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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 

 
๑. ปีที่ให้ข้อมูลและที่ตั้งสถาบัน 
 ปี พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ (รร.นวก.ศวก.พร.) 
ตั้งอยู่ในบริเวณเลขที่ ๕๐๔/๕๖ ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐ โทรศัพท์
ติดต่อ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๙๘ และ ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๘๕  โทรสาร (Fax) ๐ ๒๔๗๕ ๒๖๑๒ เว็บไซต์ของสถาบัน  
http://www.nmd.go.th/nms  และมีเนื้อท่ี ๑๐ ไร่ ๒ งาน  

๒. ประวัติสถาบัน  
 โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ (รร.นวก.ศวก.พร.) ได้เปลี่ยนชื่อ
และหลักสูตรมาจากโรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างใหม่ของ พร. ตามอนุมัติท้ายบันทึก ยก.ทร. (กองการจัดการ) ลับมาก ที่ กห ๐๕๐๕/๗๒    
ลง ๑ ก.ค.๕๓ เรื่อง การแก้อัตรา ทร. พ.ศ.๒๕๐๑ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข อฉก.หมายเลข ๓๒๐๐ สพ.ทร. 
หมายเลข ๓๔๐๐ พร. และหมายเลข ๓๔๙๐ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. จัดเป็นหน่วยขึ้นตรงกับ
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ มีหน้าที่ด าเนินการฝึกและการศึกษาของ นรจ. เหล่าทหารแพทย์ 
ตลอดจนจัดท าต ารา คู่มือ เครื่องช่วยการฝึกและศึกษาที่เกี่ยวกับการแพทย์ทหารเรือ (อฉก. หมายเลข 
๓๔๐๐ พร.)  มีประวัติความเป็นมา ดังนี้ 

พ.ศ.๒๔๕๒ นาวาโท A.Mbochmer แพทย์ชาวเยอรมัน ด ารงต าแหน่งนายแพทย์ใหญ่ เปิดรับ 
สมัครพลทหารเรือ พรรคเหล่าต่าง ๆ ที่สมัครใจคัดเลือกมาอบรมเป็นพยาบาลเรียกว่า “ลูกหมู่” ปักอักษรย่อ 
“มป”หรือ “ล.”ที่แขนเสื้อ ต่อมาได้มีการเปิดอบรมวิชาการพยาบาลเป็นครั้งแรก ในกองการแพทย์        
เป็นเวลา ๓ เดือน แต่ยังไม่มีหลักสูตร ไม่มีการสอบ และใน พ.ศ.๒๔๕๙ ได้ก าหนดหลักสูตรการเรียนการ
สอนจ านวน ๕ วิชา ระยะเวลาอบรม ๓ เดือน แต่ยังไม่มีหลักสูตร (ในปีนั้นรับนักเรียน ๓ รุ่น) รุ่นที่ ๑    
เริ่มตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๒๔๕๙ จึงถือว่า ๑ มิ.ย.๒๔๕๙ เป็นวันสถาปนาของสถาบัน จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๗๙ 
นายแพทย์เล็ก  สุมิตร ได้พัฒนาหลักสูตรนักเรียนพยาบาลทหารเรือ เป็นหลักสูตร ๒ ปี เพ่ือให้ทัดเทียม
กับโรงเรียนแห่งอ่ืน โดยรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ ๖ สายสามัญ และได้ขยายหลักสูตรพยาบาลของ
โรงเรียนจ่าพยาบาลเป็น ๓ ปี เรียนทฤษฎีในโรงเรียน ๒ ปี และฝึกประสบการณ์ในโรงพยาบาลของ
ทหารเรือ ๓ แห่ง เป็นเวลา ๑ ปี จนปี พ.ศ.๒๕๐๗ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจ่าพยาบาล เป็น “โรงเรียนพยาบาล          
กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ” สังกัด กศษ.พร. ได้พัฒนาหลักสูตรเป็น “หลักสูตรพยาบาลและ
อนามัย พ.ศ.๒๕๑๗” เป็นหลักสูตร ๓ ปี รับผู้ส าเร็จ ม.ศ.๓ เรียนในโรงเรียน ๓ ปีเต็ม พร้อมทั้งได้ปรับปรุง
หลักสูตรเป็นระบบหน่วยกิตใน พ.ศ.๒๕๒๐ และพัฒนาหลักสูตรเป็น “หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น 
พ.ศ.๒๕๒๖” เป็นหลักสูตร ๒ ปี รับผู้ส าเร็จการศึกษา ม.ศ.๕ หรือ ม.๖ เป็นนักเรียนพยาบาลทั้งชาย
และหญิง โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เป็นต้นมา จนถึง พ.ศ.๒๕๓๙ ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น “หลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ระดับต้น” (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๐)  
  จนกระทั่ งใน  พ .ศ.๒๕๕๒  โรงเรียนพยาบาล  เปลี่ ยนแปลงหลักสู ตรจากหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 

 

http://www.nmd.go.th/


๒ 
 

(ปวส.วฉ.) และใน พ.ศ.๒๕๕๓ เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็นโรงเรียนนาวิกเวชกิจ สังกัดศูนย์วิทยาการ พร. 
ตามการจัดโครงสร้างใหม่ (อฉก. หมายเลข ๓๔๐๐ พร.) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๓ เป็นต้นมา  

๓. นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ  
 ๓.๑ นโยบายของโรงเรียน 
 รร.นวก.ฯ เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานไว้ ๗ ด้าน ดังนี้  
 (๑)  นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน  
  ๑.๑  การผลิตบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะทางทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ตอบสนองภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๑.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์จริง 
  ๑.๓ กิจกรรมพัฒนานักเรียน ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย        
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ รร.นวก.ฯ 
  (๒)  นโยบายด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ ก าหนดให้มีการวิจัย ผลิตต ารา บทความทาง
วิชาการ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินการ 
 (๓)  นโยบายด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม สนับสนุนให้ครูของ รร.นวก.ฯ ให้บริการ
วิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพและสังคม 
 (๔)  นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 
สนับสนุนให้บุคลากร และนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 
 (๕)  นโยบายด้านการพัฒนาบุคคล พัฒนาครูและบุคลากรของ รร.นวก.ฯ ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๖)   นโยบายด้านการบริหารจัดการ  
  ๖.๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับของ รร.นวก.ฯ และ ทร. โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน รร.นวก.ฯ 
  ๖.๒  จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน งบประมาณ พัสดุ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และปัจจัยเกื้อหนุน ให้มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สามารถเอ้ือต่อการด าเนินงาน       
ตามพันธกิจของ รร.นวก.ฯ 
 (๗)  นโยบายบริหารคุณภาพ ให้มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมประกัน
คุณภาพการศึกษา บริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาทั่วทั้ง
องค์กร  

 ๓.๒  วัตถุประสงค์ 
  (๑)  เพ่ือเป็นสถานศึกษาในกลาโหม ที่ผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
  (๒)  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ และพ้ืนฐาน
วิชาการ 
  (๓)  เพ่ือเป็นแหล่งปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 



๓ 
 

  (๔)  ให้บริการวิชาการ เพื่อสาธารณประโยชน์และความร่วมมือในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
สังคม 

 ๓.๓  ภารกิจ/พันธกิจ 
พันธกิจ  มี ๔ ด้าน คือ 
(๑)  การผลิตบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะทางทหาร 
(๒)  การวิจัยและงานสร้างสรรค์   
(๓)  การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
(๔)  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 
 

๔. ปรัชญา วิสัยทัศน ์ และค าขวัญ 
  ๔.๑  ปรัชญาโรงเรียน 

  “โรงเรียนนาวิกเวชกิจเชื่อว่า ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพจะสามารถพัฒนาบุคลากร ให้มี
ความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”   

๔.๒ วิสัยทัศน์ 
“เป็นโรงเรียนทหารชั้นน าในกลาโหม ที่ผลิตบุคลากรด้านเวชกิจฉุกเฉิน ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และคุณลักษณะทางทหาร สามารถตอบสนองภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ” 

๔.๓ ค าขวัญ 
 “กล้าหาญ  สามัคคี  มีวินัย  ใจเมตตา  ใฝ่หาวิทยาการ”  

๕. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
 รร.นวก.ฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ ศูนย์วิทยาการ พร. มีหน้าที่ด าเนินการฝึกและศึกษาของ
นักเรียนจ่าเหล่าทหารแพทย์ ตลอดจนจัดท าต ารา คู่มือ เครื่องช่วยการฝึกและศึกษาที่ เกี่ยวกับ     
การแพทย์ทหารเรือ (อฉก. หมายเลข ๓๔๐๐ พร.) โดยมี ผอ.รร.นวก.ฯ เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายบังคับการ ฝ่ายศึกษา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการ และกรรมการคณะต่าง ๆ  
เพ่ือช่วยในการด าเนินงานของสถาบัน  
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๖. รายชื่อผู้บังคับบัญชา 
 ๖.๑   น.อ.ชาคริต  สุขแย้ม   ผอ.รร.นวก.ฯ  
 ๖.๒  น.ท.ช านาญ  พัวรักษา  รอง ผอ.รร.นวก.ฯ  
 ๖.๓ น.ท.กิตต ิ พงษ์ประดิษฐ หน.ฝ่ายบังคับการฯ   
 ๖.๔ น.ท.ธนู  สังหร่าย   หน.ฝ่ายศึกษาฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษา รร.นวก.ศวก.พร. 

รร.นวก.ศวก.พร. 

ฝ่ายบังคับการ ฝ่ายศึกษา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการ 

กราบขวา กราบซ้าย 

ตอน ๑ ตอน ๒ ตอน ๓ ตอน ๔ 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
- คณะกรรมการควบคุมภายใน 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
- คณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส. 
- คณะกรรมการกองทุน และสวัสดิการ 
- คณะกรรมการทุนการศึกษา 

- คณะกรรมการวิจัย พัฒนา และการจัดการ  
  ความรู้ 
- คณะกรรมการมาตรฐานการวัดและ       
  ประเมินผลและการจัดท าธนาคารข้อสอบ                                          
- คณะกรรมการสารสนเทศ 
- คณะกรรมการจัดการความรู้ 
- คณะกรรมการป้องกันความเสียหาย 



๕ 
 

 ๖.๕ น.ท.ปรีชา  ใจพรหม   หน.ฝ่ายปกครองฯ 
 ๖.๖ น.ต.จรัล  เอ่ียมพิจิตร  หน.ฝ่ายบริการฯ 
๗. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๗.๑  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ      ประธานคณะกรรมการ 
 ๗.๒  หัวหน้านายทหารฝ่ายอ านวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ รองประธานคณะกรรมการ 
 ๗.๓  หัวหน้านายทหารก าลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ   กรรมการ 
 ๗.๔  ผู้แทนกรมยุทธศึกษาทหารเรือ     กรรมการ 
 ๗.๕  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๖  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ   กรรมการ 
 ๗.๗ ผู้แทนกองนาวิกเวชกิจ รพ.อาภากร   กรรมการ 
 ๗.๘  หัวหน้าฝ่ายบังคับการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ  กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
 ๗.๙  ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   กรรมการ 
 ๗.๑๐ ผู้แทนแหล่งฝึกประสบการณ์    กรรมการ 
 ๗.๑๑  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน    กรรมการ 
 ๗.๑๒  ผู้แทนศิษย์เก่า     กรรมการ 

๘. ข้อมูลก าลังพล รร.นวก.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ชั้นยศ บริหาร 
ฝ่าย 

รวม 
บังคับการ บริการ ศึกษา ปกครอง 

นายทหารสัญญาบัตร ๒ ๓ ๓ ๗ ๕ ๒๐ 
นายทหารประทวน - ๔ ๔ ๓ ๔ ๑๕ 
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ - ๒ ๖ - - ๘ 

รวม ๒ ๙ ๑๓ ๑๐ ๙ ๔๓ 
  

๙. ข้อมูลครูอาจารย์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

ระดับการศึกษา  จ านวน 
ปริญญาเอก - 
ปริญญาโท ๑๐ 
ปริญญาตรี ๑๕ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๗ 

 รวม ๓๒ 

หมายเหตุ   ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

๑๐. หลักสูตรการศึกษา  
 หลักสูตรการศึกษาของ รร.นวก.ฯ มีจ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (Diploma of Emergency Medical Technician Program) หรือ ปวส.วฉ. จัดการ 
ศึกษาตามที่ ทร. อนุมัติ ภายใต้การควบคุมและเห็นชอบหลักสูตรโดย ยศ.ทร. ด าเนินการสอบคัดเลือก
ผู้เรียน โดย ยศ.ทร. สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของ



๖ 
 

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์ - คณิต และมีคุณสมบัติตามที่ระบุ ไว้ในข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม จากนั้นเข้ารับการฝึกภาคสาธารณะที่  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ก่อน เป็นเวลา ๑ เดือน  
รร.นวก.ฯ ด าเนินการศึกษาในแบบนักเรียนประจ า จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
การศึกษา เช่น อาหาร ที่พักอาศัย เครื่องแต่งกายนักเรียนทหาร อุปกรณ์ ต าราเรียน สื่อโสตทัศนูปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอน สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม การบริการทางด้านสุขภาพ 
เป็นต้น  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ใช้ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี แบ่งการศึกษา
เป็น ๔ ภาคการศึกษา และ ๒ ภาคฤดูร้อน โดยใน ๑ ภาคการศึกษา ใช้เวลาในการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ และ
ภาคฤดูร้อนใช้เวลาในการศึกษา ภาคละ ๖ สัปดาห์ 

 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา  จ านวน ๙๓ หน่วยกิต  ดังนี้ 

ล าดับ หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวนวิชา 
๑ หมวดวิชาปรับพื้นฐาน  ๑๒ ๖ 
๒ หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต์  ๒๐ ๙ 
๓ หมวดวิชาชีพ  ๕๕ ๒๓ 
๔ หมวดวิชาเลือก  ๖ ๗ 

  รวม ๙๓ ๔๕ 

 ภาคทฤษฎีและการทดลองในห้องปฏิบัติการ ใช้สถานที่ของ รร.นวก.ฯ และห้องปฏิบัติการ
ของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ภาคปฏิบัติใช้หน่วยฝึกของ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. และ
โรงพยาบาลในสังกัด พร. ส าหรับการฝึกงานด้านเวชกิจฉุกเฉินจะฝึกปฏิบัติที่ รพ.ราชวิถี  รพ.เลิดสิน  
รพ.สมุทรสาคร และ รพ.วชิรพยาบาล  ส่วนการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหาร ใช้สถานที่ของหน่วยก าลังรบ
ของ ทร. ทั้งหน่วยเรือและหน่วยบก รวมถึงทะเลอ่าวไทยตอนบน 

๑๑. จ านวนผู้เรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ล าดับ รายการ จ านวนนักเรียน 
๑ นรจ.ชั้นปีที่ ๑   ๔๐ 
๒ นรจ.ชั้นปีที่ ๒   ๓๕ 

  รวมทั้งหมด (นาย) ๗๕ 

๑๒. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา  
บุคคลที่จะสมัครเข้าศึกษาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑.  เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี  
๒.  มีสัญชาติไทย และบิดามารดา ผู้ให้ก าเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  แต่ถ้าบิดาเป็น

นายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ทั้งในและนอกราชการ  มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดก็ได ้

๓.  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ชั้นปีที่  ๖  หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือก าลั งศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.  ว่ายน้ าเป็น 



๗ 
 

๕.  มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร และไม่เป็นโรค 
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๗๙  และตามที ่พร. ก าหนด 

๖.  ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม 
๗.  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
๘.  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาจ าคุก เว้นแต่

ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
๙.  ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 

๑๐. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ 
๑๑. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม 
๑๒. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเขา้เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ  

๑๓. สิทธิของผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี และได้รับการบรรจุเป็นนายทหารประทวน 
สังกัด ทร.  โดยได้รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๑๙ เดือนละ ๑๐,๗๖๐ บาท พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (Diploma of Emergency Medical Technician) ซึ่งเทียบเท่าหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๖/๒๘๕๔ ลง ๒๙ ส.ค.๕๑)  

 
๑๔. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  
 (๑) เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 (๒) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข และสามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า 
 ด้านการทหาร 
 (๑) เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถเสียสละชีวิต     
เพ่ือประเทศชาติ และราชบัลลังก์  รวมทั้ งด ารงไว้ซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 (๒) เป็นผู้มีความรู้พ้ืนฐานวิชาการทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ 
 (๓) เป็นผู้มีวินัยทหาร และปฏิบัติตามแผนแบบธรรมเนียมทหาร 
 (๔) เป็นผู้มีภาวะผู้น า (ในระดับหมู่) ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตส านึก    
ในความเป็นทหาร และรู้รักสามัคคี 
 (๕) เป็นผู้มีความแข็งแรง อดทน และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
๑๕. งบประมาณในปีการศึกษา ๒๕๕๗   
 ๑๕.๑ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน  ๒๕,๕๗๙,๒๙๖.๕๒ บาท ประกอบด้วย 

 ๑๕.๑.๑ งบประมาณประจ าปี                  ๒๕,๑๑๖,๙๓๑.๕๒  บาท   
 ๑๕.๑.๒ เงินนอกงบประมาณ                        ๔๖๒,๓๖๕.๐๐  บาท  

 ๑๕.๒ งบประมาณเหลือคืนสุทธิ                                ๕๕,๒๓๑.๕๖ บาท 
 ๑๕.๓ งบด าเนินการจัดการศึกษา (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและเงินเดือนข้าราชการ) จ านวน                                        
๘,๔๕๙,๓๓๐.๕๒ บาท  ประกอบด้วย 



๘ 
 

  ๑๕.๓.๑ งบประมาณประจ าปี   ๗,๙๙๖,๙๖๕.๕๒    บาท 
  ๑๕.๓.๒ เงินนอกงบประมาณ   ๔๖๒,๓๖๕.๐๐  บาท 
 ๑๕.๔ งบประมาณด้านสื่อ/โสต อุปกรณ์ช่วยฝึก นวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ ห้องสมุด 
และระบบสารสนเทศ จ านวน ๑,๒๔๘,๕๐๕.๐๐ บาท  ประกอบด้วย 
   ๑๕.๔.๑ สื่อโสต/อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก     ๘๘๕,๑๕๐.๐๐ บาท 
   ๑๕.๔.๒ นวัตกรรม/สร้างองค์ความรู้             ๘๕,๓๖๕.๐๐ บาท 
   ๑๕.๔.๓ ระบบสารสนเทศ           ๙๐,๗๒๐.๐๐  บาท 
  ๑๕.๔.๔ ระบบห้องสมุด                                ๑๘๗,๒๗๐.๐๐ บาท  
 ๑๕.๕ งบประมาณด้านวัสดุที่ใช้ฝึกปฏิบัติ (วัสดุสิ้นเปลือง) จ านวน  ๒,๖๖๒,๔๒๒.๕๔ บาท                    
 
 
 

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

 
  
  


