หลักสู ตร ๑๕๐๗ การฝึ กนักศึกษาวิชาทหารภาคทฤษฎี ชั้นปี ที่ ๕ กร.
แผนกเดินเรื อและการเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๓๔

คำนำ
หลักสู ตรนักศึกษำวิชำทหำรส่ วนของ กร. นี้ กฝร.ได้จดั ทำขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบำยของ ทร.
ตำมที่ ทร.ได้แบ่งมอบนักศึกษำวิชำทหำร (นศท.) ให้ กร.ทำกำรฝึ กอบรม กำรอบรมโดยทัว่ ไป กฝร.ได้จดั
หลักสู ตรในทำงวิชำกำรเพื่อให้เป็ นพื้นฐำนขั้นเป็ นชุดวิชำ รวม ๕ ชุดวิชำ ในแต่ละชุดวิชำจะประกอบด้วย หัวข้อ
วิชำต่ำง ๆ ที่เห็นว่ำจำเป็ น และ นศท.ควรทรำบในเบื้องต้นก่อน ซึ่ งใช้เวลำฝึ กอบรมประมำณ ๗ วัน และ
ต่อจำกนั้นจะได้ทำกำรฝึ กกับเรื อในทะเล เพื่อให้ นศท.คุน้ เคย และมีทกั ษะในกำรปฏิบตั ิจริ งประมำณ ๑๑ วัน
หลักสู ตรนี้ จะได้ผลสมควำมมุ่งหมำยเพียงใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลำยประกำร เช่น กำรวำงพื้นฐำนขั้น
แรก ก่อนที่จะแบ่งแยก นศท. มำฝึ กในช่วงของ กร. กำรสำนต่อของ กฝร.และควำมเหมำะสมในด้ำนช่วงเวลำกำร
ฝึ กอบรมทั้งในทำงทฤษฎี และกำรฝึ กกับเรื อในทะเล ซึ่ งในเบื้องต้นนี้ กฝร.ได้พยำยำมที่จะกำหนดเนื้อหำต่ำง ๆ
และขั้นตอนในกำรจัดหลักสู ตร ให้รัดกุมที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถกระทำได้ไว้แล้วเมื่อได้ดำเนินกำรเปิ ดกำรฝึ กอบรม
หลักสู ตรนี้แล้ว หำกได้ผลประกำรใด จะได้พิจำรณำปรับปรุ งให้มีควำมสมบูรณ์ในโอกำสต่อไป
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พฤศจิกำยน ๒๕๓๔

นักศึกษำวิชำทหำรส่ วนของ กร. ชั้นปี ที่ ๕
๑. ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป
เพื่อให้ นศท. ที่ จะเป็ นกำลังพลสำรองในส่ วนของ กร.มี ควำมรู ้ เกี่ ยวกับกำรปฏิ บ ตั ิ กำรทำงเรื อและ
ยุท ธกำรวิธี , กำรศูนย์ยุท ธกำรและสื่ อสำร, กำรอำวุธ , กำรป้ องกันควำมเสี ยหำยและกำรจัดส่ วนรำชกำรและ
ธุ รกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเรื อ โดยเน้นให้มีควำมเข้ำใจเบี้องต้นในเรื่ องที่จำเป็ นต่อกำรปฏิบตั ิงำนในเรื อให้เพียง
พอที่จะเป็ นกำลังพลสำรองในระดับนำยทหำรประจำเรื อชั้นต้นได้
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นนักศึกษำวิชำทหำรชั้นปี ที่ ๕ (นศท.) ในส่ วนที่ ทร. แบ่งให้ กร.
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๑๘ วัน (ประมำณ ๑๐๘ ช.ม.)
๔. กำรจัดหลักสู ตร
๔.๑ รู ปแบบหลักสู ตร ใช้ตำมระบบของ ยศ.ทร. โดยกำหนดให้มีควำมเหมำะสมที่จะนำไปใช้ในกำร
จัดกำรของ รร. ในส่ วนกำรศึกษำที่ ๓ (กฝร.) เป็ นหลัก
๔.๒ เนื้อหำของหลักสู ตร กำหนดไว้เป็ นชุดวิชำ และกำหนดโครงสร้ำงหลักเพื่อจัดกำรเรี ยนกำร
สอน ดังจะกล่ำวไปในข้อ ๕.
๔.๓ กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ปฏิบตั ิภำยในขอบเขตของระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐,
ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้ำยคะแนนประจำตัวนักเรี ยนทหำร พ.ศ. ๒๕๓๐ และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรดำเนิน
กำรศึกษำของโรงเรี ยนที่มิได้ศึกษำเป็ นภำค พ.ศ. ๒๕๒๑
๕. กำรกำหนดโครงสร้ำงเพื่อจัดกำรเรี ยนกำรสอน
๕.๑ ชุดวิชำทุกชุดที่กำหนดไว้ถือเป็ นวิชำหลัก (ไม่คิดหน่วยกิต)
๕.๒ รำยละเอียดกำรกำหนดชุดวิชำและเวลำในกำรเรี ยนกำรสอนเป็ นดังนี้
๕.๓ วิธีดำเนินกำรศึกษำ ในวันปฏิบตั ิงำนปกติ และวันหยุดรำชกำร กำหนดดังนี้
๕.๓.๑ วันปฏิบตั ิงำนปกติ
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐
พลศึกษำ
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ศึกษำในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ/ในห้องเรี ยนหรื อในเรื อ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
ศึกษำในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ/ในห้องเรี ยนหรื อในเรื อ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐
พลศึกษำ/หรื อทหำรรำบ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
เวลำของผูบ้ งั คับนักเรี ยน/ ศึกษำตำมลำพัง
๕.๓.๒ วันหยุดรำชกำร จัดให้ฝึกอบรบไม่นอ้ ยกว่ำ ๓ ชม./วัน หรื อตำมที่จะปรับแต่งตำม
ควำมจำเป็ นที่จะกล่ำวต่อไปในข้อ ๕.๔
๕.๔ เพื่อประโยชน์ต่อกำรฝึ กและศึกษำ กฝร. อำจกำหนดกำรฝึ กและศึกษำประจำวันในกำรเปิ ด
หลักสู ตรแต่ละครั้ง ภำยในห้วงเวลำของวันหนึ่งๆ ให้แตกต่ำงไปจำก ข้อ ๕.๓ ได้ตำมควำมเหมำะสม

-๒๕.๕ กำรวัดและประเมินผล อำจปรับได้ตำมควำมเหมำะสมแต่จะอยูใ่ นหลักเกณท์ของ ข้อ ๔.๓
โดยอนุโลม (ให้มีกำรหำรื อ ระหว่ำง กฝร./ยศ.ทร. ถ้ำจำเป็ น)
จำนวนชัว่ โมง
ชื่อชุดวิชำ
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ รวม
- กำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อและ
๑๐
๑๐ ๐.๕
ยุทธวิธี
๑๐
๑๐ ๐.๕
- กำรศูนย์ยทุ ธกำรและสื่ อสำร
๖
๓
๙
- กำรอำวุธ
๔
๓
๗ ๐.๕
- กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๖
๖ .๐
- กำรจัดส่ วนรำชกำรและงำน
คิด ชม.ฝึ ก ๖ ชม./วัน และกำหนด
ธุ รกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเรื อ
๖๐ รำยละเอียดไว้ในแผนกำรฝึ กทำงเรื อ
- กำรฝึ กกับเรื อในทะเล ๑๑ วัน
รวม
๓๖
๖
- ๑๐๒ ๑.๕
๖. บรรยำยหลักสู ตร
๖.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำย ดังนี้
๖.๑.๑ กำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อและยุทธวิธี
ผนวก ก.
๖.๑.๒ กำรศูนย์ยทุ ธกำรและสื่ อสำร
ผนวก ข.
๖.๑.๓ กำรอำวุธ
ผนวก ค.
๖.๑.๔ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
ผนวก ง.
๖.๑.๕ กำรจัดส่ วนรำชกำรและงำนธุ รกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเรื อ ผนวก จ.
๖.๑.๖ กำรฝึ กกับเรื อในทะเล
ผนวก ฉ.
๗. กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๑๕๐๗ เป็ นหมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำกำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำ หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชำในแต่ละผนวก เลขตัวแรกคือชัว่ โมง
กำรสอน ทำงทฤษฎี เลขตัวหลังเครื่ องหมำย / คือชัว่ โมงกำรสอนทำงปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก. วิชำ ๑๕๐๗.๑ กำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อและยุทธวิธี
๑๐ ชม. หน้ำ ๔ – ๕
ผนวก ก. วิชำ ๑๕๐๗.๒ กำรศูนย์ยทุ ธกำรและสื่ อสำร
๑๐ ชม. หน้ำ ๖ – ๘
ผนวก ก. วิชำ ๑๕๐๗.๓ กำรอำวุธ
๙ ชม. หน้ำ ๙ – ๑๐

-๓ผนวก ก. วิชำ ๑๕๐๗.๔ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๗ ชม. หน้ำ ๑๑ – ๑๓
ผนวก ก. วิชำ ๑๕๐๗.๕ กำรจัดส่ วนรำชกำรและงำนธุ รกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเรื อ๖ ชม. หน้ำ ๑๔-๑๕
ผนวก ก. วิชำ ๑๕๐๗.๖ กำรฝึ กกับเรื อในทะเล
๖๐ ชม. หน้ำ ๑๖

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๑๕๐๗.๑ กำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อและยุทธวิธี
๐.๕ หน่วยกิต ( ๑๐ - ๐ - ๐ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ นศท. มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับรู ปกระบวนเรื อต่ำง ๆ รวมทั้งหลักกำรทำง
ยุทธวิธีของสำขำปฏิบตั ิกำรโดยทัว่ ไป เพื่อให้ทรำบถึงพื้นฐำนในกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ซึ่ ง
จำเป็ นกำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. หลักปฏิบตั ิและยุทธวิธีโดยทัว่ ไป (๒/๐)
๑.๑
คำจำกัดควำมในกำรจัดหน่วย
๑.๒
กำรจัดหน่วยและกำรบังคับบัญชำ
๑.๓
รู ปกระบวนแบบต่ำง ๆ
๑.๔
กำรเปลี่ยนเข็ม
๑.๕
กำรเข้ำและออกจำกท่ำเรื อ
๑.๖
กำรจัดเรื อฉำกแบบต่ำง ๆ
๑.๗
กำรคุม้ กันคอนวอย
๑.๘
กำรตรวจกำรณ์หำข่ำวและสะกดรอย
๑.๙
ควำมพร้อมเพื่อกำรปฏิบตั ิกำร
๑.๑๐ กำรรับ – ส่ งกำลังบำรุ งในทะเล
๑.๑๑ ยุทธวิธีโดยทัว่ ไป
๒. กำรปฏิบตั ิกำรรบผิวน้ ำ (๒/๐)
๒.๑
หลักกำรรบผิวน้ ำโดยทัว่ ไป
๒.๒
กำรรบผิวน้ ำของเรื อรุ่ นใหม่ใน ทร.
๓. กำรต่อสู ้และป้ องกันภัยทำงอำกำศ (๑/๐)
๓.๑
หลักกำรต่อสู ้และป้ องกันภัยทำงอำกำศ
๓.๒
กำรต่อสู ้อำกำศยำนของเรื อรุ่ นใหม่ใน ทร.
๔. กำรปฏิบตั ิกำรปรำบเรื อดำน้ ำ (๒/๐)
๔.๑
คำแนะนำทัว่ ไปในกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
๔.๒
กำรปฏิบตั ิกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
๔.๓
กำรปฏิบตั ิกำรร่ วมในกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
๕. กำรยุทธ์สะเทินน้ ำสะเทินบก (๒/๐)
๕.๑
วิวฒั นำกำรและแนวควำมคิดของกำรยุทธสะเทินน้ ำสะเทินบก

-๕๕.๒
ขั้นของกำรยุทธสะเทินน้ ำนะเทินบก
๕.๓
กำรจัดกำลังและกำรบังคับบัญชำ
๖. กำรสงครำมทุ่นระเบิด (๑/๐)
๖.๑
ประวัติสงครำมทุ่นระเบิด
๖.๒
กำรแบ่งประเภททุ่นระเบิด
๖.๓
ทุ่นระเบิด, เครื่ องมือกวำดและล่ำทำลำยทุ่นระเบิดใน ทร.ไทย
๖.๔
วิธีกำรวำง, กำรค้นหำ, กำรกวำดและกำรล่ำทำลำยทุ่นระเบิด
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
ลำดับ
หน่วย กำรวัดและ
หัวข้อวิชำ
หมำยเหตู
บรรยำย ปฏิบตั ิ
ที่
กิต
ประเมินผล
๑. หลักปฏิบตั ิและยุทธวิธี
๒
ทดสอบและ กำหนดวิธีกำรทดสอบ
๒. โดยทัว่ ไป
๒
ให้คะแนนใน ได้ตำมควำมเหมำะสม
๓. หลักปฏิบตั ิกำรรบผิวน้ ำ
๑
ท้ำย ชม.สอน
๔. กำรต่อสู ้และป้ องกันภัยทำง
๒
๕. อำกำศ
๒
๖. กำรปฏิบตั ิปรำบเรื อดำน้ ำ
๑
กำรยุทธ์สะเทินน้ ำสะเทินบก
กำรสงครำมทุุ ุ่นระเบิด
รวม
๑๐
๐.๕
รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. บรรณสำรพันธมิต ATF 1 VOL 1,2
๒. ตำรำที่ผบู ้ รรณยำยจะจัดให้ตำมควำมเหมำะสม
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๑๕๐๗.๒ กำรศูนย์ยทุ ธกำรและสื่ อสำร
๐.๕ หน่วยกิต ( ๑๐ – ๐ – ๐ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ นศท. มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์วตั ถุ, องค์บุคคล กำรจัดกำรบริ หำรและกำร
ปฏิบตั ิงำนของระบบศูนย์ยทุ ธกำรในเรื อตลอดจนระบบกำรสื่ อสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ศยก. ที่จะใช้เป็ น
พื้นฐำนในกำรปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื อ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ระบบ ศยก. โดยทัว่ ไป (๒/๐)
๑.๑
กล่ำวนำควำมรู ้เบื้องต้นระบบกำรสื่ อสำรของ ทร. และแนะนำ
๑.๑.๑ หน้ำที่ ศยก.
๑.๑.๒ องค์วตั ถุ
๑.๑.๓ องค์บุคคล
๑.๑.๔ เอกสำร / คู่มือที่ใช้ในระบบ
๑.๑.๕ กำรจัดกำรบริ กำรระบบ ศยก. ในเรื อโดยสังเขป
๒. อุปกรณ์และกำรแสดงภำพ (๑/๐)
๒.๑
แนะนำโดยทัว่ ไป
๒.๑.๑ เรดำร์
๒.๑.๒ ESM
๒.๑.๓ SACU
๒.๑.๔ DATA LINK
๒.๑.๕ เครื่ องโทรศัพท์ โทรสำร
๒.๑.๖ เครื่ องวิทยุโทรศัพท์แบบต่ำงๆ และ RENOTE
๓. อุปกรณ์และกำรแสดงภำพ (๒/๐)
๓.๑
แนะนำโดยทัว่ ไป
๓.๑.๑ กำรกำหนดหมำยเลขเป้ ำ
๓.๑.๒ กำรกำหนดตำบลที่แบบต่ำงๆ และกำรเตรี ยมกำรในกำรแสดงภำพ
๓.๑.๓ กำรพลอตและสัญญำลักษณ์เป้ ำพื้นน้ ำ
๓.๑.๔ กำรพลอตและสัญญำลักษณ์เป้ำอำกำศยำน
๓.๑.๕ กำรพลอตและสัญญำลักษณ์เป้ ำที่ตรวจจับกำรแพร่ คลื่นได้
๓.๑.๖ กำรพลอตและสัญญำลักษณ์เป้ ำใต้น้ ำ
๓.๑.๗ กำรพลอตกำรควบคุมคลื่นเรื อเล็กเข้ำสู่ หำด
๓.๑.๘ กำรพลอต กำรกวำด กำรวำง และกำรล่ำทุ่นระเบิด

-๗๓.๑.๙ โต๊ะ TDC/FDC
๓.๑.๑๐ โต๊ะพลอตแบบ SPC
๓.๑.๑๑ โต๊ะพลอตแบบ NAUTIS
๔. อุปกรณ์และกำรประเมินค่ำ (๑/๐)
๔.๑
IFF
๔.๒
แนะนำหลักกำรวิเครำะห์เพื่อกำรพิสูจน์ยำ่ นด้วย ESM และทำงสถิติโดยสังเขป
๔.๓
แนะนำหลักกำรกำรประเมินผลกำรใช้อำวุธโดยสังเขป
๔.๔
แนะนำหลักกำรของกระดำนหน , กำรเข้ำสถำนีดว้ ยกำระดำนหน กำรแปรกระบวนด้วย
กระดำนหนโดยสังเขป
๕. อุปกรณ์กระจำยข่ำวสำรและแลกเปลี่ยนข้อมูล (๑/๐)
๕.๑
ภำยในเรื อ , วงจรประเภทต่ำง ๆ แนะนำหลักกำรทัว่ ไปโดยสังเขป
๕.๒
ภำยนอก , เครื่ องมือสื่ อสำร ย่ำนควำมถี่ต่ำง ๆ แนะนำหลักกำรทัว่ ไปโดยสังเขป
๖. หลักปฏิบตั ิกำรสื่ อสำรทำงยุทธวิธีโดยทัว่ ไป (๒/๐)
๖.๑
ภำษำที่ใช้ในกำรพูดวิทยุโทรศัพท์
๖.๑
องค์ประกอบของข่ำว
๖.๓
คำพูดและคำย่อ
๖.๔
นำมเรี ยกขำน
๖.๕
รหัสตัวเลข
๖.๖
กำรรับรองฝ่ ำยทำงวิทยุโทรศัพท์และทำงทัศนะ
๗. ศูนย์ยทุ ธกำรกับกำรปฏิบตั ิกำรสำขำต่ำง ๆ (๗/๐)
๗.๑
แนะนำหลักกำรทัว่ ไปในกำรใช้ ศยก.โดยสังเขป
๗.๑.๑ กำรนำเรื อด้วย ศยก.
- ผ่ำนร่ องน้ ำจำกัด/ทัศนวิสัยเลว
- ทิ้งสมอ ณ ตำบลที่กำหนด
- กำรช่วยคนตกน้ ำ
๗.๑.๒ ศยก.ในกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
- ศยก.ในกำรรบผิวน้ ำ
- ศยก.ในกำรรบใต้น้ ำ
- ศยก.ในกำรป้ องกันภัยทำงอำกำศ
- ศยก.ในกำรควบคุมคลื่นเรื อเล็กเข้ำสู่ หำด
- ศยก.ในกำรควบคุมเรื อกวำดทุ่นระเบิดนำตื้น

-๘สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
ลำดับ
หัวข้อวิชำ
บรรยำย ปฏิบตั ิ
ที่
๑. ระบบ ศยก. โดยทัว่ ไป
๒
๒. อุปกรณ์กำรสื่ อสำร
๑
๓. อุปกรณ์กำรแสดงภำพ
๒
๔. อุปกรณ์และกำรประเมินค่ำ
๑
๕. อุปกรณ์กำรกระจำยข่ำวสำรและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
๑
๖. หลักปฏิบตั ิกำรสื่ อสำรทำง
ยุทธวิธีโดยทัว่ ไป
๒
๗. ศูนย์ยทุ ธกำรกับกำรปฏิบตั ิกำร
สำขำต่ำงๆ
๑
รวม ๑๐
-

หน่วย
กิต

กำรวัดและ
หมำยเหตู
ประเมินผล
ทดสอบและ กำหนดวิธีกำรทดสอบ
ให้คะแนนใน ได้ตำมควำมเหมำะสม
ท้ำย ชม.สอน

๐.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. ยศ.ทร. , ศูนย์ยทุ ธกำร กฝร.
๒. สส.ทร. , คู่มือกำรใช้กระดำษเขียนข่ำวรำชนำวี
๓. ATR 1 VOL I , II
๔. ACR 125 D , 176 E
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กศูนย์ยทุ ธกำรและสื่ อสำร กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๙ผนวก ค.
ชื่อวิชำ ๑๕๐๗.๓ กำรอำวุธ
.๐ หน่วยกิต (๖ – ๓ – ๐ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็ นส่ วนประกอบที่สำคัญ,
อำกำรของปื น , จุดอ่อนและข้อขัดข้องที่ปืนจะพึงมี ตลอดจนได้รู้ถึงทฤษฎีกำรเล็งยิงที่ถูกต้อง เพื่อเป็ นพื้นฐำน
ในกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้องให้มีประสิ ทธิ ภำพต่อไปนี้
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ปก. .๕๐ นิ้ว (๑/๐)
๑.๑
ข้อมูลที่จำเป็ น
๑.๒
กำรถอดประกอบและสสำร
๑.๓
อำกำร
๑.๔
กำรแก้ไขข้อขัดข้อง
๒. ปก. ๒๐ มม. (๑/๐)
๒.๑
ข้อมูลที่จำเป็ น
๒.๒
กำรถอดประกอบและสสำร
๒.๓
อำกำร
๒.๔
กำรแก้ไขข้อขัดข้อง
๓. ปก. ๔๐/๖๐ (๑/๐)
๓.๑
ข้อมูลที่จำเป็ น
๓.๒
กำรถอดประกอบและสสำร
๓.๓
อำกำร
๓.๔
กำรแก้ไขข้อขัดข้อง
๔. อำวุธปล่อย (๑/๐)
๔.๑
อำวุธปล่อยที่มีใช้ใน ทร. โดยทัว่ ไปโดยสังเขป
๔.๒
แนะนำควำมมุ่งหมำยของกำรใช้อำวุธปล่อยตำมควำมเหมำะสม
๕. ฝึ กยิง สอ.ในโดม (๑/๐)
๕.๑
ทฤษฎีกำรเล็งยิง
๕.๒
ฝึ กเล็งยิงจำกฟิ ล์มภำพยนตร์ จำกง่ำยไปหำยำก (ใช้เวลำวันหยุด ๒ – ๓ ชม.)
๖. ทบทวน – ทดสอบ (๑/๐)
๖.๑
ทบวนเรื่ องต่ำง ๆ ที่ศึกษำมำแล้วจำก ข้อ ๑ – ๕ และทดสอบควำมรู ้ควำมเข้ำใจ

- ๑๐ สรุ ปเวลำที่สอน
ลำดับ
หัวข้อวิชำ
ที่
๑. ปก. .๕๐ นิ้ว
๒. ปก. ๒๐ มม.
๓. ปก. ๔๐/๖๐
๔. อำวุธปล่อย
๕. ฝึ กยิง สอ. ในโดม
๖. ทบทวน - ทดสอบ
รวม

จำนวนชัว่ โมง

บรรยำย ปฏิบตั ิ
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖

หน่วย
กิต

๓
๓

กำรวัดและ
หมำยเหตู
ประเมินผล
ทดสอบทัว่ ไป ใช้เวลำในข้อ ๖. เพื่อ
ทดสอบทัว่ ไปตำม
ควำมเหมำะสม

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยน ปก. .๕๐ นิ้ว ของ กฝร.
๒. คู่มือกำรเรี ยน ปก. ๒๐ มม. ของ กฝร.
๓. คู่มือกำรเรี ยน ปก. ๔๐/๖๐ ของ กฝร.
๔. คู่มือกำรเรี ยนอำวุธปล่อยที่เกี่ยวข้อง
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๑ ผนวก ง.
ชื่อวิชำ ๑๕๐๗.๔ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๐.๕ หน่วยกิต ( ๖ – ๓ – ๐ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้เครื่ องมือดับเพลิงโดยทัว่ ไป
และกำรป้ องกันควำมเสี ยหำยในเรื อ
โดยให้ทรำบถึงหลักกำรและควำมสำคัญในเรื่ องดังกล่ำวแล้วตำมควำม
จำเป็ น ตลอดจนจัดให้มีกำรฝึ กปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้เกิดประสบกำรณ์ตรง ซึ่ งจะทำให้เกิดกำรเรี ยนรู ้ และเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. เครื่ องมือดับเพลิงเบื้องต้นและฟองกับไฟ
๑.๑
ซี.โอ.ทู
๑.๒
ผงเคมีแห้ง
๑.๓
ฟองเคมี ฟองทำงกล
๑.๔
ถังสู บน้ ำดับเพลิงด้วยมือ
๒. กำรแบ่งห้องกั้นน้ ำ
๒.๑
ควำมสำคัญและประโยชน์ของกำรแบ่งห้องกั้นน้ ำ
๒.๒
ระบบของกำรให้หมำยเลขห้อง
๓. กำรอุดปะค้ ำจุน
๓.๑
กำรอุดปะเรื อ
๓.๒
กำรค้ ำจุน
๔. เครื่ องมือตรวจสอบและกำรหำปริ มำณแก็สต่ำงๆ
๔.๑
เครื่ องตรวจแก๊สระเบิด
๔.๒
เครื่ องตรวจหำเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน
๔.๓
เครื่ องตรวจหำเปอร์ เซ็นต์แก๊สพิษ
๕. เครื่ องช่วยกำรหำยใจแบบ โอ.บี.เอ. และอำกำศอัด
๕.๑
คุณลักษณะและอำกำศอัด
๕.๒
ส่ วนประกอบที่สำคัญและวิธีกำรใช้
๕.๓
ข้อควรระมัดระวังและกำรบำรุ งรักษำ
๖. ฝึ กกำรใช้เครื่ องช่วยกำรหำยใจแบบ โอ.บี.เอ. และอำกำศอัด
๖.๑
ฝึ กวิธีกำรใช้ ขีดจำกัด และกำรตรวจสอบระบบทำงำน
๗. กำรเตรี ยมพร้อมทำงวัตถุ
๗.๑
ควำมมุ่งหมำยและควำมสำคัญของกำรกำหนดขั้นกำรเตรี ยมพร้อมฯ
๗.๒
กำรกำหนดตัวอักษรและเครื่ องประกอบตัวเรื อ ฯ และควำมมุ่งหมำยในกำรกำหนด
๗.๓
วิธีปฏิบตั ิตำมขั้นตอนต่ำงๆ

- ๑๒ ๘.

เครื่ องปิ ดกั้นและเครื่ องประกอบตัวเรื อ
๘.๑
ชนิดและแบบของเครื่ องปิ ดกั้นต่ำงๆ
๘.๒
ควำมสำคัญของเครื่ องปิ ดกั้น/ กับกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๙. กำรจัดสถำนี ปคส. ของเรื อ
๙.๑
ควำมมุ่งหมำยในกำรจัด
๙.๒
กำรดำหนดที่ต้ งั หน่วยซ่อมและศูนย์ ปคส.
๙.๓
หน้ำที่ของแต่ละสถำนีและหน้ำที่ของศูนย์ ปคส.
๑๐. ฝึ กกำรอุดปะค้ ำจุน
๑๐.๑ ฝึ กวิธีกำรอุดปะค้ ำจุนเรื อในโครงสร้ำงต่ำงๆ
๑๐.๒ ฝึ กวิธีใช้เครื่ องมือต่ำงๆ ,กำรวัดและกำรตัดไม้ค้ ำจุ่น
๑๑. ฝึ กดับไฟ
๑๑.๑ ฝึ กกำรใช้เครื่ องมือดับเพลิงเบื้องต้น
๑๑.๒ ฝึ กกำรดับไฟกลำงแจ้ง
๑๑.๓ ฝึ กกำรดับไฟในห้อง

- ๑๓ สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
ลำดับ
หน่วย กำรวัดและ
หัวข้อวิชำ
หมำยเหตู
บรรยำย ปฏิบตั ิ กิต ประเมินผล
ที่
๑. เครื่ องมือกับเพลิงเบื้องต้นและห้อง
๐.๕
-ใช้เวลำในกำรปฏิบตั ิ
๒. กับไฟ
๐.๕
เพื่อกำรทดสอบ
๓. กำรแบ่งห้องกั้นน้ ำ
๐.๕
- กำรบรรยำยอำจให้
๔. กำรอุดปะค้ ำจุนเครื่ องมือตรวจสอบ
๐.๕
คะแนนในท้ำย ชม.
และกำรหำ
หรื อไม่มีคะแนนแต่
๕. ปริ มำณแก๊สต่ำงๆเครื่ องช่วยกำร
๐.๕
เน้นเพื่อให้เป็ นหลัก
หำยใจแบบ โอ.บี.เอ.
-ให้คะแนน นำไปปฏิบตั ิก็ได้ตำม
๖. และอำกำศอัด
๐.๕
๑
ท้ำย ชม.
คำมเหมำะสม
ฝึ กกำรใช้เครื่ องช่วยกำรหำยใจแบบ
บรรยำย
๗. โอ.บี.เอ
๐.๕
๘. กำรเตรี ยมพร้อมทำงวัตถุ
๐.๕
๙. เครื่ องปั ดกั้นและเครื่ องประกอบตัว
๐.๕
-ให้คะแนน
๑๐. เรื อ
๐.๕
จำกกำร
๑๑. กำรจัดสถำนี ปคส. ของเรื อ ฝึ กกำร
๐.๕
ทดสอบ
อุดปะค้ ำจุนฝึ กดับไฟ
ปฏิบตั ิ
รวม
๔
๓
๐.๕
รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือ ปคส. เล่ม ๑ ของ น.ต.สมศักดิ์ ชันธหิ รัญ
๒. คู่มือ ปคส. เล่ม ๒ ของ แผนก ปคส.กฝป.กฝร.
๓. ระเบียบ กร.ว่ำด้วยเครื่ องปิ ดกั้นและเครื่ องปรับกอบตัวเรื อ
๔. คู่มือกำรเรี ยนวิชำ ปคส.เล่ม ๑ ของ ร.ท.เทวัญ สุ จริ ตวงศวนนท์
๕. SCOTT BREATHING APPARATUS INSTRUCTION
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรช่ำงกลและป้ องกันควำมเสี ยหำย กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๔ ผนวก จ.
ชื่อวิชำ ๑๕๐๗.๕ กำรจัดส่ วนรำชกำรและงำนธุ รกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเรื อ
๐ หน่วยกิต (๖ – ๐ – ๐)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ นศท. ได้ทรำบถึงโครงสร้ำงของกำรจัดส่ วนรำชกำรใน ทร. และ กร. โดยเน้นให้มี
ควำมเข้ำใจลักษณะและผังกำรจัด ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำนชั้นต้นในเรื อของ กร. เป็ นหลักตลอดจน
ให้มีควำมรู ้ถึงระบบงำนธุ รกำรทัว่ ไป
และกำรธุ รกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเรื อโดยตรง
เพื่อเป็ นควำมรู ้
ประกอบกำรปฏิบตั ิงำน , กำรติดต่อประสำนงำน และกำรศึกษำเรี ยนรู ้ในระบบงำนของ กร. ซึ่ งเป็ น นขต.ทร.
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อและขอบเขตเนื้ อหำ
๑. กำรจัดส่ วนรำชกำร (๓/๐)
๑.๑
กล่ำวทัว่ ไปถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรจัดส่ วนรำชกำรกับบทบำทของทหำรเรื อทำงทะเล
๑.๒
แผนผังกำรจัดส่ วนรำชกำรของ ทร. และ กร.
๑.๓
หลักกำรจัดกำลังทำงเรื อแบบต่ำง ๆ ตำมกิจที่ได้รับ ผิวน้ ำ , ทุ่นระเบิด , ยกพลขึ้นบก , ลำน้ ำ
๑.๔
แผนผังกำรจัดส่ วนรำชกำรของกองเรื อและเรื อประเภทต่ำง ๆ
๑.๕
แผนผังกำรจัดหน่วยเฉพำะกิจและสำยกำรบังคับบัญชำของ ทร. และ กร.
๑.๖
กำรแบ่งประเภทและจัดส่ วนรำชกำรในเรื อหลวง
๒. งำนธุ รกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเรื อและขนบธรรมเนียมที่ควรทรำบ (๓/๐)
๒.๑
แนะนำระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยงำนสำรบรรณ
๒.๒
แนะนำกำรเขียนหนังสื อรำชกำรที่ควรทรำบตำมหลักนิยมของ ทร.
๒.๓
แนะนำรู ปแบบกำรสั่งกำร / สื่ อสำรโดยกระดำษเขียนข่ำวรำชนำวี
๒.๔
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทหำรเรื อ
๒.๕
ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยหน้ำที่รำชกำรในเรื อหลวง พ.ศ.๒๕๒๙ ที่เกี่ยวข้อง
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
ลำดับ
หน่วย กำรวัดและ
หัวข้อวิชำ
หมำยเหตู
บรรยำย ปฏิบตั ิ กิต ประเมินผล
ที่
๑. กำรจัดส่ วนรำชกำร
๓
- ทบทวนสรุ ป - ไม่คิดคะแนนแต่
๒. งำนธุ รกำรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเรื อ
๓
ทดสอบ
จัดเป็ นควำมรู ้
. และขนบธรรมเนียมที่ควรทรำบ
ทัว่ ไปท้ำย ประกอบและถือว่ำ
ชม.สอน
เป็ นวิชำหลัก
รวม
๖
-

- ๑๕ รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑.ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. กฎระเบียบ, หลักปฏิบตั ิ คำสั่งหรื อเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชำต่ำงๆ ที่ผบู ้ รรยำยจัด หรื อ
กฝร. จัดให้ภำยในวัตถุประสงค์และควำมมุ่งหมำยของหลักสู ตร
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๖ ผนวก ฉ.
ชื่อวิชำ ๑๕๐๗.๖ กำรฝึ กกับเรื อในทะเล
๐ หน่วยกิต ( ๑๑ วัน/ไม่นอ้ ยกว่ำ ๖๖ ชม.)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ นศท. ซึ่ งได้เรี ยนรู ้หลักกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อ และควำมรู ้ที่จำเป็ น
ต่ำงๆซึ่ งเกี่ยวข้องที่ กฝร. เบื้องต้นแล้ว ได้มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิ เป็ นกำรเสริ มสร้ำงควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้น
โดยจะมีผลให้เกิดควำมคุน้ เคยกับหน้ำที่ที่จำเป็ น และสำมำรถปฏิบตั ิงำนเป็ นกำลังพลสำรอง ในตำแหน่ง
นำยทหำรประจำเรื อชั้นต้นต่อไป
ปัญหำกำรฝึ กและขอบเขต
๑. ใช้เกณฑ์ควำมรู ้พ้นื ฐำนของ นศท.ในผนวก ก. – จ. เป็ นหลัก
๒. กำหนดควำมรู ้ใหม่ในขั้นปฏิบตั ิจริ งทำงเรื อเพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม
๓. ถ้ำมีควำมจำเป็ นต้องเสริ มหรื อปรับแต่งควำมรู ้พ้นื ฐำนดังกล่ำวในข้อ ๑. โดยไม่เกินขอบเขตควำมมุ่ง
หมำย ให้ดำเนินกำรได้ตำมควำมเหมำะสม
กำรกำหนดแผนกำรฝึ กทำงเรื อ
๑. ดำเนินกำรตำมหลักปฏิบตั ิของ กร.ตำมควำมเหมำะสม
๒. กำรฝึ กสำมำรถกระทำได้ในห้วงเวลำ ๑๑ วัน แต่ตอ้ งมี ชม.กำรฝึ ก/อบรมในเรื อจริ ง ไม่นอ้ ยกว่ำ ๖๖
ชม. และให้ทำกำรประเมินค่ำทัว่ ไป เพื่อทรำบผลกำรฝึ กด้วย
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กเดินเรื อและกำรเรื อ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

