หลักสู ตร ๑๑๑๙ ผบ.เรื อขนาดเล็ก (นว.ก.)
แผนกการเดินเรื อและการเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

คำนำ
หลักสู ตร ผบ.เรื อขนาดเล็ก (นว.ก.) ฉบับนี้ เป็ นหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้นใหม่ โดยใช้หลักสู ตร ผบ.เรื อขนาด
เล็ก สาหรับนายทหาร นว.ข. ที่ ยศ.ทร.ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ ๓๑ พ.ค.๔๗ ระยะเวลาของหลักสู ตร ๙ สัปดาห์
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นฐานความรู ้ของนายทหาร นว.ก. และ
กาหนดระยะเวลาของหลักสู ตรใหม่ให้เหลือ ๖ สัปดาห์ โดยตัดเนื้อหาที่มีความซ้ าซ้อนกับพื้นฐานความรู ้เดิมของ
นายทหาร นว.ก.ออกไป และเน้นการทบทวนเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถในวิชาการเดินเรื อเป็ นหลักสาคัญ
เพื่อให้ผผู ้ า่ นการอบรมมีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่ ผบ.เรื อ/ผค.เรื อขนาดเล็ก หรื อให้หน้าที่ดงั กล่าวที่กาลัง
ปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
การจัดให้มีหลักสู ตร ผบ.เรื อขนาดเล็ก สาหรับนายทหาร นว.ก.เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสู ตร จาก หลักสู ตร
ผบ.เรื อขนาดเล็กสาหรับนายทหาร นว.ข.เดิมซึ่ งมีรองรับกาลังพลดังกล่าวอยูแ่ ล้ว นั้น จะเป็ นผลดีสาหรับ กร.ใน
การพิจารณากาลังพลที่เป็ นนายทหาร นว.ก.ชั้นยศ ร.ท. – ร.อ.ให้เข้ารับการอบรมในหลักสู ตร ผบ.เรื อขนาดเล็ก
(นว.ก.) เสี ยก่อน แล้วจึงจะจัดให้ผทู ้ ี่มีความเหมาะสมเข้ารับการอบรมในหลักสู ตร ผบ.เรื อและยุทธวิธีเรื อผิวน้ า
ซึ่ งเป็ นหลักสู ตรที่มีความสัมพันธ์ในระดับสู งขึ้น ในช่วงเวลาระหว่างชั้นยศ ร.อ. – น.ท. ต่อไป เนื่ องจากขณะนี้
กฝร.ได้ปรับปรุ งหลักสู ตร ผบ.เรื อและยุทะวิธีเรื อผิวน้ าใหม่ และเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรมใน
หลักสู ตรดังกล่าวจากเดิม ร.ท. – น.ท. เป็ น ร.อ. – น.ท.ให้มีความสอดคล้อง รองรับไว้แล้ว
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรนี้แล้ว หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ อง ควรแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม
เป็ นประการใด กฝร.จะได้พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
กรกฎาคม ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๑๑๑๙ ผบ.เรื อขนำดเล็ก (นว.ก.)
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๕๐
ควำมมุ่งหมำยของหลักสู ตร
เพื่อทบทวน และเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ กำรบริ หำรงำนธุ รกำรและ
กำรเงิ นภำยในเรื อ กำรเดิ นเรื อ กำรช่ ำงกลที่ผูบ้ งั คับกำรเรื อควรทรำบ กำรอำวุธ และกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
ให้ผรู ้ ับกำรศึกษำสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ น ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นนำยทหำรสัญญำบัตรพรรคนำวิน (นว.ก.) ชั้นยศ ร.ท.- ร.อ. จบกำรศึกษำจำก รร.นร.ผ่ำน
กำรศึกษำในหลักสู ตรนำยทหำรประจำเรื อพรรคนำวิน และเตรี ยมไว้สำหรับบรรจุในตำแหน่ง ผบ.เรื อ หรื อผู ้
ควบคุมเรื อขนำดเล็กหรื อกำลังปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็กเป็ นหลัก
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๖ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์ให้มีกำรศึกษำ ๕ วัน (ยกเว้นกำรฝึ กกับเรื อในทะเล ให้เป็ นไปตำมแผน/คำสั่งกำรฝึ ก
ที่กำหนดขึ้น)
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 ๑๘๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กำหนดกำรเปิ ด และปิ ดกำรอบรมเป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร.
๕. กำรดูกิจกำรนอกหน่วยแลกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย - ไม่มี
๕.๒ กำรบรรยำยพิเศษ (ปรับใช้เวลำฝึ กหัดศึกษำประจำวันในข้อ ๔.๒ หรื อนอกเวลำของ ข้อ
๔.๒, ๒ – ๓ ชม.)
๕.๒.๑ จัดให้มีกำรบรรยำยโดยผูบ้ งั คับบัญชำระดับสู งเกี่ยวกับ ผบ.เรื อที่กองทัพเรื อต้องกำร
๕.๑.๒ จัดให้มีกำรบรรยำยโดย ผบ.เรื อปั จจุบนั และในอดีตที่มีประวัติ และผลงำนดีเด่น
๖. คะแนนประจำตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย
คะแนนประจำตัวนักเรี ยนทหำร พ.ศ. ๒๕๓๐
๑.

-๒๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วย
การดาเนิ นการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนินการ
ศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนด
ชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบ
เศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ การเรี ยนภาคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ การฝึ กภาคสนาม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ การกาหนดวิชาในหลักสู ตร ทุกวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาหลัก มีรายชื่อวิชา จานวนชัว่ โมงและ
หน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชำ
- ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำยเบื้องต้น
- หน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ
- กำรเดินเรื อ
- กำรอำวุธ
- กำรช่ำงกลและกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย

ทฤษฏี
๙
๑๕
๒๐
๑๘
๒๔

จำนวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ
สอบ
๑
๗๒
๑
๑๒
๑
๖
๑

รวม
๘๖
๙๐
๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำยเบื้องต้น
๑๐.๑.๒ หน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ
๑๐.๑.๓ กำรเดินเรื อ

๔

หน่วยกิต
รวม
๙
๑๖
๙๓
๓๑
๓๑

๐.๕
๑.๐
๔.๐
๑.๕
๑.๕

๑๘๐

๘.๕

ผนวก ก.
ผนวก ข.
ผนวก ค.

-๓๑๐.๑.๔ กำรอำวุธ
ผนวก ง.
๑๐.๑.๕ กำรช่ำงกล และกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
ผนวก จ.
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๑๑๑๙ เป็ น หมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำกำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้นๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรกหมายถึง
ชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือการสอนทางปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก. วิชำ ๑๑๑๙.๑ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำยเบื้องต้น
๙ ชัว่ โมง หน้ำ ๔
ผนวก ข. วิชำ ๑๑๑๙.๒ หน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ
๑๖ ชัว่ โมง หน้ำ ๕ - ๖
ผนวก ค. วิชำ ๑๑๑๙.๓ กำรเดินเรื อ
๙๓ ชัว่ โมง หน้ำ ๗ - ๘
ผนวก ง. วิชำ ๑๑๑๙.๔ กำรอำวุธ
๓๑ ชัว่ โมง หน้ำ ๙ - ๑๑
ผนวก จ. วิชำ ๑๑๑๙.๕ กำรช่ำงกล และกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย ๓๑ ชัว่ โมง หน้ำ ๑๒ - ๑๔
__________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๙.๑ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำยเบื้องต้น
๐.๕ หน่วยกิต ( ๙ - ๐ – ๐ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่ ผบ.เรื อ ควรทรำบ
ให้สำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ระเบียบ ข้อบังคับ (๓/๐)
๑.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลำโหมที่ควรทรำบ
๑.๒ ระเบียบกองทัพเรื อที่ควรทรำบ
๒. กฎหมำยที่ ผบ.เรื อ ควรทรำบ (๖/๐)
๒.๑ กฎกำรใช้กำลังเฉพำะกำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อของ ทร.
๒.๒ กฎหมำยทะเล
๒.๓ กฎหมำยสงครำม
๒.๔ กฎหมำยให้อำนำจทหำรเรื อปรำบปรำมกำรกระทำผิดบำงอย่ำงทำงทะเล
๒.๕ ข้อตกลงร่ วมเกี่ยวกับพื้นที่เหลื่อมทับทำงทะเลกับประเทศเพื่อนบ้ำน
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- ระเบียบข้อบังคับ
- กฎหมำยที่ ผบ.เรื อ ควรทรำบ
รวม

จำนวนชัว่ โมง หน่วยกิต กำรวัดและ
หมำยเหตุ
กำรประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
- ใช้เวลำสอบท้ำยชัว่ โมง
- สอบข้อเขียน กำรเรี ยนกำรสอน
๖
๙

-

๐.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. เอกสำรประกอบกำรบรรยำยทำงวิชำกำรเรื่ องกฎหมำยให้อำนำจทหำรเรื อปรำบปรำม กำรกระทำควำมผิด
บำงอย่ำงทำงทะเล แผนกวิชำกำร กองพระธรรมนู ญ สบ.ทร.
๒. อทร.๘๓๐๓ กฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยทะเล (กฎหมำยทะเล พ.ศ.๒๕๒๕)
๓. อทร.๘๓๐๕ กฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสงครำม
๔. กฎกำรใช้กำลังเฉพำะกำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อของ ทร.

-๕ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๙.๒ หน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ
๑.๐ หน่วยกิต (๑๕ - ๐ – ๑.๐)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับหลักกำรเป็ นผูน้ ำทหำร หน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ
กำรบริ หำรงำนธุ รกำรในเรื อ โดยเน้นหลักกำรที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อควรทรำบ ให้สำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ทบทวนภำวะผูน้ ำ (๓/๐)
๒. หน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ (๖/๐)
๒.๑ ระเบียบกองทัพเรื อ ว่ำด้วยหน้ำที่รำชกำรในเรื อหลวง พ.ศ.๒๕๓๑
๒.๒ ขนบธรรมเนียมประเพณี ทหำรเรื อ
๒.๓ กำรนำเรื อผ่ำนเมืองท่ำต่ำงประเทศ และกำรเยีย่ มคำนับ
๓. กำรบริ หำรงำนธุ รกำรในเรื อ (๖/๐)
๓.๑ งำนสำรบรรณ และงำนธุรกำรในเรื อ
๓.๒ กำรเงินและกำรบัญชีเงินรำชกำร
๓.๓ กำรจัดพัสดุในเรื อ
๓.๔ กำรบริ หำรกำลังพล และกำรเลื่อนยศ ปลด ย้ำย
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ

จำนวนชัว่ โมง

- ทบทวนภำวะผูน้ ำ
- หน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ
- กำรบริ หำรงำนธุรกำรในเรื อ

บรรยำย
๓
๖
๖

ปฏิบตั ิ
-

รวม

๑๕

-

หน่วยกิต

กำรวัดและ
กำรประเมินผล

หมำยเหตุ

- สอบข้อเขียน
๑.๐

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. อทร.๗๑๐๒ ภำวะผูน้ ำ
๒. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และการปฏิบตั ิงาน สานักของ
ดร.อนันต์ สว่างศรี กศบ.สานักพิมพ์ พัฒนาการศึกษา
๓. ระเบียบกองเรื อยุทธการ พ.ศ.๒๕๒๓ ว่าด้วยการเงินและการบัญชี เงินราชการ
๔. คู่มือการเรี ยนเรื่ องการจัดพัสดุในเรื อ ของโรงเรี ยนพลาธิ การ ทร.

-๗-

๕. ระเบียบกองทัพเรื อว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรื อหลวง พ.ศ.๒๕๓๑
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๘ผนวก ค.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๙.๓ กำรเดินเรื อ
๔ หน่วยกิต (๒๐ - ๗๒ – ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป
เพื่อให้ผูเ้ ข้ำรับกำรฝึ กศึกษำมีควำมรู ้ ควำมชำนำญในกำรนำเรื อในสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ
เช่ น กำรเดิ นเรื อในน่ ำนน้ ำจำกัด กำรเดิ นเรื อในทัศนวิสัยจำกัด กำรนำเรื อในร่ องน้ ำ ตลอดจนทบทวนควำมรู ้
เกี่ ยวกับ กฎหมำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรเดิ นเรื อ ให้สำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิ บ ตั ิ หน้ำ ที่ ผบ.เรื อ หรื อ
ผูค้ วบคุมเรื อขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินเรื อ (๓/๐)
๑.๑ ทบทวนกฎกำรเดินเรื อสำกล
๑.๒ ทบทวน พ.ร.บ.ป้ องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
๑.๓ พ.ร.บ.กำรเดินเรื อในน่ำนน้ ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๑.๔ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินในทะเล (GMDSS)
๒. กำรนำเรื อ (๑๗/๗๒)
๒.๑ ทบทวนกำรบังคับเรื อ (Shiphandling)
๒.๒ ข้อเตือนใจในกำรนำเรื อ
๒.๓ กำรนำเรื อโดยใช้พนักงำนนำร่ อง
๒.๔.๑ กำรนำเรื อเข้ำ – ออกจำกเทียบ และกำรใช้เชือก
๒.๔.๒ กำรนำเรื อเข้ำทอดสมอ
๒.๔.๓ กำรนำเรื อเข้ำผูกทุ่น
๒.๔.๔ กำรนำเรื อในทัศนวิสัยจำกัด
๒.๔.๕ กำรนำเรื อในน่ำนน้ ำจำกัด
๒.๔.๖ กำรกลับลำในที่แคบ
๒.๔.๗ กำรนำเรื อในร่ องน้ ำ
๒.๔.๘ กำรนำเรื อเข้ำพ่วงจูง
๒.๔.๙ กำรนำเรื อรับ – ส่ งสิ่ งของในทะเล
๒.๔.๑๐ กำรนำเรื อในกำรยิงอำวุธ
๒.๔.๑๑ กำรใช้เรื อลำกจูง
๒.๔.๑๒ กำรนำเรื อเข้ำเกยหำด และออกจำกหำด

-๙สรุ ปเวลำที่สอน

หัวข้อวิชา
- กฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินเรื อ
- กำรนำเรื อ

รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
๑๗

๗๒

๒๐

๗๒

หน่วยกิต

กำรวัด และ
กำรประเมินผล
- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ

หมำยเหตุ
- กำรปฏิบตั ิฝึก
นำเรื อด้วย
เครื่ องฝึ กจำลอง
กำรเดินเรื อ ๑๒
ชม.และฝึ กใน
ทะเล ๖๐ ชม.

๔

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. หนังสื อเดินเรื อ พล.ร.ต.เจียม อัมระปำล
๒. คู่มือกำรเรี ยนกำรนำเรื อในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ และร่ องน้ ำสันดอนโดย น.ท.โกวิทย์ รัตนสิ ทธิ์
๓. นำร่ องน่ำนน้ ำไทย เล่ม ๑ และ ๒
๔. หนังสื อเดินเรื อ BR 45vol (1 – 7 )
๕. พระรำชบัญญัติป้องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
๖. พระรำชบัญญัติกำรเดินเรื อในน่ำนน้ ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๐ ผนวก ง.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๙.๔ กำรอำวุธ
๑.๕ หน่วยกิต ( ๑๘ - ๑๒ - ๑ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอำวุธของเรื อขนำดเล็ก สสำร
และอำกำรกลโดยทัว่ ไป กำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น กำรปื น สอ.ระยะใกล้ กำรสั่งกำรในกำรยิงเป้ ำพื้นน้ ำและ
เป้ำอำกำศยำน ตลอดจนกำรยิงสนับสนุนด้วยเครื่ องยิงลูกระเบิด ให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมสำมำรถควบคุมและสัง่ กำร
เกี่ยวกับกำรอำวุธของเรื อขนำดเล็กได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ปื นกล ๔๐/๖๐ (๒/๐)
๑.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๑.๒ ปั ญหำ และกำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๑.๓ ขีดควำมสำมำรถและข้อจำกัด
๒. ปื นกล ๒๐ มม.มำร์ค .๒๐ ดีเอ็ม. ๒ – ดีเอ็ม. ๖ (๒/๐)
๒.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๒.๒ ปั ญหำ และกำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๒.๓ ขีดควำมสำมำรถและข้อจำกัด
๓. ปื นกล ๒๐ มม. แกม – ซีโอ.๑ (๒/๐)
๓.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๓.๒ ปั ญหำ และกำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๓.๓ ขีดควำมสำมำรถและข้อจำกัด
๔. ปื นกล .๕๐ นิ้ว (๒/๐)
๔.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๔.๒ ปั ญหำ และกำรแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
๔.๓ ขีดควำมสำมำรถและข้อจำกัด
๕. เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม. มำร์ค๒ ม็อด.๐ และ มำร์ ค.๔ ม็อด.๐ (๒/๐)
๕.๑ สสำรและอำกำรกลโดยทัว่ ไป
๕.๒ กำรใช้ตำรำงยิง
๕.๓ ขีดควำมสำมำรถ และข้อจำกัดของเครื่ องยิงลูกระเบิด
๕.๔ กำรยิงสนับสนุนด้วยเครื่ องยิงลูกระเบิด
๖. กำรปื น สอ.ระยะใกล้ (๒/๖)
๖.๑ ลักษณะภำรกิจของปื น สอ.ระยะใกล้
๖.๒ กำรฝึ กกำลังพลประจำปื น สอ.ระยะใกล้

- ๑๑ -

๗.

๘.
๙.

๖.๓ กำรดำเนิ นกำรต่อสู ้อำกำศยำนและกำรควบคุมกำรยิง
๖.๔ กฎกำรยิง สอ.ระยะใกล้
กำรควบคุมกำรยิงและกำรสั่งกำร (๒/๖)
๗.๑ กำรยิงเป้ ำพื้นน้ ำ
๗.๒ กำรยิง สอ.
ข้อบังคับทหำรเรื อ บทที่ ๘ ว่ำด้วยกำรสรรพวุธ (ขกส.) (๒/๐)
ลยป. (๒/๐)

สรุ ปเวลำที่สอน

หัวข้อวิชำ
- ปื นกล ๔๐/๖๐
- ปื นกล ๒๐ มม.มาร์ค.๒๐ ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖
- ปื นกล ๒๐ มม. แกม – ซีโอ.๑
- ปื นกล .๕๐ นิ้ว
- เครื่ องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๑ มม.มาร์ค.๒
ม็อด.๐ และมาร์ค.๔ ม็อด.๐
- การปื น สอ.ระยะใกล้
- การควบคุมการยิงและการสั่งการ
- ข้อบังคับทหารเรื อ บทที่ ๘ ว่าด้วยการ
สรรพาวุธ (ขกส.)
- ลยป.
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย
๒
๒
๒
๒
๒

ปฏิบตั ิ
-

๒
๒
๒

๖
๖
-

๒

-

๑๘

๑๒

หน่วยกิต

กำรวัดและ
กำรประเมินผล

- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ

๑.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. เอกสำรประกอบกำรเรี ยนวัตถุระเบิด ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๒. เอกสำรประกอบกำรเรี ยน ลูกปื นและชนวน ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๓. ข้อบังคับทหำรเรื อ บทที่ ๓๘ ว่ำด้วยกำรสรรพำวุธ
๔. ลยป.กร.

หมำยเหตุ
- ปฏิบตั ิฝึกกำร
สั่งกำรควบคุมกำร
ยิงปื นกลด้วยเครื่ อง
ฝึ กยิงปื นเรื อจำลอง

- ๑๒ ๕. แบบเรี ยน ปก.๔๐/๖๐ ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๖. แบบเรี ยน ปก.๒๐ มม. ไรน์เมทัล ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๗. แบบเรี ยน ปก.๒๐ มม. GAM CO-1 ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๘. แบบเรี ยน ปก. .๕๐ นิ้ว ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๙. แบบเรี ยน เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม. ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๑๐. แบบเรี ยน เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๖๐ มม. ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๑๑. คู่มือกำรเรี ยนกำรปื น สอ.ระยะใกล้ ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๑๒. คำสั่งสำหรับกำรยิงประจัญบำน ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๑๓. กำรใช้ศูนย์และกำรเล็งยิง ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๑๔. คู่มือกำรเรี ยน ค.๘๑ มม. แบบ ๐๙ ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๓ ผนวก จ.
ชื่อวิชำ ๑๑๑๙.๕ กำรช่ำงกล และกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๑.๕ หน่วยกิต (๒๔ - ๖ - ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับหลักกำรทำงำนของเครื่ องยนต์ดีเซล เบนซิน
ระบบควบคุมเครื่ องจักร ข้อจำกัด และข้อระมัดระวังในกำรใช้งำน ระบบไฟฟ้ำในเรื อ งำนธุ รกำรแผนกช่ำงกล
รวมทั้งกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย ให้สำมำรถนำไปเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ หรื อผูค้ วบคุมเรื อ
ขนำดเล็ก ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. พลศาสตร์ของไฟ (๓/๐)
๒. กำรแบ่งห้องกั้นน้ ำ (๑/๐)
๒.๑ ควำมสำคัญ ประโยชน์และแฟคเตอร์ ที่เป็ นตัวจำกัดในกำรแบ่งห้องกั้นน้ ำ
๒.๒ กำรให้หมำยเลขห้องภำยในเรื อ
๒.๓ กำรให้หมำยเลขแก่ส่วนประกอบ
๓. ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุขณะเรื อเดิน และเรื อจอด (๒/๐)
๔. ระบบไฟฟ้ำในเรื อและสำเหตุกำรเกิดไฟฟ้ำลัดวงจร (๓/๐)
๕. ทบทวนกำรใช้เครื่ องมือดับเพลิงเบื้องต้น กำรใช้สำยสู บกำลังพลจำกัด และอุดปะค้ ำยัน (๐/๓)
๖. ระบบขับเคลื่อน (๓/๐)
๖.๑ ส่ วนสร้ำงแรงบิด (เครื่ องจักร)
๖.๒ ส่ วนสร้ำงแรงผลัก (ใบจักร)
๖.๓ ควำมต้ำนทำนของตัวเรื อ
๖.๔ ส่ วนส่ งต่อกำลัง (เกียร์ และเพลำ)
๖.๕ คุณลักษณะ และข้อจำกัดของเครื่ องยนต์ดีเซล
๖.๖ คุณลักษณะและข้อจำกัดของเครื่ องยนต์เบนซิ น
๖.๗ คุณลักษณะ และข้อจำกัดของเครื่ องยนต์แก๊สเทอร์ ไบน์
๗. ระบบถือท้ำย (๑.๕/๐)
๗.๑ หลักกำรทำงำนของระบบถือท้ำยแบบต่ำง ๆ (มอเตอร์ ไฮดรอลิก ไอน้ ำ)
๗.๒ สำเหตุและกำรป้ องกันกำรเกิดหำงเสื อค้ำง
๘. ระบบถือท้ำย (๑.๕/๐)
๙. กำลังลอย กำรทรงตัวของเรื อ และกำรสู ญเสี ยกำรทรงตัวของเรื อ (๖/๐)
๙.๑ คุณสมบัติของกำลังลอย
๙.๒ คุณสมบัติของกำรทรงตัว
- ๑๔ -

๙.๓ กำรเปลี่ยนน้ ำหนักทำงตั้ง
๙.๔ กำรเปลี่ยนน้ ำหนักทำงขวำง
๙.๕ กำรเกิดผิวหน้ำอิสระ
๙.๖ ผลกระทบที่เกิดจำกน้ ำท่วมห้องนอกศูนย์กลำง
๙.๗ กำรสู ญเสี ยกำรทรงตัว
๙.๘ อำกำรเอียง และกำรประเมินค่ำ กำรทรงตัวของเรื อ
๑๐. ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผนและงำนธุ รกำรของช่ำงกล (๓/๐)
๑๑. ฝึ กกำรจำลองสถำนกำรณ์ในกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย (๐/๓)
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชา
- พลศำสตร์ของไฟ
- กำรแบ่งห้องกั้นน้ ำ
- ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุขณะ
เรื อเดิน และเรื อจอด
- ระบบไฟฟ้ำในเรื อและสำเหตุกำรเกิด
ไฟฟ้ำลัดวงจร
- ทบทวนกำรใช้เครื่ องมือดับเพลิง
เบื้องต้น กำรใช้สำยสู บกำลังพลจำกัด
และอุดปะค้ ำยัน
- ระบบขับเคลื่อน
- ระบบถือท้ำย
- ระบบน้ ำดับเพลิง
- กำลังลอย กำรทรงตัวของเรื อ และกำร
สู ญเสี ยกำรทรงตัวของเรื อ
- ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผน
และงำนธุ รกำรของช่ำงกล
- ฝึ กกำรจำลองสถำนกำรณ์ใน
กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
๑
๒
๓

-

-

๓

๓
๑.๕
๑.๕
๖

-

๓

-

-

๓

๒๔

-

กำรวัด และ
หน่วยกิต กำรประเมินผล

- สอบข้อเขียน

๑.๕

หมำยเหตุ
- ปฏิบตั ิประเมิน
ควำมรู ้ควำม
เข้ำใจทัว่ ไป
ไม่คิดหน่วยกิต

- ๑๕ -

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนเกี่ยวกับกำรช่ำงกล ของ กองฝึ กกำรช่ำงกล กฝร.
๒. คู่มือกำรเรี ยนเกี่ยวกับกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย ของ กองฝึ กกำรช่ำงกล กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

