
 

 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 

(Career Development Course for Master Chief Petty Officer) 
โรงเรียนอุทกศาสตร์ กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
    

 
๑.  ความมุ่งหมายของหลักสูตร 
      เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม    ซึ่งเป็นนายทหารประทวนชั้นพันจ่าเอกหรือเทียบเท่า   มีความรู้ด้านงานอุทกศาสตร์   
และงานอื่น ๆ     ที่เกี่ยวข้องในระดับสูง    เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับที่จะปฏิบัติงาน     ในหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร   
รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลภายในองค์กร 
๒.   คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
    ๒.๑  นายทหารประทวนชั้นพันจ่าเอก  เหล่าต่าง ๆ      ของกรมอุทกศาสตร์  ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ ทร.
ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๒๙ 
 ๒.๒  นายทหารประทวนชั้นพันจ่าเอก  หรือเทียบเท่า  ของหน่วยงานอื่น ๆ  ทั้งภายในและภายนอก ทร.ที่
ต้องการฝากเข้าเรียน  โดยมีหนังสือติดต่อมาล่วงหน้า 
๓.   ระยะเวลาในการอบรม 
 ประมาณ  ๘  สัปดาห์ 
๔.   วิธีด าเนินการอบรม 
 ๔.๑  อบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ในห้องเรียนวันละ  ๖ ชม.  ระหว่าง ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐  และ ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐   
 ๔.๒  ด าเนินการสอนด้วยวิธีบรรยาย  และสาธิต    หรือวิธีการอ่ืน ๆ     ตามความเหมาะสมของลักษณะวิชา 
ที่ท าการสอน  และบรรยายพิเศษ  โดยมีรายละเอียดการสอน ดังนี้ 
  ๔.๒.๑  อบรมทางทฤษฎีรวม  ๑๙๘ ชม. 
  ๔.๒.๒  อบรมทางปฏิบัติ  ๒๖ ชม. 
  ๔.๒.๓  การบรรยายพิเศษ  รวม ๕ ชม. 
   ๔.๒.๔  ดูกิจการนอกหน่วยและกิจกรรม  ๑๕ ชม. 
๕.   การก าหนดหน่วยกิต 
 ๕.๑  หน่วยกิต  หมายถึง  หน่วยวัดปริมาณการศึกษา  โดยก าหนดให้ภาคทฤษฎี  ๑๖ ชม.  เป็น  ๑ หน่วยกิต  
และภาคปฏิบัติ  ๓๒ ชม.  เป็น  ๑ หน่วยกิต 
 ๕.๒  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ๙ หน่วยกิต 
๖.   การบรรยายพิเศษ 
      การบรรยายพิเศษ  จะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านงานอุทกศาสตร์     หรือสาขาอ่ืน ๆ    ที่เก่ียวข้องมา
ให้ความรู้เพิ่มเติม  แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ตามแต่จะพิจารณาเห็นเหมาะสม  ใช้เวลา  ๕ ชม. 
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๗. การดูกิจการนอกหน่วยและกิจกรรม 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ  ภายใน  หรือ นอก ทร. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรม   และท าให้มีความรู้กว้างขวางข้ึน         กับให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน   ตามแต่จะก าหนดเห็นเหมาะสม  โดยมีระยะเวลารวมทั้งสั้น  ๑๕ ชม. 
๘.   คะแนนประจ าตัวนักเรียน 
       ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา  พ.ศ.๒๕๓๐  และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือว่าด้วย
คะแนนประจ าตัวนักเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ 
๙.   การวัดผล  และการประเมินผลการอบรม 
       ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา  พ.ศ.๒๕๓๐  และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือว่าด้วยการ
ด าเนินการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค  พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑๐.  เกณฑ์ตัดสินการสอบความรู้ 
       ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา  พ.ศ.๒๕๓๐  และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือว่าด้วยการ
ด าเนินการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค  พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑๑.  โครงสร้างหลักสูตร 
 

ชื่อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

รวม หน่วยกิต 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  หมวดวิชาหลัก     
     ๑.๑  การส ารวจแผนที่ ๓ ๒๕ ๔ ๒๙ ๑ 
     ๑.๒  การสร้างแผนที่ ๓   ๒๐ ๕ ๒๕ ๑ 
     ๑.๓  สมุทรศาสตร์ ๓  ๒๕ - ๒๕ ๑ 
     ๑.๔  อุตุนิยมวิทยา ๓   ๒๐ ๕ ๒๕ ๑ 
     ๑.๕  การเดินเรือ และเครื่องมือเดินเรือ ๓ ๒๐ ๕ ๒๕ ๑ 
     ๑.๖  เครื่องหมายทางเรือ  ๓ ๒๒ ๓ ๒๕ ๑ 
๒.  หมวดวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาหลัก     
      ๒.๑   ภาษาอังกฤษ  ๓ ๒๕ - ๒๕ ๑ 
      ๒.๒  การใช้คอมพิวเตอร์ ๑๖ ๒ ๑๘ ๑ 
      ๒.๓  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  และงานสารบรรณ   ๒๕ ๒ ๒๗ ๑ 
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ชื่อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

รวม หน่วยกิต 
บรรยาย ปฏิบัติ 

       ๒.๔  การบรรยายพิเศษ ๕ -  ๕ - 
๓.  ดูกิจการนอกหน่วยและกิจกรรม - ๑๕ ๑๕ - 

รวม ๒๐๓ ๔๑ ๒๔๔ ๙ 
 
๑๒.  บรรยายหลักสูตร 
 ผนวก ก.  หมวดวิชาหลัก 
 ผนวก ข.  หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผนวก  ก 
หมวดวิชาหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 
 
ชื่อวิชา  การส ารวจแผนที่ ๓     ๑ หน่วยกิต  (๒๕ - ๐ – ๔ ) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมและขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงในการ

ส ารวจแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์ ได้รับความรู้ในเรื่องที่ส าคัญและทันสมัย รวมทั้งสามารถปฏิบัติ
ด้านการค านวณได้ในระดับที่สูงกว่าชั้นจ่าเอก เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติราชการในกรมอุทกศาสตร์ 

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานส ารวจแผนที่ ๒ 
    ๑.๑  ทบทวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานส ารวจแผนที่ ๑ 
    ๑.๒  จีออเดซี่ ๒ 
    ๑.๓  โครงสร้างแผนที่ ๒                
    ๑.๔  การน าภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในงานส ารวจแผนที่ 
   ๒.  การส ารวจแผนที่ภาคบก                                            
    ๒.๑  การแปลงระหว่างค่าพิกัดจีออเดติกกับค่าพิกัดฉาก 
    ๒.๒  การแปลงมูลฐานทางราบ 
    ๒.๓ การแปลงระหว่างค่าพิกัดยูทีเอ็มกริดกับค่าพิกัดจีออเดติก 
    ๒.๔ การค านวณและตีขอบระวางแผนที่ 
    ๒.๕ กาค านวณหาทิศและระยะทาง 
    ๒.๖ การส ารวจหาค่าพิกัดและการค านวณ 
    ๒.๗ การส ารวจและการค านวณระดับ 
    ๒.๘ การค านวณและการรังวัดหาทิศ 
   ๓.  การส ารวจแผนที่ภาคทะเล 
    ๓.๑  การตั้งสถานีน้ า                     
    ๓.๒  การค านวณหักแก้ความลึกน้ า 
    ๓.๓  การติดตั้งระบบหาที่เรือหยั่งน้ าตามชายฝั่ง 
    ๓.๔  การใช้ระบบหยั่งน้ าชนิดหลายล าคลื่น 
    ๓.๕ สัญลักษณ์และการเขียนต้นฉบับแผนที่ส ารวจ 
   ๔.  การประมวลผลและสร้างต้นฉบับแผนที่ส ารวจ                                      
    ๔.๑  การให้สัญลักษณ์บนแผนที่ส ารวจ                     
    ๔.๒  การเขียนรายละเอียดขอบระวางแผนที่                   
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หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานส ารวจแผนที่ ๒ ๖ -  การปฏิบัติ 
๒. การส ารวจแผนที่ภาคบก ๑๐ ๓  และ 
๓.  การส ารวจแผนที่ภาคทะเล ๖ ๑  สอบข้อเขียน 
๔.  การประมวลผลและสร้างต้นฉบับแผนที่ส ารวจ ๓ -   

รวม ๒๕ ๔ ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
   ๑.  ชุดวิชาการส ารวจแผนที่เล่ม ๑ , ๒ กรท.อศ. 
   ๒.  ทฤษฎี GPS โดย น.อ.ปรีชา  สมสุขเจริญ 
   ๓.  จีออเดซีเชิงเรขาคณิต โดย น.อ.ปรีชา  สมสุขเจริญ 
   ๔.  โครงสร้างแผนที่ โดย น.อ.ปรีชา  สมสุขเจริญ 
   ๕.  คู่มือการส ารวจแผนที่ กรท.อศ. 
   ๖. ระเบียบแผนที่ส ารวจและหลักฐานการส ารวจ 
   ๗. คู่มือส ารวจชั้นพันจ่าเอก ของ กองวิทยาการ อศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 
 
ชื่อวิชา  การสร้างแผนที่ ๓     ๑ หน่วยกิต  (๒๐ - ๐ - ๕ ) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานการพิมพ์และระบบการพิมพ์ที่ส าคัญ การแยกสีเพื่อการพิมพ์

แผนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอนการผลิตแผนที่ (Map Production) จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ สามารถผลิต
เป็นแผนที่เดินเรือมาใช้งานได้ 

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  การพิมพ์เบื้องต้น       
    ๑.๑  หลักการพื้นฐานการพิมพ์            
    ๑.๒  ระบบการพิมพ์ที่ส าคัญ      
    ๑.๓  ข้อดีและข้อเสียของระบบการพิมพ์แบบต่าง ๆ 
    ๑.๔  การเลือกใช้ระบบการพิมพ์ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์                                
   ๒.  การแยกสีและสร้างแบบบนแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป                             
    ๒.๑  ทฤษฎีสี             
    ๒.๒  การแยกสีด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
    ๒.๓  เครื่องสร้างแม่พิมพ์อัตโนมัติ 
   ๓.  การพิมพ์ออฟเซต                        
    ๓.๑  หลักการท างานของเครื่องพิมพ์ออฟเซต                     
    ๓.๒  ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ออฟเซต              
    ๓.๓  การเตรียมเครื่องพิมพ์ , แม่พิมพ์ , และหมึกพิมพ์ 
    ๓.๔  การปฏิบัติการพิมพ์                
    ๓.๕  การควบคุมคุณภาพการพิมพ์ 
    ๓.๖  เหตุขดัข้องและการแก้ไข 
    ๓.๗  การปฏิบัติหลังการพิมพ์ 
    ๓.๘  การบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ 

 หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  การพิมพ์เบื้องต้น       ๖   สอบข้อเขียนและ 
๒.  การแยกสีและสร้างแบบบนแม่พิมพ์ด้วย    
     โปรแกรมส าเร็จรูป                             

๖ ๒  การปฎิบัติ 

๓.  การพิมพ์ออฟเซต                        ๘ ๓   
     

รวม ๒๐ ๕ ๑  
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เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
   ๑.  คู่มือการใช้โปรแกรมแยกสีและสร้างภาพบนแม่พิมพ์ (Navigator Elite Workflow) 
   ๒.  การพิมพ์ออฟเซท ดร.วิชัย  พยัคฆโส แปลและเรียบเรียง โลกการพิมพ์ 
   ๓.  คู่มือการสร้างแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 
 
ชื่อวิชา  สมุทรศาสตร์ ๓     ๑ หน่วยกิต  (๒๕ - ๐ - ๐) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในงานทางสมุทรศาสตร์และการใช้การด าเนินการงานทาง 
   สมุทรศาสตร์  การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสมุทรศาสตร์ตลอดจนเข้าใจวัตถุประสงค์ของ 
   การส ารวจสมุทรศาสตร์ 
บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  ทั่วไป                                                 
    ๑.๑  สาขาวิชาสมุทรศาสตร์       
    ๑.๒  ประวัติการส ารวจทางสมุทรศาสตร์ 
    ๑.๓  การส ารวจทางสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทย 
   ๒.  โลก  และมหาสมุทร                                       
    ๒.๑  โครงสร้างของโลก               
    ๒.๒  การแยกตัวของเปลือกโลก       
    ๒.๓  มหาสมุทรและพ้ืนท้องทะเล 
    ๒.๔  ก าเนิดของน้ าทะเลและภูมิอากาศ 
    ๒.๕  สันเขา  หุบเขาใต้สมุทรและภูเขาไฟ 
   ๓.  ตะกอนพื้นท้องทะเล                     
    ๓.๑  ก าเนิดและการจ าแนกชนิดของตะกอน           
    ๓.๒  ขนาดของตะกอน                 
    ๓.๓  การพัฒนาและการแพร่กระจายของตะกอน  
   ๔.  น้ าทะเล         
    ๔.๑  การเกาะตัวของโมเลกุลของน้ า 
    ๔.๒  องค์ประกอบของเกลือในน้ าทะเล 
    ๔.๓  การละลายของก๊าซในน้ าทะเล 
    ๔.๔  อุณหภูมิ ความเค็ม  และความหนาแน่นของน้ าทะเล 
   ๕.  ระดับน้ าและกระแสน้ า 
    ๕.๑  แรงที่ท าให้เกิดน้ าขึ้น - ลง 
    ๕.๒  ชนิดของระดับน้ า      
    ๕.๓  กระแสระดับน้ า (Tidal Current) 
    ๕.๔  กระแสน้ าชายฝั่งและน้ าผุด 
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   ๖.  คลื่น          
    ๖.๑  ทฤษฎีของคลื่น          
    ๖.๒  สาเหตุของการเกิดคลื่น    
    ๖.๓  ชนิดของคลื่น     
    ๖.๔  คลื่นภายใน  (Internal Wave) 
    ๖.๕  คลื่นนิ่ง (Standing Wave) และคลื่นน้ าหมุน (Storm Surge) 
   ๗.  สิ่งมีชีวิตในทะเล   
    ๗.๑  วงจรสารอาหารในทะเล   
    ๗.๒  การละลายของออกซิเจนในน้ าทะเล   
    ๗.๓  แพลงค์ตอน          
    ๗.๔  สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึก 
    ๗.๕  ปลาและผลิตผลจากทะเล 
    ๗.๖  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่หน้าดิน 
   ๘.  การส ารวจสมุทรศาสตร์             
    ๘.๑  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ส ารวจสมุทรศาสตร์ 
    ๘.๒  การบันทึกข้อมูลสมุทรศาสตร์ 
   ๙.  ลักษณะสมุทรศาสตร์ในน่านน้ าไทย 
    ๙.๑  วิธีการตรวจ  และวิเคราะห์ข้อมูลสมุทรศาสตร์ 
    ๙.๒  ลักษณะสมุทรศาสตร์ตามฤดูกาล 
 

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  ทั่วไป ๑ -  สอบข้อเขียน 
๒.  โลก  และมหาสมุทร ๒ -   
๓.  ตะกอนพื้นท้องทะเล ๒ -   
๔.  น้ าทะเล ๔ -   
๕.  ระดับน้ าและกระแสน้ า ๔ -   
๖.  คลื่น ๔ -   
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หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๗.  สิ่งมีชีวิตในทะเล ๔ -   
๘.  การส ารวจสมุทรศาสตร์ ๒ -   
๙.  ลักษณะสมุทรศาสตร์ในน่านน้ าไทย ๒ -   

รวม ๒๕ - ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
   ๑.  วิชาสมุทรศาสตร์  หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก  กมศ.อศ. 
   ๒.  คู่มือการใช้เครื่องมือส ารวจสมุทรศาสตร์  น.ต.จรินทร์  บุญเหมาะ 
   ๓.  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสมุทรศาสตร์รายฤดู  กมศ.อศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 
 
ชื่อวิชา  อุตุนิยมวิทยา ๓     ๑ หน่วยกิต  (๒๐ - ๐ - ๕ ) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น   
   เครื่องมือตรวจอากาศ  และการพยากรณ์อากาศเบื้องต้น 
บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  กิจการอุตุนิยมวิทยา 
    ๑.๑  ประวัติอุตุนิยมวิทยาไทย 
    ๑.๒  ประวัติอุตุนิยมวิทยาโลก                            
   ๒.  บรรยากาศ                                              
    ๒.๑  การแบ่งชั้นบรรยากาศ          
    ๒.๒ โครงสร้างบรรยากาศ 
   ๓.  ลักษณะอากาศของประเทศไทยและใกล้เคียง                      
    ๓.๑  สภาพทางภูมิศาสตร์                     
    ๓.๒  ลักษณะอากาศทั่วไป                
    ๓.๓  ฤดูกาลในประเทศไทย             
   ๔.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส าคัญ        
    ๔.๑  ลม                     
    ๔.๒  ฝน   
    ๔.๓  พายุหมุน              
    ๔.๔  การจ าแนกประเภทพายุหมุน 
     ๔.๔.๑   ดีเปรสชั่น 
     ๔.๔.๒  โซนร้อน 
     ๔.๔.๓  ไต้ฝุ่น 
    ๔.๕  การพยากรณ์เส้นทางพายุหมุน 
   ๕.  อุตุนิยมวิทยาการบินทั่วไป 
    ๕.๑  มวลอากาศและแนวปะทะ      
    ๕.๒  ชนิดของมวลอากาศ 
    ๕.๓  แนวปะทะอากาศ 
    ๕.๔  การรายงานอากาศเพ่ือการบิน 
   ๖. แผนที่อากาศและรหัสข่าวอากาศ             
    ๖.๑   แผนที่อากาศ         
    ๖.๒  ชนิดของแผนที่อากาศ     
    ๖.๓  ชนิดของข่าวอากาศ 
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 ๖.๔  รายงานการตรวจอากาศลงพ้ืน 
๗.  การวิเคราะห์แผนที่และการพยากรณ์อากาศเบื้องต้น 
    ๗.๑  ค าจ ากัดความของศัพท์ในข่าวสารอุตุนิยมวิทยา 
    ๗.๒  การวิเคราะห์แผนที่อากาศเบื้องต้น 
    ๗.๓  ลักษณะปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ใช้ในการพยากรณ์ 
    ๗.๔  การพยากรณ์อากาศ 
 

  หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  กิจการอุตุนิยมวิทยา ๑ -  การปฏิบัติและ 
๒.  บรรยากาศ ๒ -  สอบข้อเขียน 
๓.  ลักษณะอากาศของประเทศไทยและใกล้เคียง ๒ -   
๔.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส าคัญ ๒ -   
๕.  อุตุนิยมวิทยาการบินทั่วไป ๓ -   
๖.  แผนที่อากาศและรหัสข่าวอากาศ ๔ ๒   
๗.  การวิเคราะห์แผนที่และการพยากรณ์อากาศ     
      เบื้องต้น 

๖ ๓   

รวม ๒๐ ๕ ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
   ๑.  อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ส าหรับ พันจ่าเอก  น.อ.ละเอียด  สังชญา 
   ๒.  Meteorology  ของ Hydrographic Department of  Japan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 

 
ชื่อวิชา  เดินเรือและเครื่องมือเดินเรือ ๓    ๑ หน่วยกิต  (๒๐ - ๐ - ๕ ) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเรือใกล้ฝั่ง การใช้เครื่องมือ 
           ส่วนประกอบของเครื่องมือ   หลักการท างานทั่วไป  และการบ ารุงรักษา 
บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  การเดินเรือ                                                     
    ๑.๑  เข็มต่าง ๆ  ในการเดินเรือ 
    ๑.๒ วาริเอชั่น  ดิวิเอชั่น  และลีเวย์  
    ๑.๓  การแก้เข็ม                       
    ๑.๔  การขีดเข็ม 
    ๑.๕  การน าเรือหลบหลีกสิ่งอันตราย 
    ๑.๖  การหมุนเรือหา ดิวิเอชั่น 
   ๒.  แผนที่เดินเรือ                                           
    ๒.๑   แผนที่ เมอเคเตอร์          
    ๒.๒  แผนที่ โนโมนิก          
   ๓.  บรรณสารการเดินเรือ                                  
    ๓.๑  เครื่องหมายและอักษรย่อ                
    ๓.๒  ท าเนียบไฟ                        
    ๓.๓  หนังสือน าร่อง                       
    ๓.๔  กฎการเดินเรือสากล 
   ๔.  เข็มทิศไยโร   
    ๔.๑  ความหมายของเข็มทิศไยโร   
    ๔.๒  ส่วนประกอบของเข็มทิศไยโร 
    ๔.๓  หลักการท างานของเข็มทิศไยโร 
    ๔.๔  ความคลาดเคลื่อนของเข็มทิศไยโร 
    ๔.๕  วิธีใช้เข็มทิศไยโร 
    ๔.๖  ข้อดีและข้อเสียของเข็มทิศไยโร 
   ๕.  เครื่องวัดแดด   
    ๕.๑  การวัดสูงด้วยเครื่องวัดแดด 
    ๕.๒  การวัดสูงดวงอาทิตย์   
    ๕.๓  การวัดสูงดวงจันทร์    
    ๕.๔  การวัดสูงดาวฤกษ์และดาวพระเคราะห์ 
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       ๕.๕  อัตราผิดของเครื่องวัดแดด 
    ๕.๖  การปรับแต่งเครื่องวัดแดด 
    ๕.๗  อัตราแก้เครื่องวัดแดด 
   ๖.  อุปกรณ์หาต าบลที่ดาว 
    ๖.๑  ความหมายของอุปกรณ์หาต าบลที่ดาว 
    ๖.๒  การหาชื่อดาวโดยอุปกรณ์หาต าบลที่ดาว 
    ๖.๓  ส่วนประกอบของอุปกรณ์หาต าบลที่ดาว 
    ๖.๔  วิธีใช้อุปกรณ์หาต าบลที่ดาว  หาสูง  และอะซิมัธของดาวพระเคราะห์ 
   ๗.  เครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียม GPS 
    ๗.๑  โครงสร้างระบบดาวเทียม  GPS 
    ๗.๒  เทคนิคการหาต าบลที่  โดยระบบ  GPS  
    ๗.๓  ความคลาดเคลื่อนของต าบลที่ในระบบ  GPS 
    ๗.๔  ข้อควรปฏิบัติ           
   

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  การเดินเรือ ๖ ๒  การปฎิบัติ และ 
๒.  แผนที่เดินเรือ ๔ -  สอบข้อเขียน 
๓.  บรรณสารการเดินเรือ ๓ -   
๔.  เข็มทิศไยโร ๒ -   
๕.  เครื่องวัดแดด ๒ ๒   
๖.  อุปกรณ์หาต าบลที่ดาว ๑ ๑   
๗.  เครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียม  ระบบ GPS ๒ -   

รวม ๒๐ ๕ ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
   ๑.  คู่มือการเรียนวิชาเดินเรือ  (ชั้นพันจ่าเอก)                                 
   ๒.  คู่มือการเรียนวิชาเครื่องมือเดินเรือ  (ชั้นพันจ่าเอก)         

 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 

 
ชื่อวิชา  เครื่องหมายทางเรือ ๓    ๑ หน่วยกิต  (๒๒ - ๐ - ๓) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องหมายการเดินเรือชนิด

ต่าง ๆ ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายทางเรือ และวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องและการปฏิบัติงานกับ
เครื่องหมายทางเรือ ข้อขัดข้องและการการปฏิบัติงานกับเครื่องหมายทางเรือและป้องกันอันตราย
อันอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ(MBS)และเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ                  
    ๑.๑  ประวัติความเป็นมา            
    ๑.๒  หลักการทั่วไปของระบบ           
    ๑.๓  กฎการใช้งานเครื่องหมายทางเรือ                  
   ๒.  ระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ 
    ๒.๑  กล่าวน า         
    ๒.๒  ความรู้พ้ืนฐานระบบ 
    ๒.๓  การบ ารุงรักษาระบบ                
    ๒.๔  การประยุกต์ใช้ข้อมูล AIS ร่วมกับ GOOGLE EARTH 
   ๓.  ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์                                      
    ๓.๑  ส่วนประกอบที่ส าคัญของตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ 
     ๓.๒  ขั้นตอนการซ่อมบ ารุงตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์             
 

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ (MBS) ฯ 
๒.  ระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมาย
ทางเรือ 

๖ 
๖ 

 

  การปฏิบัติและ
สอบข้อเขียน 

๓.  ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์       
๔. ตะเกียงระบบไฟฟ้า                                

๕ 
๕ 

๓   

รวม ๒๒ ๓ ๑  
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 

  ๑.  เอกสรประกอบการอบรมเรื่อง ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ (MBS) และเครื่องหมาย 
                              ทางเรืออ่ืน ๆ กองเครื่องหมายทางเรือ ศสด.อศ.        
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   ๒.  ระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ                      
     น.อ.อดิเรก  มหันตะกาศรี ๒๕๔๔                        
   ๓.  ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ กองเครื่องหมายทางเรือ น.อ.อดิเรก  มหันตะกาศรี 
   ๔. ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ น.ท.สายัณ  เจริญผล 
   ๕. ตะเกียงระบบพลังงานไฟฟ้า ร.อ.สมมิตร์  เจือไทย  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ข 
หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 
 
ชื่อวิชา  ภาษาอังกฤษ ๓     ๑ หน่วยกิต  (๒๕ - ๐ - ๐) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการเขียนและอ่านบทความด้านอุทกศาสตร์ได้ 
   ด้วยความเข้าใจในระดับปานกลาง 
บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  Reading  (Texts on Hydrography)                                                                              
   ๒.  Vocabulary                                         
   ๓.  Structures appeared in the texts           
   ๔.  English For Communication  
 

หวัข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  Reading  (Texts on Hydrography) ๕ -   
๒.  Vocabulary ๕ -   
๓.  Structures appeared in the texts ๕ -   
๔.  English For Communication  ๑๐ -  สอบข้อเขียน 

รวม ๒๕ - ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
   ๑.  ต าราภาษาอังกฤษของ ยศ.ทร.                             
   ๒.  Hydrographic Dictionary            
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะพันชั้นจ่าเอก 
 
ชื่อวิชา  การใช้คอมพิวเตอร์    ๑ หน่วยกิต    (๑๖ - ๐ - ๒) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  เกี่ยวกับระบบและการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพอที่ 
   สามารถปฏิบัติงานในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ    
บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  ประวัติของคอมพิวเตอร์ 
   ๒. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์                                         
   ๓.  ระบบเครือข่าย 
     ๔.  ซอฟแวร์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ       
 

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑. ประวัติของคอมพิวเตอร์ 
๒. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์                                         
๓. ระบบเครือข่าย 
๔. ซอฟแวร์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ       

๑ 
๓ 
๖ 
๖ 

- 
- 
๑ 
๑ 

 สอบข้อเขียน 
และปฏิบัติ 
 
 

รวม ๑๖ ๒ ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
   ๑.  เอกสารของผู้บรรยาย 
   ๒.  Microsoft  Office  Step by Step  ของส านักพิมพ์ บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
    ๓.     เปิดโลกอินเทอร์เน็ต  ของส านักพิมพ์ บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด 
    

 
 
 
 

 
 
 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 

 
ชื่อวิชา  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  และงานสารบรรณ   ๑ หน่วยกิต  (๒๕ - ๐ - ๒ ) 
ความมุ่งหมาย ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหาร    ตลอดจน 
                                    พระราชบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ   ค าสั่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
                ของผู้เข้ารับการอบรม  
   ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในวิชางานสารบรรณและงานธุรการ 
        สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานภายในหน่วยได้ถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน 
บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖  
   ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหาร 
       ถูกหาว่ากระท าความผิดอาญา  พ.ศ.๒๕๔๔                                         
   ๓. ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ 
   ๔.  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
     ๔.๑ ว่าด้วยต าแหน่งและการเทียบต าแหน่ง  พ.ศ.๒๕๐๑ 
     ๔.๒ ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑ 
         ๔.๓ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘ 
   ๕.  ระเบียบกระทรวงกลาโหม 
    - ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะด ารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.๒๕๐๗ 
    ๖. ข้อบังคับทหารเรือที่ ๒ ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาทหารเรือ 
   ๗. ระเบียบกองทัพเรือ 
      ๗.๑ ว่าด้วยการปลดออกจากราชการ  ไม่รับสมัครต่อ  งดบ าเหน็จประจ าปีและ 
       ถอดยศ  ส าหรับนายทหารประจ าการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๒๔ และ 
     ที่แก้ไข  พ.ศ.๒๕๒๖ 
      ๗.๒ ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๒๙ 
     ๗.๓ ว่าด้วยการเปลี่ยน พรรค/เหล่า  พ.ศ.๒๕๓๘      
   ๘.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
     ๘.๑ ค านิยาม 
     ๘.๒ ความส าคัญ 
     ๘.๓ ประโยชน์ 
   ๙.  ชนิดของหนังสือ 
     ๙.๑ ความหมายของหนังสือราชการ 
        ๙.๒ ชนิดของหนังสือ           



 
- ๒ - 

 
   ๑๐.  หนังสือภายนอก 
     ๑๐.๑  ความหมายและรูปแบบ 
     ๑๐.๒  ค าขึ้นต้นและค าลงท้าย 
   ๑๑. หนังสือภายใน 
     -  ความหมายและรูปแบบ 
     ๑๒. หนังสือประทับตรา 
                -  ความหมายและรูปแบบ 
   ๑๓. หนังสือสั่งการ 
    ๑๓.๑ ค าสั่ง 
    ๑๓.๒ ระเบียบ 
    ๑๓.๓ ข้อบังคับ 
   ๑๔. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
    ๑๔.๑ ประกาศ 
    ๑๔.๒ แถลงการณ์ 
    ๑๔.๓ ข่าว 
   ๑๕. การเขียนหนังสือราชการ 
     

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.   พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ๒ -  สอบข้อเขียน 
๒.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ๓ -  และปฏิบัติ 
ปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาว่า 
กระท าความผิดอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ 

    

๓.  ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ ๒ -   

๔.  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ๑ -   
๕. ระเบียบกระทรวงกลาโหม  ๒ -   
๖. ข้อบังคับทหารเรือที่ ๒ ว่าด้วยการปกครอง ๒ -   
บังคับบัญชาทหารเรือ     
๗. ระเบียบกองทัพเรือ ๓ -   
 



 
- ๓ - 

 

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๘.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน     
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 

๓ 
 

   

๙.  ชนิดของหนังสือ ๑    
๑๐.  หนังสือภายนอก ๑    

๑๑. หนังสือภายใน ๑    
๑๒. หนังสือประทับตรา ๑    
๑๓.  หนังสือสั่งการ ๑    
๑๔. หนังสือประชาสัมพันธ์ ๑    
๑๕. การเขียนหนังสือราชการ ๑ ๒   

รวม ๒๕ ๒ ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
  ๑.  ตามที่ผู้สอนเตรียมจัดหามา   
            ๒.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 



     
 

หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 
 
ชื่อวิชา  การบรรยายพิเศษ   ๐ หน่วยกิต  (๕ - ๐ - ๐) 
ความมุ่งหมาย เชิญวิทยากรจากภายในหรือภายนอก  ทร.มาบรรยายความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็น 
   ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรม  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้ 
                                กว้างขวางขึ้น  รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลภายในองค์กร 
บรรยายหัวข้อวิชา ตามแต่จะก าหนดเห็นเหมาะสม  โดยมีจ านวนชั่วโมงการบรรยายทั้งสิ้น  ๕ ชม.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก 
 
ชื่อวิชา  ดูกิจการนอกหน่วยและกิจกรรม   ๐  หน่วยกิต  (๐ - ๐ - ๑๕) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ  ภายใน  หรือนอก ทร. อันจะ 
    เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรมและท าให้มีความรู้กว้างขวาง ขึ้น 
   กับให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน   ตามแต่จะก าหนดเห็นเหมาะสม  โดย 
    มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น  ๑๕  ชม.   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


