หลักสู ตร ๖๑๐๕ ยกพลขึน้ บก ( สั ญญาบัตร )
แผนกปฏิบัติการสะเทินนา้ สะเทินบก
กองฝึ กปฏิบัติการ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๗

คานา
หลักสู ตรยกพลขึ้นบก (สัญญาบัตร) ฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งขึ้นใหม่โดยใช้หลักสู ตรฉบับที่ ยศ.ทร. ให้ความ
เห็นชอบไว้เมื่อ ๒๑ ส.ค.๓๙ เป็ นแนวทางหลักในการปรับปรุ ง ระยะเวลาของหลักสู ตรเดิม ๓ สัปดาห์ เมื่อได้ทาการ
ปรับปรุ งใหม่แล้ว ระยะเวลาของหลักสู ตรเพิม่ ขึ้นอีก ๑ สัปดาห์ รวมเป็ น ๔ สัปดาห์
ความจาเป็ นในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ เนื่องจากหลักสู ตรเดิมได้ใช้มานานเนื้ อหาไม่ทนั สมัย จึง
จาเป็ นต้องปรับปรุ ง โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของหลักสู ตรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิทยาการเกี่ยวกับการยกพล
ขึ้นบก ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนั
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรฉบับที่ปรับปรุ งใหม่แล้ว
หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไข
ให้เหมาะสมเป็ นประการใด กฝร.จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ตุลาคม ๒๕๔๗

หลักสู ตร ๖๑๐๕ ยกพลขึ้นบก ( สัญญาบัตร )
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และความชานาญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการสะเทินน้ าสะเทินบก ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรม ไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตรทุกพรรค – เหล่า ชั้นยศ ร.ต. – น.ต.ที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิการสะเทินน้ า
สะเทินบก หรื อผูท้ ี่จะต้องทาหน้าที่ในโอกาสต่อ รวมถึงผูท้ ี่เตรี ยมไว้สาหรับบรรจุในตาแหน่งต่าง ๆ ในเรื อของ กยพ.
ในปี งป.ถัดไปเป็ นหลัก
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๔ สัปดาห์
๔. วิธีการดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ ให้มีการศึกษา 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 ยน การฝึ กปฏิบตั ิและฝึ กกับเรื อในทะเล รวมใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิ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 ว่าด้วยการ
ดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนินการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนดชัว่ โมง
การปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบเศษของชัว่ โมง
ที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑การเรี 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 โมงและหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
-

การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก
การขึ้นสู่ เรื อและการวางแผน
การเคลื่อนจากเรื อสู่ ฝั่งและการวางแผน
การส่ งกาลังบารุ งและการสนับสนุนใน
การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก
- การฝึ กกับเรื อในทะเล
รวม

ทฤษฎี
๑๕
๑๗
๒๔
๒๓
๕
๘๔

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๑
๑
๒
๓๐
๓๐

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก
๑๐.๑.๒ การขึ้นสู่ เรื อและการวางแผน
๑๐.๑.๓ การเคลื่อนจากเรื อสู่ ฝั่งและการวางแผน

๒
๖

รวม
๑๖
๑๘
๒๖
๒๕
๓๕
๑๒๐

ผนวก ก.
ผนวก ข.
ผนวก ค.

หน่วยกิต
๑
๑
๑.๕
๑.๕
- ไม่คิดหน่วยกิต
๕

-๓๑๐.๑.๔ การส่ งกาลังบารุ งและการสนับสนุนในการยุทธ ผนวก ง.
สะเทินน้ าสะเทินบก
๑๐.๑.๕ การฝึ กกับเรื อในทะเล
ผนวก จ.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๖๑๐๕ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อ ข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก
หมายถึง ชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือการสอนในปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๖๑๐๕.๑ การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก
๑๖ ชม. หน้า ๔ - ๕
ผนวก ข. วิชา ๖๑๐๕.๒ การขึ้นสู่ เรื อและการวางแผน
๑๘ ชม. หน้า ๖ - ๗
ผนวก ค. วิชา ๖๑๐๕.๓ การเคลื่อนจากเรื อสู่ ฝั่งและการวางแผน
๒๖ ชม. หน้า ๘ - ๙
ผนวก ง. วิชา ๖๑๐๕.๔ การส่ งกาลังบารุ งและการสนับสนุนในการยุทธ ๒๕ ชม. หน้า ๑๐ - ๑๑
สะเทินน้ าสะเทินบก
ผนวก จ. วิชา ๖๑๐๕.๕ การฝึ กกับเรื อในทะเล
๓๕ ชม. หน้า ๑๒ - ๑๓

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๖๑๐๕.๑ การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก
๑ หน่วยกิต ( ๑๕ – ๐ – ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก
ตลอดจนเรื อและยานสะเทินน้ าสะเทินบก โดยเฉพาะที่มีใช้ในราชนาวีไทย ให้สามารถนาความรู ้และประสบการณ์
จากการฝึ กอบรม ไปใช้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบกได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก (๘/๐)
๑.๑ วิวฒั นาการของการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก
๑.๒ แบบการจัดกาลัง การบังคับบัญชา
๑.๓ ข้อตกลงใจมูลฐาน
๑.๔ พื้นที่ทางทะเล
๒. การโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ าสะเทินบก (๓/๐)
๓. เรื อลาเลียง เรื อยกพล และเรื อระบายพล (๒/๐)
๓.๑ ลักษณะและส่ วนประกอบ
๓.๒ เรื อลาเลียง เรื อยกพล และเรื อระบายพลที่มีใช้ในราชนาวีปัจจุบนั
๔. ยานสะเทินน้ าสะเทินบก (๒/๐)
๔.๑ ลักษณะที่สาคัญโดยทัว่ ไป
๔.๒ ยานสะเทินน้ าสะเทินบก ที่มีใช้ในราชนาวีปัจจุบนั
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก
- การโจมตีโฉบฉวยสะเทินน้ า
สะเทินบก
- เรื อลาเลียง เรื อยกพลและเรื อ
ระบายพล
- ยานสะเทินน้ าสะเทินบก
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๘
๓
๒

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล

- สอบข้อเขียน

๒
๑๕

-

๑

หมายเหตุ

-๕รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนหลักสู ตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตร ของ ยศ.ทร.
๒. คู่มือการฝึ กความพร้อมเพรี ยงและการฝึ กทบทวนในการปฏิบตั ิการสะเทินน้ าสะเทินบก ของ ยศ.ทร.
๓. คู่มือนายทหารเรื อยกพลขึ้นบก ของ ยศ.ทร.
๔. คู่มือเอกสารประจายานสะเทินน้ าสะเทินบก กองพัน รนย.พล.นย.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๖ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๖๑๐๕.๒ การขึ้นสู่ เรื อและการวางแผน
๑ หน่วยกิต ( ๑๗ - ๐ - ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน ตลอดจนการขนถ่ายในการ
ปฏิบตั ิการยกพลขึ้นบก ให้สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การขึ้นสู่ เรื อและการวางแผน (๑๔/๐)
๑.๑ การจัดกาลังและการบรรทุก
๑.๒ หน้าที่นายทหารการขึ้นสู่ เรื อและการลาเลียงเพื่อการรบ
๑.๓ การวางแผนการขึ้นสู่ เรื อพร้อมยุทโธปกรณ์
๑.๔ เอกสารลักษณะการบรรทุก
๑.๕ ศัพท์ชาวเรื อเกี่ยวกับการบรรทุก
๑.๖ การวางแผนและการแยกเก็บ
๒. การขนถ่ายและการวางแผน (๓/๐)
๒.๑ หลักการที่จาเป็ น
๒.๒ วิธีปฏิบตั ิที่สาคัญ
สรุ ปเวลาที่สอน

หัวข้อวิชา
- การขึ้นสู่ เรื อและการ
วางแผน
- การขนถ่ายและการ
วางแผน
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย
๑๔

ปฏิบตั ิ
-

๓

-

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล

- สอบข้อเขียน
๑๗

-

๑

หมายเหตุ

-๗รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนหลักสู ตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตร ของ ยศ.ทร.
๒. คู่มือการฝึ กความพร้อมเพรี ยงและการฝึ กทบทวนในการปฏิบตั ิการสะเทินน้ าสะเทินบก ของ ยศ.ทร.
๓. คู่มือนายทหารเรื อยกพลขึ้นบก ของ ยศ.ทร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๘–
ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๖๑๐๕.๓ การเคลื่อนจากเรื อสู่ ฝั่งและการวางแผน
๑.๕ หน่วยกิต ( ๒๔ – ๐ – ๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ใ นการเคลื่อนจากเรื อสู่ ฝั่ง การ
วางแผนตลอดจนการปฏิบตั ิที่สาคัญต่าง ๆ ในการเคลื่อนจากเรื อสู่ ฝั่ง ให้สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการ
ฝึ กอบรม ไปปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การเคลื่อนจากเรื อสู่ ฝั่งและการวางแผน (๑๓/๐)
๑.๑ การเคลื่อนจากเรื อสู่ ฝั่งและการวางแผน
๑.๒ การควบคุมคลื่นเรื อเล็ก
๑.๓ รู ปขบวนเรื อระบายพล / ยานสะเทินน้ าสะเทินบก
๑.๔ การสื่ อสารในการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก (การสื่ อสารตามขั้นตอนต่าง ๆ ACE & TACE)
๑.๕ สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบตั ิการสะเทินน้ าสะเทินบก
๒. การปฏิบตั ิที่สาคัญในการเคลื่อนจากเรื อสู่ ฝั่ง (๑๑/๐)
๒.๑ การเกยหาดและถอนตัวออกจากหาด
๒.๒ การต่อเชื่ อมเรื อยกพลขึ้นบก ( LST – LCU )
๒.๓ การเปิ ด – ปิ ด ประตูหวั และแรมพ์ฉุกเฉิน
๒.๔ การรับ – ปล่อย ยานสะเทินน้ าสะเทินบก
๒.๕ การแต่งทริ มเรื อ
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การเคลื่อนจากเรื อสู่ ฝั่งและการ
วางแผน
- การปฏิบตั ิที่สาคัญในการเคลื่อน
จากเรื อสู่ ฝั่ง
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑๓
๑๑

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล

- สอบข้อเขียน

๒๔

-

๑.๕

หมายเหตุ

-๙รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนหลักสู ตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตร ของ ยศ.ทร.
๒. คู่มือการฝึ กความพร้อมเพรี ยงและการฝึ กทบทวนในการปฏิบตั ิการสะเทินน้ าสะเทินบก ของ ยศ.ทร.
๓. คู่มือนายทหารเรื อยกพลขึ้นบก ของ ยศ.ทร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๐ ผนวก ง.
ชื่อวิชา ๖๑๐๕.๔ การส่ งกาลังบารุ งและการสนับสนุนในการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก ๑.๕ หน่วยกิต (๒๓- ๐ - ๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ ในการสนับสนุนด้วยอาวุธต่าง ๆ ตลอดจน
การส่ งกาลังบารุ งในการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก ให้สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรม ไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. หลักการสาคัญในการส่ งกาลังบารุ งและการสนับสนุนในการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก
๑.๑ อาวุธสนับสนุน (ปื นใหญ่สนาม / เรื อ )
๑.๒ การส่ งกาลังบารุ งในการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก ฝ่ ายเรื อ / ฝ่ ายบก
๑.๓ การสนับสนุนด้วยกาลังทางอากาศ
๑.๔ ชุดประสานอาวุธสนับสนุนและชุดควบคุมทางอากาศ
๑.๕ หาดและคลื่น ( การสารวจหาด การแทรกซึมสารวจหาด , Modified Surf Index )
๑.๖ การจัดชุดและการปฏิบตั ิงานของชุดจัดระเบียบชายฝั่ง ( SHORE PARTY )
๑.๗ การจัดชุดและการปฏิบตั ิงานของชุดจัดระเบียบชายหาด ( BEACH PARTY )
สรุ ปเวลาที่สอน

หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

บรรยาย ปฏิบตั ิ
- หลักการสาคัญในการส่ งกาลังบารุ ง
๒๓
และการสนับสนุนในการยุทธ
สะเทินน้ าสะเทินบก
รวม
๒๓
-

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล

- สอบข้อเขียน
๑.๕

หมายเหตุ

- ๑๑ รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คูม่ ือการเรี ยนหลักสู ตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตร ของ ยศ.ทร.
๒. คู่มือการฝึ กความพร้อมเพรี ยงและการฝึ กทบทวนในการปฏิบตั ิการสะเทินน้ าสะเทินบก ของ ยศ.ทร.
๓. คู่มือนายทหารเรื อยกพลขึ้นบก ของ ยศ.ทร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๒ ผนวก จ.
ชื่อวิชา ๖๑๐๕.๕ การฝึ กกับเรื อในทะเล
๐ หน่วยกิต ( ๕ - ๓๐ - ๐ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษาได้มีความคุน้ เคยกับการปฏิบตั ิ เป็ นการเสริ มประสบการณ์จากที่ได้เรี ยน
ทางทฤษฎีในห้องเรี ยน โดยจัดให้มีการฝึ กจริ งกับเรื อในทะเล เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กาหนดหัวข้อวิชาเพื่อการฝึ ก
๑. การควบคุมคลื่นเรื อเล็ก
๒. การเกยหาด การถอนตัวออกจากหาด และยุทธวิธีหมู่เรื อระบายพล
๓. การต่อเชื่อมเรื อยกพลขึ้นบก ( LST – LCU ) และการลาเลียง - การขนถ่าย
๔. การเปิ ด – ปิ ด ประตูหวั และแรมพ์ฉุกเฉิน
๕. การรับ – ปล่อยยานสะเทินน้ าสะเทินบก
๖. การส่ งกาลังบารุ งทางยุทธวิธีในการยุทธสะเทินน้ าสะเทินบก
๗. ทบทวนหลักการปฏิบตั ิจากการฝึ ก ในข้อ ๑. – ๖. โดยนาผลจากการฝึ ก มาสรุ ป
สรุ ปเวลาที่ทาการฝึ ก

หัวข้อวิชา
- ฝึ กตาม ข้อ ๑. – ๖.

รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย
๕

ปฏิบตั ิ
๓๐

๕

๓๐

หน่วยกิต

-

การวัดและ
การประเมินผล

หมายเหตุ

- วัดผลโดยการ
ประเมินค่าจาก
การฝึ ก

- ทุกหัวข้อ
การฝึ กไม่คิด
หน่วยกิต

- ๑๓ รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คูม่ ือการเรี ยนหลักสู ตรยกพลขึ้นบกสัญญาบัตร ของ ยศ.ทร.
๒. คู่มือการฝึ กความพร้อมเพรี ยงและการฝึ กทบทวนในการปฏิบตั ิการสะเทินน้ าสะเทินบก ของ ยศ.ทร.
๓. คู่มือนายทหารเรื อยกพลขึ้นบก ของ ยศ.ทร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

