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 คู่มือประกอบการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโสฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื ่อให้นายทหาร
นักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
การศึกษาตลอดหลักสูตร โดยเป็นการรวบรวมรายละเอียดต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์และจ าเป็น ต่อ
การศึกษาในหลักสูตร เช่น การแถลงหลักสูตรโดยสังเขป  สาระหลักสูตร  ก าหนดการและวิธีการศึกษา     
การแบ่งกลุ่มสัมมนา/อภิปราย แบบฟอร์มการจัดท าเอกสารสรุปผลการอภิปราย และการจัดนายทหาร
นักเรียนประจ ากลุ่มและการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ตามสาระหลักสูตรนายทหารอาวุโสประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติตนของนายทหารนักเรียนได้เป็นอย่างดี และในโอกาสนี ้ขอให้นายทหารนักเรียนมุ่งมั ่นใน
การศึกษาและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางที่โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือก าหนด และส าเร็จ
การศึกษาตามท่ีทุกท่านมุ่งประสงค์ไว้ทุกประการ 
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ปรัชญา (Philosophy) 
 

“เสริมความรู้ พัฒนาความคิด ฝึกให้เป็นผู้น า และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ” 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

"โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือจะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ ์
แก่นายทหารนักเรียน เพ่ือให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา 

และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล" 
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ประวัติ 

 การศึกษาของนายทหารเรือเริ่มมีมาต้ังแต่พุทธศักราช ๒๔๕๐ ในสมัยท่ี พลเรือเอก     
กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต เป็นผู้ส าเร็จราชการ กระทรวงทหารเรือเมื่อนักเรียนนายเรือได้รับยศเป็น
นายทหารสัญญาบัตร และรับราชการในเรือแล้วอย่างน้อย ๖ เดือน ส่งให้เข้าเรียนในโรงเรียนการอาวุธ 
ท้ัง ๒ พรรค คือ พรรคนาวิน และพรรคกลิน ต่อจากนั้นเมื่อมียศไม่เกินนายเรือโทผู้ช่วยหรือเรือเอกใน
ปัจจุบัน จึงเข้าเรียนโรงเรียนช้ันสูงนายเรือหรือโรงเรียนช้ันสูงช่างกล ระยะเวลาศึกษา ๑ ปี โรงเรียนท่ี
จัดเป็นโรงเรียนช้ันสูงในสมัยนั้น คือ โรงเรียนเสนาธิการ ผู้ท่ีจะเข้าโรงเรียนนี้ได้ต้องเป็นนายทหารเดินเรือ 
ซึ่งเป็นผู้บังคับการเรือยศไม่ต่ ากว่าเรือโท (คือนาวาตรีในปัจจุบัน) และได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน
อาวุธมาแล้ว ๒ ปี ท้ังนี้ตามข้อบังคับทหารเรือท่ี ๓/๗๓๑๔ ลง ๒๒ ธันวาคม ๒๔๕๐ ว่าด้วยการศึกษา
ส าหรับนายทหารในกรมทหารเรือ ข้อบังคับนี้ได้เลิกใช้ใน  พ.ศ.๒๔๖๗ เมื่อกระทรวงทหารเรือได้ออก
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของโรงเรียนนายทหารเรือท่ี ๒๔/๒๔๖๗/๑๘๙๑๐ ลง ๕ มกราคม ๒๔๖๗ 

 เมื่อได้วางโครงการจัดต้ังโรงเรียนนายทหารเรือขึ้นพร้อมแล้วในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๔๖๗ 
กระทรวงทหารเรือจึงได้ลงค าส่ังท่ี ๓๘๔ /๒๔๖๗/๐๙๑๓๑ ให้นายทหารเข้าศึกษาในโรงเรียน นับเป็น 
นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นท่ี ๑ เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๔๖๘ นายทหารเรือท่ีเข้า
ศึกษาต้องมียศไม่สูงกว่านาวาตรี และไม่ต่ ากว่าเรือเอก ขณะนั้น รร.สธ.ทร. คงมีแต่นายทหารพรรคนาวิน
เท่านั้นท่ีเข้าศึกษา พลเรือตรีพระยาราชวังสัน ได้ให้โอวาทแก่นายทหารนักเรียนในวันท าพิธีเปิด โรงเรียน
นายทหารเรือ มีใจความตอนหนึ่งว่า … การที่ได้ให้นายทหารเรือกลับเข้ามาศึกษาในโรงเรียน
นายทหารเรือนี้ ก็เพื่อจะได้รู้จักกิจการของทหารเรือให้กว้างขวางออกไป จะได้ปฏิบัติการและติดต่อ
กับต่างประเทศในเวลาปกติ และเพื่อรู้จักปฏิบัติการตามหน้าที่ในเวลาสงครามได้ด้วย… ต้ังแต่เปิด
โรงเรียนนายทหารเรือขึ้นครั้งแรกดังกล่าวแล้ว ในปีต่อๆ มา กระทรวงทหารเรือก็ได้ลงค าส่ังให้นายทหาร
เรือเข้าศึกษาเป็นรุ่นๆ ตามโอกาสอันเหมาะสม จนถึง พ.ศ.๒๔๘๓ นับเป็นรุ่นท่ี ๑๑ การศึกษาของ
นักเรียนนายทหารรุ่นนี้มิได้เป็นไปโดยราบรื่น เนื่องจากได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับอินโด
จีนฝรั่งเศส กองทัพเรือจึงได้มีค าส่ังท่ี ๑๓๒/๘๓ ลง ๒๘ พ.ย.๒๔๘๓  เรื่องเตรียมฝึกภาคพิเศษ 
กองทัพเรือจึงได้มีค าส่ังท่ี ๑๓๒/๘๓ ลง ๒๘ พ.ย.๒๔๘๓ เรื่องเตรียมฝึกภาคพิเศษและค าส่ังบรรจุ
ต าแหน่งนายทหารตลอดจนค าส่ังลับอื่นๆ ท าให้นักเรียนนายทหารต้องแยกย้ายกันไปจนโรงเรียน
นายทหารเรือต้องปิดการศึกษา ต้ังแต่ ๒๙ พ.ย.๒๔๘๓ เมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้ว กองทัพเรือได้มีค าส่ังท่ี 
๙๘/๘๔ ลง ๑๔ ก.ค.๒๔๘๔ และ ๑๐๐/๘๔ ลง ๑๕ ก.ค.๒๔๘๔ เรื่องย้ายและบรรจุต าแหน่งนายทหาร
ในการย้ายครั้งนี้ได้ส่ัง ให้บรรดานักเรียนนายทหารกลับเข้าโรงเรียนนายทหารเรือเพื่อศึกษาต่อไปต้ังแต่ 
๑๖ ก.ค.๒๔๘๖ 

 ต่อมาได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามด้วย นายทหารนักเรียน
ต้องลงประจ าเรือตามค าส่ังกองทัพเรือท่ี ๑๙๘/๘๔ ลง ๒๘ พ.ย.๒๔๘๔ และท่ี ๒๐๗/๘๔ ลง ๘ ธ.ค.
๒๔๘๔ เรื่องย้ายและบรรจุต าแหน่งนายทหารเข้าประจ ากองทัพเรือ เมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายความคับ
ขันลงกองทัพเรือจึงได้มีค าส่ังท่ี ๑๐๖/๘๕ ลง ๒๘ ก.ย.๒๔๘๕ ให้นายทหารเข้าเรียนต่อจนจบหลักสูตร
อีก ๒ เดือน โดยให้ไปรับการศึกษาท่ีโรงเรียนต้ังแต่เวลา ๑๓๐๐ ถึง ๑๖๐๐ ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ ท้ังนี้
แต่ ๒๘ ก.ค.๒๔๘๕ เป็นต้นมาจนจบการศึกษา เมื่อสถานการณ์ของสงครามได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
การศึกษาของโรงเรียนนายทหารเรือจึงจ าต้องหยุดชงักไปช่ัวคราวอีก และได้เปิดขึ้นใหม่เมื่อ ๒๒ พ.ค.
๒๔๘๗ ณ สน.สส. นับเป็นรุ่นท่ี ๒ ตามค าส่ังกองทัพเรือท่ี ๕๔/๒๔๘๗ ลง ๙ พ.ย.๒๔๘๗ เรื่องเปิด
การศึกษาของ รร.นายทหารเรือรุ่นนี้นับเป็นรุ่นเดียวท่ีเรียนท่ีสัตหีบ โรงเรียนายทหารเรือได้มาต้ังกอง



 ๓ 

อ านวยการอยู่ท่ีตึกสามสมอส่วนห้องเรียนนั้นได้ขอยืมห้องของโรงเรียนนายเรือเดิมมาใช้ ๒ ห้อง และได้
เปิดการสอนเมื่อ ๒๐ ส.ค.๙๐ นับเป็นรุ่นท่ี ๑๓ เนื่องจากตึกสามสมอได้ถูกรื้อและสร้างเป็นตึก
กองทัพเรือ โรงเรียนนายทหารเรือจึงได้ย้ายจากตึกสามสมอมาอยู่ช้ันล่างของตึกกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
เมื่อ ๒๐ ส.ค.๙๒ และเปิดการศึกษารุ่นท่ี ๑๔ ขึ้น ระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๔๙๖ สถานการณ์ของ
บ้านเมืองและความจ าเป็นบางประการของกองทัพเรือ รร.นายทหารเรือได้ปิดการศึกษา ๔ ปี และได้เปิด
ท าการศึกษาใหม่เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๙๗ นับเป็นรุ่นท่ี ๑๕ 

 ใน พ.ศ.๒๔๙๙ ได้มีการจัดระเบียบราชการกองทัพเรือใหม่โรงเรียนนายทหารเรือเป็น
หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ อยู่ในส่วนการศึกษาไม่ขึ้นต่อกรมยุทธศึกษาทหารเรือต่อไป ดังนั้นโรงเรียน
เสนาธิการทหารเรือจึงกลายเป็นโรงเรียนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนนายทหารเรือมิได้ใช้ช่ือโรงเรียนนายทหาร
เรือเหมือนเดิม กองทัพเรือได้มีค าส่ัง ทร.ท่ี ๑๕๒/๙๙ ลง ๑ พ.ค.๙๙ ให้นายทหารพรรคนาวิน จ านวน 
๒๐ นาย เข้าศึกษาใน รร.สธ.ทร. นับเป็นรุ่นท่ี ๑๗ และรุ่นนี้เองท่ีเปิดโอกาสให้เหล่าทัพอื่นเข้ามาร่วม
เรียนด้วยเป็นครั้งแรก กองทัพอากาศได้ส่งนายทหารยศนาวาอากาศตรี มาร่วมศึกษาด้วย ๒ นาย 
ส าหรับสถานศึกษาคือ อาคารไม้ช้ันเดียวข้างอาคารกรมเสนาธิการทหารเรือเดิม  โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือได้ย้ายมาอยู่ท่ีช้ันบนตึกกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  เมื่อ ๒ ธ.ค.๐๒ จนถึง ๒๗ ม.ค.๑๔ และ
นายทหารนักเรียน รร.สธ.ทร. รุ่นท่ี ๓๑ นับเป็นรุ่นสุดท้ายท่ีเรียน ณ สถานท่ีนี้ โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือได้ย้ายตามโรงเรียนนายทหารเรือมาอยู่ ณ ตึกสร้างใหม่บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ เมื่อ ๒๘ ม.ค.๑๔ 
นทน.รร.สธ.ทร. รุ่นท่ี ๓๑ นับเป็นรุ่นแรกที่ได้เข้าศึกษาท่ีตึกใหม่ 

 ในปี ๒๕๒๖ สมัยท่ี พลเรือเอก สุภา คชเสนี ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายทหาร
เรือ ได้มีความริเริ่มท่ีจะย้ายโรงเรียนนายทหารเรือไปยังสถานท่ีแห่งใหม่ เนื่องจากอาคารสถานท่ีเดิมคับ
แคบไม่เพียงพอท่ีจะรับนายทหารนักเรียนซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี  รวมท้ังไม่สง่างามและไม่
เหมาะสมท่ีจะเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของกองทัพเรือ แต่ความคิดริเริ่มดังกล่าวยังมิสามารถ
ด าเนินการให้เป็นผลส าเร็จได้เนื่องจากองทัพยังขาดแคลนงบประมาณการศึกษาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ เพื่อให้ทันกับวิทยาการ เทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โรงเรียนนายทหารเรือได้ต้ัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตราโรงเรียนนายทหารเรือใหม ่ซึ่งนอกเหนือจากอัตราและการแบ่ง
ส่วนราชการใหม่แล้ว คณะกรรมการชุดนี้ได้เสนอกองทัพเรือขอเปล่ียนช่ือโรงเรียนนายทหารเรือเป็น 
สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง รวมท้ังก าหนดภารกิจใหม่ ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนนายทหารเรือเป็น
สถาบัน การศึกษาช้ันสูงของกองทัพเรือ และอยู่ในระดับเดียวกับสถาบันวิชาการทหารบกช้ันสูงของ
กองทัพบก และ สถาบันวิชาการทหารอากาศช้ันสูงของกองทัพอากาศ มีฐานะและศักด์ิศรีทัดเทียมกัน 
การใช้ช่ือต่างกันอาจท าให้เกิดการเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสถาบันการศึกษาต่างระดับกัน อีกประการหนึ่ง ช่ือ 
โรงเรียนนายทหารเรือ มีส่วนคล้ายกับ โรงเรียนนายเรือ ท าให้มีผู้เข้าใจว่าเป็นโรงเรียนเดียวกันเสมอ 
กองทัพเรือได้ให้ความเห็นชอบเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๔๒๖ เปล่ียนช่ือ โรงเรียนนายทหารเรือ เป็นสถาบัน
วิชาการทหารเรือช้ันสูง พร้อมท้ังก าหนดภารกิจใหม่โดยเสนอกระทรวงกลาโหมขอแก้ไขพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีส่วนราชการของกองทัพเรือเสียใหม่ ในวันท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๒๗ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพเรือ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๒๗ ให้เปล่ียนช่ือ โรงเรียนนายทหารเรือ 
เป็น สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ ๑๓ เมษายน ๒๕๒๗ ตามราชกิจนุเบกษา  
ฉบับพิเศษเล่มท่ี ๑๐๑ ตอนท่ี ๔๘ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๒๗ 
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 ความคิดริเริ่มของ พลเรือเอก สุภา คชเสนี  ได้บรรลุผลส าเร็จในสมัยท่ี  พลเรือเอก 
ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ โดยกองทัพเรือได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานบาง
หน่วยย้ายออกไปจากบริเวณพระราชวังเดิม  เนื่องจากได้เกิดความแออัดมากขึ้นเป็นล าดับ สถาบัน
วิชาการทหารเรือช้ันสูงท่ีเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้องย้ายออกไปตามนโยบายดังกล่าว  โดยกองทัพเรือได้
งบประมาณปี ๒๕๓๑, ๒๕๓๒ และ ๒๕๓๔ เพื่อจัดซื้อท่ีดิน จ านวน ๒๔๙ ไร่ ณ ต าบลศาลายา อ าเภอ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส่วนอาคารนั้นใช้งบประมาณจากปี ๒๕๓๓ อาคารสถาบันวิชาการ
ทหารเรือช้ันสูง ท่ีก่อสร้างใหม่นี้เป็นอาคาร ๖ ช้ัน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร มีห้องเรียนขนาดใหญ่ 
๔ ห้อง รับนักเรียนได้ ๘๒๘ คน และขนาดกลาง ๖ ห้อง รับนักเรียนได้ ๓๐๐ คน รวมท้ังส้ิน ๕๒๘ คน 
ซึ่งนับว่าเพียงพอท่ีจะเปิดการศึกษาได้ท้ัง ๘ หลักสูตรท่ีรับผิดชอบได้พร้อมกัน นอกจากนั้นยังมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในการศึกษาอื่น ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องสัมมนา ห้องฝึกจ าลองยุทธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ และท่ี
ท างานของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีอย่างเพียงพอ รวมท้ังห้องประชุมใหญ่ขนาด ๕๐๐ คน ซึ่งกองทัพเรือ
สามารถใช้เป็นส่วนรวมได้ในกรณีท่ีจ าเป็นจึงกล่าวได้ว่าอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง  นี้เป็น
อาคารท่ีสง่างามเหมาะสม ท่ีจะเป็นสถานศึกษาระดับสูงของกองทัพเรือเป็นท่ีภาคภูมิใจของข้าราชการ
และผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาอย่างแท้จริง และยังมีท่ีดินเหลือกว้างขวางพอท่ีจะขยายออกไปอีกตามความ
จ าเป็น การก่อสร้างอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง ได้แล้วเสร็จและท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ อันเป็นวันคล้ายวันเปล่ียนช่ือหน่วยใหม่ นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือ รุ่นท่ี ๕๓ นับเป็นรุ่นแรกที่เข้าศึกษา ณ อาคารหลังใหม่แห่งนี้ จวบจนปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 

 

 

โครงสร้างและการจัดหน่วย 

 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือมีหน่วยขึ้นตรงสามหน่วยได้แก่ กองบัญชาการ (บก.รร.สธ.ทร.) 
กองการศึกษา (กศษ.รร.สธ.ทร.) และกองการปกครอง (กปค.รร.สธ.ทร.) 

 

 
 

 กองบัญชาการ มีหน้าท่ีบริหารงานและด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและพิธีการ         
การวางแผนและโครงการ รวมท้ังงานสนับสนุนการศึกษาต่างๆ และซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ เครื่องช่วย วัสดุ
อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องสัมมนา ฯลฯ รวมท้ังการด าเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ และหลักสูตรนายทหารอาวุโส รวมท้ังหลักสูตรต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
ตลอดจนมีหน้าท่ีจัดท าแผนงานโครงการ และอ านวยการบริหารการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม
โครงการ ดูแลการบริหารงานเกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์ ด าเนินงาน ด้านสถิติ และการประเมินผลในการ
บริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต รวมท้ังอ านวยความสะดวกในด้านงานธุรการ ติดต่อ ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกกองทัพเรือ 

 

 กองการศึกษา มีหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ท่ี
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย ประมวล และสาระหลักสูตรท่ีกรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือได้อนุมัติไว้ การจัดตารางสอน การเบิกจ่ายเงินค่าสอนค่าสัมมนาต่างๆ การประชุมเพื่อ
เตรียมการสอน การฝึกและการสัมมนาทางวิชาการ อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษา  
ต ารา ใบระเบียนการศึกษา แต่งต้ังและเปล่ียนแปลงอาจารย์ ผู้สอนและอาจารย์คุมกลุ่มสัมมนา  
(Directing Staffs) ในการเรียนการสอน รวบรวมการวัดผลการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน  ประเมินผล
การศึกษาการสอน และประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลของนายทหารนักเรียนร่วมกับกองการปกครอง 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นายทหารนักเรียน 

 กองการปกครอง มีหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การประเมิน
คุณลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถของนายทหารนักเรียนร่วมกับกองการศึกษา  การสถิติและ
ทะเบียนประวัติ งานพิธีการต่างๆ งานสังคม กีฬา การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ รวมท้ังอ านวย
ความสะดวกในเรื่องต่างๆ แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
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ผู้บังคับบญัชา 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการปกครอง กองการศึกษา 

ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 

รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 

ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 

รอง ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 

ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 

ประจ ำ กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ประจ ำ กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ประจ ำ กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ประจ ำ กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
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จุดมุ่งหมาย (Goals) 

 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือมีจุดมุ่งหมายท่ีจะสร้างผู้น าในระดับยุทธการ นายทหารฝ่าย
เสนาธิการระดับกองทัพ นักวางแผนทางทหาร และผู้บริหารระดับกลาง รวมท้ังเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่นายทหารนักเรียน เพื่อให้เพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้บังคับ
หน่วยระดับหมวดเรือ ผู้บังคับการเรือช้ัน ๑ หรือเทียบเท่า นายทหารฝ่ายเสนาธิการระดับกองทัพ และผู้แทน
กองทัพเรือในการประชุมระหว่างประเทศในเวทีต่างๆ 

 
วัตถุประสงค ์(Objectives) 

 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ มีแนวความคิดท่ีจะเสริมสร้างให้นายทหารนักเรียน มีทักษะในการ
ตกลงใจด้วยความมั่นใจ มีความคิดอันเป็นระบบ ถูกต้อง และชอบด้วยเหตุผล นายทหารนักเรียนสามารถ
แสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางทหาร นายทหารฝ่ายอ านวยการ และผู้บริหารระดับกลางขององค์กร 
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี และคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานหรือประสานงานร่วมกับผู้อื่น ข้อยุติ
หรือข้อตกลงใจต่อปัญหาใดๆ ในระหว่างการศึกษา ให้ถือว่าเป็นเพียงค าตอบหนึ่งท่ีมีเหตุผลเท่านั้น โดย
การศึกษาวิชาต่างๆ ท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันต้ังแต่เริ่มจนกระท่ังจบหลักสูตร โดยผ่านวิธีการศึกษา
ต่างๆ ได้แก่  การฟังการบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การแบ่งกลุ่มอภิปราย การแบ่ งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
การค้นคว้า และการดูงานหรือศึกษาภูมิประเทศ  โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีขีดความสามารถ ดังนี้ 
 ๑. ขีดความสามารถในการเป็นผู้น าระดับยุทธการและหรือผู้บังคับการเรือช้ัน ๑ 
  ๑.๑ เป็นผู้น าก าลังทางเรือในพื้นท่ีปฏิบัติการในยุทธการอันส าคัญได้ 
 ๒. ขีดความสามารถของฝ่ายเสนาธิการหน่วยก าลังรบระดับยุทธการ - ยุทธวิธี 
  ๒.๑ เป็นฝ่ายเสนาธิการส าหรับการรบตามแผนป้องกันประเทศ แผนป้องกันชายแดน 
และแผนเผชิญเหตุของกองทัพเรือ สามารถอ านวยการยุทธ์ในระดับยุทธการ – ยุทธวิธี ได้ 
  ๒.๒ เป็นฝ่ายเสนาธิการของก าลังทางเรือ ในการปฏิบัติการผสมกับนานาชาติ 
  ๒.๓ สามารถจัดท าแผนการใช้ก าลังในทุกระดับของกองทัพเรือได้ ร่วมวางแผนการทัพ 
และร่วมจัดท าแผนการใช้ก าลังร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอื่นๆ ได้ 
 ๓. ขีดความสามารถของผู้บริหารหน่วยระดับกอง 
  ๓.๑ สนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์กองทัพเรือ การจัดท าแผนการเตรียมก าลังกองทัพเรือ 
และร่วมจัดท ายุทธศาสตร์ทหาร การอ านวยการยุทธ์ และการใช้ก าลังทหารท้ังในยามสงบและยามสงคราม 
  ๓.๒ บริหารองค์กรในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาพรวมของประเทศ 
บริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล 
 ๔. ขีดความสามารถของผู้บริหารองค์กร 
  ๔.๑ สามารถเป็นผู้น า ผู้บริหารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐในระดับกลางได้ 
  ๔.๒ สามารถจัดท ายุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาวให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐได้ 
  ๔.๓ บริหารทรัพยากรของหน่วยงานและองค์กรภาครัฐในสภาวะวิกฤติได้ 
 
  
 
 



 ๘ 

ขอบเขต (Course Frameworks) 
 หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือเน้นให้การศึกษาในด้านวิชาเสนาธิการกิจ (Staff Affair) และการ
ปฏิบัติการทางทหาร (Joint Military Operations) ท้ังในการท าสงครามและในยามปกติเป็นหลัก อีกท้ัง
ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารนักเรียนมีความรู้เสริมในด้านความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 
การเมืองการปกครอง ยุทธศาสตร์ทางเรือ และการบริหารงานทางทหาร โดยจะศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑. ปัจจัยในการก าหนดยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ 
 ๒. ปัจจัยในการก าหนดโครงสร้างก าลังทางเรือ 
 ๓. การคิด พูด เขียน และการเรียบเรียง อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 ๔. การปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการของกองทัพเรือ  
 ๕. การตกลงใจและการวางแผนทางเรือในการแก้ปัญหาทางทหาร 
 ๖. การปฏิบัติการทางเรือ การยุทธ์ร่วม และสงครามท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๗. การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
 ๘. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางเรือ  
 ๙. การฝึกการวางแผนระดับยุทธการ 
 ๑๐. สังคม กิจกรรม กีฬา การบรรยายพิเศษ การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ 
 
ก าหนดการศึกษา (Study Hour) 

 ๑. ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ ๑๑ เดือนครึ่ง เปิดการศึกษาวันท่ี ๘  ตุลาคม 
๒๕๖๒ และปิดการศึกษาวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
 ๒.  เป็นการศึกษาท้ังวันแบ่งเป็น ช่วงเช้า ๓ คาบ ช่วงบ่าย ๓ คาบ ในแต่ละคาบจะ
ท าการศึกษา ๕๐ นาที พัก ๑๐ นาที ดังนี้   
  ๐๙๐๐ - ๐๙๕๐ 
      ๑๐๐๐ - ๑๐๕๐ 
  ๑๑๐๐ - ๑๒๐๐ 
        ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  ๑๓๐๐ - ๑๓๕๐ 
  ๑๔๐๐ - ๑๔๕๐ 
  ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

หลักสูตร (Curriculum) หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือแบ่งการศึกษาเป็น ๔ หมวดวิชา (ตามผนวก ก) 
 

 
 

 ๑. หมวดวิชาความม่ันคงแห่งชาติ (Theater Security Decision Making) 

  มีจุดมุ่งหมายให้นายทหารนักเรียน มีความเข้าใจในภาพรวมด้านความมั่นคงในภูมิภาค 
และการก าหนดแนวคิดทางยุทธศาสตร์ ซึ่งจะสัมพันธ์กับการจัดโครงสร้างกองทัพไทย และหน้าท่ีของฝ่าย
อ านวยการ กรณีศึกษาจากการท าสงคราม การวางแผนทางทหาร การบริหารงานทางทหาร ปฏิบัติการทาง
ทหาร รวมถึงส่วนสนับสนุนต่างๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาในเรื่องการวางแผนทางทหารต่อไป 

 ๒. หมวดวิชาเสนาธิการกิจ (Staff Affair)  

  มีจุดมุ่งหมายให้นายทหารนักเรียนมีความรู้ และความเข้าใจในการ คิด เขียน พูด และ
วิเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อน ามาซึ่งการก าหนดแนวความคิดในระดับยุทธการในการท าสงคราม นอกจากนั้น
จะได้ศึกษากระบวนการตัดสินใจ และการเช่ือมโยงของกระบวนการตัดสินใจวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง
ทหาร การวางแผนทางทหาร และการส่ังการ ตลอดจนการบริหารงานทางทหารท้ังยามสงบและยาม
สงครามได้อย่างมีระบบ 

 ๓. หมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร (Joint Military Operations) 

  มีจุดมุ่งหมาย ให้นายทหารนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการใช้ก าลังใน
ทุกระดับของกองทัพเรือ ท้ังแผนประณีต (Deliberate Plan) แผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (Crisis 
Action Plan: CAP) จนถึงการจัดท าค าส่ังยุทธการ (Operational Order) ร่วมจัดท าแผนการใช้ก าลัง
ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอื่นๆ ได้ สามารถอ านวยการยุทธ์ในระดับยุทธการ - 
ยุทธวิธี มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการร่วม - ผสม กับนานาชาติ ซึ่งมีแนวโน้มใช้การปฏิบัติการทาง
ทหารท่ีนอกเหนือจากสงคราม อันเป็นการสนองตอบวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ - ยุทธการท่ีถ่ายทอด
มาจากนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 

 ๔. หมวดวิชาสังคม (Social) 

  มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องการเข้าสังคมท่ีถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยระเบียบ
แบบแผนประเพณีและระเบียบปฏิบัติของสังคมโดยท่ัวไป ท้ังอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก  
การแสดงแนวความคิดของนักศึกษาในเรื่องท่ีน่าสนใจในรูปของเอกสาร และการพบปะแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นกับบุคคลส าคัญของหน่วยงานต่างๆ  การสัมผัสกับสภาพแวดล้อมจริงของพื้น ท่ี 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังทราบกฎ กติกา และวิธีการเล่นกีฬาท่ีได้รับความนิยมในสังคม  
เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 



 ๑๐ 

วิธีการด าเนินการศึกษา (Course Guidance) 

 การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ มีลักษณะเป็นการศึกษาในแบบ Active Learning 
โดยมุ่งให้นายทหารนักเรียนรู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงจะมีบทบาทอย่างมากต่อ
ความส าเร็จของการศึกษา การเข้าฟังบรรยายนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาและไม่ใช่ส่วนท่ีส าคัญ
ท่ีสุด  หากแต่ส่วนส าคัญท่ีสุดคือการท่ีผู้เรียนต้องค้นคว้าท้ังจากเอกสารอ่านประกอบและข้อมูลจากแหล่ง
อื่น  รวมทั้งจากประสบการณ์ตรงของนายทหารนักเรียน น ามาประมวลกับหลักวิชาท่ีได้รับจากผู้บรรยาย 
เพื่อพัฒนาแนวความคิดของผู้เรียนเอง แนวความคิดท่ีพัฒนาขึ้นเองนี้ผู้เรียนจะได้จากการแลกเปล่ียนกับ
ผู้บรรยาย อาจารย์ประจ ากลุ่มสัมมนา (Directing Staff : DS) และระหว่างผู้เรียนด้วยกันในห้องเรียนหรือ
ห้องสัมมนา 

               การศึกษาสามารถแยกออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 ๑. การบรรยาย คือ การน าเสนอทฤษฎี หลักการ หรือข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้เข้ารับการอบรม เป็นการอบรมในช้ันเรียน โดยมีอาจารย์หรือวิทยากรเป็นผู้บรรยายและการตอบปัญหา
แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งเนื้อหาการบรรยายตามขอบเขตท่ีก าหนดไว้ในประมวลการศึกษาของหลักสูตร อัน
จะสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการแบ่งกลุ่มอภิปราย หรือการฝึกปฏิบัติได้ รวมถึงการ
น าไปใช้งานจริงในการปฏิบัติราชการต่อไป        
 ๒. การอภิปรายเป็นคณะ คือ การท่ีนายทหารนักเรียนและอาจารย์ร่วมอภิปรายใน
ประเด็นส าคัญ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้จากบทเรียนให้แตกฉานยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้นักศึกษา
พัฒนาแนวคิดท่ีเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถด าเนินการได้ ๒ แบบ คือ  
     ๒.๑ อาจมีลักษณะเป็นการประชุมให้ความรู้หรือแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นในคณะผู้
อภิปรายตามประเด็นท่ีก าหนดในคู่มือการศึกษา หรือประเด็นท่ีอาจารย์หยิบยกขึ้นมาตามแต่กรณี ซึ่งอาจ
ประกอบด้วยคณะผู้อภิปราย ๔-๕ คน โดยมีผู้หนึ่งท าหน้าท่ีด าเนินการอภิปราย ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเหลือ
เป็นผู้ฟัง โดยผู้อภิปรายแต่ละคนได้รับมอบหมายให้พูดในประเด็นและวาระต่างๆ กัน และในตอนท้าย
ผู้ด าเนินการอภิปรายอาจเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้พูดและซักถามกับคณะผู้อภิปรายได้ตามความเหมาะสมแก่
เวลาก่อนท่ีจะจบการอภิปราย  
  ๒.๒ หรืออีกกรณีหนึ่ง อาจเป็นการน าเสนอแสดงความคิดเห็น ของนายทหารนักเรียน
ในห้องเรียน ตามหัวข้อท่ีก าหนดไว้ในคู่มือประกอบการศึกษาของแต่ละหมวดวิชา โดยมีผู้แนะน าอาจารย์
ท าหน้าท่ีด าเนินการอภิปราย (Modulator) (ตามผนวก ข) 

  ๒.๓ นอกจากนี้การอภิปรายเป็นคณะอาจเป็นการน าเสนอผลงานภายหลังการแบ่งกลุ่ม
อภิปรายหรือแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในการศึกษาหัวข้อวิชาหรือชุดวิชานั้นๆ ภายใต้การควบคุมของคณะ
อาจารย์  อันจะท าให้เกิดการถกแถลง แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ี
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

 ๓. การแบ่งกลุ่มอภิปราย เป็นการฝึกอบรมในห้องสัมมนาของแต่ละหลักสูตร โดยแบ่ง
นายทหารนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยท่ีแต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ประจ ากลุ่มสัมมนา (DS) ให้ความรู้และ
ก ากับดูแลการอภิปราย เพื่อท าการอภิปรายหัวข้อความรู้ท่ีได้ศึกษามาหรือท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
หลักสูตร ให้เกิดความแตกฉานมากยิ่งขึ้น รวมท้ังกิจกรรมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในหัวข้อวิชา   
นั้น ๆ ด้วยอันจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้มีความเข้าใจท่ีลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 



 ๑๑ 

ตลอดจนช่วยให้มีการศึกษาลึกลงในรายละเอียดของประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวกับบทเรียน โดยผู้ร่วมอภิปราย
มีเสรีในการออกความคิดเห็นในการถกแถลงปัญหาต่าง  ๆและสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม  

  ท้ังนี้ในการแบ่งกลุ่มอภิปรายนี้ นายทหารนักเรียนจะต้องจัดท า/เขียนประเด็นสัมมนา
ย่อ (Point Brief) ที่ใช้ในการอภิปรายทุกข้อ (ตามผนวก ค) ส่งให้กับวิทยากรประจ ากลุ่มอภิปราย 
ก่อนการอภิปรายทุกครั้ง  

 ๔. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ มีลักษณะการด าเนินการคล้ายกับการแบ่งกลุ่มอภิปราย 
แต่มุ่งเน้นการน าความรู้ท่ีได้จากช้ันเรียนมาเสริมสร้างทักษะด้วยการฝึกคิด และปฏิบัติจนท าด้วยตัวเองได้
หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ มีวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้นายทหารนักเรียนมุ่งแก้ปัญหาหรือแสวงข้อตกลง
ใจเป็นคณะตามโจทย์หรือค าถาม หรือบ่งการท่ีมอบให้ก็ได้ ในบางวิชาการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติอาจจ าเป็น 
ต้องด าเนินการจนได้ผลงานหรือข้อสรุป ซึ่งจะมีการจัดท าเอกสารส่งให้กับ รร.สธ.ทร. และมีการแถลงผลรวม 
ในช้ันเรียน (ตามผนวก ง)  นอกจากนี้แล้ว การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติยังรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่น การฝึก
ยุทธกีฬา เป็นต้น 

 ๕. การค้นคว้า เป็นการศึกษาด้วยการอ่านและค้นคว้าวิชาล่วงหน้าด้วยตนเอง ตามเอกสาร
หรือแนวทางท่ีอาจารย์มอบให้ เพื่อเตรียมการส าหรับการฟังบรรยาย การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติต่อไป ซึ่งนายทหารนักเรียนจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองในการบริหารเวลาในส่วนนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถค้นคว้าได้ทันตามการจัดตารางการเรียน และการแบ่งกลุ่มอภิปราย/การแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ  

 ๖. การดูกิจการและการศึกษาภูมิประเทศ เป็นการน านายทหารนักเรียนไปชมกิจการของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่การศึกษาในหมวดวิชาท่ีก าลังศึกษา โดยนายทหารนักเรียนจะได้รับ
ฟังการบรรยายสรุป การรับทราบข้อมูลโดยตรงจากเจ้าหน้าท่ี และจะได้มีโอกาสทราบข้อมู ลทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร ตลอดจนได้รู้เห็นลักษณะภูมิประเทศและสภาวการณ์ต่างๆ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศด้วยตนเอง 

 ๗. การเรียบเรียงเอกสารและสรุปเร่ือง  เป็นการเรียบเรียงเอกสารหรือสรุปผลของการ
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การแบ่งกลุ่มอภิปราย หรือเขียนบทความตามหัวข้อท่ีฝ่ายวิชาการหรืออาจารย์
ก าหนดให้ นอกจากนี้นายทหารนักเรียนจะต้องท าการเรียบเรียงเอกสารวิจัย และข้อพิจารณาของฝ่าย
อ านวยการ ตามรูปแบบท่ีทางฝ่ายวิชาการก าหนด และเอกสารอ้างอิงของกองทัพเรือ หมายเลข ๘๓๐๒ 
ตามล าดับ โดยจะต้องท าตามขั้นตอนและก าหนดการตามท่ีได้ขออนุมัติจากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ทั้งน้ี
รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคลเห็นสมควร) 

 ๘. การบรรยายสรุป เป็นการเสนอสาระส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ กิจการ การปฏิบัติ 
หรือผลงานให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ๙. การแก้ปัญหาเป็นงานมอบ  เป็นการท างานเป็นคณะหรือเป็นรายบุคคล ในการพิจารณา
แก้ปัญหาท่ีอาจารย์หรือโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือเป็นผู้ก าหนด ซึ่งอาจก าหนดให้นายทหารนักเรียน
เสนอในรูปของการเรียบเรียงหรือบรรยายสรุปหรือท้ังสองอย่าง 
 
 
 
 



 ๑๒ 

การประเมินผลการศึกษา (Student Evaluation)  

 หลักสูตรนี้จะประเมินผลนายทหารนักเรียนจากการแก้ปัญหารายบุคคล(การสอบ) การร่วม
อภิปราย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมด้านการศึกษาต่างๆ  รวมท้ังการจัดท าเอกสารส่วนบุคคลท้ัง
สองเล่ม (เอกสารการพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ และเอกสารวิจัย) นอกจากนี้จะท าการประเมินผลส่วนบุคคล
ด้านพฤติกรรม การร่วมกิจกรรม ปฏิภาณ บุคลิกลักษณะ ความรู้ความสามารถพิเศษ และความเป็นผู้น า
หรือผู้บริหารด้วย โดยจะรายงานผลการศึกษารายบุคคลเสนอต่อ ทร. เมื่อจบการศึกษาต่อไป (รายละเอียด
ตาม ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือว่าด้วยการศึกษาส าหรับนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
 
กิจกรรมที่ส าคัญของนายทหารนักเรียน 

 การศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์
ความรู้ ความสัมพันธ์ ระหว่างนายทหารนักเรียนด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเสนาธิการทหารของเหล่าทัพ ท้ังทางด้านการศึกษา และการสังคมตามช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมตลอดหลักสูตร อันได้แก่ 
 ๑. กิจกรรมปฐมนิเทศ ถือเป็นกิจกรรมแรกที่ส าคัญมาก เพราะเป็นกิจกรรมท่ีจะสร้างความ
เข้าใจและบรรยากาศในการเรียนท่ีดีตลอดหลักสูตร โดยเฉพาะกับนายทหารนักเรียนท่ีมาจากหน่วย
ราชการนอกกองทัพเรือ และมิตรประเทศ ปกติจะจัดในช่วงเริ่มต้นการศึกษา โดยจะมีผู้ท่ีรับผิดชอบด้าน
ต่างๆ เข้ามาแนะน า อาทิ กองการศึกษา กองการปกครอง ฝ่ายวิชาการ กองสนับสนุน กองบริการ
การศึกษา กองห้องสมุด และทีมงานนายทหารนักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการรุ่นของหลักสูตรเสนาธิการ
ทหารเรือในรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษาไปเมื่อปีท่ีผ่านมา 
 ๒. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ (ภายในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ) เป็นกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างนายทหารนักเรียนในหลักสูตรเดียวกันซึ่งเคยปฏิบัติราชการมาจาก
หน่วยงานท่ีหลากหลาย และระหว่างนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสและหลักสูตรเสนาธิการ
ทหารเรือในฐานะท่ีเป็นตัวแทนหน่วยขึ้นตรงท้ังหมดของกองทัพเรือและหน่วยงานราชการท่ีส าคัญ 
รวมท้ังข้าราชการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ มาร่วมกิจกรรมท่ีจะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันหล่อ
หลอมเพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอันจะยังประโยชน์ให้แก่กองทัพภายหลังส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งจะก าหนดให้มีข้ึนตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
 ๓.  กิจกรรม Internationalday เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นายทหารนักเรียนใน
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือท่ีมาจากมิตรประเทศ ได้ใช้เวทีนี้ในการน าเสนอประเทศของตนในบริบท
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม  และการท่องเท่ียว ในวันนั้นจะมีการน าเสนอในแต่ละ
ประเทศเรียงล าดับตามอักษรภาษาอังกฤษด้วย สไลด์ วิดิทัศน์ และหรือการแสดง ณ ห้องบริพัตร อาคาร
สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง ช่วงเวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ โดยจะมีการเชิญครอบครัว ผู้ช่วยฑูตทหาร
ของประเทศนั้นๆ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมยุทธศึกษาทหารเรือเข้าร่วมงานด้วย ในการนี้
นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยอาจมีการแสดงท่ีสะท้อน
วัฒนธรรมไทยร่วมกันกับนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ และมีการแต่งกายเป็นชุด
ประจ าชาติของนายทหารนักเรียนมิตรประเทศนั้นๆ เพื่อเข้าร่วมการเดินพาเหรดเข้าสู่งานและการ
น าเสนอบนเวที หลังจากนั้นจะเป็นการเย่ียมชมนิทรรศการและการออกร้านโดยมีอาหารและเครื่องด่ืม
จากประเทศต่างๆ  ณ บริเวณห้องจัดเล้ียงช้ันหนึ่งในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน โดยปกติ



 ๑๓ 

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคม ก่อนท่ีนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสจะส าเร็จ
การศึกษา 
 ๔. กิจกรรมเสธสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ เสนาธิการทหารบก เสนาธิการทหารอากาศ และ
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยปกติจะจัดปีละ ๒ ครั้งๆ ละ ๓ วัน ประมาณเดือน มิถุนายน โดยมีกิจกรรม
ท่ีส าคัญท้ังกิจกรรมทางวิชาการ  และการแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบัน 
 ๕. การฝึกยุทธกีฬาร่วม ระหว่างโรงเรียนเสนาธิการทหารสามเหล่าทัพและวิทยาลัยเสนาธิ
การทหาร โดยจะจัดผู้แทนเข้าร่วมจัดท ายุทธศาสตร์ทหารร่วม โดยปกติจะมีการประชุมร่วมกันเดือนละ 
๑ ครั้ง ส าหรับรายช่ือผู้แทนวิทยาลัยการทัพเรือนั้น  กองการศึกษา วิทยาลัยการทัพเรือ จะประสานกับ
คณะกรรมนักศึกษาเพื่อก าหนดต่อไป 
 ๖. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายท่ีจะระลึกถึงบรรยากาศระหว่าง
การเข้ารับการศึกษาตลอดเกือบหนึ่งปีท่ีผ่านมา เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกันครั้ง
สุดท้ายก่อนท่ีจะแยกย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานต้นสังกัด และเป็นการตอบแทนและส านึกใน
บุญคุณของคณะครู อาจารย์ ท่ีได้ประสิทธิประศาสน์วิชาให้นายทหารนักเรียน ปกติจะจัดในช่วงปลาย
การศึกษาประมาณกลางเดือนกันยายน 
 
ข้อมูลที่ส าคัญอื่นๆ  

 ๑. ข้อตกลงเบ้ืองต้นส าหรับการสัมมนา/อภิปราย หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (ตามผนวก ง) 
 ๒. แบบฟอร์มการให้คะแนนส าหรับการแบ่งกลุ่มอภิปราย (ตามผนวก จ) 
 ๓. รายช่ือนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นท่ี ๘๐ พร้อมหมายเลข
ประจ าตัว (ตามผนวก ฉ) 
 ๔. ปฏิทินการศึกษา (ตามผนวก ช) 
 ๕. ค าแนะน าการเตรียมการเข้ารับการศึกษาส าหรับนายทหารนักเรียน (ตามผนวก ซ) 
 ๖. การตัดสินผลการส าเร็จการศึกษา (ตามผนวก ฌ) 
 ๗. แบบฟอร์มการประเมนิเอกสารส่วนบุคคล (ตามผนวก ญ) 
 ๘. เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบกรมยุทธศึกษาฯ (ตามผนวก ฎ) 
 ๙. การด าเนินการด้านการปกครอง (ตามผนวก ฏ) 
 ๑๐. การบริการอื่นๆ (ตามผนวก ฐ) 
 ๑๑. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีส าคัญของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (ตามผนวก ฑ) 
 
 



 

ผนวก ก 

สาระหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ (ปี ๒๕๖๒) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

๒๓ 

ผนวก ข 
 

ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย (Moderator) 
 

๑. ทั่วไป 
 ๑.๑ “ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย” หมายถึง นายทหารนักเรียนซึ่งถูกก าหนดให้ท าหน้าท่ีด าเนินรายการ
ในห้วงเวลาของการอภิปรายเป็นคณะตามท่ีบ่งการก าหนดไว้ 
 ๑.๒ การอภิปรายเป็นคณะ เป็นการเปิดโอกาสให้นายทหารนักเรียนแสดงความเห็นโดยอิสระ 
ร่วมกันในประเด็นส าคัญตามท่ีระบุไว้ในบ่งการหรือประเด็นท่ีผู้บรรยายหรืออาจารย์ยกขึ้น 

๒. ค ำแนะน ำ 
 ๒.๑ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือจะเป็นผู้ก าหนดนายทหารนักเรียน ท าหน้าท่ีผู้ด าเนินการอภิปราย   
ในแต่ละครั้งท่ีมีการอภิปรายเป็นคณะ และแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า  
 ๒ .๒ ผู้ด าเนินการอภิปราย ควรมารับรองผู้บรรยาย แนะน าตนเองต่อผู้บรรยาย และตกลง 
ในรายละเอียดของการอภิปรายกับผู้บรรยายล่วงหน้ า ท้ังนี้ ควรมีความอ่อนตัวในการปฏิบั ติ 
โดยยึดความสะดวกของผู้บรรยายเป็นส าคัญ 
 ๒.๓ การอภิปรายเป็นคณะมีความมุ่งหมายให้นักศึกษาและผู้บรรยาย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ทางวิชาการ ตามประเด็นส าคัญท่ียกขึ้นมาอภิปราย ข้อยุติในการอภิปรายอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ 
 ๒.๔ เพื่อให้การอภิปรายเป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการได้อย่างเต็มท่ี และผู้ท่ีแสดงความเห็น 
ท้ังในส่วนของผู้บรรยาย หรือนายทหารนักเรียนมีความสะดวกใจท่ีจะแสดงความเห็น จึงให้ยึดเป็นหลัก
ปฏิบัติท่ีห้ามน าความเห็นของผู้พูดไปอ้างอิง ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากผู้พูดแล้วเท่านั้น 

๓. กำรปฏิบัติ 
 ๓.๑ เมื่อเริ่มการอภิปรายเป็นคณะ ผู้ด าเนินการอภิปรายจะยืนในท่ีแท่นบรรยายและเริ่มด าเนิน
รายการโดยการกล่าวน าเปิดประเด็น และเชิญชวนให้นายทหารนักเรียนแสดงความคิดเห็นส่วน 
นอกจากนี้อาจเชิญชวนให้ผู้บรรยายให้ความเห็นเพิ่มเติมโดยผู้บรรยายอาจจะนั่งในท่ีท่ีจัดไว้ก็ได้ 
 ๓.๒ นายทหารนักเรียนท่ีจะแสดงความเห็นยกมือให้สัญญาณกับผู้ด าเนินการอภิปราย หากมี
นายทหารนักเรียนหลายท่านประสงค์จะแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการอภิปรายควรจัดล าดับให้เหมาะสม 
และควรให้เกียรติผู้บรรยายมีสิทธิในการแสดงความเห็นก่อน 
 ๓.๓ ผู้ด าเนินการอภิปรายต้องรักษาความเป็นกลาง ไม่แสดงความเห็นท่ีโน้มเอียงไปในทางใด 
ทางหนึ่ง และควบคุมบรรยากาศของการอภิปรายไม่ให้รุนแรง 
 ๓.๔ นายทหารนักเรียนท่ีได้รับโอกาสให้แสดงความเห็น ควรจะยืนขึ้นและกล่าวน าด้วย ยศ ช่ือ สกุล 
หน่วยต้นสังกัดของตนเอง ก่อนเริ่มแสดงความเห็น โดยไม่ต้องกล่าวสวัสดีหรือทักทายกับผู้บรรยายอีก 



 

 

๒๔ 

ผนวก ค 
 

แบบฟอร์มการจัดท าสาระสังเขปท่ีใช้ในการอภิปราย (POINT BRIEF) 
 

(ยศ – ชื่อ – สกุล ) …………………………………………………….กลุ่มอภิปรายที่……………….. 
 

 
หัวข้อการอภิปราย………………………………………………….ประเด็นอภิปรายที่……………… 
๑. ประเด็นอภิปราย (ประเด็นอภิปรายย่อ ๆ ให้เพียงพอทราบว่าเกี่ยวกับอะไร) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๒. ประเด็นส าคัญ (ประเด็นส าคัญท่ีได้จากการอ่านบทความ/ค้นคว้าในหัวข้ออภิปรายนี้โดยย่อ) 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๓. ความเห็นของนักศึกษาต่อประเด็นค าถาม (ตอบประเด็นค าถามตามความเห็นของนักศึกษาโดยย่อ) 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๔. ความเห็นเพิ่มเติม (ความเห็นของนักศึกษาท่ีนอกเหนือจากประเด็นค าถาม-ถ้ามี) 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 •………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

 

๒๕ 

ผนวก ง 

 

ข้อตกลงเบื้องต้นส ำหรับกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำย/แบ่งกลุม่ฝึกปฏิบัติ   
 
 
๑.  นายทหารนักเรียนทุกนาย ต้องเข้าร่วมการอภิปราย/ฝึกปฏิบัติทุกครั้ง 

๒.  หากจ าเป็นต้องลากิจ/ลาป่วย/ลาช่ัวกาล ต้องแจ้งประธานกลุ่มทราบ และประธานกลุ่มจะต้องแจ้งให้ 
DS และ กองการศึกษาทราบในวันท่ีมีการอภิปราย/ฝึกปฏิบัติ 

๓. นายทหารนักเรียนต้องปฏิบั ติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนด และแนวทางตามท่ีโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

๔.  ปกตินายทหารนักเรียนจะได้รับคะแนนตามกรอบการให้คะแนนท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์การให้คะแนน
ตามระเบียบของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ หากนายทหารนักเรียนขาดการอภิปราย/ฝึกปฏิบัติ DS ประจ า
กลุ่มจะไม่ให้คะแนน (คะแนน ๐) อย่างไรก็ตามในกรณีมีเหตุจ าเป็นตามข้อ ๒ นายทหารนักเรียนจะต้อง
ประสาน DS ประจ ากลุ่มเพื่อพิจารณามอบหมายงานให้ท าและจะพิจารณาให้คะแนนตามความเหมาะสม โดย
จะได้รับคะแนนตามผลงานท่ีจัดท า แต่จะไม่สูงกว่าผู้ได้คะแนนต่ าสุดของทุกกลุ่มในบ่งการตามหัวข้อนั้น 
ๆ ยกเว้นผู้ท่ีไปปฏิบัติราชการจ าเป็น ก็จะได้รับคะแนนตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของ กอง
การศึกษา 



 

ผนวก จ 

 



 

 

 



 



 

 



ผนวก ฉ 

รายช่ือนายทหารนักเรียนพร้อม 

 

นทน.หลักสูตรอาวุโส รุ่นที่ ๕๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

เลขที ่ ยศ ชื่อ นามสกุล พรรค/เหล่า ลายเซ็นต์  

1 ว่าท่ี น.ท.หญิง กันทิมา ชะระภิญโญ สบ.ป.(สบ.ทร.)   
2 ว่าท่ี น.ท. กุลวิทย์ จันทรศิริรัตน์ พ.ป.   
3 น.ท.หญิง ขนุตรา เกิดมณี พบ.ป.   
4 น.ท. เข่ือนเพชร โสมสุพิน สบ.ป.(ยศ.ทร.)   
5 ว่าท่ี น.ท. คมสันต์ ศรีหลง ขส.   
6 น.ท. เงินยวง สุ่มสม กง.ป.   
7 ว่าท่ี น.ท.หญิง จุฑามาศ พบสุข วศ.ป.   
8 ว่าท่ี น.ท. ชาลี อาลีมีน ขส.   
9 น.ท. ชุมพล วาราชนนท์ ดย.ป.   
10 ว่าท่ี น.ท.หญิง ชุลีกร กิจสมบัติ พบ.ป.   
11 ว่าท่ี น.ท.หญิง ฐานิต ขอดทอง พบ.ป.   
12 ว่าท่ี น.ท. ณรงค์ เหล่ียมมณี ยย.(อร.)   
13 น.ท. ณรงค์ ธรรมสารสกุล ขส.   
14 น.ท.หญิง ดลยา ธาระทรัพย ์ กง.ป.   
15 น.ท.หญิง ดารณี เจริญทวี พบ.ป.   

16 น.ท. ทวีพงษ์ ปึงศิริเจริญ สบ.ป.(สสท.ทร.)   
17 ว่าท่ี น.ท.หญิง เทียมจิต จันทรภูมี พบ.ป.   
18 ว่าท่ี น.ท. ธีรพล จันทร์ชมภู สบ.ป.(สสท.ทร.)   
19 ว่าท่ี น.ท. บุญญฤทธิ์ ใจดี พธ.(พัสดุ)   

20 น.ท.หญิง บุปผา วงค์นิคม พบ.ป.   
21 ว่าท่ี น.ท. ประเทือง สุขเลิศ ยย.(อร.)   
22 น.ท.หญิง ปัญจพร หอมขจร พบ.ป.   
23 ว่าท่ี น.ท.หญิง ปาริชาติ ช่อทองดี พธ.(สหโภชน์)   
24 น.ท. พงษ์สวัสด์ิ แก้ววงษ์วาน ยย.(อร.)   
25 ว่าท่ี น.ท.หญิง พรพรรณ อโสโก พบ.ป.   



26 น.ท.หญิง พรรณงาม ประสารชัยมนตรี พ.ป.(ภ.)   

27 ว่าท่ี น.ท.หญิง 
พรรณณ์ทัช
พร โกมลฐิติ สบ.ป.(สบ.ทร.)   

28 ว่าท่ี น.ท. พิเชษฐ ม่วงหมื่นสุข ยย.(อร.)   
29 น.ท. พินิจ บุญมา กง.ป.   
30 น.ท.หญิง พิมพ์ชยา ดุษฎีพันธนนท์ พ.ป.(ท.)   
31 น.ท.หญิง เพ็ญนภา ไสยสมบัติ พ.ป.   
32 ว่าท่ี น.ท. ไพรัช พิกุลทอง อศ.   
33 ว่าท่ี น.ท. ไพวรรณ คุ้มครอง ขส.   
34 น.ท.หญิง ภัทราพร อนันตสุข สบ.ป.(ยศ.ทร.)   
35 ว่าท่ี น.ท.หญิง ภาสินี จันทวิมล สบ.ป.(สบ.ทร.)   
36 น.ท.หญิง ระวิพรรณ สุนทรเวชพงษ์ พบ.ป.   
37 น.ท. รักเกียรติ จ าพงษ์ ยย.(อร.)   
38 น.ท.หญิง ไลลดา ศรีสังวาลย์ พบ.ป.   
39 ว่าท่ี น.ท.หญิง วราภรณ์ พรหมศิริ พบ.ป.   
40 ว่าท่ี น.ท. วีรยุทธ์ ขวัญข้าว สบ.ป.(สสท.ทร.)   
41 น.ท.หญิง วีรวัลย์ อัมพันธ์พงศ์ พบ.ป.   
42 น.ท. วีระยุทธ ์ ไชยหิรัญการ ยย.(อร.)   
43 น.ท. ศักดา อาสน์สถิตย์ กง.ป.   
44 ว่าท่ี น.ท. สมจิน ทองคง ขส.   
45 น.ท. สมชาติ เปล่ียนสุข ยย.(อร.)   
46 ว่าท่ี น.ท. สมบูรณ์ ดอนสนธิ์ พ.ป.(ว.)   
47 น.ท.หญิง ส่องแสง พราหมณ์โสภี สบ.ป.(สบ.ทร.)   
48 น.ท. สายันต์ ทองแสน ยย.ป.(ชย.ทร.)   
49 น.ท.หญิง สิริรักษ์ สิทธิวุฒิวรพันธุ ์ พ.ป.   
50 ว่าท่ี น.ท.หญิง สุชาดา จบศรี พบ.ป.   
51 น.ท. สุทธิชัย ช่ืนเพชร ยย.ป.(ชย.ทร.)   
52 น.ต.หญิง สุธีนา นิลมล สบ.ป.(สบ.ทร.)   
53 น.ท.หญิง สุนทรี มอญทวี พบ.ป.   
54 น.ท.หญิง สุพัตรา นุชกูล พบ.ป.   
55 ว่าท่ี น.ท. สุพี สาลิกา พธ.(พัสดุ)   
56 น.ท. สุวัฒน์ชัย กล่ินมาลา ยย.(อร.)   



57 น.ท.หญิง อรดา หลายประสิทธิ์ พบ.ป.   
58 น.ท.หญิง อังสุมาลิน ศรีจรูญ พบ.ป.   
59 น.ท.หญิง อุทัยวรรณ มนัสสนิท พบ.ป.   

 

 



ผนวก ซ. 

 



ผนวก ซ 
 

ค ำแนะน ำกำรเตรียมกำรเข้ำรับกำรศึกษำส ำหรับนำยทหำรนักเรียน 
หลักสูตรนำยทหำรอำวุโสรุ่นท่ี ๕๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

----------------------------------- 
 
 ตามท่ีกองทัพเรือได้อนุมัติให้ท่านเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโสรุ่นท่ี ๕๒ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ แล้วนั้นโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.) ขอแสดง
ความยินดีกับนายทหารนักเรียนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ เพื่อให้การเตรียมการเข้ารับการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงขอแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติในเบื้องต้นท่ีนายทหารนักเรียนทุกท่านควรทราบและจะต้อง
ด าเนินการต่อไปดังต่อไปนี้ 
 
 ๑. กำรกรอกประวัติส่วนตัว 
  กรอกประวั ติ ส่วน ตัวตามแบบฟอร์มสามารถกรอกได้ใน เว็บ ไซ ต์ตามลิงค์ ท่ีแนบ 
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vM5AHZEaIenbGo227TP3NAmPJWkqQE_Nklemd7yGzX4/edit?usp

=sharing) เลือกแบบฟอร์มประวัติย่อพร้อมแนบรูปถ่ายดิจิตอลเครื่องแบบหมายเลข ๑ ส าหรับข้าราชการ
กองทัพเรือ และเครื่องแบบปกติขาวส าหรับข้าราชการหน่วยงานนอกกองทัพเรือขนาดตามกรอบรูปใน
แบบฟอร์มท่ีก าหนดหน้าตรงไม่สวมหมวกโดยน าแบบฟอร์มพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาบัตร
ประจ าตัวข้าราชการส าเนาทะเบียนบ้านส าเนาหนังสือเดินทางราชการ (สีน้ าเงิน) หรือส าเนาหนังสือเดินทาง
ท่ัวไป (ถ้ามี) และนักศึกษานอกสังกัดกองทัพเรือน าส าเนาทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อขออนุญาตท าบัตร
ผ่านเข้า-ออกกองทัพเรือมามอบให้โรงเรียนฯ ในวันรายงานตัว ( ๒ ต.ค.๖๒) หากไม่สามารถด าเนินการได้  
ให้น าส่งด้วยวิธีการอื่นอย่างช้าไม่เกิน ๔ ต.ค.๖๒ 
 
 ๒. วันรำยงำนตัว 
  ๒.๑ ก าหนดการรายงานตัวในวันพุธท่ี ๒ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ ณ บก.รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. ช้ัน ๔ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง (ตามแผนผังท่ีแนบในผนวก หรือตามแผนท่ี Google Map)
นายทหารนักเรียนรายงานตัวจัดท าฐานข้อมูลส่วนบุคคลรับเอกสารคู่มือแนะน านักศึกษา 
  เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ฯน าคณะอาจารย์และนายทหารนักเรียนสักการะ
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในยศ.ทร. และอาคารสรส. 
  เวลา ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ผบ.รร.สธ.ทร.ฯกล่าวต้อนรับและแนะน าโรงเรียนฯ ผู้ท่ีรับผิดชอบ
ด้านต่างๆแนะน าตัวและช้ีแจงนายทหารนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบั ติและเรื่องส าคัญ ท่ีควรทราบณ
ห้องเรียนรร.สธ.ทร.ฯช้ัน๔ตามล าดับดังนี้ 
   ๒.๑.๑ ผอ.กปค.รร.สธ.ทร..ยศ.ทร. 
   ๒.๑.๒ ผอ.กศษ.รร.สธ.ยศ.ทร. 
  เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ เวลาผู้บังคับบัญชา/เวลาทางธุรการ 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vM5AHZEaIenbGo227TP3NAmPJWkqQE_Nklemd7yGzX4/edit?usp=sharing
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  ๒.๒การด าเนินการอื่นๆ 
   - ช าระเงินประกันการศึกษาท่านละ๑,๐๐๐บาท 
   - นักศึกษาหน่วยนอกกองทัพเรือมอบหนังสือส่งตัวเข้ารับการศึกษาของต้นสังกัด 
   - แจ้งความประสงค์การเข้าพักอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด (BOQ) 
  ๒.๓การแต่งกายในวันรายงานตัว 
   - ข้าราชการทร. ชุดเครื่องแบบหมายเลข๒ 
   - ข้าราชการหน่วยนอกกองทัพเรือชุดเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว 
 
 ๓. พิธีเปิดกำรศึกษำ 
  ๓.๑ก าหนดพิธีเปิดการศึกษาในวันพฤหัสบดีท่ี๒๔ต.ค.๖๒เวลา๑๐๐๐ณห้องบริพัตรช้ัน๕
อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง (ท้ังนี้วันและเวลาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
  เวลา๐๘๐๐นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสรุ่นท่ี๕๒พร้อมท่ีห้องเรียน 
  เวลา๐๘๐๐-๐๙๑๕เวลาผู้บังคับบัญชา 
  เวลา๐๙๓๐นายทหารนักเรียนพร้อมณห้องบริพัตรช้ัน๕ 
  เวลา๑๐๐๐พิธีเปิดการศึกษา 
  เวลา๑๐๓๐นายทหารนักเรียนถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะอาจารย์และผู้บังคับบัญชาช้ันสูงณ
 บริเวณลานหน้าอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง 
  เวลา๑๑๐๐–๑๒๐๐ เวลาผู้บังคับบัญชา 
  ๓.๒การแต่งกาย 
   - ข้าราชการกองทัพเรือชุดเครื่องแบบหมายเลข๑(งดกระบี)่ 
   - ข้าราชการหน่วยนอกกองทัพเรือชุดเครื่องแบบปกติขาว(งดกระบี่) 
 
 ๔. กำรแนะน ำหลักสูตร 
  รร.สธ.ทร.โดยฝ่ายวิชาการและหน่วยสนับสนุนต่างๆในกรมยุทธศึกษาทหารเรือจะเข้ามาซึ่ง
ทาง รร.สธ.ทร.ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 ๕. พี่พบนอ้ง 
  เป็นกิจกรรมท่ีคณะกรรมการรุ่นในฝ่ายต่างๆของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส
รุ่นท่ีส าเร็จการศึกษาในรุ่นก่อนจะมาให้ค าแนะน า การด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และการปฏิบัติตนเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
 ๖. กำรเตรียมกำรด้ำนกำรศึกษำ 
  การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือมุ่งหมายท่ีจะสรรค์สร้างให้นายทหารนักเรียนมีทักษะ
ในการคิด การตัดสินใจการมีภาวะผู้น า การเป็นฝ่ายอ านวยการท่ีมีประสิทธิภาพการตกลงใจในระดับยุทธการ
อย่างเป็นระบบถูกต้อง แม่นย า เท่าทันเทคโนโลยี ชอบธรรมด้วยหลักเหตุผลมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
นายทหารนักเรียนจึงจ าเป็นต้องเตรียมการในด้านการศึกษาดังนี้ 



  ๖.๑เพื่อใหน้ายทหารนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการข่าวสารประชาสัมพันธ์ก าหนด
การศึกษาตลอดจนแหล่งสืบค้นข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้องนายทหารนักเรียนจึงต้องเตรียมความรู้ขั้นพื้นฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ในระบบต่างๆดังนี้ 
  - สามารถสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและรับ - ส่ง email ได้และมี email address ของ
ตนเองโดยเฉพาะในส่วนท่ีทางราชการจัดให้ 
  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย๒โปรแกรมคือ Microsoft Word และ 
Power Point 
  ๖.๒เตรียมข้อมูลในการจัดท าเอกสารส่วนบุคคล อันได้แก่ เอกสารการพิจารณาของฝ่าย
อ านวยการซึ่งเรื่องท่ีท าจะต้องเป็นเรื่องในระดับยุทธการ และหรือปัญหาของผู้บริหารระดับกลาง (ปัญหา
ขัดข้อง ปัญหาเชิงป้องกัน และปัญหาเชิงพัฒนา)โดยเตรียมเรื่องหลักและเรื่องรองไว้ก่อนเข้ารับการศึกษา
สามารถ Download เอกสารประกอบการศึกษาได้ ท่ี เว็บไซ ต์ฝ่ายวิชาการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
(http://10.106.30.6/acd/course) 
  ๖.๓เตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษระบบ ALC PTโดยศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารเรือซึ่ง
จะท าการทดสอบท้ังหมด๒ครั้งคือครั้งแรกในวันพฤหัสท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐และครั้งท่ี
สองวันจันทร์ท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ท้ังนี้ส าหรับคะแนนสอบในครั้งสุดท้ายนั้น นายทหารนักเรียนควรจะต้องมีผล
คะแนนไม่น้อยกว่าค่าความคาดหวังท่ีกองทัพเรือก าหนดตามช้ันยศ (ช้ันยศนาวาโทก าหนดไว้ว่า ควรมีผล
คะแนนอยู่ในช่วง ๗๕ - ๗๙คะแนน) โดยนายทหารนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ภาษา
โดยให้คลิกท่ีฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อ
น าผลท่ีได้มาประกอบในการบริหารการศึกษาและการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลต่อไป 
  ๖.๔ศึกษารายละเอียดหลักสูตรนายทหารอาวุโสเพิ่มเติมได้ท่ีเวปไซต์อย่างป็นทางการของ
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ(http://www.navedu.navy.mi.th/ncsc/index.html) 
 
 ๗. กำรเตรียมกำรทำงธุรกำร 
  ๗.๑กำรวำงแผนในกำรใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตรซึ่งมีระยะเวลานานถึง    
เกือบครึ่งปีของนายทหารนักเรียนแต่ละท่านใหน้ายทหารนักเรียนวางแผนการด าเนินชีวิตพร้อมมอบหมายงาน
ในหน้าท่ีประจ าอันจ าเป็น และส าคัญยิ่งให้กับผู้อื่นผู้ใดหรือผู้ท าการแทนให้เรียบร้อยก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อ
มิให้ส่งผลกระทบต่อเวลาท่ีจะใช้ในการศึกษาโดยระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือก าหนดเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาไว้ว่า “ผู้ท่ีจะส าเร็จการศึกษาจะต้องมีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๕ของเวลาเรียนท้ังหมดท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรและมีเวลาการศึกษาดูงานไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ของเวลาการศึกษาดูงานท้ังหมด” 
  ๗.๒กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรชั่วครำว โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือจะก าหนดประธาน
กรรมการรุ่นช่ัวคราวเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมของนายทหารนักเรียนในช่วงแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเกิดผลดี บรรลุตามความมุ่งหมายของทางราชการโดยให้ท าหน้าท่ีนับแต่วันแรกท่ีเปิดการศึกษาและส้ินสุด
ลงเมื่อโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนายทหารนักเรียน ประธานคณะกรรมการรุ่น
ช่ัวคราวมีหน้าท่ีดังนี้ 
  - เป็นผู้แทนนายทหารนักเรียนในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของรุ่น
และเป็นผู้เลือกคณะกรรมการช่ัวคราวประกอบด้วยรองประธานเลขานุการประธานการเดินทางประธานฝ่าย
บันเทิงและเหรัญญิก 

http://10.106.30.6/acd/course
http://www.navedu.navy.mi.th/ncsc/index.html


  - เสนอรายช่ือนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสรุ่นท่ี๕๒ท่ีควรได้รับการแต่งต้ังให้
เป็นคณะกรรมการนายทหารนักเรียน (ตามวิธีการคัดเลือกท่ีรุ่นเห็นสมควร) ถึงผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือภายใน๑๔วันท าการนับแต่วันเปิดการศึกษาเพื่อขออนุมัติและลงค าส่ังฯ 
  ๗.๓งำนส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำร 
   - จัดท าข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint เวลาประมาณ๕นาที
ส าหรับแนะน าตนเองสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ีเว็บไซด์ของโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 
   - ท าข้อมูลนักศึกษา (ฉบับพกพา) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงาน
ในช้ันต้นระหว่างผู้บังคับบัญชาและนายทหารนักเรียนด้วยกัน 
   - จัดหาของท่ีระลึกและหมวกตราโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ เพื่อมอบให้กับ
หน่วยงานระหว่างการศึกษาดูกิจการนอกสถานท่ี 
   - จัดหาเส้ือเส้ือยืดคอปกและหมวกตราโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ส าหรับใช้
ในช่วงการเดินทางดูกิจการนอกสถานท่ี 
   - ก าหนดหน้าท่ีช่างภาพ/วีดีโอและประชาสัมพันธ์รุ่น 
  ๗.๔เร่ืองอื่นๆ 
   - อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรส าหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ขอใช้บริการห้องพัก 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือได้รับการจัดสรรในจ านวนจ ากัดพักได้ห้องละ๒คนเก็บค่าบริการในอัตราต่อเดือน
ห้องละ๕๐๐ บาท(ส าหรับห้องธรรมดา) ๑,๐๐๐ บาท (ส าหรับห้องปรับปรุง) และ ๒,๐๐๐ บาท (ส าหรับห้อง
มิตรปรเทศท่ีมีขนาด และส่ิงอ านวยความสะดวกมากกว่า) ผู้ท่ีเข้าพักต้องช าระเงินค้ าประกันของเสียหายห้อง
ละ๑,๐๐๐บาทก่อนการเข้าพัก ส าหรับค่าไฟฟ้าจะเก็บค่าบริการตามท่ีใช้จริงโดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
(คณะกรรมการบ้านพักฯ) จะจัดสรรห้องพักให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโสตามเหตุผลและ
ความจ าเป็นซึ่งนายทหารนักเรียนท่ีประสงค์จะขอเข้าพักจะต้องเสนอรายงานขอเข้าพักตามแบบฟอร์ม(ในวัน
รายงานตัว) เพื่อเสนอกรมยุทธศึกษาทหารเรือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   - ท่ีจอดรถของนักศึกษาได้ก าหนดไว้ทางด้านทิศใต้ของอาคารสถาบันวิชาการ
ทหารเรือช้ันสูง (ดูผังตามท่ีแนบ) 
   - การบริการอาหารกรมยุทธศึกษาทหารเรือได้จัดเล้ียงอาหารกลางวันให้แก่
นายทหารนักเรียนณห้องอาหารช้ัน๑อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง และนอกจากนี้นายทหารนักเรียน
ยังสามารถใช้บริการร้านอาหารเพิ่มเติมได้ณห้องอาหารข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารเรือบริเวณช้ันล่าง(ท้ัง
อาหารเช้าและกลางวัน) ร้านอาหารสโมสรศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีศาลายาหรือสโมสรธาราพฤกษ์อยู่บริเวณ
ใกล้กับอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด๑ (ท้ังสามมื้อ เช้ากลางวัน และเย็น)ในราคาประหยัด 
   - ร้าน ค้าสวัสดิการต้ังอยู่บริเวณ ช้ัน ล่างอาคารบก .ยศ .ทร . (ข้างห้องอาหาร
ข้าราชการ)เปิดบริการเวลา๐๘๓๐ – ๑๕๓๐น. 
   - ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีศาลายาเปิดให้บริการแก่นายทหารนักเรียนท่ีต้องการออก
รอบเล่นกอล์ฟโดยคิดค่ากรีนฟีในอัตราท่านละ๕๐บาทต่อครั้งและมีสนามฝึกซ้อมกอล์ฟโดยคิดค่าบริการลูก
กอล์ฟถาดละ๒๕บาทเปิดบริการทุกวันเวลา๐๖๐๐ – ๑๘๐๐น. 
   - ห้องออกก าลังกาย (FitnessCenter)อยู่บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนากีฬาราช
นาวีศาลายาเปิดให้บริการแก่นายทหารนักเรียนในอัตราท่านละ๒๐บาท ต่อครั้งเปิดบริการทุกวันเวลา๐๖๐๐ – 
๒๑๐๐น. 



   - โรงยิม  (อาคารกีฬ าใน ร่ม ) อยู่ บริ เวณ ด้านขวาของห้องออกก า ลั งกาย  
(Fitness Center) เล่นกีฬาได้หลายชนิด เช่น ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน 
และกีฬาอื่นๆ ท้ังนี้เพื่อให้เกิดพื้นท่ีใช้สอยอย่างเต็มท่ี   
   - ห้องออกก าลังกาย (Fitness Center)อยู่บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์พัฒนากีฬา
ราชนาวีศาลายาเปิดให้บริการแก่นายทหารนักเรียนในอัตราท่านละ ๒๐ บาท ต่อครั้งเปิดบริการทุกวันเวลา 
๐๖๐๐ – ๒๑๐๐ น. 
  ๗.๕ กำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 
   - ค้นหาข้อมูลได้ใน website กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือ (http://www.navedu.navy.mi.th/ncsc/index.html) 
   - ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์กองการปกครองโทร . ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๑๐ หรือ 
๐ ๒๔๗ ๕๓๕๑๐ กองการศึกษาโทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๐๕ ธุรการกองบัญชาการโทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๙๒ หรือ
http://nav.cx/d7ZmWkL 

 
 

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

http://www.navedu.navy.mi.th/ncsc/index.html


ประวัตินายทหารนักเรียน หลักสูตร อส. รุ่นที่

ใส่รูป

ยศ ชื่อ สกุล ชื่อเล่น 
(ภาษาอังกฤษ) (ตรงตามหนังสือเดินทาง)
นตท.รุ่นที่ นนร.รุ่นที่
ตำแหน่ง/สังกัด (ก่อนเข้ารับการศึกษา)
รับเงินเดือน (ระดับ/ชั้น/เงิน)
หมายเลขประจำตัวข้าราชการ
หมายเลขประจำตัวประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ประเภทหนังสือเดินทาง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ E-mail
วันเดือนปีเกิด จังหวัดที่เกิด
ส่วนสูง น้ำหนัก กรุ๊ปเลือด ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
สถานศึกษาก่อนเข้ารับราชการ (ชื่อสถานศึกษา/พ.ศ.)
ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ชื่อสถานศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว (รุ่นที่ พ.ศ.)
อื่น
การศึกษาหรือดูงานต่างประเทศ (หลักสูตร/ระยะเวลา/พ.ศ.)

ตำแหน่งหรือประสบการณ์ที่สำคัญ

ความรู้และความสามารถพิเศษ (ความรู้วิชาอื่น ๆ นอกจากวิชาชีพ)

งานอดิเรก กีฬาที่ชอบ
ครอบครัว ชื่อ 
ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
บุตร-ธิดา คน หญิง ชาย
คนที่ 1 ชื่อ อายุ โรงเรียน
คนที่ 2 ชื่อ อายุ โรงเรียน
คนที่ 3 ชื่อ อายุ โรงเรียน
ผู้ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ความสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มือถือ เบอร์บ้าน
โรคประจำตัว (ถ้ามี) แพ้ยา (ถ้ามี)



ผนวก ฌ 

การตัดสินผลการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา    

 ๑.คะแนนเฉล่ียสะสมของทุกไตรมาสไม่ต่่ากว่า ๒.๐๐ 

 ๒.ระดับผลการเรียนรายวิชาไม่ต่่ากว่า ๑.๐๐ 

 ๓.คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเฉล่ียไม่ต่่ากว่า ๒.๐๐ 

 ๔.คะแนนความประพฤติจะต้องไม่ต่่ากว่า ๑๒๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยใช้เกณฑ์
การตัดคะแนนความประพฤติตาม ผนวก ซ. ของระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือฯ ๒๕๕๕ 

 ๕. มีเวลาเรียนรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาเรียนในช้ันเรียน 

 ๖. มีเวลาในการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตร 

 ๗. ในกรณีท่ีคะแนนรายวิชาไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก่าหนด ให้นายทหารนักเรียนผู้นั้นมีสิทธิ์สอบแก้ตัว เพื่อ
เปิดโอกาสให้สามารถปรับระดับคะแนนเฉล่ียให้ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

 ๘. ในกรณีท่ีมีการสอบแก้ตัวแล้วนายทหารนักเรียนได้คะแนนเฉล่ียสะสมแต่ละไตรมาสต่่ากว่า ๒.๐๐ 
และระดับผลการเรียนรายวิชาไม่ต่่ากว่า  ๑.๐๐ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือจะประสานฝ่ายวิชาการในการ
สอบหรือให้งานมอบเพื่อพิจารณาระดับความเหมาะสมของระดับคะแนน หากยังไม่สามารถผ่านเกณฑ์ดังกล่าว
ได้  จะตัดสินผลเป็นตกในไตรมาสนั้น และหากไตรมาสต่อไปยังไม่สามารถผ่านเกณฑ์ดังกล่าวได้จะพิจารณาส่ง
ตัวกลับต้นสังกัด 

การประเมินผลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 การประเมินผลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลของนายทหารนักเรียนจะประเมินจากคุณสมบัติและ
ความสามารถแต่ละรายการท่ีก่าหนดไว้ในแบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล ตาม ผนวก ฌ.ของระเบียบกรม
ยุทธศึกษาทหารเรือฯ ๒๕๕๕ โดยจะประเมินผลเป็นระดับคะแนน และระดับอักษรของแต่ละรายการ ตาม
คุณสมบัติและความสามารถ ดังนี้ 

  คุณสมบัติและความสามารถ ระดับคะแนน  ระดับอักษร 

   ดีเด่น   ๔.๐   A  

   ดี   ๓.๐   B 

   พอใช้   ๒.๐   C 

   ไม่พอใช้   ๑.๐   D  



 เมื่อเริ่มเข้ารับการศึกษา นายทหารนักเรียนจะมีคะแนนความประพฤติประจ่าตัว ๒๐๐ คะแนน หาก
นายทหารนักเรียนประพฤติตนเป็นไปตามลักษณะความผิดของเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติตาม ผนวก 
ช. ของระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือฯ ๒๕๕๕ก็จะถูกตัดคะแนนความประพฤตินายทหารนักเรียนจะต้อง
ด่ารงระดับคะแนนความประพฤติไม่ต่่ากว่า ๑๒๐ คะแนน หากมีคะแนนความประพฤติต่่ากว่า ๑๒๐ คะแนน 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือจะพิจารณาใหพ้้นสภาพ 

 ในระหว่างการศึกษานายทหารนักเรียน จะถูกพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนายทหารนักเรียนในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้   

 ๑. สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ๒. ทุจริตในการสอบ 

 ๓. ขาดเรียนในช้ันเรียนเกินกว่าร้อยละ ๑๕ ของเวลาเรียนรวมตลอดหลักสูตร 

 ๔. มีเวลาในการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศต่่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของหลักสูตร 

 ๕. ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๘๐ คะแนน 

หมายเหตุในกรณีท่ีนายทหารนักเรียนไม่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ส่าเร็จการศึกษานายทหารนักเรียนผู้
นั้น ไม่ส่าเร็จการศึกษาและไม่มีสิทธิได้รับใบประกาศนียบัตร และเข็มเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ 

 นายทหารนักเรียนมีสิทธิได้รับเกียรตินิยมบัตร  จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 

  - ได้ระดับคะแนนผลการศึกษาเฉล่ียตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ 

  - ได้ระดับคะแนนผลการศึกษาแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ 

  - ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ 

 

รางวัลผลการศึกษา 

 รางวัลการเรียบเรียงข้อพิจารณาของฝ่ายอ่านวยการดีเด่น ๑ รางวัล (ส่าหรับหน่วยใน ทร.)รางวัลการเรียบ
เรียงข้อพิจารณาของฝ่ายอ่านวยการดีเด่น ๑ รางวัล (ส่าหรับหน่วยนอก ทร.)และรางวัลการเรียบเรียงข้อพิจารณา
ของฝ่ายอ่านวยการชมเชย ไม่เกินร้อยละ ๓ ของจ่านวนผู้เข้ารับการศึกษาท้ังหมดในหลักสูตร 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



ผนวก ญ 

แบบฟอร์มการประเมินเอกสารส่วนบุคคล 

 



 

 

 



 

 

 



ผนวก ฎ 

เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติตามระเบียบกรมยุทธศึกษาฯ 

 



 

 

 

 

 



ผนวก ฏ 

การด าเนินการด้านการปกครอง 

ด้านกิจกรรมนายทหารนักเรียน 

 ๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการนายทหารนักเรียน 

  ในระหว่างท่ียังไม่มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนายทหารนักเรียน ทางโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือจะแต่งต้ังนายทหารนักเรียนท่ีมีอาวุโสสูงสุดและหรือท่ีมีความเหมาะสมเป็นประธานกรรมการฯ 
ช่ัวคราว 

  ประธานกรรมการฯ ช่ัวคราวและนายทหารนักเรียนจะร่วมกันคัดเลือกนายทหารนักเรียนเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของนายทหารนักเรียน โดยประธานกรรมการฯ ช่ัวคราวเสนอรายช่ือให้ ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ 
เพื่อพิจารณาลงค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการนายทหารนักเรียน ภายใน ๑๔ วัน นับต้ังแต่วันเปิดการศึกษา 
รายละเอียดหน้าท่ีเป็นไปตาม “ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยคณะกรรมการนักศึกษาหรือคณะกรรมการนายทหาร
นักเรียน พ.ศ.๒๕๕๓”( อนุผนวก ๑ ของผนวก ฏ ) 

 คณะกรรมการนักเรียนตามระเบียบฯ ประกอบด้วย 

๑. ประธานกรรมการ 
๒. รองประธานกรรมการ 
๓. กรรมการและเลขานุการ 
๔. กรรมการฝ่ายการเงิน 
๕. กรรมการฝ่ายสังคมและบันเทิง 
๖. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม 
๗. กรรมการฝ่ายกีฬา 
๘. กรรมการฝ่ายเดินทาง 

 ๒. ประธานกรรมการนายทหารนักเรียน พิจารณาเสนอรายช่ือก าหนดหน้าท่ีของนายทหารนักเรียน 
และแผนในการดูงาน ศึกษาภูมิประเทศในแต่ละภูมิภาคท้ังภายในและต่างประเทศ ร่วมกับ กปค.รร.สธ.ทร.ฯ 
ให้ ผบ.รร.สธ.ทร. ทราบและอนุมัติ ภายใน ๓๐ วัน (ส าหรับแผนภายในประเทศ) และ ๖๐ วัน (ส าหรับแผน
ต่างประเทศ) ก่อนเดินทาง 

 ๓. การไปดูงาน ศึกษาภูมิประเทศท้ังภายในและภายนอกหน่วยให้ปฏิบัติตาม“ข้อควรปฏิบัติว่าด้วย
การปฏิบัติตนของนายทหารนักเรียนในการเดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศนอกท่ีต้ังปกติ” ตาม 
( อนุผนวก ๒ ของผนวก ฏ ) 

 ๔. คณะกรรมการนายทหารนักเรียนพิจารณาจัดท าโล่และของท่ีระลึกเพื่อมอบให้กับหน่วยงานในการ
ดูงานฯ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังการจัดท า “คู่มือในการเดินทาง” ตามแบบฟอร์มท่ีทาง
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือก าหนด ตาม ( อนุผนวก ๓ ของผนวก ฏ ) 



 ๕. คณะกรรมการการเงินของนายทหารนักเรียนจะต้องเป็นผู้รวบรวมเงินประกันการศึกษาจาก
นายทหารนักเรียน(จ านวนตามท่ี ยศ.ทร.ได้อนุมัติหลักการไว้จ านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน) ส าหรับเป็นค่า
ประกันความเสียหายเกี่ยวกับอุปกรณ์การศึกษาและส่ิงท่ีแจกจ่ายให้นายทหารนักเรียนระหว่างการศึกษา 
รวมทั้งหนังสือท่ีเบิกยืมจากห้องสมุดต่างๆ ของ ยศ.ทร. โดยใหร้วบรวมส่ง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ ในโอกาสแรก
นับจากวันเปิดการศึกษาและจะน าส่งคืนให้หลังจบการศึกษา พร้อมท้ังจะหักค่าของเสียหายหรือสูญหาย(ถ้ามี)
ให้กับ รร.สธ.ทร.ฯเพื่อน าส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๖. นายทหารนักเรียนท่ีเข้าพักในอาคารพักนายทหารของ ยศ.ทร.จะต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอน 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ การเข้าพักในอาคารพักกรมยุทธศึกษาทหารเรือของนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือ( อนุผนวก ๔ ของผนวก ฏ ) และส่งผู้แทนจ านวน ๑ คน เป็นกรรมการบ้านพัก มีหน้าท่ีเสนอแนะ
และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบ้านพัก ตลอดจนเก็บรวบรวมเงินค่าบริการ/ค่าไฟฟ้า เสนอ กปค.รร.สธ.ทร.
ฯ ก่อนวันท่ี ๕ ของทุกเดือนเพื่อรวบรวมเงินน าส่ง กง.บก.ยศ.ทร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุผนวก ๑ ของผนวก ฏ 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



อนุผนวก ๒ ของ ผนวก ฏ 

ข้อควรปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติตนของนายทหารนักเรียน 

ในการเดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศนอกท่ีต้ังปกติ 

 การดูงานและศึกษาภูมิประเทศแบ่งออกเป็น ในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณ ๕ ครั้ง ในภูมิภาค
ต่างๆ จ านวน ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้) และการดูงานฯ ณ 
ต่างประเทศจ านวน ๑ ครั้ง ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ก าหนดให้หลักสูตรระดับเสนาธิการทหารเหล่าทัพดูงาน
และศึกษาภูมิประเทศในภูมิภาคอาเซียน + ๓ (ส าหรับจ านวนวันท่ีแน่นอนในการดูงานฯ ขึ้นอยู่กับ งป.ท่ีได้รับ
จัดสรรในแต่ละปี) 

 การดงูานและศึกษาภูมิประเทศนั้น โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือจะลงค าส่ังแต่งต้ังนายทหารนักเรียน
ร่วมในการวางแผนการเดินทางและการปฏิบัติอื่นๆ  เพื่อให้การศึกษาภูมิประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรก าหนดไว้ 

 การรายงานผลการดูงานและศึกษาภูมิประเทศในประเทศและต่างประเทศ โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือจะแบ่งกลุ่มนายทหารนักเรียนออกตามหัวข้อท่ีก าหนด โดยแต่ละกลุ่มจะต้องจัดท ารายงานผลการดู
งานและศึกษาภูมิประเทศฯ แล้วแถลงผลให้นายทหารนักเรียนทราบท่ัวกันหลังกลับจากดูงานในโอกาสแรก 
ตามแบบฟอร์มรายงานส่งให ้กปค.รร.สธ.ทร.ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มรายงานผลการดูงานและศึกษาภูมิประเทศและต่างประเทศ 

หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นท่ี ..... 

๑.ประวัติหน่วย 

๒.หน้าท่ี ภารกิจ 

๓.รายละเอียดการดูงาน 

๔.ประโยชน์ท่ีได้รับ 

๕.ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





การปฏิบัติตนของนายทหารนักเรียน 

ในการเดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศนอกท่ีต้ังปกติ 

๑.งดการลาระหว่างการไปราชการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศทุกกรณี 

๒.การตรงต่อเวลา เพื่อให้การดูกิจการเป็นไปตามก าหนดการ จึงขอให้นายทหารนักเรียนทุกคนกรุณาตรงต่อ
เวลาท่ีก าหนดไว้ตามแผนการเดินทาง หากมีการเปล่ียนแปลงทางโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

๓. การแต่งกาย ในการเดินทางไปดูกิจการตามหน่วยต่าง ๆ นายทหารนักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบตามท่ี
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือก าหนด และถูกต้องตามระเบียบทุกครั้ง 

๔.การฟังบรรยายสรุป และเย่ียมชมหน่วยต่าง ๆ นายทหารนักเรียนจะต้องให้ความสนใจในการฟังบรรยาย
สรุป และเย่ียมชมหน่วยงาน เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาให้มากท่ีสุดเท่าท่ีสามารถกระท าได้ 

๕.การซักถามปัญหา นายทหารนักเรียนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยงานท่ีขอเข้าชมกิจการล่วงหน้า และหากมี
ข้อสงสัยควรถามด้วยความสุภาพและเคารพ และขออนุญาตก่อนถามทุกครั้ง ในการถามควรยืนรายงาน ยศ 
ช่ือ ถามให้ทุกคนได้ยินค าถาม หรือใช้ไมโครโฟนท่ีเจ้าของสถานท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 

๖. การพักตามสถานท่ีต่าง ๆ นายทหารนักเรียน จะต้องพักตามสถานท่ีซึ่งโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือได้
ก าหนดไว้ให้ หากมีความจ าเป็นจะต้องไปพักท่ีอื่น ต้องขออนุญาตผู้อ านวยการเดินทางทุกครั้ง 

๗. ห้ามน าผู้อื่น และรับฝากส่ิงของมากับคณะเดินทาง ในการเดินทางไปศึกษาดูกิจการตามหน่วยต่าง ๆ ห้ามมิ
ให้ผู้อื่นซึ่งมิได้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปด้วย รวมทั้งการรับฝากของจากในพื้นท่ีซึ่งอาจจะมีผู้ฝากส่ิงท่ีผิด
กฎหมาย อาจท าให้เสียช่ือหมู่คณะได้ หากมีความจ าเป็นต้องขออนุญาตต่อผู้อ านวยการเดินทางทุกครั้ง 

๘.ห้ามเผยแพร่ภาพถ่าย วีดิโอ เอกสาร หรือข้อมูลใด ๆ ท่ีจะท าให้เกิดความเส่ือมเสีย หรือเข้าใจผิดมาสู่หมู่
คณะ 

๙. พึงปฏิบัติให้สมเกียรติ และรักษาช่ือเสียงของตนเอง และหมู่คณะในทุกโอกาสเพื่อให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีเป็น
ส่วนรวม 
 

 

 

 

 

 

 



อนุผนวก ๓ ของผนวก ฏ 

ตัวอย่างคู่มือในการเดินทางไปดูงาน ศึกษาภูมิประเทศ 

 นายทหารนักเรียนสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ท่ีกองการปกครอง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

- ตารางการศึกษาดูงาน 
- การปฏิบัติ 

• ก่อนออกเดินทาง 
• ระหว่างเดินทาง 
• การเข้าห้องน้ า จุดแวะพัก 
• ส้ินสุดการศึกษาดูงาน 

- แผนผังท่ีนั่งประจ ารถ 
- หน้าท่ีนายทหารนักเรียนในการเดินทาง 
- การติดต่อส่ือสาร (นามเรียกขาน) 
- เบอร์โทรศัพท์ท่ีส าคัญ 
- ประวัติสถานท่ีดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูม่ือเดนิทาง คูม่ือเดนิทาง คูม่ือเดนิทาง คูม่ือเดนิทาง การการการการทศันทศันทศันทศันศกึษา ศกึษา ศกึษา ศกึษา             
ภูมปิระเทศภูมปิระเทศภูมปิระเทศภูมปิระเทศทางยทุธศาสตร ์        ทางยทุธศาสตร ์        ทางยทุธศาสตร ์        ทางยทุธศาสตร ์            

ภาคภาคภาคภาคใต้ใต้ใต้ใต ้
ของ นายทหารนกัเรยีนหลกัสตูรเสนาธกิารทหารเรอืของ นายทหารนกัเรยีนหลกัสตูรเสนาธกิารทหารเรอืของ นายทหารนกัเรยีนหลกัสตูรเสนาธกิารทหารเรอืของ นายทหารนกัเรยีนหลกัสตูรเสนาธกิารทหารเรอื    รุน่รุน่รุน่รุน่ที่ทีท่ี่ที่    ๗๗๗๗๙๙๙๙    

โรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรือโรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรือโรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรือโรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรือ        
กรมยุกรมยุกรมยุกรมยุทธศกึษาทหารเรอืทธศกึษาทหารเรอืทธศกึษาทหารเรอืทธศกึษาทหารเรอื    

ระหวา่ระหวา่ระหวา่ระหวา่ง ง ง ง ๓๓๓๓๐ ๐ ๐ ๐ ม.ิย.ม.ิย.ม.ิย.ม.ิย.    ––––    ๕ ๕ ๕ ๕ ก.คก.คก.คก.ค.๖๒.๖๒.๖๒.๖๒    
 



    

 

บันทกึส่บันทกึส่บันทกึส่บันทกึส่ววววนนนนตวัตวัตวัตวั 
 

 

ยศ ยศ ยศ ยศ / / / / ชื่ชืช่ื่ชื่ออออ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             หมายเลขหมายเลขหมายเลขหมายเลข
โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์((((ตนเองตนเองตนเองตนเอง))))                                                                                                                                                                                                                                                        รถคนัรถคนัรถคนัรถคนัที่ทีท่ี่ที่                                                                                        
เลขเลขเลขเลขที่ทีท่ี่ที่นั่งนั่งนั่งนั่ง                                                                                                                                                                                                                                        การพกัแรมการพกัแรมการพกัแรมการพกัแรม 
โรงแรมทินิด ีจว.ระนอง (๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๖๒) หมายเลขห้องหมายเลขห้องหมายเลขห้องหมายเลขห้อง  
โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ ฯ (๒ – ๓ ก.ค.๖๒) หมายเลขห้องหมายเลขห้องหมายเลขห้องหมายเลขห้อง  
โรงแรมประจวบแกรนด ์ (๔ ก.ค.๖๒)    หมายเลขห้องหมายเลขห้องหมายเลขห้องหมายเลขห้อง  

 

 

 



    

 



    

 

ตารางการตารางการตารางการตารางการทศันทศันทศันทศันศกึษาสภาพศกึษาสภาพศกึษาสภาพศกึษาสภาพภมูิประเทศภมูิประเทศภมูิประเทศภมูิประเทศทางยทุธศาสตร์ทางยทุธศาสตร์ทางยทุธศาสตร์ทางยทุธศาสตร์    
ภาคภาคภาคภาคใต้ใต้ใต้ใต้    ระหวา่ง ระหวา่ง ระหวา่ง ระหวา่ง ๓๓๓๓๐ ๐ ๐ ๐ ม.ิย.ม.ิย.ม.ิย.ม.ิย.    ––––    ๕ ๕ ๕ ๕ ก.คก.คก.คก.ค.๖๒.๖๒.๖๒.๖๒ 

 

    ๓๓๓๓๐๐๐๐    มิมมิิมิ.ย.ย.ย.ย....๖๒๖๒๖๒๖๒    การแตง่กายการแตง่กายการแตง่กายการแตง่กาย    เสื้อยดืเสื้อยดืเสื้อยดืเสื้อยดืคอปกสีคอปกสีคอปกสีคอปกสีเหลืองเหลืองเหลืองเหลือง/กางเกงสดีาํ/กางเกงสดีาํ/กางเกงสดีาํ/กางเกงสดีาํ++++เสื้อคลุมเสื้อคลุมเสื้อคลุมเสื้อคลุม        
    เวลาเวลาเวลาเวลา    การปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิ    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
 ๐๕๓๐ นทน.ฯ พร้อมสํารวจยอด/สักการะฯ กอ่นออกเดินทาง 
 ๐๖๐๐ ออกเดินทางจาก ยศ.ทร. – จว.ระนอง 
  ๐๗๓๐ รับประทานอาหารเช้า ร้านข้าวแกงแม่ล้วนเขาย้อย 
    จว.เพชรบุรี  
  ๑๑๓๐ รับประทานอาหารกลางวัน  กองบิน ๕ อ่าวมะนาว      
     จว.ประจวบคีรีขันธ ์
  ๑๒๓๐ ออกเดินทางไป จว.ระนอง  
  ๑๗๑๕ เดินทางถึงที่พัก โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมทินดิีทินดิีทินดิีทินดิี    จว.จว.จว.จว.ระนองระนองระนองระนอง น.ต.นาวนิ ห.น.ต.นาวนิ ห.น.ต.นาวนิ ห.น.ต.นาวนิ ห.    อาํนวยการอาํนวยการอาํนวยการอาํนวยการ 
  ๑๘๑๕ รับประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศัย 
 

    ๑ ๑ ๑ ๑ ก.คก.คก.คก.ค.๖.๖.๖.๖๒๒๒๒    การแตง่กายการแตง่กายการแตง่กายการแตง่กาย    เครือ่งแบบเครือ่งแบบเครือ่งแบบเครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพ    
    เวลาเวลาเวลาเวลา    การปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิ    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
 ๐๙๐๐ ออกเดินทางจากโรงแรมทินิดี – ค่ายรัตนรังสรรค์ จว.ระนอง  
 ๐๙๓๐ ฟังบรรยายจาก ค่ายรัตนรังสรรค์ + ศปชล. + ผู้ว่า ฯ   
  ๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน ค่ายรัตนรังสรรค์  
  ๑๓๐๐ ต.๙๙๓ (๒๕ คน)/กิจกรรมกลุ่มตามความสมัครใจ  
  ๑๘๐๐ รับประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศัย    
   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    



    

 

    ๒๒๒๒    ก.คก.คก.คก.ค.๖.๖.๖.๖๒๒๒๒    การแตง่กายการแตง่กายการแตง่กายการแตง่กาย    เครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพเครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพเครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพเครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพ    
    เวลาเวลาเวลาเวลา    การปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิ    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
    ๐๖๓๐ ออกเดินทางไป ฐท.พง. 
 ๑๐๓๐ ฟังบรรยายจาก ฐท.พง. + ทรภ.๓ 
 ๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน ฐท.พง. 
  ๑๓๐๐ กิจกรรม CSR  
  ๑๔๐๐ ออกเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิต้ี ฯ    
  ๑๖๓๐ เดินทางถึงที่พัก โรงแรมโรงแรมโรงแรมโรงแรมรอยลัภเูกต็ซติี ้ฯรอยลัภเูกต็ซติี ้ฯรอยลัภเูกต็ซติี ้ฯรอยลัภเูกต็ซติี ้ฯ    จว.จว.จว.จว.ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็ภเูกต็ น.ต.น.ต.น.ต.น.ต.นาวนิ ห.นาวนิ ห.นาวนิ ห.นาวนิ ห.    อาํนวยการอาํนวยการอาํนวยการอาํนวยการ 
  ๑๘๐๐ รับประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศัย 
 
 

    ๓ ๓ ๓ ๓ ก.คก.คก.คก.ค.๖๒.๖๒.๖๒.๖๒    การแตง่กายการแตง่กายการแตง่กายการแตง่กาย    ----    เครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพเครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพเครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพเครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพ                                        
                    ((((เฉพาะผูร้ว่มคณะเยีย่มคํานบั)เฉพาะผูร้ว่มคณะเยีย่มคํานบั)เฉพาะผูร้ว่มคณะเยีย่มคํานบั)เฉพาะผูร้ว่มคณะเยีย่มคํานบั)    
      ----    เสื้อยดืคอปกสเีหลืองเสื้อยดืคอปกสเีหลืองเสื้อยดืคอปกสเีหลืองเสื้อยดืคอปกสเีหลือง ////กางเกงสดีาํกางเกงสดีาํกางเกงสดีาํกางเกงสดีาํ ++++เสื้อคลมุเสื้อคลมุเสื้อคลมุเสื้อคลมุ    
    เวลาเวลาเวลาเวลา    การปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิ    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
 ๐๘๓๐ ออกเดินทางจากโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิต้ี ฯ 
 ๐๙๐๐ พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าภูเก็ต (Phuket Aquarium)/ 
  เยี่ยมคํานับ ผบ.ทรภ.๓ 
  ๑๑๓๐ รับประทานอาหารกลางวัน (ตามลําพัง) 
  ๑๓๐๐ ทัศนศึกษาภูมิประเทศตามลําพัง 
  ๑๘๐๐ รับประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

    ๔ ๔ ๔ ๔ ก.คก.คก.คก.ค....๖๒๖๒๖๒๖๒    การแตง่กายการแตง่กายการแตง่กายการแตง่กาย    เครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพเครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพเครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพเครือ่งแบบปฏบิตัิงานแขนยาว ตามเหลา่ทัพ    
    เวลาเวลาเวลาเวลา    การปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิ    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
 ๐๖๓๐ ออกเดินทางจากโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิต้ี ฯ – กองบิน ๗ 
  จว.สุราษฎร์ธาน ี
  ๑๐๓๐ ฟังบรรยายจาก กองบิน ๗ 
  ๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน กองบิน ๗ 
  ๑๓๐๐ ออกเดินไปโรงแรมประจวบแกรนด์ จว.ประจวบ ฯ 
  ๑๘๐๐ เดินทางถึงที่พักโรงแรมประจวบแกรนด ์จว.ประจวบ ฯโรงแรมประจวบแกรนด ์จว.ประจวบ ฯโรงแรมประจวบแกรนด ์จว.ประจวบ ฯโรงแรมประจวบแกรนด ์จว.ประจวบ ฯ น.ต.นาวนิ ห. อาํนวยการน.ต.นาวนิ ห. อาํนวยการน.ต.นาวนิ ห. อาํนวยการน.ต.นาวนิ ห. อาํนวยการ 
  ๑๘๓๐ รับประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศัย 
   

    

    ๕ ๕ ๕ ๕ ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค.๖๖๖๖๒๒๒๒    การแตง่กายการแตง่กายการแตง่กายการแตง่กาย    เสื้อยดืคอปกสีขาว/กางเกงสดีาํเสื้อยดืคอปกสีขาว/กางเกงสดีาํเสื้อยดืคอปกสีขาว/กางเกงสดีาํเสื้อยดืคอปกสีขาว/กางเกงสดีาํ++++เสื้อคลุมเสื้อคลุมเสื้อคลุมเสื้อคลุม    
    เวลาเวลาเวลาเวลา    การปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิ    หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    
 ๐๗๓๐ ออกเดินทางจากโรงแรมประจวบแกรนด์ ในกรณีท่ีมีเวลาเหลือจะ 
   พิจารณาแวะซ้ือของฝาก 
   ที่ จว.เพชรบุรี 
  ๑๒๐๐ เดินทางถึง ยศ.ทร.  
   
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

หลักการปฏบัิตใินการศึกษาดกูจิการภายในประเทศ 

เวลาเวลาเวลาเวลา    การปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตั ิ   
กอ่นออกเดนิทาง กอ่นออกเดนิทาง กอ่นออกเดนิทาง กอ่นออกเดนิทาง     ทดลองการตดิตอ่ทดลองการตดิตอ่ทดลองการตดิตอ่ทดลองการตดิตอ่    

- นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร. ในส่วนของ ตร. ทดลองการติดต่อพร้อมชี้แจงการ
ปฏิบัติกับ รถ สห.ทร. (รถนาํขบวน) 
- ทดลองวิทยุส่ือสารระหว่างคัน 
- เทียบเวลาในคณะเดินทาง 
- ส่ังการตรวจสอบยอดบัญชีพล  
- ตรวจสอบสัมภาระให้มีความเรียบร้อย 
- ขออนุญาตออกเดินทางต่อ ผูอ้าํนวยการเดนิทางผูอ้าํนวยการเดนิทางผูอ้าํนวยการเดนิทางผูอ้าํนวยการเดนิทาง 
- นทน. ทั้งหมดขึ้นรถพร้อมออกเดินทาง 

ระหวา่งการเดนิทางระหวา่งการเดนิทางระหวา่งการเดนิทางระหวา่งการเดนิทาง    ----    ประธานฯประธานฯประธานฯประธานฯ    การดงูานชีแ้จงจดุหมายการดงูานชีแ้จงจดุหมายการดงูานชีแ้จงจดุหมายการดงูานชีแ้จงจดุหมาย 
๑. การเดินทางตามช่วงระยะเวลา/จุดหมาย/สถานทีต่่อไป/จุดพักรถต่างๆ 
๒. ควบคุม นทน. ในการเข้ารับฟังบรรยาย/ศึกษาดูงานฯ ตามหนว่ยต่างๆ 
----    หน.ผูค้วบคมุรถหน.ผูค้วบคมุรถหน.ผูค้วบคมุรถหน.ผูค้วบคมุรถ ดําเนินการในเร่ืองการกระจายคําส่ังจากประธานการดูงานฯ 
หรือคําส่ังจากผู้บังคับบัญชาผ่านระบบวทิยุส่ือสาร 
----    หน.ผูค้วบคมุรถทกุคนัหน.ผูค้วบคมุรถทกุคนัหน.ผูค้วบคมุรถทกุคนัหน.ผูค้วบคมุรถทกุคนัรายงานการผ่านตามจุดและตามลําดับหมายเลขรถ
โดยสาร สําคัญดังนี้  
๑. ตามแยกไฟจราจรต่างๆ 
๒. การแซงรถต่างๆ ในพื้นทีคั่บขัน 
๓. การรายงานเมื่อรถโดยสารของตนเข้าภายในขบวันเดินทางเรียบร้อย 
ผู้ควบคุมรถคันที ่๑ รายงานแจ้งเตือนกรณีมีสถานการณ์ฉุกเฉินในคันหลังได้
รับทราบ 
----    หน.ผูค้วบคมุรถหน.ผูค้วบคมุรถหน.ผูค้วบคมุรถหน.ผูค้วบคมุรถ    ////ผช.ผูค้วบคมุรถผช.ผูค้วบคมุรถผช.ผูค้วบคมุรถผช.ผูค้วบคมุรถ ดําเนินงานเป็นนายทหารประชาสัมพันธ์บน
รถโดยสารของแต่ละคัน มหีน้าที ่
๑. ชี้แจงการปฏิบัติประจาํวัน 
๒. บรรยายสรุปเร่ืองหนว่ยงานทีค่ณะฯ กําลังเดินทางเข้ารับฟังบรรยาย/ศึกษา
ดูงาน 
๓. ชี้แจงการปฏิบัติของวันถัดไปภายในรถโดยสาร ก่อนแยกย้ายเขา้ทีพ่ัก 
๔. ช่วยเหลือผู้ควบคุมรถในการตรวจสอบยอดบัญชีพล 

 



    

 

เวลาเวลาเวลาเวลา    การปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตัิการปฏบิตั ิ   
ระหวา่งการศกึษาดงูานระหวา่งการศกึษาดงูานระหวา่งการศกึษาดงูานระหวา่งการศกึษาดงูาน    ประธานรุน่/ประธานดงูานฯ ประธานรุน่/ประธานดงูานฯ ประธานรุน่/ประธานดงูานฯ ประธานรุน่/ประธานดงูานฯ     

- เตรียม นทน. ในส่วนทีรั่บผิดชอบของของของของที่ทีท่ี่ที่ระลกึ/คาํกลา่วขอบคณุระลกึ/คาํกลา่วขอบคณุระลกึ/คาํกลา่วขอบคณุระลกึ/คาํกลา่วขอบคณุ/นายธงของ/นายธงของ/นายธงของ/นายธงของ
หน.คณะฯหน.คณะฯหน.คณะฯหน.คณะฯ 
- เตรียม นทน. ในส่วนของการต้ังคําถาม(คณะกรรมการฝา่ยวชิาการของรุน่ คณะกรรมการฝา่ยวชิาการของรุน่ คณะกรรมการฝา่ยวชิาการของรุน่ คณะกรรมการฝา่ยวชิาการของรุน่ 
พจิารณาคาํถามพจิารณาคาํถามพจิารณาคาํถามพจิารณาคาํถามที่ทีท่ี่ที่กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ทางราชการ)กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ทางราชการ)กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ทางราชการ)กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ทางราชการ)    ตามเวลาตามเวลาตามเวลาตามเวลาที่ทีท่ี่ที่เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสม 
- ควบคุมการเข้ารับฟังบรรยาย 
- ประธานดูงานฯ กําหนดเวลาขึ้นรถโดยสารและเวลาออกเดินทางให้เป็นไป
ตามกําหนดเวลาการปฏิบัติต่างๆ 

การเขา้การเขา้การเขา้การเขา้ที่ทีท่ี่ที่พกัพกัพกัพกั    ประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯ    
- ชี้แจงตารางการปฏบิัติในวันถัดไป/การแต่งกาย/เวลาออกเดินทางให้ทราบ     
----    สาํคญัอยา่งยิง่ในการคนืกญุแจตอนออก ใหค้นืให้เสรจ็สิน้กอ่นออกเดนิทาง สาํคญัอยา่งยิง่ในการคนืกญุแจตอนออก ใหค้นืให้เสรจ็สิน้กอ่นออกเดนิทาง สาํคญัอยา่งยิง่ในการคนืกญุแจตอนออก ใหค้นืให้เสรจ็สิน้กอ่นออกเดนิทาง สาํคญัอยา่งยิง่ในการคนืกญุแจตอนออก ใหค้นืให้เสรจ็สิน้กอ่นออกเดนิทาง 
๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ นาท ีเพือ่การตรวจสอบสิง่ของตา่งๆ ของทางโรงแรมนาท ีเพือ่การตรวจสอบสิง่ของตา่งๆ ของทางโรงแรมนาท ีเพือ่การตรวจสอบสิง่ของตา่งๆ ของทางโรงแรมนาท ีเพือ่การตรวจสอบสิง่ของตา่งๆ ของทางโรงแรมที่ทีท่ี่ที่พกัพกัพกัพกั    
จนท.กญุแจประจาํรถ จนท.กญุแจประจาํรถ จนท.กญุแจประจาํรถ จนท.กญุแจประจาํรถ     
----    จนท.จนท.จนท.จนท.ควบคมุควบคมุควบคมุควบคมุกระเปา๋/สมัภาระกระเปา๋/สมัภาระกระเปา๋/สมัภาระกระเปา๋/สมัภาระ อํานวยการเคล่ือนยา้ยกระเป๋าออกจากทีเ่ก็บ
และตรวจสอบความเรียบร้อย 

การออกจากการออกจากการออกจากการออกจากที่ทีท่ี่ที่พกัพกัพกัพกั    ประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯ/ผช./ผช./ผช./ผช.ประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯ    
- ตรวจสอบการคืนกุญแจบริเวณประชาสัมพันธข์องทางโรงแรมก่อนเวลาออก
เดินทาง ๓๐ นาท ี
- เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยขออนุญาตออกเดินทางให้เป็นไปตามตารางการปฏบิัติ 
หน.รถโดยสารหน.รถโดยสารหน.รถโดยสารหน.รถโดยสาร    
- ตรวจสอบยอดบัญชีพลภายในรถแล้วรายงานให้ประธานดูงานฯ รับทราบ  
- ประสานกับประธานดูงานฯ ในด้านการคืนกุญแจของกําลังพลภายในรถ 
จนท.จนท.จนท.จนท.ควบคมุควบคมุควบคมุควบคมุกระเปา๋/สมัภาระกระเปา๋/สมัภาระกระเปา๋/สมัภาระกระเปา๋/สมัภาระ อาํนวยการเคล่ือนย้ายกระเป๋าการเก็บและ
ตรวจสอบความเรียบร้อย 

สิน้สดุการศกึษาดงูานสิน้สดุการศกึษาดงูานสิน้สดุการศกึษาดงูานสิน้สดุการศกึษาดงูาน    ประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯประธานการดงูานฯ////ผช.ประธานการดงูานฯผช.ประธานการดงูานฯผช.ประธานการดงูานฯผช.ประธานการดงูานฯ    
- รวบรวมวิทยุส่ือสารส่งคืนให้กับทาง รร.สธ.ทร. ในวันทีเ่ดินทางถึง 
จนท.กระเปา๋/สมัภาระจนท.กระเปา๋/สมัภาระจนท.กระเปา๋/สมัภาระจนท.กระเปา๋/สมัภาระ อํานวยการเคล่ือนย้ายกระเป๋าและตรวจสอบความ
เรียบร้อย    
 

 

 

 

 

 

 



    

 

การปฎบิตัใินการดงูานตามดาํร ิผบ.รร.สธ.ทร.การปฎบิตัใินการดงูานตามดาํร ิผบ.รร.สธ.ทร.การปฎบิตัใินการดงูานตามดาํร ิผบ.รร.สธ.ทร.การปฎบิตัใินการดงูานตามดาํร ิผบ.รร.สธ.ทร.    

๑. นายทหารประจําตัวผู้ อํานวยการเดินทางประจําวัน กําหนดให้มีการรายงานตัวต่อ 
ผู้อํานวยการเดินทางในเวลา ๐๘๐๐ หรือ ๐๗๐๐ หรือตามสั่งการในแต่ละวันดังน้ี  “กระผม 
(ยศ/ช่ือ/สกุล) ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนายทหารทําหน้าท่ีประจําตัวผู้อํานวยการเดินทางประจําวันท่ี 
........................ครับ” 
๒. การกล่าวสวัสดีในช่วงเช้าแต่ละวัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโรงแรม/ระหว่างการรับประทาน

อาหารเช้าให้กล่าวคําว่า “สวัสด”ี แทนการโค้งทําความเคารพ 
๓. ในระหว่างการพักตามจุดพักรถ/รับประทานอาหารกลางวัน ไม่ต้องแสดงความเคารพด้วย

การโค้ง แต่ให้ นทน. สังเกตผู้บังคับบัญชาทุกระดับเมื่อเดินผ่าน  ให้ นทน.แสดงความเคารพด้วย
การหยุด/หลีกทางให้ผู้บังคับบัญชาเดินผ่านไปก็พอ 
๔. ห้ามเล่นการพนันบนรถระหว่างการเดินทางเด็ดขาด 
๕. ห้าม นทน. ขออนุญาตลาไปรอท่ีจุดหมายแรกของการเดินทาง ให้เดินทางไปพร้อมกัน 

สําหรับขากลับเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว อาจอนุญาตให้ลาเยี่ยมภูมิลําเนาเป็นครั้งคราวตามความ
เหมาะสม 
๖. ให้ หน.คณะเดินทาง นทน. ให้การดูแล จนท.ขส.ทร. เก่ียวกับการรับประทานอาหาร

กลางวันระหว่างเดินทาง 
๗. การแบง่มอบหน้าท่ีของ นทน. ขอให้แต่ละฝ่ายแบ่งมอบงานและให้ปฏิบัติตามหน้าท่ี 
๘. ให้มีการเตรียมคําถาม เพ่ือให้ถามระหว่างการดูงาน (เยี่ยมชมกิจการ/ฟังการบรรยาย) อย่าง

น้อยสถานท่ีละ ๓ คําถาม หรือมากกว่า 
๙. นทน.ท่ีไม่ตรงต่อเวลาในระหว่างการดูงานจะมกีารเรียกมาตักเตือน 
๑๐. นปค. รถแต่ละคันเป็นผู้เลือก นทน. สําหรับแนะนําสถานท่ีดูงาน 
๑๑. นทน. ท่ีจะไปทัศนะศึกษาในสาธารณรัฐแหง่สหภาพพม่าให้ใช้บัตรประชาชนในการทําบัตร

ผ่าน (ห้ามใช้บัตรข้าราชการโดยเด็ดขาด) 
 



 

 

แผนผังแผนผังแผนผังแผนผังที่ทีท่ี่ที่นั่นัน่ั่นั่งงงงรถรถรถรถ 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

หนา้หนา้หนา้หนา้ที่ทีท่ี่ที่นายทหารนกัเรยีนในการเดนิทางนายทหารนกัเรยีนในการเดนิทางนายทหารนกัเรยีนในการเดนิทางนายทหารนกัเรยีนในการเดนิทาง 

 

๑. นายทหารทําหน้าท่ีประจําตัวผูอํ้านวยการเดินทาง (นายธง)  
วันท่ี   ๓๐ ม.ิย.๖๒  พ.ต.กิตติศักดิ์ ภ.  
วันท่ี   ๑ ก.ค.๖๒ พ.ต.กิตติศักดิ์ ภ. 
วันท่ี   ๒ ก.ค.๖๒   พ.ต.ต.เอกพล ร.  
วันท่ี   ๓ ก.ค.๖๒   พ.ต.ต.เอกพล ร.   
วันท่ี   ๔ ก.ค.๖๒   พ.ต.ท.คงเทพ บ. 
วันท่ี   ๕ ก.ค.๖๒ พ.ต.ท.คงเทพ บ.  

หน้หน้หน้หน้าาาาที่ทีท่ี่ที่ ศึกษารายละเอียดกําหนดการดูกิจการ ฯ ท้ังหมดตามแผนการดูงาน และติดตาม 
ช่วยเหลอืในเรือ่งท่ัวไป รวมท้ังเขียนข้อความในสมุดเยีย่มเพ่ือให้ผูอํ้านวยการเดนิทางลงนาม (ถ้าม)ี 

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุในวันท่ีเข้าหน้าท่ีให้มาโดยสารรถคันท่ี ๑ (ท่ีน่ังประจําตําแหน่ง) 

๒. นายทหารทําหน้าท่ีกล่าวขอบคุณหน่วยงานพร้อมท้ังเตรียมคําถาม 
  ค่ายรัตนรังสรรค์ จว.ระนอง  ตัวแทนกลุ่มสัมมนาท่ี ๑ 
 ฐานทัพเรือพังงา   ตัวแทนกลุ่มสัมมนาท่ี ๒ 
 ทัพเรือภาคท่ี ๓   ตัวแทนกลุ่มสัมมนาท่ี ๓  
 พิพิธภัณฑ์สตัว์นํ้าภเูก็ต  ตัวแทนกลุ่มสัมมนาท่ี ๔ 
 กองบิน ๗ จว.สุราษฎร์ธานี  ตัวแทนกลุ่มสัมมนาท่ี ๕ 

หน้หน้หน้หน้าที่าที่าที่าที ่ผูก้ลา่วขอบคณุ ศึกษาข้อมูลสถานท่ีดูงาน กล่าวขอบคุณวิทยากร/หน.หน่วยงาน พร้อม
ท้ังเตรียมคําถาม และประสานการมอบของท่ีระลึกกับฝ่ายของท่ีระลึก  

หน้าที่หน้าที่หน้าที่หน้าที่ ผู้ถือของท่ีระลึก (ผู้ทําหน้าท่ีนายธงรับผิดชอบ โดยประสานกับกรรมการฯฝ่ายของท่ี
ระลึก) ดูแลรักษารับผิดชอบพาน และของท่ีระลึกให้พร้อมก่อนดู กิจการฯ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

๓. นายทหารทําหน้าท่ีหัวหน้ารถ (หน.รถ) 
  คันท่ี ๑  น.ต.นัถกร เท่ียงตรง 
  คันท่ี ๒  น.ท.พลพยุหะ จันทร์ศร ี
  คันท่ี ๓  น.ต.ไกรวัฒน์ สายเปรียง 
  คันท่ี ๔  น.ต.คงนคร อินทะแสน  
  คันท่ี ๕  น.ต.คงฤทธ์ิ บุญทอง   
  หน้าที่หน้าที่หน้าที่หน้าที่ สํารวจยอด ควบคุมรถ รักษาเวลา และรับผิดชอบให้มีการติดต่อสื่อสารโดยต่อเน่ือง
ระหว่างคณะ รวมถึงระหว่างคณะฯ กับเจ้าหน้าท่ีรถขบวน  ตลอดจนทําหน้าท่ีเบิกยืม ดูแลรักษาวิทยุ
สื่อสาร และประจุแบตเตอรี่สื่อสารให้พร้อมตลอดการเดินทาง 



 

 

 

๔. นายทหารร่วมคณะเยี่ยมคํานับ 
วันท่ี ๒ ก.ค.๖๒ (เยี่ยมคํานับ รอง ผบ.ฐท.พง. หรือผู้แทน) 

๑. น.ต.นาถพจน์ แพผลศิร ิ ประธานรุ่นฯ 
๒. พ.ต.ต.เอกพล รุณทอง    นายธง 
๓. น.ต.กรัชพล  สหนาวิน        ฝ่ายของท่ีระลึก 
๔. น.ต.เชาวริน พวงประดู ่

วันท่ี ๓ ก.ค.๖๒ (เยี่ยมคํานับ ผบ.ทรภ.๓ หรือผู้แทน ) 
๑. น.ต.นาถพจน์    แพผลศิริ       ประธานรุ่นฯ 
๒. พ.ต.ต.เอกพล รุณทอง   นายธง 
๓. น.ต.เฉลิมรัตน์    บุญเรืองศร ี     ฝ่ายของท่ีระลึก 
๔. น.ต.อลงกร   บุษราตระกูล                 

๕. นายทหารทําหน้าท่ีแนะนําสถานท่ีดูงานภาษาอังกฤษ 
 ค่ายรัตนรังสรรค์ จว.ระนอง   ตัวแทนรถคันท่ี ๑ 
 ฐานทัพเรือพังงา   ตัวแทนรถคันท่ี ๒ 
 ทัพเรือภาคท่ี ๓   ตัวแทนรถคันท่ี ๓  
 ศูนย์ประสานงานประมงชายแดน 
 ทางทะเลไทย – เมียนมาร์ (ศปชล.) ตัวแทนรถคันท่ี ๔ 
 กองบิน ๗ จว.สุราษฎร์ธานี  ตัวแทนรถคันท่ี ๕ 
หมายเหต ุผบ.รร.สธ.ทร.มีดําริให้ นปค. รถแต่ละคันเป็นผู้เลือก นทน. สําหรับแนะนําสถานท่ีดูงาน 
๖. นายทหารทําหน้าท่ีดูแลสัมภาระ (หน.รถแต่ละคันกําหนด) 

หน้าที่หน้าที่หน้าที่หน้าที่ กํากับดูแลสิ่งของกระเป๋าเดินทางของคณะฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคุม 
รับผิดชอบสิ่งของท่ีเป็นส่วนกลางในระหว่างเดินทาง กับตรวจสอบสิ่งของและอุปกรณ์เพ่ือป้องกัน 
การหลงลืมในขณะเคลื่อนย้ายทุกครั้ง 

๗. นายทหารทําหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ (หน.รถแต่ละคันกําหนด) 
หน้าที่หน้าที่หน้าที่หน้าที ่หาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับจังหวัดหรือพ้ืนท่ีต่างๆ ในแผนการเดินทาง กําหนดการ

ปฏิบัติประจําวัน เพ่ือเผยแพร่ให้คณะฯ ทราบ รวมท้ังจัดกิจกรรมผ่อนคลายระหว่าง การเดินทาง 

๘. นายทหารนักเรียนทําหน้าท่ีแพทย์/พยาบาล 
มอบหมาย น.ต.น.ต.น.ต.น.ต.พลภัทรพลภัทรพลภัทรพลภัทร        สิสสิิสิโรดมโรดมโรดมโรดม เป็นผู้ควบคุม 
หน้าที่หน้าที่หน้าที่หน้าที่ เตรียมยาและเวชภัณฑ์เพ่ือช่วยเหลือ/กู้ชีพผู้ป่วย ประสานการส่งกลับผู้ป่วยในภาวะ

ฉุกเฉิน กับท้ังให้การปฐมพยาบาลผู้ท่ีเจ็บป่วยในระหว่างเดินทาง 
 



 

 

 
 

๙. ตัวแทน นทน.ร่วมสักการะก่อนเดินทาง (ตึก สรส.ช้ัน ๓ และช้ัน ๔) 
๑. น.ต.นาถพจน์   แพผลศิร ิ
๒. น.ต.จักรกฤษณ์   หงษา 
๓. น.ต.สมชาต ิ เกตุฉาย 
๔. น.ต.กิตติธัช   บุญวัฒนะกุล 
๕. น.ต.ธวัชชัย  สุขประเสริฐ 
๖. น.ท.ชาญณรงค์  ศรีอินทสุทธ์ิ 
๗. น.ต.ศราวุธ  ทองยิ่ง 
๘. น.ต.ชัชวาล  คชวงศ ์
๙. น.ต.ศรัณย์  ภูติโยธิน 
๑๐. น.ต.นาวิน  หมายด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การตดิต่การตดิต่การตดิต่การตดิต่อสือ่สาร อสือ่สาร อสือ่สาร อสือ่สาร ((((นามเรยีกขานนามเรยีกขานนามเรยีกขานนามเรยีกขาน)))) 

ผบ.รร.เสธ.ทร. นามเรียกขาน อินทรีย์ ๑ 
รอง ผบ.รร.เสธ.ทร. นามเรียกขาน อินทรีย์ ๒ 
นายธง นามเรียกขาน นายธง 
ผอ.กศษ.รร.เสธ.ทร. นามเรียกขาน โลมา ๑ 
รอง ผอ.กศษ.รร.เสธ.ทร. นามเรียกขาน โลมา ๒ 
น.ท.สกุล หอมขจร นามเรียกขาน โลมา ๓ 
ผอ.กปค.รร.เสธ.ทร. นามเรียกขาน ฉลาม ๑ 
รอง ผอ.กปค.รร.เสธ.ทร. นามเรียกขาน ฉลาม ๒ 
น.ท.ธนธัช ขาวสุทธิ ์ นามเรียกขาน ฉลาม ๓ 
น.ท.วีรชน สมเพชร นามเรียกขาน ฉลาม ๔ 
ประธานรุ่น นทน.สธ.๗๙ นามเรียกขาน เวหา 
หน.คณะกรรมการดูงานฯ นามเรียกขาน นางนวล 
หน.รถบัสคันท่ี ๑ นามเรียกขาน บัส ๑ 
หน.รถบัสคันท่ี ๒ นามเรียกขาน บัส ๒ 
หน.รถบัสคันท่ี ๓ นามเรียกขาน บัส ๓ 
หน.รถบัสคันท่ี ๔ นามเรียกขาน บัส ๔ 
หน.รถบัสคันท่ี ๕ นามเรียกขาน บัส ๕ 
รถตู ้ นามเรียกขาน ต ๑ 
 
 
 
 
 

 



 

 

เบอรต์ดิตอ่สือ่สาร (เมือ่เกดิเหตขุดัขอ้งระหว่างดงูาน)เบอรต์ดิตอ่สือ่สาร (เมือ่เกดิเหตขุดัขอ้งระหว่างดงูาน)เบอรต์ดิตอ่สือ่สาร (เมือ่เกดิเหตขุดัขอ้งระหว่างดงูาน)เบอรต์ดิตอ่สือ่สาร (เมือ่เกดิเหตขุดัขอ้งระหว่างดงูาน)    

ในสว่นของนายทหารในสว่นของนายทหารในสว่นของนายทหารในสว่นของนายทหารและอาจารย์และอาจารย์และอาจารย์และอาจารย์    
ผบ.รร.เสธ.ทร.   ผูอ้าํนวยการเดนิทางผูอ้าํนวยการเดนิทางผูอ้าํนวยการเดนิทางผูอ้าํนวยการเดนิทาง ๐๘ ๙๙๘๔ ๔๑๔๐ 
รอง ผบ.รร.เสธ.ทร. (๑)  ๐๘ ๙๐๓๕ ๔๒๗๒ 
ผอ.กศษ.รร.เสธ.ทร.  ๐๘ ๑๙๐๓ ๐๘๑๑ 
ผอ.กปค.รร.เสธ.ทร.  ๐๘ ๙๒๔๕ ๘๖๘๖ 
รอง ผอ.กปค.รร.เสธ.ทร.  ๐๘ ๑๘๐๙ ๒๔๓๗ 
รอง ผอ.กศษ.รร.เสธ.ทร.  ๐๘ ๙๘๘๖ ๘๗๓๗ 
น.ท.สกุล หอมขจร  ๐๘ ๕๘๑๒ ๑๙๙๔ 
น.ท.ธนธัช  ขาวสุทธ์ิ  ๐๘ ๑๖๒๑ ๐๗๐๘ 
น.ท.วีรชน  สมเพชร  ๐๙ ๘๘๒๕ ๔๓๐๘ 
  

ในสว่นของนายทหารนกัเรียนฯในสว่นของนายทหารนกัเรียนฯในสว่นของนายทหารนกัเรียนฯในสว่นของนายทหารนกัเรียนฯ    
น.ต.นาถพจน์ แพผลศริ ิ ประธานรุ่น นทน.สธ.๗๙ ๐๘ ๕๑๖๘ ๑๐๐๘ 
น.ต.จักรกฤษณ ์ หงษา หน.คณะกรรมการดูงานฯ ๐๘ ๙๖๖๒ ๒๙๒๓ 
น.ต.สมชาต ิ เกตุฉาย           รอง.หน.คณะกรรมการดูงานฯ ๐๘ ๖๗๐๐ ๖๑๙๖ 
น.ต.ธวัชชัย  สุขประเสริฐ         เลขานุการ  ๐๘ ๗๑๖๔ ๔๒๔๒ 
น.ต.คงฤทธ์ิ บุญทอง  นายทหารประสานงานภาคใต ้ ๐๘ ๙๙๗๕ ๕๓๕๓ 
น.ต.นาวิน  หมายด ี             ประสานงานท่ีพัก  ๐๙ ๙๑๙๖ ๘๖๘๖ 
น.ต.นํ้าน่าน  บุญนาค            ประสานการจดักิจกรรม ๐๙ ๒๙๕๓ ๕๕๔๕ 
น.ต.รณเดช ทรัพย์มณ ี  ประสานงานการอาหารกลางวัน  ๐๖ ๑๘๔๑ ๙๙๘๘ 
น.ต.เชาวริน พวงประดู ่          ประสานการเดินทาง (รถนํา) ๐๘ ๑๗๗๒ ๔๗๔๗ 

 
 
 
 
 
 



 

 

เบอรโ์ทรศัพท์ทีส่าํเบอรโ์ทรศัพท์ทีส่าํเบอรโ์ทรศัพท์ทีส่าํเบอรโ์ทรศัพท์ทีส่าํคัญคัญคัญคัญ 
 

เวร ศปก.ทร. ๑๖๙๖ ๐๒ ๔๗๕ ๕๓๕๖  
เวร ยศ.ทร. ๐๒ ๔๗๕ ๓๕๕๕ ๐๒ ๔๗๕ ๒๓๖๘ 
รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ๐๒ ๔๑๑ ๙๓๘๔  

กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ๐๒ ๔๑๑ ๐๑๔๖  

ตํารวจท่องเที่ยว ๑๑๕๕  

ตํารวจทางหลวง ๑๑๙๓ ๐๒ ๓๕๔ ๖๐๐๐ 
สํานักงานท่องเที่ยว ๑๖๗๒  

ศูนย์นเรนทร์ ๑๖๖๙ ๐๒ ๕๙๐ ๒๓๘๖ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    

    
    



 

 

    
    
    

    

    กรมทหารราบที่  กรมทหารราบที่  กรมทหารราบที่  กรมทหารราบที่  ๒๕  ๒๕  ๒๕  ๒๕  จัดตั้งข้ึนตามคําสั่ง  ทบ. (เฉพาะ) ท่ี ๒๕/๒๕ ลง ก.พ. ๒๕  ใน
โครงการเสริมสร้างกําลังกองทัพบก  โดยมีศูนย์กลางทหารราบเป็นหน่วยเจ้าของโครงการตั้งอยู่ท่ี 
ค่ายวิภาวดีรังสิต หมู่ท่ี  ๕ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  ปัจจุบัน  พ.อ. พรศักดิ์  พูล
สวัสดิ์  เป็นผู้บังคับการ กรมทหารราบท่ี  ๒๕ 
 การจัดหน่วย  ประกอบด้วยหน่วยรบ, หน่วยสนับสนุนการรบ,หน่วยสนับสนุนการช่วยรบ
หน่วยรบประกอบด้วย  ๓  กองพันทหารราบได้แก่ 

๑. ร. ๒๕ พัน.๑  ค่ายเขตอุดมศักดิ์  ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร  
๒. ร. ๒๕ พัน. ๒  ค่ายรัตนรังสรรค์  ต. ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง   
๓. ร.๒๕ พัน. ๓  ค่ายวิภาวดีรังสิต  ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี   

    
    
    
    
    

ฐานทพัเรอืพังงาฐานทพัเรอืพังงาฐานทพัเรอืพังงาฐานทพัเรอืพังงา    
ฐานทัพเรือพังงาฐานทัพเรือพังงาฐานทัพเรือพังงาฐานทัพเรือพังงา ตั้งอยู่ท่ีบ้านทับละมุ อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา ได้รับการปรับโครงสร้างจาก

สถานีเรือพังงาเป็นฐานทัพเรือพังงา เมื่อ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ โดยมีฐานะเป็นหน่วยข้ึนตรง
กองทัพเรือ และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ กองทัพเรือได้มีการปรับโครงสร้างของหน่วยปฏิบัติการ 
จึงได้ปรับ “กองเรือภาค” ให้เป็น “ทัพเรือภาค” และได้ปรับฐานะของฐานทัพเรือพังงาจาก
หน่วยข้ึนตรงกองทัพเรือให้เป็นหน่วยข้ึนตรงทัพเรือภาคท่ี ๓ แทน โดยมีวิสัยทัศน์ของหน่วยคือ  
“จะเป็นหน่วยส่งกําลังบํารุงของกองทัพเรือด้านทะเลอันดามัน ด้วยสมรรถนะระดับสากล ภายใต้
การบริหารทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และหลักธรรมมาภิบาล ภายในปี ๒๕๖๗” โดยมีภารกิจใน
การสนับสนุนกําลังรบ ท้ังกําลังทางบก กําลังทางเรือ กําลังทางอากาศ และกําลังจากหน่วยเฉพาะ
กิจทางฝั่งทะเลอันดามัน 

 
 
 



 

 

 
 
 

    
    

ทัพเรือภาคที ่ทัพเรือภาคที ่ทัพเรือภาคที ่ทัพเรือภาคที ่๓๓๓๓    
 ทัพเรือภาคที่ ทัพเรือภาคที่ ทัพเรือภาคที่ ทัพเรือภาคที่ ๓๓๓๓ มีหน้าท่ีในการป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมท้ัง

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ และดําเนินการเก่ียวกับ
การฐานทัพ การป้องกันพ้ืนท่ี การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือน การควบคุมเรือพาณิชย์ ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการทัพเรือภาคท่ี ๓ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ เดิมช่ือ กองเรือภาค
ท่ี ๓ มีหน้าท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีทางทะเลฝั่งอันดามัน ต่อมาเมื่อวันท่ี  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้มีพระ
ราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย และกระทรวงกลาโหมข้ึนใหม่อีกครั้ง โดย
ในส่วนของ กองทัพเรือ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยใหม่ โดยจัดเป็น " ทัพเรอืภาคท่ี ๓ " ข้ึน
แทน "กองเรือภาคท่ี ๓ กองเรือยุทธการ" 

 
 
 
 

 

  
ศูนยป์ระสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย ศูนยป์ระสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย ศูนยป์ระสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย ศูนยป์ระสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย ––––    เมยีนมาเมยีนมาเมยีนมาเมยีนมา    

 ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย ––––    เมียนมาเมียนมาเมียนมาเมียนมา (ศปชล.) (ศปชล.) (ศปชล.) (ศปชล.) ได้รับการจัดตั้งโดย
คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้จัดหน่วยงานเพ่ือแก้ปัญหาการทําประมงไทย - พม่า ท่ีจังหวัดระนอง เมื่อ
วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๙  และเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย 
– พม่า (ศปชล.ทพ.) จังหวัดระนองข้ึน โดยให้เป็นหน่วยอํานวยการด้านนโยบายในระดับพ้ืนท่ี
และเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติกับฝ่ายพม่า  เพ่ือขจัดปัญหาความขัดแย้งในการทําประมงตาม
แนวชายแดนทางทะเล ไทย - พม่า ตามมติท่ีประชุมหารือ ฯ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลัง กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการ สังคม และสํานักงบประมาณ) เสนอ หลังจากน้ัน ทร.จึงไดม้อีนุมัต ิลงวันท่ี  
๑๖ ก.ย.๕๘  ให้เปลี่ยนช่ือหน่วย จาก "ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - พม่า" 
เป็น "ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมา" และให้เปลี่ยนช่ือย่อ จาก "ศป
ชล.ทพ."  เป็น  "ศปชล.ทม.” จนถึงปัจจุบัน 



 

 

กองบนิ กองบนิ กองบนิ กองบนิ ๗๗๗๗    
    กองบิน กองบิน กองบิน กองบิน ๗๗๗๗    เดิมเป็นหน่วยในความรับผดิชอบของกองบินทหารเรือ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๔ 

เกิดเหตุการณ์ผันผวนทางการเมือง กระทรวงกลาโหมได้มีคําสั่งให้โอนกองบินทหารเรือดังกล่าว
ให้กับกองทัพอากาศ ณ อ่าวจุกเสม็ด อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หลังจากท่ีกองทัพอากาศได้รับ
มอบกองบินทหารเรือแล้ว ก็ได้จัดตั้งเป็น "กองบินน้อยท่ี ๗" โดยมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อ
กองบินภาค ๑ กองบินรบทหารอากาศ โดยมีภารกิจขับไล่ยุทธวิธี สนับสนุนการปฏิบัติการของ
กองทัพเรือ ท้ังทางภาคพ้ืนดินและน่านนํ้าฝั่งตะวันออก เพ่ือป้องกันราชอาณาจักรด้านเขตแดน
และฝั่งทะเล ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือจากกองบินน้อยท่ี ๗ เป็น "กองบิน ๗" โดยยังคงภารกิจของ
กองบินไว้เช่นเดิม จนกระท่ังปี พ.ศ.๒๕๑๐ กองบิน ๗ ได้เปลี่ยนภารกิจจากขับไล่ยุทธวิธี เป็น
กองบินสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีตามยุทธศาสตร์ชาติในขณะน้ัน  

ภายหลังกองทัพอากาศได้มีนโยบายปรับวางกําลังของกองทัพอากาศเพ่ือความเหมาะสม
ทางด้าน ยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศในแถบภาคใต้ตอนบน และได้กําหนดให้สนามบินม่วง
เรียง ซึ่งเป็นสนามบินเก่าท่ีทหารญี่ปุ่นสร้างข้ึนไว้ใช้งาน ณ ตําบลหัวเตยและบางส่วนของตําบล
มะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นท่ีตั้งกองบิน ๗๑ โดยได้ปรับย้ายกองบิน ๗ จาก
อ่าวจุกเสม็ด อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มายัง ณ ท่ีตั้งแห่งใหม่น้ี เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.โดย
ให้โอนเครื่องบินโจมตีแบบท่ี ๕ (OV-๑๐) จํานวน ๑๑ เครื่องจากฝูงบิน ๕๓๑ กองบิน ๕๓ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาประจําการในฝูงบิน ๗๑๑ กองบิน ๗๑ ดังน้ันจึงถือเอาวันท่ี          
๑๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๗ จวบจนปัจจุบัน 

   
 
 
 
 
 
 
 บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จาํกัด มหาชน 



 

 

 

 

 

 

 

๑๑๑๑. . . . กรณรีถเสยีกรณรีถเสยีกรณรีถเสยีกรณรีถเสยี 

แผนเผชญิเหตแผนเผชญิเหตแผนเผชญิเหตแผนเผชญิเหต ุ 

 

๑.๑ รถตู ้ให้ผูท่ี้น่ังรถตู้นําสัมภาระมาข้ึนรถบัส โดยให้ผู้บังคับบัญชา(ถ้ามี)ข้ึนคนท่ี ๑ 
และใหท่ี้เหลอืกระจายข้ึนตามรถและใหร้อง ผอ.กปค.ฯ จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลประสานงานรวม
กับพลขับ ผอ.การเดินทางตัดสินใจเดินทางต่อหรือพักรอในพ้ืนท่ี 

๑.๒ รถบัส ให้ผูท่ี้น่ังรถคันท่ีเสียกระจายข้ึนรถคันท่ีเหลือ โดยให้ข้ึนคันละ ๗ คนและ 
ให้ รอง ผอ.กปค.ฯ จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลประสานงานรวมกับพลขับ ให้ ผอ.การเดินทาง
ตัดสินใจเดินทางต่อหรือพักรอในพ้ืนท่ี 

๒๒๒๒. . . . กรณีกรณีกรณีกรณีรถเกิรถเกิรถเกิรถเกิดอบุตัเิหตุดอบุตัเิหตุดอบุตัเิหตุดอบุตัเิหต ุ   ให้รีบแจ้ง นายทหารควบคุมการเดนิทาง และให้ประสานรถนําแจ้ง
เหต ุติดต่อศูนยน์เรนทรแ์ละประสานหน่วยกู้ภัยในพ้ืนท่ี 

๒.๑ รถตู้ ให้ผู้ท่ีไม่ได้รับบาดเจ็บนําสัมภาระมาข้ึนรถบัส ให้นายแพทย์ประจําคณะ
ดูแล ผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย รอง ผอ.กปค.ฯ จัดอาจารย์ดูแลผู้ต้องเข้า รพ.และ
ประสานงาน กับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และ ผอ.การเดินทางตัดสินใจเดินทางต่อหรือพักรอใน
พ้ืนท่ี 

๒.๒ รถบัส ให้ผูท่ี้ไม่ได้บาดเจ็บนําสัมภาระมาข้ึนรถท่ีเหลือ ให้นายแพทยป์ระจําคณะ 
ดแูลผูท่ี้ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย รอง ผอ.กปค.ฯ จดัอาจารยด์แูลผู้ต้องเข้า รพ.และ ประสาน 
งานกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และให้ นทน. จัดรองประธานรุ่น และคณะผู้ประสานงานร่วมกับ
อาจารย ์รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 

 

๓๓๓๓. . . . มีผู้มีผู้มีผู้มีผู้ป่ปป่่ป่วยขณะเดิวยขณะเดิวยขณะเดิวยขณะเดินทาง นทาง นทาง นทาง ให้รบัแจง้นายทหารควบคมุการเดนิทางและให้นายแพทย์ ประจํา
คณะวินิจฉัยเบื้องต้น หากต้องเข้า รพ. ให้จัด รองประธานรุ่น และอาจารย์ดูแลและ
ประสานงาน หากเป็นในช่วงเวลาส่วนตัวให้ นทน. ท่ีอยู่ใกล้ชิดแจ้งนายแพทย์ประจําคณะ
และอาจารยฝ์า่ยปกครองทราบในโอกาสแรก 

 

๔๔๔๔. . . . ประสบปญัหาขณะทศันประสบปญัหาขณะทศันประสบปญัหาขณะทศันประสบปญัหาขณะทศันะะะะศกึษาตามลาํศกึษาตามลาํศกึษาตามลาํศกึษาตามลาํพงัพงัพงัพงั    ให้แจ้งประธานรุน่และอาจารยฝ์า่ยปกครอง 
ในโอกาสแรก เพ่ือประสานผูท่ี้เก่ียวข้องต่อไป 
 



 

 

  

 

 

 

คําคําคําคํากล่าวรายงานตวั กล่าวรายงานตวั กล่าวรายงานตวั กล่าวรายงานตวั  

รายงานตวัก่อนออกเดนิทางรายงานตวัก่อนออกเดนิทางรายงานตวัก่อนออกเดนิทางรายงานตวัก่อนออกเดนิทาง 
 

กระผม                         (ยศ  ชือ่  สกุล)                     (ตําแหน่ง) 
ขออนญุาตรายงานยอดบัญชพีลประจําวัน อาจารย์ นายทหารนกัเรียน 

และเจ้าหน้าท่ีจํานวน                         นาย พรอ้มออกเดินทาง 
 

รายงานตวัก่อนการเดนิทางกลบัรายงานตวัก่อนการเดนิทางกลบัรายงานตวัก่อนการเดนิทางกลบัรายงานตวัก่อนการเดนิทางกลบั 
คณะอาจารย์ นายทหารนักเรียนและเจ้าหน้าท่ี จํานวน              นาย 

พร้อมออกเดินทางกลับ 

รายงานตวัรายงานตวัรายงานตวัรายงานตวันายทหารทาํหนา้ที่ประจาํตวัผู้อาํนวยการเดนิทางนายทหารทาํหนา้ที่ประจาํตวัผู้อาํนวยการเดนิทางนายทหารทาํหนา้ที่ประจาํตวัผู้อาํนวยการเดนิทางนายทหารทาํหนา้ที่ประจาํตวัผู้อาํนวยการเดนิทาง 
 

กระผม                   (ยศ  ชือ่  สกุล)                     ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
นายทหารทําหน้าท่ีประจําตัวผู้อํานวยการเดินทางประจําวันท่ี               ครับ



 

 

 

คําคําคําคํากล่าวขอบคุณกล่าวขอบคุณกล่าวขอบคุณกล่าวขอบคุณ 
 

เรยีนเรยีนเรยีนเรยีน                                      (ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน)  

 กระผม                                  ( ยศ ชื่อ นามสกุล)ในนามของคณะ
นายทหารปกครอง อาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ    
ขอขอบพระคณะท่าน และคณะฯ ท่ีได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและดียิ่งจาก       
การบรรยายสรุปทําให้คณะนายทหารนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้เป็นอย่างด ี 

 ในโอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญ                                                    
รองผูบ้ัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ไดก้รุณามอบ
ของท่ีระลึกให ้ กับ                                                                 (หน่วยงาน
ท่ีมาเยี่ยมชม) 
 

 ขออนุญาตเรียนเชิญ ครับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทกึการดูบนัทกึการดูบนัทกึการดูบนัทกึการดูงงงงาาาานนนน    
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บนัทกึการดูบนัทกึการดูบนัทกึการดูบนัทกึการดูงงงงาาาานนนน    
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บนัทกึการดูบนัทกึการดูบนัทกึการดูบนัทกึการดูงงงงาาาานนนน    
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  ร่วมเครือนาวี จั กยลปฐพีไพศาล 

 



อนุผนวก ๔ ของผนวก ฏ 

ข้ันตอน กฎเกณฑ์ ระเบียบ การเข้าพักในอาคารพักกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

ของนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ 

 

คุณสมบัติผู้ขอใช้บริการอาคารพักกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 ๑. ผู้ท่ีจะใช้บริการ มีท่ีพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม และปริมณฑล แต่ต้องใช้เวลา
เดินทางมากรมยุทธศึกษาทหารเรือเกินกว่า ๒ ชม. เมื่อออกเดินทางจากท่ีพักใน ๐๖๓๐ หรือไม่มีท่ีพักอาศัยใน
เขตกรุงเทพมหานคร นครปฐม และปริมณฑล 

 *** หมายเหตุที่พักอาศัยหมายเฉพาะที่เป็นของตนเอง บิดา-มารดา ภริยา-บุตร พ่ี-น้อง ร่วมสายโลหิต 

 ๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับระหว่างท่ีพักอาศัย-กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สูงเกิน ๒๐๐ บาท 
ต่อวัน 

 ๓. ในสัปดาห์ท่ีมีวันงานปกติจะต้องพักค้างคืนท่ีอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสดอย่างน้อยท่ีสุด
ต้ังแต่คืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 

 ๔. ภริยา-บุตร ของผู้ท่ีสมรสแล้ว พ านักอาศัยอยู่นอกเขต กรุงเทพมหานคร นครปฐม และปริมณฑล 
และ/หรือบิดา-มารดา ของผู้ท่ียังมิได้สมรส พ านักอาศัยอยู่นอกเขต กรุงเทพมหานคร นครปฐม และปริมณฑล 

***การขอใช้บริการ ยืนแบบฟอร์มขอเข้าพักผ่านกองการปกครอง*** 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ 

 ๑. ห้องพักส าหรับ นทน.(จาก นขต.ทร.และหน่วยนอก) เก็บค่าบริการในอัตราห้องละ ๕๐๐-๑,๐๐๐/
ห้อง ตามแต่ประเภทของห้อง มีห้องน้ าในตัว 

 ๒. ห้องพัก นทน.มิตรประเทศ เก็บค่าบริการในอัตราห้องละ ๒,๐๐๐ บาท/ห้อง มีห้องน้ าในตัว 

 ๓. ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท/คน จ่ายครั้งเดียวก่อนเข้าพักอาศัย และจะคืนให้เมื่อส่งคืน
ห้องพัก 

 ๔. ค่าไฟฟ้าจะเก็บค่าบริการตามท่ีใช้จริง 

* มีเจ้าหน้าท่ีรับจ้างซักรีด โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

* มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติไว้บริการใต้อาคาร BOQ. 

 

 



การปฏิบัติตนเม่ือเข้าพัก 

 ๑. ผู้พักอาศัยในอาคารพัก จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาอาคารท่ีพักตลอดจนอุปกรณ์ 
และบริเวณในส่วนท่ีตนเองอยู่ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยปกติสุข และให้ความร่วมมือ
กับทางราชการด้วย 

 ๒. หากผู้พักอาศัยกระท าการใด ๆ โดยขาดความระมัดระวัง  การไม่เอาใจใส่ในการใช้สอยหรือ
บ ารุงรักษาจนเป็นเหตุให้ส่ิงของและเครื่องใช้ประจ าอาคาร ช ารุดเสียหาย จะต้องชดใช้/ตัดเงินมัดจ าตาม
ระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

ข้อหามส าหรับผู้พักอาศัยในอาคารพัก 

 ๑. ห้ามน าบุคคลอื่นเข้าไปในห้องพัก ในอาคารพัก 

 ๒. ห้ามชุมนุมเล่นการพนัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งมีลักษณะและวิธีการเล่นท านองเดียวกับการพนันทุก
ชนิดใน หรือบริเวณอาคารพัก 

 ๓. ห้ามเปิดวิทยุ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง หรือกระท าการอื่นใด ในลักษณะท่ีท าให้เกิดเสียงดังเป็นท่ี
เดือดร้อนและรบกวนแก่ห้องข้างเคียง 

 ๔. ห้ามประกอบการค้าทุกชนิดใน หรือบริเวณอาคารพัก 

 ๕. ห้ามแต่งกายไม่เรียบร้อย ขาดวัฒนธรรม ปรากฏเป็นท่ีอุจาดแก่ผู้พักอาศัยและบุคคลภายนอก 

 ๖. ห้ามมี หรือเสพยาเสพติด หรือส่ิงเสพติดให้โทษท่ีผิดกฎหมายในบริเวณอาคารพัก 

 ๗. ห้ามเล้ียงสัตว์ทุกประเภทในอาคารพัก 

 ๘. ห้ามกระท าผิดกฎหมายและประพฤติเส่ือมเสียผิดศีลธรรม เช่น การลักทรัพย์ และห้ามเก็บส่ิงของ
ผิดกฎหมายไว้ในอาคารพักของท่ีพักอาศัย 

 ๙. ห้ามตกแต่ง ทาสี ดัดแปลง ต่อเติม เจาะ หรือตอกตะปู เล่ือย สลักท่ิม หรือติดส่ิงของใด ๆ บนพื้น 
ผนังและเพดาน 

 ๑๐. ห้ามประกอบอาหารในท่ีพัก 

การคืนห้องพัก 

 ๑. ติดต่อกองการปกครอง โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ เพื่อคืนห้องพัก 

 ๒. ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีค้างอยู่ให้เรียบร้อย 

 ๓. รับเงินค่าประกันส่ิงของเสียหายคืน (หักลบจากค่าซักเครื่องนอน) 

* การให้บริการซักรีดเสื้อผ้า สามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีดูแลอาคารพักทุกอาคารได้ ราคาเป็นไปตามการตกลงส่วนตัว * 















ผนวก ฐ 

การบริการด้านอ่ืนๆ 

 

แผนที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 
๑๐๖หมู่ ๓ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

E-mail :eddept@navy.mi.th 
สอบถามหน่วยงาน ๐-๒๔๗๕-๓๔๑๐ 

NAVAL EDUCATION DEPARTMENT 

106 Moo 3 Salaya-thaiyawas Road, salaya, Phuttamonton, Nakornpatom73170Tel. 0-2475-3410 

mailto:eddept@navy.mi.th


 



 



สิ่งอ านวยความสะดวกและออกก าลังกาย 

 

 



ศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี ศาลายาhttp://www.navedu.navy.mi.th/navalgolfsalaya 

 

 ขอเชิญพบกับความสวยงามและท้าทายของสนามกอล์ฟขนาด 9หลุมความยาว 2,500หลา ใน
บรรยากาศท่ีร่มรื่น ราคาย่อมเยา พร้อมห้องจัดเล้ียงความจุ 350คน ส าหรับงานเล้ียงต่าง ๆ ในบรรยากาศสุด
โรแมนติกส าหรับสนามกอล์ฟเปิดให้บริการแก่ข้าราชการกองทัพเรือ ข้าราชการ และบุคคลท่ัวไปโดยจะเปิด
ให้บริการทุกวัน ต้ังแต่เวลา 0600 - 0700เว้นวันจันทร์จะปิดสนามครึ่งวันเช้าส่วนวันจันทร์ใดตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการตามปกติ 

 

 

 

http://www.navedu.navy.mi.th/navalgolfsalaya/index.html


สระว่ายน  าhttp://www.navedu.navy.mi.th/indexswim.html 

 

 เป็นสระขนาด 25 เมตร ระดับความลึก 1.5 – 2 เมตร เปิดให้บริการทุกวัน ส าหรับวันธรรมดาเปิด
ให้บริการเวลา 0700 – 2000 ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการ ช่วงเช้า เวลา 
0700 - 1100 บ่าย เวลา 1300 – 2000 

 อัตราค่าบริการสระว่ายน  า 

- ส าหรับบุคคลท่ัวไป 50 บาท เด็ก 40 บาท 
- ข้าราชการ นักศึกษา นายทหารนักเรียน ทหารกองประจ าการลูกจ้างประจ าการ และ

พนักงานราชการสังกัด ยศ.ทร.20 บาท ครอบครัว 20 บาท 
- อัตราค่าสมาชิกรายปี (บุคคลท่ัวไป)ผู้ใหญ่ 1000 บาท  /ปี เด็ก 500 บาท/ปีค่าใช้บริการ 

20 บาท  /ปี เด็ก 20 บาท/ปี 

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม024753708Mobile081 409 3408 



Fitness Center 

 

 

 

  Fitness Center ต้ังอยู่ระหว่าง Club House และอาคารกีฬา เปิดให้บริการระหว่างเวลา 0600 – 
2000 อัตราค่าบริการต่อครั้ง ส าหรับข้าราชการกองทัพเรือและนายทหารนักเรียน 20 บาท ครอบครัว
ข้าราชการในกองทัพเรือ 30 บาท ข้าราชการนอกกองทัพเรือ 30 และบุคคลภายนอก 50 บาท 

 

 

 



อาคารกีฬาในร่ม 

 

 



 ห้องสมุด 

 กรมยุทธศึกษาทหารเรือมีห้องสมุดเปิดให้บริการอยู่ ณ พื้นท่ีศาลายาจ านวน ๔ ท่ี ได้แก่ 

 ๑.ห้องสมุด ๑เปิดให้บริการบริเวณช้ัน ๒ ฝ่ังตะวันตกของอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูงเป็น
ห้องสมุดท่ีมีต ารา เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ นิตยสาร และหนังสือท่ัวไปท้ังภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ให้บริการยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน ๕ เล่ม ก าหนดยืมไม่เกิน ๑๐ วัน 

 

 

 ๒. ห้องสมุด ๒ให้บริการอยู่ในพื้นท่ีเดียวกับห้องสมุด ๑ เป็นห้องสมุดท่ีมีเอกสารท่ีจัดอยู่ในช้ัน
ความลับระดับลับขึ้นไป อันได้แก่ เอกสารวิจัย เอกสารประจ าภาค และเอกสารพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ 
สามารถยืมได้ครั้งละไม่เกนิ ๕ เล่ม ก าหนดยืมไม่เกิน ๑๐ วันเช่นกัน 

 

 



 ๓. ห้องโสตทัศน์ ให้บริการอยู่บริเวณด้านในของห้องสมุด ๑ ให้บริการทีวี เครื่องเล่นวีดีทัศน์/เทป 
แถบวีดีทัศน์และเทปฝึกภาษาอังกฤษแบบALC สามารถยืมแถบวีดีทัศน์ได้ครั้งละไม่เกิน ๓ ม้วน ก าหนดยืมไม่
เกิน ๕ วัน 

 

 

 

 ๔. ห้องสมุดยุทธศาสตร์และห้องสมุดดิจิตอล เป็นห้องสมุดท่ีให้บริการหนังสือด้านยุทธศาสตร์ 
บางส่วนบรรจุใน CD ต้ังอยู่บริเวณช้ัน ๑ ฝ่ังตะวันตกอาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูงสามารถยืมได้ครั้ง
ละไม่เกิน ๕ เล่ม/แผ่น ก าหนดยืมไม่เกิน ๑๐ วัน 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ส าหรับบัตรสมาชิกห้องสมุด นายทหารนักเรียนจะได้รับบัตรสมาชิกห้องสมุดภายหลังจากได้ท าบัตร
ประจ าตัวนายทหารนักเรียนเรีย[ร้อยแล้ว และบัตรนี้สามารถใช้เป็นบัตรผ่านในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องบริการสารสนเทศ (ช้ัน ๓)ฝ่ังตะวันออก อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูงได้ 

 *** (เวลาเปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๗๓๐ - ๑๕๓๐ เฉพาะวันราชการ ส าหรับการเปิด
ให้บริการนอกเวลาราชการ ทางห้องสมุดจะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆไป) 

 

 การบริการด้านสารสนเทศ 

  นายทหารนักเรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบรรยายห้องพักรับรองของนายทหารนักเรียน 
และห้องบริการสารสนเทศช้ัน ๓ ในการเข้าระบบเครือข่ายภายใน(ระบบ LAN)ของ ยศ.ทร.ได้และสามารถ
ค้นหาหนังสือต่างๆ ในห้องสมุด ๑ และ ๒ ได้ด้วยlink http://10.106.30.6/~ianslib/index.htm 

 

 

http://10.106.30.6/~ianslib/index.htm


 การถ่ายเอกสาร 

  นายทหารนักเรียนสามารถขอรับการถ่ายเอกสารได้ท่ีห้องบริการถ่ายเอกสารของ ยศ.ทร.บริเวณกลาง
โถงฝ่ังตะวันออก ช้ัน ๓ อาคาร สรส.ซึ่งนายทหารนักเรียนแต่ละท่านสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการแบบเสียค่าใช้จ่ายได้ท่ีศูนย์ถ่ายเอกสารช้ัน ๓ โดยผู้ประกอบการจากภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 



 ห้องพยาบาล 

  ต้ังอยู่บริเวณช้ัน ๑ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง เปิดให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะขั้นต้น 
ไม่มีขีดความสามารถในการรักษาแบบต่อเนื่อง หากมีความจ าเป็นที่เกินขีดความสามารถ จะท าการส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลพุทธมณฑล หรือศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียงเมื่อมีความเร่งด่วนมาก
หากมีความเร่งด่วนไม่มากจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ของกองทัพเรือ ห้องพยาบาลนี้เปิด
ให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

 

 

 

 

  

 



หมายเลขโทรศัพท์ส าคัญ   
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ยศ.ทร.  เบอร์ ๕ ตัว  
 บก.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ๕๓๔๙๒  
  ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.  ๕๓๔๙๐  
  รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.(๑)  ๕๓๔๙๑  
  รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.(๒)  ๕๓๕๑๑  
 กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ๕๓๕๑๐  
  ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.  ๕๓๔๙๔  
  รอง ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.  ๕๓๔๙๓  
 กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ๕๓๕๐๕  ๕๓๔๙๖  
  ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.  ๕๓๔๙๗  
  รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.  ๕๓๔๙๘  
 ห้องพักผ่อนนายทหารนักเรียน ๕๓๕๐๐  ๕๓๕๐๑  
 อาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (B.O.Q.)   
  B.O.Q.1  ๕๓๕๖๖  
  B.O.Q.2  ๕๓๕๖๑  
 บก.ยศ.ทร.  ๕๓๔๐๙  
  ธก.บก.ยศ.ทร.  ๕๓๔๑๐  ๕๓๔๑๑  
  กง.บก.ยศ.ทร.  ๕๓๔๑๒  
  ประชาสัมพันธ์  ๕๓๕๕๕  
  กองรักษาการณ์  ๕๓๕๕๗  
 ฝวก.ยศ.ทร.  ๕๓๔๑๕  
  กองวิชายุทธศาสตร์ ฝวก.ยศ.ทร.  ๕๓๔๒๒  
  กองเสนาธิการกิจ ฝวก.ยศ.ทร.  ๕๓๔๒๔  
  กองวิชาสงครามทางเรือและวิชาทหาร ฝวก.ฯ ๕๓๔๑๙  
  กองวิชาความมั่นคงและวิชาพิเศษ ฝวก.ฯ ๕๓๔๒๖  
  กองวิชาวิศวกรรม ฝวก.ยศ.ทร.  ๕๓๔๒๘  
  กองเอกสารวิจัย ฝวก.ยศ.ทร.  ๕๓๔๗๙  
 ศยร.ยศ.ทร.  ๕๓๔๔๓  
  บก.กจล.ศยร.ยศ.ทร. ๕๓๔๕๖  
 กบศ.ยศ.ทร. ๕๔๙๙๗  
  แผนกบริการโสตทัศน์ (พื้นท่ีศาลายา) ๕๓๕๙๑  ๕๓๕๔๓  
  แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ยศ.ทร. ๕๓๖๕๑  
 วทร.ยศ.ทร.  ๕๓๔๘๓  
 รร.ชต.ยศ.ทร.  ๕๓๕๒๒  
 กอง สน.ยศ.ทร.  ๕๓๕๔๐  
 แผนกผลิตต าราและเอกสาร  ๕๓๕๒๖  ๕๔๙๕๐  
 แผนกขนส่ง  ๕๓๕๔๔  

ผนวก ฑ 



๒ 
 

 

 


