หลักสู ตร ๑๒๑๗ จ่ าใหม่ เหล่ าทหารสามัญ
แผนกการเดินเรื อและการเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๙

คำนำ
หลักสูตรจ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ พ.ศ.๒๕๕๔ ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรจ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ
พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ ยศ.ทร.ได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ ๑๗ พ.ย.๔๙ และจากผลการประชุมพิจารณาปรับปรุง หลักสูตรจ่าใหม่
เหล่าทหารสามัญ พบว่าหลักสูตรเดิมมีระยะเวลาในการอบรมไม่ครอบคลุมเพียงพอ ให้ผู้ที่ ผ่านการฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ที่ประชุมจึงมีมติปรับปรุงหลักสูตรจ่า ใหม่เหล่าทหารสามัญ โดยพิจารณาปรับขยาย
ระยะเวลาในการฝึกอบรม จากหลักสูตรเดิม ๔ สัปดาห์ เพิ่มเป็น ๘ สัปดาห์ เพื่อให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเพียงพอ ทันสมัย
เหมาะสม และมีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติกับเครื่องฝึกจาลองการเดิ นเรือมากขึ้น ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของเรือ
อย่างแท้จริง โดยเน้นให้มีพื้นฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการเรือทั่วไป การเรือเล็ก การเดินเรือ นายทหารยาม
พรรคนาวิน ยามตรวจการณ์ การป้องกันความเสียหาย ระบบซ่อมบารุงตามแผน การพลาธิการ งานสารบรรณ และ
การเงิน เพื่อให้จ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ ซึ่งจะบรรจุลงประจาเรื อ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามอาชีพของพรรค – เหล่า ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เมื่อได้เปิดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรฉบับนี้แล้ว หากพบว่ายังมีข้อบกพร่อง ควรปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความเหมาะสม กฝร.จะได้พิจารณาปรับปรุงให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ขึ้นในโอกาสต่อไป
กองการฝึก กองเรือยุทธการ
พฤศจิกายน ๒๕๕๔

หลักสู ตร ๑๒๑๗ จ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๙
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อให้จ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ มีความรู ้ในวิชาการเรื อทัว่ ไป การเรื อเล็ก การป้ องกันความเสี ยหาย ระบบ
ซ่อมบารุ งตามแผน การเดินเรื อ หน้าที่นายยามพรรคนาวิน ยามตรวจการณ์ ระเบียบต่างๆ ที่จาเป็ น การพลาธิการ งานสาร
บรรณ และการเงิน ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งจ่าเรื อ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารประทวน พรรคนาวินเหล่าทหารสามัญ ชั้นยศ จ.ต.
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๘ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาการฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ พลศึกษาหรื อศึกษาตามลาพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
- ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยคะแนนประจาตัว
นักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วยการดาเนิน
การศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิ บตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนิ นการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาซึ่ งมิ ไ ด้จดั การศึ ก ษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้ อมกับ ฉบับ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนดชัว่ โมงการ
ปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบเศษของชัว่ โมงที่
เกินหรื 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 มีรายชื่ อวิชา จานวนชัว่ โมงและหน่วยกิต ดังนี้
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ การเรื อทัว่ ไปและการเรื อเล็ก
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ การป้ องกันความเสี ยหายและระบบการซ่อมบารุ งตามแผน
ผนวก ข
๑๐.๑.๓ การเดินเรื อ
ผนวก ค
จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
๑๐.๑.๔ นายยามพรรคนาวิ
น ยามตรวจการณ์ และระเบียบ
ผนวก ง
ชื่อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ รวม
๑๐.๑.๕ การพลาธิการ งานสารบรรณ และการเงิน
ผนวก จ
-การเรื อทัว่ ไป และการเรื อเล็ก
๑๖
๙
๓
๒๘
๑.๕
-การป้ องกันความเสี ยหาย และระบบการซ่อม
บารุ ง ตามแผน
๑๒
๓
๑๕
๐.๕
-การเดิ๑๐.๑.๕
นเรื อ การพลาธิการ,งานสารบรรณและการเงิ
๓๐น
๓ผนวก จ๓๓
๑.๕
-นายยามพรรคนาวิน ยามตรวจการณ์ และ
๓๐
๓
๓๓
๑.๕
ระเบียบ
-การพลาธิการ งานสารบรรณ และการเงิน
๙
๒
๑๑
๐.๕
รวม
๙๗
๙
๑๔
๑๒๐
๕.๕

-๓๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๑๒๑๗ เป็ นหมายเลขของหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ
ชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก วิชา ๑๒๑๗.๑ การเรื อทัว่ ไปและการเรื อเล็ก
๒๘ ชม. หน้า ๔-๕
ผนวก ข วิชา ๑๒๑๗.๒ การป้ องกันความเสี ยหายและระบบการซ่อมบารุ งตามแผน ๑๕ ชม หน้า ๖
ผนวก ค วิชา ๑๒๑๗.๓ การเดินเรื อ
๓๓ ชม. หน้า ๗-๘
ผนวก ง วิชา ๑๒๑๗.๔ นายยามพรรคนาวิน ยามตรวจการณ์ และระเบียบ
๓๓ ชม. หน้า ๙-๑๐
ผนวก จ วิชา ๑๒๑๗.๕ การพลาธิการ,งานสารบรรณและการเงิน
๑๑ ชม. หน้า ๑๑-๑๒

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก
ชื่อวิชา ๑๒๑๗.๑ การเรื อทัว่ ไปและการเรื อเล็ก
๑.๕ หน่วยกิต (๑๖ – ๙ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรบมีความรู ้เกี่ยวกับ สมอ กว้าน สายสมอ การสมอ การกะสมอ เชื อกและ
การใช้เชือก รอกและปั้ นจัน่ การสั่งการนาเรื อและการถือท้ายเรื อใหญ่ หน้าที่ต่าง ๆ ในเรื อกระเชียง เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับ
เรื อกระเชียง การปฏิบตั ิต่อเรื อเล็กเมื่อมีคลื่นลมจัด การนาเรื อยนต์เล็ก และระเบียบข้อบังคับเรื อเล็ก ให้สามารถนาไป
ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งจ่าเรื อได้อย่างมีสิทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การสมอ (๕/๐)
๑.๑ สมอ สายสมอ เครื่ องประกอบสายสมอ และกว้าน
๑.๒ ความหมาย และการใช้สมอ
๑.๓ การกะสมอ
๒. เชือกและการใช้เชือก (๓/๓)
๒.๑ ชนิดของเชือกและวัตถุที่ใช้ทา
๒.๒ คุณสมบัติและการวัดขนาดของเชือกและเชือกลวด
๒.๓ การประมาณกาลังของเชือกและลวด
๒.๔ การใช้และการเก็บรักษา
๒.๕ ฝึ กการผูกเงื่อนต่าง ๆ
๓. รอกและปั้ นจัน่ (๓/๓)
๓.๑ ชนิด ชื่อและส่ วนต่าง ๆ ของรอก
๓.๒ วัตถุที่ใช้ทาและประโยชน์ของรอก,จาด
๓.๓ วิธีวดั ขนาดและประโยชน์ในการวัดขนาดของรอก
๓.๔ ความรู ้เกี่ยวปั้ นจัน่ คันเบ็ด เครื่ องจักรยกเรื อโบ๊ตหรื อยกของ
๓.๕ วิธีการใช้ป้ ั นจัน่ คันเบ็ด เครื่ องจักรยกเรื อโบ๊ตหรื อยกของ
๓.๖ ฝึ กการร้อยรอกวิธีต่าง ๆ และการแก้รอกพันกัน
๔. การสั่งนาเรื อและการถือท้ายเรื อใหญ่ (๒/๓)
๔.๑ การถือท้ายและการสั่งการในการถือท้ายเรื อใหญ่
๔.๒ คาแนะนาและการปฏิบตั ิสาหรับคนถือท้าย
๔.๓ คาสั่งการใช้เครื่ องจักรและการแต่งความเร็ ว
๕.๔ ความรู ้เกี่ยวกับสะพานเดินเรื อ ห้องถือท้าย เครื่ องถือท้าย การติดต่อสื่ อสารและเครื่ องมือ
๔.๕ การเปลี่ยนหน้าที่

๔.๖ ฝึ กการนาเรื อและการถือท้ายจากเครื่ องฝึ กจาลองการเดินเรื อ

-๕๕. การเรื อเล็ก (๓/๐)
๕.๑ หน้าที่ต่าง ๆ ในเรื อกระเชียง
๕.๒ เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับเรื อกระเชียง
๕.๓ การปฏิบตั ิต่อเรื อเล็กเมื่อมีคลื่นลมจัด
๕.๔ การนาเรื อยนต์เล็ก
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การสมอ
- เชือกและการใช้เชือก
- รอกและปั่ นจัน่
- การสั่งนาเรื อและการถือท้าย
เรื อใหญ่
- การเรื อเล็ก
รวม

จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๕
สอบข้อเขียน
๓
๓
และประเมินค่า
๓
๓
๓ โดยครู ผสู ้ อน

การวัดและ
การประเมินผล

- สอบข้อเขียน
๒
๓
๑๖

๓
๙

๓

๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. บรรณสารการเรื อเล่ม ๑ กองทัพเรื อ พ.ศ.๒๕๒๒
๒. บรรณสารการเรื อเล่ม ๑ ว่าด้วยเรื อกระเชียง ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๑๖
๓. ประมวลการเรื อเล็ก โรงเรี ยนชุมพลทหารเรื อ พ.ศ.๒๔๘๑
๔. ข้อบังคับทหารว่าการเคารพ
๕. ระเบียบกองเรื อยุทธการ ว่าด้วยการสัง่ นาเรื อและการถือท้ายเรื อใหญ่
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๖ผนวก ข
ชื่อวิชา ๑๒๑๗.๒ การป้ องกันความเสี ยหายและระบบซ่อมบารุ งตามแผน
๐.๕ หน่วยกิต (๑๒ - ๐ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้เกี่ยวกับ การดับไฟ การอุดปะค้ าจุน ระบบซ่อมบารุ ง ตามแผน
ทัว่ ไป การจัดทาระบบการซ่ อมบารุ งตามแผน การปฏิบตั ิการรายงานและการประเมินผลตามระบบการซ่อมบารุ ง ให้
สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งจ่าเรื อ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การป้ องกันความเสี ยหาย (๖/๐)
๑.๑ การดับไฟ
๑.๒ การอุดปะค้ าจุน
๒. ระบบซ่อมบารุ งตามแผน (๖/๐)
๒.๑ ระบบซ่อมบารุ งตามแผนทัว่ ไป
๒.๒ การจัดทาระบบการซ่ อมบารุ งตามแผน
๒.๓ การปฏิบตั ิการรายงานและการประเมินผลตามระบบการซ่อมบารุ งตามแผน
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การป้ องกันความเสี ยหาย
- ระบบการซ่อมบารุ งตามแผน
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๖
๖
๑๒

-

-

หน่วย
กิต

การวัดและ
การ
ประเมินผล
สอบข้อเขียน

๐.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยน วิชาป้ องกันความเสี ยหาย เล่ม ๑
๒. คู่มือการเรี ยน วิชาป้ องกันความเสี ยหาย เล่ม ๒
๓. คู่มือระบบการซ่ อมบารุ งตามแผน กองทัพเรื อ พ.ศ.๒๕๒๙
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

หมายเหตุ

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ค
ชื่อวิชา ๑๒๑๗.๓ การเดินเรื อ
๑.๕ หน่วยกิต (๓๐-๐–๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับ วิเคราะห์ศพั ท์ในการเดินเรื อ เครื่ องมือเดินเรื อ การแก้
เข็มและการแบริ่ ง การหมุนเรื อหาดิวเิ อชัน่ การหาที่เรื อ แผนที่เดินเรื อ เครื่ องหมายทางเรื อ เวลา และ พ.ร.บ.เกี่ยวกับ
การเดินเรื อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งจ่าเรื อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. วิเคราะห์ศพั ท์ (๓/๐)
๑.๑ ประเภทของการเดินเรื อ
๑.๒ คาจากัดความในการเดินเรื อ
๒. เครื่ องมือเดินเรื อ (๓/๐)
๒.๑ เครื่ องมือเดินเรื อ เครื่ องหาระยะทางและความเร็ ว
๒.๒ เครื่ องมือหาที่เรื อและเครื่ องหาความลึกของน้ า
๒.๓ เครื่ องมือตรวจอากาศ เครื่ องใช้และเครื่ องเขียน
๓. บรรณสารการเดินเรื อ (๒/๐)
๓.๑ บรรณสารการเดินเรื อที่จาเป็ นต่าง ๆ
๓.๒ การแก้บรรณสารการเดินเรื อ
๔. การแก้เข็มและแบริ่ ง (๓/๐)
๕. การหมุนเรื อหาดิวเิ อชัน่ ของเข็มทิศ (๓/๐)
๕.๑ การหมุนเรื อหาดิวเิ อชัน่ และการสอดแท่งแม่เหล็กแก้เข็มทิศ
๕.๒ วิธีหมุนเรื อหาดิวเิ อชัน่
๕.๓ การทาบัญชี ดิวเิ อชัน่ และการเขียนเส้นโค้ง
๖. วิธีหาที่เรื อโดยการตรวจวัตถุบนพื้นโลก (๓/๐)
๖.๑ เส้นตาบลที่และที่เรื อแบริ่ ง
๖.๒ วิธีหาเส้นตาบลที่
๖.๓ วิธีหาที่เรื อเมื่อเห็นวัตถุบนพื้นโลก
๗. แผนที่เดินเรื อ(๓/๐)
๗.๑ ชนิดของแผนที่เดินเรื อ
๗.๒ ลักษณะของแผนที่เดินเรื อ
๗.๓ การใช้ การเก็บรักษา และการแก้ไข้แผนที่เดินเรื อ
๘. เครื่ องหมายทางเรื อ (๑/๐)

๘.๑ ประภาคารและกระโจมไฟ
๘.๒ ระบบทุ่นเครื่ องหมายช่วยการเดินเรื อ

-๘๙. เวลา (๓/๐)
๙.๑ เวลาตาบลที่ ต่าง ๆ
๙.๒ การหาดวงอาทิตย์ตก
๑๐.พ.ร.บ.การเดินเรื อ (๖/๐)
๑๐.๑ พ.ร.บ.การเดินเรื อในน่านน้ าไทย
๑๐.๒ พ.ร.บ.ป้ องกันเรื อโดนกัน
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
-วิเคราะห์ศพั ท์
-เครื่ องมือเดินเรื อ
-บรรณสารการเดินเรื อ
-การแก้เข็มและการแบริ่ ง
-การหมุนเรื อหาดิวเิ อชัน่
-การหาที่เรื อโดยการตรวจวัตถุ
บนพื้นโลก
-แผนที่เดินเรื อและการใช้
-เครื่ องหมายทางเรื อ
-เวลา
-พ.ร.บ.การเดินเรื อ
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๓
๓
๒
๓
๓

-

๓
๓
๑
๓
๖
๓๐

-

หน่วย
กิต

การวัดและ
การ
ประเมินผล

๓

๓

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ตาราเดินเรื อ พล.ร.ต.เจียม อัมระปาล
๒. เดินเรื อดาราศาสตร์ โดย น.อ.โรจน์ หงส์ประสิ ทธิ์
๓. พ.ร.บ.การเดินเรื อในน่านน้ าไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๔. พ.ร.บ.ป้ องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
ผูจ้ ดั ทา

สอบข้อเขียน

๑.๕

หมายเหตุ

กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.
-๙ผนวก ง
ชื่อวิชา ๑๒๑๗.๔ นายยามพรรคนาวิน ยามตรวจการณ์ และระเบียบ
๑.๕ หน่วยกิต (๓๐–๐–๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับ หน้าที่นายทหารยามพรรคนาวิน การเขียนสมุดคู่มือ
นายยามและปูมพรรคนาวิน การรับรองในเรื อใหญ่ การปล่อยทหาร การชักธงในเรื อหลวง ยามตรวจการณ์ หน้าที่
ต่างๆ ในเรื อหลวง ยามพรรคนาวิน การแบ่งประเภทของเรื อ การตรวจในเรื อ การปลดออกจากราชการ ไม่รับสมัคร
ต่อ งดบาเหน็จประจาปี ผูซ้ ่ ึ ง ไม่สมควรดารงอยูใ่ นยศทหารและบรรดาศักดิ์ การรักษาความปลอดภัยหน่วยเรื อ การ
ปฏิบตั ิตนของทหารประจาเรื อ ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งจ่าเรื อได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. นายยามพรรคนาวิน (๓/๐)
๑.๑ หน้าที่นายทหารยามพรรคนาวินโดยทัว่ ไป
๑.๒ หน้าที่นายทหารยามพรรคนาวินเรื อจอด
๑.๓ หน้าที่นายทหารยามพรรคนาวินเรื อเดิน
๒. ยามตรวจการณ์ (๓/๐)
๒.๑ การคัดเลือกบุคคลเป็ นยามตรวจการณ์
๒.๒ ชนิดและการปฏิบตั ิของของยามตรวจการณ์
๒.๓ การทาสายตาให้ชินกับความมืด
๒.๔ วิธีตรวจค้นเป้า
๒.๕ การกะแบริ่ ง ระยะ และมุมสู ง
๒.๖ การรายงานของยามตรวจการณ์
๓. ระเบียบ (๒๔/๐)
๓.๑ การเขียนสมุดคู่มือนายยามและปูมพรรคนาวิน
๓.๒ การรับรองในเรื อใหญ่
๓.๓ การปล่อยทหาร
๓.๔ การชักธงในเรื อหลวง
๓.๕ หน้าที่ต่าง ๆ ในเรื อหลวง
๓.๖ ยามพรรคนาวินในเรื อ
๓.๗ การแบ่งประเภทของเรื อ/การแบ่งชั้นเรื อ
๓.๘ การตรวจในเรื อ
๓.๙ การปลดออกจากราชการไม่รับสมัครต่องดบาเหน็จประจาปี
๓.๑๐ ผูซ้ ่ ึ งไม่สมควรดารงอยูใ่ นยศทหารและบรรดาศักดิ์

๓.๑๑ การรักษาความปลอดภัย ๒๕๓๑
๓.๑๒ การรักษาความปลอดภัยหน่วยเรื อ
๓.๑๓ การปฏิบตั ิตนของทหารประจาเรื อ
- ๑๐ สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- หน้าที่นายยามพรรคนาวิน
- ยามตรวจการณ์
- ระเบียบ
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๓
๓
๓
๒๔
๓๐
๓

หน่วย
กิต

การวัดและ
การประเมินผล
สอบข้อเขียน

๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการชักธง พ.ศ.๒๕๑๔
๒. ระเบียบกองเรื อยุทธการ ว่าด้วย หน้าที่ต่างๆ ในเรื อหลวง
๓. คู่มือวิชากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฝร. พ.ศ.๒๕๔๗
๔. คู่มือยามตรวจการณ์ กฝร. พ.ศ.๒๕๒๔
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

- ๑๑ ผนวก จ
ชื่อวิชา ๑๒๑๗.๕ พลาธิการ สารบรรณ และการเงิน
๐.๕ หน่วยกิต (๙–๐–๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับ หน้าที่รับผิดชอบของ พธ.ทร. ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการ
พัสดุ การเบิกพัสดุ พธ.ทร. การจัดคลังและการเก็บรักษาพัสดุ การควบคุมพัสดุ งานสารบรรณและการเงิน ให้
สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งจ่าเรื อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. พลาธิการ (๓/๐)
๑.๑ ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการพัสดุ
๑.๒ การเบิกพัสดุ พธ.ทร.
๑.๓ การจัดคลังและการเก็บรักษาพัสดุ
๑.๔ การควบคุมพัสดุ
๒. งานสารบรรณ (๓/๐)
๒.๑ คานิยามและประเภทของหนังสื อ
๒.๒ ชั้นความเร็ วของหนังสื อ
๒.๓ การรับ-ส่ งหนังสื อ
๒.๔ การเก็บ-ยืมหนังสื อ
๒.๕ ทาลายหนังสื อ
๓. การเงิน (๓/๐)
๓.๑ การเบิกจ่ายเงินงบกลาง
๓.๒ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๓.๓ การเบิกจ่ายเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงทหาร
๓.๔ การรายงานการเงิน
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
-พลาธิการ
-งานสารบรรณ
-การเงิน

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๓
๓
๒
๓
-

หน่วยกิต

การวัดและ
หมายเหตุ
การประเมินผล
สอบข้อเขียน

รวม

๙

-

๒

๐.๕

- ๑๒ รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการพัสดุ
๒. การส่ งกาลังบารุ งของ ทร.
๓. สมุดรายการพัสดุ
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ฯ ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๕. การเงินในเรื อ กฝผ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

