( เพื่อพลาง )

หลักสู ตร ๑๒๒๑
การป้องกันและขจัดมลพิษทางนา้ ( ผู้ปฏิบัตริ ะดับต้ น )
แผนกเดินเรื อและการเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

คำนำ
หลักสู ตรกำรป้ องกันและขจัดมลพิษทำงน้ ำ ( ผูป้ ฏิบตั ิระดับต้น ) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อรองรับแผนปฏิบตั ิ
กำร ในกำรป้ องกันและขจัดมลพิษทำงน้ ำเนื่องจำกน้ ำมันระดับ ทร. ( ผบ.ทร. ที่ ๑/๒๕๓๙ )ซึ่งเป็ นไปตำมที่
ยก.ทร. เสนอ โดยให้ กฝร. เป็ นหน่วยเปิ ดหลักสู ตรกำรป้ องกันและขจัดมลพิษทำงน้ ำเนื่องจำกน้ ำมัน
สำหรับกำลังพลระดับต่ำง ๆ ในระยะเริ่ มแรกขึ้นก่อน จนกว่ำ ทร. จะมีควำมพร้อมที่จะดำเนินกำรได้เอง
กฝร. จึงได้จดั ทำหลักสู ตรเกี่ยวกับกำรป้ องกัน และขจัดมลพิษทำงน้ ำขึ้นเป็ น ๓ ระดับ โดยหลักสู ตร
ลำดับแรกได้จดั ไว้สำหรับทำกำรฝึ กอบรมกำลังพลที่จะทำหน้ำที่เป็ นฝ่ ำยบริ หำร และหลักสู ตรลำดับ ที่ ๒
สำหรับฝึ กอบรมกำลังพลที่จะทำหน้ำที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิระดับกลำง รองรับจำกหลักสู ตรลำดับแรก สำหรับ
หลักสู ตรนี้ เป็ นหลักสู ตรลำดับที่ ๓ จัดทำขึ้นสำหรับฝึ กอบรมกำลังพลที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรป้ องกัน และ
ขจัดมลพิษทำงน้ ำในระดับต้น ซึ่ งเมื่อได้ทำกำรเปิ ดหลักสู ตรตำมลำดับจนครบทั้ง ๓ หลักสู ตรแล้ว จะทำให้
ทร. มีองค์บุคคลที่พร้อมจะปฏิบตั ิกำรตำมแผนในระยะเริ่ มต้นได้ระดับหนึ่ง
เมื่อได้ทำกำรฝึ กอบรมตำมหลักสู ตรเป็ นระยะเวลำพอสมควร ตลอดจนทำกำรประเมินผลปรับปรุ ง
หลักสู ตร ให้ได้ผลดีตรงตำมควำมมุ่งหมำย และ มีกำรฝึ กอบรมเตรี ยมกำลังพลได้เพียงพอตำมควำมจำเป็ น
แล้ว คำดว่ำจะส่ งผลให้เกิดควำมพร้อมในด้ำนองค์บุคคล สำหรับทำหน้ำที่ป้องกันและขจัดมลพิษทำงน้ ำ
ในส่ วนที่ ทร. รับผิดชอบ ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพในช่วงเวลำต่อไป

กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
กันยำยน ๒๕๔๐

( เพื่อพลำง )
หลักสู ตร ๑๒๒๑กำรป้ องกันและขจัดมลพิษทำงน้ ำ ( ผูป้ ฏิบตั ิระดับต้น )
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ. ๒๕๔๐
๑. ควำมมุ่งหมำยของหลักสู ตร
เพื่อฝึ กอบรมกำลังพลของกองทัพเรื อ ให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรปฏิบตั ิ กำรขจัดครำบน้ ำมัน
ในทะเลได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นนำยทหำรประทวนทุกพรรค-เหล่ำ ชั้นยศ จ.ต.-พ.จ.อ. ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบตั ิกำรขจัด
ครำบน้ ำมันในทะเล
๓. ระยะเวลำในกรศึกษำ
๑ สัปดำห์ ( เป็ นช่วงเวลำโดยประมำณ และต้องไม่นอ้ ยกว่ำ ๓๐ ชัว่ โมง )
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์ให้มีกำรศึกษำ ๕ วัน
๔.๒ กำหนดเวลำฝึ กหัดศึกษำประจำวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐
ออกกำลังกำยตำมลำพัง
๐๘๐๐ - ๐๙๐๐
เวลำของผูบ้ งั คับบัญชำ
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ศึกษำในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
ศึกษำในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐
กีฬำตำมลำพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
เวลำของผูบ้ งั คับบัญชำ/ศึกษำตำมลำพัง
๔.๓ กำรศึกษำในห้องเรี ยนและกำรฝึ กปฏิบตั ิตำมปกติให้เป็ นไปตำม ข้อ ๔.๒ แต่ถำ้ มีควำมจำเป็ น
เพื่อให้กำรฝึ กอบรมบรรลุผลตำมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร กฝร. สำมำรถปรับเวลำเรี ยนในหนึ่งสัปดำห์
ให้ต่ำงไปจำก ข้อ ๔.๑ ได้ตำมควำมเหมำะสม
๔.๔ กำหนดกำรเปิ ดและปิ ดกำรอบรม เป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร.
๕. กำรดูกิจกำรนอกหน่วยและกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย
ดูกิจกำรของหน่วยงำนขจัดครำบน้ ำมันในทะเล ของภำครัฐบำล หรื อภำคเอกชน
๕.๒ กำรบรรยำยพิเศษ ไม่มี

-๒๖. คะแนนประจำตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย
คะแนนประจำตัวนักเรี ยนทหำร พ.ศ. ๒๕๓๐
๗. กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
ตำมระเบียบกองทัพเรื อ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษำทหำรเรื อ ว่ำ
ด้วยกำรดำเนินกำรศึกษำของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำม ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย กำร
ดำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชัว่ โมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และ
กำหนดชัว่ โมงกำรปฏิบตั ิประมำณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิต
และให้เทียบเศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ กำรเรี ยนภำคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ กำรเรี ยนภำคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ กำรฝึ กภำคสนำม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ กำรกำหนดวิชำในหลักสู ตร ทุกวิชำในหลักสู ตรเป็ นวิชำหลัก มีรำยชื่อวิชำ จำนวนชัว่ โมง
และหน่วยกิต ดังนี้
จำนวนชัว่ โมง
ชื่อวิชำ
- ควำมรู ้พ้นื ฐำนในกำรขจัดครำบ
น้ ำมันในทะเล
- เครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรขจัด
ครำบน้ ำมันในทะเล
- กำรปฏิบตั ิในกำรขจัดครำบน้ ำมัน
ในทะเล และชำยฝั่ง
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

สอบ

รวม

๓

-

-

๓

- ไม่คิดหน่วยกิต

๖

๙

-

๑๕

๐.๕

-

๑๒

-

๑๒

๐.๕

๙

๒๑

-

๓๐

๑

-๓๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ รำยละเอียดแต่ละวิชำ ตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑ ควำมรู ้พ้นื ฐำนในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ กำรปฏิบตั ิในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง
ผนวก ค.
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๑๒๒๑ เป็ นหมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำ กำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชำในแต่ละผนวก เลขตัวแรก
หมำยถึงชัว่ โมงสอนทำงทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมำย / คือกำรสอนทำงปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก. วิชำ ๑๒๒๑.๑ ควำมรู ้พ้นื ฐำนในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล
๓ ชม.หน้ำ ๔-๕
ผนวก ข. วิชำ ๑๒๒๑.๒ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล ๑๕ชม.หน้ำ๖-๘
ผนวก ค. วิชำ ๑๒๒๑.๓ กำรปฏิบตั ิในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง ๑๒ ชม.หน้ำ ๙

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๑๒๒๑.๑ ควำมรู ้พ้นื ฐำนในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล
- หน่วยกิต (๓- ๐ - ๐)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมได้ทรำบถึงชนิดประเภทและคุณสมบัติของน้ ำมัน กำร
เปลี่ยนแปลงของน้ ำมันเมื่อผสมกับน้ ำทะเล ผลกระทบของน้ ำมันที่ไหลลงสู่ ทะเลต่อสภำพสิ่ งแวดล้อม โดย
ให้สำมำรถนำควำมรู ้ที่ได้รับไปเป็ นหลัก สำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑.ชนิด ประเภท และคุณสมบัติของน้ ำมัน (๑/๐)
๑.๑ คุณสมบัติของน้ ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด
๑.๒ ประเภทของน้ ำมันเชื้ อเพลิงที่มีกำรขนส่ งทำงทะเล
๑.๓ สภำพของน้ ำมันเชื้ อเพลิงเมื่อผสมกับน้ ำทะเล
๒. ผลกระทบของน้ ำมันที่ไหลลงสู่ ทะเลต่อสภำพสิ่ งแวดล้อม (๒/๐)
๒.๑ อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อกำรเคลื่อนที่ของน้ ำมันในทะเล
๒.๒ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในทะเลและชำยฝั่ง
๒.๓แผนแม่บทแห่งชำติและแผนย่อยต่ำง ๆ เพื่อกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง
๒.๔ หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง
๒.๕ ผลเสี ย/ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อน้ ำมันเกิดกำรรั่วไหลในทะเลและชำยฝั่ง
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
หัวข้อวิชำ
-ชนิด ประเภทและคุณสมบัติ
ของน้ ำมัน
- ผลกระทบของน้ ำมันที่ไหล
ลงสู่ ทะเลต่อสภำพ
สิ่ งแวดล้อม

รวม

บรรยำย ปฏิบตั ิ
๑

-

๒

-

๓

-

กำรวัดและ
หน่วยกิต
กำร
ประเมินผล
-ประเมินผล
ทัว่ ไป

-

หมำยเหตุ
- ไม่คิดหน่วยกิต แต่
ถือเป็ นวิชำหลักที่
จะต้องผ่ำนกำร
ประเมินผลทัว่ ไป
-ใช้แนวทำง
ประเมินผลเหมือน
ผนวก ข.

-๕เอกสำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
๑. กฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง
๒. แผนแม่บทและแผนรองที่เกี่ยวกับกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง
๓. คู่มือกำรเรี ยน เรื่ องกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลและอื่น ๆ ของ EARL
๔. คู่มือกำรเรี ยนของ กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร.และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร. และคณะกรรมกำรปรับปรุ ง
หลักสู ตรกำรฝึ กอบรม ตำมคำสั่ง กฝร. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๑/๒๕๔๐ ลง ๒๘ พ.ค. ๔๐

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๑๒๒๑.๒ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล
๐.๕ หน่วยกิต (๖ - ๓ -๐)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมได้ทรำบถึง ชนิดของเครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรกำจัด
ครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง ส่ วนประกอบของเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ กำรตรวจสอบและกำรซ่ อมบำรุ ง
สำรเคมีในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล อุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่นสำรเคมี รวมทั้งกำรใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์
ต่ำงๆในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง โดยให้สำมำรถนำควำมรู ้ไปเป็ นหลักสำหรับกำรปฏิบตั ิกำร
ในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ชนิดของเครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล ( ๒/๓ )
๑.๑. เครื่ องสู บครำบน้ ำมัน (Skimmer)
๑.๑.๑ แบบต่ำงๆของเครื่ องสู บน้ ำมัน (Skimmer)
๑.๑.๒ ส่ วนประกอบต่ำงๆของเครื่ องสู บน้ ำมัน (Skimmer)
๑.๑.๓ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับเครื่ องสู บครำบน้ ำมัน
๑.๑.๔ กำรตรวจสอบ กำรบำรุ งรักษำและกำรซ่อมบำรุ ง
๑.๑.๕ กำรใช้เครื่ องสู บครำบน้ ำมัน
๑.๒. เครื่ องดักและกักเก็บครำบน้ ำมัน (Boom)
๑.๒.๑ แบบต่ำง ๆ ของเครื่ องดักและกักเก็บครำบน้ ำมัน Boom
๑.๒.๒ ส่ วนประกอบต่ำง ๆ ของเครื่ องดักและกักเก็บครำบน้ ำมัน (Boom)
๑.๒.๓ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับเครื่ องดักและกักเก็บครำบน้ ำมัน (Boom)
๑.๒.๔ ข้อจำกัดในกำรใช้เครื่ องดักและเก็บกักครำบน้ ำมัน (Boom) แต่ละชนิด
๑.๒.๕ กำรตรวจสอบ กำรบำรุ งรักษำ และกำรซ่อมบำรุ ง
๑.๒.๖ กำรใช้เครื่ องดักและกักเก็บครำบน้ ำมัน
๒. เครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรขจัดครำบน้ ำมันตำมชำยฝั่ง (๑/๒)
๒.๑ ชนิดของเครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรขจัดครำบน้ ำมันตำมชำยฝั่ง
๒.๒ ส่ วนประกอบต่ำง ๆของเครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรขจัดครำบน้ ำมันตำมชำยฝั่ง
๒.๓ กำรตรวจสอบ กำรบำรุ งรักษำและกำรซ่อมบำรุ ง เครื่ องมือและอุปกรณ์
๓.๔ กำรใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรขจัดครำบน้ ำมันตำมชำยฝั่ง
๓. สำรเคมีในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล (สำรdispersants) (๑/๐)
๓.๑ คุณสมบัติของสำรเคมีในกำรขจัดครำบน้ ำมัน
๓.๒ ขีดจำกัดและผลกระทบในกำรใช้สำรเคมีในกำรขจัดครำบน้ ำมัน
๓.๓ วิธีกำรฉี ดพ่นสำรเคมีในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล

-๗๔. เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในกำรฉี ดพ่นสำรเคมี (๑/๒)
๔.๑ ชนิดของเครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรในกำรฉี ดพ่นสำรเคมี
๔.๒ ส่ วนประกอบของเครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรฉี ดพ่นสำรเคมี
๔.๓ กำรประกอบเครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรฉี ดพ่นสำรเคมี
๔.๔ กำรตรวจสอบ กำรบำรุ งรักษำและกำรซ่อมบำรุ ง เครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำรฉี ดพ่นสำรเคมี
๔.๕ กำรใช้เครื่ องมือ และอุปกรณ์ในกำรฉี ดพ่นสำรเคมี
๕. อุปกรณ์ที่ใช้บรรจุครำบน้ ำมัน (๑/๒)
๕.๑ ชนิดและอุปกรณ์ในกำรบรรจุครำบน้ ำมัน
๕.๒ ส่ วนประกอบของอุปกรณ์ในกำรบรรจุครำบน้ ำมัน
๕.๓ กำรบำรุ งรักษำและกำรซ่อมบำรุ งอุปกรณ์ในกำรบรรจุครำบน้ ำมัน
๕.๔ กำรใช้อุปกรณ์ในกำรบรรจุครำบน้ ำมัน
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
หัวข้อวิชำ
- ชนิดของเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ในกำรขจัดครำบ
น้ ำมันในทะเล
- เครื่ องมือและอุปกรณ์ในกำร
ขจัดครำบน้ ำมันตำมชำยฝั่ง
- สำรเคมีในกำรขจัดครำบ
น้ ำมันในทะเล
- เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบในกำรฉี ดพ่น
สำรเคมี
- อุปกรณ์ที่ใช้บรรจุครำบน้ ำมัน
รวม

บรรยำย ปฏิบตั ิ
๒

๓

๑

๒

๑

-

๑

๒

๑
๖

๒
๙

กำรวัดและ
หน่วยกิต
กำร
ประเมินผล
- ประเมินผล
ทัว่ ไป

๐.๕

หมำยเหตุ
- กำรประเมินผล
หน่วยรับผิดชอบ
หลักสู ตรกำหนดวิธี
ประเมินค่ำได้ตำม
ควำมเหมำะสมและ
แปรค่ำให้เป็ นตัวเลข
( คะแนนดิบ )เพื่อ
คำนวณเป็ นระดับ
คะแนน ตำมระบบ
ของ ยศ.ทร.

-๘ เอกสำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
๑. คู่มือกำรเรี ยน เรื่ องกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล และอื่น ๆ ของ EARL
๒. คู่มือกำรเรี ยนของ กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร. และคณะกรรมกำรปรับปรุ ง
หลักสู ตรกำรฝึ กอบรม ตำมคำสั่ง กฝร. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๑/๒๕๔๐ ลง ๒๘ พ.ค. ๔๐

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๙ ผนวก ค.
ชื่อวิชำ ๑๒๒๑.๓ กำรปฏิบตั ิในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลชำยฝั่ง
๐.๕ หน่วยกิต (๐-๑๒-๐)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กอบรมได้ทรำบถึง วิธีกำรปฏิบตั ิในกำรใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์
ต่ำงๆประกอบกัน ในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเลชำยฝั่ง พร้อมทั้งอุปสรรคต่ำงๆในกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่ งจะทำ
ให้สำมำรถนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้ำที่ ในกำรขจัด
ครำบน้ ำมันในทะเลและชำยฝั่ง ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรปฏิบตั ิในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล (๐/๖)
๑.๑ กำรใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล ประกอบกับเรื อหรื ออำกำศยำน
๒. กำรปฏิบตั ิในกำรขจัดครำบน้ ำมันชำยฝั่ง (๐/๖)
๒.๑ กำรใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรขจัดครำบน้ ำมันตำมชำยฝั่ง ประกอบกับยำนพำหนะอื่นๆ
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
หัวข้อวิชำ
- กำรปฏิบตั ิในกำรขจัดครำบ
น้ ำมันในทะเล
- - กำรปฏิบตั ิในกำรขจัดครำบ
น้ ำมันชำยฝั่ง
รวม

บรรยำย ปฏิบตั ิ
-

๖

-

๖

-

๑๒

กำรวัดและ
หน่วยกิต
กำร
ประเมินผล
-ประเมินผล
ทัว่ ไป

หมำยเหตุ
-แนวทำงปฏิบตั ิใน
กำรประเมินผลให้
ปฏิบตั ิเหมือน
ผนวก ข.

๐.๕

เอกสำรประกอบกำรเรี ยนกำรสอน
๑. คู่มือกำรเรี ยน เรื่ องกำรขจัดครำบน้ ำมันในทะเล และอื่น ๆ ของ EARL
๒. คู่มือกำรเรี ยนของ กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร. และคณะกรรมกำรปรับปรุ ง
หลักสู ตรกำรฝึ กอบรม ตำมคำสั่ง กฝร. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๑/๒๕๔๐ ลง ๒๘ พ.ค. ๔๐
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

