หลักสู ตร ๑๑๑๔ นายทหารประจาเรื อพรรคนาวิน
( Naval Junior Officer )
แผนกเดินเรื อและการเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๒
ใช้เทียบกับ ขน. ต้องสงวนไว้

คานา
หลักสู ตรนายทหารประจาเรื อพรรคนาวินฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งขึ้นใหม่โดยใช้หลักสู ตรฉบับเดิมที่
ยศ.ทร. ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ ๑๓ พ.ย.๔๙ เนื่องจากหลักสู ตรเดิมยังขาดความเหมาะสม ไม่สอดคล้องทันสมัย
ตามสภาวการณ์ปัจจุบนั หลักสู ตรที่ปรับปรุ งขึ้นใหม่น้ ีได้คงระยะเวลาไว้ ๑๐ สัปดาห์ เท่ากับหลักสู ตรเดิมและได้
คงเนื้อหาวิชาส่ วนใหญ่ไว้เหมือนหลักสู ตรเดิม แต่ได้ปรับเนื้อหาในส่ วนของวิชาการเดินเรื อ กับวิชาศูนย์ยทุ ธการ
และการสื่ อสาร ให้มีความรู ้เกี่ยวกับ RADAR & ARPA และระบบขอความช่วยเหลือ และป้ องกันภัยทางทะเลทัว่
โลก ( GMDSS) แบบ GOC เข้าในหลักสู ตรด้วย ทั้งนี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เป็ นมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็ นความรู ้
พื้นฐานสาคัญที่จะสามารถนาไปใช้ในการศึกษาหลักสู ตรต่าง ๆ และการปฏิบตั ิงานที่จาเป็ นของนายทหารประจา
เรื อพรรคนาวินได้ต่อไปด้วย
เมื่อได้เปิ ดการศึกษาอบรมตามหลักสู ตรนี้แล้ว
หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมประการใด กฝร.จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
มกราคม ๒๕๕๒

หลักสู ตร ๑๑๑๔ นายทหารประจาเรื อพรรคนาวิน
Naval Junior Officer
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อทบทวน และเพิ่มพูนความรู ้ให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ
สาหรับ
นายทหารพรรคนาวินในเรื อ ได้แก่ ต้นหน นายยามเรื อเดิน นายยามเรื อจอด นายยามศูนย์ยทุ ธการ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวิน (นว.ก.) ที่ได้รับการบรรจุหรื อกาลังจะได้รับพิจารณาบรรจุ
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในเรื อต่าง ๆ ของ กร. ซึ่งจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ ต้นหน นายทหารยามเรื อเดิน นายทหารยามเรื อ
จอด นายทหารยามศูนย์ยทุ ธการ
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๑๐ สัปดาห์
๔. วิธีการดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ พลศึกษาหรื อศึกษาตามลาพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ หากการฝึ กอบรมไม่สามารถดาเนิ นการตามกาหนด ช่วงเวลาในข้อ ๔.๒ กฝร. อาจจะ
ปรับเวลาการฝึ กอบรมทดแทนเป็ นช่วงเวลาใดก็ได้ ภายในห้วงเวลาของวันหนึ่ง ๆ ตามความเหมาะสม
๔.๔ การศึกษาในห้องเรี ยน การฝึ กปฏิบตั ิ การดูงาน หรื อการฝึ กในเรื อ รวมใช้เวลาประมาณ
๓๐๐ ชัว่ โมง
๔.๕ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรม เป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
- ดูงานศูนย์ยทุ ธการในเรื อ และระบบ GMDSS

-๒๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- พิจารณาตามความเหมาะสมในการเปิ ดหลักสู ตรแต่ละครั้ง
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
คะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วย
การดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนินการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนด
ชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบ
เศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑การเรี ยนภาคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ การฝึ กภาคสนาม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ การกาหนดวิชาในหลักสู ตร ทุกวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาหลัก มีรายชื่อวิชา จานวนชัว่ โมงและ
หน่วยกิต ดังนี้

-๓-

ชื่อวิชา
- การจัดส่ วนราชการระเบียบข้อบังคับ และ
กฎหมายเบื้องต้น
- การเดินเรื อ
- การศูนย์ยทุ ธการ และการสื่ อสาร
- การอาวุธ
- การป้ องกันความเสี ยหายและการซ่อมบารุ ง
ตามแผน
รวม

ทฤษฎี
๖

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
-

รวม
๖

หน่วยกิต
๐.๕

๕๔
๕๑
๑๕
๒๑

๕๗
๖๖
๒๑
๙

-

๑๑๑๙
๑๑๗
๓๖
๓๐

๓.๕
๓.๐
๑
๑.๕

๑๔๗

๑๕๓

-

๓๐๐

๙.๕

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ การจัดส่ วนราชการระเบียบข้อบังคับและกฏหมายเบื้องต้น
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ การเดินเรื อ
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ การศูนย์ยทุ ธการ และการสื่ อสาร
ผนวก ค.
๑๐.๑.๔ การอาวุธ
ผนวก ง.
๑๐.๑.๕ การป้ องกันความเสี ยหายและการซ่อมบารุ งตามแผน
ผนวก จ.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๑๑๑๔ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวกเลขตัวแรกคือ
ชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี เลขตัวหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๑๑๑๔.๑ การจัดส่ วนราชการ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายเบื้องต้น ๖ ชัว่ โมง หน้า ๕-๖
ผนวก ข. วิชา ๑๑๑๔.๒ การเดินเรื อ
๑๑๑ ชัว่ โมง หน้า ๗ - ๑๒
ผนวก ค. วิชา ๑๑๑๔.๓ การศูนย์ยทุ ธการ และการสื่ อสาร
๑๑๗ ชัว่ โมง หน้า ๑๓- ๑๗
ผนวก ง. วิชา ๑๑๑๔.๔ การอาวุธ
๓๖ ชัว่ โมง หน้า ๑๘- ๑๙

-๔ผนวก จ. วิชา ๑๑๑๔.๕ การป้ องกันความเสี ยหาย และการซ่อมบารุ งตามแผน ๓๐ ชัว่ โมง หน้า ๒๐- ๒๑

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๕ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๑๑๑๔.๑ การจัดส่ วนราชการ ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเบื้องต้น ๐.๕ หน่วยกิต (๖ – ๐ – ๐.๕ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดส่ วนราชการของ ทร. และ
กร. รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ หน้าที่ของนายทหารประจาเรื อ งานธุ รการภายในเรื อ และกฎหมายที่ควรทราบ ให้
สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่ตน้ หน นายทหารยามเรื อเดิน นายทหารยามเรื อจอด และนายทหารยามศูนย์ยทุ ธการ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การจัดส่ วนราชการใน ทร.และ กร. ( ๑/๐)
๑.๑ แนะนาโครงสร้างและสายงานปกติที่สาคัญ
๑.๒ การสั่งการบังคับบัญชาและสายงานทางยุทธการ
๑.๓ หน่วยงานเฉพาะกิจของ ทร.และ กร.
๒. งานธุรการในเรื อ และเอกสารอ้างอิงที่ควรทราบ (๒/๐)
๒.๑ งานธุรการในเรื อและการเขียนปูมพรรคนาวิน
๒.๑.๑ การเขียนปูมพรรคนาวิน
๒.๑.๒ การเขียนคาสั่งยาตราเรื อ
๒.๑.๓ การเขียนคาสัง่ กลางคืน
๒.๒ ระเบียบ ทร. ว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรื อหลวง พ.ศ.๒๕๓๑
๒.๒.๑ หน้าที่หวั หน้าแผนก
๒.๒.๒ หน้าที่ตน้ หน
๒.๒.๓ หน้าที่นายทหารยามพรรคนาวินเรื อจอด – เรื อเดิน
๒.๒.๔ หน้าที่นายทหารยามศูนย์ยทุ ธการ
๒.๓ ระเบียบข้อบังคับและเอกสารอ้างอิงที่ควรทราบ
๒.๓.๑ ระเบียบข้องบังคับ และระเบียบกระทรวงกลาโหม
๒.๓.๑.๑ การรายงานด่วน
๒.๓.๑.๒ การลา ขาด หนีราชการ
๒.๓.๑.๓ การเคารพในเรื อหลวง
๒.๓.๒ อทร. ที่มีใช้ในปัจจุบนั
๒.๓.๓ การสถานีเรื อ และการจัดสถานีเรื อ

-๖๓. กฎหมายที่ควรทราบเบื้องต้น (๓/๐)
๓.๑ กฎหมายให้อานาจทหารเรื อปราบปรามการกระทาผิดบางอย่างในทะเล
๓.๒ กฎหมายทะเล
๓.๓ กฎการใช้กาลังเฉพาะการปฏิบตั ิการทางเรื อ
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

บรรยาย
- การจัดส่ วนราชการใน ทร. และ กร.
๑
- งานธุรการในเรื อ และเอกสารอ้างอิง
๒
ที่ควรทราบ
- กฎหมายที่ควรทราบเบื้องต้น
๓

รวม

๖

ปฏิบตั ิ
-

-

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล
- ทดสอบความรู ้
ความเข้าใจ

๐.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ระเบียบ ทร. ว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรื อหลวง พ.ศ. ๒๕๓๑
๒. ระเบียบข้อบังคับ และระเบียบกระทรวงกลาโหม
๓. กฎหมายให้อานาจทหารเรื อปราบปรามการกระทาผิดบางอย่างในทะเล
๔. กฎการใช้กาลังเฉพาะการปฏิบตั ิการทางเรื อ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ
- ในชัว่ โมงทดสอบ
นอกเวลา ๐๙๐๐ –
๑๖๐๐
- แนะนาเบื้องต้นให้
อภิปรายแล้วมอบให้
ค้นคว้าเพิ่มเติมจัดทา
เป็ นเอกสารส่ ง

-๗ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๑๑๑๔.๒ การเดินเรื อ
๓.๕ หน่วยกิต ( ๕๔ - ๕๗ - ๓.๕ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการเดินเรื อสากล และ พ.ร.บ.ป้ องกันเรื อ
โดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒ และ พรบ.เดินเรื อในน่านน้ าไทย พ.ศ.๒๔๕๖ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องช่วยการเดินเรื อ
การนาเรื อในสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนอุตุนิยมวิทยา ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่ ต้นหน นายทหารยามเรื อเดิน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. กฎการเดินเรื อสากล (๓/๖)
๑.๑ พรบ.ป้ องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
๑.๒ พรบ.เดินเรื อในน่านน้ าไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๒. เครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องช่วยการเดินเรื อ (๙/๐)
๒.๑ เครื่ องมืออุปกรณ์การเดินเรื อ (๑/๐)
- การใช้เข็มทิศแม่เหล็ก และเข็มทิศไยโร
๒.๒ เครื่ องช่วยในการเดินเรื อ (๐.๒๔/๐)
๒.๓ เครื่ องอุปกรณ์ ระบบหลัก และระบบย่อยต่าง ๆ ของระบบ GMDSS ( Detailed practical knowledge
and ability to use the basic equipment of a ship station ) (๖/๐)
๒.๓.๑ เครื่ อง และอุปกรณ์หลักของระบบ GMDSS ( GMDSS communication system ) (๓/๐)
- ความมุ่งหมายและการใช้ Digital Selective Calling (DSC) (Purpose and use of Digital
Selective Calling (DSC) facilities)
- หลักการของ Narrow Band Direct Printing (NBDP) และ ระบบ Radio telex (Knowledge of
the general principle of Narrow – Band Direct Printing (NEDP) and Radio telex system. Ability to use the
maritime NBDP and radio telex equipment in practice (emergency ))
- หลักการทางาน และการใช้ระบบ Inmarsat (Knowledge and use of Inmarsat systems.
Ability to use Inmarsat equipment of simulator in practice.)
- ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Fault location and rectification on
marine electronic equipment.)
- สามารถใช้เครื่ องมืออุปกรณ์สถานีฝั่งได้เบื้องต้น (Knowledge of and ability to use in practice
the basic equipment of a terrestrial ship station.)
๒.๓.๒ ระบบย่อยต่าง ๆ ของระบบ GMDSS (Other GMDSS equipment) (๓/๐)

-๘- ระบบ EPIRBs (Emergency Positioning-Indicating Radio Beacons (EPIRBs))
- ระบบ SART (Search and Rescue Rader Transponder (SART))
- ระบบแจ้งข้อมูลความปลอดภัยในทะเล (Reception of Maritime Safety Information (MEI)
๒.๔ ระบบการค้นหาและกูภ้ ยั (SAR) (๑.๕/๐)
๒.๕ แผนที่ และบรรณสารการเดินเรื อ (๐.๒๕/๐)
๓. การพล็อตเป้าและการใช้เรดาร์ในการเดินเรื อ (๙/๑๕)
๓.๑ การพล็อตและตราทางเป้า และการใช้เรดาร์ในการหาที่เรื อ
๓.๑.๑ การพล็อตเรดาร์ (Perform manual radar plotting) (๒/๔)
- การตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากเรดาร์ (Factors affecting radar plotting are identified correctly)
- การฝึ กการพล็อต (Carry out radar plotting)
๓.๑.๒ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่สัมพันธ์
๓.๑.๓ การหาที่เรื อด้วยเรดาร์
๓.๒ การใช้เรดาร์ในการเดินเรื อ ( Use Radar for navigation)
๓.๒.๑ การใช้เรดาร์ เพื่อประโยชน์ในการเดินเรื อ (Use Radar to ensure safe navigation) (๒/๓)
- การกาหนดตาบลที่ดว้ ยเรดาร์ (Fix vessel’s position by Radar)
- การใช้เรดาร์ ช่วยในการเดินเรื อให้ปลอดภัย (Identify aids to radar navigation and safety)
- การสร้างเส้นทางบนเรดาร์ (Use parallel indexing in radar navigation)
๓.๒.๒ การใช้เรดาร์ ในการหลีกเลี่ยงการโดนกัน (Use Radar to avoid Collisions or Close Encounters) (๒/๔)
- การนามาประยุกต์ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกันตาม COLREG 1972 (Application of
COLREGS to avoid collision or close Encounters)
๓.๓ การใช้เรดาร์ ช่วยในการเดินเรื อให้ปลอดภัย (Use Radar to avoid Collisions)
๓.๓.๑ การใช้เรดาร์ ARPA ( Operate ARPA and Navigation Controls ) (๒/๑)
- ข้อมูลเรื อและการเคลื่อนที่ของเรื อเป้า (Ship characteristics , Ship maneuvering data and its
application)
- การแสดงข้อมูลเรื อและการใช้เรดาร์ ARPA ในการเดินเรื อ (Demonstrate familiarity with
own-ship characteristics and operate ARPA and Navigation Controls)
๓.๓.๒ การใช้เรดาร์ ARPA ในการเดินเรื อให้ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการโดนกัน (Use ARPA and
Navigation information to control Safe Navigation and Collision Avoidance) (๑/๓)

-๙- การนากฎการเดินเรื อสากลมาประยุกต์ใช้ในน่านน้ าเปิ ดในสภาพทัศนวิสัยจากัด (Apply
COLREGS in open waters in restriced visibility)
- การวางแผนและการควบคุมการเดินเรื อในน่านน้ าจากัด (Plan and control navigation in
confined waters)
- การควบคุมการเดินเรื อในน่านน้ าที่มีการจราจรหนาแน่น (Control navigation in/near traffic
separation schemas)
๓.๔ Blind Pilot (๒/๘)
๓.๔.๑ ทฤษฏี และหลักการทา Blind Pilot
๓.๔.๒ การเลือกที่หมายในการทา Blind Pilot
๓.๔.๓ การวางแผนการเดินเรื อด้วย Blind Pilot
๓.๔.๔ การสร้าง Blind Pilot บนเรดาร์
๔. อุตุนิยมวิทยาในการเดินเรื อ (๓/๐)
๔.๑ อุตุนิยมวิทยาในการเดินเรื อโดยทัว่ ไป
๔.๒ แผนที่อากาศ
๔.๓ คาเตือนข่าวอากาศ
๔.๔ การเดินเรื อหลบหลีกพายุ
๕. การเดินเรื อ (๙/๑๒)
๕.๑ การเดินเรื อเบื้องต้น
๕.๒ การเดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์
๕.๓ การวางแผนการเดินเรื อ
๕.๓.๑ ในร่ องน้ า
๕.๓.๒ ในประเทศ/ต่างประเทศ
๕.๓.๓ ในน่านน้ าจากัดและทัศนวิสัยเลว
๕.๓.๔ การวางแผนและประสานงานการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเล (Plan and Co-ordinate Search
and Rescue) (๒/๔)
- การติดต่อสื่ อสารสาหรับการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเล (Respond to a distress message) (๑/๐)
- การประสานงานปฏิบตั ิในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเล (Co-ordinate search and rescue
operation) (๑/๐)

- ๑๐ –
- การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเล (Execute a search and rescue operation) (๐/๔)
๖. การนาเรื อ (๒๑/๒๔)
๖.๑ การนาเรื อเบื้องต้น
๖.๒ การนาเรื อสากล
๖.๒.๑ กฎหมาย และกฎข้อบังคับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS ( States the
certification requirements in the GMDSS) (๒/๐)
- กฎว่าด้วยวิทยุคมนาคม พระราชบัญญัติวทิ ยุคมนาคม พ.ศ.๒๔๙๘ กฎกระทรวง และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS (๑/๐)
- กฎข้อบังคับขององค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS (ITU, IMO,
INTELSAT, INMARSAT) (๑/๐)
๖.๒.๒ ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และระบบ GMDSS (States the background and purpose of
the GMDSS and States the requirements for radio installations in the GMDSS) (๔/๐)
- ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ และการแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ
- ที่มา ความจาเป็ นและขั้นตอนการใช้ระบบ GMDSS
- ความรู ้เกี่ยวกับการกาหนดรหัสประจาเรื อและสถานีฝั่งต่าง ๆ ในระบบ GMDSS
- การกาหนดเขตพื้นที่เรื อเดินในทะเล
- เครื่ อง อุปกรณ์ ระบบย่อยต่าง ๆ ของระบบ GMDSS ในเขตพื้นที่เดินเรื อต่าง ๆ
- ระบบการค้นหา และกูภ้ ยั (SAR)
๖.๒.๓ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารระบบ GMDSS (Miscellaneous skills and operational
procedures for general communications.) (๒/๓)
- ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารระบบ GMDSS โดนเฉพาะอย่างยิง่ เครื่ องวิทยุโทรศัพท์
(Ability to use the English language, written and spoken, for the satisfactory exchange of communication
relevant to the Safety of life at Sea.) (๑/๐)
- ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการตอบคาถามเจ้าหน้าที่ตรวจเรื อในเมืองท่า (Obligatory procedures and
practices.) (๑/๐)
- การฝึ กการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร (practical and theoretical knowledge of general
communications procedures.) (๐/๓)
๖.๓ การจัดบริ หารจัดการชุดเดินเรื อบนสะพานเดินเรื อ (Manage a bridge team) (๒/๐)
๖.๔ การฝึ กการนาเรื อในสถานการณ์ต่าง ๆ

- ๑๑ -

การนาเรื อเก็บคนตกน้ า
การนาเรื อเข้าทอดสมอตามตาบลที่ที่กาหนด และนาเรื อผ่านช่องทางกวาด
การนาเรื อในทัศนวิสัยเลว การเดินเรื อในน่านน้ าจากัดและการหยัง่ น้ า
การเทียบ การออกจากเทียบ และการกลับลาในที่แคบ
การนาเรื อเข้าผูกทุ่น
การนาเรื อรับ – ส่ งสิ่ งของในทะเล
การนาเรื อรับ – ส่ งสิ่ งของทางดิ่ง
การนาเรื อในร่ องน้ า
การนาเรื อในการยิงปื น
การนาเรื อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเล

สรุ ปเวลาที่สอน

หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

บรรยาย
- กฏการเดินเรื อสากล
๓
- เครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องช่วยการ
๙
เดินเรื อ
- การพล็อตเป้าและการใช้เรดาร์ในการ
๙
เดินเรื อ
- อุตุนิยมวิทยาในการเดินเรื อ
๓
- การเดินเรื อ
๙
- การนาเรื อ
๒๑
รวม

๕๔

ปฏิบตั ิ
๖
-

หน่วยกิต

- สอบข้อเขียน

๑๕
๑๒
๒๔
๕๗

การวัดและการ
ประเมินผล

๓.๕

หมายเหตุ
- ใช้ชวั่ โมงสอบนอกเวลา
๐๙๐๐ – ๑๖๐๐
- ชัว่ โมงการปฏิบตั ิฝึก
ด้วยเครื่ องฝึ กจาลองการ
เดินเรื อ ๒๗ ชม.ฝึ กใน
ห้องเรี ยน/GMDSS ๑๘
ชม. และฝึ กในทะเล/
GMDSS ๑๒ ชม.

- ๑๒ รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. พ.ร.บ.เดินเรื อในน่านน้ าไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๒. พ.ร.บ.ป้ องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
๓. ตาราเดินเรื อ พล.ร.ต.เจียม อัมระปาล
๔. ตาราเดินเรื อ กฝป.กฝร. พ.ศ.๒๕๔๗
๕. ตาราการเรื อ กฝป.กฝร. พ.ศ.๒๔๔๗
๖. อทร.๗๗๐๙ อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
๗. ตาราอุตุนิยมวิทยา อศ.
๘. หนังสื อเดินเรื อ BR 45 (Vol 1-6 )
๙. STCW 1987, as amended
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๓ ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๑๑๑๔.๓ การศูนย์ยทุ ธการ และการสื่ อสาร
๓ หน่วยกิต ( ๕๑ – ๖๖ – ๓ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษาได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับการศูนย์ยทุ ธการ การ
สื่ อสาร กระดานหน และการฝึ กปั ญหาต่าง ๆ การแปรกระบวน การรายงานตาบลที่ สัญลักษณ์และการพล็อต
ศยก.ในการปฏิบตั ิต่าง ๆ หลักการและอุปกรณ์ในการทาสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการดูงานและฝึ กเสริ ม
ประสบการณ์ให้เกิดความชานาญในหัวข้อวิชาดังกล่าวแล้ว เพื่อให้สามารถเป็ นนายทหารศูนย์ยทุ ธการ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ระบบศูนย์ยทุ ธการ (๑๘ / ๒๔)
๑.๑ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในห้อง ศยก. และดูแลงาน
๑.๒ ระบบการพล็อต และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
๑.๓ การจัดหน้าที่จ่าง ๆ ใน ศยก.
๑.๔ การใช้ ATP 1 (A) VOL 1,2
๑.๕ ศยก.ในการปฏิบตั ิการสาขาต่าง ๆ
๒. การสื่ อสารแบบต่าง ๆ (๑๒/๐)
๒.๑ หลักการสื่ อสารทัว่ ไป และการ รปภ.ทางการสื่ อสาร
๒.๒ การติดต่อสื่ อสารทางวิทยุสื่อสารทางทะเลระบบ GMDSS (principle of maritime radio –
communications) (๔/๐)
๒.๒.๑ หลักการทัว่ ไป และพื้นฐานของบริ การเคลื่อนที่ทางทะเล ( The general principles and
basic features of the Maritime Mobile Service.)
๒.๒.๒ หลักการทัว่ ไปและพื้นฐานของบริ การเคลื่อนที่ทางทะเลด้วยดาวเทียม ( The general
principles and basic features of the Maritime Mobile – Satellite Service.)
๒.๒.๓ การสื่ อสารระบบ GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) )
- การติดต่อสื่ อสารกับสถานี ฝั่งในประเทศ และต่างประเทศ
- เอกสารการคิดค่าธรรมเนียมในการติดต่อสื่ อสาร
- ระเบียบปฏิบตั ิ และหน้าที่ของพนักงานวิทยุคมนาคมในเรื อ
- การบันทึกรายละเอียดการติดต่อสื่ อสาร
๒.๒.๔ การติดต่อสื่ อสารเพื่อการค้นหา และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (Search and Rescue (SAR)
operation.)

- ๑๔ ๒.๒.๕ การแจ้งเหตุประสบภัย แจ้งข่าวด่วน และความปลอดภัยโดยคลื่นวิทยุ (Distress, Urgency
and Safety communication procedures in the GMDSS.)
๒.๒.๖ การแจ้งเหตุประสบภัย แจ้งข่าวด่วน และความปลอดภัยผ่านดาวเทียม (GMDSS satellite
Distress , Urgency and safety communication procedure.)
๒.๒.๗ การรบกวนทางความถี่ประสบภัย และการส่ งสัญญาณแจ้งภัยผิดพลาด และการป้ องกัน
(Protection of Distress frequencies and avoidance of false Distress alerts.)
๒.๓ ระบบการสื่ อสารใน ทร. และ กร.
๒.๔ ระบบการสื่ อสารภายใน
๒.๕ ข่ายการสื่ อสารที่ใช้ในการปฏิบตั ิการทางเรื อ
๒.๖ การสื่ อสารทางยุทธวิธี
๒.๗ การเขียนข่าวราชนาวี
๓. เรดาร์ และ ARPA (๙/๙)
๓.๑ ทฤษฎีของเรดาร์ และ ARPA (Fundamental Theory Radar and ARPA)
๓.๑.๑ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น
- หลักการสร้างคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทีใช้ในงานต่าง ๆ
๓.๑.๒ หลักการทางานและส่ วนประกอบ (Describe the basic theory and Operation of Marine
radar and ARPA system) (๒/๐)
- หลักการทางานของเรดาร์ (Fundamental principles of radar)
- หลักการทางานของ ARPA (ARPA system display characteristics)
๓.๒ คุณลักษณะของเครื่ องเรดาร์ และ ARPA (The characteristics of radar and ARPA) (๘.๕/๒)
๓.๒.๑ คุณลักษณะ และมาตรฐานของเครื่ องเรดาร์ (The characteristics of radar sets and
performance standards ) (๒.๕/๐)
- คุณลักษณะของเครื่ องเรดาร์ (characteristics of radar sets and factors affecting
performance)
- มาตรฐานของเครื่ องเรดาร์ ตามแบบฝึ ก A.477 (Xll) (performance standards Resolution A.477 (Xll)
- มาตรฐานของ ARPA (IMO performance standards for ARPA)
๓.๒.๒ ตัวแปรภายนอกที่มีผลต่อการตรวจจับของเรดาร์ (Factor extemal to the radar sets affecting
detection) (๐.๕/๐)

- ๑๕ ๓.๒.๓ ตัวแปรที่ทาให้เกิดการผิดเพี้ยนของเรดาร์ (Factor which might cause faulty interpretation) (๐.๕/๐)
๓.๒.๔ การตรวจจับ และรวยรวมข้อมูลของ ARPA (Acquisition of Targets) (๐.๒๕/๐)
๓.๒.๕ ขีดความสามารถ และข้อจากัดของ ARPA (Tracking capabilities and limitations) (๐.๒๕/๒)
๓.๒.๖ ระบบการประมวลผลของ ARPA (Processing delays) (๐.๕/๐)
๓.๓ อันตราย และการป้ องกันเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Radiation hazards and precaution) (๐.๒๕/๐)
๓.๔ การติดตั้งเครื่ องเรดาร์ ที่เหมาะสม (Safe distances) (๐.๒๕/๐)
๓.๕ การใช้เครื่ องเรดาร์ และ ARPA (Setting Up and Operate Radar and ARPA)
๓.๕.๑ การใช้และการเดินเครื่ องเรดาร์ (Set up and Operate Radar in Accordance with
Manufacturer’s Instructions) (๐.๕/๒)
- การเดินเครื่ องเรดาร์ (Set up and maintain radar display)
- การวัดระยะ และแบริ่ งด้วยเรดาร์ (Measure ranges and bearing)
๓.๕.๒ การใช้และการเดินเครื่ อง ARPA (Operate an ARPA System) (๑.๕/๕)
- การเดินเครื่ อง ARPA (Set up and maintain an ARPA display)
- การใช้เรดาร์ ARPA แบบต่าง ๆ (Obtain target information)
- ความผิดพลาดของข้อมูลที่ได้รับ (Errors of interpretation of target data)
- สาเหตุและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนจอเรดาร์ (Errors in displayed data identified and explained)
- การทดส อบระบบและการดู แลรั ก ษาเครื่ อง ARPA (System operational tests to
determine data accuracy)
- ปั ญหาที่เกิดจากการใช้เรดาร์ เกินกาลัง (Risk of over – reliance on ARPA)
- การฝึ กใช้เรดาร์ ARPA (Obtain information from ARPA displays)
- การฝึ กการใช้เรดาร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการนาเรื อโดนกันตามกฎการเดินเรื อสากล (Application
of COLREGS)
๓.๖ การหาอัตราผิดของเรดาร์
๓.๗ การใช้เรดาร์ทางยุทธวิธี
๔. กระดานหน (๖/๖)
๔.๑ การใช้กระดานหน (Perform Manual Radar Plotting) (๔/๕)
๔.๑.๑ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของกระดานหน (Plotting devices)
๔.๑.๒ การใช้สามเหลี่ยมความเร็ ว (Construct the relative motion triangle)
๔.๑.๓ การหาเข็มความเร็ วเรื อ (Determine course, speed and aspect of other ships)
๔.๑.๔ การหา CPA และ TCPA (Determine CPA and TCPA)

- ๑๖ ๔.๑.๕ การคานวณเมื่อเรื อเปลี่ยนเข็มและความเร็ ว (Recognize the effect of course and speed
changes on the display)
๔.๑.๖ การรายงานเป้าข้อมูล (Report radar plot data)
๔.๒ การใช้กระดานหนชั้นสู ง (๒/๑)
๕. การแปรกระบวน (๓/๒๔)
๕.๑ คาจากัดความและรู ปกระบวนมูลฐาน
๕.๒ การหมุนแกนกระบวน FORMATION DIAGRAM
๕.๓ SCREEN แบบต่าง ๆ
๕.๔ ฝึ กแปรกระบวน
๖. หลักการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (๓/๓)
๖.๑ หลักการ และอุปกรณ์ในการทาสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๖.๒ การใช้สงครามอิเล็กทรอนิกส์ทางยุทธวิธี
๖.๓ การวางแผนการสื่ อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ (EMCON PLAN)
สรุ ปเวลาที่สอน

หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

- ระบบศูนย์ยทุ ธการ
- การสื่ อสารแบบต่าง ๆ
- เรดาร์ และ ARPA
- กระดานหน
- การแปรกระบวน
- หลักการสงครามอิเล็กทรอนิกส์

บรรยาย
๑๘
๑๒
๙
๖
๓
๓

ปฏิบตั ิ
๒๔
๙
๖
๒๔
๓

รวม

๕๑

๖๖

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล
- สอบข้อเขียน

๓

หมายเหตุ
- ชัว่ โมงสอบนอกเวลา
๐๙๐๐ - ๑๖๐๐
- ชัว่ โมงการปฏิบตั ิฝึก
ด้วยเครื่ องฝึ กจาลอง
ยุทธ์ ๔๕ ชม. ฝึ กใน
ห้องเรี ยน ๓ ชม. ฝึ ก
ในทะเล/GMDSS ๑๒
ชม. และศึกษาดูงาน
ระบบ ศยก. และ
GMDSS ๖ ชม.

- ๑๗ รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. หลักปฏิบตั ิในการแปรกระบวนและการสื่ อสารทางยุทธวิธี (ลปส.กร.๓๐)
๒. ตารา สื่ อสารของ กฝย.กฝร.
๓. ตารา กระดานหนของ กฝย.กฝร.
๔. คู่มือการเรี ยนหลักสู ตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตร ยศ.ทร.
๕. ATP.1 VOL I และ VOL II
๖. ACP 125 D
๗. NWP – 27
๘. อทร.๓๔๐๒ คู่มือศูนย์ยทุ ธการของ กร.
๙. อทร.๕๑๐๑ หลักนิยมสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพเรื อ
๑๐. อทร.๕๓๐๓ คู่มือ คาสัง่ - การรายงานการสื่ อสารทางยุทธวิธี
๑๑. อทร.๕๕๐๑ คาแนะนาการใช้กระดาษเขียนข่าว
๑๒. อทร.๕๕๐๒ การวางแผนการสื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์
๑๓. STCW 1978 , as amended
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๘ ผนวก ง.
ชื่อวิชา ๑๑๑๔.๔ การอาวุธ
๑ หน่วยกิต ( ๑๕ - ๒๑ - ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษาได้ทราบ และเข้าใจพื้นฐานวิชาการปื น ตลอดจนสามารถควบคุม
การยิงปื นกลชนิดต่าง ๆ ในเรื อ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การอาวุธเบื้องต้น (๙/๐)
๑.๑ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการสรรพาวุธ
๑.๑.๑ ข้อบังคับ ทร. ว่าด้วยการสรรพาวุธ
๑.๑.๒ ลยป.กร.
๑.๒ ปื นกล
๑.๒.๑ ปื นกลขนาด ๔๐ มม.
๑.๒.๒ ปื นกลขนาด ๒๐ มม.
๑.๒.๓ ปื นกล .๕๐ นิ้ว
๑.๒.๔ ปื น ค.๘๑
๑.๓ ลูกปื น และชนวน
๑.๔ กฎความปลอดภัยในการยิงปื น
๒. การป้ องกันภัยทางอากาศ (สอ.ระยะใกล้ (๓/๐)
๓. การควบคุมการยิงปื นกลเรื อ (๓/๒๑)

- ๑๙ สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การอาวุธเบื้องต้น
- การป้องภัยทางอากาศ
(สอ.ระยะใกล้)
- การควบคุมการยิงปื นกลเรื อ
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย
๙
๓
๓

ปฏิบตั ิ
๒๑

๑๕

๒๑

หน่วย การวัดและการ
กิต
ประเมินผล
- สอบข้อเขียน

หมายเหตุ
- ใช้ชวั่ โมงสอบนอกเวลา ๐๙๐๐
– ๑๖๐๐
- ชัว่ ดมงการปฏิบตั ิฝึกกับเครื่ อง
ฝึ กยิงปื นเรื อจาลอง ๙ ชม. และ
ฝึ กยิงอาวุธในทะเล ๑๒ ชัว่ โมง

๑

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. เอกสารประกอบการเรี ยนและการฝึ กปื น ๔๐/๖๐ , ๒๐ อ. , ๒๐ GAM CO – 1
๒๐ ไรเมตัล , ค.๘๑ , ปื นกล ๕๐ นิ้ว ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒. ข้อบังคับทหารเรื อ ว่าด้วยการสรรพาวุธ
๓. หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงปื นในเรื อของ กร. (ลยป.กร.)
๔. ตาราการยิงสนับสนุนด้วยปื นเรื อของ กฝอ.กฝร.
๕. ตาราการควบคุมการยิงปื นใหญ่เรื อของ ยศ.ทร.
๖. ตาราการปื น สอ. ของ ยศ.ทร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๒๐ ผนวก จ.
ชื่อวิชา ๑๑๑๔.๕ การป้ องกันความเสี ยหายและการซ่อมบารุ งตามแผน ๑.๕ หน่วยกิต ( ๒๑ - ๙ - ๑.๕ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษาได้มีความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันความเสี ยหายในเรื อ สามารถจะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในการป้ องกันความเสี ยหาย รวมทั้งสามารถวางแผนการซ่อมบารุ งเครื่ องมือ อุปกรณ์ในความ
รับผิดชอบของตน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การป้ องกันและดับไฟ (๖/๓)
๑.๑ ประวัติความเป็ นมาของ ปคส. และการจัดระบบงาน
๑.๒ องค์ประกอบและประเภทของไฟและอันตรายจากไฟประเภทต่าง ๆ
๑.๓ เครื่ องช่วยหายใจ
๑.๔ เครื่ องมือดับไฟเบื้องต้นและเครื่ องมือดับไฟขนาดใหญ่
๑.๕ การจัดชุดดับไฟในเรื อ และการฝึ กดับไฟ
๒. การอุปะค้ าจุน (๓/๓)
๒.๑ เครื่ องมือเครื่ องใช้ของ ปคส.
๒.๒ การอุดปะและการค้ าจุน
๒.๓ ฝึ กปัญหาการรบ
๓. การป้ องกันภัยจากอาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี (๓/๐)
๓.๑ ประวัติการนาอาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี มาใช้ในสงคราม
๓.๒ ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธ ฯ และการใช้อุปกรณ์ในการป้ องกัน
๔. ระบบซ่อมบารุ งตามแผน (๓/๓)
๕. การทรงตัวของเรื อ และระบบต่าง ๆ ภายในเรื อ (๖/๐)
๕.๑ การทรงตัวของเรื อ
๕.๑.๑ การแบ่งห้องกั้นน้ า
๕.๑.๒ กาลังลอยและการทรงตัวของเรื อ
๕.๑.๓ มาตรการแก้ไขความเสี ยหาย
๕.๒ ระบบต่าง ๆ ภายในเรื อ
๕.๒.๑ การสื่ อสารในการ ปคส.
๕.๒.๒ ระบบขับเคลื่อน
๕.๒.๓ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
๕.๒.๔ ระบบถือท้าย

- ๒๑ ๕.๒.๕ ระบบระบายอากาศ
๕.๒.๖ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
สรุ ปเวลาที่สอน

หัวข้อวิชา
- การป้ องกันและดับไฟ
- การอุดปะค้ าจุน
- การป้ องกันภัยจากอาวุธ
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
- ระบบซ่อมบารุ งตามแผน
- การทรงตัวของเรื อ และ
ระบบต่าง ๆ ภายในเรื อ
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย
๖
๓
๓

ปฏิบตั ิ
๓
๓
-

๓
๖

๓
-

๒๑

๙

หน่วยกิต

การวัดและการ
ประเมินผล
- สอบข้อเขียน

หมายเหตุ
- ใช้ชวั่ โมงสอบนอกเวลา
๐๙๐๐ – ๑๖๐๐

๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ตารา คู่มือการเรี ยน วิชาป้ องกันความเสี ยหาย เล่ม ๑ ของ ยศ.ทร.
๒. ตารา คู่มือการเรี ยน วิชาป้ องกันความเสี ยหาย เล่ม ๒ ของ ยศ.ทร.
๓. ตารา สงครามนิวเคลียร์ และการป้ องกันกัมมันตภาพรังสี กองการศึกษา กรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก
๔. ตารา คาแนะนาการป้ องกันสารเคมี ชีวะ สาหรับบุคคล กรมวิทยาศาสตร์ ทหารเรื อ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

