หลักสู ตร ๔๓๐๙ พลทหารใหม่ กร. พรรคกลิน
(New Engineering Seaman of The Fleet Course)
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๐

คำนำ
ควำมพร้อมรบของกองเรื อยุทธกำรนั้นขึ้นอยูก่ บั ควำมพร้อมของปั จจัย ๓ ประกำร คือ องค์วตั ถุ
องค์บุคคล และองค์ยทุ ธวิธี ในบรรดำปั จจัยเหล่ำนี้ กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร มีส่วนรับผิดชอบเป็ น
อย่ำงมำกในกำรทำให้องค์บุคคลของกองเรื อยุทธกำรพร้อมรบ ทั้งนี้โดยกำรเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมนำมำรถ
ให้กบั กำลังพลระดับต่ำง ๆ ในเรื่ องของกำรใช้และกำรบำรุ งรักษำอำวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนยุทธวิธีที่
เกี่ยวข้อง กำรที่ กองกำรฝึ กกองเรื อยุทธกำร จะสำสมำรถดำเนินกำรดังกล่ำวให้ได้ผงดีน้ นั ก็ตอ้ งเริ่ มด้วย
กำรจัดทำหลักสู ตรต่ำง ๆ ขึ้นมำก่อน แล้วให้กำรศึกษำอบรมกำลังพลของกองเรื อยุทธกำรตำมหลักสู ตร
นั้น ๆ แล้วติดตำมด้วยกำรพัฒนำหลักสู ตร ให้ทนั สมัย สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำรด้ำน
กำรทหำรอย่ำงต่อเนื่ อง ต่อไป
หลักสู ตรพลทหำรใหม่ กร. พรรคกลิน ก็เป็ นหลักสู ตร
ก็เป็ นหลักสู ตรหนึ่งที่มี
ควำมสำคัญและจำเป็ นสำหรับองค์บุคคลของกองเรื อยุทธกำร เพรำะกำรที่กำรช่ำงกลในเรื อจะดำเนิ นไป
ด้วยดีได้น้ นั กำลังพลที่เป็ นพรรคกลินทุกระดับในเรื อจะต้องมีควำมรู ้ควำมสำมำรถในหน้ำที่ของตนเป็ น
อย่ำงดี ทั้งนี้รวมทั้งกำลังพลที่เป็ นพลทหำรด้วยพลทหำรใหม่ กร. พรรคกลิน จึงจำเป็ นต้องได้รับกำร
อบรมในเรื่ องของกำรกลเบ็ดเตล็ด ไอน้ ำ ไฟฟ้ำ และเครื่ องยนต์ ก่อนที่จะถูกจัดลงประจำเรื อ
หลักสู ตรนี้อยูใ่ นแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร โดยเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกำรอบรมทหำรใหม่ กร. ซึ่งเปิ ดอบรมปี ละ ๔ ครั้ง ตำมจำนวนผลัดของทหำรที่ถูกเรี ยก
เกณฑ์เข้ำรับรำชกำรในแต่ละปี โดยกำรแยกอบรมตำมพรรค - เหล่ำ (สำมัญ ปื นใหญ่ ตอร์ปิโด และ
พรรคกลิน )
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร ตระหนักดีวำ่ กำรปรับปรุ งและพัฒนำหลักสู ตรให้ทนั สมัยนั้น
เป็ นงำนที่ตอ้ งดำเนิ นกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศัยข้อคิดเห็นจำกผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม จำกผูเ้ ชี่ยวชำญใน
สำขำวิชำนั้น ๆ และจำกหน่วยต่ำง ๆ ดังนั้นหำกผูใ้ ดมีขอ้ เสนอแนะในอันที่จะแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตรนี้
ให้สมบูรณ์ข้ ึนแล้ว ก็ขอได้โปรดแจ้งให้กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำรทรำบด้วย เพื่อที่จะได้ดำเนินกำรให้
เหมำะสม ต่อไป
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
มิถุนำยน ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๔๓๐๙ พลทหำรใหม่ กร. พรรคกลิน
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๕๐
๑. ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมสำมำรถในวิชำเกี่ยวกับกำรช่ำงกลให้แก่ผเ้ ข้ำรับกำรศึกษำซึ่ งเป็ นพลทหำรใหม่ กร.
พรรคกลินให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่พลทหำรช่ำงกลในเรื อหลวงได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นพลทหำรใหม่ กร. พรรคกลิน
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๔ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์ให้มีกำรศึกษำ ๕ วัน
๔.๒ กำหนดเวลำฝึ กหัดศึกษำประจำวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษำ
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ พลศึกษำหรื อทหำรรำบ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ ศึกษำตำมลำพัง
๔.๓ กำรศึกษำในห้องเรี ยนและกำรฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลำประมำณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กำรกำหนดกำรเปิ ดและปิ ดอบรมเป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร. ที่ กร. อนุมตั ิ
๕. กำรดุกิจกำรนอกหน่วยและกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย
ไม่มี
๕.๒ กำรบรรยำยพิเศษ
ไม่มี
๖. คะแนนประจำตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตำมระเบียบกองทัพเรื อ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอนที่ ๓ และระเบียบกรมยุทธ
ศึกษำทหำรเรื อ ว่ำด้วยคะแนนประจำตัวนักเรี ยนทหำร ๒๕๒๕
๗. กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำร
ดำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไข
เพิม่ เติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำร
ดำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชัว่ โมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และ
กำหนดชัว่ โมงกำรปฏิบตั ิประมำณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิต
และให้เทียบเศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ กำรเรี ยนภำคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ กำรเรี ยนภำคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ กำรฝึ กภำคสนำม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ กำรกำหนดวิชำในหลักสู ตร ทุกวิชำในหลักสู ตรเป็ นวิชำหลักมีรำยชื่อวิชำ จำนวนชัว่ โมง และหน่วยกิต
ดังนี้
ชื่อวิชำ
กำรกลเบ็ดเตล็ด
ไอน้ ำ
กำรไฟฟ้ำ
เครื่ องยนต์
รวม

ทฤษฎี
๒๕
๑๘
๓๒
๒๕
๑๐๐

จำนวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ
สอบ
๒
๓
๒
๓
๒
๓
๒
๓
๘
๑๒

รวม
๓๐
๒๓
๓๗
๓๐
๑๒๐

หน่วยกิต
๑.๕
๑
๒
๑
๖

๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑
กำรกลเบ็ดเตล็ด
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒
ไอน้ ำ
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓
กำรไฟฟ้ำ
ผนวก ค.
๑๐.๑.๔
เครื่ องยนต์
ผนวก ง.
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑
หมำยเลข ๔๓๒ เป็ นหมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒
หมำยเลขกำกับวิชำได้กำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้น ๆ

-๓๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำของแต่ละผนวก เลขตัวแรกคือชัว่ โมงกำรสอน
ทำงทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมำย / คือชัว่ โมงกำรปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก.วิชำ ๔๓๐๙.๑ กำรกลเบ็ดเตล็ด
๓๐ ชม. หน้ำ ๔-๕
ผนวก ข.วิชำ ๔๓๐๙.๒ ไอน้ ำ
๒๓ ชม. หน้ำ ๖-๗
ผนวก ค.วิชำ ๔๓๐๙.๓ กำรไฟฟ้ำ
๓๗ ชม. หน้ำ ๘-๙
ผนวก ง.วิชำ ๔๓๐๙.๔ เครื่ องยนต์
๓๐ ชม. หน้ำ ๑๐-๑๑

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๔๓๐๙.๑ กำรกลเบ็ดเตล็ด
๑.๕ หน่วยกิต ( ๒๕ – ๒ – ๓ )
ควำมมุง่ หมำยทัว่ ไป เพื่ อให้ ผูเ้ ข้ำรั บ กำรศึ ก ษำมี ค วำมรู ้ ในหลัก สู ตรทัว่ ไปเกี่ ยวกี บ เครื่ องจัก รช่ วย
เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่ำง ๆ ตลอดจนกำรป้ องกันควำมเสี ยหำยและกำรบำรุ งรักษำเรื อเบื้ องต้นให้สำมำรถ
นำไปปฏิบตั ิงำนไดอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและเนื้อหำ
๑. เครื่ องทำควำมเย็น
๑.๑ ส่ วนประกอบที่สำคัญ
๑.๒ ระบบและหลักกำรของเครื่ องทำควำมเย็น
๑.๓ กำรใช้และกำรระวังรักษำ
๒. เครื่ องกลัน่ น้ ำ
๒.๑ ส่ วนประกอบที่สำคัญ
๒.๒ ระบบและหลักกำรของเครื่ องกลัน่ น้ ำ
๒.๓ กำรใช้และกำรระวังรักษำ
๓. เครื่ องมือ เครื่ องวัด
๓.๑ แนะนำเครื่ องมือ เครื่ องวัดของช่ำงกล
๓.๒ กำรใช้และกำรระวังรักษำ
๔. กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๔.๑ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำยเบื้องต้น
๕. ระบบบำรุ งรักษำเรื อตำมแผน
๕.๑ ควำมมุงหมำยและประโยชน์
๕.๒ แนะนำส่ วนของระบบ ฯ
๕.๓ หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ระดับผูป้ ฏิบตั ิ
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
หัวข้อวิชำ
หน่วยกิต กำรวัดและกำรประเมินผล หมำยเหตุ
บรรยำย ปฏิบตั ิ
เครื่ องทำควำมเย็น
๗
เครื่ องกลัน่ น้ ำ
๓
เครื่ องมือ เครื่ องวัด
๖
๑
กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย
๖
๑
ระบบบำรุ งรักษำเรื อตำมแผน
๓
- สอบข้อเขียน
รวม
๒๕
๒ ๑.๕
รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือทหำรใหม่ของ ยศ.ทร.

-๕ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรช่ำงกลและป้ องกันควำมเสี ยหำย กฝร.และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๔๓๐๙.๒ ไอน้ ำ
๑ หน่วยกิต ( ๑๘ – ๒ – ๓ )
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับหม้อน้ ำ เครื่ องจักรไอน้ ำและกำรป้ องกัน
อันตรำย ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและเนื้อหำ
๑. หม้อน้ ำ
๑.๑ ส่ วนประกอบที่สำคัญ
๑.๒ หลักกำรของหม้อน้ ำ
๒. เครื่ องจักรไอน้ ำ
๒.๑ ส่ วนประกอบที่สำคัญ
๒.๒ หลักกำรของเครื่ องจักรไอน้ ำ
๓. หม้อน้ ำช่วย
๓.๑ ส่ วนประกอบที่สำคัญ
๓.๒ หลักกำรของหม้อน้ ำช่วย
๔. กำรป้ องกันอันตรำย
๔.๑ อุบตั ิเหตุและกำรป้ องกัน
๔.๒ กำรใช้และกำรระวังรักษำ
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
หัวข้อวิชำ
หน่วยกิต กำรวัดและกำรประเมินผล หมำยเหตุ
บรรยำย ปฏิบตั ิ
หม้อน้ ำ
๘
๑
เครื่ องจักรไอน้ ำ
๔
หม้อน้ ำช่วย
๓
กำรป้ องกันอันตรำย
๓
๑
- สอบข้อเขียน
รวม
๑๘
๒
๑
รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือพลทหำรใหม่ของ ยศ.ทร.

-๗ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรช่ำงกลและป้ องกันควำมเสี ยหำย กฝร.และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๘ผนวก ค.

วิชำ ๔๓๐๙.๓ กำรไฟฟ้ำ
๒ หน่วยกิต ( ๓๒ – ๒ – ๓ )
ควำมมุงหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรไฟฟ้ำเบื้องต้น และสำมำรถนำไป
ปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและเนื้อหำ
๑.
กำเนิดและประเภทของไอน้ ำ
๑.๑ ทฤษฎีอีเลคตรอน
๑.๒ ต้นกำเนิ ดไฟฟ้ำ
๑.๓ แม่เหล็กไฟฟ้ำและกำรกำเนิดไฟฟ้ำจำกแม่เหล็ก
๒.
เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำ
๒.๑ เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง
๒.๒ เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับ
๓.
เครื่ องยนต์ไฟฟ้ำ
๓.๑ เครื่ องยนต์ไฟฟ้ำกระแสตรง
๓.๒ เครื่ องยนต์ไฟฟ้ำกระแสสลับ
๔.
วงจรและแผงสวิทช์บอร์ ด
๔.๑ สัญญลักษณ์ทำงไฟฟ้ำ
๔.๒ วงจรไฟฟ้ำ
๔.๓ แผงสวิทช์บอร์ ด
๕.
บริ ภณั ฑ์ไฟฟ้ำและแบตเตอรี่
๕.๑ กำรใช้และกำรบำรุ งรักษำบริ ภณั ฑ์ไฟฟ้ำ
๕.๒ กำรใช้และกำรระวังรักษำแบตเตอรี่
๕.๓ กำรป้ องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ ำ
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
กำเนิดและประเภทของ
ไฟฟ้ำ
เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำ
เครื่ องยนต์ไฟฟ้ำ
วงจรและแผงสวิทช์บอร์ ด
บริ ภณั ฑ์ไฟฟ้ำและ
แบตเตอรี่
รวม

จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและ
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
กำรประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๗
๗
๖
๖
๑
- สอบข้อเขียน
๖
๑
๓๒

๒

๒

-๙-

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือพลทหำรใหม่ของ ยศ.ทร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรช่ำงกลและป้ องกันควำมเสี ยหำย กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๐ ผนวก ง.
ชื่อวิชำ ๔๓๐๙.๔ เครื่ องยนต์
๑ หน่วยกิต ( ๒๕ – ๒ – ๓ )
ควำมมุ ่ง หมำยทัว่ ไป เพื ่อ ให้ผู เ้ ข้ำ รับ กำรศึก ษำมีค วำมรู ้เกี ่ย วกับ หลัก กำรเบื ้ อ งต้น ของเครื ่ อ งยนต์
โดยทัว่ ไป ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและเนื้อหำ
๑. หลักกำรของเครื่ องยนต์
๑.๑ กำรทำงำนของเครื่ องยนต์ ๒ จังหวะ
๑.๒ กำรทำงำนของเครื่ องยนต์ ๔ จังหวะ
๒. ส่ วนประกอบของเครื่ องยนต์
๒.๑ ส่ วนประกอบที่อยูน่ ิ่ง
๒.๒ ส่ วนประกอบที่เคลื่อนไหว
๓. ระบบต่ำง ๆ ของเครื่ องยนต์
๓.๑ ระบบระบำยควำมร้อน
๓.๒ ระบบน้ ำมันเชื้ อเพลิง
๓.๓ ระบบน้ ำมันหล่อลื่น
๓.๔ ระบบอำกำศดีและแก๊สเสี ย
๔. กำรปฏิบตั ิในทำงใช้กำร
๔.๑ กำรใช้และกำรบำรุ งรักษำ
๔.๒ สำเหตูและกำรแก้ไขข้อขัดข้อง
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและ
หัวข้อวิชำ
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
กำรประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
หลักกำรของเครื่ องยนต์
๗
ส่ วนประกอบของ
๖
๒
เครื่ องยนต์
๖
ระบบต่ำง ๆ ของ
๖
- สอบข้อเขียน
เครื่ องยนต์
กำรปฏิบตั ิในทำงใช้กำร
รวม
๒๕
๒
๑.๕

- ๑๑ รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือพลทหำรใหม่ของ ยศ.ทร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรช่ำงกลและป้ องกันควำมเสี ยหำย กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

