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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 

 
๑. ปีที่ให้ข้อมูลและที่ตั้งสถาบัน 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.ชต.ยศ.ทร.) ตั้งอยู่ที่
เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๓ ถนนศาลายา - ไทยาวาส  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จว.นครปฐม ๗๓๑๗๐ ในอาคาร
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ยศ.ทร. ชั้น ๓ (อาคาร สรส.ยศ.ทร.) โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๒๒ 
โทรสาร (Fax) ๐ ๒๔๗๕ ๓๕๒๒ เว็บไซต์ของสถาบัน  http://www.navy.mi.th/navedu/tlos/ index_ 
tlos.html    

๒. ประวัติสถาบัน  
    ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น  (รร.ชต.ยศ.ทร.) เดิมชื่อโรงเรียน
นายทหารพรรคนาวิน  เริ่มจากการที่  ทร. ได้จัดตั้งอัตราและแบ่งส่วนราชการโรงเรียนนายทหาร       
พรรคนาวิน เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๙๙ โดยมีการจัดระเบียบราชการ ทร. ใหม่ แยกโรงเรียนนายทหารเรือ  
(รร.นท.) ซึ่งเดิมเป็นส่วนการศึกษาขึ้นตรงกับ ยศ.ทร.  เป็นหน่วยขึ้นตรง ทร. และต่อมาได้เปิดให้การศึกษา
กับนายทหารเรือ ตามแผนการศึกษาของกองทัพเรือที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่  อันประกอบไปด้วย หลักสูตร
ส าหรับนายทหารสัญญาบัตรระดับต่าง ๆ ประกอบด้วย วิทยาลัยการทัพเรือ  โรงเรียนนายทหารเรืออาวุโส  
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โรงเรียนนายช่างกลชั้นสูง  โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น และโรงเรียน   
เพ่ิมวิชานายทหารเรือ ครั้นต่อมา ใน พ.ศ.๒๕๐๔ ทร. ได้ให้เปิดโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้นขึ้นเป็น    
รุ่นแรก หลักสูตรการศึกษา ๑ ปี มีผู้เข้ารับการศึกษา จ านวน ๑๘ นาย  โดยผู้ที่เข้ารับการศึกษาต้องเป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือและมียศชั้น ร.ท. ในปีต่อ ๆ มา  ทร. ได้ลงค าสั่งให้นายทหารเข้ารับ
การศึกษา ติดต่อกันรวม ๕ รุ่น  จนในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ได้ปิดการศึกษาไป ๑ รุ่น  และเปิดรุ่นที่  ๖ ซึ่งเป็นรุ่นแรก
ที่ใช้หลักสูตรใหม่ โดยปรับหลักสูตรจาก ๑ ปีเหลือ ๖ เดือน  ในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ได้มีการสร้างอาคารโรงเรียน
นายทหารเรือ บริเวณหลังป้อมวิชัยประสิทธิ์ ในพระราชวังเดิม โรงเรียนนายทหารเรือ และหน่วยขึ้นตรง 
(รวมทั้งโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น) จึงได้ย้ายสถานที่ท าการมายังอาคารโรงเรียนนายทหารเรือ หลังแรก 
จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ทร. ได้แก้ไขระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การจัด และลักษณะการให้การศึกษาในหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายทหารเรือบางโรงเรียนไปจากเดิม  
ตลอดจนได้แก้ไขชื่อต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในอัตรา ทร. โดยก าหนดให้โรงเรียนนายทหาร
ชั้นต้น เป็นโรงเรียนที่อ านวยการฝึกหัดศึกษาวิชาการทางเทคนิคและวิชาอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากท่ีได้ศึกษาไปแล้ว 
ในโรงเรียนนายเรือ  และแก้ไขชื่อ “โรงเรียนเพ่ิมวิชานายทหารเรือ” เป็น “โรงเรียนเพ่ิมวิชา” รวมทั้ง
ก าหนดให้เป็นโรงเรียนที่อ านวยการฝึกศึกษาหนักไปในวิชาชีพเฉพาะอย่างเป็นสาขา เช่น  วิชาการทหาร   
การเดินเรือ การช่างโยธา การช่างโรงงาน การพลาธิการ ฯลฯ การศึกษาในโรงเรียนนี้ จึงไดแ้ยกออกเป็น
สาขาและประเภทวิชา และใน พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีการยุบโรงเรียนเพ่ิมวิชา และเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียน
นายทหารชั้นต้น” เป็น “โรงเรียนนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน”  ระบุภารกิจให้เป็นโรงเรียนที่อ านวย
การศึกษาวิชาการทหารเรือและวิชาการอ่ืน ๆ  อันจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของนายทหารพรรคนาวิน 
ผู้ที่จะเข้าศึกษา คือ นายทหารชั้นยศ ร.ท. ถึง ร.อ. ที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือหรือเทียบเท่า 
หรือสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดย กพ.ทร. ระยะเวลาการศึกษา
ก าหนดไว้ ๖ เดือน  ต่อมา ทร. ได้เพ่ิมหน่วยงานและขยายอัตราก าลังพลมากขึ้น ท าให้มีความจ าเป็นต้อง
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รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาต่าง ๆ เข้ามาปฏิบัติงานเป็นนายทหารสัญญาบัตรในสาขา
วิชาชีพและเฉพาะด้านมากขึ้น เพ่ือให้นายทหารสัญญาบัตรเหล่านี้ มีความรู้ในด้านการทหาร ขนบธรรมเนียม 
การปกครองบังคับบัญชา การตัดสินใจทางทหาร ตลอดจนความรู้ด้านยุทธศาสตร์ การสังคมและอ่ืน ๆ    
ที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติตนร่วมกัน รวมทั้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐานแก่การศึกษาในสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
เช่น รร.สธ.ทร. รร.อส. เป็นต้น  โรงเรียนนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน  จึงได้เปิดการศึกษา “หลักสูตร
ทั่วไป” เป็นรุ่นแรก โดยเปิดการสอนครั้งแรก เมื่อ ๒ พ.ย.๒๐ โดยรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งจบจาก
มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ชั้นยศ ร.อ. - น.ต. เข้าศึกษา เพ่ือพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานใน
ระดับหัวหน้าแผนก มีระยะเวลาการศึกษา ๖ เดือน  ส่วนนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศขึ้นมา
จากนายทหารประทวนที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  และนายทหารสัญญาบัตรที่จบ
การศึกษาระดับต่ ากว่าอนุปริญญาลงมา ให้เข้ารับการศึกษาใน “หลักสูตรเพ่ิมวิชา” เป็นรุ่นแรก เมื่อ 
๑๕ มี.ค.๒๒ โดยรับนายทหารนักเรียนชั้นยศ ร.ท. - ร.อ. มีระยะเวลาการศึกษา ๖ เดือน เช่นกัน 

 ต่อมา ทร. ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนายทหารเรือใหม่  เป็น “สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง”          
เมื่อ ๒๔  เม.ย.๔๖ เพ่ือให้มีฐานะและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง และสถาบัน
วิชาการทหารอากาศชั้นสูง  และโรงเรียนนายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน จึงได้ถูกก าหนดชื่อใหม่เป็น 
“โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน” (รร.นว.) โดยก าหนดภารกิจของโรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน ให้เป็น
สถานศึกษาที่อ านวยการศึกษาวิชาการทหารเรือและวิชาการอื่น ๆ อันจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของ
นายทหารชั้นนายเรือ มีหลักสูตรในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย หลักสูตรพรรคนาวิน  หลักสูตรทั่วไป  
หลักสูตรเพ่ิมวิชา ต่อมาโรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน มีความจ าเป็นต้องย้ายสถานที่ตั้ง เนื่องจากความ
แออัดของหน่วยงาน ทร. ในบริเวณพระราชวังเดิม  เป็นสาเหตุให้ ทร. สนับสนุนการย้ายหน่วยงาน
ออกไปจากบริเวณพระราชวังเดิม โดยจัดซื้อที่ดินริมถนนศาลายา-ไทยาวาส  ต าบลศาลายา กิ่งอ าเภอ
พุทธมณฑล จ านวน ๑๙๒-๓๕-๕๑ ไร่ เพ่ือใช้สร้างอาคารสถาบัน สรส. ซึ่งในส่วนของโรงเรียนนายทหาร
พรรคนาวิน ได้รับแบ่งสรรพ้ืนที่เป็นที่ตั้งกองบังคับการโรงเรียนบริเวณชั้น ๔ ของอาคาร จนกระทั่งเมื่อ 
๑ เม.ย.๕๒ ทร. ได้มีการปรับโครงสร้างการจัดส่วนราชการใน ทร. ใหม่ โดยการยุบรวม ยศ.ทร. และ 
สรส. เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นผลให้โรงเรียนนายทหารพรรคกลิน ถูกยุบรวมกับโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น     
โดยโอนหลักสูตรพรรคกลิน ให้อยู่ในการบังคับบัญชาของโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น 

 

๓. สัญญลักษณ์สถาบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

๔. นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค าขวัญ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

๔.๑ นโยบาย 
(๑) พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพในวิชาชีพแต่ละสาขาปฏิบัติการ 

และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับระบบและวิธีการท างานแนวใหม่ได้ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสอดคล้องกับทิศทางของ ทร. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือพัฒนาก าลังพลให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจ
เป้าหมายของ ทร. 

(๒) สร้างวัฒนธรรมและค่านิยม ทร. ที่ เน้นความเป็นชาวเรือ ความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี      
ความเป็นผู้มีคุณธรรม และเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ ความเป็นผู้น า มีจิตส านึกในการเป็นทหารเรือที่ดี    
การท างานเป็นหมู่คณะและการเสียสละ เน้นความสามารถและผลงาน  สร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

๔.๒ วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานให้แก่

นายทหารชั้นนายเรือตามความมุ่งหมายของแต่ละหลักสูตร และตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้งาน
ผลผลิตของโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น  

๔.๓ ภารกิจ 
  อ านวยการฝึกและศึกษาวิชาการทหารเรือ ในด้านยุทธวิธีและการบริหารงานวิชาการ        

ทางเทคนิคด้านช่างกล การบริหาร การช่าง และวิชาการอ่ืน ๆ อันจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของ
นายทหารเรือ เพ่ือท าหน้าที่นายทหารพรรคนาวิน พรรคกลิน และฝ่ายอ านวยการ 
 ๔.๔ พันธกิจ 

 (๑) จัดการเรียน การสอน ตามวัตถุประสงค์ของประมวลการศึกษา 
 (๒) ประเมินผลด้านวิชาการ และด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 (๓) ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้นายทหารนักเรียนมีความตั้งใจในการศึกษา รวมทั้งประพฤติตน
ได้ตามแบบขนบธรรมเนียมที่ดี 

 (๔) รักษามาตรฐานตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔.๕ ปรัชญา (Philosophy) 
 “ท างานอย่างไร เรียนอย่างนั้น”   
 “Learn as we work” 
๔.๖ ปณิธาน (Determination) 

 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ค านึงถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ปรับปรุงพัฒนา ให้ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง” 

 “ Aiming toward trainees, academic achievement , course quality and reform 
the curriculum Constantly for the future changes” 

๔.๗ วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นสถานศึกษาที่พัฒนานายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.อ. - น.ต. ให้มีความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรม  สามารถปฏิบัติงานในระดับยุทธวิธี และงานฝ่ายอ านวยการได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
โดยมุ่งเน้นมาตรฐานการออกไปปฏิบัติงานได้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัตน์” 



๔ 
 

“Line Officers School aim to be the institution that educates junior officers in 
the rank of 03 - 04.  Graduates's characteristic will have not only knowledge but also 
moral and ethics.  They are ready for the incoming changes of globalization and able 
to perform their function in real world situation as war - fighters in tactical level and 
junior staff officers effectively and professionally.” 

๔.๘ ค าขวัญ (Slogan) 
   “ความรู้และปัญญาที่เลิศเพียงใด ย่อมไม่เกิดประโยชน์หากไม่อยู่กับคนดี” 

  “Knowledge and intellect will only be beneficial when done by moral person” 
๔.๙ เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

  “สถาบันที่ให้การศึกษาแก่นายทหารเรือสัญญาบัตรชั้นยศ ร.อ. - น.ต. ให้มีขีดความสามารถใน
การวางแผนการรบระดับยุทธวิธี และการท างานเป็นทีมในระดับหมู่เรือและมีความเชี่ยวชาญในการ
เขียนหนังสือราชการ”  
 “Line Officers School is an institution for Junior Officers with the rank of 03 - 
04 whom will be trained in tactical level of naval operational planning, teamwork 
planning related to task forces operations and documenting staff work as appropriate” 

๔.๑๐ อัตลักษณ์ (Identity) 
  “ผู้น าการรบ และฝ่ายอ านวยการระดับยุทธวิธี” 
  “Tactical Commander and Staff” 

๕. โครงสร้างการจัดหน่วย  
 รร.ชต.ฯ เป็นหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทร. มี ผบ.รร.ชต.ฯ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของโรงเรียน    

การแบ่งการบริหารราชการก าหนดไว้ตามอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๑๐๐ ยศ.ทร.  ซึ่งแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่ออกเป็น ๓ กอง คือ 

 ๑. กองบังคับการ  มีหน้าที่ บริหารงานและด าเนินการเก่ียวกับงานธุรการของ รร.ชต.ฯ  
 ๒. กองการปกครอง  มีหน้าที่ เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การประเมินคุณลักษณะ  

ส่วนบุคคล จัดท าสถิติ และท าทะเบียนประวัติของ นทน. งานพิธีการต่าง ๆ การดูกิจการและศึกษา         
ภูมิประเทศแก่ นทน. 

 ๓. กองการศึกษา มีหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและอ านวยการศึกษา ก ากับ
ดูแล และประเมินผลการศึกษาของ นทน. จัดท าแผนการศึกษา การประเมินผลการท างานเป็นคณะ
ของ นทน. รวบรวมและติดตามการออกปัญหาการฝึก การศึกษา และการสัมมนา รวมทั้งเป็นที่ปรึกษา
ทางวิชาการแก่ นทน.  
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การจัดส่วนราชการใน รร.ชต.ฯ  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

กองการปกครอง กองการศึกษา 

ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. 

กองบังคับการ 

รอง ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. 
(นว.) 

รอง ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. 
(กล.) 

อนก. 
(น.อ.) 

นายทหารธุรการ 
(ร.อ.) 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
(พ.จ.อ.๑ และ จ.อ.๑) 

หัวหน้ากอง 
(น.อ.๑) 

รอง หัวหน้ากอง 
(น.ท.๑) 

นายทหารปกครอง 
(น.ท.๑) 

ประจ ากอง  
(น.ต.๑ และ ร.อ.๒) 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 (พ.จ.อ.๑ และ จ.อ.๒) 

หัวหน้ากอง 
(น.อ.๑) 

รอง หัวหน้ากอง 
(น.ท.๑) 

นักวิชาการศึกษา 
(น.ท.๒) 

ประจ ากอง 
(น.ต.๒ และ ร.อ.๑) 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 (พ.จ.อ.๑ และ จ.อ.๒) 

กศษ.รร.ชต.ยศ.ทร. กปค.รร.ชต.ยศ.ทร. บก.รร.ชต.ยศ.ทร. 

รร.ชต.ยศ.ทร. 
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๗. คณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๗.๑ พล.ร.ท.วีระพันธ์  สุขก้อน จก.ยศ.ทร. ประธานกรรมการ (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๑ มี.ค.๕๘) 
   พล.ร.ท.ชัยสินธุ์  ญาดี จก.ยศ.ทร.ประธานกรรมการ (๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๘) 
  ๗.๒ พล.ร.ต.สมภพ  สุวิทยาลังการ รอง จก.ยศ.ทร.และ หน.ฝวก.ยศ.ทร. 
  ๗.๓ พล.ร.ต.ธีระพงษ์  มูลละ รอง จก.ยศ.ทร. 
  ๗.๔ พล.ร.ต.ศังกร  พงษ์ศิริ เสธ.ยศ.ทร. 
  ๗.๕ พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ ผบ.วทร.ยศ.ทร. 
  ๗.๖ พล.ร.ต.สุพจน์  ภู่ระหงษ์ ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
  ๗.๗ พล.ร.ต.ค ารณ  พิสณฑ์ยุทธการ ผอ.ศยร.ยศ.ทร.  

 ๗.๘ น.อ.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ รอง หน.ฝวก.ยศ.ทร. และเลขานุการ 
  ๗.๙ น.อ.ถุงเงิน  จงรักชอบ ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. 
  ๗.๑๐ น.อ.พีระพล  ใบกว้าง ผอ.กศษ.ยศ.ทร. และผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗.๑๑ น.อ.วุฒิชัย  แวงวรรณ ผช.หน.ฝวก.ยศ.ทร. และผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. อัตราก าลังพล  
กองบังคับการ    
ต าแหน่ง พรรคเหล่า ชั้นยศ จ านวน 
ผู้บังคับการ นว.ก.เสธ./กล.ก.เสธ น.อ.(พ) ๑ 
รองผู้บังคับการ นว.ก.เสธ. น.อ. ๑ 
 กล.ก.เสธ. น.อ. ๑ 
อาจารย์อ านวยการ นว.ก.เสธ./กล.ก.เสธ./นย.ก.เสธ. น.อ. ๑ 
นายทหารธุรการ สบ. ร.อ. ๑ 
เสมียน สบ. พ.จ.อ. ๑ 
 สบ.  จ.อ. ๑ 
กองการปกครอง    
ต าแหน่ง พรรคเหล่า ชั้นยศ  
หัวหน้ากอง นว.ก.เสธ./กล.ก.เสธ. น.อ. ๑ 
รองหัวหน้ากอง นว.ก.เสธ./กล.ก.เสธ. น.ท. ๑ 
นายทหารปกครอง นว.ก.เสธ./กล.ก.เสธ. น.ท. ๑ 
ประจ ากอง นว.ก./กล.ก./นย.ก. น.ต. ๑ 
 สบ.ป. ร.อ. ๑ 
 สบ.ป./สบ. ร.อ. ๑ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ สบ. พ.จ.อ. ๑ 
 สบ. จ.อ. ๑ 
 สบ./ยย. จ.อ. ๑ 
กองการศึกษา    
ต าแหน่ง พรรคเหล่า   
หัวหน้ากอง  นว.ก.เสธ./กล.ก.เสธ. น.อ. ๑ 
รองหัวหน้ากอง นว.ก.เสธ./กล.ก.เสธ. น.ท. ๑ 
นักวิชาการศึกษา นว.ก.เสธ./กล.ก.เสธ. น.ท. ๑ 
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 นว.ก.เสธ./กล.ก.เสธ./สบ.ป. น.ท. ๑ 
ประจ ากอง นว.ก./กล.ก. น.ต. ๒ 
 สบ.ป./ยย. ร.อ. ๑ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ สบ. พ.จ.อ. ๑ 
 สบ. จ.อ. ๑ 
 สบ./ยย. จ.อ. ๑ 

  รายซ่ือผู้บังคับบัญชาและก าลังพลของ รร.ชต.ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ที ่ ยศ  ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. น.อ.ถุงเงิน  จงรักชอบ ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร.  
๒. น.อ.อนุวัตร  เข็มราช    รอง ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร.    
๓. น.อ.จักรวัชร์  เงินวิไล    รอง ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร.    
๔. น.อ.จักรพรรดิ  ศรีดาว    หก.กปค.รร.ชต.ยศ.ทร.    
๕. น.อ.ปฐมพงศ์  อินต๊ะแสน    หก.กศษ.รร.ชต.ยศ.ทร.    
๖. น.ท.สมนึก  บุญเรือง    รอง หก.กปค.รร.ชต.ยศ.ทร.  
๗. น.ท.ณัฏชัย  พลเสน    รอง หก.กศษ.รร.ชต.ยศ.ทร.  
๘. น.ท.สมบัติ  กิ่มบางยาง    นักวิชาการศึกษา กศษ.รร.ชต.ยศ.ทร.  
๙. น.ต.ธีระพัฒน์  คงเพ็ชร์ นายทหารปกครอง กปค.รร.ชต.ยศ.ทร.  

๑๐. ร.อ.หญิง ศิริขวัญ  ระฆังทอง ประจ า กปค.รร.ชต.ยศ.ทร.  
๑๑. ร.อ.พลกฤษณ์  อุณหบัณฑิต ประจ า กปค.รร.ชต.ยศ.ทร.  
๑๒. ร.ต.หญิง นพรัตน์  หล้าแดง นายทหารธุรการ รร.ชต.ยศ.ทร.  
๑๓. พ.จ.อ.หญิง ศิริรัตน์  ประสานศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ บก.รร.ชต.ยศ.ทร.  
๑๔. พ.จ.อ.หญิง สุมิตรา  อัมพรมหา เจ้าหน้าที่ธุรการ กศษ.รร.ชต.ยศ.ทร.  
๑๕. พ.จ.อ.ณัฐพงศ์  อุปการสังข์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กปค.รร.ชต.ยศ.ทร.  
๑๖. จ.อ.หญิง ธันย์ชนก  จันทะยาน ี เสมียน กศษ.รร.ชต.ยศ.ทร.  

 

๙. งบประมาณประจ าปี งป.๕๘ 
 

หลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ ๖๕  งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ได้รับ 

ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ๑,๓๑๒,๘๐๐ ๑,๓๑๒,๘๐๐ 
ค่าใช้จ่ายพิธี เปิด - ปิด ๑๖,๐๘๐ ๑๖,๐๘๐ 
ค่าอาหารในการอบรม ๕๗๖,๐๐๐ ๕๗๖,๐๐๐ 
ค่าใช้จ่ายดูงานนอกหน่วย ๒,๒๗๙,๗๒๐ ๒,๒๗๙,๗๒๐ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น ๒๓๙,๗๐๐ ๒๓๙,๗๐๐ 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์(พธ.ทร.) ๕๕,๓๒๐ ๕๕,๕๐๐ 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์(ยศ.ทร.) ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๙๒,๖๒๐ ๔,๔๙๗,๘๐๐ 
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หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๘ งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ได้รับ 

ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ๗๕๔,๔๐๐ ๗๕๔,๔๐๐ 
ค่าใช้จ่ายพิธี เปิด - ปิด ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ 
ค่าอาหารในการอบรม ๓๘๔,๐๐๐ ๓๘๔,๐๐๐ 
ค่าใช้จ่ายดูงานนอกหน่วย ๑,๖๖๐,๔๐๐ ๑,๖๖๐,๔๐๐ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น ๑๕๘,๕๐๐ ๑๕๘,๕๐๐ 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์(พธ.ทร.) ๔๑,๕๐๐ ๔๑,๕๐๐ 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์(ยศ.ทร.) ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๓๑,๒๐๐ ๓,๐๓๑,๒๐๐ 
 
 
 

หลักสูตรเพิ่มวิชา รุ่นที่ ๒๗ งบประมาณที่เสนอ งบประมาณที่ได้รับ 

ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ๘๑๔,๐๐๐ ๘๑๔,๐๐๐ 
ค่าใช้จ่ายพิธี เปิด - ปิด ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ 
ค่าอาหารในการอบรม ๒๘๘,๐๐๐ ๒๘๘,๐๐๐ 
ค่าใช้จ่ายดูงานนอกหน่วย ๑,๑๘๙,๘๐๐ ๑,๑๘๙,๘๐๐ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น ๑๕๕,๖๐๐ ๑๕๕,๖๐๐ 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์(พธ.ทร.) ๔๒,๗๐๐ ๔๒,๗๐๐ 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์(ยศ.ทร.) ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๒๒,๕๐๐ ๒,๕๒๒,๕๐๐ 
 

๑๐. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรพรรคนาวิน เป็นนายทหารชั้นยศ ร.ท. - ร.อ. พรรคนาวิน หรือพรรคพิเศษ เหล่าอุทกศาสตร์ 

หรือเหล่าพลาธิการ ที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.นร. หรือโรงเรียนอ่ืนที่เทียบเท่า และเป็นไปตามค าสั่ง ทร. 
หลักสูตรพรรคกลิน เป็นนายทหารชั้นยศ ร.ท. - ร.อ. พรรคกลิน (กล.ก.) และพรรคพิเศษ 

(ยย.ป.) ไม่ยกเว้นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และเป็นไปตามค าสั่ง ทร. 
หลักสูตรทั่วไป เป็นนายทหารชั้นยศ ร.ท. - ร.อ. พรรคพิเศษ  ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามค าสั่ง ทร. 
หลักสูตรเพ่ิมวิชา เป็นนายทหารชั้นยศ ร.ท. - ร.อ. ซ่ึงเลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน       

มีอายุไม่ เกิน ๔๘ ปีบริบูรณ์  นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ ากว่า               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามค าสั่ง ทร.  

๑๑. หลักสูตร 
  รร.ชต.ฯ เปิดการศึกษาส าหรับนายทหารสัญญาบัตร ทร. ชั้นนายเรือ ปีละ ๔ หลักสูตร โดยใช้
ระยะเวลาการศึกษาประมาณ หลักสูตร ๖ เดือน ประกอบด้วย  
 ๑๑.๑ หลักสูตรพรรคนาวิน  มุ่งหมายที่จะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ให้แก่นายทหาร  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้บังคับการเรือชั้นหนึ่งได้ ผู้ที่จะเข้าศึกษา           
ในหลักสูตรนี้ คือ นายทหารชั้นยศ ร.ท. - ร.อ. พรรคนาวิน หรือพรรคพิเศษเหล่าอุทกศาสตร์ หรือเหล่า
ทหารพลาธิการที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.นร. โรงเรียนนายทหารอ่ืนหรือเทียบเท่า ผ่านการพิจารณา



๙ 
 

คัดเลือกโดย กพ.ทร. ตามหลักเกณฑ์ที่ ทร. ก าหนด เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจถึงขั้น “ลับมาก” ระยะเวลา
ของหลักสูตรนี้โดยปกติ มีก าหนด ๖ เดือน หลักสูตรและการฝึกหัดศึกษาทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติให้
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงก าหนดขึ้น โดยความเห็นชอบของ ทร. การวัดผลการศึกษาในหลักสูตรนี้
ได้ด าเนินการสอบความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เปิดหลักสูตรใน ต.ค. - มี.ค. ของทุกปี   
 ๑๑.๒ หลักสูตรทั่วไป มุ่งหมายที่จะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่
นายทหารพรรคพิเศษ หรือนอกเหนือจากพรรคพิเศษ ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนกได้ ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ คือ 
นายทหารชั้นยศ ร.อ. ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดย กพ.ทร. ตามหลักเกณฑ์ท่ี ทร. ก าหนด และเป็นผู้ได้รับ
ความไว้วางใจถึงขั้น “ลับ” ระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกหัดศึกษา และการวัดผลการศึกษา 
เช่นเดียวกับหลักสูตรพรรคนาวิน   

 ๑๑.๓ หลักสูตรเพ่ิมวิชา มุ่งหมายที่จะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่
นายทหารที่เลื่อนขึ้นมาจากนายทหารประทวน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนกได้       
ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้ คือ นายทหารชั้นยศ ร.ท. - ร.อ. ซึ่งเลื่อนฐานะมาจากนายทหาร     
ชั้นประทวน อายุไม่เกิน ๔๘ ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร มีวุฒิไม่ต่ ากว่า      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดย 
กพ.ทร. ตามหลักเกณฑ์ที่ ทร. ก าหนด และเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจถึงขั้น “ลับ” ระยะเวลาของหลักสูตร
การฝึกหัดศึกษา และการวัดผลการศึกษา เช่นเดียวกับหลักสูตรพรรคนาวิน 

 ๑๑.๔ หลักสูตรพรรคกลิน มุ่งหมายที่จะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่
นายทหารชั้นนายเรือพรรคกลิน (กล.ก) และพรรคพิเศษเหล่า ยย. (ยย.ป.) ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
บริหารงานช่างและฝ่ายอ านวยการเบื้องต้นสายงานช่างในระดับกลเรือ หรือหัวหน้าแผนกได้อย่าง        
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาตามแนวทางการรับราชการต่อไป  

๑๒. จ านวน นทน. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘      

หลักสูตร รุ่นที ่ จ านวน  เวลา 
๑. พรรคนาวิน ๖๕ ๖๐ นาย ต.ค.๕๗ - มี.ค.๕๘ 
๒. หลักสูตรทั่วไป  ๓๘ ๓๑ นาย ต.ค.๕๗ - มี.ค.๕๘ 
๓. หลักสูตรเพ่ิมวิชา  ๒๗  ๒๖ นาย เม.ย. - ก.ย.๕๘ 
๔. หลักสูตร กลิน งดเปิด -  

รวม  ๑๑๗ นาย  

๑๓. สิ่งอ านวยความสะดวก 
  ๑๓.๑ เครื่องช่วยการศึกษา มี กบศ.ยศ.ทร. เป็นหน่วยสนับสนุน เพ่ือการเรียนการสอน       
ในห้องเรียน การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน การเสนอขออนุมัติอัตราพัสดุ/อุปกรณ์ การจัดท าแผน
จัดซื้อ/จัดหา และการซ่อมบ ารุง  
  ๑๓.๒ ห้องสมุดและการให้บริการสารสนเทศอ่ืน ๆ มี กหส.ยศ.ทร. ให้บริการห้องสมุดทั่วไป 
ห้องสมุดยุทธศาสตร์ และห้องสมุดลับ รวมทั้งค้นคว้าข้อมูล และการยืมหนังสือจากห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 



๑๐ 
 

  ๑๓.๓ การบริการสารสนเทศ มี กบศ.ยศ.ทร. สนับสนุน ได้แก่ เว็บไซต์ รร.ชต.ยศ.ทร.        
การประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลของนายทหารนักเรียน            
การทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) และการทดสอบภายหลังส าเร็จการฝึกอบรม (Post-test) เป็นต้น  
 
 
 

.................................................... 

 


