หลักสู ตร ๔๒๐๖ อาชีพพันจ่ าเอกพรรคกลิน
(MACHINIST’S CHIFT)
กองฝึ กการช่ างกลและป้องกันความเสี ยหาย
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๐

คานา
หลัก สู ต รสาขาการช่ างกลที่ กฝร.มี อ ยู่แ ต่ เดิ ม นั้น ได้รับ อนุ ม ัติ ห ลัก การจาก กร.ให้ จ ัด
แบ่งเป็ น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มหลักสู ตรหลัก กับกลุ่มหลักสู ตรรอง ดังนั้นในส่ วนของนายทหารชั้นประทวน
พรรคกลิ น กฝร.จึงได้จดั ทาหลักสู ตรสาหรับฝึ กอบรมขึ้นเป็ นชุ ดหลักสู ตรหลักรวม ๓ หลักสู ตร ได้แก่
หลักสู ตร ป.๑ (ผูป้ ฏิ บตั ิงานทัว่ ไป) หลักสู ตร ป.๒ (หน.ชุ ดปฏิ บตั ิงานทัว่ ไป) – อาชี พจ่าเอกพรรคกลิ น
และหลักสู ตร ป.๓ (ผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิ) – อาชี พพันจ่าเอกพรรคกลิน ระยะเวลาการอบรมหลักสู ตรละ
๘ สัปดาห์เท่ากัน และทั้ง ๓ หลักสู ตร ยศ.ทร.ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ ๑๕ มี.ค.๓๘ การจัดชุดหลักสู ตร
หลักขึ้นดังกล่าว เป็ นการกาหนดการอบรมแบบขั้นบันไดเรี ยงลาดับจากต่าไปหาสู ง (ป.๑ ป.๒ และ ป.๓)
มี ค วามมุ่ งหมายให้นายทหารชั้นประทวนพรรคกลิ นตั้งแต่ ช้ นั ยศ จ.ต. - พ.จ.อ.ได้เพิ่ ม พู นความรู ้ และ
ประสบการณ์ ในวิชาการช่ างกลที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นสาขาอาชี พของพรรคเหล่าโดยตรง ให้เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ สัมพันธ์กบั ตาแหน่งหน้าที่และชั้นยศที่เลื่อนสู งขึ้นตามลาดับ คือมีหลักสู ตรหลัก
ไว้รองรับการอบรมครอบคลุมนายทหารชั้นประทวนพรรคกลินทุกชั้นยศ
หลักสู ตรอาชี พพันจ่าเอกพรรคกลิ น ฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตร ป.๓ ดังกล่าวใน
ตอนต้น โดยการปรับปรุ งเป็ นผลมาจากการสัมมนาเพื่อพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งใหญ่ของ กร. (กฝร.)
ที่ได้รับอนุ มตั ิจาก ทร.เมื่อ ๑๕ - ๑๗ ส.ค.๔๘ ซึ่ งมี ความเห็ นให้คงชุ ดหลักสู ตรหลัก สาขาการช่ างกล
สาหรับนายทหารชั้นประทวนพรรคกลินไว้ท้ งั ๓ หลักสู ตร สาหรับหลักสู ตรนี้เป็ นหลักสู ตรหลักลาดับที่
๓ ในชุดหลักสู ตรเดิมซึ่ งได้พิจารณาเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เหมาะสมขึ้นเป็ น “หลักสู ตรอาชีพพันจ่าเอกพรรคก
ลิ น” พร้ อมให้ป รับ ปรุ งเนื้ อหาให้มี ความเหมาะสมทันสมัยสอดคล้องกับวิท ยาการด้านการช่ างกล ที่
เปลี่ ยนแปลงไปในปั จจุ บ ันกับ ให้ค งระยะเวลา ของหลัก สู ตรไว้ ๘ สั ป ดาห์ เท่ ากับ หลัก สู ตรฉบับ เดิ ม
ดังนั้นจึงได้ทาการปรับปรุ งเนื้ อหาและสาระสาคัญบรรจุไว้ในหลักสู ตรครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของการ
ปรับปรุ งดังกล่าวแล้ว
เมื่ อได้มีการเปิ ดอบรมตามหลักสู ตรนี้ แล้ว หากพบว่ายังมี ขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้เกิ ด
ความเหมาะสมเป็ นประการใด กฝร.จะได้พิจารณาปรั บปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบู รณ์ ข้ ึนในโอกาส
ต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ตุลาคม ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๔๒๐๖ อาชีพพันจ่าเอกพรรคกลิน
(MACHINIST’S CHIFT)
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบขับเคลื่อน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การกลทัว่ ไปและเครื่ องจักรช่ วย ธุ รการช่างกลและซ่ อมบารุ งตามแผน และการป้ องกันความเสี ยหาย ให้
สามารถใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิ งานสาขาการช่ างกลในเรื อของ กร.ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพื่อศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นโดยหลักสู ตรนี้กาหนดให้เป็ นหลักสู ตรอาชี พ
ตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๒๙ ของพันจ่าเอกพรรคกลินด้วย
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๒.๑ เป็ นนายทหารประทวนพรรคกลิ น ชั้น ยศ พ.จ.อ. ที่ ส าเร็ จจาก รร.ชุ มพลทหารเรื อ หรื อ
สมัครรับราชการต่อเนื่อง และผ่านการอบรมหลักสู ตร ป. ๑ หรื อ ป.๒ เดิม
๒.๒ เป็ นนายทหารประทวนพรรคกลิ น ชั้นยศ พ.จ.อ. ที่ ส าเร็ จจาก รร.ชุ มพลทหารเรื อ หรื อ
สมัครรับ ราชการต่อเนื่ อง ที่ ได้รับ การแต่งตั้งยศเป็ น พ.จ.ต. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ และผ่านการอบรม
หลักสู ตร ป.๒ เดิม
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๘ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ มีการอบรม ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน ดังนี้
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ พลศึกษา/ศึกษาตามลาพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลาผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๒๔๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรม เป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
กาหนดขึ้นตามความเหมาะสมที่เปิ ดอบรมแต่ละครั้ง

-๒๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วย
คะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
การดาเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
การดาเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
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 นวิชาหลักมีรายชื่อวิชา จานวน
ชัว่ โมง และหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
- ระบบขับเคลื่อนเรื อ
- ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การกลทัว่ ไปและเครื่ องจักรช่วย
- ธุ รการช่างกลและซ่อมบารุ งตามแผน
- การป้ องกันความเสี ยหาย
รวม

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ รวม
๖๒
๗
๖
๗๕
๕๘
๑๑
๖
๗๕
๓๐
๙
๓ ๔๒
๑๒
๕
๑
๑๘
๑๒
๑๕
๓
๓๐
๑๗๔ ๔๗
๑๙ ๒๔๐

หน่วยกิต
๔
๔
๒.๕
๑
๑.๕
๑๓

-๓๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้าย ดังนี้
๑๐.๑.๑ ระบบขับเคลื่อนเรื อ
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผนวก ข
๑๐.๑.๓ การกลทัว่ ไปและเครื่ องจักรช่วย
ผนวก ค
๑๐.๑.๔ ธุ รการช่างกลและซ่อมบารุ งตามแผน
ผนวก ง
๑๐.๑.๕ การป้ องกันความเสี ยหาย
ผนวก จ
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๔๒๐๖ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาของแต่ละผนวก เลขตัวแรกคือชัว่ โมงการสอนทาง
ทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก วิชา ๔๒๐๖.๑ ระบบขับเคลื่อนเรื อ
ผนวก ข วิชา ๔๒๐๖.๒ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ผนวก ค วิชา ๔๒๐๖๓ การกลทัว่ ไปและเครื่ องจักรช่วย
ผนวก ง วิชา ๔๒๐๖.๔ ธุ รการช่างกลและซ่อมบารุ งตามแผน
ผนวก จ วิชา ๔๒๐๖.๕ การป้ องกันความเสี ยหาย

๗๕ ชัว่ โมง หน้า ๔ - ๕
๗๕ ชัว่ โมง หน้า ๖ - ๗
๔๒ ชัว่ โมง หน้า ๘
๑๘ ชัว่ โมง หน้า ๙
๓๐ ชัว่ โมง หน้า ๑๐

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก
ชื่อวิชา ๔๒๐๖.๑ ระบบขับเคลื่อนเรื อ
๔ หน่วยกิต (๖๒ - ๗ - ๔)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับการทางานของหม้อน้ าเครื่ องจักรไอน้ า
ส่ วนประกอบ ระบบการทางาน การใช้ การบารุ งรักษา ของเครื่ องยนต์ดีเซล mtu V 1163 TB 02-03 เครื่ อง
กังหันก๊าซ LM2500 ระบบเกี ยร์ และระบบปรับพิทช์ใบจักรให้สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ เกี่ ยวกับระบบ
ขับเคลื่อนดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. หม้อน้ าและเครื่ องจักรไอน้ า (๑๑/๑)
๑.๑. ส่ วนประกอบต่างๆ ของหม้อน้ า
๑.๒. ระบบน้ าเข้าหม้อ
๑.๓. หม้อน้ ากาลังดันสู ง
๑.๔. เครื่ องกังหันไอน้ ากาลังดันสู ง
๒. เครื่ องกังหันก๊าซ LM 2500 (๑๖/๒)
๒.๑. คุณลักษณะ และส่ วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่ อง
๒.๒. ระบบต่าง ๆ ของเครื่ อง LM 2500
๒.๓. ระบบ Sensing & Monitoring
๓. เครื่ องยนต์ดีเซล MTU.1163 (๒๒/๒)
๓.๑. ส่ วนประกอบต่าง ๆ และการทางาน
๓.๒. ส่ วนประกอบ และการทางานของระบบ
๓.๓. การใช้เครื่ อง
๓.๔. การซ่อมบารุ งรักษาเครื่ อง
๓.๕. การแก้ไขข้อขัดข้อง
๔. ระบบส่ งต่อกาลังเกียร์ (Gear) (๕/๑)
๔.๑ พื้นฐานระบบส่ งต่อกาลัง
๔.๒ ระบบควบคุมและคุณสมบัติเกียร์ ชนิ ดต่างๆ
๕. ระบบปรับพิทช์ใบจักร (๘/๑)
๕.๑ คุณลักษณะของใบจักรแบบต่างๆ
๕.๒ หลักการทางานของระบบปรับพิทช์ใบจักร

-๕สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- หม้อน้ าและเครื่ องจักรไอน้ า
- เครื่ องกังหันก๊าซ LM 2500
- เครื่ องยนต์ดีเซล MTU.1163
- ระบบส่ งต่อกาลังเกียร์ (GAER)
- ระบบปรับพิทซ์ใบจักร
รวม

จานวนชัว่ โมง หน่วย การวัดและ
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ กิต
๑๑
๑
- สอบข้อเขียน
๑๖
๒
๒๒
๒
๕
๑
๘
๑
๖๒
๗
๔

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือเครื่ องยนต์ดีเซล mtu V 1163 TB 02-03 ของ กฝล.กฝร.
๒. คู่มือเครื่ องจักรไอน้ า ของ กฝล.กฝร.
๓. คู่มือเครื่ องกังหันก๊าซ LM 2500
๔. คู่มือระบบปรับพิทช์ใบจักร ของ กฝล. กฝร.
๕. คู่มือระบบส่ งต่อกาลัง ของ กฝล.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร.และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข
ชื่อวิชา ๔๒๐๖.๒ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

๔ หน่วยกิต (๕๘ - ๑๑ - ๔)

ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้น
ทางไฟฟ้ า การเลือกใช้สายไฟฟ้ า อุปกรณ์ ป้องกัน มอเตอร์ ไฟฟ้ าและการควบคุม ระบบควบคุมระบบ
ขับเคลื่อนและระบบควบคุมระบบไฟฟ้า เพื่อใช้เป็ นหลักสาหรับการปฏิบตั ิงานในแผนกช่างกลเรื อ หรื อ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ทบทวนความรู ้เบื้องต้นทางไฟฟ้า (๖/๐)
๑.๑ ค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า
๑.๒ วงจร R L C แบบต่างๆ และค่ากาลังไฟฟ้า
๒. การเลือกใช้สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน (๖/๐)
๒.๑ การคานวณหาแรงดันตกในสายไฟฟ้า
๒.๒ การคานวณหาขนาดสายไฟฟ้าตามอุณหภูมิใช้งาน
๓. มอเตอร์ ไฟฟ้าและระบบควบคุม (๖/๖)
๓.๑ คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 1 เฟส
๓.๒ มอเตอร์ 3 เฟส
๓.๓ การเลือกใช้มอเตอร์ ให้สัมพันธ์กบั งาน (IP Number)
๔. ระบบควบคุมระบบขับเคลื่อน (๒๒/๓)
๔.๑ พื้นฐานของระบบควบคุม
๔.๒ ระบบตรวจสอบและควบคุม MCS-2 Type ZSS 1/2
๔.๓ ระบบตรวจสอบและควบคุม MCS-4
๕. ระบบควบคุมระบบไฟฟ้า (๑๘/๒)
๕.๑ อุปกรณ์ควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR)
๕.๒ ระบบควบคุมเครื่ องไฟฟ้า DSG-822
๕.๓ ระบบควบคุมภาระ LSG-822

-๗สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ทบทวนความรู ้เบื้องต้นทางไฟฟ้า
- การเลือกใช้สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
- มอเตอร์ ไฟฟ้าและระบบควบคุม
- ระบบควบคุมระบบขับเคลื่อน
- ระบบควบคุมระบบไฟฟ้า
รวม

จานวนชัว่ โมง หน่วย การวัดและ
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ กิต
๖
- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๖
๖
๖
๒๒
๓
๑๘
๒
๕๘
๑๑
๔

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือความรู ้เบื้องต้นทางไฟฟ้ า ของ กฝล.กฝร.
๒. คู่มือเครื่ องกลไฟฟ้า ของ กฝล.กฝร
๓. คู่มือ MCS-2 Type ZSS 1/2 ของ กฝล.กฝร.
๔. คู่มือ MCS-4 ของ กฝล.กฝร.
๕. คู่มือ ECS 1163-03 ของ กฝล.กฝร.
๖. คู่มือ MWA-MPU-02 ของ กฝล.กฝร.
๗. คู่มือ ECS-GT 25 ของ mtu Elektronik.
๘. คู่มือ RCS-CPP/DAD ของ mtu Elektronic
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๘ผนวก ค
ชื่อวิชา ๔๒๐๖.๓ การกลทัว่ ไปและเครื่ องจักรช่วย

๒.๕ หน่วยกิต (๓๐–๙– ๒.๕)

ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การกลทัว่ ไปและเครื่ องจักร
ช่ ว ยต่ า งๆที่ มี ใ ช้ใ นเรื อ เพื่ อ ให้ น าไปเป็ นหลัก ส าหรั บ การปฏิ บ ัติ ง านในแผนกช่ า งกลเรื อ ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การกลทัว่ ไป (๙/๓)
๑.๑ การวิเคราะห์น้ า น้ ามันหล่อลื่น
๑.๒ การวัดปริ มาณน้ ามันทาง API และ Density
๑.๓ การตั้งศูนย์(เครื่ องจักรช่วย-มอเตอร์)
๒. เครื่ องจักรช่วย (๒๑/๖)
๒.๑ เครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
๒.๒ เครื่ องอัดลม
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การกลทัว่ ไป
- เครื่ องจักรช่วย
รวม

จานวนชัว่ โมง หน่วย การวัดและ
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ กิต
๙
๓
- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๒๑
๖
๓๐
๙
๒.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการกลทัว่ ไป ของ กฝล.กฝร.
๒. คู่มือเครื่ องจักรช่วย ของ กฝล.กฝร.
๓. คู่มือเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ ของ กฝล.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๙ผนวก ง
ชื่อวิชา ๔๒๐๖.๔ ธุ รการช่างกลและซ่อมบารุ งตามแผน

๑ หน่วยกิต (๑๒ - ๕ - ๑)

ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานเอกสารช่างกลที่จาเป็ น
และหน้าที่ยามเรื อจอดเรื อเดินของแผนกช่างกล และเพิม่ พูนความรู ้ในระบบซ่อมบารุ งตามแผน ให้
สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ทบทวนงานเอกสารด้านช่างกล
๒. หน้าที่และการปฏิบตั ิหน้าที่นายยามเรื อจอด-เรื อเดิน
๓. ระบบซ่อมบารุ งตามแผน
๓.๑ ระบบการซ่อมบารุ ง
๓.๒ การถ่ายแผนงาน
๓.๓ การปฏิบตั ิตามระบบ
๓.๔ การรายงานตามระบบ

(๓/๐)
(๓/๐)
(๖/๕)

สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง หน่วย การวัดและ
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ กิต
- ทบทวนงานเอกสารด้านช่างกล
๓
- สอบข้อเขียน
- หน้าที่และการปฏิบตั ิหน้าที่นายยามเรื อจอด ๓
- เรื อเดิน
- ระบบซ่อมบารุ งตามแผน
๖
๕
รวม
๑๒
๕
๑
หัวข้อวิชา

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือระบบซ่อมบารุ งตามแผน ของ ทร.
๒. คู่มือเอกสารพรรคกลิน ของ กฝล. กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๐ ผนวก จ
ชื่อวิชา ๔๒๐๖.๕ การป้ องกันความเสี ยหาย

๑.๕ หน่วยกิต (๑๒–๑๕–๑.๕)

ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม สามารถทาหน้าที่ หัวหน้าหน่วยซ่ อมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ความรู ้สาหรับหัวหน้าหน่วยซ่อม (๑๒/๑๕)
๑.๑ ทบทวนพลศาสตร์ของไฟ
๑.๒ เครื่ องมือดับเพลิงเบื้องต้นและการใช้
๑.๓ การดับเพลิง (3 สถานี)
๑.๔ ทบทวนการอุดปะ ค้ าจุน
๑.๕ คุณลักษณะ ไฟประเภทพิเศษ
๑.๖ หน้ากากป้ องกันตนเองและการใช้
๑.๗ สงคราม นชค.
๑.๘ การทรงตัวเรื อเบื้องต้น
๑.๙ การปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุ
๑.๑๐ การแก้ปัญหาการรบ

(๑ / ๐)
(๑ / ๑)
(๐ / ๓)
(๐ / ๓)
(๓ / ๐)
(๑ / ๒)
(๓ / ๐)
(๓ / ๐)
(๐ / ๓)
(๐ / ๓)

สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ความรู ้สาหรับหัวหน้าหน่วยซ่อม
รวม

จานวนชัว่ โมง หน่วย การวัดและ
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ กิต
๑๒
๑๕
- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๑๒
๑๕
๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๓.๑ คู่มือการป้ องกันความหาย เล่ม ๑ ของ กฝล.กฝร.
๓.๒ คู่มือการป้ องกันความหาย เล่ม ๒ ของ กฝล.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

