หลักสู ตร ๗๔๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (สั ญญาบัตร/ประทวน)
กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๔

คานา
หลักสู ตร ๗๔๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร(สัญญาบัตร/ประทวน) เป็ นหลักสู ตรที่ได้จดั ทาขึ้น
หลังจาก กฝร. ได้ดาเนินการ เปิ ดการอบรมภาษาอังกฤษให้กบั กาลังพล กร. ทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวนตามโครงการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร ระยะเวลาการฝึ ก ๒ สัปดาห์ ซึ่ งเริ่ มโครงการ
ฝึ กอบรมมาอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ปีงป.๕๑ เป็ นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะ
ภาษาอังกฤษสาหรับการสนทนาในชีวติ ประจาวันและในการปฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อการติดต่อสื่ อสาร
กับกาลังพลหน่วยฝึ กของมิตรประเทศที่เข้ามาฝึ กร่ วม/ผสม ในประเทศไทย
เนื่องจากมีผสู ้ นใจเข้ารับการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษทั้งในและนอก กร. เป็ นจานวนมาก ประกอบกับ
ระยะเวลาตามโครงการที่กาหนดไว้เดิม ๒ สัปดาห์ มีระยะเวลาสั้นเกินไปไม่เพียงพอต่อการฝึ กทักษะด้าน
การพูด ซึ่ งถือว่าเป็ นทักษะที่สาคัญยิง่ ต่อการติดต่อสื่ อสาร อีกทั้งเนื้อหาเดิมยังไม่ครอบคลุมกับการใช้ภาษา
เพื่อการติดต่อสื่ อสารในสถานการณ์ทวั่ ไปในปั จจุบนั
จึงได้พิจารณาปรับปรุ งและเพิ่มเติมเนื้ อหาบางส่ วน
เพื่อให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น ทาให้มีความจาเป็ นต้องจัดทาหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และ
ขยายระยะเวลาการฝึ กอบรมเป็ น ๓ สัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุผลดังกล่าว
อนึ่ง การเปิ ดอบรมหลักสู ตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนี้ ยังเป็ นการปฏิบตั ิตามนโยบาย ผบ.ทร.
ประจาปี งป.๕๓ ด้านกาลังพล ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ ทร. โดยรวม ระยะเวลา ๕ ปี
ตั้งแต่ ปี งป.๕๔ – ๕๘ เป็ นสาคัญอีกด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบให้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรนี้แล้ว หากพบว่า
ยังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้เหมาะสมเป็ นประการใด กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ จะได้พิจารณาปรับปรุ ง
ให้สมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป

กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
เมษายน ๒๕๕๔

หลักสู ตร ๗๔๐๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (สัญญาบัตร/ประทวน)
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๔
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่ อสาร
ทั้งการสนทนาในชีวิตประจาวัน และในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับกาลังพลหน่วยฝึ กของมิตรประเทศที่เข้ามาฝึ ก
ร่ วม/ผสม ในประเทศไทย
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตร
เป็ นนายทหารประทวน

ไม่จากัดพรรค – เหล่า ใน ทร.
ไม่จากัดพรรค – เหล่า ใน ทร.

ชั้นยศ ร.ต. – น.อ.
ชั้นยศ จ.ต. – พ.จ.อ.

๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๓ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐ พลศึกษา
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลาประมาณ ๙๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย - ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ - ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยคะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

-๒๗. การวัดและประเมินผลการศึกษา
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 สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
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
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 โมง ที่เกินหรื 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 มีรายชื่ อวิชา จานวนชัว่ โมง และหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
- การสนทนาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
- การสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ศพั ท์ทหารเรื อและ
ทางทหารทัว่ ไป
- การอธิบายการปฏิบตั ิงานประจาและลักษณะงานใน
แผนกที่รับผิดชอบ
รวม

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ
๓๓
๓๙
๑
๖
๒
๑

รวม
๗๓
๙

หน่วยกิต
๓
๐.๕

๒

๔

๒

๘

-

๔๑

๔๕

๔

๙๐

๓.๕

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ การสนทนาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
๑๐.๑.๒ การสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ศพั ท์ทหารเรื อและทางทหารทัว่ ไป
๑๐.๑.๓ การอธิบายการปฏิบตั ิงานประจาและลักษณะงานในแผนกที่รับผิดชอบ

ผนวก ก.
ผนวก ข.
ผนวก ค.

-๓๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๗๔๐๑ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชา กาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวกเลขตัวแรกหมายถึง
ชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือการสอนในทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๗๔๐๑.๑ การสนทนาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
๗๓ ชัว่ โมงหน้า ๔ – ๖
ผนวก ข. วิชา ๗๔๐๑.๒ การสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ศพั ท์ทหารเรื อและทางทหารทัว่ ไป
๙ ชัว่ โมงหน้า ๗ – ๘
ผนวก ค. วิชา ๗๔๐๑.๓ การอธิบายการปฏิบตั ิงานประจาและลักษณะงานในแผนกที่รับผิดชอบ
๘ ชัว่ โมงหน้า๙ - ๑๐

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๗๔๐๑.๑ การสนทนาภาษาอังกฤษทัว่ ไป

๓ หน่วยกิต (๓๓-๓๙-๑)

ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้มีความรู ้ และได้ฝึกปฏิบตั ิการพูด การฟัง เพื่อการกล่าว
ทักทาย การแนะนาตัว การพูดเรื่ องราว/เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น การบอกทิศทาง การใช้คาพูดสุ ภาพในการสนทนา การพูดเกี่ยวกับตัวเลข การเลือกใช้หวั ข้อสนทนา
ที่เหมาะสม การบรรยายบุคคล/สิ่ งของ/สถานที่ ตลอดจนการพูดเพื่อบอกวิธีการปฏิบตั ิ โดยสามารถนา
ความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปติดต่อสื่ อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตเนื้อหา
๑. การกล่าวทักทายและการแนะนาตัว (Greetings & How to introduce yourself) (๒/๔)
๑.๑ การกล่าวทักทาย (Greetings)
๑.๒ การแนะนาตัว (How to introduce yourself)
๑.๓ ฝึ กการกล่าวทักทายและการแนะนาตัว (Greetings & introducing yourself drill)
๒. การพูดเรื่ องราว/เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต และการแนะนาระดับความสามารถ
ของทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ (Tense & Introduction to speaking level) (๔/๒)
๒.๑ การพูดเรื่ องราว/เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต (Tense)
๒.๒ การแนะน าระดับ ความสามารถของทัก ษะการพู ด ภาษาอัง กฤษ (Introduction to
speaking level)
๒.๓ ฝึ กการพูดเรื่ องราว/เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต (Tense drill)
๓. โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ การถาม-ตอบ และการออกเสี ยงภาษาอังกฤษเบื้องต้น
(Introduction to structure of sentence, Question & answer, and Introduction to English pronunciation) (๙/๙)
๓.๑ โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ (Introduction to structure of sentence)
๓.๒ การถาม–ตอบ (Question & answer)
๓.๓ แนะนาการออกเสี ยงภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Introduction to English pronunciation)
๓.๓ ฝึ กการสนทนาแบบสั้นๆ (Short conversation drill)
๔. การพูดสุ ภาพ การบอกทิศทาง และการพูดเกี่ยวกับตัวเลข (Polite expression, Giving
directions, and Special expression with numbers) (๑๒/๑๒)
๔.๑ การขออนุญาตและการขอร้อง (Permission & Request)

-๕๔.๒ การขอโทษ การยกโทษ และการกล่าวตอบคาชม (Apology, Forgiveness, and
Responding to compliment)
๔.๓ การบอกทิศทาง (Giving directions)
๔.๔ การพูดเกี่ยวกับตัวเลขเรื่ องเงิน เวลา หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บา้ น และปี พ.ศ. (Numbers
with money, Time of day, Telephone number, Address and Year)
๔.๕ ฝึ กการพู ดแบบสุ ภาพ การบอกทิ ศทาง และการพู ดเกี่ ยวกับ ตัวเลข (Polite expression,
Giving directions, and Special expression with numbers drill)
๕. หัวข้อเรื่ องที่เหมาะสมในการสนทนาสั้นๆ ทัว่ ไป (Small talk: suitable topic) (๒/๔)
๕.๑ การพูดเกี่ยวกับกีฬา (Talking about sports)
๕.๒ การพูดเกี่ยวกับสภาพอากาศ (Talking about the weather)
๕.๓ ฝึ กการพูดเกี่ยวกับกีฬาที่สนใจและสภาพอากาศประจาวัน (Talking about sport and the
weather drill)
๖. การบรรยายบุคคล/สถานที่/สิ่ งของ และการพูดเพื่อบอกวิธีการปฏิบตั ิ (Describing people &
places & things, and Giving instructions) (๔/๘)
๖.๑ การบรรยายบุคคล (Describing people)
๖.๒ การบรรยายสถานที่ (Describing places)
๖.๓ การบรรยายสิ่ งของ (Describing things)
๖.๔ การพูดเพื่อบอกวิธีการปฏิบตั ิ (Giving instructions)
๖.๕ฝึ กการบรรยายบุคคล/สถานที่/สิ่ งของ และการพูดเพื่อบอกวิธีการปฏิบตั ิ (Describing
people & places & things, and Giving instructions drill)
๗. ทดสอบการสนทนาภาษาอังกฤษทัว่ ไป (๐/๑)

-๖สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
- การกล่าวทักทายและการแนะนาตัว
๒
๔
-การพูดเรื่ องราว/เหตุการณ์ในอดีต
๔
๒
ปัจจุบนั และอนาคต และการ
แนะนาระดับความสามารถ
ของทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
-โครงสร้างประโยคพื้นฐาน
๙
๙
ภาษาอังกฤษ การถาม-ตอบ
และการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น
- การพูดสุ ภาพ การบอกทิศทาง ๑๒
๑๒
และการพูดเกี่ยวกับตัวเลข
-หัวข้อเรื่ องที่เหมาะสมในการ
๒
๔
สนทนาสั้นๆ ทัว่ ไป
- การบรรยายบุ ค คล/สถานที่ /
๔
๘
สิ่ ง ของ และการพู ด เพื่ อ บอก
วิธีการปฏิบตั ิ
-ทดสอบการสนทนาภาษาอังกฤษ
๑
ทัว่ ไป
หัวข้อวิชา

หน่วยกิต
๓

การวัดและการ
ประเมินผล
สอบการ
ปฏิบตั ิดา้ นการ
พูด
ภาษาอังกฤษ
เป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่มว่า
ผ่านหรื อ
ไม่ผา่ น

หมายเหตุ

รวม
๓๓
๓๙
๑
๓
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. American Language Course Books 13 -24 (Student text). Defense Language Institute, English
Language Center, Lackland Air Force Base, Texas, USA.,1991.
ผูจ้ ดั ทา
กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๗๔๐๑.๒ การสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้ศพั ท์ทหารเรื อและทางทหารทัว่ ไป
๐.๕ หน่วยกิต (๖-๒-๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี ความรู ้ เกี่ ยวกับการใช้ศพั ท์ทหารเรื อและทางทหารทัว่ ไป
ชื่ อหน่ วยงานและตาแหน่ งทางทหารเรื อ คาศัพ ท์ชื่อยศทหารเรื อและยศทหารทัว่ ไป ให้สามารถใช้ศพั ท์
ทหารเรื อและทางทหารทัว่ ไปในการปฏิบตั ิหน้าที่และการติดต่อประสานงานกับหน่วยฝึ กของมิตรประเทศ
ได้อย่างถูกต้อง
หัวข้อวิชาและขอบเขตเนื้ อหา
๑. ศัพท์ทหารเรื อทัว่ ไป (General naval terms) ( ๑/-)
๒. ชื่อหน่วยงานและตาแหน่งสาคัญที่ควรทราบในกองทัพเรื อ (RTN units and positions) ( ๒/๑)
๒.๑ กองทัพเรื อและหน่วยงานในสังกัด (RTN units)
๒.๒ ตาแหน่ งทางทหารเรื อและตาแหน่ งต่างๆ ในเรื อรบ (General naval positions and naval
positions on board)
๒.๓ ฝึ กการบอกชื่อหน่วยงานและตาแหน่งที่สังกัด ( RTN units and positions drill)
๓. ยศทหารเรื อและยศทหารทัว่ ไป (Navy ranks and military ranks) (๓/๑)
๓.๑ ยศทหารเรื อ – นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (Navy ranks – Commissioned officer
and Non–commissioned officer)
๓.๒ ยศทหารบก – นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (Army ranks – Commissioned
officer and Non–commissioned officer)
๓.๓ ยศทหารอากาศ – นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (Air Force ranks – Commissioned
officer and Non–commissioned officer)
๓.๔ ฝึ กการรายงานชื่อยศของตน ( Navy rank drill)
๔. ทดสอบการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยใช้ศพั ท์ทหารเรื อและทางทหารทัว่ ไป ( -/๑)

-๘สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
-ศัพท์ทหารเรื อทัว่ ไป
-ชื่ อ หน่ วยงานและต าแหน่ ง
สาคัญที่ควรทราบในกองทัพเรื อ
-ยศทหารเรื อและยศทหารทัว่ ไป
-ทดสอบการสนทนาภาษาอังกฤษ
โดยใช้ศพั ท์ทหารเรื อและทาง
ทหารทัว่ ไป

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๑
๒

๑

-

๓
-

๑
-

๑

การวัดและ
หน่วยกิต
การ
ประเมินผล
๐.๕ -สอบการ
ปฏิบตั ิดา้ น
การพูด
ภาษาอังกฤษ
เป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม
ว่าผ่านหรื อ
ไม่ผา่ น
๐.๕

หมายเหตุ

รวม
๖
๒
๑
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. พจนานุกรมศัพท์ทหารเรื อ อังกฤษ – ไทย. โรงเรี ยนนายเรื อ, พ.ศ.๒๕๔๕.
๒. พจนานุกรมศัพท์ทหาร อังกฤษ – ไทย ฉบับใช้ร่วมสามเหล่าทัพ. กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหาร
สู งสุ ด, พ.ศ.๒๕๔๔.
๓. American Language Course Glossary of Basic Naval Terms (Student handout). Defense Language
Institute, English Language Center, Lackland Air Force Base, Texas, USA.,1982.
ผูจ้ ดั ทา
กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๙ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๗๔๐๑.๓ การอธิบายการปฏิบตั ิงานประจาและลักษณะงานในแผนกที่รับผิดชอบ (Routine work and job profile)
๐ หน่วยกิต (๒-๔-๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ใช้ความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษในการพูดให้คาอธิ บาย
การปฏิบตั ิงานประจา และลักษณะงานในแผนกที่รับผิดชอบ พอเข้าใจโดยรวม เพื่อให้มีประสบการณ์และ
ความมัน่ ใจในการพูดภาษาอังกฤษเมื่อต้องปฏิบตั ิงานกับหน่วยฝึ กต่างชาติได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตเนื้ อหา
๑. การอธิบายการปฏิบตั ิงานประจา (Talking about routine work) ( ๑/๒ )
๑.๑ การอธิ บายขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานประจา (Routine work procedure)
๑.๒ ฝึ กอธิ บายขั้นตอนในการปฏิบตั ิงานประจา (Routine work procedure drill)
๒. การอธิบายลักษณะงานในแผนกที่รับผิดชอบ (Telling job profile) ( ๑/๒ )
๒.๑ การอธิ บายลักษณะงานในแผนกที่รับผิดชอบ (Telling job profile)
๒.๒ ฝึ กอธิบายลักษณะงานในแผนกที่รับผิดชอบ (Telling job profile drill)
๓. ทดสอบอธิบายการปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบ ( ๐/๒ )
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ

-การอธิบายการปฏิบตั ิงานประจา
-การอธิ บายลักษณะงานในแผนก
ที่รับผิดชอบ
-ทดสอบอธิ บายการปฏิ บ ัติ งานที่
รับผิดชอบ

๑
๑

๒
๒

-

-

๒

รวม

๒

๔

๒

การวัดและ
หน่วยกิต
การ
ประเมินผล
-สอบการ
ปฏิบตั ิดา้ น
การพูด
ภาษาอังกฤษ
เป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม
ว่าผ่านหรื อ
ไม่ผา่ น
-

หมายเหตุ

- ๑๐ รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. Wedertz, Bill, ed. Dictionary of naval abbreviations. 3rd ed. Maryland: U.S. Naval Institute (c.1984)
๒. อทร.๓๕๐๔ ประเภทเรื อในกองทัพเรื อ. กองทัพเรื อ, พ.ศ.๒๕๔๑.
ผูจ้ ดั ทา
กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

