หลักสู ตร ๑๕๐๘ ฝึ กภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๔ สั งกัด ทร.
แผนกเดินเรื อและการเรื อ
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๓๖

คานา
หลักสู ตรฝึ กภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปี ที่ ๔ สังกัด ทร. นี้ จัดทาขึ้นตามอนุมตั ิ
หลักการของ ทร. โดย กฝร.เป็ นหน่วยรับผิดชอบจัดทาหลักสู ตรและฝึ กอบรม จุดมุ่งหมายสาคัญของ
หลักสู ตร ก็เพื่อปูพ้นื ฐานทางวิชาการและประสบการณ์เกี่ยวกับทหารเรื อ ได้แก่ นศท.เป็ นเบื้องต้น โดย ทร.
เล็งเห็นว่าเมื่อได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมดังกล่าวแล้ว จะมีผลต่อเนื่องทาให้ นศท.ในส่ วนนี้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น เมื่อกลับมารับการฝึ กภาคสนาม/ทะเล ที่ กร. นย.และ สอ.รฝ.ในชั้นปี ที่ ๕
การจัดทาหลักสู ตร กฝร.ได้ประสานกับ นย.และ สอ.รฝ. โดยใช้หวั ข้อวิชาที่ ทร.อนุมตั ิหลักการ
ไว้เป็ นแนวทางหลัก ซึ่ งในเบื้องต้นนี้ได้พยายามจัดความสัมพันธ์ บรรจุรายละเอียดของเนื้อหาวิชา และ
กาหนดขั้นตอนต่าง ๆ ลงในหลักสู ตรให้รัดกุมที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้ไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผล
ตามที่ ทร.ประสงค์ และเมื่อได้ดาเนินการเปิ ดหลักสู ตรนี้แล้ว หากพบว่ามีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขประการใด
กฝร.จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พฤศจิกายน ๒๕๓๖

หลักสู ตร ๑๕๐๘ ฝึ กภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๔ สังกัด ทร.
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๓๖
๑. ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อฝึ กอบรมให้ นศท. ชั้นปี ที่ ๔ สังกัด ทร. ได้รับความรู ้พ้นื ฐานทางวิชาการที่จาเป็ น ปลูกฝัง
ความรู ้สึกและทัศนคติที่ดี ตลอดจนให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับทหารเรื อเบื้องต้น โดยมุ่งให้ส่งผลต่อเนื่อง
สาหรับการฝึ กอบรม นศท. ต่อไปในชั้นปี ที่ ๕ ให้เป็ นกาลังพลสารองของ ทร. ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
เป็ น นศท. ชั้นปี ที่ ๔ ได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจาการและปลดเป็ นทหารกองหนุน สังกัด ทบ.
สาเร็ จการฝึ กวิชาทหาร ในชั้นปี ที่ ๓ แล้ว เฉพาะส่ วนที่ ทร. ได้รับการแบ่งมอบให้มาอยูใ่ นสังกัด
๓. ระยะเวลาในการฝึ กอบรม
๗. วัน (ประมาณ ๕๗ ชม.)
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 อบรมหรื อกิจกรรมของผูอ้ านวยการฝึ ก
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลาประมาณ ๓๐ ชัว่ โมง
๔.๔ การกาหนดการเปิ ดอบรมและปิ ดอบรม เป็ นไปตามแผนหลักที่ ทร. จะสั่งการตามเวลาที่ ทร. กาหนด
๕.การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
ไม่มี
๖.คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบกองทัพเรื อว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ ตอนที่ ๓ และระเบียบกรมยุทธศึกษา
ทหารเรื อ ว่าด้วยคะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

-๒๗. 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
๙. 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
ลาดับ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

การฝึ กอบรม/ชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ
กองทัพเรื อและกองเรื อยุทธการ ๒๓
๑๓
นาวิกโยธิน
๓
๓
สอ.รฝ.
๓
๓
การชมกิจการของหน่วย
๙
กาลังรบ
ผนวก/วิชา

รวม

๒๙

๒๘

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ กองทัพเรื อและกองเรื อยุทธการ
๑๐.๑.๒ นาวิกโยธิน

-

หน่วย
รวม กิต
๓๖ ๑.๕
๖
๖
๙
-

๕๗

๑.๕

ผนวก ก.
ผนวก ข.

หมายเหตุ
- ใช้เวลาทดสอบ/ประเมินผล
ท้าย ชม. บรรยาย หรื อปฏิบตั ิหรื อ
เวลาสารองในหลักสู ตร
- ไม่คิดหน่วยกิต
- ไม่คิดหน่วยกิต
- ไม่คิดหน่วยกิต
ดูรายละเอียดแนวปฏิบตั ิในสรุ ป
การเรี ยนการสอนประจา ผนวก/
วิชา ที่เกี่ยวข้อง

-๓๑๐.๑.๓ สอ.รฝ.
ผนวก ค.
๑๐.๑.๔ การชมกิจการของหน่วยกาลังรบ
ผนวก ง.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๑๕๐๘ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้นๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก
หมายถึงชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๑๕๐๘.๑ กองทัพเรื อและกองเรื อยุทธการ
๑๒ ชม. หน้า ๔-๖
ผนวก ข. วิชา ๑๕๐๘.๒ นาวิกโยธิน
๑๘ ชม. หน้า ๗-๘
ผนวก ค. วิชา ๑๕๐๘.๓ สอ.รฝ.
๑๘ ชม. หน้า ๙-๑๐
ผนวก ง. วิชา ๑๕๐๘.๔ การชมกิจการของหน่วยกาลังรบ
๑๘ ชม. หน้า ๑๑-๑๒

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๑๕๐๘.๑ กองทัพเรื อและกองเรื อยุทธการ
๑.๕ หน่วยกิต ( ๒๓ - ๑๓ - )
ความมุ่งหมายทัว่ ไปเพื่อให้ นศท.มีความรู ้ความเข้าใจโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับ ทร. เป็ นเบื้องต้น แนะนา นขต.ทร.
โดยให้ความสาคัญเฉพาะหน่วยกาลังรบเป็ นลาดับถัดไป แล้วเน้นความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กร. เป็ นหลัก
ทั้งนี้เพื่อให้ นศท. มีพ้นื ฐานที่จาเป็ นเพียงพอ เมื่อมารับการฝึ กภาคสนาม/ทะเล ในชั้นปี ที่ ๕
หัวข้อวิชาและขอบเขตเนื้อหา
๑. วิวฒั นาการของ ทร.ไทย
๑.๑ กล่าวนาถึงประวัติความเป็ นมา
๑.๒ อานาจหน้าที่โดยทัว่ ไปของ ทร. ในปั จจุบนั
๒. ความรู ้ทวั่ ไปของ ทร. (เฉพาะหน่วยกาลังรบ) แนะนาหน่วยในฐานะ นขต.ทร. ภาระหน้าที่หลัก
ของแต่ละหน่วยอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม
๒.๑ กร.
๒.๒ นย.
๒.๓ สอ.รฝ.
๒.๔ สรุ ป/เน้นความแตกต่างในภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยในข้อ ๒.๑ – ๒.๓ โดยทัว่ ไป
๓. การจัดส่ วนราชการของ กร.และภารกิจ
๓.๑ ประวัติความเป็ นมาของ ทร.
๓.๒ แสดงแผนภูมิพร้อมอธิ บายการจัดหน่วยของ กร.ปั จจุบนั
๓.๓ ภารกิจ/หน้าที่ ของแต่ละหน่วยตาม ข้อ ๓.๒
๓.๔ อาวุธยุทโธปกรณ์สาคัญที่ใช้สาหรับภารกิจของ กร.
๓.๕ หลักการในการฝึ กภาคสนาม/ทะเล ที่สาคัญของ กร.
๓.๖ ความสาคัญของ กร. ในการปกป้องผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติ
๔. ความรู ้ทวั่ ไปในการปฏิบตั ิการของเรื อต่าง ๆ
๔.๑ การจัดกองเรื อเพื่อปฏิบตั ิการในด้านต่าง ๆ
๔.๒ ประเภทของเรื อในการเข้าทาหน้าที่ปฏิบตั ิการ
๔.๓ แนวความคิดในกาปฏิบตั ิการแต่ละประเภท
๕. การปฏิบตั ิภายในเรื อ
๕.๑ แนะนาการจัดสถานีในเรื อโดยทัว่ ไป
๕.๒ การปฏิบตั ิงานของสถานีในเรื อโดยทัว่ ไป
๖. ขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรื อ
๖.๑ ประเพณี ของทหารเรื อที่เป็ นสากลทัว่ ไป
๖.๒ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สาคัญต่าง ๆ ของทหารเรื อไทย

-๕๗.

ทัศนสัญญาณ
๗.๑ กล่าวทัว่ ไปเกี่ยวกับความจาเป็ นของการทัศนสัญญาณ
๗.๒ ลักษณะสาคัญของทัศนสัญญาณที่ใช้ในปัจจุบนั
๘. ฝึ กพลศึกษา/กรรเชียง
๘.๑ หลักการของกายบริ หารแบบราชนาวี
๘.๒ หลักการของเรื อกรรเชียง
๘.๓ ฝึ กกายบริ หาร
๘.๔ ฝึ กกรรเชียง (ฝึ กจาลองเพื่อเตรี ยมฝึ กในทะเล)
๙. ฝึ กกรรเชียงในทะเล
๙.๑ ใช้หลักการตามข้อ ๘.๒
๙.๒ ฝึ กจริ งในทะเลเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรง
๑๐. สัมมนาความรู ้เกี่ยวกับ ทร.
๑๐.๑ กาหนดปั ญหาสัมมนาตามความเหมาะสม
๑๐.๒ ให้ นศท. ได้มีส่วนร่ วมกับครู /อาจารย์ในการแถลงปั ญหาสัมมนา โดยแบ่งกลุ่มหรื อใช้
วิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
สรุ ปการเรี ยนการสอนประจาผนวก/วิชา
ลาดับที่
จานวนชัว่ โมง
หน่วย
การวัด/
หมายเหตุ
หัวข้อวิชา
กิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑. วิวฒั นการของ ทร.ไทย
๑
- บรรยายให้ - กาหนดวิธีการ
๒. ความรู ้ทวั่ ไปของ ทร. (เฉพาะหน่วยกาลัง ๕
เสนอผลเป็ น ทดสอบหรื อ
รบ)
คะแนน
ประเมินผลทุก
๓. การจัดส่ วนราชการของ กร.และภารกิจ
๖
- ปฏิบตั ิ
หัวข้อวิชาได้ตาม
๔. ความรู ้ทวั่ ไปในการปฏิบตั ิการของเรื อ
๖
ประเมินผล ความเหมาะสม
ต่าง ๆ
ทัว่ ไปไม่คิด
๕. การปฏิบตั ิภายในเรื อ
๑
คะแนน
๖. ขนบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรื อ
๒
๗. ทัศนสัญญาณ
๑
๘. ฝึ กพลศึกษา/กรรเชียง
๒
๑๐
๙. ฝึ กกรรเชียงในทะเล
๒
๑๐. สัมมนาความรู ้เกี่ยวกับ ทร.
๑
รวม
๒๓
๑๓
๑.๕

-๖ประเภทของแบบเรี ยนหรื อเอกสารที่ใช้ประจาผนวก/วิชา
๑. กฎระเบียบ หลักปฏิบตั ิ คาสั่งหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาต่าง ๆ ที่ผบู ้ รรยายจัด หรื อ
กฝร.จัดให้ ภายในวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของหลักสู ตร
๒. แผนภูมิการจัดส่ วนราชการและการกาหนดหน้าที่ของส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๑๕๐๘.๒ นาวิกโยธิน
- หน่วยกิต ( ๓ - ๓ - )
ความหมายทัว่ ไป เพื่อให้ นศท. ชั้นปี ที่ ๔ ได้ทราบถึงภารกิจการจัดประวัติความเป็ นมาของ นย.
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยทหารขนาดเล็กของ นย. การเสริ มสร้างบุคลิกลักษณะท่าทางทหาร
ความเป็ นผูน้ าทหาร โดยให้ นศท. มีพ้นื ฐานความรู ้ทางวิชาการและประสบการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ นย.
จนเกิดความคุน้ เคยและพร้อมที่จะมารับการฝึ กอบรมต่อไปในชั้นปี ที่ ๕ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ นย.(รวม ๖ ชม./แบ่งเวลาตามข้อ ๑.๑ – ๑.๓)
๑.๑ กล่าวนา
ประวัติความเป็ นมาของ นย.
ภารกิจและการจัดของ นย. โดยทัว่ ไป
๑.๒ การจัดกาลัง/ภารกิจ
หน่วยระดับหมู่ปืนเล็ก นย.
หน่วยระดับหมวดปื นเล็ก นย.
๑.๓ บุคคลทาการรบ รู ปขบวนและท่าสัญญาณ
รู ปขบวนของพวกยิง หมู่ – หมวด ปื นเล็ก นย.
ท่าสัญญาณ
ฝึ กบุคคลทาการรบเบื้องต้นในสนาม
สรุ ปการเรี ยนการสอนประจาผนวก/วิชา
ลาดับ
จานวนชัว่ โมง หน่วยกิต การวัด/ประเมินผล
หมายเหตุ
หัวข้อวิชา
ที่
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑. - ความรู ้เกี่ยวกับ นย.
๓
๓
-ประเมินผลทัว่ ไป
- ไม่คิดหน่วยกิต แต่
หรื อวัดผลเป็ น
ถือเป็ นวิชาหลัก
คะแนน
- ให้ระบุในแบบ
- กาหนดวิธีการได้
รายงานผลว่าผ่าน
ตามความเหมาะสม
หรื อไม่ผา่ นวิชานี้
รวม
๓
๓
แบบเรี ยนหรื อเอกสารที่ใช้ประจาผนวก/วิชา
๑. อจย.นย.
๒. FM FM 6 – 5 แปลจาก MARINE U.S.A.
๓. กฎระเบียบ หลักปฏิบตั ิ คาสั่งหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาต่าง ๆ ที่ผบู ้ รรยายจัด หรื อ กฝร.
จัดให้ภายในวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของหลักสู ตร

-๘ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๙ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๑๕๐๘.๓ สอ.รฝ.
- หน่วยกิต ( ๓ - ๓ - )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ นศท.ชั้นปี ที่ ๔ ได้ทราบถึงภารกิจการจัด ประวัติความเป็ นมาของ สอ.รฝ.
หน้าที่ความรับผิดชอบของทหาร สอ.รฝ. คุณลักษณ์ของผูน้ าหน่วย สอ.รฝ. ขนาดเล็ก อาวุธยุทโธปกรณ์
ที่สาคัญในภารกิจของ สอ.รฝ. หลักการของอาวุธและการปฏิบตั ิที่สาคัญโดยทัว่ ไป โดยให้ นศท. มีพ้นื
ฐานความรู ้ทางวิชาการและประสบการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ สอ.รฝ. จนเกิดความคุน้ เคยและพร้อมที่จะมา
รับการฝึ กอบรมต่อไปในชั้นปี ที่ ๕ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ สอ.รฝ.
๑.๑ กล่าวนา
ประวัติความเป็ นมาของ สอ.รฝ.
การจัดหน่วยและภารกิจของ สอ.รฝ. โดยทัว่ ไป
หน้าที่ความรับผิดชอบของทหาร สอ.รฝ.
คุณลักษณะของผูน้ าหน่วย สอ.รฝ. ขนาดเล็ก
๑.๒ อาวุธยุทโธปกณ์ที่สาคัญและการปฏิบตั ิการ
อาวุธแต่ละประเภทและคุณประโยชน์โดยทัว่ ไป
หลักการยิงอาวุธแต่ละประเภทโดยสังเขป
หลักการป้ องกันภัยทางอากาศโดยสังเขป
การยุทธวิธี ปสอ. โดยสังเขป
อื่น ๆ ที่ นศท. ควรทราบตามความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความมุ่งหมายของ
วิชานี้เป็ นหลัก
สรุ ปการเรี ยนการสอนประจาผนวก/วิชา
ลาดับ
จานวนชัว่ โมง หน่วยกิต การวัด/ประเมินผล
หมายเหตุ
หัวข้อวิชา
ที่
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑. - ความรู ้เกี่ยวกับ สอ.รฝ.
๖
-ประเมินผลทัว่ ไป
- ไม่คิดหน่วยกิต แต่ถือ
หรื อวัดผลเป็ น
เป็ นวิชาหลัก
คะแนน
- ให้ระบุในแบบ
- กาหนดวิธีการได้
รายงานผลว่าผ่าน
ตามความเหมาะสม
หรื อไม่ผา่ นวิชานี้
รวม
๖
-

- ๑๐ แบบเรี ยนหรื อเอกสารที่ใช้ประจาผนวก/วิชา
๑. การยิงอากาศยานระยะไกล พ.ศ.๒๔๙๗ ของ น.ท.เฉนียน รุ จิพนั ธุ์
๒. คู่มือการป้ องกันอากาศยานและรักษาฝั่ง พ.ศ.๒๕๓๑ ของ น.ท.ทวีศกั ดิ์ แดงฉาย
๓. คู่มือการต่อสู ้อากาศยานและรักษาฝั่งของ สอ.รฝ.
๔. คู่มืออานวยการยิงปื นใหญ่กลาง กระสุ นวิถีราบ ๒๘ ขนาด ๑๓๐ มม. ของกรมทหารปื นใหญ่ที่ ๗๒
พ.ศ. ๒๕๓๑
๕. คู่มือปื นใหญ่กลาง กระสุ นวิถีราบ ๒๘ ขนาด ๑๓๐ มม. ของ สอ.รฝ.
๖. คู่มือปื นใหญ่กลาง กระสุ นวิถีโค้ง แบบ GHN – 45 A 1 ขนาด ๑๕๕ มม. ของ สอ.รฝ.
๗. คู่มืออ่านแผนที่และถ่ายรู ปทางอากาศเบื้องสู งของศูนย์การทหารราบ พ.ศ.๒๔๙๙
๘. กฎระเบียบ หลักปฏิบตั ิ คาสั่งหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาต่าง ๆ ที่ผบู ้ รรยายจัดหรื อ กฝร.จัดให้
ภายในวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของหลักสู ตร
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๑ ผนวก ง.
ชื่อวิชา ๑๕๐๘.๔ การชมกิจการของหน่วยกาลังรบ
- หน่วยกิต ( - ๙ - )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ นศท. ชั้นปี ที่ ๔ ซึ่ งได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับกับทัพเรื อ กองเรื อยุทธการ นาวิกโยธิ น
และ สอ.รฝ. มาแล้วในเชิงวิชาการ ได้มีประสบการณ์ตรงโดยการชมกิจการ การปฏิบตั ิงาน การสาธิ ตหรื อ
การบรรยายสรุ ปก่อนปิ ดหลักสู ตร ซึ่ งจะเป็ นผลดีในการช่วยเสริ มสร้างให้ นศท. มีความรู ้ความเข้าใจ
กองทัพเรื อเพิ่มขึ้น และมีความพร้อมที่จะมารับการฝึ กอบรมต่อไปในชั้นปี ที่ ๕ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ชมการปฏิบตั ิงานในเรื อ
ชมเรื อ อาวุธยุทโธปกรณ์
ชมการจัดแผนกต่าง ๆ และสถานีในเรื อ
ชมการปฏิบตั ิการทางเรื อทัว่ ไป หรื อเฉพาะสาขา
หรื ออื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ งเห็นว่าจะสามารถทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของวิชานี้
๒. ชมกิจการ นย.
๒.๑ กฝร.ประสาน นย.ปรับแต่งตามลักษณะภารกิจ
๒.๒ ใช้แนวทางเช่นเดียวกับ ข้อ ๑.
๓. ชมกิจการ สอ.รฝ.
๓.๑ กฝร ประสาน สอ.รฝ. ปรับแต่งตามภารกิจ
๓.๒ ใช้แนวทางทางเช่นเดียวกับ ข้อ ๑.
สรุ ปการเรี ยนการสอนประจาผนวก/วิชา
ลาดับ
จานวนชัว่ โมง หน่วยกิต การวัด/ประเมินผล
หมายเหตุ
หัวข้อวิชา
ที่
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑. ชมการปฏิบตั ิงานในเรื อ
๓
-ประเมินผลทัว่ ไป
- ไม่คิดหน่วยกิต แต่
๒. ชมกิจการ นย.
๓
โดยไม่มีคะแนนหรื อ
ถือเป็ นวิชาหลัก
๓. ชมกิจการ สอ.รฝ.
๓
- ให้คะแนนเป็ นกลุ่ม - ให้ระบุในแบบ
หรื อใช้วธิ ีการอื่นได้
รายงานผลว่าผ่าน
ตามความเหมาะสม
หรื อไม่ผา่ นวิชานี้
รวม
๙
ประเภทแบบเรี ยนหรื อเอกสารที่ใช้
๑. ใช้หลักปฏิบตั ิหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน
๒. เอกสารต่าง ๆ ตามที่ ผูบ้ รรยายจัด หรื อ กฝร.ประสานจัดให้ผบู ้ รรยาย หรื อ แจกจ่าย นศท.ตามความ
เหมาะสม

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

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

