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แบบประเมิน ฝด.1306
แบบการประเมินความพร้อมของเรือ
สาขาเดินเรือและการเรือ (องค์ยุทธวิธี)
สถานีสละเรือใหญ่

หน่วย/เรือที่รับการประเมิน
ผู้ประเมิน
วันที่และช่วงเวลาในการประเมิน

หัวข้อ

1

2

ตาแหน่ง

น้าหนัก
คะแนน

รายการ
สถานีสละเรือใหญ่
ผู้ปฏิบัติ
คาสั่งการตามลาดับขั้นตอน
1.1 นายทหาร ปคส.รายงานสภาพของเรือต่อ ผบ.เรือ /
น.ปคส.
ผู้ทาการแทน "เนื่องจากเรือ (ทะลุ / ไฟไหม้) ควบคุมไม่ได้
เรือจะจม ทันที หรือ ภายใน 5/10/15 นาที"
1.2 ผบ.เรือ / ผู้ทาการแทน สั่ง "สละเรือใหญ่" หรือ
ผบ.เรือ
"สละเรือใหญ่ ขั้น 1"
1.3 หน.ชุดเรือเล็ก แพช่วยชีวิต และแพ ปัจจุบัน ตรวจบัญชีพล หน.แพ
ในการสละเรือใหญ่ - ขั้น 1 รายงานต่อต้นเรือ / ผู้ทาการแทน
1.4 ผบ.เรือ / ผู้ทาการแทน สั่ง "สละเรือใหญ่ ขั้น 2"
ผบ.เรือ
1.5 ผบ.เรือ / ผู้ทาการแทน สั่ง "สละเรือใหญ่ ขั้น 3" เมื่อได้กล่าว ผบ.เรือ
คาสดุดี และแจ้งตาบลที่ฝั่งที่ใกล้ที่สุดให้ประจาเรือทราบ
รวมคะแนนที่ประเมินได้
รวมคะแนนเต็มเฉพาะรายการที่ประเมินได้
คิดเป็นคะแนนที่ได้ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน (1)
การปฏิบัติ เมื่อมีคาสั่ง "สละเรือใหญ่"
ประจาเรือทุกคนรีบออกจากเรือใหญ่ โดยการว่ายน้า ลงเรือเล็ก/
แพชูชีพ (ไม่เกิน 15 นาที)
การปฏิบัติ เมื่อมีคาสั่ง "สละเรือใหญ่ขั้น 1"
2.1 ส่งวิทยุแจ้งตาบลที่สละเรือใหญ่ให้ ผบ.หน่วยขึ้นตรง ทราบ จนท.วิทยุ
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หัวข้อ

3

แบบประเมิน ฝด.1306
น้าหนัก
คะแนน

รายการ
2.2 ส่งสัญญาณแจ้งภัย/ขอความช่วยเหลือ (SOS)
จนท.วิทยุ
ด้วยวิทยุฉุกเฉินใช้แบตเตอรี่ ซึ่งจะทางานโดยอัตโนมัติ
2.3 ปิดประตูลิ้นกั้นน้า ช่องอากาศทุกแห่ง เพื่อให้เรือลอยลา
น.ปคส.
นานที่สุด
2.4 สวมเสื้อชูชีพ ไม่ต้องสวมหมวกเหล็ก
ประจาเรือ
2.5 ตรวจหาตาบลที่ แบริง ระยะใกล้ฝั่ง
ชุดนาเรือ
2.6 ประจาเรือยกเว้นชุด Securing Party จัดการทาลายอุปกรณ์ ประจาเรือ
2.7 ทหารประจาเรือเล็ก/แพชูชีพ แถวตามชุด ตามหมายเลข ประจาเรือ
2.8 ตรวจบัญชีพล รายงานความพร้อม ตามลาดับจนถึง ผบ.เรือ ตร.
การปฏิบัติ เมื่อมีคาสั่ง "สละเรือใหญ่ขั้น 2"
2.9 ประจาเรือยกเว้น ชุด Securing Party ลงเรือ/แพชูชีพ
แล้วนาออกจากเรือใหญ่
2.10 ผบ.เรือ กล่าวคาสดุดีเกียรติคุณของเรือและประจาเรือ
และแจ้งตาบลที่ฝั่ง เป็น แบริง ระยะใกล้ที่สุด
การปฏิบัติ เมื่อมีคาสั่ง "สละเรือใหญ่ขั้น 3"
2.11 ชุด Securing Part ลงเรือเล็ก/แพชูชีพ โดย ผบ.เรือ
ลงเรือท้ายสุด
รวมคะแนนที่ประเมินได้
รวมคะแนนเต็มเฉพาะรายการที่ประเมินได้
คิดเป็นคะแนนที่ได้ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน (2)
การปฏิบัติการ
3.1 การฝึกสละเรือใหญ่ขั้น 1 ให้ชักธง NC บนเรือใหญ่
และหยุดเครือ่ งจักร การนาเรือเล็ก / แพชูชีพ ลงน้า
ตามผู้อานวยการฝึกสั่งการ
3.2 การทาลายสิ่งของในการฝึก
สิ่งต้องทาลาย เขียน/ติดป้าย "ทาลายแล้ว"
เครือ่ งส่งวิทยุฉุกเฉิน เขียน/ติดป้าย "เดินเครือ่ งวิทยุฉุกเฉินแล้ว "
เครือ่ งสรรพาวุธ เขียน/ติดป้าย "เปิดน้าเข้าคลังแล้ว"

หน้า 2 ของ 3 หน้า

คะแนนการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
ที่ได้
1
0

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.3
0.7
0.3
0.7

0.3
6.5
6.5
6.5
0.7

0.3

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ปรับปรุงเมื่อ 23 ส.ค.64

หัวข้อ

แบบประเมิน ฝด.1306
น้าหนัก
คะแนน

รายการ

คะแนนการประเมิน
คะแนน
หมายเหตุ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
ที่ได้
1
0

ลูกระเบิดลึก เขียน/ติดป้าย "ตั้งลึกไว้ที่ปลอดภัยแล้ว"
ปืนใหญ่ เขียน/ติดป้าย "ถอดลูกเลื่อนทิ้งแล้ว"
รวมคะแนนที่ประเมินได้ 1.0
รวมคะแนนเต็มเฉพาะรายการที่ประเมินได้ 1.0
คิดเป็นคะแนนที่ได้ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน (3) 1.0
ได้คะแนนรวม (1) + (2) + (3) 11.0

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

คาแนะนาในการประเมิน
1 เกณฑ์การให้คะแนน
- สามารถปฏิบัติการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
ให้
1
- ไม่มีการปฏิบัติหรือไม่มีข้อมูล
ให้
0
การคิดคะแนนเป็นร้อยละ = (คะแนนรวมที่ได้/คะแนนเต็ม) x 100
2 คิดคะแนนเป็นร้อยละ โดยคิดจากร้อยละคะแนนเต็มตามหัวข้อที่ประเมินได้ และมีบรรจุตามอัตราเรือ
(หัวข้อใดไม่ประเมินให้พิมพ์คาว่า "ไม่ประเมิน" ลงในช่องหมายเหตุ)
3 เกณฑ์การประเมิน
ต้องปรับปรุง
0 - 59
ดี
80 - 89
พอใช้
60 - 69
ดีมาก
90 - 100
ปานกลาง
70 - 79
สรุปผลการประเมิน
ร.ล./เรือ
ได้คะแนนรวมร้อยละ
อยู่ในเกณฑ์
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ผู้ประเมิน
/
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