หลักสู ตร ๑๑๐๕ นายทหารใหม่ รร.นร.
แผนกเดินเรื อและการเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๓๐

คำนำ
ควำมพร้อมรบของกองเรื อยุทธกำรนั้น ขึ้นอยูก่ บั ควำมพร้อมของปั จจัย ๓ ประกำรคือ องค์วตั ถุ องค์
บุคคล และองค์ยทุ ธวิธี ในบรรดำปั จจัยเหล่ำนี้ กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร มีส่วนรับผิดชอบเป็ นอย่ำงมำกในกำรทำ
ให้องค์บุคคลของกองเรื อยุทธกำรพร้อมรบ ทั้งนี้โดยกำรเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมสำมำรถให้กบั กำลังพลระดับต่ำง ๆ ใน
เรื่ องกำรใช้และกำรบำรุ งรักษำอำวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนยุทธวิธีที่เกี่ยวข้อง กำรที่กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร จะ
สำมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวให้ได้ผลดีน้ นั ก็เริ่ มด้วยกำรจัดทำหลักสู ตรต่ำงๆ ขึ้นก่อน แล้วให้กำรศึกษำอบรมกำลังพล
ของกองเรื อยุทธกำรตำมหลักสู ตรนั้น ๆ และติดตำมด้วยกำรพัฒนำหลักสู ตร ให้ทนั สมัยสอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำ
ของวิทยำกำรด้ำนกำรทหำรอย่ำงต่อเนื่ อง ต่อไป
หลักสู ตร นำยทหำรใหม่ รร.นร. เป็ นหลักสู ตรหนึ่งที่มีควำมสำคัญและจำเป็ นสำหรับองบุคคลของกองเรื อ
ยุทธกำร เพรำะนำยทหำรสัญญำบัตรที่สังกัดกองเรื อยุทธกำรจำเป็ นต้องมีพ้นื ฐำน ควำมรู ้เกี่ยวกับเรื่ องทัว่ ไปที่เป็ นหลัก
ปฏิบตั ิของทำงรำชกำร และเป็ นพื้นฐำนในกำรเข้ำรับกำรอบรมหลักสู ตรอื่นต่อไป รวมทั้งเป็ นพื้นฐำนในกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรในเรื อในอนำคต
หลักสู ตรนำยทหำรใหม่ รร.นร. นี้ ได้แปรสภำพมำจำกหลักสู ตรนำยทหำรใหม่พรรคนำวิน โดยรวม
นำยทหำรใหม่พรรคกลินและพรรพิเศษเหล่ำพลำธิ กำรเข้ำรับกำรอบรมเบื้องต้นด้วย แอละจะเปิ ดกำรอบรมเป็ นประจำ
ทุกปี ในกำรจัดทำหลักสู ตรนำยทหำรใหม่ รร.นร.นี้ได้ปรับปรุ งโดยตัดวิชำชีพของนำยทหำรพรรคนำวินออกไปและ
เพิม่ ควำมรู ้ทวั่ ไป กำรดูกิจกำรต่ำง ๆ เข้ำมำด้วยเพื่อให้เหมำะสมกับผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ ซึ่งต้องเข้ำรับกำรอบรมหลักสู ตร
ตำมสำขำวิชำชีพอีกครั้งหนึ่ง
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร ตระหนักดีวำ่ กำรปรับปรุ งและกำรพัฒนำหลักสู ตรให้ทนั สมัย นั้นเป็ นงำนที่
ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศัยข้อคิดเห็นจำกผูเ้ ชี่ยวชำญในสำขำ วิชำนั้น ๆ และจำกหน่วยต่ำง ๆ ดังนั้นหำก
ผูใ้ ดมีขอ้ เสนอแนะในอันที่จะแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตรนี้ให้สมบูรณ์ข้ ึนแล้ว ก็ขอได้โดปรดแจ้งให้
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำรทรำบด้วย เพื่อจะได้พิจำรณำดำเนินกำรให้เหมำะสมต่อไป
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พฤศจิกำยน ๒๕๓๐

หลักสู ตร ๑๑๐๕ นำยทหำรใหม่ รร.นร.
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ
พ.ศ.๒๕๓๐
๑. ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ให้กบั นำยทหำรที่สำเร็ จใหม่จำก รร.นร. เกี่ยวกับควำมรู ้ทวั่ ไป กำรจัดส่ วนรำชกำรและ
ระเบียบข้อบังคับ ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย ตลอดจนกำรดูงำนกิจกำรต่ำง ๆ ในพื้นที่ ให้
สำมำรถปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องต่ำงดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ โดยเป็ นควำมรู ้เบื้องต้นในกำรปฏิบตั ิรำชกำรขั้น
แรกตลอดจนเข้ำรับกำรอบรมหลักสู ตรอื่น ๆ และกำรปฏิบตั ิรำชกำรในเรื อต่อไป
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นนำยทหำรสัญญำบัตรที่สำเร็ จใหม่จำก รร.นร.พรรคนำวิน พรรคกลิน และพรรคพิเศษเหล่ำพลำธิ กำร
ชั้นยศ ว่ำที่ ร.ต.
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๔ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์มีกำรศึกษำ ๕ วัน
๔.๒ กำหนดเวลำฝึ กหัดศึกษำประจำวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ พลศึกษำ
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐ พลศึกษำหรื อทหำรรำบ
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐
เวลำของครู ประจำชั้น
๔.๓ กำรศึกษำในห้องเรี ยนและกำรฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลำประมำณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กำหนดกำรเปิ ด และปิ ดกำรอบรมเป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร.ที่ กร.อนุมตั ิ
๕. กำรดูกิจกำรนอกหน่วยแลกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย
ดูกิจกำรของหน่วยต่ำง ๆ ของ กร.ในพื้นที่อำเภอสัตหี บ – จังหวัดระยอง และกรม สอ.รฝ.ฐท.สส.
๕.๒ กำรบรรยำยพิเศษ
ไม่มี

-๒๖. คะแนนประจำตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย คะแนน
ประจำตัวนักเรี ยนทหำร พศ. ๒๕๓๐
๗. กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
ตำมระเบียบกองทัพเรื อ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษำทหำรเรื อ ว่ำด้วยกำร
ดำเนินกำรศึกษำของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำม ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย กำรดำเนินกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับ
วิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชัว่ โมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกำหนดชัว่ โมงกำร
ปฏิบตั ิประมำณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบเศษของชัว่ โมงที่
เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑กำรเรี 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 มีรำยชื่ อวิชำ จำนวนชัว่ โมงและหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชำ
- กำรจัดส่ วนรำชกำร ระเบียบข้อบังคับ และ
กำรจัดพัสดุในเรื อ
- ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน
- กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
- กำรดูงำนในพื้นที่
- ควำมรู ้ทวั่ ไป
รวม

ทฤษฏี
๑๗
๒๐
๑๙
๘
๑๑
๗๕

จำนวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ
สอบ
๑
๘
๘
๑๐
๑๑
๓๗

๒
๓
๒
๘

หน่วยกิต
รวม
๑๘

๑

๓๐
๓๐
๑๘
๒๔
๑๒๐

๑.๕
๑.๕
ไม่คิดหน่วยกิต
๑
๕

-๓๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑ กำรจัดส่ วนรำชกำร ระเบียบข้อบังคับ และกำรจัดพัสดุในเรื อ
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
ผนวก ค.
๑๐.๑.๔ กำรดูงำนในพื้นที่
ผนวก ง.
๑๐.๑.๕ ควำมรู ้ทวั่ ไป
ผนวก จ.
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๑๑๐๕ เป็ นหมำยเลขหลักสุ ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำกำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้น
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชำในแต่ละผนวก เลขตัวแรกหมำยถึงชัว่ โมง
สอนทำงทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมำย / คือกำรสอนทำงปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก.วิชำ ๑๑๐๕.๑ กำรจัดส่ วนรำชกำร ระเบียบข้อบังคับและกำรจัดพัสดุในเรื อ ๑๗ ชม. หน้ำ ๔ - ๕
ผนวก ข.วิชำ ๑๑๐๕.๒ ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน
๒๐ ชม. หน้ำ ๖ - ๗
ผนวก ค.วิชำ ๑๑๐๕.๓ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๑๙ ชม. หน้ำ ๘ - ๙
ผนวก ง.วิชำ ๑๑๐๕.๔ กำรดูงำนในพื้นที่
๘ ชม. หน้ำ ๑๐ - ๑๑
ผนวก จ.วิชำ ๑๑๐๕.๕ ควำมรู ้ทวั่ ไป
๑๑ ชม. หน้ำ ๑๒ - ๑๔

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๑๑๐๕.๑ กำรจัดส่ วนรำชกำร ระเบียบข้อบังคับและกำรจัดพัสดุในเรื อ
๑ หน่วยกิต (๑๗ - ๐ - ๑ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้ กำรเขียนหนังสื อรำชกำรและกำรเขียนข่ำวโดยใช้กระดำษเขียน
ข่ำวรำชนำวี กำรติดต่อประสำนงำน กำรค้นหำและเอกสำรอ้ำงอิง ระเบียบปฏิบตั ิต่ำง ๆ และกำรบริ หำรงำนพัสดุภำยใน
เรื อให้สำมำรถไปปฏิบตั ิหน้ำที่ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับเรื่ องต่ำง ๆ ดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
หัวข้อวิชำและเนื้อหำ
๑. กำรจัดส่ วนรำชกำรใน ทร. และ กร.
๑.๑ แนะนำโครงสร้ำงและสำยงำนปกติที่สำคัญโดยสังเขป
๑.๒ กำรสั่งกำรบังคับบัญชำและสำยงำนทำงยุทธกำรเมื่อเกิดภำวะฉุ กเฉิ น ศปก.ทร.,ศปก.กร.
๑.๓ หน่วยเฉพำะกิจของ ทร. และ กร. ในปั จจุบนั ที่มีอยู่
๒. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยงำนสำรบรรณ
๒.๑ แนะนำหลักกำรที่สำคัญโดยทัว่ ไป
๒.๒ วิธีเขียนหนังสื อรำชกำรที่ควรทรำบ และกำรเขียนข่ำวโดยใช้กระดำษเขียนข่ำวรำชนำวี
๓. ระเบียบข้อบังคับและเอกสำรอ้ำงอิงที่ควรทรำบ
๓.๑ ข้อบังคับและระเบียบกระทรวงกลำโหม
๓.๒ ขทร. , ขนร. , ขนจ. , รปจ.ทร.
๓.๓ ระเบียบ กร. และ อปฝ.กร.๓๐
๓.๔ กฎหมำยให้อำนำจทหำรเรื อปฏิบตั ิกำรในทะเล
๓.๕ แนะนำคำสั่งกำรฝึ กต่ำง ๆ ระดับ หมวดเรื อ กองเรื อ และระดับกองเรื อยุทธกำร
๓.๖ กำรออกคำสั่งให้หน่วยรอง
๓.๗ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ
๔. กำรพัสดุในเรื อ
๕. กำรเงิน กำรบัญชีและเงินรำชกำร

-๕สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
๓
-

หน่วยกิต

กำรวัดและ หมำยเหตุ
กำรประเมินผล

หัวข้อวิชำ
- กำรจัดส่ วนรำชกำรใน ทร. และ กร.
- ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วย
งำนสำรบรรณ
- ระเบียบข้องบังคับและเอกสำรอ้ำงอิงที่
๖
ควรทรำบ
- กำรพัสในเรื อ
๒
- กำรเงินกำรบัญชีเงินรำชกำร
๓
- สอบข้อเขียน
รวม
๑๗
๑
รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรแบ่งส่ วนรำชกำรกระทรวงกลำโหม
๒. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยงำนสำรบรรณ
๓. ข้อบังคับและระเบียบกระทรวงกลำโหม
๔. ขทร. , ขนร., ขนจ. , รปจ.ทร.
๕. ระเบียบ กร. และ อปฝ.กร.๓๐
๖. เอกสำรประจำภำค วทร. เรื่ องกฎหมำยกฎหมำยให้อำนำจทหำรรเอปรำบปรำมกำรกระทำผิด
บำงอย่ำงทำงทะเล โดย น.อ.ปรี ชำ ไทยพิทกั ษ์
๗. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ
๘. คู่มือกำรเรี ยนแผนกสำมัญ กฝป.กฝร. ว่ำด้วยกำรพัสดุ
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๔.๒ ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน
๑.๕ หน่วยกิต ( ๒๐ - ๘ - ๒ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน หน้ำที่ของผูด้ ำเนินกำร
ระดับต่ำง ๆ ขั้นตอนในกำรจัดทำระบบ กำรปฏิบตั ิตำมระบบ รวมทั้งกำรสนับสนุ นของหน่วยเทคนิค ตลอดจนกำร
นำระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผนไปใช้ในหน่วยของตนไต้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. หลักกำรและควำมเป็ นมำ
๑.๑ หลักกำรกำรซ่อมบำรุ ง
๑.๒ ควำมเป็ นมำของระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผนใน ทร.
๒. ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน
๒.๑ ประเภทของกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน
๒.๒ กำรวำงแผนงำน
๓. กำรจัดทำระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน
๓.๑ กำรติดตั้งระบบ
๓.๒ กำรทำบัตรจ่ำยงำน
๓.๓ กำรรำยงำนอุปสรรคข้อขัดข้อง
๔. หน้ำที่และผูร้ ับผิดชอบ
๔.๑ คณะกรรมกำรนโยบำยและประสำนงำนระบบกำรซ่ อมบำรุ ง
๔.๒ กำรตรวจและกำรประเมินผล
๕. กำรปฏิบตั ิตำมระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน
๕.๑ กำรปฏิบตั ิของฝ่ ำยใช้ยทุ โธปกรณ์
๕.๒ กำรปฏิบตั ิของฝ่ ำยเทคนิค
๕.๓ กำรซ่อมบำรุ งตำมแผนของยุทธโธปกรณ์ในกองเรื อยุทธกำร
๕.๔ อุปสรรคในกำรดำเนินกำรและกำรแก้ไข
๕.๕ กำรดูกิจกำรของหน่วยต่ำง ๆ

-๗สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- หลักกำรและควำมเป็ นมำ
- ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน
- กำรจัดทำระบบกำรซ่อมบำรุ ง
ตำมแผน
- หน้ำที่และผูร้ ับผิดชอบ
- กำรปฏิบตั ิตำมระบบกำรซ่อมบำรุ ง
ตำมแผน
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย
๓
๓
๖

ปฏิบตั ิ
๖

๒
๖

๒

๒๐

๘

หน่วยกิต

กำรวัดและ
กำรประเมินผล

- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๑.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผนของกองทัพเรื อ พ.ศ.๒๕๒๙
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมำยเหตุ

-๘ผนวก ค.
ชื่อวิชำ ๑๑๐๕.๓ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๑.๕ หน่วยกิต ( ๑๙– ๘ - ๓ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำได้มีควำมรู ้เกี่ยวกับ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำยในเรื อ กำรป้ องกันและ
ดับเพลิง กำรควบคุมควำมเสี ยหำย ป้ องกัยภัยจำก นชค. ตลอดจนกำรสื่ อสำรในกำรป้ องกันควำมเสี ยหำยและกำร
แก้ปัญหำกำรรบ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรป้ องกันและดับเพลิง
๑.๑ กำรจัดหน่วยซ่อม
๑.๒ อันตรำยต่ำง ๆ และกำรระมัดระวัง กำรป้ องกันไฟในเรื อ
๑.๓ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรดับไฟพร้อมอุปกรณ์ช่วยและตรวจสอบ
๒. กำรควบคุมควำมเสี ยหำย
๒.๑ กำรลอยตัวและกำรทรงตัวเบื้องต้น
๒.๒ มำตรกำรแก้ไขควำมเสี ยหำย
๒.๓ กำรอุดปะ- ค้ ำจุน
๒.๔ กำรปะท่อทำงแบบต่ำง ๆ
๓. กำรป้ องกันภัยจำกสงครำม นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
๓.๑ กำรป้ องกันภัยจำก นชค. เบื้องต้น
๓.๒ หน้ำกำกป้ องกันตนเอง
๓.๓ ฝึ กกำรใช้หน้ำกำกป้ องกันตนเองกับแก๊สน้ ำตำ
๔. กำรสื่ อสำรในกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๔.๑ กำรสื่ อสำรในกำร ปคส.
๔.๒ กำรเขียนข่ำวในกระดำษเขียนข่ำว กำรพลอตข่ำวใน Message blank
๔.๓ กำรพลอตข่ำวสำรใน Diagram
๕. ฝึ กแก้ปัญหำกำรรบ

-๙สรุ ปเวลำที่สอน

หัวข้อวิชำ
- กำรป้ องกันและดับเพลิง
- กำรควบคุมควำมเสี ยหำย
- กำรป้ องกันภัยจำกอำวุธนิวเคลียร์
ชีวะ เคมี
- กำรสื่ อสำรในกำรป้ องกันควำม
เสี ยหำย
- ฝึ กแก้ปัญหำกำรรบ
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย
๖
๖
๔

ปฏิบตั ิ
๒

๓

-

๑๙

๖
๘

หน่วยกิต

กำรวัดและกำร
ประเมินผล
- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ

๑.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย เล่ม ๑ เรี ยบเรี ยงโดย น.ต.สมศักดิ์ ขันธหิ รัญ
๒. คู่มือกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย เล่ม ๒ เรี ยบเรี ยงโดย น.ต.สระ จันทรประภำ
๓. คู่มือกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย กฝป.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมำยเหตุ

- ๑๐ ผนวก ง.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๔.๔ กำรดูงำนในพื้นที่
ไม่คิดหน่วยกิต (๘ – ๑๐ – ๐) ควำมมุง่ หมำยทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำได้มีควำมรู ้เกี่ยวกับ กำรปฏิบตั ิ กำรประสำนงำน ของหน่วยใน กร.ในพื้นที่สัตหี บและหน่วย
ใกล้เคียง และควำมรู ้เพิ่มเติมนอกเหนือจำกกำรเรี ยนในห้องเรี ยน
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรดูกิจกำร กร.
๒. กำรดูกิจกำร กตอ.กร.
๓. กำรดูกิจกำร กปด.กร.
๔. กำรดูกิจกำร กบร.กร.
๕. กำรดูกิจกำร แผนกปฏิบตั ิงำนชำยฝั่ง กฝป.กฝร.
๖. กำรดูกิจกำร กรง.ฐท.สส.
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- กำรดูกิจกำร กร.
- กำรดูกิจกำร กตอ.กร.

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
๑
๒

- กำรดูกิจกำร กปด.กร.

๑

๒

- กำรดูกิจกำร กบร.กร.

๑

๒

- กำรดูกิจกำร แผนกปฏิบตั ิงำน
ชำยฝั่ง กฝป.กฝร.
- กำรดูกิจกำร กรง.ฐท.สส.

๑

๒

๑

๒

๘

๑๐

รวม

กำรวัด และ
หน่วยกิต กำรประเมินผล
- วัดผลโดยกำร
ประเมินค่ำ
จำกควำคิดเห็น
ของ นทน.

-

หมำยเหตุ
- ห้องบรรยำยสรุ ป บก.กร.
- ฟังบรรยำยสรุ ปและชม
เรื อต่ำง ๆ ของ กตอ.กร.
- ฟังบรรยำยสรุ ปและชม
เรื อต่ำง ๆ ของ กปค.กร.
-ฟังบรรยำยสรุ ปและชม บ.
ฮ. กบร.กร.
-ฟังบรรยำยสรุ ปและชม
กำรสำธิต
- ฟังบรรยำยสรุ ปและชม
กำรสำธิ ตพร้อมทั้ง
เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่ำง ๆ
นทน.รำยงำนกำรดูกิจกำร
เป็ นชุด

- ๑๑ รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. เอกสำรบรรยำยสรุ ปของหน่วยต่ำง ๆ
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๒ ผนวก ง.
ชื่อวิชำ ๑๑๐๕.๕ ควำมรู ้ทวั่ ไป
๑ หน่วยกิต ( ๑๑ - ๑๑ - ๒ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้ในเรื่ องกำรปกครองบังคับบัญชำทหำร จิตวิทยำมนุษย์
สัมพันธ์ กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นทัว่ ไปในเรื อ กำรดำรงชีพในทะเล โดยสำมำรถนำไปใช้งำนได้อย่ำงถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ผูน้ ำทหำร
๑.๑ คุณลักษณะกำรเป็ นผูน้ ำ
๑.๒ หลักปฏิบตั ิของกำรเป็ นผูน้ ำและเทคนิคต่ำง ๆ
๑.๓ เครื่ องชี้ ควำมเป็ นผูน้ ำ
๑.๔ กำรแก้ปัญหำและกำรให้คำปรึ กษำแนะนำ
๑.๕ ฝึ กแก้ปัญหำเป็ นคณะและฝึ กพูดหน้ำชั้นเรี ยน
๒. กำรปฐมพยำบำลในเรื อ
๒.๑ กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น
๒.๑.๑ กำรห้ำมเลือด
๒.๑.๒ Shock
๒.๑.๓ กำรช่วยหำยใจ
๒.๑.๔ กำรปฐมพยำบำลไฟฟ้ำช๊อต แก๊สพิษ และสำรเคมี
๒.๑.๕ CPR ( Cadio Pulmonary Ressutation)
๒.๑.๖ กำรปฐมพยำบำลผูป้ ่ วยกระดูกหัก
๒.๑.๗ ผูป้ ่ วยตกน้ ำ
๒.๑.๘ กำรใช้ผำ้ พันแผล ผ้ำสำมเหลี่ยม
๒.๒ ควำมรู ้เกี่ยวกับยำเบื้องต้น
๒.๒.๑ ยำปฏิชีวนะ
๒.๒.๒ ยำแก้ปวด
๒.๒.๓ ยำแก้แพ้ต่ำง ๆ
๒.๒.๔ ยำเกี่ยวกับทำงเดินอำหำร
๒.๒.๕ ยำทำภำยนอก

- ๑๓ ๓. กำรดำรงชีพในทะเล
๓.๑ สิ่ งที่จำเป็ นต้องแสวงหำเพื่อกำรดำรงชีพในทะเล
๓.๑.๑ อุปกรณ์ช่วยชีวิต
๓.๑.๒ อุปกรณ์กำรดำรงชีพ
๓.๒ สิ่ งควรจำเมื่อประสบภัยทำงทะเล
๓.๒.๑ กำรลอยตัว
๓.๒.๒ กำรแก้ปัญหำในทะเล
๓.๓ อันตรำยจำกจุลชีพและสัตว์ทะเล
๓.๓.๑ อำกำร
๓.๓.๒ กำรปฐมพยำบำล
๓.๓.๓ กำรป้ องกัน
๓.๔ อำหำรจำกทะเล
๓.๕ คำแนะนำเมื่อดำรงชีพอยูใ่ นทะเล
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- ผูน้ ำทหำร
-กำรปฐมพยำบำลภำยในเรื อ
- กำรดำรงชีพในทะเล

รวม

จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและ
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
กำรประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๔
๒
- ให้คะแนนปฏิบตั ิรำยบุคคล
๕
ในห้องเรี ยน
๒
๙
- สอบปฏิบตั ิ - ครู ทดสอบบททบทวน
ควำมเข้ำใจไม่คิดคะแนน
- ฝึ กในภูมิประเทศ ๖ ชัว่ โมง
และฝึ กกำรลอยตัวและ
แก้ปัญหำ ๓ ชัว่ โมง ให้
คะแนนเกณฑ์เฉลี่ยเป็ นกลุ่ม
๑๑
๑๑
๑

- ๑๔ รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนวิชำผูน้ ำทหำรของ ยศ.ทร.
๒. คู่มือกำรเรี ยนครู ทหำรชั้นสัญญำบัตร หมวดวิชำที่ ๑ และที่ ๖ ของโรงเรี ยนครู ทหำร ยศ.ทอ.
๓. หนังสื อกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น ของ พร.
๔. เภสัชวิทยำเบื้องต้น ของ พร.
๕. คู่มือกำรสอนกำรดำรงชี พในทะเลของ แผนกปฏิบตั ิงำนชำยฝั่ง กฝป.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

