infantry III) 1 (0-2-0) 
NS 421 ทหารราบ 4 (Infantry IV) 1 (0-2-0) 

กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล จ านวน 5 วิชารวม 10 หน่วยกิต 
NS 191 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 1 (Field Training and Sea Training I) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 292 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 2 (Field Training and Sea Training II) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 393 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 3 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 494 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 4 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 595 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 5 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 

2) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคนาวิน/อุทกศาสตร์ จ านวน 11 วิชา รวม 28 หน่วยกิต 
EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ (Shipboard Electrical Machinery) 2 (2-0-4) 
LS 501 กฎหมายทะเล (Law of the Sea) 2 (2-0-4) 
MS 501 หลักการบริหาร (Principle of Management) 2 (2-0-4) 
NS 312 เดินเรือ 3 (Navigation III) 3 (2-2-4) 
NS 313 เดินเรือ 4 (Navigation IV) 3 (2-2-4) 
NS 316 เดินเรือ 5 (Navigation V) 3 (2-2-4) 
NS 418 การน าเรือ (Ship Handling) 3 (2-2-4) 
NS 419 ศูนย์ยุทธการ (Introduction of Combat Information Center) 3 (1-4-6) 
NS 420 หลักการสมรรถนะของเรือ (Principle of Ship Performance) 3 (3-0-6) 
NS 522 ยุทธวิธีทางเรือเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
NS 523 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ (Navigation Rules and Regulations) 2 (2-0-4) 

3) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคนาวิกโยธิน จ านวน 11 วิชา รวม 28 หน่วยกิต 
EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ (Shipboard Electrical Machinery) 2 (2-0-4) 
NS 312 เดินเรือ 3 (Navigation III) 3 (2-2-4) 
NS 313 เดินเรือ 4 (Navigation IV) 3 (2-2-4) 
NS 316 เดนิเรือ 5 (Navigation V) 3 (2-2-4) 
NS 418 การน าเรือ (Ship Handling) 3 (2-2-4) 
NS 419 ศูนย์ยุทธการ (Introduction of Combat Information Center) 3 (1-4-6) 
NS 420 หลักการสมรรถนะของเรือ (Principle of Ship Performance) 3 (3-0-6) 
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MS 501 หลักการบริหาร (Principle of Management) 2 (2-0-4) 
MS 502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 2 (2-0-4) 
NS 525 ยุทธวิธีทหารราบ (Infantry Tactical Doctrine) 2 (2-0-4) 
NS 526 การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibious Operation) 2 (2-0-4) 
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 4.2 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น       9 วิชา รวม 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชั่วโมง 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
LG 306 ภาษาอังกฤษ 3 2 2 0 4 
HE 303 อุทกศาสตร์เบื้องต้น 2 2 0 4 
MA 306 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
HE 304 จอีอเดซี 3 3 0 6 
HE 305 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ 3 3 0 6 
NS 312 เดินเรือ 3 3 2 2 4 
NS 313 เดินเรือ 4 3 2 2 4 
NS 315 ครูทหาร 2 1 2 2 
PT 305 พลศึกษา 5 0 0 2 0 

รวม 21 18 6 38 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย       11 วิชา รวม 20 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชั่วโมง 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
HE 306 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์และแผนที่อากาศ 3 3 0 6 
MA 308 วิธีการเชิงตัวเลข 3 3 0 4 
EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ  2 2 0 4 
ME 313 กลศาสตร์ของไหล 3 3 0 6 
HE 307 หลักการส ารวจ 3 3 0 6 
HE 308 ปฏิบัติการส ารวจ 1 0 3 0 
NS 316 เดินเรือ 5 3 2 2 4 
NS 317 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4 1 0 2 0 
LG 307 การศึกษาภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง 0 0 0 2 
NS 314 ทหารราบ 3 1 0 2 0 
PT 306 พลศึกษา 6 0 0 0 2 

รวม 20 16 9 36 

 
NS393 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 3 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น       9 วิชา รวม 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชั่วโมง 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
LG 408 ภาษาอังกฤษ 4 2 2 0 4 
NS 418 การน าเรือ 3 2 2 4 
NS 419 ศูนย์ยุทธการ 3 1 4 6 
HE 409 การค านวณปรับแก้งานส ารวจ 3 3 0 6 
HE 410 การส ารวจแผนที่ 3 3 0 6 
HE 411 การสร้างแผนที่ 3 3 0 6 
HE 412 ปฏิบัติการสร้างแผนที่ 1 0 3 0 
HE 413 ระดับน้ า 3 3 0 6 
PT 407 พลศึกษา 7 0 0 0 2 

รวม 21 17 9 40 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย       10 วิชา รวม 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชั่วโมง 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
HE 414 เสียงใต้น้ า 3 3 0 6 
HE 415 จีออเดซี่ดาราศาสตร์ 3 3 0 6 
HE 416 สมุทรศาสตร์เคมี 3 3 0 6 
HE 417 การส ารวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 0 6 
HE 418 หาดและขอบฝัง 3 3 0 6 
HE 419 ขบวนการของบรรยากาศ 3 3 0 6 
NS 420 หลักการสมรรถนะของเรือ 3 3 0 6 

 NS 421 ทหารราบ 4 1 0 2 0 
LG 409 การศึกษาภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง 0 0 0 2 
 PT 408 พลศึกษา 8      0 0 0 2 

รวม 22 21 2 46 
 

 
NS494 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 4 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคนาวิน/อุทกศาสตร์)     10 วิชา รวม 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชั่วโมง 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
LS 501 กฎหมายทะเล 2 2 0 4 
NS 522 ยุทธวิธีทางเรือเบื้องต้น 2 2 0 4 
NS 523 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ 2 2 0 4 
HE 521 วิศวกรรมชายฝั่ง 3 3 0 6 
HE 522 เทคนิคคอมพิวเตอร์ทางอุทกศาสตร์ 3 3 0 6 
HE 523 เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 3 3 0 6 
FE 901 วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 
ME 801 โครงงานทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 1 1 0 3 0 
MS 501 หลักการบริหาร 2 2 0 4 
PT 509 พลศึกษา 9     0 0 0 2 

รวม 21 20 3 42 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคนาวิน/อุทกศาสตร์)    5 วิชา รวม 13 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชั่วโมง 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
HE 524 การจัดการฐานข้อมูลทางอุทกศาสตร์ 3 3 0 6 
NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 2 2 0 4 
HE 525 การขุดลอกเบื้องต้น 3 3 0 6 
FE 902 วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 
HE 802 โครงงานทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 2 2 0 6 0 

รวม 13 11 6 22 
 

NS595 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 5 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคนาวิกโยธิน)      10 วิชา รวม 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชั่วโมง 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
HE 521 วิศวกรรมชายฝั่ง 3 3 0 6 
HE 522 เทคนิคคอมพิวเตอร์ทางอุทกศาสตร์ 3 3 0 6 
HE 523 เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 3 3 0 6 
FE 901 วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 
NS 525 ยุทธวิธีทหารราบ 2 2 0 4 
NS 526 การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก 2 2 0 4 
MS 501 หลักการบริหาร 2 2 0 4 
MS 502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 2 0 4 
ME 801 โครงงานทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 1 1 0 3 0 
PT 509 พลศึกษา 9 0 0 0 2 

รวม 21 20 3 42 
 

ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคนาวิกโยธิน)     5 วิชา รวม 13 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ชั่วโมง 

บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
HE 524 การจัดการฐานข้อมูลทางอุทกศาสตร์ 3 3 0 6 
NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 2 2 0 4 
HE 525 การขุดลอกเบื้องต้น 3 3  6 
FE 902 วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 
HE 802 โครงงานทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 2 2 0 6 0 

รวม 13 11 6 22 
 
NS595 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 5 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) นาวาเอก พินัย   จินชัย เลขประจ าตัวประชาชน 3-6599-00575-00-7 

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(อุทกศาสตร์) โรงเรียนนายเรือ ปี 2535 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมชายฝั่ง University of Florida, USA. ปี 2542 

2) นาวาเอก หญิง ผศ. ศิริรัตน์   บุญโสภา เลขประจ าตัวประชาชน 3-2009-00696-60-8 
- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปี 2529  
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(สมุทรศาสตร์ชีวะ) Florida Institute of Technology, 

USA.ปี 2539 

6. อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
1) นาวาเอก สมมาตร์   เนียมนิล เลขประจ าตัวประชาชน 3-1012-00826-18-7 

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2526 
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาภูมิศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2547 

2) นาวาเอก พินัย   จินชัย เลขประจ าตัวประชาชน 3-6599-00575-00-7 
- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาอุทกศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ ปี 2535 
- ปริญญาโท วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมชายฝั่ง University of Florida, USA. ปี 2542 

3) นาวาเอก หญิง ผศ.ศิริรัตน์   บุญโสภา เลขประจ าตัวประชาชน 3-2009-00696-60-8 
- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปี 2529  
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(สมุทรศาสตร์ชีวะ) Florida Institute of Technology, 

USA.ปี 2539 
4) นาวาเอก ประโยชน์   พรมมิ เลขประจ าตัวประชาชน 3-2090-00596-06-5 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2528 
- ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ Stevens Institute of Technology, USA, ปี 2537 

5) นาวาโท วีระ   บุญผุด เลขประจ าตัวประชาชน 3-3008-00695-06-6 
- ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปี 2539 
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปี 2542 
- ปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2546 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร ์
 

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา กองวิชาบริหารงานวิเคราะห์ ฝุายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
1. ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ 
 Bachelor of Science Program in Management Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารศาสตร์ 
 ชื่อย่อ (ไทย)  วท.บ.(บริหารศาสตร์) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Science (Management Science) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.Sc. (Management Science) 

3. วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
ศาสตร์ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนายเรือมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้านวิชาการ - มีความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาวิชาบริหารศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไป 
 (2) ด้านวิชาชีพทหารเรือ 

2.1 พรรคนาวิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ นายยามเรือเดิน และต้นหน 
2.2 พรรคนาวิกโยธิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวด และสามารถปฏิบัติหน้าที่นายยาม

เรือเดิน และต้นหน 
 (3) ด้านคุณลักษณะผู้น าทหาร - ให้การฝึกอบรมนักเรียนนายเรือให้มีคุณลักษณะทหารที่ดี มีภาวะผู้น า
ทางทหาร มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเป็นสุภาพบุรุษ 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 4.1 จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

- พรรคนาวิน/พลาธิการ  216 หน่วยกิต 
- พรรคนาวิกโยธิน  214 หน่วยกิต 

  ส่วนวิชาการอุดมศึกษา               รวม    151 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา        10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์         8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพลศึกษา         4 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน      115 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     24 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน        22 หน่วยกิต 
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- กลุ่มวิชาเฉพาะทาง        69 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 

  ส่วนวิชาชีพทหารเรือ 
- พรรคนาวิน/พลาธิการ        65 หน่วยกิต 
- พรรคนาวิกโยธิน        63 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาชีพทหารเรือท่ัวไป        37 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรือ       9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการเรือและเดินเรือ     10 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ      8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล    10 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคเหล่า  
- พรรคนาวิน/พลาธิการ       28 หน่วยกิต 
- พรรคนาวิกโยธิน       26 หน่วยกิต 

 
ส่วนวิชาการอุดมศึกษา รวม 151 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน 26 วิชา รวม 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาทางภาษา  จ านวน 9 วิชา รวม 10 หน่วยกิต 

 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LG 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) 2 (2-0-4) 
LG 102 ภาษาอังกฤษ 1 (English I) 2 (2-0-4) 
LG 103 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 204 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 2 (2-0-4) 
LG 205 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 306 ภาษาอังกฤษ 3 (English III) 2 (2-0-4) 
LG 307 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 
LG 408 ภาษาอังกฤษ 4 (English IV) 2 (2-0-4) 
LG 409 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0 (0-0-2) 

กลุ่มวิชาทางมนุษยศาสตร์ จ านวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
HU 201 ภาวะผู้น า คุณธรรมและจริยธรรม (Leadership Development, Moral and Ethic) 2 (2-0-4) 
HU 202 มนุษย์และการพัฒนาตนเอง (Human Behavior and Self Development) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาทางสังคมศาสตร์ จ านวน 4 วิชา รวม 8 หน่วยกิต 
LS 101 ประวัติศาสตร์ (History) 2 (2-0-4) 
LS 202 ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 2 (2-0-4) 
LS 203 กฎหมายทหาร (Military Law) 2 (2-0-4) 
LS 204 การเมืองไทยและการเมืองระหว่างประเทศ (Thai and International Politics) 2 (2-0-4) 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
HE 201 สิ่งแวดล้อมและชีวิต (Environment and Life) 2 (2-0-4) 
HE 202 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 (2-0-4) 
 Global Warming and Climate Change 

กลุ่มวิชาพลศึกษา จ านวน 9 วิชา รวม 4 หน่วยกิต 
PT 101 พลศึกษา 1 (Physical Training I) 1 (0-2-0) 
PT 102 พลศึกษา 2 (Physical Training II) 1 (0-2-0) 
PT 203 พลศึกษา 3 (Physical Training III) 1 (0-2-0) 
PT 204 พลศึกษา 4 (Physical Training IV) 1 (0-2-0) 
PT 305 พลศึกษา 5 (Physical Training V) 0 (0-0-2) 
PT 306 พลศึกษา 6 (Physical Training VI) 0 (0-0-2) 
PT 407 พลศึกษา 7 (Physical Training VII) 0 (0-0-2) 
PT 408 พลศึกษา 8 (Physical Training VIII) 0 (0-0-2) 
PT 509 พลศึกษา 9 (Physical Training IX) 0 (0-0-2) 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวน 42 วิชา รวม 115 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 วิชา รวม 24 หน่วยกิต 
MA 101 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3 (3-0-6) 
MA 102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3 (3-0-6) 
MA 204 แคลคูลัส 3 (Calculus III) 3 (3-0-6) 
MA 205 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรม (Probability and Statistics for Engineers) 3 (3-0-6) 
PC 101 ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 3 (3-0-6) 
PC 102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) 1 (0-3-0) 
PC 103 ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 3 (3-0-6) 
PC 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 Physics Laboratory II 1 (0-3-0) 
PC 205 เคมีทั่วไป General Chemistry 3 (3-0-6) 
PC 206 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป General Chemistry Laboratory 1 (0-3-0) 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน จ านวน 9 วิชา รวม 22 หน่วยกิต 
EE 201 วิเคราะห์วงจรไฟฟูา (Electric Circuit Analysis) 3 (3-0-6) 
EE 202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟูา (Electric Circuit Laboratory) 1 (0-3-0) 
MA 103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)  3 (2-2-4) 
ME 101 เครื่องจักรกลในเรือ (Shipboard Machinery)  2 (2-0-4) 
ME 102 การโรงงาน (Workshop)  1 (0-3-0) 
ME 203 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) 3 (3-0-6) 
ME 204 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3 (2-3-4) 
ME 205 อุณหพลศาสตร์ 1 (Thermodynamics I) 3 (3-0-6) 
ME 313 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) 3 (3-0-6) 
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กลุ่มวิชาเฉพาะทาง จ านวน 19 วิชา รวม 57 หน่วยกิต 
LS 502 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (The Civil and Commercial Code) 3 (3-0-6) 
MS 301 หลักการบริหาร (Principle of Management) 3 (3-0-6) 
MS 302 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics) 3 (3-0-6) 
MS 303 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Fundamental of Computer Science) 3 (3-0-6) 
MS 304 การวิเคราะห์ควบคุมพัสดุ (Inventory System Management and Analysis) 3 (3-0-6) 
MS 305 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 3 (3-0-6) 
MS 306 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 3 (3-0-6) 
MS 307 การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น (Introduction to Operations Research) 3 (3-0-6) 
MS 308 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) 3 (3-0-6) 
MS 409 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information System) 3 (3-0-6) 
MS 410 การบริหารการเงิน 1 (Financial Management I) 3 (3-0-6) 
MS 411 การบริหารพัสดุ 1 (Material Management I) 3 (3-0-6) 
MS 412 การวิจัยด าเนินงานในการบริหาร (Operations Research for Management) 3 (3-0-6) 
MS 413 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) 3 (3-0-6) 
MS 414 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 Information System Analysis and Design 
MS 415 การบริหารการเงิน 2 และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 3 (3-0-6) 
  Financial Management II 
MS 416 การบริหารพัสดุ 2 (Material Management II) 3 (3-0-6) 
MS 417 การบริหารงานส่งก าลังบ ารุง (Logistics Management) 3 (3-0-6) 
MS 518 การเงิน การธนาคาร การงบประมาณ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน  3 (3-0-6) 

 Finance and Banking 

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชา จ านวน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต 
MS 920 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหาร (Computer in Administration) 3 (3-0-6) 
MS 921 การบริหารโครงการ (Project Management) 3 (3-0-6) 
MS 922 การบริหารส านักงาน (Office Management) 3 (3-0-6) 
MS 923 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 3 (3-0-6) 
MS 924 การพัฒนาองค์กร (Organization Development) 3 (3-0-6) 
MS 925 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) 3 (3-0-6) 
MS 926 หัวข้อพิเศษทางการบริหาร (Advanced Topics in Management) 3 (3-0-6) 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต 
FE 901 วิชาเลือกเสรี 1 (Free Elective I) 3 (3-0-6) 
FE 902 วิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective II) 3 (3-0-6) 
 
ส่วนวิชาชีพทหารเรือ 

1) หมวดวิชาชีพทหารเรือท่ัวไป (เรียนรวมกันทุกพรรคเหล่า) จ านวน 22 วิชารวม 37 หน่วยกิต 
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กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทหารเรือ จ านวน 5 วิชารวม 9 หน่วยกิต 
ME 206 การปูองกันความเสียหาย (Damage Control) 2 (2-0-4) 
NS 101 ตรีโกณมิติทรงกลม (Spherical Trigonometry) 1 (1-0-2) 
NS 106 การอาวุธ (Weaponry) 2 (2-0-4) 
NS 315 วิชาครูทหาร (Instructor Course) 2 (1-2-2) 
NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ (Sea Power and History of Naval War) 2 (2-0-4) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานการเรือและเดินเรือ จ านวน 4 วิชารวม 10 หน่วยกิต 
NS 102 การเรือ 1 (Seamanship I) 2 (2-0-4) 
NS 103 เดินเรือ 1 (Navigation I) 3 (2-2-4) 
NS 107 การเรือ 2 (Seamanship II) 2 (2-0-4) 
NS 108 เดินเรือ 2 (Navigation II) 3 (2-2-4) 

กลุ่มวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ จ านวน 8 วิชารวม 8 หน่วยกิต 
NS 104 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 1 (Naval Skill Training I) 1 (0-2-0) 
NS 109 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 2 (Naval Skill Training II) 1 (0-2-0) 
NS 210 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 3 (Naval Skill Training III) 1 (0-2-0) 
NS 317 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4 (Naval Skill Training IV) 1 (0-2-0) 
NS 105 ทหารราบ 1 (Infantry I) 1 (0-2-0) 
NS 211 ทหารราบ 2 (Infantry II) 1 (0-2-0) 
NS 314 ทหารราบ 3 (Infantry III) 1 (0-2-0) 
NS 421 ทหารราบ 4 (Infantry IV) 1 (0-2-0) 

กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล จ านวน 5 วิชารวม 10 หน่วยกิต 
NS 191 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 1 (Field Training and Sea Training I) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 292 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 2 (Field Training and Sea Training II) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 393 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 3 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 494 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 4 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 
NS 595 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 5 (Field Training and Sea Training III) 2 (8-12 สัปดาห์) 

2) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคนาวิน/พลาธิการ จ านวน 11 วิชา รวม 28 หน่วยกิต 
EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ (Shipboard Electrical Machinery) 2 (2-0-4) 
HE 420 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์เบื้องต้น (Introduction to Synoptic Meteorology) 2 (2-0-4) 
LS 501 กฎหมายทะเล (Law of the Sea) 2 (2-0-4) 
NS 312 เดินเรือ 3 (Navigation III) 3 (2-2-4) 
NS 313 เดินเรือ 4 (Navigation IV) 3 (2-2-4) 
NS 316 เดินเรือ 5 (Navigation V) 3 (2-2-4) 
NS 418 การน าเรือ (Ship Handling) 3 (2-2-4) 
NS 419 ศูนย์ยุทธการ (Introduction to Combat Information Center) 3 (1-4-6) 
NS 420 หลักการสมรรถนะของเรือ (Principle of Ship Performance) 3 (3-0-6) 
NS 522 ยุทธวิธีทางเรือเบื้องต้น (Introduction to Naval Operation) 2 (2-0-4) 
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NS 523 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ (Navigation Rules and Regulations) 2 (2-0-4) 

3) หมวดวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคนาวิกโยธิน จ านวน 10 วิชารวม 26 หน่วยกิต 
EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ (Shipboard Electrical Machinery) 2 (2-0-4) 
HE 420 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์เบื้องต้น (Introduction to Synoptic Meteorology) 2 (2-0-4) 
NS 312 เดินเรือ 3 (Navigation III) 3 (2-2-4) 
NS 313 เดินเรือ 4 (Navigation IV) 3 (2-2-4) 
NS 316 เดินเรือ5 (Navigation V) 3 (2-2-4) 
NS 418 การน าเรือ (Ship Handling) 3 (2-2-4) 
NS 419 ศูนย์ยุทธการ (Introduction to Combat Information Center) 3 (1-4-6) 
NS 420 หลักการสมรรถนะของเรือ (Principle of Ship Performance) 3 (3-0-6) 
NS 525 ยุทธวิธีทหารราบ (Infantry Tactical Doctrine) 2 (2-0-4) 
NS 526 การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibious Operation) 2 (2-0-4) 
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 4.2 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น       9 วิชา รวม 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

LG 306 ภาษาอังกฤษ 3 2 2 0 4 
MS 301 หลักการบริหาร 3 3 0 6 
MS 302 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3 0 6 
MS 303 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3 0 6 
MS 304 การวิเคราะหควบคุมพัสดุ 3 3 0 6 
NS 312 เดินเรือ 3 3 2 2 4 
NS 313 เดินเรือ 4 3 2 2 4 
NS 315 วิชาครูทหาร 2 1 2 2 
PT 305 พลศึกษา 5 0 0 0 2 

รวม 22 19 6 40 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย       11 วิชา รวม 22 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
EE 308 เครื่องกลไฟฟูาในเรือ 2 2 0 4 

LG 307 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ
พ่ึงตนเอง 

0 0 0 2 

ME 313 กลศาสตร์ของไหล 3 3 0 6 
MS 305 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 3 0 6 
MS 306 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 3 0 6 
MS 307 การวิจัยด าเนินการเบื้องต้น 3 3 0 6 
MS 308 การบัญชีการเงิน 3 3 0 6 
NS 314 ทหารราบ 3 1 0 2 0 
NS 316 เดินเรือ 5 3 2 2 4 
NS 317 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4 1 0 2 0 
PT 306 พลศึกษา 6 0 0 0 2 

รวม 22 19 6 42 
 
NS393 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 3 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น       8 วิชา รวม 20 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
LG 408 ภาษาอังกฤษ 4 2 2 0 4 
MS 409 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ 3 3 0 6 
MS 410 การบริหารการเงิน 1 3 3 0 6 
MS 411 การบริหารพัสดุ 1 3 3 0 6 
MS 412 การวิจัยด าเนินงานในการบริหาร 3 3 0 6 
NS 418 การน าเรือ 3 2 2 4 
NS 419 ศูนย์ยุทธการ 3 1 4 6 
PT 407 พลศึกษา 7 0 0 0 2 

รวม 20 18 4 42 
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย       10 วิชา รวม 21 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
HE 420 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์เบื้องต้น 2 2 0 4 
LG 409 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง 0 0 0 2 
MS 413 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
MS 414 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3 3 0 6 

MS 415 
การบริหารการเงิน 2 และระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ 

3 3 0 6 

MS 416 การบริหารพัสดุ 2 3 3 0 6 
MS 417 การบริหารงานสงก าลังบ ารุง 3 3 0 6 
NS 420 หลักการสมรรถนะของเรือ 3 3 0 6 
NS 421 ทหารราบ 4 1 0 2 0 
PT 408 พลศึกษา 8 0 0 0 2 

รวม 21 20 2 44 
 

NS494 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 4 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคนาวิน/พลาธิการ)     8 วิชา รวม 18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
FE 901 วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 
LS 501 กฎหมายทะเล 2 2 0 4 

MS 518 
การเงิน การธนาคารการงบประมาณและ
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน 

3 3 0 6 

MS 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาบริหารศาสตร์ 1 3 3 0 6 
MS 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาบริหารศาสตร์ 2 3 3 0 6 
NS 522 ยุทธวิธีทางเรือเบื้องต้น 2 2 0 4 
NS 523 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ 2 2 0 4 
PT 509 พลศึกษา 9 0 0 0 2 

รวม 18 18 0 38 
 
ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคนาวิน/พลาธิการ)     5 วิชา รวม 14 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
FE 902 วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 
LS 502 กฎหมายแพงและพาณิชย์ 3 3 0 6 
MS 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาบริหารศาสตร์ 3 3 3 0 6 
MS 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาบริหารศาสตร์ 4 3 3 0 6 
NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 2 2 0 4 

รวม 14 14 0 28 
 

NS595 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 5 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคนาวิกโยธิน)      7 วิชา รวม 16 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
FE 901 วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 

MS 518 
การเงิน การธนาคารการงบประมาณและ
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน 

3 3 0 6 

MS 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาบริหารศาสตร์ 1 3 3 0 6 
MS 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาบริหารศาสตร์ 2 3 3 0 6 
NS 525 ยุทธวิธีทหารราบ 2 2 0 4 
NS 526 การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก 2 2 0 4 
PT 509 พลศึกษา 9 0 0 0 2 

รวม 16 16 0 34 
 
ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคนาวิกโยธิน)     5 วิชา รวม 14 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
FE 902 วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 
LS 502 กฎหมายแพงและพาณิชย์ 3 3 0 6 
MS 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาบริหารศาสตร์ 3 3 3 0 6 
MS 9** วิชาเลือกเฉพาะสาขาบริหารศาสตร์ 4 3 3 0 6 
NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 2 2 0 4 

รวม 14 14 0 28 
 
NS595 ฝึกภาคสนามและภาคทะเล 5 2 หน่วยกิต (8 - 12 สัปดาห์) 
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5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) นาวาโท ผศ.ศิริพงศ์   ศรีสุขกาญจน์ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 3-4513-00156-80-6 

- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา โรงเรียนนายเรือ ปี 2538 
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2552 

2) นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์   พรหมนุรักษ์ เลขประจ าตัวประชาชน   3-1017-01933-46-6 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา โรงเรียนนายเรือ ปี 2546  
- ปริญญาโท ศป.ม. สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548  

6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) นาวาเอก ผศ.ปิยะ   ลิ้มสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 3-1020-02170-85-5 

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ไฟฟูา) โรงเรียนนายเรือ ปี 2537 
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวิจัยปฏิบัติการ U.S. Naval Postgraduate School, USA, ปี 2542 

2) นาวาโท ผศ.ศิริพงศ์   ศรีสุขกาญจน์ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 3-4513-00156-80-6 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา โรงเรียนนายเรือ ปี 2538 
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 2552 

3) นาวาโท สิทธิศักดิ์   อรัณยะปาล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 3-1007-00680-06-7 
- ปริญญาตรี ศป.บ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2538 
- ปริญญาโท ศป.ม. สาขาวิชาภาวะผู้น า Bellevue University, USA, ปี 2541 

4) นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์   พรหมนุรักษ์ เลขประจ าตัวประชาชน   3-1017-01933-46-6 
- ปริญญาตรี วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา โรงเรียนนายเรือ ปี 2546  
- ปริญญาโท ศป.ม. สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548  

5) นาวาตรี สุทธิภูมิ   เยาว์วิวัฒน์ เลขประจ าตัวประชาชน   3-1011-01325-66-4 
- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ University of New South Wales, AUS, 

ปี 2547  
- ปริญญาโท วท.ม. สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551  
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ส่วนที่ 4 ค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มวิชาภาษา 
LG 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา:พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะเพ่ือการสื่อสาร เน้นการให้เหตุผล การวิเคราะห์ 
การสรุปประเด็นข่าวสาร ข้อความ บทสนทนา และบทความจากสื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการ
สื่อสารกับบุคคลอ่ืนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งศึกษาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล 
เอกสาร และการใช้ห้องสมุด 

LG 102 ภาษาอังกฤษ 1 (English I) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา:พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ ด้านการฟัง มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจค าศัพท์ ข้อความ และ
ประโยคที่เก่ียวกับตนเองและสิ่งรอบตัวในชีวิตประจ าวัน ด้านการอ่าน สามารถเข้าใจความหมายของถ้อยค าทั้งใน
ระดับประโยคและย่อหน้าที่ไม่ซับซ้อน ด้านการพูด สามารถแนะน าตนเองและผู้อ่ืน ถามตอบข้อมูลส่วนตัว เล่า
กิจกรรมประจ าวันและงานอดิเรกได้โดยใช้โครงสร้างทางภาษาที่ไม่ ซับซ้อน ด้านการเขียน สามารถกรอก
แบบฟอร์มประเภทต่างๆรวมทั้งเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความสั้นๆ ตามเทศกาลและวาระต่างๆ ได้ 
ทั้งนี้มีการสอดแทรกบริบทของทหารในทุกทักษะ 

LG 103 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0(0-0-2) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ภาษาอังกฤษ 1 

เนื้อหา:พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง และเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมในการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้มาบูรณาการ 

LG 204 ภาษาอังกฤษ 2 (English II) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ภาษาอังกฤษ 1 

เนื้อหา:พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ ด้านการฟัง สามารถเข้าใจค าศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะ
พบบ่อยในชีวิตประจ าวันที่ซับซ้อนขึ้นได้ ด้านการอ่าน สามารถเข้าใจเอกสารที่พบบ่อย เช่น แผ่นพับ ประกาศ 
โฆษณา รายการอาหาร ตารางเวลา เป็นต้น รวมทั้งสามารถใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่สูงขึ้นในการอ่านเอกสารใน
ระดับย่อหน้าได้ ด้านการพูด สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เช่น ดินฟูา
อากาศ อาหาร กีฬา การศึกษา และหน้าที่การงาน เป็นต้น โดยใช้ประโยคพ้ืนฐานที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้น ด้าน
การเขียน สามารถเขียนจดหมายส่วนตัวและข้อความในระดับย่อหน้าเพ่ือเล่าและอธิบายเรื่องราวได้ ทั้งนี้มีการ
สอดแทรกบริบทของทหารในทุกทักษะ 

LG 205 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0(0-0-2) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ภาษาอังกฤษ 2 
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เนื้อหา:พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง และเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมในการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้มาบูรณาการ 
 

LG 306 ภาษาอังกฤษ 3 (English III) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ภาษาอังกฤษ 2 

เนื้อหา:พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ ด้านการฟัง สามารถเข้าใจถ้อยค าในบริบทที่หลากหลายและซับซ้อน
มากขึ้น เช่น รายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น ด้านการอ่าน สามารถใช้กลยุทธ์ในการอ่านที่สูงขึ้นในการอ่าน
เอกสารที่ความยาวหลายๆ ย่อหน้าได้ รวมทั้งเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและวัตถุประสงค์ของผู้แต่ง ด้านการพูด  
สามารถสนทนาในเรื่องที่ตนสนใจ เล่าประสบการณ์ส่วนตัว แสดงความมุ่งหวัง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็น
ของตนสั้นๆ ได้ ด้านการเขียน สามารถเขียนในระดับย่อหน้าในหัวข้อที่หลากหลาย สามารถเรียบเรียงความคิด เล่า
เรื่องและบรรยายความประทับใจของตนเองได้ ทั้งนี้มีการสอดแทรกบริบทของทหารในทุกทักษะ 

LG 307 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0(0-0-2) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ภาษาอังกฤษ 3 

เนื้อหา:พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง และเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมในการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้มาบูรณาการ 

LG 408 ภาษาอังกฤษ 4 (English IV ) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ภาษาอังกฤษ 3 

เนื้อหา:พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ ด้านการฟัง สามารถเข้าใจการพูดและการบรรยายที่มีความ
ยาวและซับซ้อนมากขึ้น ด้านการอ่าน สามารถอ่านบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน วิเคราะห์หา
ความหมายโดยนัย และทัศนคติของผู้แต่งได้ ด้านการพูด สามารถพูดโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว และต่อเนื่องใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย ด้านการเขียน สามารถเขียนความเรียง รายงาน ซึ่งวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้เหตุผลเพ่ือ
สนับสนุนความคิดเห็นของตนได้ ทั้งนี้มีการสอดแทรกบริบทของทหารในทุกทักษะ 

LG 409 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง (Self-Access Learning) 0(0-0-2) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ภาษาอังกฤษ 4 

เนื้อหา:พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง และเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมในการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้มาบูรณาการ 

LG 901 การน าเสนองาน (Oral Presentation) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน 

เนื้อหา:เสริมความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการใช้ 
วัจนะและอวัจนะภาษา ฝึกการออกเสียงและการใช้ภาษาเมื่อต้องการเปลี่ยนเรื่อง อ้างถึงหัวข้ออ่ืน หรือส่วนอ่ืนๆ 
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ของการน าเสนองาน การใช้สื่อประกอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและเพ่ือน
ร่วมชั้นเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการน าเสนองานของตน 

LG 902 การบรรยายสรุปทางทหาร (Military Briefing) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน 

เนื้อหา:เสริมความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบรรยายสรุปทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับ
การใช้วัจนะและอวัจนะภาษา ฝึกการออกเสียงและการใช้ภาษาเมื่อต้องการเปลี่ยนเรื่อง อ้างถึงหัวข้ออ่ืน หรือส่วน
อ่ืนๆ ของการบรรยายสรุป การใช้สื่อประกอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและ
เพ่ือนร่วมชั้นเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการบรรยายสรุปของตน 

LG 903 การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ TOEIC (TOEIC Preparation Course) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ได้รับความเห็นชอบจากผู้สอน 

เนื้อหา:ทบทวนโครงสร้างทางภาษา และพัฒนาทักษะในการฟังและกลยุทธ์ในการท าข้อสอบเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการสอบ TOEIC  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
HU 201 ภาวะผู้น า คุณธรรม และจริยธรรม (Leadership, Moral and Ethnic) 2 (2–0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : - 

เนื้อหา:ศึกษาหลักการและศิลปะของการเป็นผู้น า ความหมายและความส าคัญของภาวะผู้น า ลักษณะของผู้น า
ภาวะผู้น าตามบุคลิกลักษณะแนวคิดทางพฤติกรรม แนวคิดตามสถานการณ์ ความแตกต่ างระหว่างผู้น าและ
ผู้จัดการ ประเภทของผู้น า การสร้างแรงจูงใจ ความส าคัญของการจูงใจ ลักษณะของแรงจูงใจ ผู้น ากับการจูงใจใน
องค์กร ผู้น าทีมงานและการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน บทบาทของผู้น าในการจัดการความขัดแย้ง การน าและ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

HU 202 มนุษย์และการพัฒนาตนเอง (Human Behavior and Self Development) 2(2–0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ศึกษาวิธีในการพัฒนาตนเองในด้านทักษะการบริหารต่างๆ การวางแผนความก้าวหน้าในการท างาน 
คุณสมบัติของนักบริหารที่ประสบความส าเร็จ การวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของตนเองทางการบริ หาร การ
ปรับปรุงข้อด้อยและทักษะต่างๆ รวมทั้งการก าหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหารขององค์กรในภาพรวม 

กลุ่มวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์
LS 101 ประวัติศาสตร์ (History) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา:ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ และความเป็นมาเกี่ยวกับการกอบกู้เอกราช ความเสียสละของบรรพบุรุษ 
การสร้างชาติและการด ารงรักษาความเป็นไทยผ่านกรณีศึกษาต่างๆเพ่ือปลูกฝังความรักชาติ ศึกษาพัฒนาการ
ทางการเมืองไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงยุคสงครามเย็น การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ
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ต่อการด าเนินนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งบทบาทและอิทธิพลของชาติมหาอ านาจที่มีต่อประเทศไทยในช่วงเวลา
ดังกล่าว 

LS 202 ความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:  - 

เนื้อหา:ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือให้มีความเข้าใจถึงความหลากหลายและความแตกต่างทางชาติ
พันธุ์ ศาสนาและวัฒนธรรม มีการเรียนรู้ที่จะเคารพกติกาของสังคม มีจิตสาธารณะ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความส าคัญกับการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองและสังคมโลก
อย่างรู้เท่าทันสื่อ เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของตนเอง มีความเป็นพลเมืองดีของประเทศ ภูมิภาค และของโลก เพ่ือน าไปสู่
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

LS 203 กฎหมายทหาร (Military Law) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา:ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไปที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ การปกครองบังคับบัญชา ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ของ กระทรวงกลาโหม และกองทัพเรือ และกระบวนการยุติธรรมทางทหารโดยสังเขป ได้แก่ พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัย
ทหารปี  พ.ศ.  2476 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ร.บ.  ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.  2498 พ.ร .บ . 
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหา
ว่ากระท าผิดทางอาญา พ.ศ. 2544รวมทั้งศึกษากฎหมายทะเลเบื้องต้นและอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารเรือที่
เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการกระท าความผิดต่างๆ ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยสังเขป 

LS 204 การเมืองไทยและการเมืองระหว่างประเทศ (Thai and International Politics) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา:ศึกษาภาพรวมของการเมืองการปกครองภายในประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งทราบถึง
ทฤษฎี อุดมการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับรัฐ รูปแบบการปกครอง การใช้อ านาจการปกครอง กระบวนการทาง
การเมืองการปกครองไทย การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐธรรมนูญ ตลอดจนปรากฏการณ์ส าคัญที่น าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาล การยุบสภา การยึดอ านาจการปกครอง และบทบาท
ของกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อระบบการเมืองเมื่อผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกการเมืองการปกครอง
ภายในประเทศแล้ว จะสามารถน าไปสู่ความเข้าใจต่อการแสดงบทบาทของรั ฐบาลในการน า พาประเทศเข้าไป
เกี่ยวข้องกับประเทศอ่ืนในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับโลกและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มประเทศอาเซี่ยน ซึ่งมีผลต่อการด าเนินกิจการภายในประเทศได้นอกจากนี้ยังศึกษาสภาพการเมืองระหว่าง
ประเทศและอิทธิพลของรัฐ บทบาทของมหาอ านาจในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง
และความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2  เป็นต้นมา 
รวมถึงการศึกษาสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เมื่อเกิดกรณีการขัดกันด้วยอาวุธ 

LS 501 กฎหมายทะเล (Law of the Sea) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 
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เนื้อหา:ศึกษาสาระส าคัญของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลตามอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1958 และอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาเขตต่างๆ ทางทะเล เขต
แดนทางทะเล สิทธิหน้าที่ของรัฐชายฝั่งและรัฐอ่ืนๆ ที่มีอยู่เหนือเขตทะเล สิทธิเรือรบตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ อาณาเขตทางทะเลของไทยและปัญหาอาณาเขตทางทะเลกับประเทศเพ่ือนบ้าน ศึกษาหลักกฎหมาย
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชยนาวี และบทบาทขององค์กรทางทะเลของไทยและระหว่า งประเทศโดยสังเขป 
รวมทั้งศึกษากฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ หน้าที่และการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการกระท า
ผิดต่างๆ ทางทะเล ในฐานะผู้รักษากฎหมายในการปกปูองคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

LS 901 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (Procedural Criminal Law) 3 (3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการค้นหาความจริงอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดและน าตัวผู้กระท าความผิดต่อ
กฎหมายอาญามาด าเนินการพิจารณาและลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย ประกอบด้วย การร้องทุกข์ การ
กล่าวโทษ การสืบสวน การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ การสั่งคดี การฟูองร้อง การไต่สวนมูลฟูอง การพิจารณา 
การพิพากษา การอุทธรณ์ การฎีกา และการบังคับคดีตามค าพิพากษา โดยค านึงถึงหลักประกันสิทธิของประชาชน
และสิทธิของผู้เกี่ยวข้องในคดีอาญา ที่จะได้รับการปกปูองสิทธิมิให้ถูกล่วงละเมิด โดยไม่จ าเป็นและไม่มีเหตุสมควร
จากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

LS 902 กฎหมายมหาชน (Public Law) 3 (3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา:ศึกษากฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หรือ รัฐกับเอกชน โดยที่รัฐอยู่เหนือเอกชน ได้แก่ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายที่จัดระเบียบความสัมพันธ์
ของการใช้อ านาจอธิปไตยของประเทศ ศึกษากฎหมายปกครองซึ่งเป็นกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และวางหลักความเก่ียวพันในทางปกครองระหว่างฝุายปกครองกับเอกชน และฝุาย
ปกครองด้วยกันเองรวมทั้งการกระท าทางปกครอง ศึกษากฎหมายการคลังซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหา
รายได้และการใช้จ่ายของรัฐ ตลอดจนการก าหนดองค์กรเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่าย
งบประมาณเรื่องต่าง ๆ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
MA 101 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3 (3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : - 

เนื้อหา:พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ การหาอนุพันธ์โดยปริยาย 
อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ผลต่างเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ รูปแบบยังไม่ก าหนดกฎของโล
ปิตาล การอินทิเกรท อินทิกรัลจ ากัดเขตและการประยุกต์ อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การอินทิเกรทเชิงตัวเลข แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและหลายตัวแปร การประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

MA 102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3 (3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แคลคูลัส 1 
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เนื้อหา :เทคนิคการอินทิเกรท การอินทิเกรทสองชั้นและสามชั้นการประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว กราฟในระบบพิกัดเชิงขั้ว
และการประยุกต์ ล าดับและอนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ อนุกรมก าลัง การกระจาย
ฟังก์ชันในรูปของอนุกรมก าลัง พีชคณิตเชิงเส้น การแก้ระบบสมการเชิงเส้น 

MA 103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3 (2-2-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : - 

เนื้อหา : แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง 

MA 204 แคลคูลัส 3 (Calculus III) 3 (3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แคลคูลัส 2 

เนื้อหา: เรื่องท่ัวไปของสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง
ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ ตัวด าเนินการเชิงอนุพันธ์ผกผัน การแปลงลาปลาซ การแปลงลาปลาซผกผัน การแปลง
ลาปลาซของอนุพันธ์และอินทิกรัล ฟังก์ชันขั้นบันไดหนึ่งหน่วย การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้การ
แปลงลาปลาซ คุณสมบัติของการแปลงลาปลาซและการแปลงลาปลาซผกผัน การหาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธ์ด้วยอนุกรม 

MA 205 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับวิศวกรรม 3 (3-0-6) 
(Probability and Statistics for Engineers) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : - 

เนื้อหา: ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็น ค่าคาดหมาย ความแปรปรวน ความแปรปรวน
ร่วมโมเมนต์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องและชนิดไม่ต่อเนื่อง ความน่าจะเป็นของการ
สุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐานด้วยไค สแควร์ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
วิธีการควบคุมคุณภาพ 

MA 306 คณิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mathematics) 3 (3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : แคลคูลัส 3 

เนื้อหา: อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์อินทิกรัลและผลการแปลงฟูเรียร์จ านวนเชิงซ้อน รากของจ านวนเชิงซ้อนฟังก์ชันของ
ตัวแปรเชิงซ้อน  ฟังก์ชันวิเคราะห์  ฟังก์ชันมูลฐานของตัวแปรเชิงซ้อน สมการของโคชี -รี มันน์เวกเตอร์สามมิติ เส้น 
ระนาบและผิวในสามมิติ การวิเคราะห์เวกเตอร์ ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง แคลคูลัสของฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์และการประยุกต์ สมการอิงตัวแปรเสริม สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์ เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนซ์และ
เคิร์ลอินทิกรัลตามเส้นและอินทิกรัลเชิงผิว สนามอนุรักษ์  ทฤษฎีของกรีนเกาส์และสโต๊ค 

MA 901 ระบบฐานข้อมูล (Database System) 3 (3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : - 

เนื้อหา: การออกแบบจัดสร้างระบบฐานข้อมูลแบบต่างๆ และภาษาที่ใช้รูปแบบข้อมูลและการจัดเก็บความถูกต้อง
ของระบบฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น การแทนข้อมูลด้วยแผนภาพ ต้นไม้และกราฟ การเรียงล าดับข้อมูล 
การค้นหาข้อมูล 
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MA 902 หัวข้อพิเศษในวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
(Special Topics in Mathematics and Information Technology) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน : - 

เนื้อหา: วิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน ตามท่ีกองวิชาเห็นสมควรและโรงเรียนนายเรือ
อนุมัติให้เปิดสอนได้ 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์และเคมี 
PC101 ฟิสิกส์ 1 (Physics I) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: เวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่เชิงเส้น การเคลื่อนที่ในระนาบ แรงและโมเมนตัม งานและ
พลังงาน การเคลื่อนที่แบบสั่นแกว่ง ระบบอนุภาค พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล คุณสมบัติเชิง
วัสดุของสสาร ก๊าซอุดมคติ คุณสมบัติเชิงความร้อนของสสาร เทอร์โมไดนามิกส์ ความโน้มถ่วง 

PC 102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ท าการทดลองโดยสอดคล้องตามเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 1 

PC 103 ฟิสิกส์ 2 (Physics II) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา:  ไฟฟูาสถิต ไฟฟูากระแสตรง แม่ เหล็ก คุณสมบัติ เชิ งแม่ เหล็กของสสาร ไฟฟูากระแสสลับ  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา แสงและทัศนูปกรณ์ อิเลกทรอนิกส์เบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ พ้ืนฐานของเลเซอร์ 

PC 104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (Physics Laboratory II) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ท าการทดลองโดยสอดคล้องตามเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 2 

PC 205 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอะตอม โมเลกุล ไอออน ความสัมพันธ์ของมวลในปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาของ
สารละลายในน้ า แก๊ส แรงระหว่างโมเลกุล ของเหลวและของแข็ง  สมบัติทางกายภาพของสารละลาย ทฤษฎี
ควอนตัม หลักการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น  พันธะเคมี  สมดุลเคมี  สมดุลไอออนิก  และสมดุลกรด -ด่าง  จลศาสตร์
เคมี เคมีไฟฟูา โลหะวิทยาและเคมีของโลหะ สารอินทรีย์ สารเคมีที่ใช้ในสงครามเคมี 

PC 206 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ท าการทดลองโดยสอดคล้องตามเนื้อหาวิชาเคมีทั่วไป 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
EE 201 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Analysis) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ฟิสิกส์ 2, แคลคูลัส 2 

เนื้อหา: ค าจ ากัดความและหน่วย องค์ประกอบของวงจรไฟฟูา โครงสร้างและคุณสมบัติของตัวต้านทาน ตัวเก็บ
ประจุ และตัวเหนี่ยวน า กฎเชิงปฏิบัติ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ เทคนิคที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์วงจร 
การวิเคราะห์โนดและเมช การแปลแหล่งก าเนิด คุณสมบัติเชิงเส้นและการทับซ้อน ทฤษฎีของเทเวนินและนอร์ตัน 
การถ่ายเทพลังงานสูงสุด การแปลงรูปวายและเดลต้า ภาวะชั่วครู่ในวงจรอันดับ 1 และวงจรอันดับ 2 การวิเคราะห์
แบบไซน์ ฟังก์ชันแบบไซน์ แนวคิดแบบเฟสเซอร์ ผลตอบสนองในสภาวะคงตัวแบบไซน์ เฟสเซอร์ไดอะแกรม การ
ใช้คอมเพล็กช์นัมเบอร์ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสสลับ ก าลังไฟฟูากระแสสลับ วงจรไฟสามเฟส 

EE 202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (Electric Circuit Laboratory) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิเคราะห์วงจรไฟฟูา หรือ ศึกษาพร้อมกัน 

เนื้อหา: ท าการทดลองตามหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟูา 

EE 303 การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก (Digital Circuit and Logic Design) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ระบบตัวเลขและรหัส วงจรเกต พีชคณิตบูลลีน แผนผังคาร์โนห์  วงจรคณิตศาสตร์ การเข้ารหัสและการ
ถอดรหัส การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่นฟลิปฟลอป วงจรนับ การออกแบบ วงจรซิงโครนัส ซีเควนเชียล วงจรเอทู
ดี และวงจรดีทูเอ 

EE 304 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและลอจิก (Digital Circuit and Logic Laboratory) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก หรือ เรียนพร้อมกัน 

เนื้อหา: ท าการทดลองตามหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการออกแบบวงจรดิจิตอลและลอจิก 

EE 305 การวิเคราะห์วงจรโครงข่าย (Network Analysis) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิเคราะห์วงจรไฟฟูา, คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

เนื้อหา: ความถ่ีเชิงซ้อน ฟังก์ชันถ่ายโอน ผลตอบสนองทางความถี่ เรโซแนนซ์ขนาน เรโซแนนซ์อนุกรม แผนภาพ
โบเด ความเหนี่ยวน าร่วม หม้อแปลงเชิงเส้นและอุดมคติ วงจรข่ายสองทางเข้าออก อนุกรมฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์
และการใชงานวิเคราะห์วงจร การแปลงลาปลาซและการใช้งานวิเคราะห์วงจร 

EE 306 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3(3-0-6) 
Electrical Instruments and Measurements 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิเคราะห์วงจรไฟฟูา, อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

เนื้อหา: หน่วยและมาตรฐานของการวัด ความถูกต้องและความผิดพลาดในการวัด ความปลอดภัยในการวัดทาง
ไฟฟูา การวัดแรงดันไฟฟูา กระแสไฟฟูา ก าลังไฟฟูา และความต้านทาน การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ าและที่
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ความถี่สูง การวัดทางแม่เหล็ก เครื่องมือวัดทางไฟฟูามาตรฐาน เครื่องมือวัดดิจิตัล สัญญาณรบกวนและการปูองกัน 
การเพ่ิมอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน การชีลด์ ทรานสดิวเซอร์ 

EE 307 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 1(0-3-0) 
Electrical Instruments and Measurements Laboratory 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟูา หรือ ศึกษาพร้อมกัน 

เนื้อหา: ท าการทดลองตามหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟูา 

EE 308 เครื่องกลไฟฟ้าในเรือ (Shipboard Electrical Machinery) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟูากระแสตรง กระแสสลับ และไฟฟูาก าลัง ชนิดของไฟฟูากระแสสลับ แบบ 1 
เฟส และ 3 เฟส หลักการจ่ายกระแสไฟฟูาก าลังภายในเรือรบ การเลือกใช้อุปกรณ์ปูองกันไฟฟูา การปูองกัน
อุบัติเหตุทางไฟฟูา การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางไฟฟูาภายในเรือ การเปลี่ยนระบบไฟฟูาระหว่างไฟเรือกับไฟบก 
เครื่องก าเนิดไฟฟูา การขนานเครื่องก าเนิดไฟฟูา การถ่ายเทภาระและการปลดภาระ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทาง
ไฟฟูาที่จ าเป็นภายในเรือ หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์แบบต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมในเรือ 
พ้ืนฐานระบบการสื่อสารภายในเรือ 

EE 309 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิเคราะห์วงจรไฟฟูา 

เนื้อหา: อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า คุณลักษณะทางกระแส แรงดัน และความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์
และออกแบบวงจร ไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจร ทรานซิสเตอร์ และมอสเฟตออปแอมป์และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

EE 310 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม (Engineering Electronics Laboratory) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม หรือ ศึกษาพร้อมกัน 

เนื้อหา: ท าการทดลองตามหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

EE 311 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

เนื้อหา: แบบจ าลองทางคณิตศาตร์ของสัญญาณและระบบ คุณสมบัติของระบบ วิธีทางเวลาและความถี่ส าหรับ
จ าลองและวิเคราะห์สัญญาณและระบบ ระบบในรูปแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ระบบแบบเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยน
ตามเวลา การวิเคราะห์เสถียรภาพและผลตอบสนองทางความถี่ของระบบ การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ใช้ 
แผนภาพโบเด อนุกรมฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์และการประยุกต์ใช้ การแปลงแบบแซดและการประยุกต์ การสุ่ม
สัญญาณ ตัวกรองดิจิทัล เทคนิคสมัยใหม่ส าหรับการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ 

EE 312 เครื่องกลไฟฟ้า 1 (Electrical Machines I) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิเคราะห์วงจรไฟฟูา 



- 82 - 

เนื้อหา: วงจรแม่เหล็กและไฟฟูา ธรรมชาติและพฤติกรรมของระบบแม่เหล็ก พลังงานในสนามแม่เหล็ก ฟลักซ์สลับ 
การสูญเสียในแกนเหล็ก และสารแม่เหล็กถาวร หม้อแปลงอุดมคติ วงจรสมมูลเชิงเส้นของหม้อแปลงแบบสองขด 
สมรรถนะของหม้อแปลง หม้อแปลงส าหรับระบบเฟสเดียวและสามเฟส หลักการพ้ืนฐานของการแปรสภาพ
พลังงานกลไฟฟูา พลังงานและพลังงานร่วม หลักการเบื้องต้นของเครื่องจักรกลไฟฟูาแบบหมุน เครื่องจักรกลไฟฟูา
กระแสตรง วงจรสมมูล สมรรถนะ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลไฟฟูากระแสตรง การเดินเครื่อง การควบคุม
ความเร็วของเครื่องจักรกลไฟฟูากระแสตรงและการปูองกัน 

EE 413 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Engineering) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิเคราะห์วงจรไฟฟูา, คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

เนื้อหา: สนามไฟฟูาสถิต ตัวน าและไดอิเล็กตริก การเก็บประจุ การพาและการน ากระแส กระแสไฟฟูาอยู่ตัว 
สนามแม่เหล็กสถิตของกระแสไฟฟูาคงตัว สนามแม่เหล็กสถิตของสารแม่เหล็ก สมการของลาปลาซและปัวส์ซอง 
ปัญหาการพิจารณาเงื่อนไขขอบเขตสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟูาที่แปรตามเวลา สมการของแมกซ์ เวลล์ คลื่น
ระนาบ 

EE 414 ระบบควบคุม (Control Systems) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 

เนื้อหา: แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบควบคุม ระบบควบคุมแบบวงเปิดและวงปิด การจ าลองไดนามิกส์
แอคชันโดยใช้สมการเชิงอนุพันธ์ ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหลสัญญาณ การวิเคราะห์ผลตอบสนองทางเวลา 
คุณลักษณะของระบบควบคุม การวิเคราะห์และออกแบบในอาณาจักรทางเวลาและอาณาจักรทางความถี่ ความมี
เสถียรภาพของระบบ การพล็อตและเกณฑ์เสถียรภาพของไนควิสต์ การวิเคราะห์ทางเดินของรากและ
ผลตอบสนองทางความถี่ แผนภาพโบเด การออกแบบระบบควบคุมโดยใช้ทางเดินของรากและผลตอบสนองทาง
ความถี ่

EE 415 ปฏิบัติการระบบควบคุม (Control Systems Laboratory) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม หรือ ศึกษาพร้อมกัน 

เนื้อหา: ท าการทดลองตามหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาระบบควบคุม 

EE 416 หลกัการระบบสื่อสาร (Principle of Communications) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิเคราะห์วงจรไฟฟูา, แคลคูลัส 3 

เนื้อหา: การจ าแนกประเภทของสัญญาณและระบบ สเปคตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และ
ฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม การมอดูเลตแบบอนาลอก AM DSB SSB FM NBFM PM สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแบบ
อนาลอก การมอดูเลตแบบ binary baseband ทฤษฎีการสุ่มของ Nyquistและ ควอนไตเซชั่น การมอดูเลตแบบ
พัลส์อนาลอก pulse code modulation (PCM) การมอดูเลตแบบ delta (DM) มัลติเพล็กซิ่งtime-division 
multiplexing (TDM) หลักการเบื้องต้นของสายส่ง การแพร่กระจายคลื่น อุปกรณ์ไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม
และการสื่อสารเส้นใยแสง 

EE 417 ปฏิบัติการระบบส่ือสาร (Communications Laboratory) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร หรือ ศึกษาพร้อมกัน 



- 83 - 

เนื้อหา: ท าการทดลองตามหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาหลักการระบบสื่อสาร 

EE 418 โครงข่ายระบบส่ือสารและสายส่ง 3(3-0-6) 
Communication Network and Transmission Lines 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร 

เนื้อหา: ทฤษฎีโครงข่าย การวิเคราะห์และออกแบบวงจรสมมูลแบบหนึ่งและสองพอร์ท เรโซแนนช์ แบบอนุกรม  
แบบขนาน และเรโซแนนช์แบบหลายทาง การกรองคลื่นความถี่ การแปลงค่าอิมพีแดนซ์และโครงข่ายแมทชิ่ง 
ทฤษฎีสายส่งที่พิจารณาในมุมมองของโครงข่าย การใช้สายส่งเพ่ือการแมทชิ่งค่าอิมพีแดนซ์ 

EE 419 เครื่องกลไฟฟ้า 2 (Electrical Machines II) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เครื่องกลไฟฟูา 1 

เนื้อหา: โครงสร้างของเครื่องจักรกลไฟฟูากระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน เครื่องจักรกลซิงโครนัส วงจรสมมูล 
คุณลักษณะของก าลัง แรงบิดของมอเตอร์ซิงโครนัสและการประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรกลเหนี่ยวน า ขดลวด
กระแสสลับ มอเตอร์เหนี่ยวน าแบบสามเฟสและแบบเฟสเดียว วงจรสมมูล การควบคุมความเร็วและการออกตัว
ของมอเตอร์เหนี่ยวน า มอเตอร์เหนี่ยวน าเชิงเส้นเบื้องต้น การปูองกันเครื่องจักรกลไฟฟูา 

EE 420 ปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า (Electrical Machines Laboratory) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เครื่องจักรกลไฟฟูา 1, เครื่องจักรกลไฟฟูา 2 หรือ ศึกษาพร้อมกัน 

เนื้อหา: ท าการทดลองตามหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเครื่องกลไฟฟูา 1 และ เครื่องกลไฟฟูา 2 

EE 421 การสื่อสารดิจิตอล (Digital Communication) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร 

เนื้อหา: ทฤษฎีการชักตัวอย่าง กระบวนการแบบสุ่มและแบบไม่สุ่ม line coding และ pulse shaping การ
ตรวจจับสัญญาณ เทคนิคการมอดูเลตแบบดิจิตอลและการวิเคราะห์การท างาน หลักการของ information 
theory การเข้ารหัสที่แหล่งก าเนิด การเข้ารหัสที่ช่องสัญญาณ การส่งผ่านสัญญาณและการซิงโครไนช์ 

EE 422 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร , วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟูา 

เนื้อหา: สายส่งของไมโครเวฟ  พารามิเตอร์เอส  การใช้สมิตชาร์ต  การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ ไมโครเวฟ 
เรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งพลังงานและไดเร็กชันนอลคับเปอร์ ไมโครเวฟฟิลเตอร์ ระบบไมโครเวฟและการประยุกต์ใช้
งาน การวัดไมโครเวฟ 

EE 423 หลักการระบบเสียงใต้น้ า 2(2-0-4) 
Introduction to Underwater Acoustics 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ตามดุลพินิจของอาจารย์ประจ าวิชา 

เนื้อหา: แนวคิดพ้ืนฐานของเสียงใต้น้ า การวัดค่าพารามิเตอร์ของอะคูสติก การแพร่คลื่นเสียงในทะเล การสูญเสีย
พลังงานแบบต่างๆ ต้นก าเนิดเสียงและสิ่งรบกวน สมการโซนาร์แบบพาสซีฟและแอคทีฟ การวัดขีดความสามารถ
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ของโซนาร์ ความเร็วของเสียงในทะเล ระดับความลึกต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของเสียง ทฤษฎีเรย์  
เส้นทางการแพร่คลื่น ระบบติดตามและตรวจจับเปูาใต้น้ า ระบบโซนาร์เบื้องต้น ทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ โซนาร์
แบบต่างๆ ระบบเครื่องช่วยการเดินเรือด้วยเสียง การสื่อสารใต้น้ า หลักการของดอปเปลอร์ และข้อพิจารณาในการ
น าโซนาร์มาใช้ทางยุทธวิธี 

EE 424 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเรือ 3(3-0-6) 
Shipboard Electrical and Electronic Systems 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วงจรไฟฟูาเบื้องต้น หรือ วิเคราะห์วงจรไฟฟูา 

เนื้อหา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายไฟฟูาก าลังที่ใช้ในเรือ หลักการจ่ายกระแสไฟฟูาก าลังในเรือ การเลือกใช้
อุปกรณ์ปูองกันทางไฟฟูา การปูองกันอุบัติเหตุทางไฟฟูา การใช้พลังงานไฟฟูาอย่างประหยัด 
มาตรฐานการการออกแบระบบไฟฟูาในเรือเบื้องต้น คุณภาพระบบไฟฟูา หลักการเบื้องต้นของอิเล็กทรอนิกส์ใน
เรือ หลักการเบื้องต้นการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ ระบบดีเก๊าซิ่ง ระบบไยโร ล็อก เครื่องหยั่งน้ า หลักการเบื้องต้น
ระบบเรดาร์ หลักการเบื้องต้นระบบไฟฟูาอาวุธ 

EE 425 ระบบไฟฟ้าก าลัง (Electrical Power System) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิเคราะห์วงจรไฟฟูา, เครื่องกลไฟฟูา 1 และ เครื่องกลไฟฟูา 2 

เนื้อหา: ระบบไฟฟูาก าลังเบื้องต้น แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟูา โครงสร้างของระบบไฟฟูาก าลัง ลักษณะของโหลด 
การค านวณระบบสายส่งและระบบจ าหน่าย การส่งพลังงานไฟฟูา การกระจายของกระแสและแรงดัน การปรับ
แรงดัน ก าลังที่ส่งและการสูญเสีย การจ าลองระบบไฟฟูาก าลัง แนวคิดต่อหน่วย สมการของก าลังไฟฟูาและการ
วิเคราะห์ ส่วนประกอบสมมาตร การลัดวงจรแบบสมมาตร การต่อลงดิน การจัดสัมพันธ์ฉนวน 

EE 426 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง (Electrical Power System Laboratory) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ระบบไฟฟูาก าลัง หรือ ศึกษาพร้อมกัน 

เนื้อหา: ท าการทดลองตามหัวข้อในเนื้อหาวิชาระบบไฟฟูาก าลัง และ การวิเคราะห์ระบบไฟฟูาก าลัง 

EE 527 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare Systems) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ตามดุลพินิจของอาจารย์ประจ าวิชา 

เนื้อหา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์  ศัพท์เฉพาะที่ใช้ในระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องรับในระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ความต้องการเบื้องต้นของการออกแบบเครื่องรับในระบบสนับสนุน
สงครามอิเล็กททรอนิกส์ (ESM) หลักการเบื้องต้นของระบบต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECM) ระบบต่อต้านทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับระบบตอบโต้การต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECCM) ในด้านการบริหาร
จัดการพารามิเตอร์ต่างๆ ของเรดาร์ สมการการค านวณองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการประมวลผลสัญญาณ 
ประสิทธิผลและความสัมพันธ์ระหว่างระบบ ESM, ECM และ ECCM รวมถึงการท างานร่วมกันโดยอัตโนมัติ ทฤษฎี
การออกแบบระบบและโครงสร้างการจัดการในระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

EE 528 ระบบควบคุมการยิง 1 (Fire Control Systems I) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ตามดุลพินิจของอาจารย์ประจ าวิชา 
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เนื้อหา: หลักการพ้ืนฐานของระบบอ านวยการรบ แนวคิดในการออกแบบระบบอ านวยการรบในเ รือ ความรู้
เบื้องต้นของระบบควบคุมการยิง หน้าที่และคุณลักษณะของระบบควบคุมการยิง ส่วนประกอบของระบบควบคุม
การยิง พ้ืนฐานหลักการ การท างานของเรดาร์และการประยุกต์เพ่ือควบคุมการยิง การท างานของส่วนประกอบ
ต่างๆ ร่วมกันเป็นระบบ ระบบโคออดิเนตประเภทต่างๆ เช่น Spherical, Cylindrical และ Rectangular การ
แปลงระหว่างโคออดิเนต การแปลงรูปโคออดิเนต การแปลงเฟรมอ้างอิง และการปรับเทียบระบบอาวุธ การ
เคลื่อนที่สัมพัทธ์ของเปูาที่มีผลในด้านเวลา การค านวณหาค่าขีปนวิถีในการยิงเปูานิ่งและเปูาเคลื่อนที่ ค่าตัวแปร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคไตล์ เช่น แรงโน้มถ่วง, แดร็ก, ลม, ดริฟท์, โคริโอลิส ซึ่งมีผลต่อการค านวณต าแหน่ง
ของเปูาล่วงหน้ารวมถึงการแก้ปัญหาของระบบควบคุมการยิงอุปกรณ์อิเล็กโทรออปติคย่านความถี่ของอุปกรณ์อิ
เล็กโทรออปติค การแพร่กระจายแสง การแผ่รังสีความร้อน คุณลักษณะของการส่งคลื่นแสง ต้นก า เนิดแสง 
อุปกรณ์การสร้างสัญญาณภาพ ภาพเปูาหมายและพ้ืนหลัง อุปกรณ์เซนเซอร์ออปติคอล การติดตามเปูาโดยใช้
หลักการประมวลผลภาพ พื้นฐานความรู้เรื่องเลเซอร์ การน าเลเซอร์ไปประยุกต์ใช้ และข้อพิจารณาการใช้งานทาง
ยุทธวิธี ระบบเลเซอร์วัดระยะ กล้องทีวี กล้องอินฟาเรด 

EE 529 ระบบควบคุมการยิง 2 (Fire Control Systems II) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ระบบควบคุมการยิง 1 

เนื้อหา: หลักการพื้นฐานของซินโครและเซอร์โว ระบบรักษาการทรงตัวของเรือ การท างานของระบบควบคุมแบบ
ปูอนกลับเพ่ือควบคุมเซอร์โว ส่วนประกอบของอาวุธน าวิถี การควบคุมและการน าวิถีของอาวุธปล่อย ส่วน
ขับเคลื่อนของอาวุธปล่อย ทฤษฎีการน าวิถีแบบต่างๆ เครื่องวัดความเร่ง เครื่องวัดความสูง ช่วงเวลาของการโคจร 
ประเภทของระบบน าวิถี ได้แก่ คอนโทรลไกด์แดนซ์โฮมมิ่งไกด์แดนซ์ การน าวิถีเข้าหาเปูาแบบ แอคทีฟโฮมมิ่ง เซ
มิแอคทีฟโฮมมิ่ง และ พาสซีฟโฮมมิ่ง วิถีโคจรแบบ พรีเซตไกด์พาธ และวาริเอเบิลไฟล์ทพาธ ระบบควบคุมการยิง
ส ารองแบบต่างๆ เช่น NA-18, LIROD ระบบควบคุมการยิงปืน 76/62 ระบบควบคุมการยิงปืน 40/70 ระบบ
ควบคุมการยิงปืน 100 มม. ระบบควบคุมการยิงปืน 37 มม. ระบบควบคุมการยิงปืนกลระยะประชิด ระบบแท่น
ยิงอัลบาทรอส ระบบควบคุมการยิงอาวุธปล่อยแบบต่างๆ ในกองทัพเรือ เช่น แซดดรัล, เอ็กโซเซท, ฮาร์พูน, แอสปิ
เด, C-801 ฯลฯ ระบบควบคุมการยิงอาวุธใต้น้ าแบบ ZST-ZD และแบบ MK114 

EE 801 การเตรียมโครงงาน (Pre-Project) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิชาตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เนื้อหา: แนะน าวิธีการท าโครงงานวิศวกรรมไฟฟูา การหาหัวข้อ วิธีการสืบค้นข้อมูล การศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง 
(ตามความเหมาะสม) การเตรียมและเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงงานที่จะท า 
การเขียนข้อเสนอโครงงาน การเขียนหนังสือปริญญานิพนธ์ 

EE 802 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (Electrical Engineering Project I) 3(0-9-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิชาตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เนื้อหา: เป็นการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับการศึกษามาทั้งหมด มาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเชิงปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมไฟฟูา โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนา หรือการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ กองวิชา 

EE 803 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (Electrical Engineering Project II) 3(0-9-0) 
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: โครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 1, วิชาตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เนื้อหา: ด าเนินการต่อเนื่องมาจากโครงงานวิศวกรรมไฟฟูา 1 และการเขียนหนังสือปริญญานิพนธ์ 

EE 901 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร, วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟูา 

เนื้อหา: หลักการเบื้องต้นของสายอากาศ ค านิยามและทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง แหล่งก าเนิดคลื่นแบบไอโซ
ทรอปิก  รูปแบบสนามและก าลังของสายอากาศ ไดเรกทิวิตี้และค่าอัตราขยาย ค่าอิมพีแดนซ์การแพร่คลื่น การโพ
ราไรเซชันของคลื่น การแพร่คลื่นจากชิ้นส่วนที่มีกระแส คุณสมบัติของการแพร่คลื่นของสายอากาศแบบสายตรง
แบบอะเรย์เชิงเส้น แบบยูดา-ยากิและแบบลอกพีริออดิก แบบอะเพอร์เจอร์ แบบไมโครสตริพ การวัดสายอากาศ 

EE 902 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย (Data Communication and Network) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร 

เนื้อหา: คุณลักษณะส าคัญของการสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโครงข่ายสื่อสาร
ข้อมูล โปรโตคอลแบบจุด-ต่อ-จุดและการเชื่อมโยง รูปแบบการหน่วงสัญญาณในโครงข่ายสื่อสารข้อมูลการเข้าถึง
แบบหลายทาง เส้นทางการไหลของข้อมูลในโครงข่าย และการควบคุมการไหลของข้อมูลในโครงข่ายการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล 

EE 903 การสื่อสารทางแสง (Optical Communication) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร 

เนื้อหา: บทน าเกี่ยวกับระบบการสื่อสารด้วยแสง คุณสมบัติของท่อน าแสงและเงื่อนไขการแพร่คลื่น โครงสร้างและ
ชนิดของเส้นใยแสง พารามิเตอร์ของเส้นใยแสง การผลิตเส้นใยแสง ชนิดของเคเบิ้ลเส้นใยแสง การลดทอนสัญญาณ
ในเส้นใยแสง แหล่งก าเนิดสัญญาณแสง เทคนิคการมอดูเลต ตัวตรวจจับสัญญาณแสง ตัวรับสัญญาณแสง อุปกรณ์
ทวนสัญญาณและขยายสัญญาณแสง อุปกรณ์ในระบบสื่อสารเส้นใยแสง การค านวณลิงค์บัดเจ็ต 

EE 904 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร 

เนื้อหา: ระบบและสัญญาณชนิดดิสกรีต แซดทรานสฟอร์ม ดิสกรีตฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม ฟาสต์อัลกอริทึ่มส าหรับฟู
เรียร์ทรานส์ฟอร์ม การวิเคราะห์ฟูเรียร์ส าหรับระบบและสัญญาณดิสกรีต เทคนิคการออกแบบดิจิตอลฟิลเตอร์  ดิส
กรีตแรนด้อมซิกแนล โฮโมมอฟิคซิกแนลโปรเซสซิ่ง การประมาณค่าเพาเวอร์สเปคตรัม 

EE 905 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ (Radio-Wave Propagation) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร 

เนื้อหา: ธรรมชาติของการกระจายคลื่น สนามเหนี่ยวน าในพ้ืนดินเนื่องจากคลื่นผิวดิน คลื่นใต้ดิน ท้องฟูาในฐานะ
ตัวกลางที่แบ่งได้เป็นหลายชั้น การเคลื่อนที่ของคลื่นผ่านท้องฟูา การกระจายของคลื่นในช่วงความถี่ต่างๆ การ
เชื่อมโยงระบบไมโครเวฟ ดาวเทียม และการสื่อสารในอวกาศ เรด้าร์ การกระจายคลื่นในน้ าทะเล ท่อบรรยากาศ 
การหักเหแบบไม่มาตรฐาน 

EE 906 การสื่อสารดาวเทียม (Satellite Communication) 3(3-0-6) 
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร 

เนื้อหา: หลักการระบบสื่อสารดาวเทียม คลื่นแม่เหล็กไฟฟูากับการสื่อสารดาวเทียม การจัดแบ่งย่านความถี่ใช้งาน 
เทคโนโลยีวงโคจร กฎของเคปเลอร์ พารามิเตอร์ของวงโคจรรูปวงรี  และพารามิเตอร์ที่ใช้ก าหนดรูปทรงวงโคจร วง
โคจรดาวเทียมแบบต่างๆ เทคโนโลยีดาวเทียมและสถานีภาคพ้ืนดิน ทรานสปอนเดอร์ระบบจานสายอากาศ 
เทคนิคการร่วมเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบเอฟดีเอ็มเอ ทีดีเอ็มเอ และซีดีเอ็มเอ แผนก าหนดการใช้ช่องสัญญาณ
ดาวเทียม การค านวณลิงค์บัดเจ็ต ตัวอย่างระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เช่น อินเทลแซท และอินมาร์แซท 

EE 907 วิศวกรรมระบบโทรศัพท์ (Telephone System Engineering) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการระบบสื่อสาร 

เนื้อหา: การกล่าวโดยทั่วไปของข่ายโทรศัพท์สาธารณะแบบแอนนาลอก อธิบายและเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีการ
แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณดิจิตอล การส่งผ่านแบบดิจิตอลและการมัลติเพล็กซ์  สถาปัตยกรรมการสวิทช์ 
สัญญาณดิจิตอล ส่วนประกอบทั่วไปของการสวิทช์ วงจรการท างานของระบบ การสวิทช์  การซิงโครไนซ์  การ
ควบคุมและการบริหารข่ายชุมสายโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายแบบดิจิตอล การวิเคราะห์กราฟฟิกเบื้องต้น 
วิวัฒนาการของข่ายดิจิตอล บริการรวมข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลล์ 

EE 908 วิศวกรรมระบบ (System Engineering) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การบริหารงานทางช่างอย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบ การใช้เครื่องมือในการออกแบบ
จ าลอง การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การทดสอบและประเมินค่าการท าให้ระบบที่ออกแบบมีความ
คุ้มค่าในทางปฏิบัติ รวมทั้งการศึกษากรณีตัวอย่าง 

EE 909 ระบบส่ือสารและเครื่องมือสื่อสารในเรือ 3(3-0-6) 
Shipboard Communication System and Equipment 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ตามดุลพินิจของอาจารย์ประจ าวิชา 

เนื้อหา: ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสื่อสารในเรือ คลื่นความถี่ใช้งาน ระบบวิทยุ ระบบโทรศัพท์ ระบบควบคุมใน
เรือ หลักการพ้ืนฐานของเครื่องส่ง-รับวิทยุ เครื่องโทรศัพท์ในเรือ องค์ประกอบทางด้านภาคส่งและภาครับของ
ระบบสื่อสาร ประเภทของสัญญาณและการวิเคราะห์สัญญาณ การมอตดูเลต การเปลี่ยนสัญญาณอานะล็อกให้เป็น
สัญญาณดิจิตอล แนะน าพ้ืนฐานการสื่อสารแบบดิจิตอล สัญญาณรบกวนในระบบสื่อสาร ประเภทของการ
แพร่กระจายคลื่น การแพร่กระจายคลื่นในอากาศ การแพร่กระจายคลื่นในดิน การแพร่กระจายคลื่นในน้ าทะเล 
Microwave Satellite Communication Radar ชนิดของสายอากาศ กลไกการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ 
พารามิเตอร์พื้นฐานของสายอากาศ พ้ืนฐานของสายอากาศประเภทต่าง 

EE 910 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Advanced Topics in Electrical Engineering) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

เนื้อหา: วิทยาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟูาแขนงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนนายเรือ รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในกองทัพเรือได้ต่อไป โดย
อาจารย์ผู้สอนหรือกองวิชาเป็นผู้เลือกวิชาหรือวิทยาการที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และเหมาะสม และได้รับความ
เห็นชอบจากโรงเรียนนายเรือ 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครือ่งกลเรือ 
ME 101 เครื่องจักรกลในเรือ (Shipboard Machine) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: หลักการท างานของเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในเรือ เช่น หม้อน้ าและเครื่องจักรไอน้ า เครื่องยนต์ดีเซล เครื่อง
กังหันก๊าซ เครื่องหางเสือ เครื่องท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องกลั่นน้ า เครื่องจักรกลของไหล อุปกรณ์ใน
ระบบระบายความร้อน ระบบท่อทางต่าง ๆ ภายในเรือ ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันหล่อลื่น น้ าจืด ระบบไฟฟูาใน
เรือ หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกช่างกลที่ปฏิบัติงานในเรือ การจัดระบบปูองกันความ เสียหายในเรือ การจัด
หน่วยซ่อม และหน้าที่นายทหาร ปคส. ลักษณะการลอยและการทรงตัวของเรือ การค านวณหาจุดศูนย์กลางของ
เรือ ณ ต าแหน่งต่างๆ แรงและต าแหน่งต่าง ๆ ที่กระท าภายในเรือ การประเมินค่าความเสียหาย ความทรงตัวของ
เรือ การอ่านแบบแสดงคุณสมบัติของเรือ สงครามเคมี ชีวะและปรมาณู  

ME 102 การโรงงาน (Workshop) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: แนะน าวิธีการปฏิบัติงานในโรงงานและในเรือ การใช้เครื่องมือกล เครื่องเจาะ เครื่องขัด เครื่องกลึง การท า
เกลียว การตะไบและการปรับงานท่อ การแล่นประสานด้วยไฟฟูาและแก๊ส การบัดกรี ความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในโรงงานและในเรือ 

ME 203 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: แรงและโมเมนต์ ระบบแรงลัพธ์ แรงเสียดทาน การสมดุลของอนุภาคและวัตถุเกร็ง จุดศูนย์กลางความถ่วง 
จุดเซนต์ทรอยด์ โมเมนต์ออฟอินเนอร์เชีย โครงสร้างอย่างง่าย แรงในคานและเคเบิล สถิตยศาสตร์ของไหล  งาน
เสมือน 

ME 204 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3(2-3-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: แนะน าวิธีการใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การเขียนรูปทรงทางเรขาคณิตและการ
ประยุกต์เพ่ือใช้กับงานเขียนแบบ ระนาบอ้างอิง จุด เส้นและระนาบขั้นพ้ืนฐาน การหาขนาดจริงของเส้นและ
ระนาบ หลักการมองภาพของวัตถุ ชนิดของภาพฉาย การร่างภาพและการเขียนภาพฉาย หลักการเขียนภาพช่วย 
ภาพภาคตัด การก าหนดขนาด ความหยาบละเอียดของผิวงาน งานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การตัดกัน
ของเส้น ระนาบและการเขียนภาพแผ่นคลี่ เกลียว ตัวจับยึดที่เป็นเกลียว สปริง เฟืองและลูกเบี้ยว งานเขียนแบบ
ทางกล งานเขียนแบบงานเชื่อม งานเขียนแบบท่อ งานเขียนแบบทางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบ
สั่งงาน 

ME 205 อุณหพลศาสตร์ 1 (Thermodynamics I) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: แคลคูลัส 1 

เนื้อหา: ความคิดพ้ืนฐานและค าจ ากัดความในทางอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์และสารอัดตัวได้
เชิงเดี่ยว ก๊าซอุดมคติและสมการสภาวะต่างๆ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิดและระบบเปิด กฎ
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ข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และเอ็นโทรปี การเปลี่ยนแปลงเอ็นโทรปีของระบบปิดและระบบเปิด และการ
ประยุกต์  

ME 206 การป้องกันความเสียหาย (Damage Control) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การทดสอบการผนึกน้ า ก าลังลอยและการทรงตัวของเรือ วิธีการใช้ Cross Curve การทดลองเอียงเรือ 
ประเมินค่าการเสียหายความทรงตัวของเรือ สงครามเคมีชีวะและปรมาณู หลักการจัดระบบปูองกันความเสียหาย
ในเรือ การจัดหน่วยซ่อม หนังสือ ปคส.ของเรือ ระบบท่อทางแผนไดอะแกรมส าหรับ ปคส.หน้าที่นายทหาร ปคส. 
การเตรียมพร้อมทางวัตถุ การแบ่งห้องก้ันน้ าและการให้หมายเลขห้องกั้นน้ า 

ME 307 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mechanics II) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: กลศาสตร์วิศวกรรม 1 

เนื้อหา: คีเนแมติกส์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง
และการเคลื่อนที่เชิงมุม กฎข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม พ้ืนฐานการสั่นสะเทือน 

ME 308 อุณหพลศาสตร์ 2 (Thermodynamics II) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: แคลคูลัส 3, อุณหพลศาสตร์ 1 

เนื้อหา: ภาวะของพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้และใช้ประโยชน์ไม่ได้ วัฏจักรไอน้ าผลิตก าลังงาน วัฏจักรก๊าซผลิตก าลัง
งาน วัฏจักรท าความเย็น ความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างคุณสมบัติของสาร สารผสมในสถานะก๊าซ กระบวนการปรับ
อากาศ  ปฏิกิริยาและสมดุลทางเคมี   การวิเคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์ของการไหลด้วยความเร็วสูง 

ME 309 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: วัสดุวิศวกรรมต่างๆ การเลือกวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติทางกล โครงสร้างของวัสดุ 
ระบบผลึกของโลหะ อันยรูป แผนภาพสมดุล แผนภาพสมดุลของเหล็ก–คาร์บอน เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน
ธรรมดา กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าแมงกานีสสูง เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้า
เครื่องมือ เหล็กหล่อ การชุบผิวแข็ง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบคงรูป ทองแดง อลูมิเนียม นิเกิล กรรมวิธีการผลิต
โลหะส าเร็จรูป การกัดกร่อน ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่าง โครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และ
การประยุกต์ใช้งาน วัสดุทางวิศวกรรมประเภทต่างๆ เช่น วัสดุเชิงประกอบ (Composite Materials) พลาสติก 
เซรามิก ยางมะตอย ไม้ และคอนกรีต เป็นต้น 

ME 310 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ทฤษฏี และหลักการของกรรมวิธีการผลิต เช่น  การหล่อ  การขึ้นรูป  การเชื่อม การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
และเครื่องจักรในการผลิต เป็นต้น   ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกรรมวิธีการผลิต  ต้นทุนในการผลิต 

ME 311 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 (Marine Engineering Laboratory I) 1(0-3-0) 
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อต่างๆ ของวิชาที่ได้ศึกษาทฤษฎีมาแล้ว หรือก าลังศึกษาอยู่ โดยการใช้เครื่องมือ
ทดลอง ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

ME 312 การวัดในงานวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering Measurement) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

เนื้อหา: ระบบการวัดทางวิศวกรรม มาตรฐานการวัด การเลือกใช้และการท างานของอุปกรณ์การวัด การจัด
ปริมาตรทางวิศวกรรมในรูปของสัญญาณทางไฟฟูา การวัดการเคลื่อนที่ ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การไหล
ของของไหล แรงและแรงบิด ตลอดจนปริมาณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการตอบสนองของเครื่องมือวัดการวิเคราะห์
ความคลาดเคลื่อนจากการวัด และการแพร่กระจายของความคลาดเคลื่อน 

ME313 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: แคลคูลัส 3, กลศาสตร์วิศวกรรม 1, กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

เนื้อหา: คุณลักษณะและพฤติกรรมของของไหล คุณสมบัติต่าง ๆ ของของไหล ของไหลสถิต แรงที่กระท าต่อวัตถุ
ในของไหลสถิต แรงลอยตัวและการสมดุลเมื่อวัตถุลอยตัวในของไหลสถิต ค าจ ากัดความของ Pathlines, 
Streamlines, Streaklines และการไหลแบบต่างๆ การพิจารณาระบบและปริมาตรควบคุม สมการการไหล
แบบต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการเบอร์นูลี่ สมการโมเมนต์ของโมเมนตัม สมการพลังงาน การวิเคราะห์มิติ 
ความคล้ายคลึงกันและการศึกษาแบบจ าลอง การไหลของของไหลที่มีความหนืดในท่อ การไหลภายนอก อุปกรณ์
และการวัดค่าต่างๆ ส าหรับการไหล แนะน าเครื่องจักรกลของไหล รวมถึงการไหลของของไหลที่อัดตัวได้ 

ME 314 กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: กลศาสตร์วิศวกรรม 1, กลศาสตร์วิศวกรรม 2  

เนื้อหา: ศึกษาเก่ียวกับความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นที่เกิด
จากอุณหภูมิ ภาชนะอัดความและการเชื่อมต่อ การบิดตัวของเพลาตันและเพลากลวง การเขียนไดอะแกรมแรง
เฉือนและโมเมนต์ดัด การค านวณหาค่าความเค้นเฉือนและความเค้นดัดในคาน พร้อมทั้งการหาค่าระยะโก่งที่
เกิดขึ้นในคานโดยวิธีต่างๆ วิเคราะห์ความเค้นและความเครียดโดยการค านวณและการเขียนรูปความเค้นผสม 
ทฤษฎีพลังงานความเครียด คานเชิงประกอบ ความเค้นรอบสองแกนหลักและคานโก่ง 

ME 315 การกล 1 (Marine Engineering Workshop I) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ของวิชาที่ได้ศึกษาทฤษฎีมาแล้ว หรือก าลังศึกษาอยู่ โดยการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

ME 416 กลศาสตร์เครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เขียนแบบวิศวกรรม, กลศาสตร์วิศวกรรม 2 
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เนื้อหา: การวิเคราะห์ความเร็ว, ความเร่ง แรงทางจลศาสตร์และพลศาสตร์ในชิ้นส่วน กลไกเครื่องจักรกล, ชิ้นส่วน
ต่อโยง กระบวนเฟือง และระบบเครื่องจักรกล การถ่วงให้สมดุลของมวลหมุนและเคลื่อนที่กลับไป-มาผลของไจโรส
โคปิค 

ME 417 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: แคลคูลัส 3, อุณหพลศาสตร์ 1, กลศาตร์ของไหล 

เนื้อหา: รูปแบบการถ่ายเทความร้อนแบบต่างๆ การน าความร้อนแบบคงตัวและไม่คงตัว การพาความร้อนแบบ
บังคับและการพาความร้อนแบบธรรมชาติ การแผ่รังสีความร้อน การเดือดและการควบแน่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ส่งถ่ายความร้อน 

ME 418 ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Systems) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: แคลคูลัส 3, คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล 

เนื้อหา: แนะน าระบบควบคุม ส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบ ระบบเชิงเส้นและการปูอนกลับ การตั้งแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ของระบบ การหาการตอบสนอง และคุณลักษณะการตอบสนองของระบบ พฤติกรรมในภาวะแปร
ตัวและเกณฑ์สมรรถนะ เสถียรภาพของระบบ สัมประสิทธิ์ค่าผิดพลาดและเกณฑ์ค่าผิดพลาด การวิเคราะห์ระบบ
ควบคุมแบบเชิงเส้นโดยวิธีรูทโลคัส และวิธีการตอบสนองต่อความถี่กิริยาควบคุมพ้ืนฐาน การปรับปรุงสมรรถนะ
ของระบบโดยใช้เทคนิคการชดเชย แนะน าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีตัวแปรแสดงสภาวะ 

ME 419 ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Systems Laboratory) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อต่างๆ ของวิชาที่ได้ศึกษาทฤษฎีมาแล้ว หรือก าลังศึกษาอยู่ โดยการใช้เครื่องมือ
ทดลอง ตามหลักการของระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ME 420 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 (Machine Design I) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: แคลคูลัส 3, กลศาสตร์วัสดุ 

เนื้อหา: พ้ืนฐานและปรัชญาในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล  ค่าความปลอดภัยในการออกแบบ คุณสมบัติ
ทางกลของวัสดุ การวิเคราะห์ความเค้น ทฤษฎีความเสียหายของวัสดุ การวิบัติของชิ้นส่วนเครื่อ งจักรกลภายใต้
โหลดสถิตและโหลดการล้า การออกแบบ สปริง สกรู สลัก ลิ่ม และเพลา การวิเคราะห์เฟืองชนิดต่างๆ     การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และโครงงานการออกแบบ 

ME 421 การลอยและการทรงตัวของเรือ (Ship Buoyancy and Stability) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: กลศาสตร์วิศวกรรม 1, กลศาสตร์ของไหล 

เนื้อหา: รูปทรงเรขาคณิตของเรือ ลายเส้นของเรือ การค านวณเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ พ้ืนที่ -ปริมาตร ระวางขับน้ า
และต าแหน่งจุดศูนย์ถ่วงต่าง ๆ ของเรือ การค านวณและสร้างเส้นโค้ง Hydrostatics การค านวณและสร้างเส้นโค้ง
การทรงตัว (Stability Curve) และ Cross Curve of Stability การทรงตัวของเรือทางขวาง (Transverse 
Stability) การเคลื่อนย้ายน้ าหนักในทางดิ่ง ทางระดับและทางเฉียง ผลกระทบต่อการทรงตัวเมื่อปริมาณน้ าหนักใน
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เรือเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อการทรงตัวทางขวางจากการบรรทุกของที่มีผิวหน้าอิสระ เกณฑ์ในการพิจารณาการ
ทรงตัวเรือ การทดลองเอียงเรือ การทรงตัวของเรือในทางยาว (Longitudinal Stability) การค านวณทริมเรือ 
(Trim) เส้นโค้ง Floodable Length การค านวณเพ่ือปรับแต่งทริมเรือ การค านวณการทรงตัวเมื่อรวมผลของการ
ทรงตัวทางขวาง (Transverse Stability) และทางยาว (Longitudinal Stability) เข้าด้วยกัน ผลกระทบต่อการ
ทรงตัวของเรือเนื่องจากการสูญเสียการทรงตัว เช่น    น้ าท่วมเรือ (Flooding) เรือทะลุ (Free Communication 
with the Sea) การทรงตัวเมื่อเรือเกยตื้น (Stranding) การค านวณปล่อยเรือลงน้ า 

ME 422 เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: กลศาสตร์ของไหล 

เนื้อหา: การจ าแนกเครื่องจักรกลของไหลชนิดต่างๆ แบบอัดตัวได้ และอัดตัวไม่ได้ การวิเคราะห์มิติ ประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักรกลของไหลต้นแบบ ประสิทธิภาพและการศูนย์เสียของเครื่องจักรกลของไหล หัวฉีด ดิฟฟิวเซอร์ การ
ถ่ายเทพลังงาน สมการของออยเลอร์ การค านวณประสิทธิภาพเครื่องสูบ เครื่องกังหัน เครื่องอัด พัดลม 
เครื่องจักรกลของไหลที่มีทิศทางการไหลตามแนวแกน การวิเคราะห์การเกิดโพรงอากาศ 

ME 423 เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: อุณหพลศาสตร์ 2 

เนื้อหา: ชนิดและลักษณะการท างานของเครื่องยนต์  หลักการออกแบบเครื่องยนต์  คุณสมบัติทางเคมีความร้อน
ของส่วนผสมเชื้อเพลิง-อากาศ คุณสมบัติของสายงานแบบทางอุดมคติของรอบการท างานของเครื่องยนต์   การเผา
ไหม้ในเครื่องยนต์ที่ใช้หัวเทียนจุดระเบิด การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดโดยการอัด ความเสียดทานและการ
หล่อลื่นในเครื่องยนต์ การวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องยนต์ 

ME 424 การออกแบบเครื่องจักรกล 2 (Machine Design II) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: แคลคูลัส 3, กลศาสตร์วัสดุ, การออกแบบเครื่องจักรกล 1 

เนื้อหา: การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ส าคัญชนิดต่างๆ ได้แก่ การออกแบบ สกรูส่งก าลัง คัปปลิง เฟืองชนิด
ต่างๆ เจอร์นัลแบริ่งและการหล่อลื่น โรลลิ่งแบริ่ง เบรกและครัตช์ การเชื่อมต่อ สายพานและโซ่ รวมทั้งการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และโครงงานการออกแบบ 

ME 425 การสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibrations) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: แคลคูลัส 3, คณิตศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล, กลศาสตร์วิศวกรรม 2 

เนื้อหา: พ้ืนฐานของการสั่นสะเทือนของระบบพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุที่แกร่ง การสั่นสะเทือนของระบบ
แบบอิสระหนึ่งดีกรีมีตัวหน่วงและไม่มีตัวหน่วงการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนโดยวิธีพลังงาน การสั่นสะเทือนของ
ระบบแบบมีแรงบังคับหนึ่งดีกรีมีตัวหน่วงและไม่มีตัวหน่วง การตอบสนองแบบชั่วขณะของระบบการสั่นสะเทือนที่
มีจ านวนดีกรีอิสระมากกว่าหนึ่ง   วิธี และ เทคนิคในการลดและ ควบคุมการสั่นสะเทือน 

ME 426 ระบบปรับอากาศและระบบท าความเย็น (Air conditioning and Refrigeration) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: อุณหพลศาสตร์ 2 
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เนื้อหา: หลักการปรับอากาศ ระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือ
การก าหนดและค านวณในงานปรับอากาศ แผนภูมิไซโครเมตรี การค านวณภาระความเย็นในระบบ   ปรับอากาศ 
การออกแบบระบบท่อและการกระจายอากาศ การระบายอากาศ  การประยุกต์การปรับอากาศ ทฤษฎีเบื้องต้น
ของวัฏจักรการท าความเย็น ระบบท าความเย็นแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์และศึกษาระบบท าความเย็นแบบต่างๆ  
คุณสมบัติของสารท าความเย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมปริมาณสารท าความ
เย็น การออกแบบท่อทางของสารท าความเย็น  คุณสมบัติไซโครเมตรีของอากาศ ระบบควบคุมในการท าความเย็น
และอุปกรณ ์

ME 427 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 (Marine Engineering Laboratory II) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ปฏิบัติการทดลองในหัวข้อต่างๆ ของวิชาที่ได้ศึกษาทฤษฎีมาแล้ว หรือก าลังศึกษาอยู่ โดยการใช้เครื่องมือ
ทดลอง ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 

ME 428 การกล 2 (Marine Engineering Workshop II) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ของวิชาที่ได้ศึกษาทฤษฎีมาแล้ว หรือก าลังศึกษาอยู่ โดยการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

ME 529 เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: อุณหพลศาสตร์ 2 

เนื้อหา: วัฏจักรกังหันก๊าซที่ให้ก าลังการผลิตที่เพลา ส่วนประกอบ และการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะ
ระบบกังหันก๊าซที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องบิน เครื่องอัดอากาศ ระบบการเผาไหม้ การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพและ
สมรรถนะของเครื่องกังหันก๊าซที่สภาวะต่างๆ 

ME 530 โครงสร้างเรือ (Ship Structures) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: กลศาสตร์วัสดุ พ้ืนฐานวิศวกรรมต่อเรือ การค านวณการทรงตัวของเรือ 

เนื้อหา: ชนิดต่าง ๆ ของเรือ การแบ่งภายในเรือทั่ว ๆ ไป หน้าตัดของเรือ ระบบกงเรือ การวิเคราะห์ และการ
ออกแบบชิ้นส่วนส าคัญของตัวเรือ การออกแบบและน้ าหนักบรรทุก ความเค้นและการโก่งของเรือ ความแข็งแรง
ในทางยาว และทางขวางของเรือ กฎการจัดแบ่งเรือ ส่วนประกอบของโครงสร้าง วัสดุที่ใช้ในการสร้างเรือ และการ
แล่นประสาน ส่วนประกอบเสริมแต่งของโครงสร้าง 

ME 531 การออกแบบเรือ (Ship Design) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เครื่องจักรกลในเรือ การทรงตัวของเรือ 

เนื้อหา: การวิเคราะห์ออกแบบเรือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ หลักการต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบเรือ การ
ประมาณหาขนาดเรือ การประมาณการทรงตัวเรือ การประมาณน้ าหนัก การประมาณจุดศูนย์กลางต่าง ๆ การ
ประมาณแนวน้ า การประมาณพลังขับเคลื่อน การจัดวางระบบขับเคลื่อนโดยรวม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเรือ-ใบ
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จักรและระบบขับเคลื่อน การออกแบบลายเส้นเรือ การออกแบบโครงสร้างเรือ ลักษณะกว้าง ๆ ของการจัดห้อง
ภายในและความสะดวกสบายในเรือ  การใช้โปรแกรมช่วยออกแบบเรือ 

ME 801 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 (Marine Engineering Senior Project I) 2(0-6-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิชาตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เนื้อหา: โครงงานเก่ียวกับการออกแบบ และ/หรือสร้างอุปกรณ์หรือระบบใดที่เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
เรือ โดยการประยุกต์ใช้หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงงานเป็นเอกสาร โดยโครงงานทางวิศวกรรมนี้  
ต้องไดรับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และกองวิชา 

ME 802 โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 2 (Marine Engineering Senior Project II) 2(0-6-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: โครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1, วิชาตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เนื้อหา: โครงงานเกี่ยวกับการออกแบบและ/หรือสร้างอุปกรณ์หรือระบบใดที่เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกล
เรือ ซึ่งต้องเป็นโครงงานที่ต่อเนื่องจากโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 1 ต้องเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์หรือมี
ชิ้นงานเสนอ และต้องสอบปากเปล่า 

ME 901 ความต้านทานและพลังขับเคลื่อนเรือ (Ship Resistance and Propulsion) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การลอยและการทรงตัวของเรือ,  กลศาสตร์ของไหล 

เนื้อหา: การไหลผ่านแผ่นเรียบ ชนิดของความต้านทานที่เกิดขึ้นกับเรือ กฎของการเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วของเรือจ าลองและเรือต้นแบบ การค านวณความต้านทานด้วยวิธีการที่แนะน าโดยสถาบันต่างๆ 
การหาความต้านทานด้วยเรือจ าลอง การค านวณพลังงานที่ต้องการลากเรือที่หัวเรือ(Effective Power) ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองเรือจ าลองแบบ Self Propulsion Test และการหาประสิทธิภาพใบจักรด้วยวิธี Open 
Water Test คุณลักษณะของใบจักร ทฤษฎีการออกแบบใบจักร และหลักการออกแบบเลือกใบจักรเบื้องต้น การ
ค านวณประสิทธิภาพใบจักร การรบกวนกันระหว่างใบจักรกับท้ายเรือ การค านวณประสิทธิภาพพลังขับเคลื่อน ณ 
ต าแหน่งต่างๆ 

ME 902 พลศาสตร์ทางเรือ (Ship Dynamics) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การลอยและการทรงตัวเรือ, ความต้านทานและพลังขับเคลื่อนเรือ 

เนื้อหา: เป็นวิชาที่อธิบายเกี่ยวกับพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของเรือในน้ านิ่งและในคลื่นแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
ประกอบด้วย การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion) คลื่นน้ าแบบไซนูซอยดัล 
(Sinusoidal Water Wave) ผลจากความลึกน้ าเรือในคลื่น (Ship in Waves) การเคลื่อนที่อิสระแบบต่าง ๆ และ
กรณีของการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของเรือ การหาค่าสัมประสิทธิ์ในสมการเคลื่อนที่ สหสัมพันธ์ระหว่างเรือจริงกับ
เรือจ าลอง  (Ship Model Correlation) การเคลื่อนที่ในน้ าตื้น (Motion in Shallow  Water) พ้ืนน้ าชนิดมีคลื่น
ไม่แน่นอน (Irregular Seaway) ความแปรปรวนของผิวหน้าทะเล และ Histogram สเปกตรัมคลื่น (Wave 
Spectrum) การท านายเกี่ยวกับคลื่นแบบไม่แน่นอน สเปกตรัมคลื่นมาตรฐาน การเคลื่อนที่ในพ้ืนน้ าที่มีคลื่นไม่
แน่นอน (Motion in Irregular Seaway) ผลของไดนามิกการเคลื่อนที่ ผลของพลศาสตร์การเอ่อนูนของ ผิวหน้า
น้ าที่บริเวณหัวเรือ การกระแทกแบบ Slamming การเมาคลื่น (Seasickness)  การทรงตัวในคลื่น (Stability in 
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waves) การเคลื่อนที่ในคลื่นไม่แน่นอน 3 มิติ (Motion in a Three-dimensional Irregular Seaway)  พ้ืนน้ าที่
มีคลื่นไม่แน่นอนแบบ 3 มิติ การเคลื่อนที่ในพ้ืนน้ าชนิดคลื่นสั้น  (Motion in a short-crested Seaway) 

ME 903 เครื่องต้นก าลังขับและระบบขับเคลื่อนของเรือ (Ship Propulsion and Engine) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การถ่ายเทความร้อน, อุณหพลศาสตร์ 2 

เนื้อหา: ระบบเครื่องต้นก าลังขับเคลื่อนต่างๆของเรือซึ่งรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องแก๊สเทอร์ไบน์  นิวเคลียร์ 
กังหันไอน้ า และการควบคุมระบบขับเคลื่อน การส่งถ่ายก าลังขับเคลื่อน  และอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ เพลา 
เกียร์  ตลอดจนใบจักร  ระบบปั๊ม  ท่อทาง  และอุปกรณ์ส่งถ่ายความร้อนชนิดต่างๆ รวมทั้งระบบไฟฟูาภายในเรือ 

ME 904 วิศวกรรมระบบต้นก าลังขับ (Power Plant Engineering) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เครื่องจักรกลในเรือ, การถ่ายเทความร้อน, การออกแบบเครื่องกล 

เนื้อหา: ระบบโรงจักรต้นก าลังและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน การค านวณภาระทางเศรษฐศาสตร์ของโรงจักรต้น
ก าลัง เชื้อเพลิงและการสันดาป ระบบเครื่องต้นก าลังขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องแก๊สเทอร์
ไบน์ นิวเคลียร์ กังหันไอน้ า เครื่องมือวัด และการควบคุมระบบขับเคลื่อน การส่งถ่ายก าลังขับเคลื่อน และอุปกรณ์
ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ เพลา เกียร์ ตลอดจนใบจักร การเลือกเครื่องต้นก าลังขับ และใบจักรที่เหมาะสม ระบบปั๊ม  ท่อ
ทางและอุปกรณ์ส่งถ่ายความร้อนชนิดต่างๆรวมทั้งระบบไฟฟูาภายในเรือ 

ME 905 วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เครื่องยนต์สันดาปภายใน 

เนื้อหา: หลักการท างานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ชนิดของวัฏจักร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ ระบบ
การจุดระเบิด ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง ระบบการหล่อลื่น ระบบการระบายความร้อน ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  ฝึกปฏิบัติการถอดประกอบเครื่องยนต์ การทดสอบอุปกรณ์ระบบต่าง ๆ 

ME 906 กราฟฟิกวิศวกรรม (Engineering Graphics) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:  เขียนแบบวิศวกรรม 

เนื้อหา: แนะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานเขียนแบบประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
เขียนแบบ เรขาคณิตบรรยายเบื้องต้น การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพภาคตัด การเขียนภาพแผ่นคลี่ การ
เขียนภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อาทิเช่น เกลียว เพลา เ ฟือง เกียร์ เป็นต้น การเขียนแบบทางไฟฟูาและ
อิเล็กทรอนิกส์ สัญลักษณ์และมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในงานเขียนแบบเครื่องกล  ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

ME 907 การบริหารงานวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Marine Engineering  Management) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ทบทวนเรื่องสถิติและความน่าจะเป็น, การวิเคราะห์ Stochastic Model ของอุปกรณ์และความเสียหาย
ของระบบ, หลักปฏิบัติในการตรวจสอบ,การซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องจักร แนะน าการ วิเคราะห์ Fault Tree 
และ Event Tree การหาช่วงเวลาและความถ่ีของการเกิดความเสียหาย, Markov Model 

ME 908 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3(3-0-6) 
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  CAD: Computer Aided Design in Marine Engineering 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เขียนแบบวิศวกรรม 

เนื้อหา: การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบลายเส้นเรือ ออกแบบโครงสร้าง ออกแบบจัดวางเครื่องจักร 
ออกแบบระบบท่อทาง ออกแบบระบบไฟฟูาเรือ การจ าลองสมรรถนะเรือด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 

ME 909 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Mechanical Engineering 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

เนื้อหา: วิทยาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกลเรือแขนงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง
ความรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนายเรือ รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในกองทัพเรือได้
ต่อไป โดยอาจารย์ผู้สอนหรือกองวิชาเป็นผู้เลือกวิชาหรือวิทยาการที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และเหมาะสม และได้รับ
ความเห็นชอบจากโรงเรียนนายเรือ 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร ์
HE 201 ส่ิงแวดล้อมและชีวิต (Environment and Life) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความเชื่อมโยงของระบบสิ่งแวดล้อมของโลก มนุษย์และระบบนิเวศ 
วัฏจักรของโลกทั้งระบบ  พิบัติภัยทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 

HE 202 สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2(2-0-4) 
 Global Warming and Climate Change 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจัยที่ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก พฤติกรรมที่เหมาะสมในการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงาน การสร้างความตระหนักและจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน 

HE 303 อุทกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Hydrography) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ความมุ่งหมายของวิชาอุทกศาสตร์ หลักการทางอุทกศาสตร์ ระบบสัณฐานของโลก ระบบการหาต าบลที่
ต่าง ๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ และธรรมดา และการหาความลึกน้ า การประเมินอัตราผิด พ้ืนฐานจีออเดซี การเก็บ
ข้อมูลเพื่อสร้างแผนที่เดินเรือ การถ่ายทอดแผนที่ 
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HE 304 จีออเดซี (Geodesy) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ตรีโกณมิติทรงกลม 

เนื้อหา: ประวัติความเป็นมา คุณสมบัติของรูปทรงรี การค านวณ รัศมีความโค้งของรูปทรงรีในแนวต่าง ๆ การ
ค านวณความยาวเส้นบนรูปทรงรี การค านวณค่าพิกัดจีออเดติก มูลฐานทางราบ 

HE 305 สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ (Physical Oceanography) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ลักษณะของมหาสมุทร คุณสมบัติของน้ าทะเล มวลน้ า การหมุนเวียนของน้ า กระแสน้ า คลื่นและระดับน้ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ-มหาสมุทร 

HE 306 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์และแผนที่อากาศ (Synoptic Meteorology) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:- 

เนื้อหา: แหล่งของข้อมูลอากาศต่าง ๆ ข้อมูลรายชั่วโมง รายงานการพยากรณ์อากาศจากสถานีตรวจอากาศ รหัส
ข่าวอากาศ การแปลผลข้อมูลจาก Facsimile จากดาวเทียม เรดาร์และอ่ืน ๆ การวิเคราะห์แผนที่อากาศ ผิวพ้ืน 
แผนที่อากาศชั้นบน ความสัมพันธ์ระหว่างอากาศชั้นบนและอากาศผิวพ้ืน และการพยากรณ์สรุปข่าวอากาศ การ
คาดหมายลักษณะอากาศ การพยากรณ์ อากาศประจ าถิ่น อากาศการบิน สภาพอากาศเลวร้าย 

HE 307 หลักการส ารวจ (Surveying) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ประวัติความเป็นมา หลักการวัดทั่ว ๆ ไปและอัตราผิด เครื่องมือวัดต่าง ๆ การวัดระยะ การส ารวจวงรอบ 
งานการค านวณวงรอบ การท าระดับพ้ืนเกณฑ์วัดระดับ การค านวณสกัดตรง และสกัดสลับการค านวณงานระดับ
ย้อนกลับ และงานระดับชั้นพิเศษ งานระดับตรีโกณมิติ การค านวณงานสามเหลี่ยมพ้ืนราบ การค านวณพ้ืนที่ 

HE 308 ปฏิบัติการส ารวจ (Surveying Field Work) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: -  

เนื้อหา: ปฏิบัติการใช้เครื่องมือส ารวจ ในการวัดระยะทาง วัดระดับ ความสูง ค านวณหาค่าพิกัดพ้ืนที่และปริมาตร 

HE 409 การค านวณปรับแก้งานส ารวจ (Survey Adjustment and Computation) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการส ารวจ 

เนื้อหา: ความมุ่งหมายของการปรับแก้งานส ารวจ Error Propagation เทคนิคการปรับแก้ประเภทต่างๆ การ
ปรับแก้ด้วยเทคนิค Least Squares การปรับแก้เทคนิค Least Squares ด้วย Metrix การปรับแก้งานงรอบ การ
ปรับแก้งานสามเหลี่ยม การปรับแก้การรังวัดด้วยวิธี Intersection การปรับแก้การรังวัดด้วยวิธี Resection การ
ปรับแก้งานระดับ  

HE 410 การส ารวจแผนที่ (Hydrographic Surveying) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการส ารวจ ปฏิบัติการส ารวจ 
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เนื้อหา: การเตรียมการส ารวจแผนที่ทะเล รายละเอียดการเก็บข้อมูลน้ า ความลึก ระดับน้ า การค านวณ
เปรียบเทียบน้ า การหาจุดบังคับทางราบ การส ารวจรายละเอียดขอบฝั่ง การเก็บตัวอย่างพ้ืนท้องทะเล มาตรฐาน
การส ารวจแผนที่ตาม IHO S-44 การหยั่งน้ า การพล็อตต าบลที่เรือ และเลขน้ า การตรวจกระแสน้ าและการ
ค านวณ 

HE 411 การสร้างแผนที่ (Cartography) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการส ารวจ จีออเดซี 

เนื้อหา: ระบบค่าพิกัดต่างๆ สูตรการแปลงค่าพิกัดต่างๆ ทฤษฎีการฉายแผนที่และเส้นโครงแผนที่ การวิเคราะห์
และการเลือกประเภทการฉายแผนที่ ระบบพิกัดบนระนาบ ระบบกริด ยูทีเอ็ม ยูพีเอส การค านวณโครงสร้างแผนที่
เมอร์เคเตอร์ และแลมเบิร์ตระบบกริดของแผนที่เดินเรือ 

HE 412 ปฏิบัติการสร้างแผนที่ (Practical Cartography) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการส ารวจ การค านวณการสร้างแผนที่ 

เนื้อหา: ความมุ่งหมาย การพิจารณาก าหนดรูปแบบของแผนที่ ขั้นตอนการท าต้นฉบับ การรวบรวมข้อมูล การ
ค านวณมาตราส่วนแผนที่ การเลือกใช้โครงสร้างแผนที่และระบบพิกัด รายละเอียดประจ าขอบระวางสัญลักษณ์  
และรายละเอียดขอบฝั่ง และอ่ืนๆ มาตรฐานแผนที่สากล การสร้างแผนที่ ENC เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสร้าง
แผนที่ 

HE 413 ระดับน้ า (Tides) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ 

เนื้อหา: ก าเนิดของระดับน้ า ทฤษฎีสมดุล การวิเคราะห์ฮาร์โมนิกและการท านายน้ า ระบบแอมฟิโดรมิก ระดับน้ า
ในที่ตื้น กระแสน้ าเนื่องจากอิทธิพลของระดับน้ า ระดับน้ าเนื่องจากอิทธิพลของอุตุนิยมวิทยา สตอร์มเสิร์ช และ
คลื่นสึนามิ 

HE 414 เสียงใต้น้ า (Underwater Acoustics) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ 

เนื้อหา: หลักเกณฑ์เรื่องเสียงใต้น้ า ฟิสิกส์ของเสียงในทะเล ความเร็วเสียง ทฤษฎีของ Ray พารามิเตอร์ หลักของ
เสียง โซนคอนเวอร์เจนซ์ เขตอับเสียง สมการโซนาร์ ทฤษฎีการเดินทางของเสียง เสียงรบกวน 

HE 415 จีออเดซีดาราศาสตร์ (Geodetic Astronomy) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: จีออเดซี 

เนื้อหา: โลกในความหมายทางจีออเดซี ทรงกลมท้องฟูาและระบบพิกัด การเปลี่ยนแปลงของค่าพิกัดท้องฟูา 
ระบบเวลา การรักษาและแพร่กระจายสัญญาณเวลา 

HE 416 สมุทรศาสตร์เคมี (Chemical Oceanography) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ประวัติการส ารวจสมุทรศาสตร์ ส่วนประกอบของน้ าทะเล ธาตุหลัก ธาตุรองและธาตุปริมาณน้อย กฎ
สัดส่วนคงที่ การคงตัวของส่วนประกอบ ความเค็มของน้ าทะเล คลอรินิตี้ของน้ าทะเล ความน าไฟฟูาของน้ าทะเล 
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ก๊าซละลายในน้ าทะเลและปัจจัยที่มีความส าคัญต่อขบวนการและปฏิกิริยาทางเคมี ธาตุกัมมันตภาพรังสี อายุน้ า
ทะเล ตะกอนทะเล การจ าแนกและการแพร่กระจายตะกอนในทะเล มลภาวะทางทะเล (Marine Pollution) 

HE 417 การส ารวจด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Surveying) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การวิเคราะห์วงจรไฟฟูา 

เนื้อหา: ระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม GPS ระบบหยั่งน้ าดิจิตัลกับมัลติบีม การวัดระดับน้ า การส ารวจด้วย Side 
Scan Sonar ระบบการส ารวจหยั่งน้ าแบบออโตเมชั่น 

HE 418 หาดและขอบฝั่ง (Beaches and Shores) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการส ารวจ ปฏิบัติการส ารวจ 

เนื้อหา: ความส าคัญของคลื่น และลักษณะคลื่นในบริเวณใกล้ฝั่ง พืช ทราย และตะกอนชายฝั่ง ลักษณะรูปร่าง
สัณฐานของชายฝั่งกับพลศาสตร์ทะเล ชนิดของขอบฝั่ง ปริมาณตะกอน การค านวณขนาดของทราย อิทธิพลของ
การเซาะท าลายและการพัดพาตะกอน การจัดการบริเวณชายฝั่ง และปัญหาต่อการปฏิบัติการของนาวิกโยธิน 

HE 419 ขบวนการของบรรยากาศ (Atmospheric Processes) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์และแผนที่อากาศ 

เนื้อหา: ตัวแปรต่าง ๆ ทางอุตุนิยมวิทยา และเครื่องมือส าหรับวัด กฎการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ -โลก-บรรยากาศ 
โครงสร้างทางเคมีและความร้อนของบรรยากาศ ขบวนการทางฟิสิกส์ของเมฆและฝน การหมุนเวียนของ
บรรยากาศ หลักการไคนีมาติกส์ ในการเคลื่อนที่ของบรรยากาศ มวลอากาศ Fronts วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอากาศ
เบื้องต้น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการวิเคราะห์ข่าวอากาศ 

HE 420 อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์เบื้องต้น (Basic Synoptic Meteorology) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: แหล่งของข้อมูลอากาศต่าง ๆ ข้อมูลรายชั่วโมง รายงานการพยากรณ์อากาศจากสถานีตรวจอากาศ รหัส
ข่าวอากาศ การแปลผลข้อมูลจาก Facsimile จากดาวเทียม เรดาร์และอ่ืน ๆ การวิเคราะห์แผนที่อากาศ ผิวพ้ืน 
แผนที่อากาศชั้นบน ความสัมพันธ์ระหว่างอากาศชั้นบนและอากาศผิวพ้ืน และการพยากรณ์สรุปข่าวอากาศ การ
คาดหมายลักษณะอากาศ การพยากรณ์ อากาศประจ าถิ่น อากาศการบิน สภาพอากาศเลวร้าย 

HE 521 วิศวกรรมชายฝั่ง (Coastal Engineering) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ 

เนื้อหา: ปรากฏการณ์บริเวณชายฝั่งสัมพันธ์กับคลื่น ทฤษฎีของคลื่น การเปลี่ยนแปลงของคลื่นเมื่อเข้าสู่ที่ตื้น 
พฤติกรรมของคลื่นต่อสิ่งก่อสร้างชายฝั่ง ก าแพง รอ (Groin) เจ็ตตี้และเขื่อนกันคลื่น การหักเห แตกตัวสะท้อน
กลับของคลื่น คลื่นในมหาสมุทร การออกแบบสิ่งก่อสร้างชายฝั่ง ขบวนการพัดพาบริเวณชายฝั่ง การทลาย และ
การงอกของขอบฝั่ง การเกิดสันทรายนอกฝั่ง 

HE 522 เทคนิคคอมพิวเตอร์ทางอุทกศาสตร์ (Technical Computer for Hydrography) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: -   
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เนื้อหา: หลักการท างานของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบของคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลข้อมูล ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการแทนค่าข้อมูล การจัดการข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ หลักการท างานและ
การใช้ระบบปฏิบัติการพ้ืนฐาน โปรแกรมการส ารวจแผนที่ทางทะเล 

HE 523 เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Information Technology) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ชั้นข้อมูลทางอุทกศาสตร์ 

HE 524 การจัดการฐานข้อมูลทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Data Management) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เทคโนโลยีสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 

เนื้อหา: ทฤษฎีและหลักการของการจัดการข้อมูล  โดยการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ  และ
การน ามาประยุกต์ใช้จัดการกับข้อมูลอุทกศาสตร์ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดเก็บรวมรวม การออกแบบ  การ
น าเข้า  และการสืบค้นเพื่อน าไปใช้  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอุทกศาสตร์เพ่ือน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  ตลอดจน
การน าข้อมูลอุทกศาสตร์ไปสู่การให้บริการ 

HE 525 การขุดลอกเบื้องต้น (Basic Dredging Engineering) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: วิศวกรรมชายฝั่ง สมุทรศาสตร์ธรณี 

เนื้อหา: ความจ าเป็นในการขุดลอก การออกแบบงานขุดลอก การค านวณปริมาตรการขุดลอก คุณลักษณ์และ
ข้อจ ากัดของการขุดลอก แบบสัญญาว่าจ้าง การประเมินและวิธีการด าเนินงานการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์
เข้าและออกจากพ้ืนที่ด าเนินการ 

HE 801 โครงงานทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 1 (Hydrographic Engineering Project I) 1(0-3-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เนื้อหา: โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ซึ่งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกองวิชา และต้องสอบปากเปล่า 

HE 802 โครงงานทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 2 (Hydrographic Engineering Project II) 2(0-6-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: โครงงานทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์ 1 และ ตามดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

เนื้อหา: โครงงานที่ได้รับความเห็นชอบแล้วด าเนินการวิเคราะห์วิจัย รวบรวมข้อมูล แล้วจัดท ารายงานเสนอ
โครงงานและต้องสอบปากเปล่า 

HE 901 อุตุนิยมวิทยาโซนร้อน (Tropical Meteorology) 3(3-0-6) 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: อุตุนิยมวิทยาการพยากรณ์และแผนที่อากาศ 
เนื้อหา: ลมในเขตโซนร้อน รังสี อุณหภูมิ ความชื้น หยาดน้ าฟูา และการระเหย การส่งผ่านพลังงานในแนวดิ่ง ลม
สินค้า ปัจจัยควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอากาศ สเกลแผนที่อากาศ ลักษณะและกลไกของพายุโซนร้อน การเกิด 
การเคลื่อนที่และการพยากรณ์พายุโซนร้อน 

HE 902 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุทกศาสตร์  3(3-0-6) 
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ตามดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
เนื้อหา: วิทยาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมอุทกศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนนายเรือ รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในกองทัพเรือได้ต่อไป โดย
อาจารย์ผู้สอนหรือกองวิชาเป็นผู้เลือกวิชาหรือวิทยาการที่เห็นว่าเป็นประโยชน์และเหมาะสม 

กลุ่มวิชาบริหารศาสตร ์
MS 301 หลักการบริหาร (Principles of Management) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: แนวความคิดและหลักการบริหาร โดยเน้นและอธิบายหน้าที่ของนักบริหาร คือ การวางแผน การจัดสาย
งาน การประสานงาน การอ านวยการและควบคุมในเรื่องการปฏิบัติงาน และก าลังพล ทั้งภายในและภายนอก
หน่วย อันเป็นผลให้ภารกิจของหน่วยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ก าหนด 

MS 302 หลักเศรษฐศาสตร์ (Principles of Economics) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วย และของมนุษย์ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไป 
ศึกษาทางเลือกใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดและหายากเพ่ือท าการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จ ากัด และศึกษาการกระจายสินค้า และบริการให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุด โดยเน้นถึง
บทบาทของหน่วยเศรษฐกิจในระดับย่อยคือ ผู้บริโภคและผู้ผลิต รวมทั้งศึกษาภาวะเศรษฐกิจในระดับส่วนรวมของ
ประเทศ เช่น รายได้ประชาชาติ งบประมาณแผ่นดิน การคลัง การเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ 
เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนบทบาทและเครื่องมือของรัฐบาลในการด าเนิน
นโยบายด้านเศรษฐกิจ เพ่ือความกินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศ 

MS 303 พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Fundamental of Computer Science) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน:  - 

เนื้อหา: ศึกษาวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง ส่วนประกอบหลักทางด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรม
พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ตัวแปรภาษาและโปรแกรมอรรถประโยชน์ ระบบจ านวนและการแทน
รหัสข้อมูลแบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ระบบการค านวณเลขฐานต่างๆ การแก้ปัญหาและการพัฒนาขั้นตอนวิธี 
โครงสร้างโปรแกรม การวิเคราะห์โปรแกรม ชนิดของข้อมูลและเทคนิคการพัฒนาโปรแกรม 

MS 304 การวิเคราะห์ควบคุมพัสดุ 3(3-0-6) 
 Inventory System Management and Analysis 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: แนวความคิด  รูปแบบ  เทคนิคในการพิจารณาจัดและบริหารคลังตามระบบพัสดุคงคลัง( Inventory 
System) แบบต่างๆ ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน  โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากอัตราการใช้จริงและประมาณการที่
จะใช้ในอนาคต ตลอดจนประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก่ียวข้องกับระบบควบคุมพัสดุ  โดยเน้นการใช้คอมพิวเตอร์เข้า
ช่วยในการแก้ไขปัญหา 
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MS 305 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เนื้อหา: ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล การใช้ภาษามาตรฐานในการจัดการฐานข้อมูล (Structure Query 
Language: SQL) การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน 
การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลกับการใช้งาน
ด้านต่างๆ การใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างโครงงานเพ่ือการจัดการงานด้านต่างๆ 

MS 306 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการบริหาร 

เนื้อหา: ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การสรรหาการคัดเลื อก  
การเริ่มต้นชีวิตการท างาน (การบรรจุ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา การธ ารงรักษา ความปลอดภัย
และสุขภาพ  ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และบริการการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ แนวทางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในกองทัพเรือและระเบียบปฏิบัติที่จ าเป็นเกี่ยวกับองค์บุคคลของทางราชการ 

MS 307 การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น (Introduction to Operations Research) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ความน่าจะเป็นและสถิติ 

เนื้อหา: ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Operations Research กระบวนการในการแก้ปัญหาเพ่ือการตกลงใจอย่างมี
ระบบ โดยใช้เครื่องมือในการหาค าตอบของปัญหา เช่น ก าหนดการเชิงเส้น ตัวแบบการตัดสินใจ และทฤษฎีเกม 
เป็นต้น 

MS 308 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ศึกษาการพัฒนาและความรู้ทั่วไปของการบัญชี แม่บทการบัญชี การจัดท าบัญชีและงบการเงิน ตาม
พระราชบัญญัติการบัญชีที่เป็นมาตรฐานที่รับรองกันโดยทั่วไป หลักการบันทึกบัญชี การผ่านรายการบัญชี การปิด
บัญชี การปรับปรุงบัญชี และการจัดท างบการเงินที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้ได้ผลของการด าเนินงาน
และฐานะทางการเงินของกิจการที่จัดท าบัญชี ตลอดจนศึกษารายละเอียดของรายการในงบดุล และงบก าไร–
ขาดทุน เพ่ือตีความหมายได้อย่างถูกต้อง จะได้น าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางด้านการเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

MS 409 ระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information System) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: พ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์, ระบบจัดการฐานข้อมูล 

เนื้อหา: ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบริหาร สารสนเทศกับการบริหาร การใช้คอมพิวเตอร์กับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหาร การสื่อสารข้อมูล การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทางการบริหาร การ
ควบคุมและการตรวจสอบระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทัพเรือ 

MS 410 การบริหารการเงิน 1 (Financial Management I) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การบัญชีการเงิน 
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เนื้อหา: แนวความคิดและเทคนิคของการบริหารการเงินที่ ใช้กันอยู่ ในภาคเอกชนและวงการรัฐบาล ซึ่ง
ประกอบด้วยการวางแผนและการวิเคราะห์การเงิน การลงทุนและการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ มูลค่าของทุน การ
บริหารเงินทุน ให้เกิดผลก าไร ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบการเงินของทางราชการ 

MS 411 การบริหารพัสดุ 1 (Material Management I) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ความเป็นมา องค์ประกอบ และวิวัฒนาการของการบริหารงานพัสดุทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ วงจร
การปฏิบัติงานพัสดุในขั้นตอนต่างๆ คือ การก าหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจ่าย การใช้
งาน การซ่อมบ ารุง การจ าหน่ายพัสดุ การบริหารงานส่งก าลังพัสดุทางทหาร โดยเน้นในเรื่องการจัดงานพัสดุ
ของทร. รวมทั้งระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงานพัสดุ 

MS 412 การวิจัยด าเนินงานในการบริหาร 3(3-0-6) 
 Operations Research for Management 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 

เนื้อหา: การวิเคราะห์รูปแบบของปัญหา  รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Operations Research 
ซึ่งใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะแบบในด้านงานบริหาร เพ่ือเลือกหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม (Optimal Solution) 
ส าหรับแก้ปัญหาหนึ่งๆ ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดต่างๆ ตามวิธีการของ Operations Research 

MS 413 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ศึกษาการหาประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการหรือการด าเนินงานใดๆ ก่อนตัดสินใจเลือก
โครงการดังกล่าว อันประกอบด้วยเรื่องของ ต้นทุน สูตรค านวณดอกเบี้ย มูลค่า เทียบเท่าปัจจุบัน มูลค่าเทียบเท่า
รายปี อัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต่อการลงทุน ค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์ผลกระทบของภาษี
อากรต่อการตัดสินใจ การหาจุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน และการวิเคราะห์ภายใต้อัตราเงินเฟูอ 

MS 414 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information System Analysis and Design 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ 

เนื้อหา: ศึกษาถึงความหมายของระบบสารสนเทศ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบงานของหน่วยงาน การ
วางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเป็นไปได้การวิเคราะห์รายละเอียด
ระบบที่ใช้ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการน าเข้าและส่งออกข้อมูล การออกแบบแฟูมข้อมูล เอกสารระบบงาน 
การทดสอบและติดตั้งระบบที่ออกแบบ การน าไปใช้รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดและการบ ารุงรักษา การท าผัง
ระบบการสื่อสาร การประเมินและวัดประสิทธิภาพ 

MS 415 การบริหารการเงิน 2 และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 3(3-0-6) 
Financial Management II and Government Fiscal Management Information System 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การบริหารการเงิน 1 
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เนื้อหา: แนวความคิดและเทคนิคของการบริหารการเงินที่ใช้กันอยู่ในภาคเอกชนและวงการรัฐบาล โดยต่อเนื่อง
จากวิชาการบริหารการเงิน 1 ในด้านการลงทุนและการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ มูลค่าของทุน การบริหารเงินทุน 
ให้เกิดผลก าไร การวิเคราะห์การเงิน ตลาดทุน การค านวณมูลค่าปัจจุบันของเงิน และศึกษาระบบ GFMIS ซึ่ง
รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ในการปรับ
ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ 

MS 416 การบริหารพัสดุ 2 (Material Management II) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การบริหารพัสดุ 1 

เนื้อหา: หลักการทั่วไปในการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ใช้กันอยู่ในวงการธุรกิจสากล กรรมวิธีและระเบียบปฏิบัติในการ
จัดซื้อ/จัดจ้างของส่วนราชการ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
รายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องใช้ปฏิบัติ โดยเน้นในเรื่องที่จ าเป็นส าหรับหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

MS 417 การบริหารงานส่งก าลังบ ารุง (Logistics Management) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: แนวความคิดและองค์ประกอบของงานส่งก าลังบ ารุงทางทหาร โดยเน้นและอธิบายหน้าที่ของการ
บริหารงานส่งก าลังบ ารุงในแต่ละองค์ประกอบคือ การส่งก าลัง การซ่อมบ ารุง การฐานทัพ การบริการทาง
การแพทย์ การส่งกลับ การพัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงรวม ( Integrated Logistics Support: ILS) เพ่ือให้รู้ถึง
ลักษณะการปฏิบัติงานในแต่ละสาขาของการส่งก าลังบ ารุง อันเป็นผลให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ก าหนด 

MS 501 หลักการบริหาร (Principle of Management) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: แนวความคิดและหลักการบริหาร โดยเน้นและอธิบายหน้าที่ของนักบริหาร คือ การวางแผน การจัดสาย
งาน การประสานงาน การอ านวยการและควบคุมในเรื่องการปฏิบัติงาน และก าลังพล ทั้งภายในและภายนอก
หน่วย อันเป็นผลให้ภารกิจของหน่วยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ก าหนด 

MS 502 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการบริหาร 

เนื้อหา: ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การสรรหาการคัดเลือก  
การเริ่มต้นชีวิตการท างาน (การบรรจุ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนา การธ ารงรักษา ความปลอดภัย
และสุขภาพ  ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และบริการการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ แนวทางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในกองทัพเรือและระเบียบปฏิบัติที่จ าเป็นเกี่ยวกับองค์บุคคลของทางราชการ 

MS 518 การเงิน การธนาคาร การงบประมาณ และข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน 3(3-0-6) 
  Finance Banking and MOD Fiscal Regulation  

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การบัญชีการเงิน 

เนื้อหา: ศึกษาแนวทางพ้ืนฐานเกี่ยวกับปัญหาและภาวะการเงิน ประวัติเงินตรา มาตรฐานเงินตรา และความส าคัญ
ของเครดิต บทบาทของเงินในทางเศรษฐกิจ ตลาดเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การให้บริการของธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตซึ่งกระทบถึงความเป็นอยู่ ค่าครองชีพ ตลอดจน
ศึกษาความรู้ทั่วไป การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน ธุรกิจระหว่างประเทศที่แผ่ขยายเติบโตในทุก
สาขาอาชีพและระดับธุรกิจและศึกษาข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน อันเกี่ยวกับองค์ประกอบทาง
การเงิน หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน และต าแหน่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเงิน เป็นต้น 

MS 920 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหาร (Computer in Administration) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เนื้อหา: บทบาทของคอมพิวเตอร์ในส านักงาน ศึกษาการจัดเก็บแฟูมข้อมูล ปรับปรุงแฟูมข้อมูล การสร้าง การ
เรียกใช้ การออกแบบระบบงานเอกสาร การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแบบต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับงานบริหาร 

MS 921 การบริหารโครงการ (Project Management) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: หลักการบริหาร 

เนื้อหา: ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบของการบริหารโครงการ บทบาทและความส าคัญของผู้จัดการ
โครงการ การวางแผนโครงการ การก าหนดพันธกิจ มุมมอง เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ของโครงการ 
การใช้ Work Breakdown Structure การก าหนดตารางงานของโครงการ การควบคุมและประเมินผลของ
โครงการ การใช้ Earned Value Analysis และการดูแลคณะท างานโครงการ 

MS 922 การบริหารส านักงาน (Office Management) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: บทบาทของการจัดการ การบริหารและการควบคุมส านักงาน  งานเลขานุการและงานสารบรรณ โดยเน้น
ถึงการวางระบบงาน การจัดรูปแบบส านักงานท่ีทันสมัย 

MS 923 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: กระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวความคิดพ้ืนฐาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนด
ทิศทางองค์การ การสร้างกลยุทธ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์การที่ ไม่
มุ่งผลก าไร 

MS 924 การพัฒนาองค์กร (Organization Development) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

เนื้อหา: ศึกษาวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์กรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้องค์กรมีประสิทธิภาพ ศึกษาส่วนประกอบ
ภายในองค์กร กระบวนการในการพัฒนาองค์กรซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์องค์กร การ
จัดการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร กระบวนการและเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือให้องค์กรสามารถปรับตัว
เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทั้งท่ีเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร 

MS 925 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 



- 106 - 

เนื้อหา: ความเป็นมา หลักการทั่วไปในการด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ
ข้อบังคับ รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติในธุรกิจการค้าสากลระหว่างประเทศ โดยเน้นในเรื่องที่
จ าเป็นที่ส่วนราชการต้องปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

MS 926 หัวข้อพิเศษทางการบริหาร (Advanced Topics in Management) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

เนื้อหา: อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เลือกวิชาหรือวิทยากร หรือจัดการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจของสาขาวิชาบริหาร
ศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือ และ/หรือ นักเรียนนายเรือ โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการกองวิชา 

กลุ่มวิชาชีพทหารเรือ 
NS 101 ตรีโกณมิติทรงกลม (Spherical Trigonometry) 1(1-0-2) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ  นิยามเกี่ยวกับทรงกลม  สามเหลี่ยมทรงกลม  สามเหลี่ยมเชิง
ขั้ว  ทรงกลมโลก  การแก้ปัญหาสามเหลี่ยมทรงกลมฉาก  กฎของเนเปียร์  การแก้ปัญหาสามเหลี่ยมทรงกลมเฉียง  
การเดินเรือตามแนวขนานและตามแนววงกลมใหญ่  การประยุกต์เก่ียวกับแนวทางและระยะทางบนทรงกลมโลก 

NS 102 การเรือ1 (Seamanship I) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: พ้ืนฐานวิชาการเรือ และการเรือเบื้องต้น ความรู้และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรือ นิยามศัพท์ทางเรือ
โดยทั่วไป ประเภทของเรือ ส่วนต่างๆ ของเรือรบ แผนผังและอุปกรณ์บนสะพานเดินเรือ การหมายตัวอักษรและ
สัญลักษณ์ตามห้องและส่วนต่างๆ ของเรือ การปูองกันความเสียหายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการดับเพลิงและอุดปะค้ า
จุน การชักหย่อนเรือเล็กและธรรมเนียมปฏิบัติในเรือเล็ก เข็มทิศ เชือกและการใช้เชือก สมอและกว้านสมอ รอก
และปั้นจั่น ดิ่งน้ าตื้น อุปกรณ์บนดาดฟูาเรือการจัดระเบียบงานในเรือ การติดต่อสื่อสารภายในเรือ การบังคับเรือ
และการเดินเรือ การตรวจการณ์ การสั่งการน าเรือและการถือท้ายเรือใหญ่ 

NS 103 เดินเรือ 1 (Navigation I) 3(2-2-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: หลักการทั่วไปของการเดินเรือ  โลกและระบบพิกัด  แผนที่และการอ่านแผนที่  หลักการเดินเรือชายฝั่ง 
การค านวณหากระแสน้ าและกระแสลม  การใช้เครื่องหยั่งน้ า และมาตราน้ า (Tide Table) ช่วยเหลือการเดินเรือ  

NS 104 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 1 (Naval Skill Training I) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: หลักการเปุานกหวีดเรือ การสลุตธง เชือกและการผูกเชือกแบบต่างๆ การรอก เรือกระเชียง และ การ
กระเชียง ดิ่งน้ าตื้น สสารการปืน หน้าที่ประจ าตัว หน้าที่ประจ าที่ เตรียมยิง ทดลองเครื่องยิง การบรรจุและ การ
ถอนลูกปืน ปืน 76/50มม. แบบ 93 

NS 105 ทหารราบ 1 (Infantry I) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 
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เนื้อหา:บุคคลท่ามือเปล่า หมู่แถวชิด บุคคท่าอาวุธ การใช้อาวุธประจ ากาย และดาบปลายปืน การถอดประกอบ
และการบ ารุงรักษา ลูกระเบิดขว้าง การสวนสนาม สนามทดสอบก าลังใจ 

NS 106 การอาวุธ (Weaponry) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอาวุธ  เครื่องปล่อย  เครื่องยิง เครื่องควบคุมการยิง อมภัณฑ์และวัตถุ
ระเบิด หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืนและก าหนดชื่อปืนในกองทัพเรือ หลักการของปืนเล็ก หลักการของปืนใหญ่เรือ
และปืนใหญ่บก อาวุธที่ใช้ในกองทัพเรือทั้งในอดีตและปัจจุบัน ระเบียบปฏิบัติและการรักษาความปลอดภัยในการ
ใช้อาวุธบนเรือ  

NS 107 การเรือ 2 (Seamanship II) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การเรือ 1 

เนื้อหา: ศึกษาเก่ียวกับการเรือชั้นสูง ความรู้และความปลอดภัยเกี่ยวกับเรือ กฎการเดินเรือสากลเบื้องต้น การพ่วง
จูง การรับส่งสิ่งของในทะเล การสละเรือใหญ่และการด ารงชีพในทะเล การวัดระยะทาง ความเร็วและความลึกโดย
อุปกรณ์บนเรือ การจัดระเบียบงานในเรือ ต าแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ในเรือใหญ่ การเขียนสมุดคู่มือนายยาม และ
สมุดปูมพรรคนาวิน การสถานีเรือ และการตรวจในเรือ ธงประมวลและความหมาย ประมวลพันธมิตร ประมวล
สากล การบังคับเรือและการเดินเรือ การหาวงหัน ความเร็ว และโมเมนตัมของเรือ การขับเคลื่อนและ หางเสือ 
การน าเรือในที่แคบ การเก็บคนตกน้ าด้วยเรือใหญ่ 

NS 108 เดินเรือ 2 (Navigation II) 3(2-2-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เดินเรือ 1 

เนื้อหา: การแล่นเรือ (Sailing) เช่น การแล่นเรือวงใหญ่  การแล่นเรือละติจูดกลาง คุณลักษณะเฉพาะของเรือขณะ
เรือเดิน   การเคลื่อนที่สัมพัทธ์  เข็มทิศแม่เหล็ก การแก้เข็ม การหาดิวิเอชัน อุปกรณ์ช่วยเหลือการเดินเรือ  บรรณ
สารการเดินเรือ  เครื่องหมายทางเรือ  การขีดเข็มวางแผนการเดินเรือ อุตุนิยมวิทยาเกี่ยว กับการเดินเรือ  และ
ค าแนะน าเก่ียวกับการเดินเรือ 

NS 109 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 2 (Naval Skill Training II) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 1 

เนื้อหา: การรอก การบะริบันบาระตู การชักหย่อนเรือเล็ก การกระเชียง ดิ่งทรายและการใช้เชือกน า การประจ า
สถานีรบ เลิกประจ าสถานีรบ การเล็งยิงที่หมายด้วยศูนย์กล้อง เริ่มยิงและเลิกยิง การแก้ไขข้อขัดข้องกรณีลูกปืน
ด้าน ข้อระมัดระวังอันตรายและหลักปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในการยิงปืน ปืน 76/50 มม. แบบ 93 

NS 210 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 3 (Naval Skill Training III) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การปฏิบัติในการชักหย่อนเรือเล็ก การถือท้ายเรือยนต์ และการแล่นใบสสารการปืน หน้าที่ประจ าตัว 
หน้าที่ประจ าที่ เตรียมยิง ทดลองเครื่องยิง การบรรจุและ การถอนลูกปืน ปก. 40/60มม. แบบ เอ็ม3 

NS 211 ทหารราบ 2 (Infantry II) 1(0-2-0) 
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วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ทหารราบ 1 

เนื้อหา: บุคคลท าการรบ รูปขบวนรบและการท่าสัญญาณ การใช้อาวุธประจ ากาย การถอดประกอบและการ
บ ารุงรักษา ระเบิดและชนวนประเภทต่างๆ การสวนสนาม สนามทดสอบก าลังใจ 

NS 312 เดินเรือ 3 (Navigation III) 3(2-2-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เดินเรือ 1, เดินเรือ 2 

เนื้อหา: หลักการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาเบื้องต้น หลักการท างานของเรดาร์เบื้องต้น เข็มทิศไจโรและเข็ม
ทิศไจโรเลเซอร์ (Ring Laser Gyro) หลักการท างานของระบบการหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม (GPS) ระบบแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศเพ่ือการเดินเรือ (ECDIS) หลักการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ช่วยเหลือการเดินเรือ 

NS 313 เดินเรือ 4 (Navigation IV) 3(2-2-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เดินเรือ 2 

เนื้อหา: ดาราศาสตร์เบื้องต้น ประวัติของดาราศาสตร์กับการเดินเรือ โลกและทรงกลมท้องฟูา ระบบพิกัดทางดารา
ศาสตร์ วงสูงเท่าและสามเหลี่ยมดาราศาสตร์ สามเหลี่ยมเดินเรือ ระบบเวลาและการค านวณเกี่ยวกับเวลา 
เครื่องวัดแดด  การปรับแต่งเครื่องวัดแดด การแก้สูง  ปฏิทินเดินเรือและการใช้งาน 

NS 314 ทหารราบ 3 (Infantry III) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ทหารราบ 1, 2 

เนื้อหา: การใช้อาวุธประจ าหมู่ปืนเล็ก การถอดประกอบและการบ ารุงรักษา ระเบิดสังหารประเภทต่างๆการสวน
สนาม สนามทดสอบก าลังใจ   

NS 315 วิชาครูทหาร (Instructor Course) 2(1-2-2) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: จุดประสงค์ทางการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้  จิตวิทยาการศึกษา  การจูงใจนักเรียน  คุณลักษณะของครู
ทหารที่ดี  การพูด  วิธีการสอนรูปแบบต่างๆ  การวางแผนการสอน  สื่อการสอน  การวัดและประเมินผล  และให้
ท าการฝึกสอนเพื่อให้สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

NS 316 เดินเรือ 5 (Navigation V) 3(2-2-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: เดินเรือ 4 

เนื้อหา: ศึกษาในทางทฤษฎีเกี่ยวกับ การหาค่า GHA ,DECLINATION การค านวณสูงและแอซิมัทโดยใช้เครื่อง
ค านวณ การค านวณสูงและแอซิมัทโดยใช้มาตรา H.O.229  เส้นต าบลที่ท้องฟูา การค านวณหาต าบลที่โดยวิธีดารา
ศาสตร์ การหาละติจูดและลองจิจูดโดยการตรวจวัตถุท้องฟูา การหาเวลาขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ การ
หาเวลาแสงเงินแสงทอง การหาชื่อวัตถุท้องฟูา การหาอัตราผิดเข็มทิศ  ในทะเล การปฏิบัติการเดินเรือในทะเล 

NS 317 ฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ 4 (Naval Skill Training IV) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 
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เนื้อหา: การสื่อสารทางทัศนสัญญาณ ธงสองมือ ธงประมวล  การพูดวิทยุสื่อสาร ประมวลสากล ประมวล
สัมพันธมิตร การประจ าสถานีรบ เลิกประจ าสถานีรบ การเล็งยิงที่หมายด้วยศูนย์วงกลม การแก้ไขข้อขัดข้องกรณี
ลูกปืนด้าน ข้อระมัดระวังอันตราย และหลักปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยในการยิงปืนปก.40/60มม. แบบ 
เอ็ม3 

NS 418 การน าเรือ (Ship Handling) 3(2-2-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: การเรือ 1, การเรือ 2, เดินเรือ 1, เดินเรือ 2 

เนื้อหา: การค านวณการทรงตัวของเรือเบื้องต้น การใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆในการน าเรือ ช่องทางการเดินเรือ และ
แผนแบ่งการจราจร การน าเรือในที่แคบและพ้ืนที่จ ากัด การน าเรือในแม่น้ า การน าเรือในทะเลเปิด การน าเรือเข้า
เทียบและออกจากเทียบ และการใช้เรือทัก การน าเรือเข้าผูกทุ่น การน าเรือเข้าจอดทอดสมอ การน าเรือร่ วมกับ
พนักงานน าร่อง การน าเรือเข้าพ่วงจูง การน าเรือเข้ารับส่งสิ่งของกลางทะเล และการน าเรือในลักษณะอากาศวิปริต 

NS 419 ศูนย์ยุทธการ (Combat Information Center) 3(1-4-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: หน้าที่และภารกิจศูนย์ยุทธการ หน้าที่นายยามศูนย์ยุทธการ กระดานหนกับเรดาร์ กระดานหนชั้นสูง (การ
น าเรือเข้าต าบลที่ที่ก าหนด วิเคราะห์การปิดหรือเปิดระยะกับเรือเปูา -การขีดเข็มรับส่ง บ/ฮ-การน าเรือหลบหลีก
การโจมตีจากเรือด าน้ า-การลาดตระเวน-การสกัดกั้น) ประมวลสัมพันธมิตร การจัดรูปขบวนแบบต่างๆ และการ
แปรกระบวน การใช้ศูนย์ยุทธการในการช่วยเหลือการเดินเรือ ศูนย์ยุทธการในการผล็อตเปูาพ้ืนน้ า ศูนย์ยุทธการใน
การปูองกันภัยทางอากาศ ศูนย์ยุทธการในการปราบเรือด าน้ า ระบบ Network centric และแนะน าห้องศูนย์
ยุทธการในกองทัพเรือ 

NS 420 หลักการสมรรถนะของเรือ (Principles of Ship Performance) 3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ระบบเรือผิวน้ า ระบบเรือด าน้ า ยานใต้น้ า การลอยตัว หลักการของไฮดรอสแตติก  การทรงตัวของเรือ 
พลวัตของของเหลว โครงสร้างเรือ กระดูกงูและรูปทรงเรขาคณิต วัสดุศาสตร์ทางเรือ ระบบขับเคลื่อน ก าลัง
ขับเคลื่อน ความต้านทานของเรือ ความคงทนทะเล และ การเคลื่อนที่ของเรือ 

NS 421 ทหารราบ 4 (Infantry IV) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: ทหารราบ 1, 2, 3 

เนื้อหา: การยิงปืนแบบฉับพลัน การใช้ปืนลูกซองและปืนชนิดอ่ืนๆ การใช้กระบี่ การสวนสนาม สนามทดสอบ
ก าลังใจ 

NS 522 ยุทธวิธีทางเรือเบื้องต้น (Introduction to Naval Operatiion) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ยุทธวิธีเบื้องต้นในการท าสงครามเรือผิวน้ า (ASUW) วิธีเบื้องต้นในการท าสงครามใต้น้ าและปราบเรือด าน้ า 
(ASW) ยุทธวิธีเบื้องต้นในการท าสงครามต่อสู้อากาศยาน (AAW) การปูองกันภัยทางอากาศ การผ่านช่องทางกวาด 
การเข้าออกท่าเรือ 

NS 523 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ (Navigation Rules and Regulations) 2(2-0-4) 



- 110 - 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: หลักปฏิบัติของการเดินเรืออย่างปลอดภัย การปฏิบัติของการเดินเรือในเขตท่าเรือ การใช้และการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, กฎการเดินเรือสากลและกฎข้อบังคับระหว่างประเทศส าหรับปูองกันเรือโดนกัน
ในทะเล  การปูองกันมลพิษทางทะเล อนุสัญญาเกี่ยวกับชีวิตและความปลอดภัยของทรัพย์สินในทะเล 

NS 524 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ (Sea Power and History of Naval War) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทย หลักการท าสงครามและยุทธนาวีที่ส าคัญ เช่น  ยุทธนาวีที่
เกาะช้าง  ยุทธการนาวิกโยธินที่ส าคัญเช่นยุทธการกรุงชิง   ยุทธศาสตร์ทางทะเล สมุททานุภาพ นาวิกานุภาพ 
หลักการท าสงครามตั้งแต่ยุคเรือกระเชียงถึงปัจจุบัน  

NS 525 ยุทธวิธีทหารราบ (Infantry Tactical Doctrine) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา:หลักการยุทธวิธีเบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจ การจัด ยุทโธปกรณ์ หน้าที่ต่างๆ ในกองร้อยปืนเล็ก นาวิกโยธิน 
บุคคลท าการรบ การก าบัง การซ่อนพราง และการพลาง การเคลื่อนที่ การตรวจการณ์ เทคนิคการยิง รูปขบวนรบ 
และท่าสัญญาณ การด าเนินการของหมวดอาวุธ ตอนเครื่องยิงลูกระเบิด ตอนปืนกล ตอนโจมตี ความเข้าใจในเรื่อง
หลักพ้ืนฐานการรบด้วยวิธีรุกของหน่วยระดับหมวดและระดับกองร้อยปืนเล็ก กล่าวทั่วไปการเคลื่อนที่เข้าปะทะ 
การเข้าตีในเวลากลางคืน ทหารราบ – รถถัง และทหารราบ – ยานเกราะ ในการเข้าตี และการแทรกซึม ความ
เข้าใจในเรื่องหลักพ้ืนฐานการรบด้วยวิธีของหน่วยระดับหมวดและระดับกองร้อยปืนเล็ก กล่าวทั่วไปส่วนระวัง
ปูองกัน การตั้งรับแบบยึดพ้ืนที่ การตั้งรับแบบเคลื่อนที่ ความเข้าในเรื่องหลักพ้ืนฐานการรบด้วยวิธีร่นถอยของ
หน่วยระดับหมวดและระดับกองร้อยปืนเล็ก กล่าวทั่วไป การถอนตัวจากการรบ การรบหน่วงเวลาและการถอย 
กล่าวทั่วไป ยุทธวิธีการรบนอกแบบ 

NS 526 การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก (Amphibious Operation) 2(2-0-4) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ความเข้าใจในเรื่องหลักพ้ืนฐานการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบกในระดับหมวดและระดับกองร้อย กล่าวทั่วไป 
ประเภทของเรือและรถสะเทินน้ าสะเทินบก การวางแผน การขึ้นสู่เรือ การฝึกซ้อม และการเคลื่อนไปยังที่ที่หมาย 
การเคลื่อนจากเรือสู่ฝั่ง ชุดจัดระเบียบชายฝั่ง การบุกโจมตี การโจมตีฉาบฉวย การแสดงลวงและการถอนตัวสะเทิน
น้ าสะเทินบก 

NS 901 ดาราศาสตร์ (Astronomy) 3(3-0-6) 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: งานค้นคว้าอิสระทางวิทยาการทางเรือ 1 หรือ ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
เนื้อหา: ปรากฏการณ์บนท้องฟูา และวัตถุท้องฟูา ได้แก่ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์ กระจุกดาว ซากดาว 
ระเบิดและสะสารระหว่างดาว เนบิวล่า ดาราจักรทางช้างเผือก ดาราจักรอ่ืนๆ การกระจายตัวออกจากกันของ
ดาราจักร ทฤษฎีเอกภพ โลก มวลของโลก การโคจรของโลก การส่ายของแกนหมุนของโลก บรรยากาศของโลก
ระบบสุริยะ การโคจรของดาวเคราะห์ หน่วยดาราศาสตร์ กฎของ Kepler และกฎของ Bode-Titius การก าเนิด
ของระบบสุริยะ ทฤษฎีของ Laplace ทฤษฎี Planetesimal ทฤษฎีดวงอาทิตย์คู่ ทฤษฎีว่าด้วยการก าเนิดของ
ระบบสุริยะ Weizsacker อุปกรณ์ดาราศาสตร์ กล้องดาราศาสตร์ และการสร้างแผนที่ดาว หอดูดาว 
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กลุ่มวิชาพลศึกษา 
PT 101 พลศึกษา 1 (Physical Training I) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: ว่ายน้ า - ประวัติและวิวัฒนาการว่ายน้ าของมนุษย์  การว่ายน้ าขั้นพ้ืนฐาน (ฟรีสไตล์  กบ กรรเชียง ผีเสื้อ
และลอยตัวในน้ า) กติกาว่ายน้ าเบื้องต้นตลอดจนมีความรู้วิธีการการช่วยชีวิตคนตกน้ า เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และ
สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเองได้ 

PT 102 พลศึกษา 2 (Physical Training II) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา:  มวยไทย - ประวัติความเป็นมาของการต่อสู้มวยไทย  ทัศนคติที่ดีของผู้เรียนต่อวิชามวยไทย  การฝึก
ร่างกายให้แข็งแรงอดทน ส าหรับการต่อสู้มวยไทย  มีความรู้ด้านทักษะขั้นพ้ืนฐานวิชามวยไทย (การใช้หมัด  เท้า  
เข่า  ศอก) และทักษะการเคลื่อนตัว ตลอดจนการปูองกันอาวุธมวยไทยข้ันต้น 

PT 203 พลศึกษา 3 (Physical Training III) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การต่อสู้ปูองกันตัวด้วยมือเปล่า - ประวัติความเป็นมาของการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ความส าคัญและความ
จ าเป็นในวิชาต่อสู้ปูองกันตัวด้วยมือเปล่า การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และทักษะขั้นพ้ืนฐานของการต่อสู้
ปูองกันตัวด้วยมือเปล่า (การจับ การบิด การหัก การถอย การตั้งรับ และการหลบหลีก) 

PT 204 พลศึกษา 4 (Physical Training IV) 1(0-2-0) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: แล่นใบ - ประวัติความเป็นมาในการแล่นใบ ประเภทของเรือใบ ส่วนประกอบอุปกรณ์และการใช้งานของ
เรือ ทิศทางและการปรับแต่งเรือในการแล่นใบ ฝึกประกอบเรือประเภทต่าง ๆ ฝึกความช านาญในการแล่นเรือใบ
แต่ละประเภท 

PT 305 พลศึกษา 5 (Physical Training V) 0(0-0-2) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: เทนนิส - ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทนนิส ทักษะเบื้องต้นของเทนนิส การตีโฟร์แฮนด์แบล็คแฮนด์วอล
เลย์การตบลูก การเสิร์ฟลูก กติกาการเล่นเทนนิสเบื้องต้น 

PT 306 พลศึกษา 6 (Physical Training VI) 0(0-0-2) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: กรีฑา - ประวัติความเป็นมาของกรีฑา ทักษะเบื้องต้นของการแข่งขันกีฬาประเภทลู่ และประเภทลาน 
ตลอดจนการโภชนาการของนักกีฬา 

PT 407 พลศึกษา 7 (Physical Training VII) 0(0-0-2)  

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 
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เนื้อหา: กอล์ฟ - ประวัติความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ การจับไม้และการจรดไม้ การเหวี่ยงไม้กอล์ฟเต็มวงสวิง วิธีตี
ด้วยไม้ส าหรับตีในแฟร์เว วิธีตีด้วยไม้เหล็กยาวและไม้เหล็กกลาง วิธีตีลูกที่มีอุปสรรค วีธีพัตลูกลงหลุมกติกา
มารยาทในการเล่นกอล์ฟ 

PT 408 พลศึกษา 8 (Physical Training VIII) 0(0-0-2) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: กีฬาทหารเรือ - กายบริหารราชนาวี ม้าโรมัน กระเชียงบก ชักเย่อ และกีฬาอ่ืน ๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นกีฬา
ทหารเรือ 

PT 509 พลศึกษา 9 (Physical Training IV) 0(0-0-2) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: กีฬาประเภททีม - ฟุตบอล ฟุตซอล รักบี้ฟุตบอล ฮอกก้ี บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ 

กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัตภิาคสนามและภาคทะเล 
NS 191 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 1 (Field Training and Sea Training I)  2(8–12 สัปดาห)์ 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การฝึกปฏิบัติภาคสนาม - ฝึกความอดทน ไต่เกาะ วิ่งทน ว่ายน้ าทน ปคส.(ดับเพลิงกลางแจ้ง และ อุดปะ
ค้ าจุน) กระเชียงทน การสื่อสาร การเดินเรือ และการฝึกพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรืออ่ืนๆตามที่ โรงเรียนนายเรือ 
ก าหนดในแผนการฝึก  

การฝึกปฏิบัติภาคทะเล - เป็นการฝึกปฏิบัติในทะเลโดยจัดตั้งหมู่เรือฝึก โดยขอรับการสนับสนุนเรือฝึกจาก
กองเรือยุทธการ จัดการฝึกในทะเลน่านน้ าในประเทศ (อ่าวไทย หรือ ทะเลอันดามัน) และน่านน้ าต่างประเทศ(ตาม
เส้นทางการฝึกที่ก าหนดในแผนการฝึก) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ฝึกทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ในวิชาชีพ
ทหารเรือ ที่ต่อเนื่องจากการศึกษาภาควิชาการ ให้มีความคุ้นเคยกับน่านน้ าและภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเล
ของไทย รวมทั้งน่านน้ าและภูมิประเทศของประเทศต่างๆ การเดินเรือทางไกล อวดธง เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศท่ีหมู่เรือฝึกแวะเยี่ยม และท าความคุ้นเคยกับเมืองท่าชายฝั่งและน่านน้ าต่างประเทศ ประกอบด้วยการฝึก
ความอดทน ฝึกยิงอาวุธทหารเรือ การเดินเรือทางไกล  ฯลฯ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติหน้าที่พลประจ าเรือและจ่ายาม 
(รายละเอียดของการฝึกให้เป็นไปตามหลักสูตรภาคปฏิบัติของ โรงเรียนนายเรือ และแผนการฝึกของ หมู่เรือฝึก
นักเรียนนายเรือ) 

NS 292 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 2 (Field Training and Sea Training II)  2(8–12 สัปดาห)์ 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การฝึกปฏิบัติภาคสนาม - ฝึกความอดทน ไต่เกาะ วิ่งทน ว่ายน้ าทน ปคส.(ดับเพลิงกลางแจ้ง และ อุดปะ
ค้ าจุน)  กระเชียงทน   การสื่อสาร การเดินเรือ และการฝึกพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรืออ่ืนๆตามที่ โรงเรียนนายเรือ 
ก าหนดในแผนการฝึก 

การฝึกปฏิบัติภาคทะเล - เป็นการฝึกปฏิบัติในทะเลโดยจัดตั้งหมู่เรือฝึก โดยขอรับการสนับสนุนเรือฝึกจาก
กองเรือยุทธการ  จัดการฝึกในทะเลน่านน้ าในประเทศ (อ่าวไทย หรือ ทะเลอันดามัน) และน่านน้ าต่างประเทศ
(ตามเส้นทางการฝึกที่ก าหนดในแผนการฝึก) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ฝึกทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ในวิชาชีพ
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ทหารเรือ ที่ต่อเนื่องจากการศึกษาภาควิชาการ ให้มีความคุ้นเคยกับน่านน้ าและภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเล
ของไทย รวมทั้งน่านน้ าและภูมิประเทศของประเทศต่างๆ  การเดินเรือทางไกล อวดธง เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศที่หมู่เรือฝึกแวะเยี่ยม และท าความคุ้นเคยกับเมืองท่าชายฝั่งและน่านน้ าต่างประเท ประกอบด้วยการฝึก
ความอดทน ฝึกยิงอาวุธ ทหารเรือ การเดินเรือทางไกล  ฯลฯ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติหน้าที่ของพรรคกลิน 

NS 393 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 3 (Field Training and Sea Training III) 2(8–12 สัปดาห)์ 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ฝึกความอดทน ไต่เกาะ วิ่งทน ว่ายน้ าทน ปคส.(ดับเพลิงกลางแจ้ง และ อุดปะค้ า
จุน)  กระเชียงทน การสื่อสาร การเดินเรือ และการฝึกพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรืออ่ืนๆตามที่ โรงเรียนนายเรือ 
ก าหนดในแผนการฝึก  

การฝึกปฏิบัติภาคทะเล - เป็นการฝึกปฏิบัติในทะเลโดยจัดตั้งหมู่เรือฝึก โดยขอรับการสนับสนุนเรือฝึกจาก
กองเรือยุทธการ  จัดการฝึกในทะเลน่านน้ าในประเทศ(อ่าวไทย หรือ ทะเลอันดามัน) และน่านน้ าต่างประเทศ(ตาม
เส้นทางการฝึกที่ก าหนดในแผนการฝึก) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ฝึกทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ในวิชาชีพ
ทหารเรือ ที่ต่อเนื่องจากการศึกษาภาควิชาการ ให้มีความคุ้นเคยกับน่านน้ าและภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเล
ของไทย รวมทั้งน่านน้ าและภูมิประเทศของประเทศต่างๆ  การเดินเรือทางไกล อวดธง เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศท่ีหมู่เรือฝึกแวะเยี่ยม และท าความคุ้นเคยกับเมืองท่าชายฝั่งและน่านน้ าต่างประเทศ ประกอบด้วยการฝึก
ความอดทน ฝึกยิงอาวุธ ทหารเรือ การเดินเรือทางไกล  ฯลฯ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติหน้าที่จ่ายามและพันจ่ายาม 

NS 494 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 4 (Field Training and Sea Training IV) 2(8–12 สัปดาห)์ 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การฝึกปฏิบัติภาคสนาม - ฝึกความอดทน ไต่เกาะ วิ่งทน ว่ายน้ าทน ปคส.(ดับเพลิงกลางแจ้ง และ อุดปะ
ค้ าจุน)  กระเชียงทน   การสื่อสาร การเดินเรือ และการฝึกพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรืออ่ืนๆตามที่ โรงเรียนนายเรือ 
ก าหนดในแผนการฝึก 

การฝึกปฏิบัติภาคทะเล - เป็นการฝึกปฏิบัติในทะเลโดยจัดตั้งหมู่เรือฝึก โดยขอรับการสนับสนุนเรือฝึกจาก
กองเรือยุทธการ  จัดการฝึกในทะเลน่านน้ าในประเทศ(อ่าวไทย หรือ ทะเลอันดามัน) และน่านน้ าต่างประเทศ(ตาม
เส้นทางการฝึกที่ก าหนดในแผนการฝึก) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ฝึกทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ในวิชาชีพ
ทหารเรือ ที่ต่อเนื่องจากการศึกษาภาควิชาการ ให้มีความคุ้นเคยกับน่านน้ าและภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเล
ของไทย รวมทั้งน่านน้ าและภูมิประเทศของประเทศต่างๆ  การเดินเรือทางไกล อวดธง เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศท่ีหมู่เรือฝึกแวะเยี่ยม และท าความคุ้นเคยกับเมืองท่าชายฝั่งและน่านน้ าต่างประเทศ ประกอบด้วยการฝึก
ความอดทน ฝึกยิงอาวุธ ทหารเรือ การเดินเรือทางไกล  ฯลฯ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายยามเรือเดิน
และผู้ช่วยนายยามเรือจอด 

NS 595 การฝึกปฏิบัติภาคสนามและภาคทะเล 5 (Field Training and Sea Training V)  2(8–12 สัปดาห)์ 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน: - 

เนื้อหา: การฝึกปฏิบัติภาคสนาม ฝึกความอดทน ไต่เกาะ วิ่งทน ว่ายน้ าทน ปคส.(ดับเพลิงกลางแจ้ง และ อุดปะค้ า
จุน)  กระเชียงทน การสื่อสาร การเดินเรือ และการฝึกพ้ืนฐานวิชาชีพทหารเรืออ่ืนๆตามที่ โรงเรียนนายเรือ 
ก าหนดในแผนการฝึก 
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การฝึกปฏิบัติภาคทะเล - เป็นการฝึกปฏิบัติในทะเลโดยจัดตั้งหมู่เรือฝึก  โดยขอรับการสนับสนุนเรือฝึก
จากกองเรือยุทธการ  จัดการฝึกในทะเลน่านน้ าในประเทศ(อ่าวไทย หรือ ทะเลอันดามัน) และน่านน้ าต่างประเทศ
(ตามเส้นทางการฝึกที่ก าหนดในแผนการฝึก) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ฝึกทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ในวิชาชีพ
ทหารเรือ ที่ต่อเนื่องจากการศึกษาภาควิชาการ ให้มีความคุ้นเคยกับน่านน้ าและภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเล
ของไทย รวมทั้งน่านน้ าและภูมิประเทศของประเทศต่างๆ  การเดินเรือทางไกล อวดธง เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศท่ีหมู่เรือฝึกแวะเยี่ยม และท าความคุ้นเคยกับเมืองท่าชายฝั่งและน่านน้ าต่างประเทศ ประกอบด้วยการฝึก
ความอดทน ฝึกยิงอาวุธ ทหารเรือ การเดินเรือทางไกล  ฯลฯ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติหน้าที่นายยามเรือเดินและนาย
ยามเรือจอด 
 


