หลักสู ตร ๔๑๒๒ นายทหารใหม่ พรรคกลิน (รร.นร.)
(Engineering Commissioned Officer Level 1 Course)
แผนกการกลเบ็ดเตล็ด
กองฝึ กการช่ างกลและป้องกันความเสี ยหาย
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๑

คานา
หลักสู ตร นายทหารใหม่พรรคกลิน(รร.นร.)ฉบับนี้ ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรฉบับเดิมที่ ยศ.ทร. ให้
ความเห็ นชอบเมื่อ ๑๕ มี .ค.๓๘ ระยะเวลา ๘ สัปดาห์ แต่เดิ มหลักสู ตรนี้ จดั อยู่ในลาดับที่ ๑ ของกลุ่ ม ”
หลัก สู ตรหลัก ” ในจานวนนี้ รวม ๓ หลัก สู ต รที่ จดั ไว้ส าหรั บ นายทหารสั ญ ญาบัต ร ซึ่ งเป็ นการจัด กลุ่ ม
หลักสู ตรเฉพาะสาขาการช่างกลตามแนวทางที่ กร. อนุมตั ิหลักการ โดยยังมีหลักสู ตรต่อเนื่องลาดับที่ ๒ และ
๓ อีก ๒ หลักสู ตร คือ หลักสู ตร นายทหารพรรคกลิ นประจาเรื อ (กล.ก./กล.ข.)และ หลักสู ตรต้นกลเรื อ
(กล.ก./กล.ข.) ตามลาดับ
การปรับปรุ งหลักสู ตร นายทหารใหม่พรรคกลิน (รร.นร.) ครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามแนวทางที่ กฝร.
เสนอให้ ทร. รับทราบไว้แล้ว โดยได้กาหนดการจัดกลุ่มหลักสู ตรทั้ง ๓ หลักสู ตรดังกล่าวในตอนต้นเสี ยใหม่
ให้อยูใ่ นกลุ่ม “หลักสู ตรบังคับ” คือ เป็ นหลักสู ตรที่กาลังพลในสายวิทยาการ กร. จะต้องผ่านการฝึ กอบรมใน
หลักสู ตรตามสาขาอาชี พ ในแต่ละชั้นยศ ส าหรั บ การเรี ยงล าดับของหลักสู ตรในกลุ่ มยังคงเป็ น หลักสู ตร
นายทหารใหม่พรรคกลิน(รร.นร.) หลักสู ตรนายทหารพรรคกลินประจาเรื อ (กล.ก./กล.ข.)และ หลักสู ตรต้น
กลเรื อ (กล.ก/กล.ข.) เหมือนเดิม
สาระสาคัญของการปรับปรุ งหลักสู ตร นายทหารใหม่พรรคกลิ น (รร.นร.) ได้ปรับแต่งเนื้ อหาของ
วิช าในหลัก สู ต รเดิ ม โดยตัดเนื้ อ หาที่ ซ้ าซ้ อนกับ หลัก สู ต รอื่ น ๆ ออกไป ปรั บ ปรุ งเนื้ อหาให้ ต รงกับ การ
ปฏิบตั ิงานจริ งในปั จจุบนั เพิ่มเนื้อหาพื้นฐานงานช่างกลที่จาเป็ น ตลอดจน หน้าที่นายช่างกล และงานธุ รการ
ช่างกล ให้เหมาะสมทันสมัย เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ไปปฏิบตั ิหน้าที่นายช่างกลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ สาหรับระยะเวลายังคงไว้เท่ากับหลักสู ตรฉบับเดิม (๘ สัปดาห์)
เมื่ อ ได้เปิ ดการฝึ กอบรมตามหลัก สู ต รนี้ แล้ว หากพบว่า ยัง มี ข ้อ บกพร่ อ งควรแก้ไ ขให้ มี ค วาม
เหมาะสมเป็ นประการใด กฝร. จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึน ในโอกาส ต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
กรกฎาคม ๒๕๕๑

หลักสู ตร ๔๑๒๒ นายทหารใหม่พรรคกลิน (รร.นร.)
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสพการณ์ให้กบั นายทหารสาเร็ จใหม่จาก รร.นร. ให้มีความรู ้เกี่ยวกับ การ
ขับเคลื่อน การไฟฟ้า และการกลเบ็ดเตล็ด ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ในระดับนายช่างกลเรื อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. ผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตรพรรคกลิน ชั้นยศ ร.ต. – ร.ท. (กล.ก)
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๘ สัปดาห์
๔. การดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐
พลศึกษา
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐
พลศึกษา
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐
เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๒๔๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรม เป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
พิจารณาจัดให้มีตามความเหมาะสมในการเปิ ดหลักสู ตรแต่ละครั้ง
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบ ทร.ว่าด้วยการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๓ และตามระเบี ยบ ยศ.ทร.ว่าด้วย
คะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐
๗. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ปฏิ บ ัติต าม ระเบี ย บ ทร.ว่าด้วย การศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๓๐ และ ระเบี ย บ ยศ.ทร.ว่าด้วยการด าเนิ น
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๕๑
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการ
ดาเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑

-๒๙. 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 นหน่วยกิต และให้
เทียบเศษของชัว่ 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 นวิชาหลักมีรายชื่อวิชา จานวนชัว่ โมง และ
หน่วยกิต ดังนี้
จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ
- ระบบขับเคลื่อน
๔๕
๒๑
๖
- ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ๖๐
๖
๙
- การกลเบ็ดเตล็ด
๗๘
๙
๖
รวม
๑๘๓
๓๖
๒๑
ชื่อวิชา

รวม
๗๒
๗๕
๙๓
๒๔๐

หน่วยกิต
๓
๔
๕
๑๒

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ระบบขับเคลื่อน
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ การกลเบ็ดเตล็ด
ผนวก ค.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๔๑๒๒ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชา กาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาของแต่ละผนวก เลขตัวแรกคือชัว่ โมงการสอนทาง
ทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๔๑๒๒.๑ ระบบขับเคลื่อน
๗๒ ชัว่ โมง หน้า ๔ - ๕
ผนวก ข. วิชา ๔๑๒๒.๒ ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ๗๕ ชัว่ โมง หน้า ๖ - ๗

-๓ผนวก ค. วิชา ๔๑๒๒.๓ การกลเบ็ดเตล็ด

๙๓ ชัว่ โมง หน้า ๘ - ๙

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๔๑๒๒.๑ ระบบขับเคลื่อน
๓ หน่วยกิต (๔๕ - ๒๑ - ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับคุ ณลักษณะ ส่ วนประกอบ และระบบต่างๆ
ตลอดจนการฝึ กถอดประกอบส่ วนต่างๆของเครื่ องยนต์ดีเซลดีทรอยด์และเครื่ องยนต์ดีเซล MTU.396 ให้มี
ความรู ้ความชานาญ สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. เครื่ องยนต์ดีเซลดีทรอยด์และเนื้อหา (๒๑/๑๒)
๑.๑ รายละเอียดและส่ วนประกอบของเครื่ องยนต์
๑.๒ ระบบต่างๆของเครื่ องยนต์
๑.๓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายเครื่ องยนต์
๑.๔ การใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องยนต์
๑.๕ การถอดประกอบและการปรับแต่ง
๑.๖ ข้อขัดข้องและการแก้ไขข้อขัดข้อง
๒. เครื่ องยนต์ดีเซล MTU.396 (๒๔/๙)
๒.๑ รายละเอียดและส่ วนประกอบของเครื่ องยนต์
๒.๒ ระบบต่างๆของเครื่ องยนต์
๒.๓ การถอดประกอบและการปรับแต่ง
๒.๔ การใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องยนต์
๒.๕ ข้อขัดข้องและการแก้ไขข้อขัดข้อง
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
หน่วย
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ กิต
- เครื่ องยนต์ดีเซลดีทรอยด์
๒๑
๑๒
- สอบข้อเขียน
- เครื่ องยนต์ดีเซล MTU.396
๒๔
๙
- ฝึ กปฏิบตั ิและ
- ปฏิบตั ิไม่คิด
ประเมินค่าทัว่ ไป
หน่วยกิต
รวม
๔๕
๒๑
๓
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือเครื่ องยนต์ดีเซลดีทรอยด์ 71
ของ กฝล.กฝร.
๒. คู่มือเครื่ องยนต์ดีเซล MTU.396
ของ กฝล.กฝร.

-๕-

ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกล และป้ องกันความเสี ยหาย กฝร.และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๔๑๒๒.๒ ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
๔ หน่วยกิต (๖๐ - ๖ - ๔)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับ หน้าที่ ส่ วนประกอบ การทางาน การใช้ การ
บารุ งรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องของอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ า อุปกรณ์ อิเลคทรอนิ ก ส์ และระบบควบคุ มไฟฟ้ า
อัตโนมัติ ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑.หน้าที่ส่วนประกอบและการทางาน การใช้ การบารุ งรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์
ไฟฟ้า (๒๗/๖)
๑.๑ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
๑.๑.๑ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
๑.๑.๒ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
๑.๒ มอเตอร์ไฟฟ้า
๑.๒.๑ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
๑.๒.๒ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
๑.๓ เครื่ องควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
๒. การใช้ การบารุ งรักษาอิเล็กทรอนิ กส์ (๑๕/๐)
๒.๑ คุณสมบัติและการทางานของสารกึ่งตัวนา
๒.๒ หลักการต่อวงจรดิจิตอล
๓. การใช้ การบารุ งรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องของระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ (๑๘/๐)
๓.๑ ระบบ DSG
๓.๒ ระบบ LSG
๓.๓ ระบบควบคุม MCS – 2
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- หน้าที่ ส่ วนประกอบและการทางาน
๒๗
๖
การใช้ การบารุ งรักษาและการแก้ไข
ข้อขัดข้อง
- สอบข้อเขียน
- การใช้ การบารุ งรักษาอิเลคทรอนิกส์
๑๕
- ฝึ กปฏิบตั ิและ - ปฏิบตั ิไม่คิด
- การใช้ การบารุ งรักษาและการแก้ไข
๑๘
ประเมินค่าทัว่ ไป หน่วยกิต
ข้อขัดข้องของระบบควบคุมไฟฟ้า
อัตโนมัติ
รวม
๖๐
๖
๔

-๗รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. หนังสื อไฟฟ้ามูลฐาน เล่ม ๔
ของ ยศ.ทร.
๒. คู่มือระบบควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ
ของ กฝล.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกล และป้ องกันความเสี ยหาย กฝร.และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๘ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๔๑๒๒.๓ การกลเบ็ดเตล็ด
๕ หน่วยกิต (๗๘ - ๙ - ๕)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้พ้นื ฐานช่างกล หน้าที่ ส่ วนประกอบ การทางาน การ
ใช้ การบารุ งรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่ องจักรช่วยต่าง ๆ ตลอดจนงานธุ รการช่ างกล และการ
ซ่อมบารุ งตามแผน ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. เครื่ องจักรช่วยต่าง ๆ (๓๐/๖)
๑.๑ เครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
๑.๒ เครื่ องอัดลม
๒. ความรู ้พ้นื ฐานช่างกล (๒๔/๓)
๒.๑ ประเภทของปั๊ ม
๒.๒ ประเภทของลิ้น
๒.๓ การใช้เครื่ องมือวัด
๒.๔ การหาศูนย์
๒.๕ ระบบท่อทางต่าง ๆ ภายในเรื อ
๓. งานธุ รการช่างกล (๑๒/๐)
๔. ระบบการซ่อมบารุ งตามแผน (๖/๐)
๕. หน้าที่นายช่างกล (๖/๐)
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- เครื่ องจักรช่วยต่าง ๆ
๓๐
๖
- ความรู ้พ้นื ฐานช่างกล
๒๔
๓
- งานธุ รการช่างกล
๑๒
- สอบข้อเขียน
- ระบบการซ่อมบารุ งตามแผน
๖
- ฝึ กปฏิบตั ิและ - ปฏิบตั ิไม่
- หน้าที่นายช่างกล
๖
ประเมินค่าทัว่ ไป คิดหน่วยกิต
รวม
๗๘
๙
๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ ของ ยศ.ทร.
๒. คู่มือการกลเบ็ดเตล็ด
ของ กฝล.กฝร.
๓. เอกสารช่างกล
ของ กฝล.กฝร.
๔. คู่มือระบบการซ่อมบารุ งตามแผน
ของ กองทัพเรื อ พ.ศ. ๒๕๒๙
๕. คู่มือเครื่ องมือและเครื่ องวัด
ของ กฝล.กฝร.

-๙ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกล และป้ องกันความเสี ยหาย กฝร.และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

