หลักสู ตร ๗๑๐๓ การตรวจค้นจับกุมผูก้ ระทาผิดกฎหมายในทะเล
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๔๓
๑. ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผทู ้ ี่ทาหน้าที่เป็ นผูน้ าเรื อและหัวหน้าชุดตรวจค้นมีความรู ้ความเข้าใจ สามารถนาหลัก
ปฏิบตั ิของการตรวจค้น ข้อกาหนดทางกฎหมายไปใช้ในการปฏิบตั ิการในทะเลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และอยูใ่ นขอบเขตอานาจที่รัฐกาหนด
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรมการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. - น.ท. ไม่จากัดพรรคเหล่า สังกัดกองเรื อยุทธการ
๓. ระยะเวลาในการฝึ ก
๓ สัปดาห์
๔. วิธีการดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ เวลาของครู ประจาชั้น / ผูบ้ งั คับนักเรี ยน
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน / ฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน / ฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ เวลาของครู ประจาชั้น / ผูบ้ งั คับนักเรี ยน
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน / บรรยายพิเศษ / ศึกษาทบทวนตามลาพัง
๔.๓ การกาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวันเพิ่มเติมหรื อนอกเหนือจากข้อ ๔.๒ กฝร.
สามารถกาหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม
๔.๔ การศึกษาในห้องเรี ยนการฝึ กปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป หรื อการฝึ กในเรื อรวมใช้เวลาประมาณ
๙๐ ชัว่ โมง
๔.๕ การกาหนดวันเปิ ดอบรม และการปิ ดอบรม เป็ นไปตามแผนการฝึ ก และการศึกษา
ประจาปี ของ กฝร.
๕. การจัดประสบการณ์นอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การจัดประสบการณ์นอกหน่วย
- จัดให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมฝึ กปฏิบตั ิกบั เรื อในทะเล
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- กฝร. จะพิจารณาตามความเหมาะสมในการเปิ ดหลักสู ตรแต่ละครั้ง

-๒๖. 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 และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. 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
สาหรับวิชาที่ไมกาหนดหน่วยกิต 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
๙.๑.๑อการเรี 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
- กฎหมายทะเล
- กฎหมายที่ใช้ในการตรวจค้นจับกุม
- วิธีปฏิบตั ิในการเข้าตรวจค้นจับกุม
- การข่าว
- การฝึ กกับเรื อในทะเล
รวม

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ
๑๗
๑
๑๕
๑
๒๔
๑๒
๑
๖
๑
๑๒
๖๒
๒๔
๔

รวม
๑๘
๑๖
๓๗
๗
๑๒
๙๐

หน่วยกิต
๑
๑
๑.๕
ไม่คิดหน่วยกิต
ไม่คิดหน่วยกิต
๓.๕

-๓๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ กฎหมายทะเล
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ กฎหมายที่ใช้ในการตรวจค้นจับกุม
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ วิธีปฏิบตั ิในการตรวจค้นจับกุม
ผนวก ค.
๑๐.๑.๔ การข่าว
ผนวก ง.
๑๐.๑.๕ การฝึ กกับเรื อในทะเล
ผนวก จ.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๗๑๐๓ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวกเลขตัวแรกคือ
ชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี เลขตัวหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก
ผนวก
ผนวก
ผนวก
ผนวก

ก. วิชา ๗๑๐๓.๑
ข. วิชา ๗๑๐๓.๒
ค. วิชา ๗๑๐๓.๓
ง. วิชา ๗๑๐๓.๔
จ. วิชา ๗๑๐๓.๕

กฎหมายทะเล
๑๘ ชม. หน้า
กฎหมายที่ใช้ในการตรวจค้นจับกุม ๑๖ ชม. หน้า
วิธีปฏิบตั ิในการตรวจค้นจับกุม
๓๗ ชม. หน้า
การข่าว
๗ ชม. หน้า
การฝึ กกับเรื อในทะเล
๑๒ ชม. หน้า

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๗๑๐๓.๑ กฎหมายทะเล
๑ หน่วยกิต ( ๑๗ – ๐ – ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจถึง การกาหนดอาณาเขตทางทะเล สิ ทธิ และ
ขอบเขตอานาจภายในอาณาเขตทางทะเลส่ วนพื้นผิวน้ าและส่ วนที่อยูใ่ ต้พ้นื ผิวน้ า
กฎหมายทะเลและอาณาเขตทาง
ทะเลของประเทศไทย
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การกาหนดอาณาเขตทางทะเล ( ๒ / ๐ )
๑.๑ เส้นฐานธรรมดา
๑.๒ เส้นฐานตรง
๑.๓ เส้นฐานหมู่เกาะ
๑.๔ เส้นฐานของประเทศไทยตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
๒. อาณาเขตทางทะเลส่ วนพื้นผิวน้ าและส่ วนที่อยูใ่ ต้พ้นื น้ า ( ๖ / ๐ )
๒.๑ น่านน้ าภายใน
๒.๒ ทะเลอาณาเขต
๒.๓ เขตต่อเนื่ อง
๒.๔ เขตเศรษฐกิจจาเพาะ
๒.๕ ทะเลหลวง
๒.๖ ไหล่ทวีป
๓. กฎหมายทะเลและอาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย ( ๙ / ๐ )
๓.๑ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องอ่าวไทยตอนใน
๓.๒ ประกาศกาหนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของประเทศไทย
๓.๓ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องเส้นฐานตรงและน่านน้ าภายในของประเทศไทย
๓.๔ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องเส้นฐานตรงและน่านน้ าภายในของประเทศไทยฉบับที่ ๒
๓.๕ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องเส้นฐานตรงและน่านน้ าภายในของประเทศไทยบริ เวณที่สี่
๓.๖ ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทย
๓.๗ ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทยด้านอันดามัน
๓.๘ ประกาศกาหนดเขตไหล่ทวีปของไทยด้านอ่าวไทย
๓.๙ ประกาศเขตเศรษฐกิจจาเพาะของราชอาณาจักรไทย ด้านอ่าวไทยส่ วนที่ประชิดกับ
เขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศมาเลเซี ย
๓.๑๐ ประกาศเขตต่อเนื่ องของราชอาณาจักรไทย

- ๕สรุ ปเวลาที่สอน

หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

บรรยาย ปฏิบตั ิ
- การกาหนดอาณาเขตทางทะเล
๒
- อาณาเขตทางทะเลส่ วนพื้นผิวน้ า
๖
และส่ วนที่อยูใ่ ต้น้ า
- กฎหมายทะเลและอาณาเขตทาง
๙
ทะเลของประเทศไทย
รวม
๑๗
-

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล

- สอบข้อเขียน
๑

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. กฎหมายทะเล
๒. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ต่างๆ ตามข้อ ๓.๑ ถึง ๓.๑๐
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖-

หมายเหตุ

ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๗๑๐๓.๒ กฎหมายที่ใช้ในการตรวจค้นจับกุม
๑ หน่วยกิต (๑๕ – ๐ – ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจถึง อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานโดยทัว่ ไปในการ
ตรวจค้นจับกุมบุคคล และวัตถุสิ่งของ
กฎหมายที่ให้อานาจทหารเรื อปราบปรามการกระทาความผิดทางทะเล
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์ประกอบและวิธีการใช้กฎหมายโดยทัว่ ไป ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานให้ผเู ้ ข้ารับการ
อบรม สามารถนาไปเป็ นหลักในการปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ( ๓ / ๐ )
๑.๑ การสื บสวน - การสอบสวน
๑.๒ การตรวจค้น - การจับกุม
๒. กฎหมายอาญา ( ๓ / ๐ )
๒.๑ การใช้กฎหมายอาญา
๒.๒ ความผิดในทางอาญา
๒.๓ การพยายามกระทาความผิด
๒.๔ ตัวการและผูส้ นับสนุ น
๒.๕ การกระทาความผิดหลายบทหรื อหลายกระทง
๒.๖ ความคุม้ ครองและความรับผิดของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
๒.๗ การแยกองค์ประกอบความผิด
๓. กฎหมายที่ให้อานาจทหารเรื อปราบปรามการกระทาความผิดทางทะเล ( ๙ / ๐ )
๓.๑ กฎหมายที่เน้นภายในประเทศ
๓.๑.๑ พ.ร.บ. ให้อานาจทหารเรื อปราบปรามการกระทาความผิดบางอย่างทางทะเล
พ.ศ. ๒๔๙๐ (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.๒๕๓๔)
๓.๑.๑.๑ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่ องอุปโภคและของอื่น ๆ ในภาวะคับขัน พ.ศ.๒๔๘๘
๓.๑.๑.๒ พ.ร.บ. สารวจและห้ามกักกันข้าว พ.ศ.๒๔๘๙
๓.๑.๑.๓ พ.ร.บ. การส่ งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่ งสิ นค้า พ.ศ.๒๕๒๒
๓.๑.๑.๔ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ.๒๕๑๐
๓.๑.๑.๕ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
๓.๑.๑.๖ พ.ร.บ. ว่าด้วยสิ ทธิ การประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.๒๔๘๒
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๙)
๓.๑.๑.๗ พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.๒๔๙๐
-๗-

๓.๑.๑.๘ พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๑๙ ( แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๓๔ )๓.๑.๑.๙ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒
๓.๑.๑.๑๐ พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕ )
๓.๑.๑.๑๑ พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔
๓.๑.๑.๑๒ พ.ร.บ. ป้ องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓
๓.๑.๒ พ.ร.บ. การเดินเรื อในน่านน้ าไทย พ.ศ.๒๔๕๖ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐)
๓.๑.๓ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๐)
๓.๑.๔ พ.ร.บ. ป่ าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔
๓.๑.๕ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
๓.๑.๖ พ.ร.บ. ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗
๓.๑.๗ พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๔
๓.๑.๘ พ.ร.บ.สวนป่ า พ.ศ.๒๕๓๕
๓.๑.๙ พ.ร.บ. จัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ ( แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๗ )
๓.๑.๑๐ พ.ร.บ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๐
๓.๑.๑๑ พ.ร.บ. การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๒๑
๓.๑.๑๒ พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗
๓.๑.๑๓ พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๐๔ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๕)
๓.๑.๑๔ พ.ร.บ. เรื อไทย พ.ศ.๒๔๘๑
๓.๑.๑๕ พ.ร.บ. ควบคุมสิ นค้าตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔
๓.๑.๑๖ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิ โตรเลียมในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐
๓.๑.๑๗ พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็ นโจรสลัด พ.ศ.๒๕๓๔
๓.๑.๑๘ พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗
๓.๒ กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

-๘-

สรุ ปเวลาที่สอน

หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

บรรยาย ปฏิบตั ิ
- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓
- กฎหมายอาญา
๓
- กฎหมายที่ให้อานาจทหารเรื อ
๙
ปราบปรามการกระทาความผิด
ทางทะเล
รวม
๑๕
-

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล

หมายเหตุ

- สอบข้อเขียน

๑

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ประมวญกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒. ประมวญกฎหมายอาญา
๓. กฎหมายที่อา้ งถึงใน ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ทุกฉบับ
๔. คู่มือการปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎหมายให้อานาจทหารเรื อปฏิบตั ิการในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐
ของ ยศ.ทร.
๕. คู่มือการปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎหมายให้อานาจทหารเรื อปฏิบตั ิการในทะเล พ.ศ.๒๕๔๒ ( อทร.๙๑๐๑ )
๖. คู่มือกฎหมายที่ให้อานาจทหารเรื อปราบปรามการกระทาผิดบางอย่างทางทะเล ของ กธน.สบ.ทร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๙-

ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๗๑๐๓.๓ วิธีปฏิบตั ิในการตรวจค้นจับกุม
๑.๕ หน่วยกิต ( ๒๘ – ๑๐ – ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ ในขั้นตอน และวิธีการปฏิบตั ิในการตรวจค้น
จับกุมอย่างถูกต้อง และนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. วิธีปฏิบตั ิในการเยีย่ มและตรวจค้น ( ๑๒ / ๐ )
๑.๑ สิ ทธิในการตรวจค้น ( ๑ / ๐ )
๑.๒ การจัดกาลัง ( ๒ / ๐ )
๑.๒.๑ การแต่งกายของชุดตรวจค้น
๑.๒.๒ อาวุธอุปกรณ์ที่ตอ้ งนาไปด้วย
๑.๒.๓ การจัดกาลังพลชุดตรวจค้น
๑.๒.๔ การจัดสถานีตรวจค้น
๑.๓ หลักปฏิบตั ิในการตรวจค้น ( ๓ / ๐ )
๑.๓.๑ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิการของเรื อ
๑.๓.๒ ขั้นตอนในการปฏิบตั ิการของชุดตรวจค้น
๑.๓.๓ มาตรการในการตรวจค้นและการตรวจสอบเอกสาร
๑.๔ ขั้นตอนหลังการตรวจค้นจับกุม ( ๓ / ๐ )
๑.๔.๑ การรายงาน
๑.๔.๒ การดาเนิ นเกี่ยวกับของกลางและผูต้ อ้ งหา
๑.๕ ดุลยพินิจในการใช้อาวุธ ( ๓ / ๐ )
๑.๕.๑ เพื่อการหยุดเรื อ
๑.๕.๒ เพื่อการควบคุมผูต้ อ้ งหา
๑.๕.๓ เพื่อการป้ องกันตัว
๒. เทคนิคพิเศษในการปฏิบตั ิ ( ๑๒ / ๑๒ )
๒.๑ การพิสูจน์ทราบยาเสพติดชนิดต่าง ๆ
๒.๒ เทคนิคการตรวจค้นหาสิ่ งซุ กซ่อน
๒.๓ เทคนิคการจับกุมบุคคลและการควบคุมกลุ่มบุคคล
๒.๔ เทคนิคการต่อสู ้ป้องกันตัวและใช้อาวุธในระยะประชิด
๒.๕ แนะนาพื้นที่ปฏิบตั ิการและพื้นที่ล่อแหลมต่อการกระทาผิด
๒.๖ เรื อรบฝ่ ายตรงข้าม
๒.๗ ประเภทและลักษณะของเรื อประมงไทย เรื อสิ นค้าต่างๆ
- ๑๐ -

สรุ ปเวลาที่สอน

หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

บรรยาย
- วิธีการปฏิบตั ิการตรวจค้น
๑๒
- เทคนิคพิเศษในการปฏิบตั ิ
๑๒

รวม

๒๔

ปฏิบตั ิ
๑๒

๑๒

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล

หมายเหตุ

- สอบข้อเขียน
และประเมินผลใน
การฝึ ก ว่า ผ่าน
หรื อไม่ผา่ น
๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการจัดและการฝึ ก สถานีการตรวจค้น ของ กร. พ.ศ.๒๕๓๘
๒. คู่มือการฝึ กสถานีเรื อของ กร. พ.ศ. ๒๕๒๑
๓. คู่มือการปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎหมายให้อานาจทหารเรื อปฏิบตั ิการในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ ของ ยศ.ทร.
๔. คู่มือการปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎหมายให้อานาจทหารเรื อปฏิบตั ิการในทะเล พ.ศ.๒๕๔๒ ( อทร.๙๑๐๑ )
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๑ -

ผนวก ง.
ชื่อวิชา ๗๑๐๓.๔ การข่าว
๐ หน่วยกิต ( ๙ – ๐ – ๐ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ ในระบบการข่าว สามารถนาการข่าวใช้ในพื้นที่
ปฏิบตั ิการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การข่าวเบื้องต้น ( ๓ / ๐ )
๒. การต่อต้านข่าวกรอง ( ๖ / ๐ )
๒.๑ การจารกรรม
๒.๒ การก่อวินาศกรรม
๒.๓ การบ่อนทาลาย
๒.๔ มาตรการควบคุม การ รปภ. ทัว่ ไป
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล

หมายเหตุ

บรรยาย ปฏิบตั ิ
- การข่าวเบื้องต้น
๓
- สอบข้อเขียน
- การต่อต้านข่าวกรอง
๖
รวม
๙
๐.๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ความรู ้เกี่ยวกับการข่าวกรองทัว่ ไป
๗. การ รปภ. บุคคลและสถานที่
๒. ภารกิจหน้าที่การจัดและการดาเนินการข่าวกรอง ๘. การ รปภ.เอกสาร
๓. ข่าวกรองยุทธการ
๙. การต่อต้านการจารกรรม การก่อวินาศกรรม
๔. วงรอบข่าวกรอง
และการบ่อนทาลาย
๕. การจัดหน่วยข่าวกรอง
๑๐. ทาเนียบกาลังรบ
๖. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ รปภ.ทัว่ ไป
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.
- ๑๒ -

ผนวก จ.
ชื่อวิชา ๗๑๐๓.๕ การฝึ กกับเรื อในทะเล
- ไม่คิดหน่วยกิต ( ๐ – ๑๒ – ๐ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้มีความคุ่นเคยกับการปฏิบตั ิ เป็ นการเสริ มประสบการณ์จากที่ได้
เรี ยนทางทฤษฏีในห้องเรี ยน โดยจัดให้มีการฝึ กจริ งกับเรื อในทะเล เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. วิธีการปฏิบตั ิการตรวจค้น
๑.๑ การจัดกาลัง
๑.๒ หลักปฏิบตั ิในการตรวจค้น
๒. เทคนิคพิเศษในการปฏิบตั ิ
๒.๑ เทคนิคการตรวจค้นหาสิ่ งซุ กซ่อน
๒.๒ เทคนิคการจับกุมบุคคล และการควบคุมกลุ่มบุคคล
๒.๓ เทคนิคการต่อสู ้ป้องกันตัว และการใช้อาวุธในระยะประชิด
เวลาทาการฝึ ก
หัวข้อวิชา
ฝึ กตามข้อ ๑. – ๒.

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย
-

ปฏิบตั ิ
๑๒

หน่วยกิต

การวัด และ
การประเมินผล

หมายเหตุ

- วัดผลโดยการ - ไม่คิดหน่วยกิต
ประเมินค่าใน
การฝึ ก

รวม
๑๒
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการจัดและการฝึ ก สถานีการตรวจค้น ของ กร. พ.ศ.๒๕๓๘
๒. คู่มือการฝึ กสถานีเรื อของ กร. พ.ศ. ๒๕๒๑
๓. คู่มือการปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎหมายให้อานาจทหารเรื อปฏิบตั ิการในทะเล พ.ศ.๒๕๓๐ ของ ยศ.ทร.
๔. คู่มือการปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎหมายให้อานาจทหารเรื อปฏิบตั ิการในทะเล พ.ศ.๒๕๔๒ ( อทร.๙๑๐๑ )
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กเดินเรื อและการเรื อ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หลักสูตร ๗๑๐๓ การตรวจค้นจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมายในทะเล
( สัญญาบัตร )
แผนกเดินเรือและการเรือ
กองฝึกเดินเรือและการเรือ
กองการฝึก กองเรือยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๔

คานา
หลักสู ตรการตรวจค้นจับกุมผูก้ ระทาผิดกฎหมายในทะเลฉบับนี้ ปรับปรุ งมาจากหัวข้อ
การอบรมที่ กร.ได้อนุ มตั ิให้บรรจุไว้ในแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.ตั้งแต่ ปี งป.
๒๕๓๓ ต่อเนื่ องมาโดยลาดับระยะเวลาในการอบรม ๒ สัปดาห์ โดยกาหนดให้มีการอบรม
ร่ วมกันทั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตรและประทวน ทั้งนี้ เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถน า
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ไปปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ เกี่ ย วกับ การใช้ก ฎหมายในการตรวจค้น จับ กุ ม
ผูก้ ระทาผิดกฎหมายในทะเลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเนื่ องจากการอบรมในลักษณะนี้ ยงั มี
ความจาเป็ นต้อ งด าเนิ น การต่ อ ไป กฝร.จึ งได้ป รั บ ปรุ งหัวข้อ การอบรมดังกล่ าวขึ้ น ใช้เป็ น
หลักสูตรถาวร
สาระสาคัญของการปรับปรุ งหัวข้อการอบรมเดิมขึ้นเป็ นหลักสูตรครั้งนี้ ได้เน้น
การปรับปรุ งในส่วนของความมุ่งหมาย และคุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับ
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่รัฐกาหนด
คือให้มีการอบรมเฉพาะนายทหารชั้นสัญญาบัตร
รวมทั้งได้ปรับปรุ งและเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทนั สมัย สอดคล้องกับความจาเป็ นทางยุทธการใน
ปัจจุบนั ตามนโยบายของ ผบ.ทร. และเพิ่มเวลาในการอบรมให้เกิดความเหมาะสมจากเดิม ๒
สัปดาห์ เป็ น ๓ สัปดาห์ ทั้งนี้มีหลักสาคัญอีกประการหนึ่งคือ การปรับปรุ งหลักสูตรนี้ได้ถือ
ปฏิบตั ิให้อยูใ่ นกรอบแนวทางตามที่ ทร.อนุมตั ิหลักการไว้ก่อนแล้วทุกประการ
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสูตรนี้แล้ว หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้
มีความเหมาะสมเป็ นประการใด กฝร.จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ข้ ึน
ในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
กันยายน ๒๕๔๔

