หลักสูตร ๑๑๒๙ เรดาร และ ARPA
(Radar and ARPA Course)
กองการฝก กองเรือยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๒
(เปนหลักสูตรที่ใชเทียบ ขน.จึงอนุรกั ษไว

คํานํา
ปจจุบันองคการทางทะเลระหวางประเทศ (Inter Maritime Organisation;IMO) ไดกําหนดมาตรฐาน
การฝกอบรมผูปฏิบัติหนาที่ในเรือตามอนุสัญญาวาดวยมาตรฐานการฝก การออกประกาศนียบัตรและการปฏิบัติ
หนาที่ในเรือของคนประจําเรือ ค.ศ.๑๙๗๘ และฉบับแกไข (International Convention on Standard of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers;STCW) โดยใชเปนมาตรฐานสากล ดังนั้นการจัดเตรียมหลักสูตร
เพื่อใหสอดคลอง และ มีความเปนมาตรฐานสําหรับผูที่จบการศึกษาจาก รร.นร. และผานการอบรมหลักสูตร
นายทหารประจําเรือพรรคนาวิน ของ กฝร. รวมทั้งผูที่มีความสนใจจะเขารับการอบรมเพื่อใหมีโอกาสเทียบกับ
ประกาศนียบัตรที่เปนสากล จากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคมตอไป
หลักสูตร เรดาร และ ARPA (Radar and ARPA) ที่จัดทําขึ้นนี้มีขอบเขตเนื้อหาตามแนวทางการศึกษา
ของ รร.นร. และหลักสูตรนายทหารประจําเรือพรรคนาวิน ของ กฝร. รวมทั้งมีความสอดคลองตาม Table A-II/1
ใน STCW และเปนไปตามแนวทางที่กําหนดใน IMO model course 1.07 , Radar navigation , Radar plotting
and use of ARPA ,Navigation at the Operational Level ตลอดจนไดปรับใหเหมาะสมกับพื้นฐานความรูและ
ประสบการณ ตามคุณสมบัติของผูรับการอบรม ทั้งนี้เพื่อเปนการทบทวนความรูใหกับกําลังพลของ กร.
เกี่ยวกับทฤษฏีเรดาร และการใชเรดาร และ ARPA ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เมื่อไดเปดการอบรมตามหลักสูตรนี้แลว หากพบวายังมีขอบกพรองควรแกไขใหเกิดความเหมาะสม
เปนประการใด กฝร. จะไดพิจารณาปรับปรุงใหหลักสูตรมีความสมบูรณขึ้นในโอกาสตอไป

กองการฝก กองเรือยุทธการ
มกราคม ๒๕๕๒

หลักสูตร ๑๑๒๙ เรดาร และ ARPA
(Radar and ARPA Course)
กองการฝก กองเรือยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๒
๑. ความมุงหมายของหลักสูตร
เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับ ทฤษฏีเรดารเบื้องตน การใชเรดาร และ ARPA กระดานหน ตลอดจนเพิ่มพูนความรูใหแก
ผูเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการนําเรือดวยเรดาร ตามแนวทางการศึกษาของกองทัพเรือ และกรมขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี ใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา
เปนนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวิน
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๒ สัปดาห
๔. วิธีดําเนินการฝกศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห ใหมีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กําหนดเวลาการฝกหัดศึกษาประจําวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐
พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ศึกษาในหองเรียนหรือฝกปฏิบัติ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
ศึกษาในหองเรียนหรือฝกปฏิบัติ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐
พลศึกษาหรือศึกษาตามลําพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
เวลาของผูบังคับบัญชา
๔.๓ หากการฝกอบรมไมสามารถดําเนินการตามกําหนด ชวงเวลาในขอ ๔.๒ กฝร. อาจจะปรับเวลาการ
ฝกอบรมทดแทนเปนชวงเวลาใดก็ได ภายในหวงเวลาของวันหนึ่ง ๆ ตามความเหมาะสม
๔.๔ การศึกษาในหองเรียน การฝกปฏิบัติ การดูงาน หรือการฝกในเรือ รวมใชเวลาประมาณ ๖๐ ชั่วโมง
๔.๕ กําหนดการเปดและปดการอบรม เปนไปตามแผนการฝกและศึกษาประจําปของ กฝร.
๕. การดูกจิ การนอกหนวยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหนวย
- ไมมี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- พิจารณาจัดทําขึ้นตามความเหมาะสมในการเปดหลักสูตรแตละครั้ง

-๒๖. คะแนนประจําตัวนักเรียน
ปฏิบัติตามระเบียบ ทร. วาดวยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. วาดวยคะแนน
ประจําตัว นักเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ วาดวย
การดําเนินการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมิไดจดั การศึกษาเปนภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพรอมกับฉบับแกไขเพิ่มเติมฉบับที่
๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สําหรับวิชาทีไ่ มกําหนดหนวยกิต ให กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. เกณฑตัดสินผลการสอบความรู
ปฏิบัติตาม ระเบียบ ทร. วาดวยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. วาดวย การดําเนินการ
ศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิไดจัดการศึกษาเปนภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พรอมกับฉบับแกไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สําหรับวิชาที่ไมกําหนดหนวยกิต ให กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กําหนดวิชาในหลักสูตร
๙.๑ การกําหนดหนวยกิต กําหนดชั่วโมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชั่วโมงเปน ๑ หนวยกิต และกําหนด
ชั่วโมงการปฏิบัติประมาณ ๓๒ ชั่วโมง เปน ๑ หนวยกิต โดยไมนับชั่วโมงที่สอบคิดเปนหนวยกิตและใหเทียบ
เศษของชั่วโมงที่เกินหรือไมถึง ๑ หนวยกิต ดังนี้
๙.๑.๑การเรียนภาคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชั่วโมง เปน ๐.๕ หนวยกิต
๙.๑.๒ การเรียนภาคปฏิบัติ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เปน ๐.๕ หนวยกิต
๙.๑.๓ การฝกภาคสนาม ๑๖ - ๔๓ ชั่วโมง เปน ๐.๕ หนวยกิต
๙.๒ การกําหนดวิชาในหลักสูตร ทุกวิชาในหลักสูตรเปนวิชาหลัก มีรายชื่อวิชา จํานวนชั่วโมงและ
หนวยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
-

ทฤษฎีของเรดาร และ ARPA
การใชเครื่องเรดาร และ ARPA
การพล็อตเรดาร
การใชเรดารในการเดินเรือ
รวม

จํานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ สอบ
๑๓.๕
๓
๖.๕ ๑๕.๕
๖
๔.๕
๔
๗
๓๐
๓๐
-

รวม
๑๖.๕
๒๒
๑๐.๕
๑๑
๖๐

หนวยกิต
๑
๐.๕
๐.๕
๐.๕
๒.๕

-๓๑๐. บรรยายหลักสูตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกตอทายดังนี้
๑๐.๑.๑ ทฤษฎีของเรดาร และ ARPA
๑๐.๑.๒ การใชเครื่องเรดาร และ ARPA
๑๐.๑.๓ การพล็อตเรดาร
๑๐.๑.๔ การใชเรดารในการเดินเรือ

ผนวก
ผนวก
ผนวก
ผนวก

ก
ข
ค
ง

๑๐.๒ การกําหนดหมายเลขกํากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๑๑๒๙ เปนหมายเลขหลักสูตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกํากับวิชากําหนดไวในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บทายหัวขอวิชา หรือขอยอยของหัวขอวิชาในแตละผนวก เลขตัวแรกคือชั่วโมง
การสอน ทางทฤษฎี เลขตัวหลังเครื่องหมาย / คือชั่วโมงการสอนทางปฏิบัติ
รายการผนวก
ผนวก ก วิชา ๑๑๒๙.๑ ทฤษฎีของเรดาร และ ARPA
ผนวก ข วิชา ๑๑๒๙.๒ การใชเครื่องเรดาร และ ARPA
ผนวก ค วิชา ๑๑๒๙.๓ การพล็อตเรดาร
ผนวก ง วิชา ๑๑๒๙.๔ การใชเรดารในการเดินเรือ

๑๖.๕ ชั่วโมง หนา ๔ - ๕
๒๒ ชั่วโมง หนา ๖ - ๗
๑๐.๕ ชัว่ โมง หนา ๘ - ๙
๑๑ ชั่วโมง หนา ๑๐ -๑๑

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก
ชื่อวิชา ๑๑๒๙.๑ ทฤษฎีของเรดารและ ARPA
๑ หนวยกิต (๑๓.๕ – ๓ – ๑ )
(Fundamental Theory Radar and ARPA)
ความมุงหมายทั่วไป เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูค วามเขาใจในทฤษฏีพื้นฐานของเรดาร และ ARPA ให
สามารถ นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
หัวขอวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. หลักการทํางานและสวนประกอบของเครื่องเรดารและ ARPA (Describe the basic theory and Operation
of Marine radar and ARPA system) (๔.๕/๑)
๑.๑ หลักการทํางานของเรดาร (Fundamental principles of radar) (๔/๑)
๑.๒ หลักการทํางานของ ARPA (ARPA system display characteristics) (๐.๕/๐)
๒. คุณลักษณะของเครื่องเรดาร และ ARPA (The characteristics of radar and ARPA) (๘.๕/๒)
๒.๑ คุณลักษณะ และมาตรฐานของเครื่องเรดาร (The characteristics of radar sets and performance
standards)
- คุณลักษณะและปจจัยที่มีผลกระทบตอการทํางานของเครื่องเรดาร (Characteristics of radar sets and
factors affecting performance) (๓/๐)
- มาตรฐานของเครื่องเรดาร ตามแบบฝก A.477(XII) (Performance standards – Resolution A.477(XII)) (๑/๐)
- มาตรฐานของ ARPA (IMO performance standards for ARPA) (๐.๕/๐)
๒.๒ ตัวแปรภายนอกที่มีผลตอการตรวจจับของเรดาร (Factor external to the radar sets affecting detection) (๒/๐)
๒.๓ ตัวแปรที่ทําใหเกิดความผิดเพี้ยนของเรดาร (Factor which might cause faulty interpretation) (๑/๐)
๒.๔ การตรวจจับ และรวบรวมขอมูลเปา (Acquisition of Targets) (๐.๒๕/๒)
๒.๕ ขีดความสามารถ และขอจํากัดของการติดตามเปา (Tracking capabilities and limitations) (๐.๒๕/๒)
๒.๖ ระบบการประมวลผลของเครื่องเรดารและ ARPA (Processing delays) (๐.๕/๐)
๓. อันตราย และการปองกันเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Radiation hazards and precaution) (๐.๒๕/๐)
๔. การติดตั้งเครื่องเรดารในระยะที่ปลอดภัย (Safe distances) (๐.๒๕/๐)

-๕สรุปเวลาที่สอน
หัวขอวิชา

จํานวนชั่วโมง
หนวย
การวัดและ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบัติ กิต
๔.๕
๑
- สอบขอเขียน

หมายเหตุ

- หลักการทํางานและสวนประกอบของเครื่อง
- ใชชั่วโมง
เรดารและ ARPA
สอบนอกเวลา
๐๙๐๐-๑๖๐๐
- คุณลักษณะของเครื่องเรดาร และ ARPA
๘.๕
๒
- อันตราย และการปองกันเกี่ยวกับการแพร
๐.๒๕
คลื่นแมเหล็กไฟฟา
- การติดตั้งเครือ่ งเรดารในระยะที่ปลอดภัย
๐.๒๕
รวม
๑๓.๕
๓
๑
รายชื่อแบบเรียน และเอกสารที่ใช
๑. เอกสารอางอิงของ IMO
๑.๑ STCW 1978 , as amended
๑.๒ Assembly resolution A.477(XII) : Performance standards for radar equipment
๑.๓ Assembly resolutions A.823 (19) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๑.๔ Assembly resolutions A.424 (XI) : Performance standards for Gyro compasses
๑.๕ Assembly resolutions A.824 (19) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๑.๖ Assembly resolutions A.422 (XI) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๒. ตําราอางอิง
๒.๑ หนังสือเดินเรือ BR 45
๒.๒ คูมือการอบรมหลักสูตร Radar & A.R.P.A. ศูนยฝก พานิชยนาวี กรมการขนสงทางน้าํ และพานิชยนาวี
๒.๓ คูมือการอบรมหลักสูตร พนักงานเรดาร แผนกยุทธการ กฝย.
๒.๔ R.Lownsborough and D. Callcut,Electric Aids to Navigation : Radar and ARPA
(London,Edward Arnold,1993)
๒.๕ A.G Bole and W.O Dineley,Radar and ARPa Manual (Oxford ,Heinemann Professional publishing, 1990)
ผูจัดทํา
กองฝกเดินเรือและการเรือ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข
ชื่อวิชา ๑๑๒๙.๒ การใชเครื่องเรดาร และ ARPA
๐.๕ หนวยกิต ( ๖.๕ – ๑๕.๕ – ๐.๕ )
(Setting Up and Operate Radar and ARPA)
ความมุงหมายทั่วไป เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูเกี่ยวกับ การใชเครื่องเรดาร และARPA และขอจํากัดของ
เรดาร และARPA ไดอยางถูกตองปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
หัวขอวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การใช และการเดินเครื่องเรดาร (Set up and Operate Radar in Accordance with Manufacturer’s
Instructions) (๒.๕/๔.๕)
๑.๑ การเดินเครื่องเรดาร (Set up and maintain radar display) (๑.๕/๒.๕)
๑.๒ การวัดระยะ และแบริง่ ดวยเรดาร (Measure ranges and bearing) (๑/๒)
๒. การใชและการเดินเครื่อง ARPA (Operate an ARPA System) (๔/๑๑)
๒.๑ การเดินเครื่อง ARPA (Set up and maintain an ARPA display) (๐/๐.๕)
๒.๒ การใชเรดาร ARPA แบบตาง ๆ (Obtain target information) (๐/๐.๕)
๒.๓ ความผิดพลาดของขอมูลที่ไดรับ (Errors of interpretation of target data) (๑/๒)
๒.๔ สาเหตุและการแกปญ
 หาที่เกิดขึ้นบนจอเรดาร (Errors in displayed data identified and explained) (๑.๕/๐.๕)
๒.๕ การทดสอบระบบและการดูแลรักษา (System operational tests to determine data accuracy)(๐.๕/๐.๕)
๒.๖ ความเสีย่ งที่เกิดจากการใชเรดารเกินกําลัง (Risk of over – reliance on ARPA) (๑/๑)
๒.๗ การฝกการใชเรดาร ARPA (Obtain information from ARPA displays) (๐/๓)
๒.๘ การฝกการใชเรดาร เพื่อหลีกเลีย่ งการนําเรือโดนกันตามกฎการเกินเรือสากล (Application of
COLREGS) (๐/๓)
สรุปเวลาที่สอน
จํานวนชั่วโมง
การวัดและ
หมายเหตุ
หัวขอวิชา
หนวยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบัติ
- การใช และการเดินเครื่องเรดาร
๒.๕
๔.๕
- สอบขอเขียน - ใชชั่วโมง
สอบนอกเวลา
- การใช และการเดินเครื่อง ARPA
๔
๑๑
๐๙๐๐-๑๖๐๐
รวม
๖.๕
๑๕.๕
๐.๕

-๗รายชื่อแบบเรียน และเอกสารที่ใช
๑. เอกสารอางอิงของ IMO
๑.๑ STCW 1978 , as amended
๑.๒ Assembly resolution A.477(XII) : Performance standards for radar equipment
๑.๓ Assembly resolutions A.823 (19) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๑.๔ Assembly resolutions A.424 (XI) : Performance standards for Gyro compasses
๑.๕ Assembly resolutions A.824 (19) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๑.๖ Assembly resolutions A.422 (XI) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๑.๗ Assembly resolutions A.478 (XII):Performance standards for devices to indicate speed and distance
๒. ตําราอางอิง
๒.๑ คูมือการอบรมหลักสูตร พนักงานเรดาร แผนกยุทธการ กฝย.
๒.๒ คูมือการอบรมหลักสูตร Radar & A.R.P.A. ศูนยฝกพานิชยนาวี กรมการขนสงทางน้ําและพานิชยนาวี
๒.๓ A.G Bole and W.O Dineley,Radar andARPa Manual (Oxford, Heinemann Professional publishing, 1990)
๒.๔ R.Lownsborough and D. Callcut,Electric Aids to Navigation : Radar and ARPA (London,Edward
Arnold,1993)
ผูจัดทํา
กองฝกเดินเรือและการเรือ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๘ผนวก ค
ชื่อวิชา ๑๑๒๙.๓ การพล็อตเรดาร (Perform Manual Radar Plotting)
๐.๕ หนวยกิต ( ๖ - ๔.๕ - ๐.๕ )
ความมุงหมายทั่วไป เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบตาง ๆ ของกระดานหน การใช
กระดานหน และ การเคลื่อนที่สัมพันธเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการประเมินสถานการณจากขอมูลที่ไดรับจากแหลง
ตาง ๆ ไดอยางรอบคอบ ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ
หัวขอวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การพล็อตเรดาร (การกระดานหน) (Perform Manual Radar Plotting) (๖/๔.๕)
๑.๑ สวนประกอบตาง ๆ ของกระดานหน (Plotting devices) (๐.๕/๐)
๑.๒ การใชสามเหลี่ยมความเร็ว (Construct the relative motion triangle) (๑.๕/๐.๕)
๑.๓ การหาเข็มความเร็วเรือ (Determine course,speed and aspect of other ships) (๑.๕/๑)
๑.๔ การหา CPA และ TCPA (Determine CPA and TCPA) (๑/๑)
๑.๕ การทํานายผลกระทบเมื่อเปาเปลี่ยนเข็มและความเร็ว (Recognize the effect of course and speed
changes on the display) (๑/๑)
๑.๖ การรายงานขอมูลเปา (Report radar plot data) (๐.๕/๑)
สรุปเวลาที่สอน
จํานวนชั่วโมง
การวัดและ
หัวขอวิชา
หนวยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบัติ
- การพล็อตเรดาร
๖
๔.๕
- สอบ
- ใชชั่วโมงสอบนอก
ขอเขียน
เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐
รวม
๖
๔.๕
๐.๕
รายชื่อแบบเรียน และเอกสารที่ใช
๑. เอกสารอางอิงของ IMO
๑.๑ STCW 1978 , as amended
๑.๒ Assembly resolutions A.823 (19) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๑.๓ Assembly resolutions A.824 (19) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๑.๔ Assembly resolutions A.422 (XI) : Performance standards for automatic radar plotting aids

-๙๒. ตําราอางอิง
๒.๑ หนังสือเดินเรือ BR 45
๒.๒ คูมือการอบรมหลักสูตร Radar & A.R.P.A. ศูนยฝกพานิชยนาวี กรมการขนสงทางน้ําและพานิชยนาวี
๒.๓ คูมือการอบรมหลักสูตร พนักงานเรดาร แผนกยุทธการ กฝย.
๒.๔ R.Lownsborough and D. Callcut,Electric Aids to Navigation : Radar and ARPA (London,Edward
Arnold,1993)
๒.๕ A.G Bole and W.O Dineley, Radar and ARPa Manual (Oxford ,Heinemann Professional publishing , 1990)
ผูจัดทํา
กองฝกเดินเรือและการเรือ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๐ ผนวก ง
ชื่อวิชา ๑๑๒๙.๔ การใชเรดารในการเดินเรือ (Use Radar for navigation) ๐.๕ หนวยกิต ( ๔ – ๗ – ๐.๕ )
ความมุงหมายทั่วไป เพื่อใหผูเขารับการอบรมความรูเกี่ยวกับ การใชเรดารชวยเหลือในการเดินเรือ และสามารถ
นําไปใช ในการหลบหลีกเรือ ตามกฎการเดินเรือสากล ไดอยางถูกตองปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
หัวขอวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การใชเรดารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ (Use Radar to ensure safe navigation) (๒/๓)
๑.๑ การกําหนดตําบลที่ดว ยเรดาร (Fix vessel’s position by Radar) (๐.๕/๑)
๑.๒ การใชเรดารชวยในการเดินเรือใหปลอดภัย (Identify aids to radar navigation and safety) (๐.๕/๐)
๑.๓ การสรางเสนทางบนเรดาร (Use parallel indexing in radar navigation) (๑/๒)
๒. การใชเรดารในการหลีกเลี่ยงการโดนกัน (Use Radar to avoid Collisions or Close Encounters) (๒/๔)
๒.๑ การนํามาประยุกตใชเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกันตามกฎการเดินเรือสากล (COLREG 1972)
(Application of COLREGS to avoid collision or close Encounters)
สรุปเวลาที่สอน
หัวขอวิชา

จํานวนชั่วโมง

บรรยาย ปฏิบัติ
- การใชเรดารเพื่อประโยชนในการเดินเรือ ๒
๓

หนวยกิต

การวัดและ
ประเมินผล
- สอบขอเขียน

หมายเหตุ
- ใชชั่วโมงสอบนอก
เวลา ๐๙๐๐-๑๖๐๐

- การใชเรดารในการหลีกเลีย่ งการโดนกัน
๒
๔
รวม
๔
๗
๐.๕
รายชื่อแบบเรียน และเอกสารที่ใช
๑. เอกสารอางอิงของ IMO
๑.๑ STCW 1978 , as amended
๑.๒ Assembly resolution A.477(XII) : Performance standards for radar equipment
๑.๓ Assembly resolutions A.823 (19) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๑.๔ Assembly resolutions A.424 (XI) : Performance standards for Gyro compasses
๑.๕ Assembly resolutions A.824 (19) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๑.๖ Assembly resolutions A.422 (XI) : Performance standards for automatic radar plotting aids
๑.๗ Assembly resolutions A.478 (XII):Performance standards for devices to indicate speed and distance

- ๑๑ ๒. ตําราอางอิง
๒.๑ หนังสือเดินเรือ รร.นร. น.อ.จรินทร บุญเหมาะ
๒.๒ คูมือเดินเรือ พล.ร.อ.เจียม อัมระปาล
๒.๓ หนังสือเดินเรือ BR 45
๒.๔ คูมือการอบรมหลักสูตร Radar & A.R.P.A. ศูนยฝก พานิชยนาวี กรมการขนสงทางน้าํ และพานิชยนาวี
๒.๕ คูมือการอบรมหลักสูตร พนักงานเรดาร แผนกยุทธการ กฝย.
๒.๖ R.Lownsborough and D. Callcut,Electric Aids to Navigation : Radar and ARPA (London,Edward
Arnold,1993)
๒.๗ A.G Bole and W.O Dineley, Radar and ARPa Manual (Oxford ,Heinemann Professional publishing , 1990)
ผูจัดทํา
กองฝกเดินเรือและการเรือ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

