หลักสู ตร ๑๓๑๘ พลทหารใหม่ กร.เหล่าทหารสามัญ
แผนกเดินเรื อและการเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๐

คานา
หลักสู ตรพลทหารใหม่ กร.เหล่าทหารสามัญ ฉบับนี้ ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรฉบับเดิมที่
ยศ.ทร.ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ ๑๑ เม.ย.๒๙ เนื่องจากหลักสู ตรเดิมได้ใช้มาแล้วถึงประมาณ ๒๐ ปี ทาให้
เนื้อหาไม่เหมาะสมและทันสมัย
การปรับปรุ งหลักสู ตรขึ้นใหม่ครั้งนี้ ยังคงระยะเวลาของหลักสู ตรไว้ ๔ สัปดาห์ เท่ากับ
หลักสู ตรเดิม แต่ได้ตดั ทอนและเพิ่มเติมเนื้อหาของหลักสู ตรเดิมให้มีความเหมาะสมทันสมัยสอดคล้องกับ
เครื่ องมือหรื อยุทโธปกรณ์สาขาพรรคนาวินที่มีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
ทั้งนี้เพื่อให้พลทหารเหล่าทหารสามัญที่
บรรจุลงในเรื อต่าง ๆ ของ กร. สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตามพรรค - เหล่า ได้รับผลดีเพิม่ ขึ้น
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรนี้แล้ว หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้เกิดความ
เหมาะสมเป็ นประการใด กฝร.จะได้ดาเนินการปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
มิถุนายน ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๑๓๑๘ พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารสามัญ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อให้พลทหารใหม่ กร.เหล่าทหารสามัญ มีความรู ้ เกี่ ยวกับการเรื อทัว่ ไป การเรื อใหญ่ การเรื อ
เล็ก ระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยมทหาร การป้ องกันความเสี ยหาย การสื่ อสารตลอดจน
ระบบซ่อมบารุ งตามแผนระดับผูป้ ฏิบตั ิ ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับพรรคเหล่าของตนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นพลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารสามัญ
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๔ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐
พลศึกษา
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐
พลศึกษาหรื อทหารราบ
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐
อบรม
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ - ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิ บตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
คะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่า
ด้วยการดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การ
ดาเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

-๒๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และ
กาหนดชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิต
และให้เทียบเศษของชัว่ 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 โมง
และหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
- ความรู ้ทวั่ ไป
- ความรู ้ทวั่ ไปพรรคนาวิน
- การเรื อทัว่ ไป
- การเรื อใหญ่และการเรื อเล็ก
รวม

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ รวม
๒๑
๓
๑ ๒๕
๒
๑
๓
๑๘
๔๕
๑
๖๔
๙
๑๘
๑ ๒๘
๕๐
๖๖
๔ ๑๒๐

หน่วยกิต
๑.๕
๒.๕
๑
๕

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ความรู ้ทวั่ ไป
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ความรู ้ทวั่ ไปพรรคนาวิน
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ การเรื อทัว่ ไป
ผนวก ค.
๑๐.๑.๔.การเรื อใหญ่และการเรื อเล็ก
ผนวก ง.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๑๓๑๘ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรกหมายถึง
ชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๑๓๑๘.๑ ความรู ้ทวั่ ไป
๒๕ ชัว่ โมง หน้า ๓-๔
ผนวก ข. วิชา ๑๓๑๘.๒ ความรู ้ทวั่ ไปพรรคนาวิน
๓ ชัว่ โมง หน้า ๕
ผนวก ค. วิชา ๑๓๑๘.๓ การเรื อทัว่ ไป
๖๔ ชัว่ โมง หน้า ๖-๗

-๓ผนวก ง.

วิชา ๑๓๑๘.๔ การเรื อใหญ่และการเรื อเล็ก ๒๘ ชัว่ โมง หน้า ๘

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๑๓๑๘.๑ ความรู ้ทวั่ ไป
๑.๕ หน่วยกิต (๒๑ - ๓ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้พลทหารใหม่ กร. มีความรู ้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทหารเรื อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทหารเรื อ การป้ องกันความเสี ยหาย การสื่ อสารและระบบซ่อมบารุ งตามแผนระดับผูป้ ฏิบตั ิให้สามารถนาไปใช้
ปฏิบตั ิงานได้อย่าง มีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ระเบียบข้อบังคับและเรื่ องทัว่ ไป (๖/๐)
๑.๑ การปฏิบตั ิตนของทหารประจาเรื อ
๑.๒ การเขียนชื่อที่เครื่ องแต่งกายและการวางสิ่ งของรับตรวจ
๑.๓ หน้าที่ต่าง ๆ ในเรื อที่ควรทราบ
๑.๔ ยศและตาแหน่งใน ทร.
๑.๕ การปกครองบังคับบัญชาในเรื อ
๑.๖ วินยั ทหาร
๑.๗ การจัดส่ วนราชการของ กร.
๑.๘ ประเภทและส่ วนประกอบของเรื อ
๑.๙ การขานตอบระหว่างเรื อใหญ่เรื อเล็ก
๑.๑๐ สถานีเรื อ
๑.๑๑ เครื่ องชูชีพ
๒. ขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรื อ (๓/๐)
๓. การป้ องกันความเสี ยหาย (๖/๓)
๓.๑ เครื่ องมือดับเพลิงเบื้องต้น
๓.๒ การปฏิบตั ิเมื่อเกิดเพลิงไหม้
๔. การสื่ อสาร (๓/๐)
๔.๑ การสลุตธง
๔.๒ ธงยศ - ธงตาแหน่ง
๔.๓ เสี ยงและสัญญาณ
๕. ระบบซ่อมบารุ งตามแผนระดับผูป้ ฏิบตั ิ (๓/๐)

-๕สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
หน่วย
การวัดและ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ กิต
- ระเบียบข้อบังคับและเรื่ องทัว่ ไป
๖
- ขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรื อ
๓
- การป้ องกันความเสี ยหาย
๖
๓
-สอบข้อเขียน
- การสื่ อสาร
๓
- ระบบซ่อมบารุ งตามแผนระดับผู ้
๓
ปฏิบตั ิ
รวม
๒๑
๓
๑.๕
หัวข้อวิชา

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ระเบียบกองเรื อยุทธการ พ.ศ. ๒๕๒๓
๒. คู่มือระบบซ่อมบารุ งตามแผน ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๒๙
๓. ข้อบังคับทหารเรื อ ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาทหาร
๔. คู่มือกะลาสี ของแผนกสามัญ กองฝึ กปฏิบตั ิการ กฝร.
๕. บรรณสารขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรื อ
๖. คู่มือการจัดสถานีเรื อ กองเรื อยุทธการ พ.ศ. ๒๕๒๗
๗. ราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ.ธง ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๑๓๑๘.๒ ความรู ้ทวั่ ไปพรรคนาวิน
- หน่วยกิต (๒ - ๐ -๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้พลทหารใหม่ กร. พรรคนาวินมีความรู ้ในหน้าที่ยามพรรคนาวินประจาวันและยาม
ตรวจการณ์ ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรมและแบบธรรมเนียมทหารเรื อ (๒/๐)
๑.๑ หน้าที่ยามพรรคนาวินประจาวัน
๑.๒ ยามตรวจการณ์
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ระเบียบข้อบังคับ วัฒนธรรมและ
แบบ- ธรรมเนียมทหารเรื อ
รวม

จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต การวัดและประเมินผล หมายเหตุ
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๒
- ทดสอบความรู ้ความ - ไม่คิด
เข้าใจทัว่ ไป
หน่วยกิต
๒
-

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ระเบียบกองเรื อยุทธการ พ.ศ. ๒๕๒๓
๒. คู่มือยามตรวจการณ์ของแผนกสามัญ กองฝึ กปฏิบตั ิการ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๑๓๑๘.๓ การเรื อทัว่ ไป
๒.๕ หน่วยกิต (๑๘ – ๔๕ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้พลทหารใหม่ กร.เหล่าทหารสามัญมีความรู ้เกี่ยวกับการเรื อทัว่ ไป ให้สามารถ
นาไปปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. สมอและการถือท้ายเรื อใหญ่ (๓/๙)
๑.๑ ส่ วนต่างๆของสมอ เครื่ องกว้าน อาการของสมอและการสังเกตอาการเรื อเกา
๑.๒ เข็มทิศและการอ่านเข็มทิศ การถือท้ายเรื อใหญ่และการรับส่ งหน้าที่ยามถือท้าย
๒. เชือก ลวด ผ้าใบ และการทาสวบ (๓/๑๘)
๒.๑ ชนิดของเชือก การผูกเงื่อนต่างๆ และการทาลูกตะเพรา
๒.๒ การผูกเชือกใหญ่ ต่อเชือกและดิ่งทราย
๒.๓ การแทง ถักและต่อเชือก
๒.๔ การแทงและต่อลวด
๒.๕ การเย็บผ้าใบแบบต่างๆ เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้และการทาสวบ
๓. รอกและดิ่งน้ าตื้น (๖/๑๘)
๓.๑ ส่ วนประกอบของดิ่งน้ าตื้น และการใช้ดิ่งน้ าตื้นหยัง่ น้ า
๓.๒ รอกชนิดต่างๆ การวัดขนาด การร้อยรอกและการบาระตู
๔. พ.ร.บ.ป้ องกันเรื อโดนกัน (๓/๐)
๔.๑ บทนิยามทัว่ ไป
๔.๒ วิธีปฏิบตั ิของเรื อในทุกสภาพทัศนวิสัย
๔.๓ โคมไฟ และทุ่นเครื่ องหมาย
๔.๔ สัญญาณเสี ยง แสง และสัญญาณอับจน
๕. การรักษาความสะอาดเรื อ (๓/๐)
๕.๑ การรักษาความสะอาด และการทาความสะอาดเรื อ
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- สมอและการถือท้ายเรื อใหญ่
๓
๙
- เชือก ลวด ผ้าใบและการทาสวบ
๓
๑๘
- สอบข้อเขียน
- รอกและดิ่งน้ าตื้น
๖
๑๘
- สอบปฏิบตั ิ
- พ.ร.บ. ป้ องกันเรื อโดนกัน
๓
- การรักษาความสะอาดเรื อ
๓
รวม
๑๘
๔๕
๒.๕

-๘รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือกะลาสี ของแผนกสามัญ กองฝึ กปฏิบตั ิการ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
๒. บรรณสารการเรื อ ๔ โรงเรี ยนนายเรื อ พ.ศ.๒๕๒๔
๓. บรรณสารการเรื อ เล่ม ๑ พ.ศ.๒๕๓๔ กองทัพเรื อ
๔. บรรณสารการเรื อ แบบฝึ กหัดการเรื อ พ.ศ.๒๕๑๘ กองทัพเรื อ
๕. บรรณสารการเรื อ เล่ม ๒ พ.ศ.๒๕๓๔ กองทัพเรื อ
๖. พ.ร.บ.ป้ องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๙ผนวก ง.
ชื่อวิชา ๑๓๑๘.๔ การเรื อใหญ่และการเรื อเล็ก
๑ หน่วยกิต (๙ - ๑๘ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารสามัญมีความรู ้เกี่ยวกับการชักหย่อนเรื อเล็ก
หน้าที่และการปฏิบตั ิในเรื อกระเชียง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับในเรื อเล็ก ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การชักหย่อนเรื อเล็ก การฝึ กเรื อกระเชียงและการเคารพในเรื อเล็ก (๖/๑๘)
๑.๑ ลักษณะการหย่อนเรื อเล็กในเวลาปกติ เวลาเรื อเดินและเมื่อคลื่นลมจัด
๑.๒ การตีเรื อกระเชียง และการขึ้นลงเรื อโบต
๑.๓ การเคารพในเรื อกระเชียง และการเคารพในเรื อใบ
๒. การจัดสิ่ งของและการจัดทหารลงเรื อกระเชียง (๓/๐)
๒.๑ ข้อพึงปฏิบตั ิในเรื อกระเชียง
๒.๒การใช้เชือกเทียบ เชือกนาเทียบและขอตะเพรา
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- การชักหย่อนเรื อเล็ก การฝึ กเรื อ
๖
๑๘
กระเชียง และการเคารพในเรื อเล็ก
- สอบข้อเขียน
- การจัดสิ่ งของและการจัดทหารลงเรื อ
๓
- สอบปฏิบตั ิ
กระเชียง
รวม
๙
๑๘
๑
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. บรรณสารการเรื อ เล่ม ๑ กองทัพเรื อ พ.ศ.๒๕๓๔
๒. บรรณสารการเรื อเล็ก เล่ม ๑ ว่าด้วยเรื อกระเชียง ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๑๖
๓. ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการเคารพ พ.ศ.๒๔๗๘
๔. ประมวลข้อบังคับ กห. เล่ม ๒ กรมเสมียนตรา พ.ศ.๒๕๑๑
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

