หลักสู ตร ๑๑๑๑ ผบ.เรื อขนาดเล็ก (นว.ข.)
แผนกการเดินเรื อและการเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๔๗

คำนำ
หลักสู ตร ผบ.เรื อขนำดเล็กฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งมำจำกหลักสู ตรฉบับที่ ยศ.ทร.ให้ควำมเห็นชอบไว้เมื่อ
๒๘ ก.ค.๔๑ ระยะเวลำกำรฝึ กอบรมของหลักสู ตรฉบับเดิม ๘ สัปดำห์
สำระสำคัญของกำรปรับปรุ งหลักสู ตรขึ้นใหม่ครั้งนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องจำกกำร ที่ ทร.อนุ มตั ิให้ สรส.
กำหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำในหลักสู ตรของ รร.อส.ใหม่ ซึ่ งจะเริ่ มตั้งแต่ปี งป.๔๗ เป็ นต้นไป โดย
กำหนดให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมจะต้องผ่ำนหลักสู ตรเพิ่มวิชำของ รร.นว.สรส. หรื อหลักสู ตรในสำยวิทยำกำรของ
หน่ วยต่ำง ๆ ที่ มีกำรบรรจุเนื้ อหำชุ ดวิชำเสนำธิ กำรกิ จมำแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถคัดเลื อกผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
ในรร.อส.ที่มีพ้นื ฐำน ควำมรู ้ใกล้เคียงกันและสอดคล้องกับกำรเรี ยนแบบเชิงรุ ก (Activelearning) กร.จึงให้ กฝร.
ปรั บ ปรุ งหลักสู ตร ผบ.เรื อขนำดเล็ ก โดยบรรจุ วิชำข้อพิ จำรณำของฝ่ ำยอำนวยกำร ให้ส อดคล้องกับ ชุ ดวิช ำ
เสนำธิ กำรกิจที่ สรส. กำหนดเข้ำในหลักสู ตรเดิมและเพิ่มเวลำของหลักสู ตรขึ้นอีก ๑ สัปดำห์ เป็ น หลักสู ตร ผบ.
เรื อขนำดเล็ก ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๖ ใช้ระยะเวลำอบรมตลอดหลักสู ตรรวม ๙ สัปดำห์
เมื่ อได้เปิ ดกำรอบรมตำมหลักสู ตรนี้ แล้ว หำกพบว่ำยังมี ขอ้ บกพร่ อง ควรแก้ไขให้เกิ ดควำมเหมำะสม
เป็ นประกำรใด กฝร.จะได้พิจำรณำปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีควำมสมบูรณ์ข้ ึนในโอกำสต่อไป
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พฤษภำคม ๒๕๔๗

หลักสู ตร ๑๑๑๑ ผบ.เรื อขนำดเล็ก (นว.ข.)
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๔๗
๑. ควำมมุ่งหมำยของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ ควำมรู ้ทวั่ ไปสำหรับผูบ้ งั คับกำรเรื อ กำรเรื อใหญ่ กำรเดินเรื อ กำร
หมุนเรื อหำดิวเิ อชัน่ ของเข็มทิศ กำรหำที่เรื อ ศูนย์ยทุ ธกำรและกำรสื่ อสำร กำรอำวุธเรื อขนำดเล็ก กำรป้ องกันควำม
เสี ยหำย ข้อพิจำรณำของฝ่ ำยอำนวยกำร ตลอดจนกำรฝึ กกับเรื อในทะเล ให้ผรู ้ ับกำรศึกษำสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่
เป็ น ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นนำยทหำรสัญญำบัตรพรรคนำวิน ( นว.ข.) ชั้นยศ ร.ต.- ร.อ. จบกำรศึกษำจำก รร.ชุมพลฯ และ
เตรี ยมไว้สำหรับบรรจุในตำแหน่ง ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก หรื อกำลังปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผู ้
ควบคุมเรื อขนำดเล็ก เป็ นหลัก
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๙ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์มีกำรศึกษำ ๕ วัน ( ยกเว้นกำรฝึ กกับเรื อในทะเล ให้เป็ นไปตำมแผน/คำสั่งกำรฝึ กที่
กำหนดขึ้น)
๔.๒ กำหนดเวลำฝึ กหัดศึกษำประจำวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ พลศึกษำ
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
ศึกษำในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐
พลศึกษำหรื อศึกษำตำมลำพัง
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐
เวลำของผูบ้ งั คับบัญชำ
๔.๓ กำรศึกษำในห้องเรี ยนและกำรฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลำประมำณ ๒๗๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กำหนดกำรเปิ ด และปิ ดกำรอบรมเป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร.
๕. กำรดูกิจกำรนอกหน่วยแลกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย
ไม่มี
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 ว่ำด้วย
กำรดำเนินกำรศึกษำของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำม ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย กำรดำเนินกำร
ศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชัว่ โมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกำหนด
ชัว่ โมงกำรปฏิบตั ิประมำณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบ
เศษของชัว่ 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 โมงและ
หน่วยกิต ดังนี้

-๓-

ชื่อวิชำ
- ควำมรู ้ทวั่ ไปสำหรับผูบ้ งั คับกำรเรื อ
- กำรเรื อใหญ่
- กำรเดินเรื อ
- กำรหำตำบลที่เรื อและกำรหมุนเรื อหำดิวเิ อชัน่
ของเข็มทิศ
- ศูนย์ยทุ ธกำรและกำรสื่ อสำร
- วัตถุระเบิดและกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับสรรพำวุธ
- กำรปื น สอ. ระยะใกล้และกำรสั่งกำรกำรอำวุธ
- กำรอำวุธของเรื อขนำดเล็กและกำรแก้ไขข้อ
ขัดข้อง
- กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
- ข้อพิจำรณำของฝ่ ำยอำนวยกำร
- กำรฝึ กกับเรื อในทะเล
รวม
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๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑ ควำมรู ้ทวั่ ไปสำหรับผูบ้ งั คับกำรเรื อ
๑๐.๑.๒ กำรเรื อใหญ่
๑๐.๑.๓ กำรเดินเรื อ
๑๐.๑.๔ กำรหำตำบลที่เรื อและกำรหมุนเรื อหำดิวเิ อชัน่ ของเข็มทิศ
๑๐.๑.๕ ศูนย์ยทุ ธกำรและกำรสื่ อสำร
๑๐.๑.๖ วัตถุระเบิดและกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับสรรพำวุธ
๑๐.๑.๗ กำรปื น สอ. ระยะใกล้และกำรสั่งกำรกำรอำวุธ
๑๐.๑.๘ กำรอำวุธของเรื อขนำดเล็กและกำรแก้ไขข้อขัดข้อง
๑๐.๑.๙ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย

ผนวก ก.
ผนวก ข.
ผนวก ค.
ผนวก ง.
ผนวก จ.
ผนวก ฉ.
ผนวก ช.
ผนวก ซ.
ผนวก ฌ.

-๔๑๐.๑.๑๐ ข้อพิจำรณำของฝ่ ำยอำนวยกำร
ผนวก ญ.
๑๐.๑.๑๑ กำรฝึ กกับเรื อในทะเล
ผนวก ฎ.
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๑๑๑๑ เป็ น หมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำกำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้นๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชำในแต่ละผนวก เลขตัวแรกหมำยถึง
ชัว่ โมงสอนทำงทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมำย / คือกำรสอนทำงปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก. วิชำ ๑๑๑๑.๑ ควำมรู ้ทวั่ ไปสำหรับผูบ้ งั คับกำรเรื อ
๒๑ ชม.หน้ำ ๕-๖
ผนวก ข. วิชำ ๑๑๑๑.๒ กำรเรื อใหญ่
๑๗ “ “ ๗-๘
ผนวก ค. วิชำ ๑๑๑๑.๓ กำรเดินเรื อ
๒๐ “ “ ๙-๑๐
ผนวก ง. วิชำ ๑๑๑๑.๔ กำรหำตำบลที่เรื อและ กำรหมุนเรื อหำดิวเิ อชัน่ ของเข็มทิศ ๑๒ “ “ ๑๑-๑๒
ผนวก จ. วิชำ ๑๑๑๑.๕ ศูนย์ยทุ ธกำรและกำรสื่ อสำร
๒๗ “ “ ๑๓-๑๔
ผนวก ฉ. วิชำ ๑๑๑๑.๖ วัตถุระเบิดและกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับสรรพำวุธ
๑๒ “ “ ๑๔-๑๖
ผนวก ช. วิชำ ๑๑๑๑.๗ กำรปื น สอ. ระยะใกล้และกำรสั่งกำรกำรอำวุธ
๙ “ “ ๑๗-๑๘
ผนวก ซ. วิชำ ๑๑๑๑.๘. กำรอำวุธของกำรเรื อขนำดเล็กและกำรแก้ไขข้อขัดข้อง ๓๙ “ “ ๑๙-๒๑
ผนวก ฌ. วิชำ ๑๑๑๑.๙ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๒๓ “ “ ๒๒-๒๓
ผนวก ญ. วิชำ ๑๑๑๑.๑๐ ข้อพิจำรณำของฝ่ ำยอำนวยกำร
๔๒ “ “ ๒๔-๒๕
ผนวก ฎ. วิชำ ๑๑๑๑.๑๑ กำรฝึ กกับเรื อในทะเล
๖๐ “ “ ๒๖

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๕ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๑ ควำมรู ้ทวั่ ไปสำหรับผูบ้ งั คับกำรเรื อ
๑ หน่วยกิต ( ๑๙ - ๐ - ๒ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับ หลักกำรเป็ นผูน้ ำทหำร กฎหมำยข้อบังคับ
กำรบริ หำรงำนธุ รกำรในเรื อ ตลอดจนกำรซ่อมบำรุ งเรื อ โดยเน้นหลักกำรที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อควรทรำบ เพื่อให้
สำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ผูน้ ำทหำร (๒/๐)
๑.๑ คุณลักษณะกำรเป็ นผูน้ ำ
๑.๒ หลักปฏิบตั ิของกำรเป็ นผูน้ ำ
๑.๓ เครื่ องชี้ควำมเป็ นผูน้ ำ
๑.๔ กำรปกครองบังคับบัญชำทหำรเรื อ
๑.๕ กำรแก้ปัญหำและกำรให้คำปรึ กษำแนะนำ
๒. กฎหมำยข้อบังคับ (๘/๐)
๒.๑ พ.ร.บ.กำรเดินเรื อในน่ำนน้ ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖ (เฉพำะส่ วนที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒ พ.ร.บ.ป้ องกันเรื อโดนกัน
๒.๓ กฎหมำยให้อำนำจทหำรเรื อปฏิบตั ิกำรในทะเล
๒.๔ ข้อบังคับกำรสรรพวุธ และกำรควบคุมกำรยิงอำวุธประจำเรื อ
๒.๕ ข้อบังคับทหำรเรื อว่ำด้วยหน้ำที่รำชกำรในเรื อหลวง (เน้นหน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ)
๓. กำรบริ หำรงำนธุ รกำรในเรื อ (๖/๐)
๓.๑ งำนสำรบรรณ
๓.๒ งำนธุรกำรในเรื อ
๓.๓ กำรเงินและกำรบัญชีเงินรำชกำร
๓.๔ กำรจัดพัสดุในเรื อ
๔. กำรซ่อมบำรุ งเรื อ (๓/๐)
๔.๑ ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน (PMS)

-๖สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- ผูน้ ำทหำร
- กฎหมำยข้อบังคับ
- กำรบริ งำนงำนธุรกำรในเรื อ
- กำรซ่อมบำรุ งเรื อ
รวม

จำนวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
กำรวัดและ
กำรประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๒
๘
๖
๓
- สอบข้อเขียน
๑๙
๑

หมำยเหตุ

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนวิชำผูน้ ำทหำร ของโรงเรี ยนพันจ่ำ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๐๔
๒. เอกสำรประกอบกำรบรรยำยทำงวิชำกำร เรื่ องกฎหมำยให้อำนำจทหำรเรื อปรำบปรำม กำรกระทำ
ควำมผิดบำงอย่ำงทำงทะเล แผนกวิชำกำร กองพระธรรมนูญ สบ.ทร.
๓. พระรำชบัญญัติกำรเดินเรื อในน่ำนน้ ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๔. พระรำชบัญญัติป้องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
๕. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และกำรปฏิบตั ิงำน สำนักงำน
ของ ดร.อนันต์ สว่ำงศรี กศบ.สำนักพิมพ์ พัฒนำกำรศึกษำ
๖. ระเบียบกองเรื อยุทธกำร พ.ศ.๒๕๒๓ ว่ำด้วยกำรเงินและกำรบัญชีเงินรำชกำร
๗. คู่มือระบบกำรซ่ อมบำรุ งตำมแผนของ ทร. พ.ศ.๒๕๒๙
๘. อทร. ๗๑๐๒ ภำวะผูน้ ำ
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๒ กำรเรื อใหญ่
๑ หน่วยกิต ( ๑๕ - ๐ -๒ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับ หลักกำรบังคับเรื อ กำรนำเรื อในที่แคบ
กำรนำเรื อเข้ำทอดสมอ กำรนำเรื อในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ กำรหำโมเมนตั้มของเรื อ กำรหำควำมเร็ วเรื อ และ
กำรทดลองเครื่ อง ตลอดจนกำรเก็บคนตกน้ ำ เพื่อสำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ
หรื อ ผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรบังคับเรื อ (๔/๐)
๑.๑ อำกำรต่ำง ๆ ซึ่ งจะต้องพิจำรณำในกำรถือท้ำยเรื อ
๑.๒ ข้อเตือนใจในกำรนำเรื อ
๒. กำรนำเรื อในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ (๖/๐)
๒.๑ กำรกลับลำในที่แคบ
๒.๒ กำรทอดสมอตัวเดียวและสองตัว
๒.๓ กำรนำเรื อเข้ำผูกทุ่น
๒.๔ กำรนำเรื อเข้ำเทียบท่ำ-ออกจำกท่ำและกำรใช้เชื อกผูกทุ่นเรื อ
๒.๕ กำรนำเรื อผ่ำนทำงเข้ำออกที่แคบ
๒.๖ กำรนำเรื อเข้ำอู่และออกจำกอู่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ กำรปฏิบตั ิยำมฉุกเฉิน
๓. กำรนำเรื อเข้ำทอดสมอตำมตำบลที่ (๑/๐)
๔. กำรนำเรื อในแม่น้ ำเจ้ำพระยำและร่ องน้ ำสันดอน (๑/๐)
๕. กำรหำโมเมนตั้มและกำรวงหันของเรื อ (๑/๐)
๖. กำรหำควำมเร็ วเรื อและกำรทดลองเครื่ อง (๑/๐)
๗. กำรนำเรื อเก็บคนตกน้ ำ (๑/๐)

-๘สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
-

กำรบังคับเรื อ
กำรนำเรื อในที่แคบ
กำรนำเรื อเข้ำทอดสมอตำมตำบลที่
กำรนำเรื อในแม่น้ ำเจ้ำพระยำและ
ร่ องน้ ำสันดอน
- กำรหำโมเมนตัมและกำรหำวงหัน
- กำรหำควำมเร็ วเรื อและกำร
ทดลองเครื่ อง
- กำรนำเรื อเก็บคนตกน้ ำ
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย
๔
๖
๑
๑

ปฏิบตั ิ
-

๑
๑

-

๑
๑๕

-

หน่วยกิต

กำรวัดและ
กำรประเมินผล

หมำยเหตุ

- สอบข้อเขียน
๑

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. หนังสื อกำรเรื อใหญ่ของโรงเรี ยนนำยเรื อ พ.ศ.๒๔๙๖
๒. บรรณสำรกำรเรื อ เล่ม ๓ กองทัพเรื อ พ.ศ.๒๕๑๘
๓. เอกสำรประกอบคำบรรยำยทำงวิชำกำร เรื่ อง กำรนำเรื อในแม่น้ ำเจ้ำพระยำและร่ องน้ ำสันดอน
โดย น.ท.โกวิทย์ รัตนสิ ทธิ นำร่ องอำวุโส กรมเจ้ำท่ำ พ.ศ.๒๕๓๐
๔. คู่มือกำรเรี ยนของ กฝร.
๕. ระเบียบกองเรื อยุทธกำรว่ำด้วย เรื อเข้ำอู่ พ.ศ. ๒๕๒๓ และว่ำด้วยเรื อเข้ำรับกำรซ่ อมทำ ณ อู่ อจปร.อร.
พ.ศ ๒๕๒๖
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๙ผนวก ค.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๓ กำรเดินเรื อ
๑ หน่วยกิต ( ๑๘ - ๐ -๒ )
ควำมมุง่ หมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรฝึ กศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยำ กำรเดินเรื อ กำรเดินเรื อในน่ำนน้ ำจำกัด
กำรเดินเรื อในทัศนวิสัยจำกัด เพื่อให้สำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อ
ขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. อุตุนิยมวิทยำ (๓/๐)
๑.๑ ลักษณะอำกำศของประเทศไทย
๑.๒ พำยุหมุนโซนร้อน และกำรเดินเรื อในเขตพำยุ
๒. กำรเดินเรื อ (๙/๐)
๒.๑ ประเภทของกำรเดินเรื อ และวิเครำะห์ศพั ท์
๒.๒ กำรแก้เข็มและแบริ่ ง
๒.๒.๑ วำริ เอชัน่ และแผนที่วำริ เอชัน่
๒.๒.๒ วิธีแก้เข็ม ดิวเิ อชัน่ ของเข็มทิศ
๒.๒.๓ กำรแก้เข็มด้วยดิวเิ อชัน่
๒.๒.๔ กำรตรวจสอบดิวเิ อชัน่
๒.๒.๕ ลีเวย์ วิธีแก้ลีเวย์
๒.๓ แนวทำงเรื อ
๒.๓.๑ บรรณสำรกำรเดินเรื อ
๒.๓.๒ ทุ่นเครื่ องหมำยและอักษรย่อ
๒.๓.๓ แผนที่และกำรใช้แผนที่
๒.๓.๔ กำรขีดแนวทำงเรื อ
๓. กำรเดินเรื อในน่ำนน้ ำจำกัด (๒/๐)
๓.๑ แผนที่ของผูน้ ำเรื อ
๓.๒ กำรเตรี ยมกำรเข้ำสู่ ท่ำเรื อ
๓.๓ กำรนำเรื อด้วยตำ
๓.๔ กำรหำทิศทำงของน้ ำและลม
๓.๕ กำรนำเรื อไปตำมร่ องน้ ำ
๓.๖ กำรจัดชุดเดินเรื อ

- ๑๐ ๔. กำรเดินเรื อในทัศนวิสัยจำกัด (๑/๐)
๔.๑ กำรนำเรื อขณะมีหมอกทึบฝนตกหนัก หิมะตก
๕. กำรเดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์ (๓/๐)
๕.๑ กำรเดินเรื อด้วยดำวเทียม
๕.๒ กำรเดินเรื อด้วยเรดำร์
สรุ ปเวลำที่สอน

-

หัวข้อวิชำ
อุตุนิยมวิทยำ
กำรเดินเรื อ
กำรเดินเรื อในน่ำนน้ ำจำกัด
กำรเดินเรื อในทัศนวิสัยจำกัด
กำรเดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
๙
๒
๑
๓
๑๘
-

กำรวัด และ
กำรประเมินผล

หน่วยกิต

- สอบข้อเขียน
๑

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรตรวจอำกำศผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ.๒๕๒๑
๒. หนังสื อเดินเรื อ พล.ร.ต.เจียม อัมระปำล
๓. หนังสื อคู่มือกำรเรี ยนของ กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมำยเหตุ

- ๑๑ ผนวก ง.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๔ กำรหำตำบลที่เรื อและกำรหมุนเรื อหำดิวเิ อชัน่ ของเข็มทิศ
๐ หน่วยกิต ( ๑๐ - ๐ - ๒ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับ วิธีหมุนเรื อหำดิวเิ อชัน่ เส้นโค้งดิวเิ อชัน่ วิธีหำที่เรื อ
โดยกำรตรวจวัตถุบนพื้นโลก เพื่อสำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรหมุนเรื อหำดิวิเอชัน่ ของเข็มทิศ (๔/๐)
๑.๑ ข้อเตือนใจที่ตอ้ งปฏิบตั ิก่อนหมุนเรื อ
๑.๒ วิธีหมุนเรื อหำดิวิเอชัน่
๑.๓ เส้นโค้งดิวเิ อชัน่
๒. วิธีหำที่เรื อโดยกำรตรวจวัตถุบนพื้นโลก (๖/๐)
๒.๑ วิธีหำเส้นตำบลที่ กำรเลื่อนเส้นตำบลที่ กำรใช้เส้นตำบลที่เส้นเดียว
๒.๒ วิธีหำที่เรื อเมื่อเห็นวัตถุบนพื้นโลก
๒.๓ กำรเลือกวัตถุสำหรับวัดหำที่เรื อแบริ่ ง
๒.๔ กำรลงตำบลที่เรื อที่หำได้โดยกำรวัดมุมแนวนอน มุมสำหรับตรวจสอบ
๒.๕ กำรเลือกวัตถุสำหรับหำที่เรื อโดยวัดมุมแนวนอน เครื่ องตั้งมุมและวิธีใช้
๒.๖ กำรหำที่เรื อในที่มีกระแสน้ ำขึ้น-ลง
๒.๗ แบริ่ งอันตรำย มุมอันตรำยและวิธีหลีกอันตรำย
สรุ ปเวลำที่สอน

หัวข้อวิชำ

จำนวนชัว่ โมง

บรรยำย
- กำรหมุนเรื อหำดิวเิ อชัน่ ของเข็มทิศ
๔
- วิธีหำที่เรื อโดยกำรตรวจวัตถุบนพื้นโลก
๖
รวม

๑๐

ปฏิบตั ิ
-

หน่วยกิต

กำรวัดและ
กำรประเมินผล

หมำยเหตุ

- ประเมินผลตำม - ให้ตดั สิ น
ควำมเหมำะสม ผล ผ่ำน/
ไม่ผำ่ น
-

- ๑๒ รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. หนังสื อเดินเรื อ พล.ร.ต. เจียม อัมระปำล
๒. คู่มือกำรเรี ยนของ กองกำรฝึ กกองเรื อยุทธกำร
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๓ ผนวก จ.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๕ ศูนย์ยทุ ธกำรและกำรสื่ อสำร
๑ หน่วยกิต ( ๒๔ - ๐ - ๓ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับ กระดำนหนเบื้องต้น เวคเตอร์ สำมเหลี่ยมควำมเร็ ว
กำรเข้ำสถำนี กำรแปรกระบวน กำร รปภ.ทำงกำรสื่ อสำร กำรสื่ อสำรทำงยุทธวิธี กำรใช้ ATP. กำรสื่ อสำรทำง
ทัศนสัญญำณ ตลอดจนประมวลกำรสื่ อสำรรำชนำวี – สำกล ให้สำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ศูนย์ยทุ ธกำร (๙/๐)
๑.๑ กระดำนหนเบื้องต้น
๑.๒ VECTOR สำมเหลี่ยมควำมเร็ ว
๑.๓ กำรเข้ำสถำนี
๑.๔ กำรแปรกระบวน
๒. กำรสื่ อสำร (๑๕/๐)
๒.๑ กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำรสื่ อสำร
๒.๒ กำรสื่ อสำรทำงยุทธวิธี
๒.๓ ระเบียบปฏิบตั ิกำรสื่ อสำรทำงวิทยุโทรศัพท์
๒.๔ กำรใช้ ATP.
๒.๕ กำรสื่ อสำรทำงทัศนสัญญำณ
๒.๖ ประมวลกำรสื่ อสำรรำชนำวี – สำกล
๒.๗ กำรเขียนข่ำวรำชนำวี

- ๑๔ สรุ ปเวลำที่สอน

หัวข้อวิชำ
- ศูนย์ยทุ ธกำร
- กำรสื่ อสำร
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๙
๑๕
๒๔
-

กำรวัด และ
กำรประเมินผล

หน่วยกิต

- สอบข้อเขียน
๑.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนกระดำนหนเบื้องต้น ของ แผนกยุทธกำร กฝป.กฝร.
๒. คู่มือกำรเรี ยนกำรแปรกระบวน ของ แผนกยุทธกำร กฝป.กฝร.
๓. ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติเกี่ยวกับกำรสื่ อสำร พ.ศ.๒๕๒๕
๔. ATP. VOL. 1,2
๕. International code of signal
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมำยเหตุ

- ๑๕ ผนวก ฉ.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๖ วัตถุระเบิดและกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับสรรพำวุธ
๐ หน่วยกิต (๑๑ - ๐ - ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด ลูกปื นและชนวน กำรลำเลียงและเก็บรักษำ
ตลอดจนงำนธุ รกำรเกี่ยวกับสรรพำวุธ เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเป็ นไปอย่ำงปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. วัตถุระเบิด (๓/๐)
๑.๑ กำรแบ่งประเภทวัตถุระเบิด
๑.๒ ดินขับ
๑.๓ วัตถุระเบิดแรงสู ง
๒. ลูกปื นและชนวน (๓/๐)
๒.๑ ลูกปื นและกำรแบ่งประเภทลูกปื น
๒.๒ ชนวนและกำรแบ่งชนิ ดของขนวน
๒.๓ ระเบียบกำรทำสี กระสุ น
๓. กำรลำเลียงและเก็บรักษำ (๓/๐)
๓.๑ ข้อบังคับทหำรเรื อ บทที่ ๓๘ ว่ำด้วยกำรสรรพำวุธ
๔. งำนธุ รกำรเกี่ยวกับกำรสรรพำวุธ (๒/๐)
๔.๑ กำรเบิก - นำส่ งสรรพำวุธ
๔.๒ กำรจำหน่ำยสรรพำวุธ
๔.๓ กำรปฏิบตั ิตำม ลยป.กร.

- ๑๖ -

สรุ ปเวลำที่สอน

หัวข้อวิชำ
- วัตถุระเบิด
- ลูกปื นและชนวน
- กำรลำเลียงและเก็บรักษำ
- งำนธุ รกำรเกี่ยวกับสรรพำวุธ
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
๓
๓
๒
๑๑

-

กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
ประเมินผล
- ประเมินผลตำม
ควำมเหมำะสม

-

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. เอกสำรประกอบกำรเรี ยนวัตถุระเบิด ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๒. เอกสำรประกอบกำรเรี ยน ลูกปื นและชนวน ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๓. ข้อบังคับทหำรเรื อบทที่ ๓๘ ว่ำด้วยกำรสรรพำวุธ
๔. ลยป.กร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมำยเหตุ
- ให้ตดั สิ นผล
ผ่ำน/ไม่ผำ่ น

- ๑๗ ผนวก ช.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๗ กำรปื น สอ. ระยะใกล้และกำรสั่งกำรกำรอำวุธ
๐ หน่วยกิต ( ๘ - ๐ - ๑ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรปื น สอ.ระยะใกล้ กำรสั่งกำรกำรอำวุธ
ในกำรยิงเป้ ำพื้นน้ ำและเป้ ำอำกำศยำน ตลอดจนกำรยิงสนับสนุนด้วยเครื่ องยิงลูกระเบิด เพื่อให้นำไปปฏิบตั ิหน้ำที่
ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรปื น สอ.ระยะใกล้ (๓/๐)
๑.๑ ลักษณะภำรกิจของปื น สอ.ระยะใกล้
๑.๒ กำรฝึ กพลประจำปื น สอ.ระยะใกล้
๑.๓ ควำมผิดพลำดของพลประจำปื น สอ.ระยะใกล้
๑.๔ กำรดำเนินกำรสู ้อำกำศยำนและกำรควบคุมกำรยิง
๑.๕ กฎกำรยิง สอ.ระยะใกล้
๒. กำรยิงเป้ ำพื้นน้ ำ (๓/๐)
๒.๑ กำรควบคุมและสั่งกำร
๒.๒ กำรเล็งยิง
๓. กำสนับสนุนด้วยเครื่ องยิงลูกระเบิด (๒/๐)
๓.๑ กำรควบคุมและสั่งกำร
๓.๒ กำรใช้ตำรำงยิงเครื่ องยิงลูกระเบิด
สรุ ปเวลำที่สอน

หัวข้อวิชำ

จำนวนชัว่ โมง

บรรยำย
- กำรปื น สอ.ระยะใกล้
๓
- กำรยิงเป้ ำพื้นน้ ำ
๓
- กำรสนับสนุนด้วยเครื่ องยิงลูกระเบิด
๒
รวม

๘

ปฏิบตั ิ
-

-

หน่วยกิต

กำรวัดและ
กำรประเมินผล
- ประเมินผล
ตำมควำม
เหมำะสม

-

หมำยเหตุ
- ให้ตดั สิ น
ผล ผ่ำน/
ไม่ผำ่ น

- ๑๘ รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนกำรปื น สอ.ระยะใกล้ ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๒. คำสั่งสำหรับกำรยิงประจัญบำน ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๓. กำรใช้ศูนย์และกำรเล็งยิง ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๔. คู่มือกำรเรี ยน ค.๘๑ มม. แบบ ๐๙ ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๙ ผนวก ซ.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๘ กำรอำวุธของเรื อขนำดเล็กและกำรแก้ไขข้อขัดข้อง
๒ หน่วยกิต ( ๓๘ - ๐ - ๑ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอำวุธของเรื อขนำดเล็ก สสำร
และอำกำรกลของอำวุธโดยทัว่ ไป ตลอดจนกำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น ให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผู ้
ควบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ปก. ๔๐ L ๗๐ (๓/๐)
๑.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๑.๒ กำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๑.๓ คุณสมบัติที่ดีและข้อจำกัดของ ปก. ๔๐ L ๗๐
๑.๔ เครื่ องควบคุมกำรยิงของ ปก. ๔๐ L ๗๐
๒. ปก. ๓๗ มม. (๓/๐)
๒.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๒.๒ กำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๒.๓ คุณสมบัติที่ดีและข้อจำกัดของ ปก. ๓๗ มม.
๒.๔ เครื่ องควบคุมกำรยิง ZPJ4 และ 7816 B
๓. ปื นกล ๔๐/๖๐ (๖/๐)
๓.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๓.๒ กำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๓.๓ คุณสมบัติที่ดีและข้อจำกัดของ ปก. ๔๐/๖๐
๔. ปก. ๒๐ มม. ไรเมนทัล (๓/๐)
๔.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๔.๒ กำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๔.๓ คุณสมบัติที่ดีและข้อจำกัดของ ปก. ๒๐ มม. ไรเมนทัล
๕. ปก. ๒๐ มม. อ. (๖/๐)
๕.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๕.๒ กำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๕.๓ คุณสมบัติที่ดีและข้อจำกัดของ ปก. ๒๐ มม. อ.

- ๒๐ ๖. ปก. ๒๐ มม. GAM CO-1 (๖/๐)
๖.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๖.๒ กำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๖.๓ คุณสมบัติที่ดีและข้อจำกัดของ ปก. ๒๐ มม. GAM CO-1
๗. ปก. .๕๐ นิ้ว. (๑๒.๗ มม.) (๕/๐)
๗.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๗.๒ กำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๗.๓ คุณสมบัติที่ดีและข้อจำกัดของ ปก. .๕๐ นิ้ว.
๘. เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม. และขนำด ๖๐ มม. (๖/๐)
๘.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๘.๒ กำรใช้ตำรำงยิง
๘.๓ คุณสมบัติที่ดีและข้อจำกัดของเครื่ องยิงลูกระเบิด
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หัวข้อวิชำ
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ หน่วยกิต
- ปก. ๔๐ L ๗๐
๓
- ปก. ๓๗ มม.
๓
- ปื นกล ๔๐/๖๐
๖
- ปก. ๒๐ มม. ไรเมนทัล
๓
- ปก. ๒๐ มม. อ.
๖
- สอบข้อเขียน
- ปก. ๒๐ มม. GAM CO-1
๖
- ปก. .๕๐ นิ้ว. (๑๒.๗ มม.)
๕
- เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด
๖
๘๑ มม.และขนำด ๖๐ มม.
รวม

๓๘

-

๒

หมำยเหตุ

- ๒๑ รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. แบบเรี ยน ปก. ๔๐ L ๗๐ ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๒. แบบเรี ยน ปก. ๓๗ มม. ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๓. แบบเรี ยน ปก. ๔๐ /๖๐ ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๔. แบบเรี ยน ปก. ๒๐ มม. ไรเมนทัล ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๕. แบบเรี ยน ปก. ๒๐ มม. อ. ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๖. แบบเรี ยน ปก. ๒๐ มม. GAM CO-1 ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๗. แบบเรี ยน ปก. .๕๐ นิ้ว. ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๘. แบบเรี ยน เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม. ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๙. แบบเรี ยน เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๖๐ มม. ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๒๒ ผนวก ฌ.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๙ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๑ หน่วยกิต ( ๑๘ - ๓ - ๒ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับ กำรป้ องกันและดับเพลิง กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
และกำรป้ องกันเกี่ยวกับ นชค. ให้สำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. หน้ำที่ ผบ.เรื อ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ (๓/๐)
๒. กำรป้ องกันและดับเพลิง (๖/๒)
๒.๑ องค์ประกอบและกำรแบ่งประเภทของไฟ
๒.๒ เครื่ องมือดับไฟเบื้องต้นและฟองดับไฟ
๒.๓ กำรป้ องกันไฟในเรื อ
๒.๔ อันตรำยต่ำงๆ และกำรระมัดระวัง
๒.๕ เครื่ องสู บน้ ำเคลื่อนที่
๒.๖ เครื่ องช่วยในกำรหำยใจ
๒.๗ ฝึ กดับไฟ
๓. กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย (๖/๑)
๓.๑ กำรแบ่งห้องกั้นน้ ำ
๓.๒ กำรเตรี ยมพร้อมทำงวัตถุ
๓.๓ กำรอุด ปะ ค้ ำจุน
๓.๔ กำรจัดหน่วย ปคส. ในเรื อ
๔. กำรป้ องกันเกี่ยวกับสงครำม นชค. (๓/๐)
๔.๑ ผลจำกกำรระเบิดของปรมำณู
๔.๒ อันตรำยจำกสงครำมเชื้อโรค (ชีวะ) และกำรป้ องกัน
๔.๓ อันตรำยจำกสงครำมเคมีและกำรป้ องกัน

- ๒๓ สรุ ปเวลำที่สอน

หัวข้อวิชำ
-

หน้ำที่ ผบ.เรื อ เมื่อเกิดเพลิงไหม้
กำรป้ องกันและดับเพลิง
กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
กำรป้ องกันเกี่ยวกับสงครำม นชค.
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย
๓
๖
๖
๓
๑๘

ปฏิบตั ิ
๒
๑
๓

หน่วยกิต

กำรวัดและ
กำรประเมินผล
- สอบข้อเขียน
- ปฏิบตั ิทดสอบ
เพื่อควำมเข้ำใจ
ไม่คิดคะแนน

๑

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนกำรป้ องกันและดับเพลิง ของกองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมำยเหตุ

- ๒๔ ผนวก ญ.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๑๐ ข้อพิจำรณำของฝ่ ำยอำนวยกำร
๒ หน่วยกิต (๒๔-๑๗-๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีพ้นื ฐำนควำมรู ้ควำมเข้ำใจถึง กำรจัดหน่วยงำนของฝ่ ำยอำนวยกำร
และลักษณะของงำนด้ำนเสนำธิ กำรกิจ โดยเน้นพื้นฐำนควำมรู ้เกี่ยวกับข้อพิจำรณำของฝ่ ำยอำนวยกำรที่ผปู ้ ฏิบตั ิงำน
ฝ่ ำยอำนวยกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบ เพื่อให้สำมำรถนำไปศึกษำในขั้นต่อไป และสำมำรถปฏิบตั ิงำนฝ่ ำยอำนวยกำร
เบื้องต้นได้
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรจัดและหน้ำที่ฝ่ำยอำนวยกำรของ ทร. ( ๓/๐)
๑.๑ กำรจัดและหน้ำที่ฝ่ำยอำนวยกำรของ ทร.
๑.๒ ลักษณะกำรบริ หำรงำนภำยในรวมทั้งปั ญหำข้อขัดข้อง
๑.๓ แนวทำงกำรพัฒนำระบบงำนฝ่ ำยอำนวยกำรของ ทร.
๒. กำรประชุมและกำรจดรำยงำนกำรประชุม (๓/๓)
๒.๑ หลักและวิธีกำรประชุมในรู ปแบบต่ำงๆ
๒.๒ เทคนิคกำรประชุม และอภิปรำย
๒.๓ กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม
๓. กำรสรุ ปเรื่ อง ( ๓/๒)
๓.๑ หลักกำรและวิธีกำรเขียนบันทึกสรุ ปเรื่ องโดยทัว่ ไป
๔. กำรพิจำรณำของฝ่ ำยอำนวยกำร ( ๙/๖)
๔.๑ หลักกำรแก้ปัญหำของฝ่ ำยอำนวยกำร
๔.๒ กำรจัดทำเอกสำรรำยงำน
๕. กำรเขียนหนังสื อรำชกำร (๖/๖)
๕.๑ หลักกำรและวิธีกำรเขียนหนังสื อรำชกำรโดยทัว่ ไปและในส่ วนของ ทร.
๕.๒ กำรเขียนหนังสื อรำชกำรของกรมฝ่ ำยอำนวยกำร ทร.

- ๒๕ สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- กำรจัดและหน้ำที่ฝ่ำยอำนวยกำรของ ทร.
- กำรประชุมและกำรจดรำยงำนกำร
ประชุม
- กำรสรุ ปเรื่ อง
- กำรพิจำรณำของฝ่ ำยอำนวยกำร
- กำรเขียนหนังสื อรำชกำร
รวม

จำนวนชัว่ โมง หน่วยกิต กำรวัดและกำร
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
-สอบข้อเขียน
๓
๓
- ปฏิบตั ิให้
คะแนนตำมผล
๓
๒
กำรฝึ กหรื อ
๙
๖
สัมมนำ
๖
๖
๒๔
๑๗
๒

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรจัดส่ วนรำชกำร
๒. อทร. ๘๔๐๑ กำรเขียนหนังสื อรำชกำร
๓. อทร. ๘๓๐๒ กำรพิจำรณำของฝ่ ำยอำนวยกำร
๔. คู่มือกำรสรุ ปเรื่ อง ของ น.อ.คำรณ พิสณฑ์ยทุ ธกำร
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมำยเหตุ
-ปฏิบตั ิให้มีกำร
ฝึ กตำมหัวข้อ
วิชำหรื อจัด
กลุ่มสัมมนำ
แก้ปัญหำ

- ๒๖ ผนวก ฎ.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๑.๑๐ กำรฝึ กกับเรื อในทะเล
๐ หน่วยกิต ( ๐– ๖๐ - ๐ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนกับเรื อในทะเล โดย
ลงมือปฏิบตั ิงำนจริ ง เป็ นกำรสร้ำงควำมคุน้ เคยและควำมชำนำญในกำรนำเรื อ เพื่อนำไปเป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
ปัญหำกำรฝึ กและขอบเขต
๑. ใช้เกณฑ์ควำมรู ้พ้นื ฐำนของ นักเรี ยน ในผนวก ก - จ เป็ นหลัก
๒. กำหนดควำมรู ้เพิ่มเติมในขั้นปฏิบตั ิต่ำงๆ ในเรื อ ได้ตำมควำมเหมำะสม
๓. ถ้ำมีควำมจำเป็ นต้องเสริ มหรื อปรับแต่งควำมรู ้พ้นื ฐำนใน ข้อ ๑. เพื่อให้กำรฝึ กบรรลุผลดีข้ ึนให้
กระทำได้ตำมควำมเหมำะสม แต่จะต้องอยูภ่ ำยในขอบเขตของควำมมุ่งหมำยของผนวกนี้เป็ นหลัก
กำรกำหนดแผนกำรฝึ กในเรื อ
๑. ดำเนินกำรฝึ กกำรหมุนเรื อหำดิวิเอชัน่ กำรหำโมเมนตัม กำรหำควำมเร็ วเรื อ กำรนำเรื อเข้ำร่ อง
น้ ำต่ำงๆ กำรเดินเรื อนำร่ องในอ่ำวไทย กำรทอดสมอตำมตำบลที่ที่กำหนด กำรเข้ำเทียบ – ออกจำกเทียบ กำร
แปรกระบวน กำรหลีกเลี่ยงอันตรำย รวมทั้งข้อปลีกย่อยอื่นๆ ที่ ผบ.เรื อขนำดเล็ก จำเป็ นต้องเรี ยนรู ้
๒. กำรฝึ กในเรื อ กำหนดชัว่ โมงฝึ กไว้ ๖๐ ชม. คือฝึ กวันละประมำณ ๖ ชม. แต่ถำ้ มีควำมจำเป็ น
สำมำรถกำหนดเวลำ กำรฝึ กต่อวันเพิม่ ขึ้น ได้ตำมควำมเหมำะสม
๓. กำรวัดผลกำรฝึ ก ให้ใช้วธิ ี ประเมินค่ำกำรปฏิบตั ิ โดยไม่ตอ้ งนำคะแนนไปคิดหน่วยกิต กำรฝึ ก
มุ่งเน้นเสริ มสร้ำงควำมเข้ำใจจำกกำรเรี ยนทำงทฤษฎี และเพิ่มประสบกำรณ์จริ งให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมเป็ นหลักสำคัญ
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

