
 
 
 

หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 
(Career Development Course for Petty Officer 1st  Class) 

โรงเรียนอุทกศาสตร์  กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

    
 

๑.   ความมุ่งหมายของหลักสูตร 
      เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งเป็นนายทหารประทวนชั้นจา่เอก  หรือเทียบเท่า  ที่ได้ปฏิบัติงานในกรมอุทกศาสตร์  หรือ
หน่วยงานอื่นๆ แล้วชั่วระยะเวลาหนึ่ง ได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านอุทกศาสตร์และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น    เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ระดับพันจ่า  ตามกองต่าง ๆ  ของกรมอุทกศาสตร์หรือตามหน่วยต่าง ๆ  
ของ  ทร. ที่จ าเป็นต้องใช้วิทยาการด้านอุทกศาสตร์ได้อย่างดี  และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเสริมสร้างจริยธรรม
และคุณธรรมของบุคคลภายในองค์กร 
๒.   คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
    ๒.๑  นายทหารประทวนชั้นจ่าเอกของกรมอุทกศาสตร์  ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ ทร.วา่ด้วยการเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวน พ.ศ.๒๕๒๙ 
 ๒.๒  นายทหารประทวนชั้นจ่าเอก  หรือเทียบเท่า  ของหน่วยงานอื่น ๆ  ทั้งภายในและภายนอก ทร.ที่ต้องการ
ฝากเข้าเรียน  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  ฝึกปฏิบัติและสาธิต  หรือวิธีการอ่ืน ๆ   ตามความเหมาะสมของลักษณะ
วิชาที่ท าการสอน  และบรรยายพิเศษ  โดยมีรายละเอียดการสอนดังนี้ 
  ๔.๒.๑  อบรมทางทฤษฎีรวม  ๑๙๓ ซม. 
  ๔.๒.๒  อบรมทางปฏิบัติ  ๒๕ 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    ที่เก่ียวข้องมาให้
ความรู้เพิ่มเติม  แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ตามแต่จะพิจารณาเห็นเหมาะสม  ใช้เวลา  ๕ ชม. 
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๗. การดูกิจการนอกหน่วยและกิจกรรม 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ  ภายใน  หรือ นอก ทร. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ 
ปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรม   และท าให้มีความรู้กว้างขวางข้ึน         กับให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ท ากิจกรรม 
ต่าง 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  และท่ีแก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑๐.  เกณฑ์ตัดสินการสอบความรู้ 
       ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา  พ.ศ.๒๕๓๐  และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือว่าด้วยการ
ด าเนินการศึกษาของสถานศึกษา  ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค  พ.ศ.๒๕๔๘  และท่ีแก้ไข พ.ศ.๒๕๕๑ 
๑๑.  โครงสร้างหลักสูตร 
 

ชื่อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

รวม หน่วยกิต 
บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  หมวดวิชาหลัก     
     ๑.๑  การส ารวจแผนที่ ๒ ๒๔ ๒ ๒๖ ๑ 
     ๑.๒  การสร้างแผนที่ ๒   ๒๐ ๕ ๒๕ ๑ 
     ๑.๓  สมุทรศาสตร์ ๒  ๒๒ - ๒๒ ๑ 
     ๑.๔  อุตุนิยมวิทยา ๒   ๒๐ ๕ ๒๕ ๑ 
     ๑.๕  การเดินเรือ และเครื่องมือเดินเรือ ๒ ๑๙ ๖ ๒๕ ๑ 
     ๑.๖  เครื่องหมายทางเรือ ๒ ๒๒ ๓ ๒๕ ๑ 
๒.  หมวดวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาหลัก     
      ๒.๑   ภาษาอังกฤษ  ๒ ๒๕ - ๒๕ ๑ 
      ๒.๒  การใช้คอมพิวเตอร์ ๑๖ ๒ ๑๘ ๑ 
      ๒.๓  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ และงานสารบรรณ    ๒๕ ๒ ๒๗ ๑ 
      ๒.๔  การบรรยายพิเศษ ๕ -  ๕ - 
๓.  ดูกิจการนอกหน่วยและกิจกรรม - ๑๕ ๑๕ - 

รวม ๑๙๘ ๔๐ ๒๓๘ ๙ 
๑๒.  บรรยายหลักสูตร 
 ผนวก ก.  หมวดวิชาหลัก 
 ผนวก ข.  หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผนวก  ก. 
หมวดวิชาหลัก 
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ชื่อวิชา การส ารวจแผนที่ ๒    ๑ หน่วยกิต  (๒๔ - ๐ – ๒) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  และเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวม และข้ันตอนการปฏิบัติงานจริงในการ

ส ารวจแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์ รวมทั้งได้รับความรู้เรื่องที่ส าคัญ เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติราชการใน
กรมอุทกศาสตร์ เช่น เรื่องประเภทของค่าพิกัด มูลฐานทางราบ ประเภทของค่าความสูง มูลฐาน 
ทางดิ่ง การท างานและการใช้ประโยชน์ระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม GPS  

 
บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานส ารวจแผนที่ ๑ 
    ๑.๑  ประวัติการส ารวจแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์ 
    ๑.๒  นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
    ๑.๓  แผนที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทกศาสตร์ 
    ๑.๔  การแบ่งย่านแผนที่เดินเรือ 
    ๑.๕ พ้ืนที่อ้างอิงในงานแผนที่ 
    ๑.๖ จีออเดซี ๑ 
    ๑.๗ วัตถุประสงค์และข้ันตอนการส ารวจแผนที่เดินเรือ 
   ๒.  การส ารวจแผนที่ภาคบก 
    ๒.๑  วัตถุประสงค์ของการส ารวจแผนที่ภาคบก 
    ๒.๒  ประเภทของค่าพิกัดและวิธีการส ารวจหาค่าพิกัด 
    ๒.๓  โครงสร้างแผนที่ ๑ 
    ๒.๔ การท างานและการใช้ประโยชน์ระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม GPS  
    ๒.๕ มูลฐานทางราบและการแปลง 
    ๒.๖ ประเภทของค่าความสูงและวิธีการส ารวจหาค่าความสูง 
   ๓.  การส ารวจแผนที่ภาคทะเล   
    ๓.๑  วัตถุประสงค์ของการส ารวจแผนที่ภาคทะเล 
    ๓.๒  การส ารวจหยั่งน้ าด้วยระบบ Automation 
   ๔.  การประมวลผลและการสร้างต้นฉบับแผนที่ส ารวจ 
    ๔.๑  เครื่องมือและโปรแกรมใช้งานที่เกี่ยวข้อง  
    ๔.๒  กฎ ระเบียบ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
   ๕.  มาตรฐานการส ารวจอุทกศาสตร์และอ่ืน ๆ 
    ๕.๑  มาตรฐานการส ารวจอุทกศาสตร์ขององค์การอุทกศาสตร์สากล 
    ๕.๒  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ้างเอกชนท าการส ารวจและสร้างแผนที่ 
                  พ.ศ.๒๕๔๔ 
    ๕.๓  คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
   



 
- ๒ - 

 

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานส ารวจแผนที่ ๑ 
๒.  การส ารวจแผนที่ภาคบก 

๖ 
๙ 

- 
๒ 

 การปฏิบัติ 
และ 

๓.  การส ารวจแผนที่ภาคทะเล ๓ -  สอบข้อเขียน 
๔.  การประมวลผลและสร้างต้นฉบับแผนที่ส ารวจ ๓ -   
๕.  มาตรฐานการส ารวจอุทกศาสตร์และอ่ืน ๆ ๓ -   

รวม ๒๔ ๒ ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
   ๑.  ชุดวิชาการส ารวจเล่ม  ๑,๒  กรท.อศ. 
   ๒.  ทฤษฎี GPS โดย น.อ.ปรีชา  สมสุขเจริญ 
   ๓.  คู่มือการส ารวจแผนที่ กรท.อศ. 
   ๔.  ระเบียบแผนที่ส ารวจและหลักฐานการส ารวจ 
   ๕.  คู่มือส ารวจชั้นจ่าเอก  ของกองวิทยาการ  อศ. 
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ชื่อวิชา  การสร้างแผนที่  ๒    ๑  หนว่ยกิต  (๒๐ - ๐ - ๕) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่เดินเรือ การสร้างไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล 

รวมทั้งวิทยาการสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่เดินเรือ 
บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  กล่าวโดยทั่วไป 
   ๒.  โครงสร้างแผนที่ มาตราส่วน การสร้างขอบแผนที่ และเส้นกริด 
   ๓.  รายละเอียดในแผนที่เดินเรือ 
   ๔.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสร้างแผนที่เดินเรือดิจิตอล 
   ๕. ขั้นตอนการสร้างไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล 
   ๖. ระบบสารสนเทศเพ่ือการน าเรือ (ECDIS) และแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC) 
   ๗. ฝึกสร้างไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล 
 

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  กล่าวโดยทั่วไป 
๒.  โครงสร้างแผนที่ มาตราส่วน การสร้างขอบแผนที่ 
และเส้นกริด 
๓.  รายละเอียดในแผนที่เดินเรือ 
๔.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสร้างแผนที่เดินเรือดิจิตอล 
๕. ขั้นตอนการสร้างไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล 
๖. ระบบสารสนเทศเพ่ือการน าเรือ (ECDIS) และแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ (ENC) 
๗. ฝึกสร้างไฟล์ต้นฉบับแผนที่เดินเรือดิจิตอล 

๓ 
๓ 
 

๓ 
๓ 
๕ 
๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

 สอบข้อเขียน
และปฏิบัติ 

     
     

รวม ๒๐ ๕ ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
  ๑. คู่มือการสร้างแผนที่เดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ 
  ๒. คู่มือการสร้างแผนที่กระดาษดิจิตอล (ภาคปฏิบัติ) โดย พ.จ.อ.กฤษฎา  อินนุ่ม 
  ๓. ไฟล์ PowerPoint เรื่องการร้างแผนที่ดิจิตอล โดย ร.ท.ไพรัช  พิกุลทอง 
  ๔. ไฟล์ PowerPoint เรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการน าเรือและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  
     โดย น.อ.ณัฐวุฒ ิ ประทีปะผลิน 
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ชื่อวิชา สมุทรศาสตร์  ๒     ๑ หน่วยกิต  (๒๒ - ๐ - ๐) 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในงานทางสมุทรศาสตร์เบื้องต้น  เครื่องมือ

สมุทรศาสตร์และการใช้  การด าเนินงานทางสมุทรศาสตร์ และการเก็บข้อมูล     ตลอดจน
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการส ารวจสมุทรศาสตร์ 

บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  สมุทรศาสตร์ทั่วไป                                                 
   ๑.๑   สาขาของวิชาสมุทรศาสตร์       
   ๑.๒  ประโยชน์ของการส ารวจสมุทรศาสตร์ 
   ๑.๓  ประวัติการส ารวจทางสมุทรศาสตร์ 
   ๑.๔  การส ารวจสมุทรศาสตร์ในประเทศไทย 
   ๒. โลก  และมหาสมุทร                                       
   ๒.๑  โครงสร้างโลก               
   ๒.๒  มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร 
   ๓.  สมุทรศาสตร์สกายะ                 
   ๓.๑  อุณหภูมิและความเค็ม                   
   ๓.๒  สภาวะทะเล                
   ๓.๓  กระแสน้ า                          
   ๓.๔  คลื่น (SEA Wave และ Swell)                     
   ๓.๕  ระดับน้ า 
   ๔.  สุมทรศาสตร์เคมี 
   ๔.๑  ส่วนประกอบของน้ าทะเล 
   ๔.๒  วิธีวิเคราะห์น้ าทะเล 
   ๔.๓  ความเป็นกรด – ด่าง 
   ๔.๔  สารอาหารในทะเล 
   ๕.  สมุทรศาสตร์ชีวะ 
   ๕.๑  สัตว์และพืชในทะเล 
   ๕.๒  ระบบนิเวศน์ของทะเล 
   ๕.๓  สัตว์ทะเลที่มีอันตราย 
   ๖.  สมุทรศาสตร์ธรณี 
   ๖.๑  ลักษณะภูมิประเทศใต้ทะเล 

๖.๒  ทฤษฏีเพลทโทนิกส์ทฤษฎีการแพร่ขยายตัวของพ้ืนท้องทะเล และทฤษฎี 
       ทวีปเคลื่อน 

   ๖.๓  ตะกอนในทะเล 
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   ๗.  เครื่องมือสมุทรศาสตร์  และเรือส ารวจ 
    ๗.๑  เครื่องมือและการใช้ 
    ๗.๒  เรือส ารวจสมุทรศาสตร์  
   

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.    สมุทรศาสตร์ทั่วไป ๒ -   
๒.  โลก  และมหาสมุทร ๒ -   
๓.  สมุทรศาสตร์สกายะ ๔ -   
๔.  สมุทรศาสตร์เคมี ๔ -   
๕.  สมุทรศาสตร์ชีวะ ๓ -   
๖.  สมุทรศาสตร์ธรณี ๔ -   
๗.  เครื่องมือสมุทรศาสตร์  และเรือส ารวจ ๓   สอบข้อเขียน 

รวม ๒๒ - ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
   ๑.  วิชาสมุทรศาสตร์  หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก  น.ต.จรินทร์  บุญเหมาะ 
   ๒.  คู่มือการใช้เครื่องมือส ารวจสมุทรศาสตร์  น.ต.จรินทร์  บุญเหมาะ 
   ๓.  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลสมุทรศาสตร์รายฤดู  กมศ.อศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 

 
ชื่อวิชา  อุตุนิยมวิทยา  ๒    ๑  หน่วยกิต  (๒๐ - ๐ - ๕) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจถึงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศ        
    วิธีการตรวจอากาศ  และการท างานของเครื่องมือตรวจอากาศทั้งทางบก  และในทะเล 
บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  ประวัติและคุณประโยชน์ของอุตุนิยมวิทยา                                
    ๑.๑  ประวัติอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่สมัยเริ่มแรก 
    ๑.๒  คุณประโยชน์ของอุตุนิยมวิทยา  ในเวลาปกติและในเวลาสงคราม 
   ๒.  องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา                                    
    ๒.๑  การแบ่งชั้นของสถานีตรวจอากาศ  
    ๒.๒ ลักษณะที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ 
    ๒.๓  การแยกชนิดของการตรวจอากาศ 
    ๒.๔  ก าหนดเวลาท าการตรวจอากาศ 
   ๓.  บรรยากาศ                      
    ๓.๑  ความหมายของบรรยากาศ                
    ๓.๒  การแบ่งชั้นของบรรยากาศ           
    ๓.๓  การแผ่รังสี                     
   ๔.  การหมุนเวียนส่วนใหญ่ของบรรยากาศ 
    ๔.๑  สาเหตุการหมุนเวียนส่วนใหญ่ 
    ๔.๒  การหมุนเวียนส่วนใหญ่  ท าให้เกิดลมพัดประจ าขึ้นตามส่วนต่าง ๆ  ของโลก 
    ๔.๓  การหมุนเวียนส่วนย่อย 
    ๔.๔  การแบ่งฤดูกาลของประเทศไทย 
   ๕.  เมฆ          
    ๕.๑  การแบ่งประเภทและชนิดของเมฆ 
    ๕.๒  การตรวจเมฆ (จ านวน  ความสูง  ทิศทาง)                              
   ๖.  เครื่องมือตรวจอากาศผิวพ้ืนและอากาศชั้นบน 
    ๖.๑  ความกดดันบรรยากาศ  
    ๖.๒  ลมผิวพ้ืน               
    ๖.๓  อุณหภูมิของอากาศ 
     ๖.๔  ความชื้นของบรรยากาศ 
    ๖.๕  หยาดน้ าฟ้า 
    ๖.๖  ทัศนวิสัย 
    ๖.๗  การตรวจลมชั้นบน 
                               ๖.๘  ระบบวิทยุหยั่งอากาศชั้นบน 
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                     ๗.  การตรวจอากาศในเรือ 
   ๘.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติส าคัญท่ีควรทราบ 
    ๘.๑  ฝนที่ตกในประเทศไทย 
    ๘.๒  ลูกเห็บ             
    ๘.๓  หมอก 
    ๘.๔  ทัศนวิสัย 
    ๘.๕  ควัน 
    ๘.๖  ฟ้าหลัว 
    ๘.๗ ฝุ่น 
    ๘.๘  นาคเล่นน้ าหรือพวยน้ า 
    ๘.๙  ลมกระโชก 
    ๘.๑๐  ลมสควอลท์ 
    ๘.๑๑  การกกระเพ่ือมของอากาศหรือหลุมอากาศ 
    ๘.๑๒  พายุทอร์นาโด 
    ๘.๑๓  พายุหมุนแห่งโซนร้อน 
    ๘.๑๔  พายุไซโคลน 
    ๘.๑๕  ลมกรดหรือกระแสลมกรด 
    ๘.๑๖  การปั่นป่วนในอากาศแจ่มใส 
    ๘.๑๗  สถิติการเกิดพายุโซนร้อนและการเคลื่อนตัว 
 

  หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผลและ
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  ประวัติและคุณประโยชน์ของอุตุนิยมวิทยา                             ๑ -  การปฏิบัติและ 
๒.  องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยา ๒ -  สอบข้อเขียน 
๓.  บรรยากาศ ๒ -   
๔.  การหมุนเวียนส่วนใหญ่ของบรรยากาศ ๔ -   
๕.  เมฆ ๓ -   
๖.  เครื่องมือตรวจอากาศผิวพ้ืนและอากาศชั้นบน ๓ ๔   
๗.  การตรวจอากาศในเรือ ๒ ๑   
๘.  ปรากฏการณ์ธรรมชาติส าคัญท่ีควรทราบ ๓ -   

รวม ๒๐ ๕ ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
  อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ส าหรับ จ่าเอก  น.อ.ละเอียด  สังชญา 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 

 
ชื่อวิชา  เดินเรือและเครื่องมือเดินเรือ ๒   ๑  หน่วยกิต  (๑๙ - ๐ – ๖) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเรือใกล้ฝั่ง การใช้เครื่องมือ 
           เดินเรือ   ลักษณะ และส่วนประกอบของเครื่องมือ   หลักการท างานทั่วไป  และการบ ารุงรักษา 
บรรยายหัวข้อวิชา 
   ๑.  การเดินเรือ                                                     
    ๑.๑  ค าจ ากัดความเบื้องต้นในวิชาเดินเรือ 
    ๑.๒  สัณฐานของโลกและพ้ืนทรงกลม     
    ๑.๓  ความหมายของค าว่า ทิศ แบริ่ง  และเข็ม 
    ๑.๔  วิธีหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุบนพ้ืนโลก 
   ๒.  แผนที่เดินเรือ                                           
    ๒.๑  ชนิดของแผนที่เดินเรือ          
    ๒.๒  แผนที่เมอเคเตอร์โดยย่อ 
    ๒.๓  การหาทิศและการวัดระยะทางบนแผนที่ 
    ๒.๔  การอ่านแผนที่ 
   ๓.  บรรณสารการเดินเรือ                                  
    ๓.๑  มาตราน้ า                            
    ๓.๒  ประกาศชาวเรือ                   
    ๓.๓  เครื่องหมายและอักษรย่อ              
   ๔.  เข็มทิศแม่เหล็ก 
    ๔.๑  ความหมายของเข็มทิศแม่เหล็ก 
    ๔.๒  ส่วนประกอบ      
    ๔.๓  การระวังรักษา 
    ๔.๔  วิธีสอดแท่งแม่เหล็กแก้ดิวิเอชั่น 
   ๕.  เครื่องวัดแดด   
    ๕.๑  ความหมายเครื่องวัดแดด 
    ๕.๒  ส่วนประกอบของเครื่องวัดแดด 
    ๕.๓  หลักการของเครื่องวัดแดด 
    ๕.๔  การอ่านมุมที่เครื่องวัดแดด 
    ๕.๕  อัตราผิดของเครื่องวัดแดด 
    ๕.๖  การปรับแต่งเครื่องวัดแดด 
    ๕.๗  อัตราแก้เครื่องวัดแดด 
    ๕.๘  การวัดมุมแนวนอนด้วยเครื่องวัดแดด 
     ๕.๙  การระวังรักษา 
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   ๖.  เครื่องตั้งมุมสามขา 
    ๖.๑  ความหมายของเครื่องตั้งมุม 
    ๖.๒  ส่วนประกอบของเครื่องตั้งมุม 
    ๖.๓  วิธีใช้เครื่องตั้งมุม 
    ๖.๔  การระวังรักษา 
   ๗.  เครื่องวัดระยะ   
    ๗.๑  ความหมายเครื่องวัดระยะ  
    ๗.๒  ส่วนประกอบของเครื่องวัดระยะ     
    ๗.๓  วิธีใช้เครื่องวัดระยะ   
    ๗.๔  วิธีการอ่านมารตราส่วนระยะ 
    ๗.๕  การระวังรักษา 
   

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  การเดินเรือ ๖ ๑   
๒.  แผนที่เดินเรือ ๔ ๒   
๓.  บรรณสารการเดินเรือ ๒ -   
๔.  เข็มทิศแม่เหล็ก ๒ -   
๕.  เครื่องวัดแดด ๓ ๑   
๖.  เครื่องตั้งมุมสามขา ๑ ๑  การปฏิบัติและ 
๗.  เครื่องวัดระยะ ๑ ๑  สอบข้อเขียน 

รวม ๑๙ ๖ ๑  
 
เอกสารและคู่มือที่ใช้ 
   ๑.  คู่มือการเรียนวิชาเดินเรือ  (ชั้นจ่าเอก)                                 
   ๒.  คู่มือการเรียนวิชาเครื่องมือเดินเรือ  (ชั้นจ่าเอก)            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 

 
ชื่อวิชา  เครื่องหมายทางเรือ   ๒    ๑ หน่วยกิต  (๒๒ - ๐ – ๓) 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้   ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องหมายการ 

   เดินเรือชนิดต่าง ๆ  ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายทางเรือ  และวิธีการแก้ไข    
 ข้อขัดข้องและการปฏิบัติงานกับเครื่องหมายทางเรือ  ข้อขัดข้องและการปฏิบัติงานกับ
เครื่องหมายทางเรือและการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน 

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

 
เอกสารและคูม่ือท่ีใช้ 

 ๑.  เอกสารประกอบการอบรมเรือ่ง ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ (MBS) และเครื่องหมายทางเรืออ่ืน ๆ กองเครื่องหมาย   
            ทางเรือ ศสด.อศ.        

  ๒.  ระบบควบคมุตดิตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ น.อ.อดิเรก  มหันตะกาศรี ๒๕๔๔                        
  ๓.  ตะเกยีงพลังงานแสงอาทิตย์ กองเครื่องหมายทางเรือ น.อ.อดเิรก  มหันตะกาศร ี
  ๔. ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ น.ท.สายณั  เจริญผล 
  ๕. ระบบควบคุมตดิตามระยะไกลและระบบสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ ส าหรับผู้ใช้งาน   ร.อ.อภิสิทธ์  สิรกุลยวรรณ 

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  ระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ(MBS)ฯ 
๒.  ระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมาย   
     ทางเรือ 

๖ 
๖ 

 

  การปฏิบัติและ
สอบข้อเขียน 

๓.  ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์                                      ๑๐ ๓   
รวม ๒๒ ๓ ๑  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก  ข 
หมวดวิชาสัมพันธก์ับวิชาหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 

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

หัวข้อวิชา 
จ านวนชั่วโมง 

หน่วยกิต 
การวัดผล 

และ 
ประเมินผล บรรยาย ปฏิบัติ 

๑.  Reading  (Texts on Hydrography) ๖ -  สอบข้อเขียน 
๒.  Vocabulary ๕ -   
๓.  Structures appeared in the texts 
๔.  English For Communication  

๕ 
๙ 

- 
- 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 

 
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. ซอฟแวร์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับ
งานต่าง 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 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 

 
ชื่อวิชา  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ และงานสารบรรณ  ๑ หน่วยกิต  (๒๕ – ๐ – ๒) 
ความมุ่งหมาย ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทหาร    ตลอดจน 
                               พระราชบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ   ค าสั่งต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
        ของผู้เข้ารับการอบรม  

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในวิชางานสารบรรณและงานธุรการ 
          สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานภายในหน่วยได้ถูกต้องและเป็นในทางเดียวกัน 
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  ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘ 
   ๕.  ระเบียบกระทรวงกลาโหม 
     ๕.๑  ว่าด้วยค านวณวันหนีราชการของทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
    ๕.๒  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    
   ๑๐. หนังสือภายนอก 
     ๑๐.๑  ความหมายและรูปแบบ 
     ๑๐.๒  ค าข้ึนต้นและค าลงท้าย 



 
- ๒ - 

 
   ๑๑. หนังสือภายใน 
     ๑๑.๑ ความหมายและรูปแบบ 
   ๑๒. หนังสือประทับตรา 
                ๑๒.๑ 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 
๙.  ชนิดของหนังสือ 
๑๐.  หนังสือภายนอก 
๑๑.  หนังสือภายใน 
๑๒. หนังสือประทับตรา 
๑๓. หนังสือสั่งการ 
๑๔. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
๑๕. การเขียนหนังสือราชการ 
 

๓ 
 

๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 

- 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

  
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก 

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

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


