หลักสู ตร ๑๒๑๕ อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่ าเอกเหล่ าทหารสามัญ
แผนกเดินเรื อและการเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๓

คานา
หลักสู ตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอกเหล่าทหารสามัญฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งขึ้นใหม่จากหลักสู ตรที่
ยศ.ทร. ได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ ๑๗ พ.ย.๔๙ ระยะเวลาในการอบรมตามหลักสู ตรเดิม ๖ สัปดาห์
การปรับปรุ งใหม่ครั้งนี้ได้เพิ่มเวลาในหัวข้อวิชาเดิม ให้มีพ้นื ฐานทางทฤษฎีอย่างแท้จริ งมากขึ้น ได้แก่
หัวข้อวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ การเรื อทัว่ ไป การเรื อใหญ่ เครื่ องมือ แผนที่และบรรณสารการ
เดินเรื อ การเดินเรื อ การนาร่ อง และการหาที่เรื อ โดยกาหนดให้มีชวั่ โมงการปฏิบตั ิเพื่อนาไปฝึ กภาคปฏิบตั ิทางใช้
การในทะเลให้มากขึ้น จึงต้องเพิ่มเวลาในการอบรมให้เกิดความเหมาะสมจากหลักสู ตรเดิม ๖ สัปดาห์ เป็ น ๘
สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานในสาขาอาชีพของพรรคเหล่า ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรฉบับนี้แล้ว หากพบว่ามีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้มีความเหมาะสมเป็ น
ประการใด กฝร. จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
มิถุนายน ๒๕๕๓

หลักสู ตร ๑๒๑๕ อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นพันจ่าเอกเหล่าทหารสามัญ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๓
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ การเรื อและเดินเรื อ แก่พนั จ่าเอกเหล่าทหารสามัญ ให้
สามารถนาไป สอบเลื่อนฐานะเป็ นนายทหารสัญญาบัตร และปฏิบตั ิหน้าที่ตามอาชีพของพรรค - เหล่า ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารประทวน พรรคนาวินเหล่าทหารสามัญ ชั้นยศ พ.จ.อ.
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๘ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาการฝึ 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 การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๒๔๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
- ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยคะแนนประจาตัว
นักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วย การดาเนิ นการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนดชัว่ โมง
การปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบเศษของ
ชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ การเรี 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 มีรายชื่ อวิชา จานวนชัว่ โมงและหน่วยกิตดังนี้
จานวนชัว่ โมง
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ รวม
- กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
๒๑
๓
๓
๒๗
๑.๕
- การเรื อทัว่ ไป
๒๔
๑๒
๓
๓๙
๒
- การเรื อใหญ่
๑๘
๒๑
๓
๔๒
๑.๕
- เครื่ องมือ แผนที่และบรรณสารการเดินเรื อ
๑๘
๑๕
๓
๓๖
๑.๕
- การเดินเรื อ การนาร่ องและการหาที่เรื อ
๔๘
๓๙
๙
๙๖
๔
รวม ๑๒๙
๙๐
๒๑ ๒๔๐
๑๐.๕
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ การเรื อทัว่ ไป
ผนวก ข
๑๐.๑.๓ การเรื อใหญ่
ผนวก ค
๑๐.๑.๔ เครื่ องมือ แผนที่และบรรณสารการเดินเรื อ
ผนวก ง
๑๐.๑.๕ การเดินเรื อ การนาร่ องและการหาที่เรื อ
ผนวก จ
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๑๒๑๕ เป็ นหมายเลขของหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ ชัว่ โมง
การสอนทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ

-๓รายการผนวก
ผนวก ก วิชา ๑๒๑๕.๑
ผนวก ข วิชา ๑๒๑๕.๒
ผนวก ค วิชา ๑๒๑๕.๓
ผนวก ง วิชา ๑๒๑๕.๔
ผนวก จ วิชา ๑๒๑๕.๕

กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
การเรื อทัว่ ไป
การเรื อใหญ่
เครื่ องมือ แผนที่และบรรณสารการเดินเรื อ
การเดินเรื อ การนาร่ องและการหาที่เรื อ

๒๗
๓๙
๔๒
๓๖
๙๖

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

ชม.
ชม.
ชม.
ชม.
ชม.

หน้า
หน้า
หน้า
หน้า
หน้า

๔
๕-๖
๗-๘
๙ - ๑๐
๑๑-๑๒

-๔ผนวก ก
ชื่อวิชา ๑๒๑๕.๑ กฎหมายข้อบังคับและระเบียบ
๑.๕ หน่วยกิต (๒๑ - ๓ –๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ที่จาเป็ นสาหรับการเดินเรื อ ข้อบังคับ
ทหารเรื อ ตลอดจนระเบียบกองเรื อยุทธการ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถนาไปสอบเลื่อนฐานะเป็ นนายทหารสัญญาบัตร และ
ปฏิบตั ิหน้าที่นายยามพรรคนาวิน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. กฎหมาย (๑๒/๐)
๑.๑ พ.ร.บ.ป้ องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
๑.๒ พ.ร.บ.การเดินเรื อในน่านน้ าไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๒. ข้อบังคับทหารเรื อว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรื อหลวง (๓/๐)
๒.๑ หน้าที่นายทหารยามพรรคนาวินโดยทัว่ ไป
๒.๒ หน้าที่นายทหารยามพรรคนาวินเรื อจอด
๒.๓ หน้าที่นายทหารยามพรรคนาวินเรื อเดิน
๓. ระเบียบกองเรื อยุทธการ (๖/๓)
๓.๑ การเขียนปูมพรรคนาวิน
๓.๒ การปิ ดประตูฝากั้นน้ า
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
- กฎหมาย
๑๒
- ข้อบังคับทหารว่าด้วย
๓
สอบข้อเขียน
หน้าที่ราชการในเรื อหลวง
-ระเบียบกองเรื อยุทธการ
๖
๓
รวม
๒๑
๓
๓
๑.๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. พ.ร.บ.ป้องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
๒. พ.ร.บ.การเดินเรื อในน่านน้ าไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๓. ข้อบังคับทหารเรื อว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรื อหลวง
๔. ระเบียบกองเรื อยุทธการ พ.ศ.๒๕๒๓
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๕ผนวก ข
ชื่อวิชา ๑๒๑๕.๒ การเรื อทัว่ ไป
๒ หน่วยกิต (๒๔ - ๑๒ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้เกี่ยวกับ การสมอ การผูกทุ่น เชือก รอกและปั้ นจัน่ ตลอดจน
การสั่งการ นาเรื อและการถือท้ายเรื อใหญ่ให้สามารถสอบเลื่ อนฐานะเป็ นนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวิน และ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การสมอ (๖/๐)
๑.๑ สมอ สายสมอ เครื่ องประกอบสายสมอ และกว้าน
๑.๒ ความหมาย และการใช้สมอ
๑.๓ การกะสมอ
๒. การผูกทุ่น (๓/๐)
๒.๑ การเตรี ยมโซ่ และการส่ งลวดนาผูกทุ่น
๒.๒การผูกทุ่นหัว - ท้าย
๒.๓ ข้อแนะนาในการใช้โซ่ และการปฏิบตั ิในการผูกทุ่น
๓. เชือกและการใช้เชือก (๖/๓)
๓.๑ ชนิดของเชือกและวัตถุที่ใช้ทา
๓.๒ คุณสมบัติและการวัดขนาดของเชือกและลวด
๓.๓ การประมาณกาลังของเชื อกและลวด
๓.๔ การใช้และการเก็บรักษา
๓.๕ ฝึ กการผูกเงื่อนต่าง ๆ
๔. รอกและปั้ นจัน่ (๖/๓)
๔.๑ ชนิด ชื่อและส่ วนต่าง ๆ ของรอก
๔.๒ วัตถุที่ใช้ทาและประโยชน์ของรอก,จาด
๔.๓ วิธีวดั ขนาดและประโยชน์ในการวัดขนาดของรอก
๔.๔ ความรู ้เกี่ยวปั้ นจัน่ คันเบ็ด เครื่ องจักรยกเรื อโบตหรื อยกของ
๔.๕ วิธีการใช้ปั่นจัน่ คันเบ็ด เครื่ องจักรยกเรื อโบตหรื อยกของ
๔.๖ ฝึ กการร้อยรอกวิธีต่าง ๆ และการแก้รอกพันกัน
๕. การสั่งนาเรื อและการถือท้ายเรื อใหญ่ (๓/๖)
๕.๑ การถือท้ายและการสั่งการในการถือท้ายเรื อใหญ่
๕.๒ คาแนะนาและการปฏิบตั ิสาหรับคนถือท้าย
๕.๓ คาสั่งการใช้เครื่ องจักรและการแต่งความเร็ ว
๕.๔ ความรู ้เกี่ยวสะพานเดินเรื อ ห้องถือท้าย เครื่ องถือท้าย การติดต่อสื่ อสารและเครื่ องมือ
๕.๕ การเปลี่ยนหน้าที่
๕.๖ ฝึ กการนาเรื อและการถือท้ายจากเครื่ องฝึ กเดินเรื อจาลอง

-๖สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การสมอ
- การผูกทุ่น
- เชือกและการใช้เชือก
- รอกและปั้ นจัน่
- การสั่งการนาเรื อและการถือท้ายเรื อ
ใหญ่
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๖
๓
๖
๓
๖
๓
๓
๖
๒๔

๑๒

๓

หน่วยกิต

การวัดและการ
ประเมินผล

สอบข้อเขียนและ
สอบปฏิบตั ิ

๒

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. การเรื อ เล่ม ๑ กองทัพเรื อ พ.ศ.๒๕๒๒
๒. ตาราการเรื อ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๗ผนวก ค
ชื่อวิชา ๑๒๑๕.๓ การเรื อใหญ่
๑.๕ หน่วยกิต (๑๘ - ๒๑ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับ การหาโมเมนตั้มของเรื อ วิธีหาวงหัน หาความเร็ วของเรื อ
การทดลองเครื่ อง ตลอดจนการพ่วงเรื อ ให้สามารถสอบเลื่อนฐานะเป็ นนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวินและ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การหาโมเมนตั้มของเรื อ (๓/๓)
๑.๑ กล่าวโดยทัว่ ไป
๑.๒ หลักในการดาเนินการหาโมเมนตั้ม
๑.๓ การเตรี ยมการและหลักการในการปฏิบตั ิ
๑.๔ ฝึ กการหาโมเมนตั้มของเรื อ
๒. วิธีหาวงหัน (๓/๓)
๒.๑ จุดหมุนของเรื อ
๒.๒ หลักปฏิบตั ิในการหาวงหันของเรื อ
๒.๓ ฝึ กการหาวงหัน
๓. การหาความเร็ วของเรื อและการทดลองเครื่ อง (๓/๓)
๓.๑ วิธีการหาความเร็ วเรื อ
๓.๒ วิธีประมาณความหมดเปลืองของเชื้ อเพลิง
๓.๓ ฝึ กการหาความเร็ วของเรื อ
๔. การพ่วงเรื อ (๓/๐)
๔.๑ กล่าวโดยทัว่ ไป
๔.๒ วิธีจูงท้ายหรื อพ่วงท้าย
๔.๓ วิธีจูงข้างหรื อพ่วงข้าง
๕. การนาเรื อ (๖/๑๒)
๕.๑ แนวทางเรื อและการนาร่ องทัว่ ไป
๕.๒ การนาเรื อเข้าร่ องน้ าสันดอนปากน้ าเจ้าพระยา
๕.๓ การนาเรื อเข้าแม่น้ า

-๘สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การหาโมเมนตั้มของเรื อ
- วิธีหาวงหัน
- การหาความเร็ วของเรื อและ
การทดลองเครื่ อง
- การพ่วงเรื อ
- การนาเรื อ
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๖
๑๘

๑๒
๒๑

การวัดและ
ประเมินผล

หน่วยกิต

สอบข้อเขียนและ
สอบปฏิบตั ิ

๓

๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. การเรื อใหญ่ รร.นายเรื อ พ.ศ.๒๔๙๖
๒. ตาราการเรื อ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๙ผนวก ง
ชื่อวิชา ๑๒๑๕.๔ เครื่ องมือ แผนที่และบรรณสารการเดินเรื อ
๑.๕ หน่วยกิต ( ๑๘ – ๑๕ –๓ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับ เครื่ องมือเดินเรื อ แผนที่เดินเรื อ ตลอดจนบรรณสาร
การเดินเรื อต่างๆ ให้สามารถสอบเลื่อนฐานะเป็ นนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวินและปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. เครื่ องมือเดินเรื อ (๖/๖)
๑.๑ เครื่ องมือเดินเรื อ เครื่ องหาระยะทางและความเร็ ว
๑.๒ เครื่ องมือหาที่เรื อและเครื่ องหาความลึกของน้ า
๑.๓ เครื่ องมือตรวจอากาศ เครื่ องใช้และเครื่ องเขียน
๑.๔ ฝึ กการใช้เครื่ องมือเดินเรื อ
๒. แผนที่เดินเรื อ (๖/๖)
๒.๑ ชนิดของแผนที่เดินเรื อ
๒.๒ ลักษณะของแผนที่เดินเรื อ
๒.๓ การใช้ การเก็บรักษา และการแก้ไข้แผนที่เดินเรื อ
๒.๔ ฝึ กการใช้แผนที่เดินเรื อ
๓. บรรณสารการเดินเรื อ (๖/๓)
๓.๑ บรรณสารการเดินเรื อที่จาเป็ นต่าง ๆ
๓.๒ การแก้บรรณสารการเดินเรื อ
๓.๓ การใช้มาตราน้ า
๓.๔ ฝึ กการใช้บรรณสารการเดินเรื อ
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- เครื่ องมือเดินเรื อ
- แผนที่เดินเรื อ
- บรรณสารการเดินเรื อ
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๖
๖
๖
๖
๖
๓
๑๘
๑๕
๓

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล
สอบข้อเขียน
และสอบปฏิบตั ิ

๑.๕

หมายเหตุ

- ๑๐ รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ตาราเดินเรื อ พล.ร.ต.เจียม อัมระปาล พ.ศ.๒๕๑๙
๒. ตาราเดินเรื อ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๑ -

ผนวก จ
ชื่อวิชา ๑๒๑๕.๕ การเดินเรื อ การนาร่ อง และการหาที่เรื อ
๔.๐ หน่วยกิต (๔๘ - ๓๙ -๙)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับ อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์ศพั ท์ เครื่ องหมายทางเรื อ
เวลา การใช้มาตราน้ า การหาดิวเิ อชัน่ ของเข็มทิศ วิธีหาที่เรื อโดยการตรวจวัตถุบนพื้นโลก แบริ่ งอันตราย มุมอันตราย
วิธีหลีกอันตราย การแก้เข็มแบริ่ ง และกระดานหนเบื้องต้น ให้สามารถสอบเลื่อนฐานะเป็ นนายทหารสัญญาบัตรพรรค
นาวินและปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเดินเรื อ (๖/๐)
๑.๑ ประวัติ คุณประโยชน์และสารประกอบของอุตุนิยมวิทยา
๑.๒ ลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย
๑.๓ พายุหมุนโซนร้อน
๒. วิเคราะห์ศพั ท์ (๖/๐)
๒.๑ ประเภทของการเดินเรื อ
๒.๒ คาจากัดความในการเดินเรื อ
๓. เครื่ องหมายทางเรื อ (๓/๐)
๓.๑ ประภาคารและกระโจมไฟ
๓.๒ ระบบทุ่นเครื่ องหมายช่วยการเดินเรื อ
๔. เวลา (๖/๐)
๔.๑ เวลาตาบลที่ต่าง ๆ
๔.๒ การหาเวลาดวงอาทิตย์ตก
๕. การหาดิวเิ อชัน่ ของเข็มทิศ (๖/๖)
๕.๑ การหมุนเรื อหาดิวเิ อชัน่ และการสอดแท่งแม่เหล็กแก้เข็มทิศ
๕.๒ วิธีหมุนเรื อหาดิวเิ อชัน่
๕.๓ การทาบัญชี ดิวเิ อชัน่ และการเขียนเส้นโค้ง
๕.๔ ฝึ กการหมุนเรื อหาดิวเิ อชัน่
๖. การวางแผนการเดินเรื อและการขีดเข็ม (๖/๖)
๗. วิธีหาที่เรื อโดยการตรวจวัตถุบนพื้นโลก (๖/๑๒)
๗.๑ เส้นตาบลที่และที่เรื อแบริ่ ง
๗.๒ วิธีหาเส้นตาบลที่
๗.๓ วิธีหาที่เรื อเมื่อเห็นวัตถุบนพื้นโลก
๗.๔ ฝึ กการหาที่เรื อวิธีต่าง ๆ
๘. แบริ่ งอันตราย มุมอันตรายและวิธีหลีกอันตราย (๓/๓)
๘.๑ แบริ่ งอันตราย
๘.๒ มุมอันตรายและวิธีหามุมอันตรายแนวนอน
๘.๓ วิธีหลีกอันตรายโดยที่หมายสองแห่งอยูใ่ นแนวเดี่ยวกัน
๘.๔ ฝึ กการแบริ่ งอันตราย มุมอันตราย และวิธีหลีกอันตราย

- ๑๒ ๙. การแก้เข็มและแบริ่ ง (๓/๓)
๑๐.เรดาร์ และกระดานหนเบื้องต้น (๓/๙)
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
หัวข้ อวิชา
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
-อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการเดินเรื อ
๖
-วิเคราะห์ศพั ท์
๖
-เครื่ องหมายทางเรื อ
๓
-เวลา
๖
-การหาดิวเิ อชัน่ ของเข็มทิศ
๖
๖
-การวางแผนการเดินเรื อและ
๖
๖
การขีดเข็ม
-วิธีหาที่เรื อโดยการตรวจวัตถุ
๖
๑๒
บนพื้นโลก
-แบริ่ งอันตราย มุมอันตรายและ
๓
๓
วิธีหลีกอันตราย
-การแก้เข็มและแบริ่ ง
๓
๓
-เรดาร์ และกระดานหนเบื้องต้น
๓
๙
รวม
๔๘
๓๙
๙

หน่วย
กิต

การวัดและ
ประเมินผล

สอบข้อเขียน
และสอบปฏิบตั ิ

๔.๐

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ตาราอุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยา อศ.
๒. ตาราเดินเรื อ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

