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กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 



 
คำนำ 

 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง มีหลักในการ

จัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาตามที่กองทัพเรืออนุมัติ  ภายใต้การควบคุมและเห็นชอบ   
ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดำเนินการโดยคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา  
ตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ ระยะเวลา ๒ ปี โดยในระหว่างการศึกษา จะดำเนินการ       
ในลักษณะนักเรียนประจำ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการศึกษา ได้แก่ อาหาร      
ตามหลักโภชนาการครบ ๓ มื้อ อาคารที่พัก เครื่องแต่งกายนักเรียนทหาร อุปกรณ์ ตำราเรียน สื่อการเรียน   
การสอน สิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ยานพาหนะรับ–ส่ง                 
การรักษาพยาบาล และการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น สำหรับด้านการเรียนการสอน กำหนดให้ศึกษา      
ในด้านวิชาการ และเน้นด้านวิชาชีพทหารเรือเป็นหลัก รวมถึงการปฏิบัติทางใช้การในทะเล โดยจัดให้มีการฝึก
สถานการณ์ในภูมิประเทศ และการใช้ยุทโธปกรณ์จริง ประกอบการฝึกทางใช้การในทะเล  และการฝึกปฏิบัติ   
ทางภาคพ้ืน เช่น การฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล การฝึกภาคสนาม การฝึกปฏิบัติงานตามพรรค–เหล่า    
การฝึกยิงอาวุธ การฝึกลักษณะท่าทางทหารและภาวะผู้นำ การฝึกดำน้ำขั้นพ้ืนฐาน การฝึกหมู่รบ ตลอดจน  
การเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ และได้รับการประกันว่านักเรียนจ่าทหารเรือที่สำเร็จการศึกษา  
จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนายทหารประทวนชั้นจ่าของกองทัพเรือทุกนาย พร้อมรับ
เงินเดือนตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม 

การพัฒนาหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพ่ือให้มีมาตรฐาน
สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรฐานการฝึกอบรมการออกประกาศนียบัตร และการเข้ายาม
สำหรับคนประจำเรือตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าเกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จลงได้
ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  ตามคำสั่ง
คณะกรรมการฯ ในรายนามที่ปรากฏร่วมกับผู้แทนหน่วยตามสายวิทยาการที่ได้รับบรรจุ ซึ่งได้อุทิศสติ  ปัญญา 
ความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาแก้ไขโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชา ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมสอดคล้อง และตรงตามความต้องการของกองทัพเรือ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายไว้ใน ณ ที่นี้ 
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                                                                                (ปริญญา  เจริญยิ่ง) 
                                                                        ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
                                                                                กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 
  



สารบัญ 
 
                 หน้า 
หลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 หลักการของหลักสูตร ๑ 
      จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ๒ 
 หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร  ๓ 
 คำชี้แจงรหัสวิชา ๙ 
จุดประสงค์สาขา  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  โครงสร้างหลักสูตร  ๑๑ 
        ประเภทวิชาเดินเรือ สาขาทหารสามัญและทหารการปืน                                        
        จุดประสงค์สาขา                                    ๑๒ 
 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ๑๓ 
โครงสร้างหลักสูตร ประเภทวิชาเดินเรือ สาขาทหารสามัญและทหารการปืน                    ๑๗ 
รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ๒๓ 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ๓๑ 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ        ๓๙ 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาเลือกเสรี ๕๓ 
จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คำอธิบายรายวิชา  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๕๖ 
นิยามศัพท์                                                                                                        ๕๘ 
ภาคผนวก 
๑. อนุมัติ จก.ยศ.ทร. เห็นชอบหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

 

หลักสูตรนักเรียนจ่า 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 

พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

หลักการของหลักสูตร 

 
 ๑. เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือพัฒนากำลังพลของกองทัพเรือในระดับผู้ปฏิบัติ
ให้มีสมมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
กองทัพเรือ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 

 ๒. เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของกองทัพเรือ มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี ผู้เรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

 ๓. เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 ๔. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
ให้ตรงตามความ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
  



๒ 

 

 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
 

 ๑.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมหรือศึกษาต่อ  
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 ๒.  เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ๓.  เพ่ือให้สามารถบูรณาการความรู้ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 ๔.  เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในอาชีพ รักงานรักองค์กร สามารถทำงาน
เป็นหมู่คณะได้ดีและมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

 ๕.  เพ่ือให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและ
การแก้ปัญหารู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพและการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 ๖.  เพ่ือให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์มีวินัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

 ๗.  เพ่ือให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติดทั้งในการทำงาน  
การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวองค์กรท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพ่ือสังคม เข้าใจและ
เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตระหนักในปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 

 ๘.  เพ่ือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนากองทัพเรือ และประเทศโดยเป็นกำลังสำคัญในด้าน
การปฏิบัติงาน 

 ๙.  เพ่ือให้เห็นคุณค่าและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนในฐานะ
ข้าราชการที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 
 

  



๓ 

 

 

หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

 
๑. การเรียนการสอน 
 ๑.๑ การศึกษาและฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่ได้กำหนดขึ้นจากหลักสูตรนักเรียนจ่า  โรงเรียน    
ชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๔ และหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติแผนการเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงสามารถบูรณาการการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ
เพ่ื อ ให้ ผู้ เรี ย น สาม ารถป ระยุ ก ต์ ใช้ ค ว าม รู้ แ ละทั กษ ะใน วิ ช าก ารที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การป ฏิ บั ติ งาน   
การวางแผน การประสานงานการประเมินผล  การแก้ปัญหาและการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัย  
ที่เหมาะสม 

๒. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 
 ๒.๑ การจัดการศึกษาในระบบปกติ รับผู้ เข้าเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๒ ปี   
 ๒.๒ การจัดเวลาเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๒.๑  ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น ๒ ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑๘ สัปดาห์ รวมเวลา
การวัดผล โดยมเีวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิตตามที่กำหนดในหลักสูตร 
 ๒.๒.๒ การศึกษาวิชาการให้โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เปิดทำการสอนในวันเวลาราชการสัปดาห์ละ ๕ วัน  
วันละไม่เกิน ๗ คาบ  คาบละ ๖๐ นาที  จนครบรายวิชาที่กำหนดไว้ในแผนการเรียน 
 ๒.๒.๓ การฝึกอบรมในหมวดวิชาการทหารให้โรงเรียนชุมพลทหารเรือเปิดทำการฝึกอบรมวิชาฝึก
ปฏิบัติทหารเบื้องต้น และวิชาแบบธรรมเนียมคุณธรรมและจริยธรรมทหาร ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  
ในหลักสูตร และแผนการเรียน เพ่ือเป็นการปรับพ้ืนฐานก่อนเข้ารับการศึกษาวิชาการ และรายวิชาที่เหลือ  
ให้ทำการฝึกอบรมตามความเหมาะสมจนครบรายวิชาที่กำหนดไว้ในแผนการเรียน 
 ๒.๒.๔ การฝึกอบรมในกิจกรรมชมรม และกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ให้โรงเรียน              
ชุมพลทหารเรือ เปิดทำการฝึกอบรมหลังเวลาเรียนวิชาการ ตามความเหมาะสมจนครบรายวิชาที่กำหนดไว้ใน
แผนการเรียน 
 ๒.๒.๕ กำหนดการ เปิด–ปิดการศึกษา และฝึกอบรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำสั่งโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
ในแต่ละปีการศึกษา 
หมายเหตุ การจัดการเรียนการสอนหากมีความจำเป็นสามารถจัดในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการได้ 
 
  



๔ 

 

 

๓. หน่วยกิต 
 ให้มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๙๐ หน่วยกิต 
    ๓.๑ รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง ต่อ ๑ ภาคเรียน รวมเวลา      
การวัดผล เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
    ๓.๒ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมง           
ต่อ ๑ ภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
    ๓.๓ รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง ต่อ ๑       
ภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
    ๓.๔ การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพตามสายวิทยาการ ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง ต่อ ๑ ภาคเรียน         
รวมเวลาการวัดผลเท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
    ๓.๕ การทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๕๔ ชั่วโมง ต่อ ๑ ภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล
เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๔. โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างของหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๔ แบ่งเป็น ๓ หมวดวิชา 
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้  
 ๔.๑ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง    รวม ๒๑ หน่วยกิต  
  ๔.๑.๑  กลุ่มวิชาภาษาไทย        (๓ หน่วยกิต)  
  ๔.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ       (๖ หน่วยกิต) 
  ๔.๑.๓  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์       (๓ หน่วยกิต) 
  ๔.๑.๔  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์        (๓ หน่วยกิต) 
  ๔.๑.๕  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       (๓ หน่วยกิต) 
  ๔.๑.๖ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์         (๓ หน่วยกิต) 
 ๔.๒ หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ              รวมไม่น้อยกว่า ๖0 หน่วยกิต 
  ๔.๒.๑  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน   (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 
  ๔.๒.๒  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ    (ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต) 
  ๔.๒.๓  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก      (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) 
  ๔.๒.๔  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ   (๘ หน่วยกิต)  
  ๔.๒.๕  โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     (๔ หน่วยกิต) 
 ๔.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี     รวม ๖ หน่วยกิต 
 ๔.๔ กิจกรรมเสริมหลักสูตร      (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

๕. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

    เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมพลทหารเรือ สายวิทยาการ   
และหรือหน่วยรับบรรจุ หลังจากที่ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติ เบื้องต้น 
ในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติ งานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุ ปกรณ์ ที่ ทันสมัย   
และบรรยากาศการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะการสื่อสาร การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์   



๕ 

 

 

การแก้ปัญหาและการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทำได้คิดเป็นทำเป็นและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยการจัดฝึกประสบการณ์  
สมรรถนะวิชาชีพต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 ๕.๑ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของการฝึกงาน 
ในหน่วยรับบรรจุ ตามสายวิทยาการ โดยใช้เวลารวมไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ชั่วโมง กำหนดให้มีค่าเท่ากับ ๔ หน่วยกิต 
โดยให้นำรายวิชาในหมวดวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับลักษณะงานไปเรียนหรือฝึกตามสายวิทยาการ  
โดยใช้เวลารวมกับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑  ภาคเรียน 
 ๕.๒ การวัดและประเมินผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๖. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

 เป็นรายวิชาที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้  ทักษะและประสบการณ์  
ของสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ตั้งแต่การเลือก
หัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ การดำเนินงาน  
การประเมินผลและการจัดทำรายงาน ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับลักษณะ 
ของโครงงานนั้น ๆ โดยการจัดทำโครงงานดังกล่าวต้องดำเนินการดังนี้ 
 ๖.๑ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ต้องจัดให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ ๓ 
และภาคเรียนที่ ๔  รวมทั้งสิ้น ๔ หน่วยกิต ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ชั่วโมง  
 ทั้งนี้โรงเรียนชุมพลทหารเรือต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียน ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กรณีจัดให้มีโครงงานพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ ๒ รายวิชา คือ วิชาโครงงาน ๑ และ วิชาโครงงาน ๒ 
 ๖.๒ การวัดและการประเมินผลการเรียนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๗. การเข้าเรียน 

    ผู้เข้าเรียนต้องมีพ้ืนความรู้และคุณสมบัติดังนี้ 
 ๗.๑ พ้ืนความรู้ 
 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า และเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพให้ เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละสาขา  
ซึ่งการวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ได้กำหนดไว้   
 ๗.๒ คุณสมบัติ 
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 
๘. การประเมินผลการเรียน 

    การวัดและประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ได้กำหนดไว้ 

 
  



๖ 

 

 

๙. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 ๙.๑ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
ทุกภาคเรียน เพ่ือพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมระเบียบวินัยของตนเอง 
การต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การทำงานปลูกฝังจิตสำนึก 
และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลกใช้กระบวนการกลุ่มในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
รวมทั้งการทะนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยการวางแผนลงมือปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุง
การทำงาน 
  ๙.๒ การวัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือที่ได้กำหนดไว้ 

๑๐. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๑๐.๑ การสำเร็จการศึกษา ต้องได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรและได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐   
 ๑๐.๒ ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๑๐.๓ มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า ๖๐ ในเรือนร้อย 
 ๑๐.๔ มีผลการศึกษาภาคปฏิบัติของปีการศึกษานั้น โดยยังไม่คิดรวมคะแนนประจำตัวนักเรียนทหาร  
เข้าไปด้วยสอบได้ไม่ต่ำกว่า ๖๕ ในเรือนร้อย 
 ๑๐.๕ มีผลการสอบวิชาพลศึกษา ในการศึกษาภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่า ๖๐ ในเรือนร้อย 
 ๑๐.๖ มีคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหารไม่ต่ำกว่า ๖๐ ในเรือนร้อย 

๑๑. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

 ๑๑.๑ หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละ
กลุ่มวิชาของสมรรถนะแกนกลาง ในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการก็ได้ โดยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐาน
การเรียนรู้ของกลุ่มวิชานั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดสมรรถนะแกนกลาง 
 ๑๑.๒ หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา 
ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกโดยพิจารณาจาก
จุดประสงค์สาขาและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขา ตลอดจนความต้องการของสายวิทยาการ  หรือความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๑๑.๓ หมวดวิชาการทหาร โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาในหมวด
วิชาการทหาร และหรือพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมในหมวดวิชาการทหาร โดยพิจารณาจากความต้องการของสาย
วิทยาการและกองทัพเรือ รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางทหารในปัจจุบัน 
 ๑๑.๔ หมวดวิชาเลือกเสรี โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สามารถพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการ
ของสายวิทยาการและกองทัพเรือและหรือเพ่ือการศึกษาต่อทั้งนี้ การกำหนดรหัสวิชา จำนวนหน่วยกิตและ
จำนวนชั่วโมงเรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 



๗ 

 

 

๑๒. การอนุมัติหลักสูตรการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนารายวิชากลุ่มวิชา 
 การอนุ มั ติ หลั กสู ตรการปรับปรุงแก้ ไข  และพัฒ นารายวิช ากลุ่ ม วิชา ต้ องได้ รับการอนุ มั ติ  
จากเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
๑๓. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๑๓.๑ โรงเรียนชุมพลทหารเรือได้มีการจัดฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพร่วมกับโรงเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีทหารเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตนักเรียนจ่า
ทหารเรือของกองทัพเรือเช่นเดียวกับ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดยเน้นการฝึกแบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดความ
ชำนาญในด้านสมรรถนะวิชาชีพ และจัดให้มีการฝึกร่วมกันทุกปีการศึกษา 
 ๑๓.๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือได้จัดเตรียมความพร้อม ในด้านอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่าให้กับกองทัพเรือ  
 ๑๓.๓ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยขึ้นตรง 
กองทัพเรือ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง สมรรถนะทางวิชาชีพ ความเป็นชาวเรือ และลักษณะท่าทางความ
เป็นทหาร เพ่ือนักเรียนจ่าสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาตนเองรวมทั้งความรู้ด้านทำนุบำรุงศาสนา 
ศิลปะวัฒนะธรรม ประเพณี ส่งเสริมการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
          สำหรับการจัดการเรียนการสอน ได้จัดทำหลักสูตรตามสาขา แผนการสอน ปฏิทินการศึกษา 
ระเบียบการศึกษา และได้จัดการประชุมแนวทางปรับปรุงหลักสูตรในทุกปีการศึกษา ตลอดจนมีการสัมมนา
ระหว่างครูภายในและครูภายนอก ในแนวทางการสอนเป็นประจำทุกปี ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัย เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียน การสอนให้พัฒนาและทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๑๓.๔ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มีการจัดให้นักเรียนจ่าทุกคน ทำโครงงาน นวัตกรรม โดยให้สอดคล้องกับ
สาขาที่เรียน และมีการประกวดโครงงาน นวัตกรรมที่ดีเด่นเป็นประจำทุกปีการศึกษา 
 ๑๓.๕ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลาง           
และสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม ระเบียบแบบแผน จิตใต้สำนึก และจิตอาสา 
ส่งเสริมชมรม เช่น ส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ส่งเสริมชมรมดนตรี ส่งเสริมชมรมแฟนซีดิว 
 ๑๓.๖ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จัดให้นักเรียนจ่าได้รับประเมิน/และจัดการสอบตามคู่มือการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยนักเรียนจ่าทุกนายจะต้องสอบผ่านตามมาตรฐานวิชาชีพจึงจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งมี
แนวทางในการสอบตามประกาศและคู่มือ ๒ ฉบับ ดังนี้ 
  ๑๓.๖.๑ ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ 
และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๑๓.๖.๒ คู่มือการสอบมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 ๑๓.๗ การจัดการวัดผล การประเมินผลการเรียน และการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ           
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ฉบับที่ ๑ ๒ และ ๓   
 ๑๓.๘ หลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๔ กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วย 
               ๑๓.๘.๑ หลักสูตรที่ยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้มีการจัดการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่าที่จะสำเร็จการศึกษาโดย ยึดแนวทางการวัดผลและประเมินผล โดยนำทุกวิชา
ตลอดหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มาวัดผลประเมินผล โดยมีจำนวนข้อสอบในการวัดผล
ประเมินผลจำนวน ๑๕๐ ข้อ  
         ๑๓.๘.๒ ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้มีการขอรับการสนับสนุนครู/
ผู้ช่วย ที่ทำหน้าที่สอนจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามสาขา 
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  ๑๓.๘.๓ วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้มีการจัดการ
วัดผลและประเมินผลของหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษา 
คือ ภาคต้น และภาคปลาย ซึ่งจัดให้มีการสอบวัดผล ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
  ๑๓.๘.๔ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นั้นจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ มีผลการศึกษาภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ มีผลการสอบ
วิชาพลศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕ มีคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหารไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และมีคะแนน
ความประพฤติไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
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คำชี้แจงรหัสวิชา 

หลักสูตรนักเรียนจา่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

กำหนดรหัสเป็นเลข ๘ ตัว 
ตัวเลขตัวที่ ๑ หมายถึง ชื่อหลักสูตร 
         เลข ๑ หมายถึง หลักสูตรโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ระยะเวลาการศึกษา ๑ ปี 
         เลข ๒ หมายถึง หลักสูตรโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี 
ตัวเลขตัวที่ ๒ หมายถึง รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
         เลข ๐ หมายถึง รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
         เลข ๑ หมายถึง หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
         เลข ๒ หมายถึง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
         เลข ๓ หมายถึง หมวดวิชาเลือกเสรี 
         เลข ๔ หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตัวเลขตัวที่ ๓–๔ หมายถึง รายวิชาที่เรียนร่วมกัน สาขาทหาร พรรค–เหล่า 
         เลข ๐๐ หมายถึง รายวิชาที่เรียนร่วมกัน 
ประเภทวิชา เดินเรือ 
         เลข ๑๑ หมายถึง สาขาทหารสามัญและทหารการปืน    
ประเภทวิชา รักษาความปลอดภัยและความม่ันคงทางทะเล 
         เลข ๒๑ หมายถึง สาขาทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
         เลข ๒๒ หมายถึง สาขาทหารสารวัตร  
ประเภทวิชา ช่างเทคนิค 
         เลข ๓๑ หมายถึง สาขาทหารสรรพาวุธ 
         เลข ๓๒ หมายถึง สาขาทหารเครื่องกลเรือ 
         เลข ๓๓ หมายถึง สาขาทหารเครื่องกล ช่างเครื่องบิน เครื่องยนต์อากาศยาน 
         เลข ๓๔ หมายถึง สาขาทหารเครื่องกล ช่างเครื่องบิน เอวิโอนิกส์ 
         เลข ๓๕ หมายถึง สาขาทหารเครื่องกล ช่างเครื่องบิน ลำตัวและนิวดรอลิกส์ 
ประเภทวิชา บริหารการเงินและการบัญชี 
         เลข ๔๑ หมายถึง สาขาทหารการเงิน 
ประเภทวิชา ที่เรียน รร.ชุมพลฯ ๑ ปี 
         เลข ๕๑ หมายถึง นรจ. พรรค–เหล่า นว.ขส. 
         เลข ๕๒ หมายถึง นรจ. พรรค–เหล่า พศ.พธ. 
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ตัวเลขตัวที่ ๕–๖ หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชา 
         เลข ๐๐ หมายถึง กลุ่มวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
         เลข ๑๑ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาไทย 
         เลข ๑๒ หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
         เลข ๑๓ หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
         เลข ๑๔ หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
         เลข ๑๕ หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
         เลข ๑๖ หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
         เลข ๑๗ หมายถึง กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
         เลข ๑๘ หมายถึง กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
         เลข ๑๙ หมายถึง กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
         เลข ๒๐ หมายถึง กลุ่มฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 
         เลข ๒๑ หมายถึง กลุ่มโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
         เลข ๒๒ หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
         เลข ๒๓ หมายถึง กลุ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตัวเลขตัวที่ ๗–๘ หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชา ๐๑ – ๙๙ 
 
ตัวอย่าง 
๒๑๐๐ – ๑๒๐๑  หมายถึง รายวิชาในหลกัสูตรโรงเรยีนชมุพลทหารเรอื ระยะเวลาการศึกษา ๒ ป ี(๒) 
                                 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง (๑) 
                                 รายวิชาเรียนร่วมกัน (๐๐) 
                                 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (๑๒) 
                                 เป็นรายวิชาลำดับที่ ๑ (๐๑) คือ วิชา ภาษาอังกฤษสนทนา ๑ 
๒๒๑๑ – ๑๘๐๑  หมายถึง รายวิชาในหลกัสูตรโรงเรยีนชมุพลทหารเรอื ระยะเวลาการศึกษา ๒ ป ี(๒) 
                                 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ (๒) 
                                 สาขาทหารสามัญและเหล่าทหารการปืน (๑๑) 
                                 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (๑๘) 
                                 เป็นรายวิชาลำดับที่ ๑ (๐๑) คือ วิชา เดินเรือ ๑ 

  



๑๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์สาขา 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชพี 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ประเภทวชิาเดินเรือ 
สาขาทหารสามัญและทหารการปืน 

 
 
 
 

  



๑๒ 

 

 

หลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ประเภทวิชาเดินเรือ 

สาขาทหารสามัญและทหารการปืน 
 

จุดประสงค์สาขา 
 
 ๑. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของนักเรียนจ่าสาขาทหารสามัญและทหารการปืน 
 ๒. เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งจ่าเรือและจ่าปืนของกองเรือยุทธการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือให้รู้จักค้นคว้า แก้ปัญหา ติดตามความเจริญก้าวหน้าในสายงานสาขาทหารสามัญและทหารการปืน 
และนำมาพัฒนาตนเองและส่วนรวม 
 ๔. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี             
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที ่
 
 
 
  



๑๓ 

 

 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕ ๖๔ 
ประเภทวิชาเดินเรือ สาขาทหารสามัญและทหารการปืน ประกอบด้วย 
๑. ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา 
    ๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความอดกลั้น     
การละเว้นสิ่งเสพติด และการพนัน การมีจิตสำนึก และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ 
ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงพาตนเอง ต่อต้านความรุนแรง
และการทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๓ ด้านการทหาร 
  ๑.๓.๑ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถเสียสละชีวิต เพ่ือประเทศชาติ
และราชบัลลังก์ รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันดีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑.๓.๒ ความรู้พื้นฐานวิชาการทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ 
  ๑.๓.๓ วินัยทหารและการปฏิบัติตามแบบแผนธรรมเนียมทหาร 
  ๑.๓.๔ ภาวะผู้นำ (ในระดับหมู่) ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ จิตสำนึกความเป็นทหาร 
และรู้รักสามัคค ี
  ๑.๓.๕ ความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
๒. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
 ๒.๑ ด้านความรู้ ได้แก่  
  ๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
  ๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ 
  ๒.๑.๓ หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม 
  ๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
 ๒.๒ ด้านทักษะ ได้แก่ 
  ๒.๒.๑ ทักษะการสื่อสารและการเรียนรู้โดยใช้เวลาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๒.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการจัดการ โดยใช้หลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  ๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามศาสนา วัฒนธรรมและความเป็นพลเมือง และหลักการ
พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 
 ๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์และความรับผิดชอบ ได้แก่ 
  ๒.๒.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันและ    
ในงานอาชีพ 
  ๒.๒.๒ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพ โดยใช้หลักการและกระบวนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  ๒.๒.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง 
  ๒.๒.๔ พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ และคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 



๑๔ 

 

 

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 ๓.๑ ด้านความรู้ ไดแ้ก่ 
 ๓.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ การแบ่งประเภทของไฟ 
เครื่องมือดับไฟ  
 ๓.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
 ๓.๑.๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้นกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้นวงจรไฟฟ้า มาตรวัด และเครื่องมือ  

๓.๑.๔ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสัญญาณ การสื่อสารทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย 
โคมไฟสากล และธงสัญญาณ)  

๓.๑.๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เบื้องต้น เครื่องยนต์แก๊สโซลีน  
๓.๑.๖ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปืน ปืนกล .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.)  ปืนกล   ๒๐ มม. (Gam CO–1) ปืน

กล ๔๐/๖๐ แบบ ๙๓  ปืน ๗๖/๕๐ แบบ ๙๓ ประวัติการปืน วิวัฒนาการของอาวุธปืนใหญ่  ส่วนต่าง ๆ ของปืนใหญ่ 
หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน และการกำหนดชื่อปืนในกองทัพเรือ  

๓.๑.๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาวุธใต้น้ำ ส่วนประกอบของทุ่นระเบิด ส่วนประกอบหลักการ
ทำงานของการกวาดทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ ยานล่าทำลายทุ่นระเบิด  

๓.๑.๘ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับสรรพาวุธ ความหมายของสรรพาวุธ อุปกรณ์สรรพาวุธ 
ยุทโธปกรณ์ และเครื่องสรรพาวุธ  

๓.๑.๙ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการอมภัณฑ์เบื้องต้น การทำงานของลูกปืน ชนวน กระสุน ไพร์เมอร์ และ
วัตถุระเบิด  

๓.๑.๑๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเดินเรือเบื้องต้น ศัพท์เดินเรือ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร นาฬิกา
โครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ เดินเรือ อิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน  

๓.๑.๑๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเรือ วิเคราะห์ศัพท์ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร เครื่องวัด
แดด นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ การหาเวลาธงลง พร้อมกับการฝึก
ขีดเข็มและการฝึกการหาที่เรือ การแก้แผนที่เดินเรือ การหมุนเรือหาดิวิเอชั่น การหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุ
บนพ้ืนโลก เส้นโค้งดิวิเอชั่น การขีดเข็ม เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบทุ่น เครื่องหมายในการเดินเรือ  บรรณ
สารการเดินเรือ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน และกฎการ
เดินเรือสากล  การถือท้ายเรือใหญ่ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน 

๓.๑.๑๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาวุธใต้น้า ส่วนประกอบและอาการทำงานของอาวุธใต้น้ำ  
๓.๑.๑๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธปล่อยนำวิถีเบื้องต้น หลักการนำวิถีและอาวุธปล่อยนำวิถีเบื้องต้น 

อาวุธปล่อยที่มีใช้ในกองทัพเรือ  
๓.๑.๑๔ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องควบคุมการยิง หลักการทำงานของซินโคร เซอร์โว และระบบ 

GUIDANCE MISSILE เบื้องต้น  
๓.๑.๑๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ยุทธการและการสื่อสารเบื้องต้น  

 ๓.๒ ด้านทักษะ ได้แก ่
๓.๒.๑ มีทักษะการใช้เครื่องมือดับไฟเบื้องต้นอย่างถูกต้อง  
๓.๒.๒ มีทักษะการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอน         
๓.๒.๓ มีทักษะการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามขั้นตอน  
๓.๒.๔ มีทักษะในการรับสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทยโคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 

อย่างถูกต้องตามข้ันตอน  
๓.๒.๕ มีทักษะการใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนอย่างถูกต้องตามขั้นตอน  



๑๕ 

 

 

๓.๒.๖ มีทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการถอดประกอบและบำรุงรักษาปืนกล .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.)   
ปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO–1)  ปืนกล ๔๐/๖๐ แบบ ๙๓ และปืน ๗๖/๕๐ แบบ ๙๓ อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  

๓.๒.๗ มีทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องสรรพาวุธในคลังสรรพาวุธ อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  
๓.๒.๘ มทีักษะเกี่ยวกับการใช้ลูกปืน ชนวน วัตถุระเบิด กระสุน ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด  
๓.๒.๙ มีทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การบำรุงรักษาอาวุธปล่อยนาวิถีเบื้องต้น อาวุธปล่อยที่มีใช้      

ในกองทัพเรือ ในเบื้องต้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอน  
๓.๒.๑๐ มีทักษะการใช้ซินโคร เซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE อย่างถูกต้องตามข้ันตอน  
๓.๒.๑๑ มีทักษะการปฏิบัติงานในห้องศูนย์ยุทธการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน  

 ๓.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
๓.๓.๑ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือดับไฟเบื้องต้นอย่างถูกต้อง  
๓.๒.๒ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอน         
๓.๒.๓ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

ตามข้ันตอน  
๓.๒.๕ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนอย่างถูกต้องตามขั้นตอน  
๓.๒.๖ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการถอดประกอบและบำรุงรักษาปืนกล 

.๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.)  ปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO–1)  ปืนกล ๔๐/๖๐ แบบ ๙๓ และปืน ๗๖/๕๐ แบบ ๙๓ 
อย่างถูกต้องตามข้ันตอน  

๓.๒.๗ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องสรรพาวุธในคลังสรรพาวุธ       
อย่างถูกต้องตามขั้นตอน  

๓.๒.๘ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ลูกปืน ชนวน วัตถุระเบิด กระสุน ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด  
๓.๒.๙ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การบำรุงรักษาอาวุธปล่อยนาวิถีเบื้องต้น 

อาวุธปล่อยที่มีใช้ในกองทัพเรือ ในเบื้องต้นอย่างถูกต้องตามขั้นตอน  
๓.๒.๑๐ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ซินโคร เซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE อย่างถูกต้อง

ตามข้ันตอน  
๓.๒.๑๑ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในห้องศูนย์ยุทธการอย่างถูกต้องตามขั้นตอน 

๔. ด้านสมรรถนะทางทหาร 
 ๔.๑. ด้านความรู้ ได้แก ่
  ๔.๑.๑ หลักการพื้นฐานด้านการทหารของไทย และการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ 
  ๔.๑.๒ ระเบียบข้อบังคับและธรรมเนียมทหารเรือ 
  ๔.๑.๓ หลักผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็ก 
  ๔.๑.๔ หลักการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง 
  ๔.๑.๕ หลักการเรือเล็ก การเรือใหญ่ และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในเรือ 
 ๔.๒ ด้านทักษะ ได้แก่ 
  ๔.๒.๑ ทักษะการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และทำการรบในสภาวะสงคราม 
  ๔.๒.๒ ทักษะการเขียนรายงานข่าวสารและการรักษาความลับของทางราชการ 
  ๔.๒.๓ ทักษะการนำหน่วยทหารระดับหมู่ปืนเล็ก  
  ๔.๒.๔ ทักษะการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ ตามแบบโรงเรียนมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  
(รร.ทม.รอ.) 
  ๔.๒.๕ ทักษะการใช้และบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในเรือ 



๑๖ 

 

 

 ๔.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก ่
  ๔.๓.๑ ประพฤติและปฏิบั ติตนโดยคำนึงถึงคุณลักษณะผู้นำทางทหาร ๑๔ ประการ ประกอบด้วย          
ความซื่อสัตย์ ความรู้ ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความไว้วางใจ ความคิดริเริ่ม กาลเทศะ ความยุติธรรม           
ความกระตือรือร้น ลักษณะท่าทาง ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความจงรักภักดี และมีวิจารณญาณ 
  ๔.๓.๒ เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของมนุษย์ ความเชื่อและค่านิยม จิตสำนึก
ของผู้นำ จริยธรรมกับความเป็นทหารเรือ การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการนำหน่วย ธรรมะในการ         
ครองใจคน และเครื่องชี้ความเป็นผู้นำทหาร 

 
 
 

  



๑๗ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ประเภทวิชาเดินเรือ 

สาขาทหารสามัญและทหารการปืน 
............................................. 

 
  โครงสร้างของหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภทวิชาเดินเรือ 
สาขาทหารสามัญและทหารการปืน แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 
 
  ๑.  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง          ๒๑ หน่วยกิต  
  ๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย        (๓ หน่วยกิต) 
  ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ       (๖ หน่วยกิต) 
  ๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์        (๓ หน่วยกิต) 
  ๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์        (๓ หน่วยกิต) 
  ๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       (๓ หน่วยกิต) 
  ๑.๖ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       (๓ หน่วยกิต) 
 
  ๒.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ                  ๖๓ หน่วยกิต 
   ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน        (๑๘ หน่วยกิต) 
   ๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ       (๒๑ หน่วยกิต) 
   ๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก         (๑๒ หน่วยกิต) 
   ๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  (๘ หน่วยกิต)  
   ๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ    (๔ หน่วยกิต) 
 
  ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                  ๖ หน่วยกิต 
 
  ๔.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   (๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
             รวม  ๙๐ หน่วยกิต 
  



๑๘ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเภทวิชาเดินเรือ       
สาขาทหารสามัญและทหารการปืน กำหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาในสาขาทหารสามัญและ
ทหารการปืน ต้องศึกษาในรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ ต่อไปนี้ 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                   ท – ป – น 
๒๐๐๐ – ๐๐๐๑  ฝึกปฏิบัติทหารเบื้องต้น                   * – * – ๔ 
   (Basic Military Training) 
๒๐๐๐ – ๐๐๐๒  การปกครอง ๑                  ๑ – ๐ – ๑ 

    (Governance I)  
 ๒๐๐๐ – ๐๐๐๓  การปกครอง ๒                  ๑ – ๐ – ๑ 
    (Governance II) 

๒๐๐๐ – ๐๐๐๔  ผู้นำทางทหาร                  ๑ – ๐ – ๑ 
    (Military Leadership) 

๒๐๐๐ – ๐๐๐๕  การป้องกันความเสียหาย ๑                ๑ – ๐ – ๑ 
    (Damage Control I) 

๒๐๐๐ – ๐๐๐๖  การเรือเบื้องต้น                  ๒ – ๒ – ๓ 
    (Basic Seamanship) 
 ๒๐๐๐ – ๐๐๐๗  การเรือทางใช้การ        ๒ – ๒ – ๓ 
    (Seamanship for Work) 

๒๐๐๐ – ๐๐๐๘  ทหาร ๑                ๑ – ๑ – ๑.๕ 
    (Military I) 
 ๒๐๐๐ – ๐๐๐๙  ทหาร ๒                ๑ – ๑ – ๑.๕ 
    (Military II) 

๒๐๐๐ – ๐๐๑๐  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น      ๑ – ๑ – ๑.๕ 
                  (Basic Computer) 

๒๐๐๐ – ๐๐๑๑  พิมพ์ดีด ๑      ๐ – ๑ – ๐.๕ 
   (Typing I) 
๒๐๐๐ – ๐๐๑๒  พิมพ์ดีด ๒      ๐ – ๑ – ๐.๕ 
   (Typing II) 

 ๒๐๐๐ – ๐๐๑๓  การข่าว          ๑ – ๐ – ๑ 
    (Intelligence)  

๒๐๐๐ – ๐๐๑๔  สารบรรณเบื้องต้น                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Basic Correspondence) 
๒๐๐๐ – ๐๐๑๕  สารบรรณเพ่ือการทำงาน        ๑ – ๐ – ๑ 
   (Correspondence for Work) 
๒๐๐๐ – ๐๐๑๖  ไฟฟ้าเบื้องต้น         ๒ – ๐ – ๒ 
   (Introduction to Electricity) 
 



๑๙ 

 

 

๒๐๐๐ – ๐๐๑๗  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น        ๒ – ๐ – ๒  
   (Introduction to Electronics) 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง                 ๒๑ หน่วยกิต 
     ให้เรียนรายวิชาในหมวดวชิาสมรรถนะแกนกลางให้ครบทุกกลุ่มวิชา รวม ๒๑ หน่วยกิต 
     ๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย  (๓ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                 ท – ป – น 
๒๑๐๐ – ๑๑๐๑  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๑               ๑ – ๐ – ๑ 

    (Thai for Communication I) 
 ๒๑๐๐ – ๑๑๐๒  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๒                ๑ – ๐ – ๑ 
    (Thai for Communication II) 

๒๑๐๐ – ๑๑๐๓  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ๓                ๑ – ๐ – ๑ 
    (Thai for Communication III) 
     ๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (๖ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                 ท – ป – น 
๒๑๐๐ – ๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษสนทนา ๑                     ๑ – ๑ – ๑.๕ 

    (Conversation I) 
 ๒๑๐๐ – ๑๒๐๒   ภาษาอังกฤษสนทนา ๒                      ๑ – ๑ – ๑.๕ 
    (Conversation II) 
 ๒๑๐๐ – ๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน          ๑ – ๑ – ๑.๕ 
    (English on the Job) 
 ๒๑๐๐ – ๑๒๐๔  ภาษาอังกฤษโครงงาน                        ๑ – ๑ – ๑.๕ 
    (English Project Work)   

 ๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  (๓ หน่วยกิต) 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา                         ท – ป – น 
๒๑๐๐ – ๑๓๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑                  ๑ – ๐ – ๑ 

    (Science I) 
๒๑๐๐ – ๑๓๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Science II) 
๒๑๐๐ – ๑๓๐๓  วิทยาศาสตร์ ๓                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Science III) 

     ๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (๓ หน่วยกิต) 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  ท – ป – น 
๒๑๐๐ – ๑๔๐๑  คณิตศาสตร์ ๑                     ๑ – ๐ – ๑ 
   (Mathematics I) 
๒๑๐๐ – ๑๔๐๒  คณิตศาสตร์ ๒                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Mathematics II) 
๒๑๐๐ – ๑๔๐๓  คณิตศาสตร์ ๓                           ๑ – ๐ – ๑ 
   (Mathematics III) 



๒๐ 

 

 

๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (๓ หน่วยกิต) 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  ท – ป – น 
๒๑๐๐ – ๑๕๐๑  วัยใสใจสะอาด                  ๓ – ๐ – ๓ 

    (Youngster with Good Heart)  
     ๑.๖ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ (๓ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  ท – ป – น 
๒๑๐๐ – ๑๖๐๑  พลศึกษา ๑               ๐ – ๓ – ๑.๕ 
   (Physical Training I) 
๒๑๐๐ – ๑๖๐๒  พลศึกษา ๒               ๐ – ๓ – ๑.๕ 
   (Physical Training II) 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวชิาชีพ                  ๖๓ หน่วยกิต 
  ๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  (๑๘ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  ท – ป – น 
๒๒๐๐ – ๑๗๐๑  การป้องกันความเสียหาย ๒                ๑ – ๐ – ๑ 
   (Damage Control II) 
๒๒๐๐ – ๑๗๐๔  การอมภัณฑ์เบื้องต้น              ๑ – ๑ – ๑.๕ 
   (Introduction to Explosive Ordnance) 
๒๒๐๐ – ๑๗๐๕  การปืน นว. ๑               ๑ – ๑ – ๑.๕ 
   (General Line Gunnery I) 
๒๒๐๐ – ๑๗๐๖  การปืน นว. ๒               ๑ – ๑ – ๑.๕ 

(General Line Gunnery II) 
๒๒๐๐ – ๑๗๐๗  การปืนใหญ่เบื้องต้น              ๑ – ๑ – ๑.๕ 
   (Introduction to Artillery) 
๒๒๐๐ – ๑๗๐๘  อาวุธใต้น้ำ ๑                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Underwater Weapons I) 
๒๒๐๐ – ๑๗๐๙  อาวุธใต้น้ำ ๒                  ๑ – ๐ – ๑ 

(Underwater Weapons II) 
๒๒๑๑ – ๑๗๐๑  อาวุธปล่อยนำวิถีเบื้องต้น              ๑ – ๓ – ๒.๕ 
   (Introduction to Missile) 
๒๒๑๑ – ๑๗๐๒  เครื่องควบคุมการยิงเบื้องต้น             ๑ – ๓ – ๒.๕

              (Introduction to Fire–control System) 
๒๒๑๑ – ๑๗๐๓  ศูนย์ยุทธการและการสื่อสารเบื้องต้น               ๓ – ๒ – ๔ 

  (Combat Information Center and Introduction to Communication) 
     ๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  (๒๑ หน่วยกิต) 

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  ท – ป – น 
๒๒๐๐ – ๑๘๐๑  การปืน นว. ๓               ๑ – ๑ – ๑.๕ 
   (General Line Gunnery III)  
๒๒๐๐ – ๑๘๐๒  การปืน นว. ๔               ๑ – ๑ – ๑.๕ 

    (General Line Gunnery IV) 



๒๑ 

 

 

๒๒๑๑ – ๑๘๐๑  เดินเรือ ๑                  ๒ – ๔ – ๔ 
    (Navigation I) 

๒๒๑๑ – ๑๘๐๒  เดินเรือ ๒                  ๒ – ๔ – ๔ 
    (Navigation II) 

๒๒๑๑ – ๑๘๐๓  เดินเรือ ๓                  ๒ – ๔ – ๔ 
    (Navigation III) 

๒๒๑๑ – ๑๘๐๔  เดินเรือ ๔                  ๒ – ๔ – ๔ 
    (Navigation IV) 

๒๒๑๑ – ๑๘๐๕  อาวุธใต้น้ำ ๓                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Underwater Weapons III) 
๒๒๑๑ – ๑๘๐๖   อาวุธใต้น้ำ ๔                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Underwater Weapons IV) 

     ๒.๓ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (๑๒ หน่วยกิต)   
รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  ท – ป – น 

 ๒๒๐๐ – ๑๙๐๑  ทหาร ๓             ๑ – ๑ – ๑.๕ 
    (Military III) 
 ๒๒๐๐ – ๑๙๐๒  ทหาร ๔                ๑ – ๑ – ๑.๕ 
    (Military IV) 

๒๒๑๑ – ๑๙๐๑  การเรือ ๓                  ๒ – ๔ – ๔ 
    (Seamanship III) 
 ๒๒๑๑ – ๑๙๐๒  การเรือ ๔                  ๒ – ๔ – ๔ 
    (Seamanship IV) 

๒๒๑๑ – ๑๙๐๓  พ้ืนฐานการเงิน                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Basic Finance) 

     ๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ  (๘ หน่วยกิต) 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  ท – ป – น 
๒๒๐๐ – ๒๐๐๑  ฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล ๑        * – * – ๔ 
   (On–board Practical Training I) 
๒๒๐๐ – ๒๐๐๒  ฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล ๒        * – * – ๔ 
   (On–board Practical Training II) 

  



๒๒ 

 

 

     ๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ  (๔ หน่วยกิต) 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  ท – ป – น 
๒๒๑๑ – ๒๑๐๑  โครงงานทหารสามัญและทหารการปืน ๑                 * – * – ๒ 

    (General Line and Gunner’s Mate Project I) 
๒๒๑๑ – ๒๑๐๒  โครงงานทหารสามัญและทหารการปืน ๒                 * – * – ๒ 
   (General Line and Gunner’s Mate Project II) 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                    ๖  หน่วยกติ 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  ท – ป – น 
๒๓๐๐ – ๒๒๐๑  สัญญาณ ๑                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Signal I) 
๒๓๐๐ – ๒๒๐๒  สัญญาณ ๒                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Signal II) 
๒๓๐๐ – ๒๒๐๓  สัญญาณ ๓                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Signal III) 
๒๓๐๐ – ๒๒๐๔  สัญญาณ ๔                  ๑ – ๐ – ๑ 
   (Signal IV) 
๒๓๐๐ – ๒๒๐๕  ข้อบังคับสรรพาวุธ                 ๑ – ๐ – ๑ 
   (Regulations Related to Ordnance) 
๒๓๑๑ – ๒๒๐๑  พลาธิการในเรือเพ่ือการทำงาน                     ๑ – ๐ – ๑ 
   (Shipboard Welfare on the Job) 

๔. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร               ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
รหัสวิชา    ชื่อวิชา                  ท – ป – น 
๒๔๐๐ – ๒๓๐๑  กิจกรรมเสริมความรู้ในสายวิชาชีพ                  * – * – ๐ 
   (Development Activities for Career) 
๒๔๐๐ – ๒๓๐๒  กิจกรรมชมรม                    * – * – ๐ 
   (Club Activities) 
๒๔๐๐ – ๒๓๐๓  กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย                 * – * – ๐ 
   (Physical Fitness Activities) 
๒๔๐๐ – ๒๓๐๔  กิจกรรมว่ายน้ำพ้ืนฐาน                                   * – * – ๐ 
   (Basic Swimming Training) 
๒๔๐๐ – ๒๓๐๕  กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ                 * – * – ๐ 

             (Life Saving And Water Rescue)                             
  



๒๓ 

 

 

รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๐๑   ฝึกปฏิบัติทหารเบื้องต้น (Basic Military Training)                       * – * – ๔ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. เสริมสร้างลักษณะความเป็นทหารให้กับนักเรียนจ่าใหม่ โดยเปลี่ยนสภาพจากนักเรียนสามัญมาเป็น
นักเรียนทหาร 
 ๒. มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาการทหารราบ การเรือ และการพลศึกษา ให้พร้อมในการ  
รับการฝึกหัดศึกษาภาคอาชีพต่อไป 
 ๓. มีสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจ พร้อมเข้ารับการฝึกหัดศึกษา 
 ๔. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพเรือ และระเบียบข้อบังคับท่ีถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญ 
หน้าที่และสิทธิที่ควรทราบ 
 ๕. มีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือที่ถือปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน 
 ๖. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าที่จะดำรงรักษาไว้ และสามารถนำ
หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. ปฏิบัติการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ ฝึกการเรือ และพลศึกษา  
 ๒. ปฏิบัติลักษณะท่าทางการเป็นทหารอย่างถูกต้อง 
 ๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพเรือ และระเบียบข้อบังคับ 
 ๔. แสดงความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ  
 ๕. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าที่จะดำรงรักษาไว้ และสามารถนำ
หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ และการใช้อาวุธประจำกาย การตีกรรเชียง การใช้นกหวีดเรือ 
ดิ่งน้ำตื้น การผูกเชือกใหญ่และเล็ก การพลศึกษา  ศึกษาเกี่ยวกับประวัติกองทัพเรือไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทหารเรือ วินัยทหารและการเคารพ เครื่องแบบทหารเรือ ยศทหารเรือทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 
การปล่อย การลา การขาดหนีราชการ หน้าที่และสิทธิ การรักษาการณ์ ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๐๒   การปกครอง ๑  (Governance I)                                           ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับทางทหาร หลักการปกครอง และหลักการสงคราม 
 ๒. สามารถจดจำระเบียบข้อบังคับทางทหาร หลักการปกครอง และหลักการสงคราม 
 ๓. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของระเบียบข้อบังคับทางทหาร หลักการปกครองและหลักการสงคราม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทางทหาร หลักการปกครองและหลักการสงคราม 
 ๒. ประยุกต์ใช้ระเบียบข้อบังคับทางทหาร หลักการปกครองและหลักการสงคราม 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทางทหาร หลักการปกครอง และหลักการสงคราม 
  



๒๔ 

 

 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๐๓   การปกครอง ๒ (Governance II)                                           ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับทางทหาร กฎหมายทหาร หลักการปกครองและหลักการสงคราม 
 ๒. สามารถจดจำระเบียบข้อบังคับทางทหาร กฎหมายทหาร หลักการปกครองและหลักการสงคราม 
 ๓. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของระเบียบข้อบังคับทางทหาร กฎหมายทหาร หลักการปกครองและหลักการสงคราม 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทางทหาร กฎหมายทหาร หลักการปกครอง และหลักการสงคราม 
 ๒. ประยุกต์ใช้ระเบียบข้อบังคับทางทหาร กฎหมายทหาร หลักการปกครองและหลักการสงคราม 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทางทหาร กฎหมายทหาร หลักการปกครอง และหลักการสงคราม 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๐๔   ผู้นำทางทหาร (Military Leadership)                                ๑ – ๐  – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจการเป็นผู้นำทางทหาร 
 ๒. ความสามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
 ๓. มีกิจนิสัยในการมีภาวะผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบประมาณสถานการณ์ในการเป็นผู้นำทางทหาร 
สมรรถนะรายวิชา 
 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเป็นผู้นำทางทหาร พร้อมกับประยุกต์ใช้กับภาวะผู้นำของตน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติหลักการเป็นผู้นำทางทหาร รวมทั้งนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาวะผู้นำของตน 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๐๕   การป้องกันความเสียหาย ๑ (Damage Control I)                       ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีป้องกันความเสียหายในเรือ 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดไฟไหม้ภายในเรือ 
๓. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดับไฟในเรือ 
๔. สามารถใช้เครื่องมือดับไฟเบื้องต้นและเครื่องมือดับไฟขนาดใหญ่ภายในเรือ 
๕. มีความตะหนักในการทำงานด้วยความปลอดภัย ละเอียด ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด เสียสละ 

และมีความรับผิดชอบ 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการป้องกันความเสียหายในเรือ 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับไฟเบื้องต้นและเครื่องมือดับไฟใหญ่ 
๓. ระบุข้ันตอนการใช้เครื่องมือดับไฟเบื้องต้นและเครื่องมือดับไฟใหญ่ 
๔. ใช้อุปกรณ์เครื่องมือดับไฟเบื้องต้นและเครื่องมือดับไฟใหญ่ตามคู่มือ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการป้องกันความเสียหาย การป้องกันความเสียหายประยุกต์ 

การป้องกันและดับเพลิง การป้องกันภัยจากสงครามนิวเคลียร์ เชื้อโรค และเคมี องค์ประกอบและการแบ่ง
ประเภทของไฟ หลักเบื้องต้นของการเกิดไฟ คุณลักษณะของไฟ หลักการดับไฟเบื้องต้น การดับเพลิง การแบ่ง
ประเภทของไฟ ไฟประเภท ก. ไฟประเภท ข. ไฟประเภท ค. เครื่องมือดับไฟเบื้องต้นคาร์บอนไดออกไซด์ 
เครื่องมือดับเพลิงผงเคมีแห้ง เครื่องมือดับเพลิงฟองทางเคมี ถังสูบน้ำดับเพลิงด้วยมือ  ถังอัดน้ำดับเพลิง 



๒๕ 

 

 

เครื่องมือดับเพลิงฟองกลอัดลม ทรายดับเพลิง ผ้าดับไฟ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับไฟในเรือ สายสูบ
ดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ ฟองดับไฟและเครื่องประกอบ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบต่าง  ๆ หน้ากากช่วย 
ในการหายใจ เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๐๖   การเรือเบื้องต้น (Basic Seamanship)                                    ๒ – ๒ – ๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ศัพท์ทหารเรือ นิยามศัพท์การเรือ ประเภทของเรือ 
ส่วนต่าง ๆ ของเรือรบ เชือก รอก ปั้นจั่น สมอเข็มทิศและดิ่งน้ำตื้นพร้อมกับฝึกการชักหย่อนเรือเล็ก ฝึกดิ่งน้ำตื้น 
ฝึกเรือกระเชียง ฝึกดิ่งทราย ฝึกบาระตูคอรอก ฝึกถือท้าย ฝึกนกหวีดเรือ ฝึกเชือกเล็ก และฝึกเชือกใหญ่ 
 ๒. มีความสามารถในการจดจำ ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ศัพท์ทหารเรือ นิยามศัพท์  การเรือ 
ประเภทของเรือ ส่วนต่าง ๆ ของเรือรบ การใช้เชือก การใช้รอก การใช้ปั้นจั่น การใช้สมอ การใช้เข็มทิศ การใช้
ดิ่งน้ำตื้น พร้อมกับฝึกการชักหย่อนเรือเล็ก ฝึกดิ่งน้ำตื้น ฝึกเรือกระเชียง ฝึกดิ่งทราย ฝึกบาระตูคอรอก ฝึกถือท้าย 
ฝึกนกหวีดเรือ ฝึกเชือกเล็ก และฝึกเชือกใหญ่ 
 ๓. มีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นทหารเรือ และเห็นประโยชน์ในการใช้เชือก รอก ปั้นจั่น สมอ เข็มทิศ ดิ่งน้ำตื้น 
การชักหย่อนเรือเล็ก เรือกระเชียง ดิ่งทราย บาระตูคอรอก ถือท้าย นกหวีดเรือ เชือกเล็ก  และเชือกใหญ่ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ศัพท์ทหารเรือ นิยามศัพท์การเรือ ประเภทของเรือ  
ส่วนต่าง ๆ ของเรือรบ เชือก รอก ปั้นจั่น สมอเข็มทิศและดิ่งน้ำตื้น การชักหย่อนเรือเล็ก เรือกระเชียง ดิ่งทราย 
บาระตูคอรอก ถือท้าย นกหวีดเรือ เชือกเล็ก และเชือกใหญ่ 
 ๒. ใช้เชือก รอก ปั้นจั่น สมอ เข็มทิศและดิ่งน้ำตื้น พร้อมกับฝึกการชักหย่อนเรือเล็ก  ฝึกดิ่งน้ำตื้น 
ฝึกเรือกระเชียง ฝึกดิ่งทราย ฝึกบาระตูคอรอก ฝึกถือท้าย ฝึกนกหวีดเรือ ฝึกเชือกเล็ก และฝึกเชือกใหญ่  
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ศัพท์ทหารเรือ นิยามศัพท์การเรือ ประเภท
ของเรือส่วนต่าง ๆ ของเรือรบ เชือก รอก ปั้นจั่น สมอ เข็มทิศและดิ่งน้ำตื้น พร้อมกับฝึก การชักหย่อนเรือเล็ก 
ฝึกดิ่งน้ำตื้น ฝึกเรือกระเชียง ฝึกดิ่งทราย ฝึกบาระตูคอรอก ฝึกถือท้าย ฝึกนกหวีดเรือ  ฝึกเชือกเล็ก และฝึกเชือกใหญ่ 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๐๗   การเรือทางใช้การ (Seamanship for Work)                            ๒ – ๒ – ๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การสั่งการนำเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ สถานีเรือช่วยชีวิต การรับ–ส่งคนและสิ่งของ
ในทะเล การรับ–ส่งน้ำและน้ำมัน การรับ–ส่งคนและส่งของในทางดิ่ง การพ่วง–จูงเรือในทะเล การนำเรือเข้าเทียบ
และออกจากเทียบ การนำเรือเข้าผูกทุ่นและออกจากทุ่น และการตรวจในเรือพร้อมกับฝึกการชักหย่อนเรือเล็ก ฝึก
ดิ่งน้ำตื้น ฝึกเรือกระเชียง ฝึกดิ่งทราย ฝึกบาระตูคอรอก ฝึกถือท้าย ฝึกนกหวีดเรือ ฝึกเชือกเล็กและฝึกเชือกใหญ่ 
 ๒.  มีความสามารถในการสั่งการนำเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ สถานีเรือช่วยชีวิต การรับ–ส่งคนและสิ่งของในทะเล 
การรับ–ส่งน้ำและน้ำมัน การรับ–ส่งคนและส่งของในทางดิ่ง การพ่วง–จูงเรือในทะเล การนำเรือเข้าเทียบและ
ออกจากเทียบ การนำเรือเข้าผูกทุ่นและออกจากทุ่น และการตรวจในเรือ พร้อมกับฝึกการชักหย่อนเรือเล็ก 
ฝึกดิ่งน้ำตื้น ฝึกเรือกระเชียง ฝึกดิ่งทราย ฝึกบาระตูคอรอก ฝึกถือท้าย ฝึกนกหวีดเรือ ฝึกเชือกเล็กและฝึกเชือกใหญ่ 
 ๓. เห็นประโยชน์ในการสั่งการนำเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ สถานีเรือช่วยชีวิต การรับ–ส่งคนและสิ่งของ 
ในทะเล การรับ–ส่งน้ำและน้ำมัน การรับ–ส่งคนและส่งของในทางดิ่ง การพ่วง–จูงเรือในทะเล การนำเรือเข้าเทียบ
และออกจากเทียบ การนำเรือเข้าผูกทุ่นและออกจากทุ่น การตรวจในเรือ การชักหย่อนเรือเล็ก ดิ่งน้ำตื้น เรือกระเชียง 
ดิ่งทราย บาระตูคอรอก ถือท้าย นกหวีดเรือ เชือกเล็ก และเชือกใหญ่ 



๒๖ 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสั่งการนำเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ สถานีเรือช่วยชีวิต การรับ–ส่งคนและสิ่งของ
ในทะเล การรับ–ส่ง น้ำและน้ำมัน การรับ–ส่งคนและส่งของในทางดิ่ง การพ่วง–จูงเรือในทะเล การนำเรือเข้าเทียบ
และออกจากเทียบ การนำเรือเข้าผูกทุ่นและออกจากทุ่น การตรวจในเรือ การชักหย่อนเรือเล็ก ดิ่งน้ำตื้น เรือกระเชียง 
ดิ่งทราย บาระตูคอรอก ถือท้าย นกหวีดเรือ เชือกเล็ก และเชือกใหญ่ 
 ๒. ใช้การสั่งการนำเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ สถานีเรือช่วยชีวิต การรับ–ส่งคนและสิ่งของในทะเล การรับ–ส่ง
น้ำและน้ำมัน การรับ–ส่งคนและส่งของในทางดิ่ง การพ่วง–จูงเรือในทะเล การนำเรือเข้าเทียบและออกจากเทียบ 
การนำเรือเข้าผูกทุ่นและออกจากทุ่น และการตรวจในเรือ พร้อมกับฝึกการชักหย่อน  เรือเล็ก ฝึกดิ่งน้ำตื้น 
ฝึกเรือกระเชียง ฝึกดิ่งทราย ฝึกบาระตูคอรอก ฝึกถือท้าย ฝึกนกหวีดเรือ ฝึกเชือกเล็กและฝึกเชือกใหญ่ 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งการนำเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ สถานีเรือช่วยชีวิต การรับ–ส่งคนและ
สิ่งของในทะเล การรับ–ส่งน้ำและน้ำมัน การรับ–ส่งคนและส่งของในทางดิ่ง การพ่วง–จูงเรือในทะเล การนำเรือ 
เข้าเทียบและออกจากเทียบ การนำเรือเข้าผูกทุ่นและออกจากทุ่น และการตรวจในเรือพร้อมกับฝึกการชักหย่อนเรือเล็ก 
ฝึกดิ่งน้ำตื้น ฝึกเรือกระเชียง 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๐๘   ทหาร ๑ (Military I)                                                  ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน ยุทโธปกรณ์และการจัดระเบียบ
การนำหน่วย ข่าวกรองการรบ การต่อต้านข่าวกรอง อาวุธประจำกาย ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑  บุคคลท่ามือเปล่า
และบุคคลท่าอาวุธ 
 ๒. มีความสามารถจดจำประวัติศาสตร์การทหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน ยุทโธปกรณ์และการจัดระเบียบ
การนำหน่วย  ข่าวกรองการรบ การต่อต้านข่าวกรอง มีทักษะในการใช้อาวุธประจำกาย ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
ปฏิบัติการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธ 
 ๓. มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทหารและเห็นประโยชน์ของยุทโธปกรณ์และการจัดระเบียบ การนำหน่วย 
ข่าวกรองการรบ การต่อต้านข่าวกรอง อาวุธประจำกาย ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ บุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน ยุทโธปกรณ์และการจัดระเบียบ
การนำหน่วย  ข่าวกรองการรบ การต่อต้านข่าวกรอง อาวุธประจำกาย ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ บุคคลท่ามือเปล่า
และบุคคลท่าอาวุธ 
 ๒. ใช้อาวุธประจำกาย ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ปฏิบัติการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธ 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การทหารของไทยในอดีต ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา      
สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน ยุทโธปกรณ์และการจัดหมู่ปืนเล็ก กำลังพล อาวุธ           
และการยิงสนับสนุนของหมู่ปืนเล็ก ขั้นการนำหน่วย การประมาณสถานการณ์ และคำสั่งยุทธการ ข่าวกรองการรบ 
แหล่งข่าว การรายงานข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึก และมาตรการต่อต้านข่าวกรอง การใช้อาวุธประจำกาย ปลย.  
เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ลักษณะทั่วไป การถอดและการประกอบ  การทำงานของเครื่องกลไก เหตุติดขัดและการแก้ไข 
การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด และกฎแห่งความปลอดภัย และปฏิบัติการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและ
บุคคลท่าอาวุธ 
  



๒๗ 

 

 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๐๙   ทหาร ๒ (Military II)                                                       ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
 ๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน อาวุธประจำกาย ปลย. 
เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ปืนพก ๘๖ ลูกระเบิดขว้าง การฝึกหมู่แถวชิด การใช้ดาบปลายปืน 
 ๒. มีความสามารถจดจำวิวัฒนาการอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน และมีทักษะ ในการใช้
อาวุธประจำกาย ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ปืนพก ๘๖ ลูกระเบิดขว้าง การฝึกหมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน 
 ๓. เห็นคุณค่าเกี่ยวกับวิวัฒนาการอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเห็นประโยชน์ในการใช้อาวุธ
ประจำกาย ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ปืนพก ๘๖ ลูกระเบิดขว้าง การฝึกหมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในอดีตจนถึงปัจจุบันอาวุธประจำกาย 
ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ปืนพก ๘๖ ลูกระเบิดขว้างการฝึกหมู่แถวชิดและการใช้ดาบปลายปืน 
 ๒. ใช้อาวุธประจำกาย ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๒ ปืนพก ๘๖ และลูกระเบิดขว้า ง ปฏิบัติการฝึกหมู่แถวชิด 
และการใช้ดาบปลายปืน 
คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในอดีตจนถึงปัจจุบัน อาวุธยุทโธปกรณ์ 
ของกองทัพเรือในอดีตจนถึงปัจจุบันการใช้อาวุธประจำกาย ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๒ และ ปพ. ๘๖ ลักษณะทั่วไป
การถอดและการประกอบการทำงานของเครื่องกลไก เหตุติดขัดและการแก้ไข การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๑๐   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer)                              ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาและระบบสารสนเทศท่ีสำคัญภายใน ทร. 
๓. มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงาน ได้แก่ Word PowerPoint และ Excel 
๔. มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
๕. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และตระหนักถึงความปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาและระบบสารสนเทศท่ีสำคัญภายใน ทร. 
๓. ใช้โปรแกรมสำนักงานตามใบสั่งงาน 
๔. ใช้ระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามใบสั่งงาน 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เทคนิคการบริหารจัดการแฟ้มข้อมูลและดิสก์  

โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
จริยธรรม และความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ แผนพัฒนาและระบบสารสนเทศ    
ที่สำคัญภายใน ทร. 

 
 
 
 



๒๘ 

 

 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๑๑   พิมพ์ดีด ๑ (Touch Typing I)                                           ๐ – ๑ – ๐.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้  
 ๑. มีความเข้าใจในการใช้เครื่องพิมพ์ดีด 
 ๒. สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีดได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
 ๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต และปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานและการถอดประกอบเครื่องพิมพ์ดีด 
๒. ใช้เครื่องพิมพ์ดีดได้ 
๓. ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ดีด 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นของเครื่องพิมพ์ดีด 

และการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องพิมพ์ดีด 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๑๒   พิมพ์ดีด ๒ (Touch Typing II)                                           ๐ – ๑ – ๐.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. รู้ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีด 
๒. สามารถแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นได้ 
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนพิมพ์ดีด 
๒. ฝึกทักษะและพิมพ์สัมผัสได้ถูกต้อง 
๓. ปฏิบัติงานและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นได้ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๑๓   การข่าว (Intelligence)                                                      ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง 
๒. สามารถทำงานด้านการข่าว เขียนรายงานข่าวสาร และรักษาความลับของทางราชการ 
๓. เห็นคุณค่าของงานด้านการข่าว 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและประโยชน์งานด้านการข่าว 
๒. เขียนรายงานข่าว และรักษาความลับของทางราชการ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการข่าว การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความลับของทางราชการ 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๑๔   สารบรรณเบื้องต้น (Basic Correspondence)                           ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจถงึชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ 
๒. สามารถจำแนกและเขียนหนังสือราชการแต่ละประเภทได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
๓. มีกิจนิสัยด้านงานสารบรรณ ด้วยความสะอาดและเป็นระเบียบ 



๒๙ 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานด้านธุรการและงานสารบรรณ 
๒. จำแนกชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ 
๓. ปฏิบัติงานด้านเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของงานสารบรรณ การจัดส่วนราชการ 
ในกระทรวง ชนิดรูปแบบของหนังสือราชการและหลักปฏิบัติต่าง ๆ ของงานสารบรรณที่ควรทราบ และเขียน
งานหนังสือได้ 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๑๕   สารบรรณเพื่อการทำงาน (Correspondence for Work)              ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจหลักปฏิบัติต่าง ๆ ของงานสารบรรณ 
๒. สามารถปฏิบัติงานสารบรรณต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานสารบรรณด้วยความรอบคอบ ประณีต เรียบร้อย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน ด้านงานธุรการ และงานสารบรรณ 
๒. ปฏิบัติงานเอกสารตามหลักงานสารบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักปฏิบัติต่าง ๆ ของงานสารบรรณ การกำหนดเลขที่หนังสือออก คำขึ้นต้น 

คำสรรพนาม คำลงท้าย การสำเนาหนังสือราชการ การรับ–ส่ง หนังสือราชการ การดำเนินงานเกี่ยวกับหนังสือ
ราชการที่มีชั้นความลับ ชั้นความเร็ว และการพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์และเขียนงานหนังสือได้ 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๑๖   ไฟฟ้าเบื้องต้น (Introduction to Electricity)                           ๒ – ๐ – ๒ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า มาตรวัด และเครื่องมือ 
๒. สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้า 
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการต้นกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น คุณสมบัติของวงจรไฟฟ้า มาตรวัด และเครื่องมือ 
๒. ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า และต่อใช้งานวงจรไฟฟ้า 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับต้นกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า การใช้มาตรวัด และเครื่องมือ 

รหัส ๒๐๐๐ – ๐๐๑๗   อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Introduction to Electronics)                ๒ – ๐ – ๒ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
๒. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอน 
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
๒. ตรวจสอบอุปกรณ์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 



๓๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นประกอบด้วย ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ การต่อวงจรไฟฟ้า    

กฎของโอห์ม ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร อุปกรณ์ควบคุมวงจร 
สารกึ่งตัวนำชนิดไดโอด และทรานซิสเตอร์  



๓๑ 

 

 

๑. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๑๐๑  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๑ (Thai for Communication I)            ๑ – ๐ – ๑
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
๒. สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เห็นคุณค่า ความงดงามของภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. เลือกใช้ภาษาไทยอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส 
๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าสารที่ได้จากการฟัง การดู การอ่าน และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๓. ใช้กระบวนการเขียน การพูดรูปแบบต่าง ๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีคุณธรรม 
๔. แยกแยะเนื้อหาสาระ คติ คุณธรรม ค่านิยมที่ได้จากการศึกษาวรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
กาลเทศะ บุคคลและโอกาส วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่าน การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดในโอกาสต่าง  ๆ ของสังคม การเขียนจดหมาย 
การใช้ภาษาไทยในการเขียนประชาสัมพันธ์และเขียนโฆษณา เขียนรายงาน เขียนโครงการและบทร้อยกรอง 
ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและในงานอาชีพ 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๑๐๒ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒ (Thai for Communication II)             ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพและเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง 
๒. สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในการทำงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เห็นคุณค่า ความงดงามของภาษาไทย การพูดเพ่ือการสื่อสารและการเขียนรายงานในวิชาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. เลือกสรรถ้อยคำสำนวนโวหารในการสื่อสารอย่างมีศิลปะ เกิดสุนทรียภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

กาลเทศะ บุคคลและโอกาส 
๒. สรุปสาระสำคัญในการอ่าน การฟัง การดู ในโอกาสต่าง ๆ และนำมาพัฒนาการทำงาน 
๓. ใช้กระบวนการเขียน การพูดรูปแบบต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ กับสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

มีคุณธรรม 
๔. วิเคราะห์เนื้อหาสาระ เรียบเรียงความคิดและเขียนข้อมูล ตามลำดับขั้นตอนในการเขียน  การเขียน

รายงานประเภทต่าง ๆ ตามรูปแบบของการเขียน 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างมีศิลปะทั้งในการทำงานอาชีพและ
ชีวิตประจำวัน การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนโวหาร การพูดอภิปราย มอบหมายงาน พูดทางโทรศัพท์  การพูด 
ในที่ประชุมชนในหน้าที่โฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความรู้สึก การกล่าวรายงานและ
กล่าวเปิดในงานพิธี ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน การเลือกใช้ถ้อยคำสำนวน 



๓๒ 

 

 

ระดับภาษา การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการเขียนรายงานแต่ละประเภท โดยใช้หลักการวิเคราะห์และประเมินค่า 
กระบวนการเรียบเรียงความคิดและการเขียนเนื้อหาตามข้ันตอน การเขียนรายงานการปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ 
รายงานการศึกษาค้นคว้า รายงานการเดินทาง รายงานความคืบหน้า รายงานการประชุม รายงานวิเคราะห์  
เพ่ือเลือกแนวทาง และรายงานนำเสนอภายในองค์กร 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๑๐๓ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (Thai for Communication III)            ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพได้อย่างถูกต้อง 
๒. เห็นความสำคัญของภาษาไทยในการดำเนินชีวิตประจำวันและในงานอาชีพของตน 
๓. เห็นคุณค่า ความงดงามของภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 
๔. สามารถนำภาษาไทยไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. เลือกสรรถ้อยคำสำนวนโวหารในการสื่อสารอย่างมีศิลปะ เกิดสุนทรียภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

กาลเทศะ บุคคลและโอกาส 
๒. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารที่ได้  การใช้ภาษาไทยในหัวข้อต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูล

อย่างถูกต้อง เป็นระบบ 
๓. ใช้กระบวนการเขียน การพูดรูปแบบต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
๔. ใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ สื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

กาลเทศะ บุคคลและโอกาส ทั้งในการทำงานอาชีพและชีวิตประจำวัน การเขียนรายงานเชิงวิชาการ วิธีการ
สื่อสารและใช้ภาษาในการประชุม ระเบียบการประชุม ขั้นตอนการปฏิบัติก่อน ระหว่างและหลังการประชุม 
ทักษะการพูดในการติดต่อสื่อสาร การพูดในที่ประชุมชนในหน้าที่โฆษกและพิธีกร กล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ 
กล่าวแสดงความรู้สึก การกล่าวรายงานและกล่าวเปิดในงานพิธี 

๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๒๐๑  ภาษาอังกฤษสนทนา ๑ (Conversation I)                               ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๒. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องท่ัวไปทางสังคมและการทำงาน 
๒. ใช้วล ีสำนวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๓. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเหตุการณ์การบอกขั้นตอนให้ผู้อ่ืนทำตาม การแนะนำตัวเอง 

การเล่าประวัติส่วนตัว การเล่าเรื่องครอบครัว การเล่าเรื่องการทำงาน การคุยเรื่องงานอดิเรก การบอกความตั้งใจ
ในอนาคต การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน การใช้ภาษาอังกฤษและท่าทางสื่อสารตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ 
  



๓๓ 

 

 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๒๐๒  ภาษาอังกฤษสนทนา ๒ (Conversation II)                              ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจในการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๒. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. สนทนาโต้ตอบเรื่องท่ัวไปทางสังคมและการทำงาน 
๒. ใช้วล ีสำนวนทางภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๓. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเหตุการณ์การฟังและปฏิบัติตามคำสั่งแถวทหาร 

การบอกขั้นตอนของกิจกรรมต่าง ๆ การขอร้องให้ผู้อ่ืนทำให้ การบอกลำดับญาติ การบอกสถานภาพบุคคล 
การสนทนาอาชีพ การทำงาน การบอกสภาพอากาศ การใช้ภาษาอังกฤษและท่าทางสื่อสารตามมารยาท
สังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๒๐๓  ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน (English on the Job)               ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับปฏิบัติงาน 
๒. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. ฟัง–ดู การสื่อสารในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากสื่อโสตทัศน์ 
๒. พูดสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และในงานอาชีพ 
๓. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงานจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  หรือสื่อออนไลน์ 
๔. เขียนให้ข้อมูล บันทึกการปฏิบัติงาน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนด 
๕. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
๖. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในองค์กร ผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ  ฝึกการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าในบริบทที่หลากหลาย การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ สินค้า 
และบริการ โดยใช้บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลอง สถานการณ์จริงในสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง อ่านคู่มือ
ปฏิบัติงาน บทความในงานอาชีพ เขียนรายงานการปฏิบัติงาน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนองาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาทสังคม ประเพณีและของเจ้าของภาษา 
การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๒๐๔  ภาษาอังกฤษโครงงาน (English Project Work)                       ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำภาษาอังกฤษโครงงาน 
๒. สามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
๓. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 



๓๔ 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. อ่านเรื่องท่ัวไปและเรื่องเก่ียวกับอาชีพเพ่ือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๒. ดำเนินขั้นตอนการจัดทำภาษาอังกฤษโครงงานตามแนวคิดและกระบวนการของภาษาอังกฤษโครงงาน 

(Project Work in English Language Teaching) 
๓. เขียนบันทึกย่อ เขียนบรรยาย รายงานสั้นๆ 
๔. พูดนำเสนอโครงงานในรูปแบบต่าง ๆ   
๕. ใช้คำศัพท์เทคนิคในงานอาชีพ 
๖. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
๗. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการพูด อ่านและเขียน การเลือกหัวข้อทำภาษาอังกฤษโครงงาน 

ที่บูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ การเขียนโครงร่าง (Outline) การเสนอโครงร่าง (Present Outline) การดำเนินการ
ศึกษาค้นคว้า การสืบค้นรวบรวมข้อมูล การนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับต่อโครงงานที่
นำเสนอ การเขียนรายงาน การพูดนำเสนอโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การจัดแสดงผลงาน การใช้กลยุทธ์การ
เรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๓๐๑  วิทยาศาสตร์ ๑ (Science I)                                           ๑ – ๐ – ๑
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส สารและปฏิกิริยาเคมี สารประกอบ
และสารเคมีในอุตสาหกรรม 

๒. มีทักษะการคำนวณ การวิเคราะห์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
๓. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับของแข็ง ของเหลว แก๊ส สาร และปฏิกิริยาเคมี สารประกอบและสารเคมี  

ในอุตสาหกรรม การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในงานอาชีพ 
๒. สำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สารและสมบัติของสาร สารประกอบ

และสารเคม ี
๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน 

สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในงานอาชีพ 
๔. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิทยาศาสตร์ งานเทคนิค และพลังงานในงานอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สารและสมบัติสารละลาย กรด เบส เกลือ 

ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม นิเวศวิทยากับอาชีพ การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ 
  



๓๕ 

 

 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๓๐๒  วิทยาศาสตร์ ๒   (Science II)                                           ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ในหัวข้ออาวุธชีวะ และการใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การเก็บตัวอย่าง และการพิสูจน์ทราบสารชีวะ เทคโนโลยี

และการพัฒนาสารชีวะทางทหาร ความปลอดภัย และการป้องกันเมื่อพบการใช้อาวุธชีวะ 
๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตรแ์ละกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ในหัวข้อการใช้อาวุธชีวะ และการใช้ประโยชน์

ในงานอาชีพ 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่าง การพิสูจน์ทราบสารชีวะ เทคโนโลยีและการพัฒนาสารชีวะ

ทางทหาร ความปลอดภัย การป้องกันเมื่อพบอาวุธชีวะ และสามารถทำลายล้างพิษเม่ือถูกอาวุธนั้นได้ 
๓. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาในงานอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ในหัวข้อการใช้อาวุธ ชีวะ และการใช้

ประโยชน์ในงานอาชีพ 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๓๐๓  วิทยาศาสตร์ ๓ (Science III)                                           ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ในหัวข้ออาวุธชีวะ และการใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเภทสารเคมีหลัก ๆ ที่ใช้ในทางทหาร ความปลอดภัย 

และการป้องกันเมื่อพบการใช้อาวุธเคมี 
๓. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ในหัวข้อการใช้อาวุธเคมี และการใช้ประโยชน์

ในงานอาชีพ 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทสารเคมีหลัก ๆ ที่ใช้ในทางทหาร ความปลอดภัย การป้องกันเมื่อพบ

การใช้อาวุธเคมี และสามารถทำลายล้างพิษเม่ือถูกอาวุธนั้นได้ 
๓. ประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาในงานอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ในหัวข้อการใช้อาวุธเคมี และการใช้

ประโยชน์ในงานอาชีพ 

๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๔๐๑ คณิตศาสตร์ ๑ (Mathematics I)                                             ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ มุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ 
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกิน
อันดับสามและประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 



๓๖ 

 

 

๒. มีทักษะกระบวนการคิดและนำวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง มุมและการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามและ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

๓. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ มุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหน่วย 
กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามและประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์
หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุมที่กำหนด 
๒. ประยุกต์การวัด โดยใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ 
๓. ดำเนินการและคำนวณเก่ียวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
๔. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเมทริกซ์ และการคำนวณค่าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 
๕. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับดีเทอร์มิแนนต์หาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น 
๖. ดำเนินการ และประยุกต์ใช้จำนวนเชิงซ้อนในรูปพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ 
๗. ประยุกต์ใช้จำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังและรูปกรณฑ์ในงานอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดคำนวณ แก้ปัญหา เรื่องมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ

ของวงกลมหนึ่งหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ จำนวนเชิงซ้อน เมทริกซ์ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสามและ
ประยุกต์ใช้ดีเทอร์มิแนนต์หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๔๐๒  คณิตศาสตร์ ๒ (Mathematics II)                                           ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินาม เศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต อนุพันธ์ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต อินทิกรัล
ฟังก์ชันอดิศัย และอินทิกรัลจำกัดเขต 

๒. นำความรู้เรื่องทฤษฎีบททวินาม เศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ฟังก์ชัน  
อินทิกรัลฟังก์ชันและอินทิกรัลจำกัดเขตประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

๓. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. ดำเนินการกระจายทวินาม 
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับเศษส่วนย่อย 
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับลิมิตและตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน 
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 
๖. ดำเนินการเกี่ยวกับอนุพันธ์อันดับสูง 
๗. ประยุกต์อนุพันธ์ในงานอาชีพ 
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย 
๙. ดำเนินการเกี่ยวกับอินทิกรัลจำกัดเขตและประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

  



๓๗ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินาม เศษส่วนย่อย 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต ์

รหัสวิชา ๒๑๐๐ – ๑๔๐๓  คณิตศาสตร์ ๓ (Mathematics III)                                     ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐาน และความน่าจะเป็น 
๒. นำความรู้เรื่องตรรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐาน และความน่าจะเป็นประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
๓. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงเหตุผลโดยใช้ตรรกศาสตร์ 
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติพ้ืนฐาน 
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
๔. ประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์ สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็นในงานอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดคำนวณและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ การวัดแนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ค่ามาตรฐาน การประยุกต์ใช้สถิติในงานอาชีพ และความน่าจะเป็น 

๑.๕  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๕๐๑  วัยใสใจสะอาด  (Youngster with Good Heart)                        ๓ – ๐ – ๓ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจต้นเหตุของการทุจริต เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้มีต่อส่วนรวมและประเทศชาติ  รวมทั้ง
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

๒. มีทักษะการปรับกระบวนการคิดการมีส่วนร่วมในสังคม และการขัดเกลาทางสังคม 
๓. ทราบจริยธรรมนำพลเมืองในสังคมการยับยั้ง และป้องกันการทุจริตเข้าใจข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
๔. มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 
๒. มีความรู้ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. ยกระดับดัชนีสร้างพลเมืองดีในสังคม 
๔. ปราบทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมายและประเภทของการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 

ความหมายและความสำคัญของการปลูกจิตสำนึก การปลูกจิตสำนึกแบบไทย การมีส่วนร่วมในสังคมตามหลักศาสนา 
การปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข ทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การขัดเกลาทางสังคม
การเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ ความหมายของจริยธรรม ค่านิยม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล โครงสร้างแนวคิด
ทางจริยธรรมนำชีวิต มาตรการทางสังคม ข่าวกรณีศึกษาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เศรษฐกิจพอเพียง
และการประยุกต์ใช้ ความสำคัญและความคุ้มค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๓๘ 

 

 

๑.๖ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๖๐๑  พลศกึษา ๑ (Physical Training I)                                       ๐ – ๓ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. รู้ถึงประโยชน์ของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบการฝึกฯ รวมถึงคุณสมบัติและขั้นตอนวิธีการใช้ 
๒. รู้ถึงข้ันตอนและวิธีการฝึกว่ายน้ำ/ดำน้ำ กายบริหารแบบราชนาวี และกีฬาทหารเรือ 
๓. เกิดความชำนาญจากพ้ืนฐานและพัฒนาทักษะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสอน การออกคำสั่ง การเล่นกีฬาตามความเหมาะสม 
๒. ปฏิบัติการฝึกว่ายน้ำ/ดำน้ำ กายบริหารแบบราชนาวี และกีฬาทหารเรือ 

คำอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการฝึกว่ายน้ำ/ดำน้ำ ต้องว่ายน้ำระยะทาง  ๕๐ เมตร ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำโดยไม่มีอุปกรณ์ชูชีพ 

๑๐ นาที  ดำน้ำลึก (ดำน้ำเก็บของ) ๑๐ ฟุต ๓ เมตร ดำน้ำควบคุมการหายใจใต้ผิวน้ำระดับความลึก ๑–๓ ฟุต 
๓๐ วินาที และว่ายน้ำในทะเลระยะทาง ๔๐๐ หลา จำนวน ๒ ครั้ง การปฏิบัติการฝึกกายบริหารแบบราชนาวี 
ตอนที่ ๑ และ ตอนที่ ๒ จำนวน ๑๗ ท่า การปฏิบัติการฝึกกีฬาทหารเรือ ๖ ประเภท วิ่งวิบาก วิ่งถอยหลัง ไต่เชือก 
ไถนา มวยทะเล โคบาลทะเล การฝึกปฏิบัติจากพ้ืนฐานให้เกิดความชำนาญมากยิ่งข้ึน 

รหัส ๒๑๐๐ – ๑๖๐๒  พลศกึษา ๒ (Physical Training II)                                      ๐ – ๓ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจหลักการความปลอดภัยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ว่ายน้ำ/ดำน้ำ กายบริหารแบบราชนาวี
และกีฬาทหารเรือได้ถูกต้องตามข้ันตอน 

๒. มีพัฒนาการทางทักษะการว่ายน้ำ/ดำน้ำ กายบริหารแบบราชนาวี และกีฬาทหารเรือตามรูปแบบและขั้นตอน
ในระดับ PADI (ดำน้ำพ้ืนฐาน) 

๓. มีกิจนิสัยในการฝึกด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่งกายถูกต้องตามชนิดกีฬา ประณีตและปลอดภัย 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการฝึกและการเก็บรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี 

๒. ปฏิบัติการฝึกว่ายน้ำ/ดำน้ำ กายบริหารแบบราชนาวี และกีฬาทหารเรือ 
คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการฝึกว่ายน้ำ/ดำน้ำ ต้องว่ายน้ำระยะทาง ๑๐๐ เมตร ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำโดยไม่มีอุปกรณ์ชูชีพ 
๑๕ นาที  ดำน้ำลึก (ดำน้ำเก็บของ) ๑๗ ฟุต ๕ เมตร ดำน้ำควบคุมการหายใจใต้ผิวน้ำระดับความลึก ๑–๓ ฟุต 
๓๕ วินาที และว่ายน้ำในทะเลระยะทาง  ๔๐๐ หลา จำนวน  ๒  ครั้ง การปฏิบัติการฝึกกายบริหารแบบราชนาวี 
ตอนที่ ๓ จำนวน  ๗ ท่า ตอนที่ ๔ จำนวน ๑๖ ท่า การปฏิบัติการฝึกกีฬาทหารเรือ ๖ เดินมือ กรรเชียงบก 
ชักเย่อ ม้าโรมัน อุ้มหมูใส่เล้า แย้ลงรู และการใช้อุปกรณ์ การเก็บรักษาเครื่องมือการฝึกที่ถูกวิธี การฝึกปฏิบัติ
จากพ้ืนฐานให้เกิดความชำนาญมากยิ่งข้ึน 
  



๓๙ 

 

 

๒. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
๒.๑ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 
รหัส ๒๒๐๐ – ๑๗๐๑  การป้องกันความเสียหาย ๒  (Damage Control II)                      ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและวิธีป้องกันความเสียหายในเรือ 
๒. มีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดไฟไหม้ภายในเรือ 
๓. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การป้องกันความเสียหายในเรือ 
๔. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การป้องกันความเสียหายในเรือ 
๕. มีความตะหนักในการทำงานด้วยความปลอดภัย ละเอียด ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด เสียสละ 

และมีความรับผิดชอบ 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการป้องกันความเสียหายในเรือ 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การป้องกันความเสียหายในเรือ 
๓. ระบุข้ันตอนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การป้องกันความเสียหายในเรือ 
๔. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การป้องกันความเสียหายในเรือตามคู่มือ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับอันตรายต่าง ๆ และการระมัดระวัง อันตรายจากการระเบิดของไอระเหยแก๊สระเบิด 

อันตรายจากไฟฟ้าสถิต อันตรายจากการลุกติดไฟได้เอง การป้องกันไฟภายในเรือ สาเหตุการเกิดไฟไหม้ภายในเรือ 
การป้องกันไฟไหม้จากสาเหตุต่าง ๆ การใช้เครื่องมือดับไฟภายในเรือ การตรวจสอบระบบต่าง ๆ การจัดสถานี
ป้องกันความเสียหายในเรือ หน้าที่ต่าง ๆ ของหน่วยซ่อม การแบ่งห้องกั้นน้ำเพ่ือควบคุมความเสียหายในเรือ 
การเตรียมพร้อมทางวัตถุ กำหนดขั้นการเตรียมพร้อม การผ่านเข้าออกประตูเครื่องปิดกั้นภายในเรือ การอุด–ปะเรือ 
เมื่อได้รับความเสียหายที่เกิดจากน้ำเข้าเรือ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการอุด–ปะเรือ การทำงาน
เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

รหัส ๒๒๐๐ – ๑๗๐๔  การอมภัณฑ์เบื้องต้น (Introduction to Explosive Ordnance)  ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจ ลูกปืน ชนวน วัตถุระเบิด กระสุน ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด 
๒. สามารถจดจำและมีทักษะเกี่ยวกับลูกปืน ชนวน วัตถุระเบิด กระสุน ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิดได้ 
๓. มีกิจนิสัยในการทำงาน ความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับลูกปืน ชนวน วัตถุระเบิด กระสุน ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด 
๒. จดจำและฝึกทักษะเกี่ยวกับลูกปืน ชนวน วัตถุระเบิด กระสุน ไพร์เมอร์และวัตถุระเบิด 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติลูกปืน ชนวน วัตถุระเบิด กระสุน ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด 

รหัส ๒๒๐๐ – ๑๗๐๕  การปืน นว. ๑ (General Line Gunnery I)                     ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณลักษณะทั่วไป ส่วนประกอบของปืนกล .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.) เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๘๑ มม. 

๒. รู้ระบบและอาการทำงานของปืน การถอดประกอบปืน  



๔๐ 

 

 

๓. รู้วิธีการแก้ไขข้อขัดข้อง และการบำรุงรักษา  
๔. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประหยัด และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ ระบบการทำงาน 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับอาการกลของปืน ขณะทำการยิง 
๓. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปืน 
๔. บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับส่วนประกอบของปืน อาการกล ระบบการทำงาน  การถอดประกอบ         

การแก้ไขข้อขัดข้อง และการบำรุงรักษาปืนกล .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.) เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๑ มม. 

รหัส ๒๒๐๐ – ๑๗๐๖  การปืน นว. ๒ (General Line Gunnery II)                            ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณลักษณะทั่วไป ส่วนประกอบของปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO – 1) ปืนกล   
๒๐ มม. ไรเมทัล และปืนกล ๒๐ มม. (GI2) 

๒. รู้ระบบและอาการทำงานของปืน การถอดประกอบปืน 
๓. รู้วิธีการแก้ไขข้อขัดข้องและการบำรุงรักษา  
๔. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประหยัดและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ ระบบการทำงาน 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับอาการกลของปืน ขณะทำการยิง 
๓. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปืน 
๔. บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง  

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบของปืน อาการกล ระบบการทำงาน การถอดประกอบ การแก้ไข

ข้อขัดข้อง และการบำรุงรักษาปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO – 1) ปืนกล ๒๐ มม.ไรเมทัล และปืนกล ๒๐ มม. (GI2) 

รหัส ๒๒๐๐ – ๑๗๐๗  การปืนใหญ่เบื้องต้น (Introduction to Artillery)                     ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับประวัติการปืน ปืน ๗๖/๕๐ มม. วิวัฒนาการของอาวุธปืนใหญ่ ส่วนต่าง ๆ 
ของปืนใหญ่ หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน และการกำหนดชื่อปืนใน ทร.  

๒. มีความสามารถจดจำประวัติการปืน วิวัฒนาการของอาวุธปืนใหญ่ ส่วนต่าง ๆ ของปืนใหญ่ 
หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน และการกำหนดชื่อปืนใน ทร. 

๓. เห็นประโยชน์ของการปืนใหญ่ เมื่อไปปฏิบัติงาน  
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติการปืน ปืน ๗๖/๕๐ มม. วิวัฒนาการปืนใหญ่ ประสิทธิภาพปืนใหญ่    
และส่วนต่าง ๆ ของปืนใหญ่ได้ 

๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน และการกำหนดชื่อปืนใน ทร.  
  



๔๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับประวัติการปืน ปืน ๗๖/๕๐ มม. วิวัฒนาการของอาวุธปืนใหญ่ ข้อมูลของปืน 

ชนิดของปืน ลักษณะและหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ของปืน การแบ่งขนาดของปืนในเรือ การแบ่งประเภทของหมู่ปืนในเรือ 
การแบ่งประเภทของปืน หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน และการกำหนดชื่อปืน 

รหัส ๒๒๐๐ – ๑๗๐๘  อาวุธใต้น้ำ ๑ (Underwater Weapons I)                                 ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติของสงครามทุ่นระเบิดและประเภทของทุ่นระเบิด 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของทุ่นระเบิด 
๓. มีทักษะเกี่ยวกับการถอดทุ่นระเบิด 
๔. มีกิจนิสัยในการนำไปปฏิบัติงานรับราชการในงานอาชีพที่ดีถูกตามขั้นตอนได้ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติสงครามทุ่นระเบิดและประเภทของทุ่นระเบิด 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ หลักการทำงาน ทุ่นระเบิด MK.6 MK.18 MK.36 แบบ 70–80 
๓. ประกอบ ตั้งค่าระบบการทำงานของทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ ได ้
๔. นำทักษะของการถอดประกอบได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างปลอดภัย     

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการทำงานของทุ่นระเบิด และชนิดของทุ่นระเบิด เพ่ือให้สามารถเลือกใช้วิธี

ทำลายทุ่นระเบิดได้อย่างถูกต้อง ว่าใช้อาวุธปืนในการยิงทำลาย หรือใช้วิธีกวาดทุ่นระเบิด โดยเรือกวาดหรือ         
ยานล่าทำลายทุ่นระเบิด 

รหัส ๒๒๐๐ – ๑๗๐๙  อาวุธใต้น้ำ ๒ (Underwater Weapons II)                                ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและการทำงานของทุ่นระเบิด 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ หลักการทำงานของการกวาดทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ    

ยานล่าทำลายทุ่นระเบิด และคุณสมบัติของเรือกวาดทุ่นระเบิด 
๓. มีทักษะในการประกอบสายกวาดทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ หลักการทำงานของยานล่าทำลายทุ่นระเบิด

รวมทั้งการใช้งานและการบำรุงรักษา 
๔. มีกิจนิสัยในการนำไปปฏิบัติงานรับราชการในงานวิชาชีพที่ดี ถูกตามข้ันตอน และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของทุ่นหมายเขตชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ และคุณสมบัติของเรือกวาด 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ หลักการทำงานของการกวาดทุ่นระเบิดแบบ OROPESA กรรไกร 

MK. 9 MK.11 MK.12 กรรไกรระเบิด MK. 12 MK. 14 MK.15 สายกวาดแบบ ANTENNA ยาน PLUTO 
๓. ประกอบกรรไกรแบบต่าง ๆ ได้รู้ถึงหลักการทำงานของยาน PLUTO 
๔. นำทักษะของการกวาด ทุ่นระเบิด มาใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพได้อย่างปลอดภัย 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับส่วนประกอบของสายกวาด ชนิดของกรรไกร วิธีการใช้กรรไกร ในการติดตั้ง

สายกวาดทุ่นระเบิดแต่ละชนิดจนการบำรุงรักษา 
  



๔๒ 

 

 

รหัส ๒๒๑๑ – ๑๗๐๑  อาวุธปล่อยนำวิถีเบื้องต้น (Introduction to Missile)                ๑ – ๓ – ๒.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจหลักการนำวิถีและอาวุธปล่อยนำวิถีเบื้องต้น อาวุธปล่อยที่มีใช้ในกองทัพเรือ 
๒. สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การบำรุงรักษา ในเบื้องต้นได้ 
๓. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปใช้ในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความสำคัญหลักการนำวิถีของอาวุธนำวิถีเบื้องต้นได้  และการบำรุงรักษา           

ลูกอาวุธนำวิถี แท่นยิง และอุปกรณ์เก่ียวข้อง 
๒. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานและอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ชนิดของอาวุธปล่อยนำวิถี คุณสมบัติทั่วไป ส่วนประกอบของอาวุธปล่อย ระบบ

ควบคุมการยิง แท่นยิง ท่อยิง ลูกอาวุธปล่อยนำวิถี ส่วนนำวิถี ส่วนควบคุมการทำงาน ส่ วนหัวรบและชนวน 
ส่วนวัดความสูง ส่วนนำร่องอัตโนมัติ ส่วนขับเคลื่อนหลัก ส่วนขับเคลื่อนต้น ปีก หาง แบตเตอรี่ ส่วนสนับสนุน
และระบบไฟฟ้า ขั้นตอนการทำงาน วิถีการโคจร อาวุธปล่อยนำวิถีที่มีใช้ในกองทัพเรือ อาวุธนำวิถี Exocet MM.38 
อาวุธนำวิถี  C – 801 อาวุธนำวิถี Harpoon Block 1C 

รหัส ๒๒๑๑ – ๑๗๐๒  เครื่องควบคุมการยิงเบื้องต้น                                               ๑ – ๓ – ๒.๕ 
                            (Introduction to Fire–control System) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจหลักการทำงานของ ซินโคร เซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE 
๒. มีสามารถในการประยุกต์ใช้ ซินโคร เซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE ได้ถูกต้อง 
๓. มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม การทำงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้หลักการทำงานของ ซินโคร เซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE 
๒. ทดสอบซินโคร เซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE 
๓. ประยุกต์ใช้ ซินโคร เซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาหลักการและปฏิบัติเกี่ยวกับ ซินโคร เซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE 

รหัส ๒๒๑๑ – ๑๗๐๓  ศูนยย์ุทธการและการสื่อสารเบื้องต้น                                 ๓ – ๒ – ๔ 
                            (Combat Information Center and Introduction to Communication) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ของระบบศูนย์ยุทธการ 
๒. สามารถปฏิบัติงาน และรู้การทำงานของห้องศูนย์ยุทธการ 
๓. มีกิจนิสัยในการนำความรู้ไปใช้ในสาขาอาชีพและและเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานเกี่ยวกับระบบศูนย์ยุทธการ 
๒. นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

  



๔๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบศูนย์ยุทธการ ภารกิจและหน้าที่ของระบบศูนย์ยุทธการ ตลอดจนนำ

ความรู้ทั่วไปในศูนย์ยุทธการไปใช้การในสาขาอาชีพ 
 
๒.๒ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

รหัส ๒๒๐๐ – ๑๘๐๑  การปืน นว. ๓ (General Line Gunnery III)                           ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณลักษณะทั่วไป ส่วนประกอบของปืนกล ๔๐/๖๐ แบบ ๙๓ และปืนกล ๓๐ มม. มาร์ค ๔๔ 
๒. รู้ระบบและอาการทำงานของปืน การถอดประกอบปืน     
๓. รู้วิธีการแก้ไขข้อขัดข้อง และการบำรุงรักษา  
๔. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประหยัดและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ ระบบการทำงาน  
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับอาการกลของปืน ขณะทำการยิง  
๓. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปืน 
๔. บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง  
๕. แก้ไขข้อขัดข้อง 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับส่วนประกอบของปืน อาการกล ระบบการทำงาน การถอดประกอบ          

การแก้ไขข้อขัดข้อง และการบำรุงรักษาปืนกล ๔๐/๖๐ แบบ ๙๓ และปืนกล ๓๐ มม. มาร์ค ๔๔ 

รหัส ๒๒๐๐ – ๑๘๐๒  การปืน นว. ๔ (General Line Gunnery IV)                     ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณลักษณะทั่วไป ส่วนประกอบของปืน ๗๖/๖๒ 
๒. รู้ระบบและอาการทำงานของปืน การถอดประกอบปืน  
๓. รู้วิธีการแก้ไขข้อขัดข้องและการบำรุงรักษา  
๔. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประหยัด และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ ระบบการทำงาน  
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับอาการกลของปืน ขณะทำการยิง  
๓. ถอดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของปืน 
๔. บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง 

คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบของปืน อาการกล ระบบการทำงาน การถอดประกอบ การแก้ไข
ข้อขัดข้อง และการบำรุงรักษาปืน ๗๖/๖๒ 
  



๔๔ 

 

 

รหัส ๒๒๑๑ – ๑๘๐๑  เดินเรือ ๑ (Navigation I)                                                     ๒ – ๔ – ๔ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิเคราะห์ศัพท์การเดินเรือ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร เครื่องวัดแดด นาฬิกา
โครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ การหาเวลาธงลง พร้อมกับการฝึกขีดเข็ม       
และการฝึกการหาที่เรือ 

๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์ศัพท์การเดินเรือ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร เครื่องวัดแดด นาฬิกา
โครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ การหาเวลาธงลง พร้อมกับการฝึกขีดเข็ม       
และการฝึกการหาที่เรือ 

๓. เห็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ศัพท์การเดินเรือ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร เครื่องวัดแดด นาฬิกา
โครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ การหาเวลาธงลง การถือท้ายเรือใหญ่ด้วย     
เครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกขีดเข็ม และการฝึกการหาที่เรือ 

๔. หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานคนประจำเรือของกรมเจ้าท่าและการเข้ายามของคนประจำเรือ 
STCW, 2010 Chapter II, Section A–II/1 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ศัพท์การเดินเรือ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร เครื่องวัดแดด 
นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ การหาเวลาธงลง การถือท้ายเรือใหญ่ด้วย     
เครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกขีดเข็ม และการฝึกการหาที่เรือ 

๒. ฝึกปฏิบัติในการใช้เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร เครื่องวัดแดด นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ   
การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ การหาเวลาธงลง การถือท้ายเรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่
ในอ่างน้ำ การฝึกขีดเข็ม และการฝึกการหาที่เรือ 

๓. ใช้ภาษาอังกฤษทางเรือในการปฏิบัติงานบนเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิเคราะห์ศัพท์การเดินเรือ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร เครื่องวัดแดด      
นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ การหาเวลาธงลง การถือท้ายเรือใหญ่  
ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกขีดเข็ม และการฝึกการหาที่เรือ 

รหัส ๒๒๑๑ – ๑๘๐๒  เดินเรือ ๒ (Navigation II)                                                    ๒ – ๔ – ๔ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้แผนที่เดินเรือ การหมุนเรือหาดิวิเอชั่น การหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุ      
บนพ้ืนโลก เส้นโค้งดิวิเอชั่น การขีดเข็ม เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบทุ่นเครื่องหมายในการเดินเรือ บรรณสารการ
เดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน และกฎการเดินเรือสากล การถือท้ายเรือ
ใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกขีดเข็ม การฝึกการหาที่เรือ การทำเส้นโค้ง        
ดิวิเอชั่น และการฝึกกระดานหน  

๒. มีความสามารถเกี่ยวกับการแก้แผนที่เดินเรือ การหมุนเรือหาดิวิเอชั่น การหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุบน
พ้ืนโลก เส้นโค้งดิวิเอชั่น การขีดเข็ม เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบทุ่นเครื่องหมายในการเดินเรือ บรรณสารการ
เดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน และกฎการเดินเรือสากล การถือท้าย       
เรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกขีดเข็ม การฝึกการหาที่เรือ  การทำเส้นโค้ง   
ดิวิเอชั่น และการฝึกกระดานหน 

๓. เห็นประโยชน์ในการแก้แผนที่เดินเรือ การหมุนเรือหาดิวิเอชั่น การหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุบน      
พ้ืนโลก  เส้นโค้งดิวิเอชั่น การขีดเข็ม เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบทุ่นเครื่องหมายในการเดินเรือ บรรณสารการ



๔๕ 

 

 

เดินเรือ  พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน และกฎการเดินเรือสากล การถือท้าย      
เรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกขีดเข็ม การฝึกการหาที่เรือ  การทำเส้นโค้ง   
ดิวิเอชั่น และการฝึกกระดานหน 

๔. หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานคนประจำเรือของกรมเจ้าท่าและการเข้ายามของคนประจำเรือ 
STCW, 2010 Chapter II, Section A–II/1  
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการแก้แผนที่เดินเรือ การหมุนเรือหาดิวิเอชั่น การหาที่เรือโดยการตรวจ
วัตถุบนพ้ืนโลก เส้นโค้งดิวิเอชั่น การขีดเข็ม เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบทุ่นเครื่องหมายในการเดินเรือ บรรณสาร
การเดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน และกฎการเดินเรือสากล การถือท้าย      
เรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกขีดเข็ม การฝึกการหาที่เรือ การทำเส้นโค้ง         
ดิวิเอชั่น และการฝึกกระดานหน 

๒. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้แผนที่เดินเรือ การหมุนเรือหาดิวิเอชั่น การหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุ           
บนพ้ืนโลก เส้นโค้งดิวิเอชั่น การขีดเข็ม เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบทุ่นเครื่องหมายในการเดินเรือ บรรณสาร    
การเดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน และกฎการเดินเรือสากล การถือท้าย       
เรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกขีดเข็ม การฝึกการหาที่เรือ การทำเส้นโค้งดิวิเอชั่น 
และการฝึกกระดานหน 

๓. ใช้ภาษาอังกฤษทางเรือในการปฏิบัติงานบนเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้แผนที่เดินเรือ การหมุนเรือหาดิวิเอชั่น การหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุ
บนพ้ืนโลก เส้นโค้งดิวิเอชั่น การขีดเข็ม เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบทุ่นเครื่องหมายในการเดินเรือ บรรณสาร
การเดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน และกฎการเดินเรือสากล การถือท้าย
เรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกขีดเข็ม การฝึกการหาที่เรือ และการทำ     
เส้นโค้งดิวิเอชั่น 

รหัส ๒๒๑๑ – ๑๘๐๓  เดินเรือ ๓ (Navigation III)                                  ๒ – ๔ – ๔ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการหาที่เรือ การเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน การฝึกขีดเข็ม 
ในแผนที่เดินเรือและการฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ  

๒. มีความสามารถเกี่ยวกับการหาที่เรือ การเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน การฝึกขีดเข็ม 
ในแผนที่เดินเรือและการฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

๓. เห็นประโยชน์ในการหาที่เรือ การเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน การฝึกขีดเข็มในแผนที่
เดินเรือและการฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

๔. หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานคนประจำเรือของกรมเจ้าท่าและการเข้ายามของคนประจำเรือ 
STCW, 2010 Chapter II, Section A–II/1   
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการหาที่เรือ การเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน การฝึกขีดเข็ม     
ในแผนที่เดินเรือ การฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

๒. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการหาที่เรือ การเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน การฝึกขีดเข็มในแผนที่
เดินเรือ และการฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

๓. ใช้ภาษาอังกฤษทางเรือในการปฏิบัติงานบนเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๔๖ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการหาที่ เรือ การเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน แผนที่

อิเล็กทรอนิกส์ การฝึกขีดเข็มในแผนที่เดินเรือ และการฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

รหัส ๒๒๑๑ – ๑๘๐๔  เดินเรือ ๔ (Navigation IV)                                                   ๒ – ๔ – ๔ 
จุดประสงค์รายวิชา   เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน ระบบทุ่นเครื่องหมายใน การเดินเรือ 
บรรณสารการเดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน และกฎการเดินเรือสากล 
เพ่ือให้มีความชำนาญในการฝึกขีดเข็มในแผนที่เดินเรือ และการฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

๒. มีความสามารถในการจดจำ เกี่ยวกับการเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน ระบบทุ่น
เครื่องหมายในการเดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน
และกฎการเดินเรือสากล การฝึกขีดเข็มในแผนที่เดินเรือและการฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

๓. มีทัศนคติที่ดีและเห็นประโยชน์ในการเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน ระบบทุ่น
เครื่องหมาย ในการเดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน
และกฎการเดินเรือสากล การฝึกขีดเข็มในแผนที่เดินเรือ และการฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

๔. หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานคนประจำเรือของกรมเจ้าท่าและการเข้ายามของคนประจำเรือ 
STCW, 2010 Chapter II, Section A–II/1   
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน ระบบทุ่นเครื่องหมายในการเดินเรือ 
บรรณสารการเดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกันและกฎการเดินเรือสากล  
การฝึกขีดเข็มในแผนที่เดินเรือ และการฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

๒. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน ระบบทุ่นเครื่องหมายในการเดินเรือ 
บรรณสารการเดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกันและกฎการเดินเรือสากล  
การฝึกขีดเข็มในแผนที่เดินเรือ และการฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

๓. ใช้ภาษาอังกฤษทางเรือในการปฏิบัติงานบนเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน ระบบทุ่นเครื่องหมายในการเดินเรือ  
แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ บรรณสารการเดินเรือ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกันและ  
กฎการเดินเรือสากล เพ่ือให้มีความชำนาญในการฝึกขีดเข็มในแผนที่เดินเรือ การใช้งานแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ และ
การฝึกเปิดบรรณสารการเดินเรือ 

รหัส ๒๒๑๑ – ๑๘๐๕  อาวุธใต้น้ำ ๓  (Underwater Weapons III)                              ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติของเรือดำน้ำและการปราบเรือดำน้ำ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและอาการทำงานของอาวุธใต้น้ำ 
๓. มีทักษะในการใช้อาวุธใต้น้ำ การใช้เครื่องยิง การบำรุงรักษาและการแก้ไขข้อขัดข้อง 
๔. มีกิจนิสัยในการนำไปปฏิบัติราชการในงานอาชีพที่ดีและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติของเรือดำน้ำและอาวุธใต้น้ำ 



๔๗ 

 

 

๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ อาการทำงานของอาวุธใต้น้ำลูกระเบิดลึก MK.6 MK.9 MK.14     
เครื่องยิงและรางปล่อย RDC  

๓. ใช้อาวุธใต้น้ำ และบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องได้ 
๔. นำทักษะของอาวุธใต้น้ำ มาใช้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ 
๕. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาอาวุธใต้น้ำ ไปใช้กับงานอาชีพตามพรรคเหล่า 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับส่วนประกอบการใช้งานอาวุธใต้น้ำ ของลูกระเบิดลึกปราบเรือดำน้ำ เครื่องยิง    

ลูกระเบิดลึก รางปล่อย และการบำรุงรักษา ตลอดจนระบบการทำงานของเครื่องยิงอาวุธปล่อยนำวิถีปราบเรือดำน้ำ 

รหัส ๒๒๑๑ – ๑๘๐๖  อาวุธใต้น้ำ ๔ (Underwater Weapons IV)                       ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของตอร์ปิโดแบบต่าง ๆ 
๒. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและอาการทำงานของอาวุธใต้น้ำ 
๓. มีทักษะในการใช้อาวุธใต้น้ำ การใช้เครื่องยิง การบำรุงรักษาและการแก้ไขข้อขัดข้อง 
๔. มีกิจนิสัยในการไปปฏิบัติราชการในงานอาชีพที่ดีและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของตอร์ปิโด 
๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบ อาการทำงานของอาวุธใต้น้ำ ท่อตอร์ปิโด MK. 32 ตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ 

MK. 44 Mod 1 ตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ MK. 46 ตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ STINGRAY 
๓. นำทักษะของอาวุธใต้น้ำ มาใช้ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ    
๔. นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาอาวุธใต้น้ำ ไปใช้กับงานอาชีพตามพรรคเหล่า 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับส่วนประกอบ การใช้งานของตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ และท่อตอร์ปิโด      

ปราบเรือดำน้ำแต่ละชนิด วิธีใช้เครื่องควบคุมการยิง วิธีป้อนข้อมูล ตลอดจนการบำรุงรักษา 
 
๒.๓  กลุ่มสรรถนะวิชาชีพเลือก 
รหัส  ๒๒๐๐ – ๑๙๐๑  ทหาร ๓ (Military III)                                                  ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ เข็มทิศ การลาดตระเวน การเป็นครูฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธ 
๒. มีความสามารถในการใช้แผนที่ เข็มทิศ การลาดตระเวน การเป็นครูฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธ 
๓. เห็นประโยชน์ในการใช้แผนที่ เข็มทิศ การลาดตระเวน การเป็นครูฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้แผนที่ เข็มทิศ การลาดตระเวน การเป็นครูฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

และบุคคลท่าอาวุธ 
๒. ใช้แผนที่ เข็มทิศ การลาดตระเวน การเป็นครูฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธ  

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแผนที่ เข็มทิศ รายละเอียดขอบระวาง การหาระยะและมุมภาคของทิศ    

ความสูง และเส้นชั้นความสูง การอ่านพิกัด การกำหนดจุดที่อยู่ ลักษณะทั่วไปของเข็มทิศ การเดินทางด้วย   
เข็มทิศ และการใช้แผนที่ประกอบกับเข็มทิศ การลาดตระเวนหาข่าว การลาดตระเวนรบ  และการรายงาน    
การลาดตระเวน ฝึกปฏิบัติการเป็นครูฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและบุคคลท่าอาวุธ 



๔๘ 

 

 

รหัส  ๒๒๐๐ – ๑๙๐๒  ทหาร ๔  (Military IV)                                                  ๑ – ๑ – ๑.๕ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ ยุทธวิธีและเทคนิคพิเศษ การเป็นครูฝึก      
หมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน 

๒. มีความสามารถในการรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ ยุทธวิธีและเทคนิคพิเศษ การเป็นครูฝึก         
หมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน 

๓. เห็นประโยชน์ในการรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ ยุทธวิธีและเทคนิคพิเศษ การเป็นครูฝึก          
หมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน  
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ ยุทธวิธีและเทคนิคพิเศษ การเป็นครูฝึก
หมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน 

๒. ปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ ยุทธวิธีและเทคนิคพิเศษ การเป็นครูฝึกหมู่แถวชิด และการใช้
ดาบปลายปืน 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรบด้วยวิธีรุก–รับในระดับหมู่ การเข้าตีในเวลากลางวันและกลางคืน การเข้าตี
โดยการแทรกซึม ยุทธวิธีและเทคนิคพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติการต่อต้านกองโจร ผลงานของการตั้งรับ การรบในพ้ืนที่
ปลูกสร้าง และการปฏิบัติการรบร่วมทหารราบ–รถถัง ฝึกปฏิบัติการเป็นครูฝึกหมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน 

รหัส  ๒๒๑๑ – ๑๙๐๑  การเรือ ๓ (Seamanship III)                                                ๒ – ๔ – ๔ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเรือใหญ่ เครื่องถือท้าย การหาโมเมนตัมของเรือ จุดหมุนของเรือ 
การเขียนสมุดคู่มือนายยาม การเขียนสมุดปูมพรรคนาวิน การนำเรือยนต์ การแล่นใบ การถือท้ายเรือใหญ่ด้วย
เครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการนำเรือเข้าผูกทุ่น 

๒. มีความสามารถบำรุงรักษาเรือใหญ่ เครื่องถือท้าย การหาโมเมนตัมของเรือ  จุดหมุนของเรือ          
การเขียนสมุดคู่มือนายยาม การเขียนสมุดปูมพรรคนาวิน การนำเรือยนต์ การแล่นใบ การถือท้ายเรือใหญ่ด้วย
เครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการนำเรือเข้าผูกทุ่น 

๓. เห็นประโยชน์ในการบำรุงรักษาเรือใหญ่ เครื่องถือท้าย การหาโมเมนตัมของเรือ จุดหมุนของเรือ    
การเขียนสมุดคู่มือนายยาม การเขียนสมุดปูมพรรคนาวิน การนำเรือยนต์ การแล่นใบ การถือท้ายเรือใหญ่ด้วย
เครื่องฝึกจำลองการถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการนำเรือเข้าผูกทุ่น 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาเรือใหญ่ เครื่องถือท้าย การหาโมเมนตัมของเรือ จุดหมุน
ของเรือ การเขียนสมุดคู่มือนายยาม การเขียนสมุดปูมพรรคนาวิน การนำเรือยนต์ การแล่นใบ การถือท้ายเรือ
ใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการ
นำเรือเข้าผูกทุ่น 

๒. บำรุงรักษาเรือใหญ่ เครื่องถือท้าย การหาโมเมนตัมของเรือ จุดหมุนของเรือ การเขียนสมุดคู่มือ    
นายยาม การเขียนสมุดปูมพรรคนาวิน การนำเรือยนต์ การแล่นใบ การถือท้ายเรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง 
การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการนำเรือเข้าผูกทุ่น 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเรือใหญ่ เครื่องถือท้าย การหาโมเมนตัม  ของเรือ จุดหมุน     
ของเรือ การเขียนสมุดคู่มือนายยาม การเขียนสมุดปูมพรรคนาวิน การนำเรือยนต์ การแล่นใบ การถือท้ายเรือ



๔๙ 

 

 

ใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการ
นำเรือเข้าผูกทุ่น 

รหัส  ๒๒๑๑ – ๑๙๐๒  การเรือ ๔ (Seamanship IV)                                  ๒ – ๔ – ๔ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งในการประจำสถานีต่าง ๆ การนำเรือเข้าฝั่งในเวลามีคลื่น การนำเรือเข้า
เทียบท่าและเทียบเรือใหญ่เวลามีคลื่นลมและกระแสน้ำไหลเชี่ยว ข้อพ่ึงปฏิบัติในเรือกระเชียง  หน้าที่สรั่งเรือ 
หน้าที่จ่าเรือ หน้าที่ต้นเด่น หน้าที่กระซับพัสดุปากเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้าย   
เรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการนำเรือเข้าผูกทุ่น 

๒. มีความสามารถเกี่ยวกับคำสั่งในการประจำสถานีต่าง ๆ การนำเรือเข้าฝั่งในเวลามีคลื่น การนำเรือ
เข้าเทียบท่าและเทียบเรือใหญ่เวลามีคลื่นลมและกระแสน้ำไหลเชี่ยว และข้อพึงปฏิบัติในเรือกระเชียง หน้าที่
สรั่งเรือ หน้าที่จ่าเรือ หน้าที่ต้นเด่น หน้าที่กระซับพัสดุปากเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง        
การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการนำเรือเข้าผูกทุ่น 

๓. เห็นประโยชน์เกี่ยวกับคำสั่งในการประจำสถานีต่าง ๆ การนำเรือเข้าฝั่งในเวลามีคลื่น การนำเรือเข้าเทียบ
ท่าและเทียบเรือใหญ่เวลามีคลื่นลมและกระแสน้ำไหลเชี่ยว ข้อพ่ึงปฏิบัติในเรือกระเชียง หน้าที่สรั่งเรือ หน้าที่    
จ่าเรือ หน้าที่ต้นเด่น หน้าที่กระซับพัสดุปากเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่
ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการนำเรือเข้าผูกทุ่น 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งในการประจำสถานีต่าง ๆ การนำเรือเข้าฝั่งในเวลามีคลื่น การนำเรือเข้าเทียบ
ท่าและเทียบเรือใหญ่เวลามีคลื่นลมและกระแสน้ำไหลเชี่ยว และข้อพ่ึงปฏิบัติในเรือกระเชียง หน้าที่สรั่งเรือ หน้าที่
จ่าเรือ หน้าที่ต้นเด่น หน้าที่กระซับพัสดุปากเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่
ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการนำเรือเข้าผูกทุ่น 

๒. ปฏิบัติเกี่ยวกับการประจำสถานีต่าง ๆ การนำเรือเข้าฝั่งในเวลามีคลื่น การนำเรือเข้าเทียบท่าและเทียบ
เรือใหญ่เวลามีคลื่นลมและกระแสน้ำไหลเชี่ยว และข้อพ่ึงปฏิบัติในเรือกระเชียง หน้าที่สรั่งเรือ หน้าที่จ่าเรือ หน้าที่ต้นเด่น 
หน้าที่กระซับพัสดุปากเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ การฝึกนำเรือด้วย    
เรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการนำเรือเข้าผูกทุ่น 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประจำสถานีต่าง ๆ การนำเรือเข้าฝั่งในเวลามีคลื่น การนำเรือเข้าเทียบท่า
และเทียบเรือใหญ่เวลามีคลื่นลมและกระแสน้ำไหลเชี่ยว และข้อพ่ึงปฏิบัติในเรือกระเชียงหน้าที่สรั่งเรือ หน้าที่        
จ่าเรือ หน้าที่ต้นเด่น หน้าที่กระซับพัสดุปากเรือ การถือท้ายเรือใหญ่ด้วยเครื่องฝึกจำลอง การถือท้ายเรือใหญ่ในอ่างน้ำ 
การฝึกนำเรือด้วยเรือจริง การนำเรือเข้าเทียบ และการนำเรือเข้าผูกทุ่น 
  



๕๐ 

 

 

รหัส ๒๒๑๑ – ๑๙๐๓  พื้นฐานการเงิน  (Basic Finance)                                           ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการเงินต่าง ๆ 
๒. สามารถดำเนินการงานการเงินต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานเป็นระเบียบ ประณีต 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานการเงินต่าง ๆ 
๒. ประยุกต์งานด้านการเงินต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการเงินต่าง ๆ  อาทิเช่น วิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและที่จ่ายควบกับ

เงินเดือน การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาบุตร เงินค่ารักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน การตั้งเบิกและสายงานการเบิกจ่ายเงินของแต่ละประเภท 
 
๒.๔ ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

รหัส  ๒๒๐๐ – ๒๐๐๑  ฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล ๑                                           * – * – ๔ 
                             (On–board Practical Training I) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในเรือหลวงของกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ 
๒. มีทักษะในการปฏิบัติงานในเรือหลวงตามสายวิชาชีพของตนเอง เมื่อสำเร็จการศึกษา 
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลหลักของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น

กำลังพลของกองทัพเรือ 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. สร้างความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานภายในเรือขณะออกปฏิบัติราชการในทะเล 
๒. เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการศึกษาภูมิประเทศตามจังหวัดชายทะเลต่าง ๆ 
๓. สร้างความพร้อมสำหรับหน้าที่นายทหารประทวนในหน่วยงานภายในเรือ 
๔. ปฏิบัติตนอย่างทหารอาชีพในการปฏิบัติรับราชการ 
๕. อยู่ร่วมกันในสังคมทหารอย่างมีความสุข 

คำอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมองค์บุคคล (ณ หน่วยที่ตั้ง) และฝึกปฏิบัติงานทั่วไปตามสถานีต่าง ๆ ในเรือหลวง 

เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเรือหลวงในสายงาน การเดินเรือ และอาวุธประจำเรือ (กองเรือยุทธการ) 

รหัส  ๒๒๐๐ – ๒๐๐๒  ฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล ๒                                           * – * – ๔ 
                             (On–board Practical Training II) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในเรือหลวงของกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ 
๒. มีทักษะในการปฏิบัติงานในเรือหลวงตามสายวิชาชีพของตนเองเมื่อสำเร็จการศึกษา 
๓. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลหลักของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น

กำลังพลของกองทัพเรือ 
  



๕๑ 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเรือหลวงสายวิทยาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ 
๒. ปฏิบัติตนอย่างทหารอาชีพในการปฏิบัติรับราชการ 
๓. อยู่ร่วมกันในสังคมทหารอย่างมีความสุข 

คำอธิบายรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมองค์บุคคล (ณ หน่วยที่ตั้ง) และฝึกปฏิบัติงานทั่วไปตามสถานีต่าง ๆ ในเรือหลวง 

เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเรือหลวงในสายงาน การเดินเรือ และอาวุธประจำเรือ (กองเรือยุทธการ) 
 
๒.๕ โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 
รหัส  ๒๒๑๑ – ๒๑๐๑  โครงงานทหารสามัญและทหารการปืน ๑                                  * – * – ๒ 
                             (General Line and Gunner’s Mate Project I) 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

๑. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
๒. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสาขาตามกระบวนการ

วางแผน ดำเนินงานแก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงาน และนำเสนอผลงาน 
๓. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ      

มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคดิริเริ่ม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
๒. เขียนโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
๓. ดำเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ 
๔. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุป และประเมินผลการดำเนินงานโครงงานตามหลักการ 
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงงานตามรูปแบบ 
๖. นำเสนอผลการดำเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ  

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาที่ศึกษา

เพ่ือสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น  หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ  
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดำเนินงานโครงงาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน การนำเสนอผลงานโครงงาน ดำเนินการ
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่กำหนด 

รหัส ๒๒๑๑ – ๒๑๐๒  โครงงานทหารสามัญและทหารการปืน ๒                                  * – * – ๒ 
                            (General Line and Gunner’s Mate Project II) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
๒. สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนางานในสาขาตามกระบวนการ  วางแผน 

ดำเนินงานแก้ไขปัญหา ประเมินผล ทำรายงาน และนำเสนอผลงาน 
๓. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือสร้างและพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
  



๕๒ 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรือพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
๒. เขียนโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานตามหลักการ 
๓. ดำเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ 
๔. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงงานตามหลักการ 
๕. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงงานตามรูปแบบ 
๖. นำเสนอผลการดำเนินงานด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ  

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาที่ศึกษา

เพ่ือสร้างและหรือพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น  หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ 
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดำเนินงานโครงงาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปจัดทำรายงาน  การนำเสนอผลงานโครงงาน ดำเนินการ
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่กำหนด 
 
  



๕๓ 

 

 

๓. หมวดวิชาเลือกเสร ี
รหัส ๒๓๐๐ – ๒๒๐๑   สัญญาณ ๑  (Signal I)                                                     ๑ – ๐ – ๑
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจในการสื่อสารทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 
๒. มีสามารถรับสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 

ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ ประณีต และมีความปลอดภัยในด้านการสื่อสาร 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 
๒. ทดลองรับสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล 

และธงสัญญาณ) 

รหัส ๒๓๐๐ – ๒๒๐๒   สัญญาณ ๒  (Signal II)                                                      ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจในการสื่อสารทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 
๒. สามารถรับ–ส่งสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 

ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ ประณีต และมีความปลอดภัยในด้านการสื่อสาร 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 
๒. ทดลองรับ–ส่งสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ–ส่งสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล 

และธงสัญญาณ) 

รหัส ๒๓๐๐ – ๒๒๐๓   สัญญาณ ๓ (Signal III)                                                       ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 
ได้ตามความเร็วที่กำหนด 

๒. มีความสามารถในการรับ–ส่งสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล 
และธงสัญญาณ) ได้ถูกต้องตามความเร็วที่กำหนด 

๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ ประณีต และมีความปลอดภัยในด้านการสื่อสาร 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 
ตามความเร็วที่กำหนด 

๒. รับ–ส่งสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 
ตามความเร็วที่กำหนด 
  



๕๔ 

 

 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ–ส่งสัญญาณทางทัศนสัญญาณโดยกำหนดความเร็ว ดังนี้ ธงสองมือไทย 

๑๐ คำต่อนาที  โคมไฟไทย ๖ คำต่อนาที โคมไฟสากล ๗ คำต่อนาที และธงสัญญาณ ๓ ตัวอักษรต่อนาที 

รหัส ๒๓๐๐ – ๒๒๐๔   สัญญาณ ๔ (Signal IV)                                                     ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 
ได้ตามความเร็วที่กำหนด 

๒. มีความสามารถในการรับ–ส่งสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล 
และธงสัญญาณ) ได้ถูกต้องตามความเร็วที่กำหนด 

๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ ประณีต และมีความปลอดภัยในด้านการสื่อสาร 
สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธง
สัญญาณ) ตามความเร็วที่กำหนด 

๒. รับ–ส่งสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) 
ตามความเร็วที่กำหนด 
คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ–ส่งสัญญาณทางทัศนสัญญาณโดยกำหนดความเร็ว ดังนี้ ธงสองมือไทย  
๒๓ คำต่อนาที โคมไฟไทย ๑๒ คำต่อนาที โคมไฟสากล  ๑๔ คำต่อนาที และธงสัญญาณ ๗ ตัวอักษรต่อนาที 

รหัส ๒๓๐๐ – ๒๒๐๕   ข้อบังคับสรรพาวุธ (Regulations Related to Ordnance)           ๑ – ๐ – ๑ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและคำจำกัดความของสรรพาวุธ อุปกรณ์สรรพาวุธ ยุทโธปกรณ์ และ
เครื่องสรรพาวุธ 

๒. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับสรรพาวุธ ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ ตามท่ีข้อบังคับกำหนดได้ 
๓. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของสรรพาวุธ อุปกรณ์สรรพาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเครื่องสรรพาวุธ 
๒. ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับสรรพาวุธ ตามท่ีข้อบังคับสรรพาวุธกำหนด 
๓. ดูแลรักษาความปลอดภัยสรรพาวุธที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างถูกต้อง 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับสรรพาวุธเพ่ือความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสรรพาวุธ

และปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อบังคับกำหนด 
  



๕๕ 

 

 

รหัส ๒๓๑๑ – ๒๒๐๑  พลาธิการในเรือเพื่อการทำงาน                                                ๑ – ๐ – ๑ 
                            (Shipboard Welfare on the Job) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความเข้าใจการพลาธิการในเรือ 
๒. สามารถใช้วัสดุสายพลาธิการได้ถูกต้อง 
๓. เห็นประโยชน์การนำวัสดุสายพลาธิการมาใช้งานภายในเรือได้ 

สมรรถนะรายวิชา 
แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายและวิธีการพลาธิการในเรือ 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพลาธิการในเรือ 

  



๕๖ 

 

 

๔. กิจกรรมเสรมิหลักสตูร 
รหัส ๒๔๐๐ – ๒๓๐๑   กิจกรรมเสริมความรู้ในสายวิชาชีพ                                           * – * – ๐ 

                 (Development Activities for Career) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของแหล่งวิทยาการที่ศึกษาดูงาน 
๒. สามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน 
๓. มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาดูงานสายอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับกิจการของแหล่งสายวิทยาการที่ศึกษาดูงาน 
๒. ระบุภารกิจของแหล่งวิทยาการที่ศึกษาดูงาน 
๓. นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับแหล่งวิทยาการที่สอดคล้องกับลักษณะงานของแต่ละเหล่าทหารทั้งในและนอก

กองทัพเรือ 

รหัส ๒๔๐๐ – ๒๓๐๒   กิจกรรมชมรม                                                                   * – * – ๐ 
                             (Club Activities) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านทางกิจกรรมชมรม 
๒. รู้จักแบ่งเวลาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๓. มีทัศนคติที่ดีและตระหนักเกี่ยวกับการสร้างความรัก สามัคคี และทำงานเป็นทีม 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของชมรม 
๒. วางแผน ปฏิบัติ ประเมินผลและปรับปรุงการทำกิจกรรมในชมรม 
๓. ใช้กระบวนการกลุ่ม การเป็นผู้นำละผู้ตามในการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 
๔. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากกิจกรรมชมรมในการปฏิบัติงาน 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชมรมต่อสู้ป้องกันตัว ชมรมดุริยางค์และดนตรีสากล ชมรมดนตรีไทย         

และดนตรีพ้ืนบ้าน ชมรมกายบริหารประกอบอาวุธ ชมรมดำน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชมรมถ่ายภาพ 
สร้างสื่อและสารสนเทศ ชมรมซ่อมเครื่องไฟฟ้า ชมรมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการเรียนรู้ และชมรมวารสาร
และภาษา 

รหัส ๒๔๐๐ – ๒๓๐๓   กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย                                  * – * – ๐ 
                             (Physical Fitness Activities)  
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ กติกาและวิธีการเล่นของกีฬาที่เข้าร่วม 
๒. มีสมรรถภาพทางร่างกาย ที่สมบูรณ์แข็งแรง 
๓. มีทัศนคติที่ดีและความตระหนักในประโยชน์ของการออกกำลังกาย มีจิตใจเป็นนักกีฬา 

  



๕๗ 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการ กติกาและวิธีการเล่นกีฬาที่เข้าร่วม 
๒. มีทักษะในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องตามหลักการและกติกา 
๓. มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะและมีน้ำใจนักกีฬา 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวอลเลย์บอล ฟุตบอล ว่ายน้ำ เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เทนนิส เปตอง แบดมินตัน 

บาสเกตบอล รักบี้ฟุตบอล ยกน้ำหนักและเพาะกาย กายบริหารแบบราชนาวี กีฬาทหารเรือ กรีฑา ปัญจกีฬาทหาร 
จักรยาน ฮอกกี ้ว่ายน้ำ โปโลน้ำ เรือพาย เรือกระเชียง ยิงธนู ดาบสากล เรือใบ วินด์เซิร์ฟ ยิงปืน มวย เทควันโด 
หมายเหตุ ชนิดของกีฬาสามารถเพ่ิม ลดและปรับให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ตามที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือกำหนด 

รหัส ๒๔๐๐ – ๒๓๐๔  กิจกรรมว่ายน้ำพื้นฐาน (Basic Swimming Training)                    * – * – ๐ 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. รู้ถึงขั้นตอน วิธีการฝึก มีทักษะพ้ืนฐานสำหรับการว่ายน้ำ 
๒. รู้ถึงขั้นตอน การว่ายน้ำในท่าพ้ืนฐาน 
๓. เกิดความชำนาญเพื่อพัฒนาทักษะไปสู่การพัฒนามากยิ่งขึ้น 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการว่ายน้ำเบื้องต้น และเพ่ิมทักษะในการว่ายน้ำ 
๒. ว่ายน้ำในท่าพ้ืนฐานได้ 
๓. พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพเพ่ือให้เกิดทักษะที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น 

คำอธิบายรายวิชา 
การปฏิบัติการฝึกว่ายน้ำ/ดำน้ำ ต้องว่ายน้ำระยะทาง  ๒๐๐ เมตร ในเวลาไม่เกิน  ๖ นาที ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำ

โดยไม่มีอุปกรณ์ชูชีพ ๒๐ นาที ดำน้ำลึก (ดำน้ำเก็บของ) ๑๗ ฟุต ๕ เมตร ดำน้ำควบคุมการหายใจใต้ผิวน้ำ
ระดับความลึก ๑–๓ ฟุต ๔๐ วินาที และว่ายน้ำในทะเลระยะทาง ๗๐๐ หลา จำนวน ๒ ครั้ง  ซึ่งเป็นการ
ฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญและมีพัฒนาการทักษะมากยิ่ง ๆ ขึ้น 

รหัส ๒๔๐๐ – ๒๓๐๕   กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ                                        * – * – ๐   
                             (Life Saving And Water Rescue) 
จุดประสงค์รายวิชา  เพ่ือให้ 

๑. รู้จักอุปกรณ์และคุณสมบัติต่าง ๆ  ที่ใช้ในการฝึกฯ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
๒. รู้ถึงข้ันตอน และวิธีการฝึกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
๓. มีพัฒนาการสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปฝึก และใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 
๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการฝึก และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มีทักษะและพัฒนาการรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
๓. สามารถนำความรู้ที่ได้รับการฝึกไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธิบายรายวิชา 
ปฏิบัติการฝึกว่ายน้ำ/ดำน้ำ ต้องว่ายน้ำระยะทาง ๓๐๐ เมตรไม่เกิน ๙ นาที ลอยตัวอยู่บนผิวน้ำโดยไม่มี

อุปกรณ์ชูชีพ ๒๕ นาที  ดำน้ำลึก (ดำน้ำเก็บของ) ๑๗ ฟุต ๕ เมตร ดำน้ำควบคุมการหายใจใต้ผิวน้ำระดับความลึก 
๑–๓ ฟุต ๔๕ วินาทีแต่ไม่เกิน ๒ นาที และว่ายน้ำในทะเลระยะทาง ๗๐๐ หลา จำนวน ๒ ครั้ง เรียนรู้และฝึก 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น นำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๕๘ 

 

 

นิยามศัพท์ 
 

 เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันในความหมายของคำที่ใช้ในการจัดทำหลักสูตร จึงได้กำหนดความหมาย
ของคำไว้ดังนี้ 
 “ท – ป – น”  หมายถึง  ตัวอักษรที่กำหนดไว้ และให้มีความหมาย ดังนี้ 
                 – ท    หมายถึง  ทฤษฎีที่กำหนดให้เรียนในหนึ่งสัปดาห์  ซึ่งมีจำนวนคาบ ไม่น้อยกว่าจำนวน
ตัวเลขที่กำหนดในวิชานั้น ๆ  
                – ป    หมายถึง  ปฏิบัติที่กำหนดให้เรียนในหนึ่งสัปดาห์  ซึ่งมีจำนวนคาบ ไม่น้อยกว่าจำนวน
ตัวเลขที่กำหนดในวิชานั้น ๆ  
                  – น    หมายถึง  หน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในวิชานั้น ๆ  
 “ผ”  หมายถึง  ผ่าน  เป็นค่าของระดับคะแนนที่กำหนดให้เรียนในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้อง
สอบผ่านในวิชานั้น ๆ  
 “ม.ก.”  หมายถึง  การเรียนเพ่ือเสริมความรู้ โดยไม่นับหน่วยกิต  
 “รายวิชา”  หมายถึง  รายวิชาภาคทฤษฎี  ๑ คาบเรียนต่อสัปดาห์  ตลอดภาคเรียนรวมกับเวลา  
ของการวัดผลไม่น้อยกว่า ๑๘ คาบเรียน มีค่า ๑  หน่วยกิต  และรายวิชาภาคปฏิบัติ  ๒ คาบเรียน ต่อสัปดาห์ 
ตลอดภาคเรียนรวมกับเวลาของการวัดผลไม่น้อยกว่า ๓๖ คาบเรียน มีค่า ๑ หน่วยกิต   (อ้างอิงจากการบริหาร
วิชาการ รศ.ดร.ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์,  ๒๕๓๕ : ๔๕)    
 



๕๙ 

 

 

ภาคผนวก 
 

๑. อนุมัติ จก.ยศ.ทร. เห็นชอบหลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
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