ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และในคู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม (ระดับต่ากว่าปริญญา) พ.ศ.๒๕๕๔ ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับสถานศึกษา
ซึ่งจั ดการศึกษาเป็ น ภาคในส่ วนการศึ กษาที่ ส องและส่ วนการศึ กษาที่ สี่ พ.ศ.๒๕๕๕ กาหนดให้ มี การสอบ
มาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา ประกอบกับระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๐ ให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นหน่วยควบคุมการศึกษาสถานศึกษาในส่วนการศึกษา
ที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ ดังนั้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จึงเห็นสมควรให้จัดทามาตรฐานวิชาชีพให้กับ
นักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และ
เป็ น การประกัน คุณ ภาพของผู้ ส าเร็จ การศึกษาในแต่ล ะสาขาวิช าชีพ ว่ามี คุณ ภาพเป็ น ที่ยอมรับ รวมทั้ งให้
สถานศึกษาได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
ในการผลิตกาลังพลส่งมอบให้กับกองทัพเรือ ได้อย่างมีคุณภาพ
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารเรื อ เรื่อ ง มาตรฐานวิ ช าชี พ ของ
นักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ให้ ใช้ ป ระกาศนี้ ส าหรับ การก าหนดเป้ าหมายของการจั ด การศึ กษา เพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด ในแต่ละสาขาวิชาชีพ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนก่อนสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓ วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น กรอบให้ ส ถานศึ ก ษา ได้ ใช้ เป็ น แนวทางในการจั ด ท าข้ อ สอบ
มาตรฐานวิชาชีพ พัฒ นาหรือปรับ ปรุงหลั กสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒ นาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สามารถผลิตกาลังพลที่มีคุณภาพ ส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป
ข้อ ๔ คาจากัดความ
๔.๑ สมรรถนะทั่ ว ไป หมายถึ ง ความสามารถทั่ ว ไปที่ ผู้ ส าเร็จ การศึก ษาควรพึ งมี
และควรเป็น
๔.๒ สมรรถนะทางทหาร หมายถึง คุณลักษณะทางทหาร การแสดงพฤติกรรม/นิสัย
ทางทหารของผู้สาเร็จการศึกษา
๔.๓ สมรรถนะวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในแต่ละ
สาขาวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา

-๒๔.๔ นักเรียนจ่า หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพเรือ ประกอบด้วย
โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ กองวิทยาการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูน ย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ
กรมแพทย์ทหารเรือ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ และโรงเรียนชุมพล
ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๔.๕ นักเรียนดุริยางค์ หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์
ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ
๔.๖ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนช่างกรมอู่
ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ
ข้อ ๕ มาตรฐานวิช าชีพ ของนั กเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนั กเรียนช่างกรมอู่ท หารเรือ
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ต่อไปนี้
๕.๑ มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทัว่ ไป
๕.๒ มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร
๕.๓ มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ
มาตรฐานที่ ๑
สมรรถนะทั่วไป
ข้อ ๖ นักเรียนจ่าทีส่ าเร็จการศึกษา จะต้องมีสมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปนี้
๖.๑ มีความรู้ในด้านวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร คอมพิวเตอร์ และนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือต่อการแสวงหาความรู้ และ
การศึกษา ค้นคว้า วิทยาการ สาหรับวิชาชีพแต่ละสาขาต่อไป
๖.๒ รู้จักค้นคว้า แก้ปัญหา และนามาพัฒนาตนเองและส่วนรวม
๖.๓ มีพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นผู้ที่ดารง
ตนเองอยู่ในกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในสังคมและการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีสุขภาพ
สมบู รณ์ ทั้ งร่ างกายและจิ ตใจ มี ความส านึ กในความเป็ น ไทย ด ารงไว้ซึ่งความมั่ นคงและความสามั คคีของ
คนในชาติ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๖.๔ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ ด้ า นพลศึ ก ษา พั ฒ นาสมรรถภาพร่ า งกาย และรู้ จั ก ใช้
วิจารณญาณในการเล่นกีฬา
๖.๕ มี เ จตคติ ที่ ดี แ ละมี ค วามมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เท ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ตรงต่ อ เวลา
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่
๖.๖ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
๖.๗ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
๖.๘ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
๖.๙ มีความสามารถในงานสารบรรณระดับผู้ปฏิบัติ

-๓๖.๑๐ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย
๖.๑๑ มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง เมื่อประสบภัยทางน้า
๖.๑๒ มีความรู้พื้นฐานด้านสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางและการปฏิบัติการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ด้านสงครามไซเบอร์) ประกอบด้วย
๖.๑๒.๑ เข้ า ใจหลั ก การพื้ น ฐานสงครามที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
(Network Centric Warfare : NCW)
๖.๑๒.๒ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์กับภัยคุกคามนโยบายของ
หน่วยเหนื อและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ อให้ ได้รับทราบและถือปฏิบัติแนวทางการป้องกันภัยคุกคาม
เบื้ อ งต้ น และรู้ จั ก ใช้เครื่ อ งมื อ การป้ อ งกั น ภั ย คุก คามตามที่ ห น่ ว ยรับ ผิ ด ชอบกาหนด โดยเน้ น การป้ องกั น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Defense : CND)
ข้อ ๗ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือและนักเรียนช่างกรมอู่ ทหารเรือที่สาเร็จการศึกษา จะต้องมี
สมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปนี้
๗.๑ สามารถสื่อสารโดยใช้ภ าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจาวันและ
ในงานอาชีพ
๗.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ตีความ และนามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและในงานอาชีพ
๗.๓ สามารถแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานวิชาชีพ โดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๗.๔ สามารถใช้หลักศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ค่านิยม ในการพัฒนาตนเอง ให้มี
ระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
๗.๕ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย โดยใช้หลักการและกระบวนการด้าน
สุขศึกษาและพลศึกษา
๗.๖ มี ความคิ ด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่ เรีย นรู้ และบู รณาการความรู้ในศาสตร์ต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ
๗.๗ มีมนุษยสัมพันธ์ รักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน ละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน
สามารถพึ่งตนเองได้
มาตรฐานที่ ๒
สมรรถนะทางทหาร
ข้อ ๘ นักเรียนจ่าที่สาเร็จการศึกษาของพรรคนาวิน พรรคนาวิกโยธิน พรรคกลิน พรรคพิเศษ
เหล่าทหารพลาธิการ และเหล่าทหารการเงิน เหล่าทหารช่างยุทธโยธา-อิเล็กทรอนิกส์ และเหล่าทหารช่าง
ยุทธโยธา-ไฟฟ้า จะต้องมีสมรรถนะทางทหาร ดังต่อไปนี้
๘.๑ ด้านจิตสานึกความเป็นทหาร
๘.๑.๑ มีความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบันของตนเอง สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

-๔๘.๑.๒ มีระบบเกียรติศักดิ์ ประกอบด้วย ไม่กล่าวเท็จ ไม่ทุจริต ไม่ลักขโมย
ไม่เพิกเฉยต่อการกระทาความผิด
๘.๑.๓ มีวินัยทหารและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร
๘.๑.๔ มีบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหาร
๘.๑.๕ มี จิ ต ส านึ ก ในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม เสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ
สมรรถภาพทั้งร่างกาย จิตใจให้มีความเป็นทหาร
๘.๒ ด้านการทหาร
๘.๒.๑ มีความรู้พื้นฐานด้านการทหารของไทย และการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์
๘.๒.๒ มีความเข้มแข็ง อดทน และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
๘.๒.๓ มี ค วามสามั ค คี ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ หมู่ ค ณะ และ
ประเทศชาติ
๘.๒.๔ มีสามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธี และทาการรบในสภาวะสงครามได้
๘.๓ ด้านการปกครอง
๘.๓.๑ มีความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับทหารเรือ
๘.๓.๒ สามารถใช้ข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้อง
๘.๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบข้อบังคับอย่างมีระเบียบเคร่งครัด
ตามหลักการและหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
๘.๔ ด้านการข่าว
๘.๔.๑ มีความเข้าใจงานด้านการข่าว และการต่อต้านข่าวกรอง
๘.๔.๒ สามารถท างานด้ า นการข่ า ว เขี ย นรายงานข่ า วสารและรั ก ษา
ความลับของทางราชการได้
๘.๔.๓ เห็นคุณค่าของงานด้านการข่าว
๘.๕ ด้านผู้นาทางทหาร
๘.๕.๑ มีคุณลักษะผู้นาทางทหาร ๑๔ ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์
ความรู้ ความกล้ า หาญ ความเด็ ด ขาด ความไว้ ว างใจ ความคิ ด ริ เริ่ ม กาลเทศะ ความยุ ติ ธ รรม ความ
กระตือรือร้น ลักษณะท่าทาง ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความภักดี และวิจารณญาณ
๘.๕.๒ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของ
มนุ ษย์ ความเชื่อและค่านิ ยม จิตสานึ กของผู้นา จริยธรรมกับความเป็นทหารอาชีพ การพัฒ นาตนเองให้ มี
ความสามารถในการนาหน่วย ธรรมะในการครองใจคน และเครื่องชี้ความเป็นผู้นาทหาร
๘.๕.๓ มีความสามารถเป็นผู้นาหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๖ ด้านการเรือ
๘.๖.๑ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเรื อ เล็ ก การเรื อ ใหญ่ และอุ ป กรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ภายในเรือ
๘.๖.๒
สามารถปฏิบัติงานในเรือเล็ก เรือใหญ่ พร้อมทั้งใช้และบารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในเรือได้

-๕๘.๖.๓

มีวินัยในการทางานในเรือ ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

ข้อ ๙ นักเรียนจ่าที่สาเร็จการศึกษาของพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ จะต้องมีสมรรถนะทาง
ทหาร ดังต่อไปนี้
๙.๑ มีจิตสานึกและคุณลักษณะทางทหาร
๙.๑.๑ มีความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบันของตนเอง สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
๙.๑.๒ มีคุณ ลักษณะผู้ นาทางทหาร ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความรู้
ความกล้ าหาญ ความเด็ดขาด ความไว้ว างใจ ความคิด ริเริ่ม กาลเทศะ ความยุติธรรม ความกระตือรือร้น
ลักษณะท่าทาง ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความภักดี และวิจารณญาณ
๙.๑.๓ มีระบบเกียรติศักดิ์ ประกอบด้วย ไม่กล่าวเท็จ ไม่ทุจริต ไม่ลักขโมย
และไม่เพิกเฉยต่อการกระทาความผิด
๙.๑.๔ มีระเบียบวินัยทางทหาร
๙.๑.๕ มีบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหาร
๙.๒ มีความรู้พื้นฐานวิชาการทหาร มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
ทหารเรือ
ข้อ ๑๐ นั กเรีย นดุริย างค์ท หารเรือ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารที่ ส าเร็จการศึกษา จะต้องมี
สมรรถนะทางทหาร ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ มีความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบันของตนเอง สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และดารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑๐.๒ มีระเบียบวินัยทางทหาร
๑๐.๓ มีบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหาร
๑๐.๔ มีคุณลักษณะผู้นาทางทหาร ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความรู้ ความกล้าหาญ
ความเด็ดขาด ความไว้วางใจ ความคิดริเริ่ม กาลเทศะ ความยุติธรรม ความกระตือรือร้น ลักษณะท่าทาง ความ
อดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความภักดี และวิจารณญาณ
๑๐.๕ มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ
๑๐.๖ มีความรู้พื้นฐานวิชาการทหาร มีระเบียบวิ นัยและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
ทหารเรือ
มาตรฐานที่ ๓
สมรรถนะวิชาชีพ
ข้อ ๑๑ นักเรียนจ่าที่สาเร็จการศึกษาในสาขาพรรคนาวิน เหล่าทหารสามัญ และเหล่าทหาร
การปืน (กองเรือยุทธการ) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑๑.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้

-๖๑๑.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ
การแบ่งประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ
๑๑.๑.๒ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เบื้ อ งต้ น อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
๑๑.๑.๓ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า ต้ น ก าเนิ ด ไฟฟ้ าเบื้ อ งต้ น
วงจรไฟฟ้า มาตรวัดและเครื่องมือ
๑๑.๑.๔ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การสั ญ ญาณ การสื่ อ สารทาง
ทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากลและธงสัญญาณ)
๑๑.๑.๕ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งยนต์ เบื้ อ งต้ น เครื่ อ งยนต์
แก๊สโซลีน
๑๑.๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปืน ปืนกล .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.)
ปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO-1) ปืนกล ๔๐/๖๐ แบบ ๙๓ ปืน ๗๖/๕๐ แบบ ๙๓ ประวัติการปืน วิวัฒนาการของ
อาวุธปืนใหญ่ ส่วนต่างๆ ของปืนใหญ่ หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน และการกาหนดชื่อปืนในกองทัพเรือ
๑๑.๑.๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การอาวุธ ใต้น้ า ส่ ว นประกอบของ
ทุ่นระเบิด ส่วนประกอบหลักการทางานของการกวาดทุ่นระบิดแบบต่างๆ ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด
๑๑.๑.๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับสรรพาวุธ ความหมายของ
สรรพาวุธ อุปกรณ์สรรพาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเครื่องสรรพาวุธ
๑๑.๑.๙ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการอมภัณฑ์เบื้องต้น การทางานของลูกปืน
ชนวน กระสุน ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด
๑๑.๑.๑๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเดินเรือเบื้องต้น ศัพท์เดินเรือ เข็มทิศ
แม่ เหล็ ก เข็ ม ทิ ศ ไยโร นาฬิ ก าโครโนเมตร แผนที่ เดิ น เรื อ การแก้ เข็ ม และแบริ่ ง การหาที่ เรื อ เดิ น เรื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน
๑๑.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๑๑.๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การเดิน เรือ วิเคราะห์ ศัพ ท์ เข็มทิ ศ
แม่เหล็ก เข็มทิศไยโร เครื่องวัดแดด นาฬิ กาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ
การหาเวลาธงลง พร้อมกับการฝึกขีดเข็มและการฝึกการหาที่เรือ การแก้แผนที่เดินเรือ การหมุนเรือหาดิวิเอชั่น
การหาที่ เรื อ โดยการตรวจวัต ถุบ นพื้ น โลก เส้ น โค้งดิ วิเอชั่ น การขี ด เข็ ม เดิน เรือ อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ระบบทุ่ น
เครื่องหมายในการเดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระราชบัญญัติ
ป้องกันเรือโดนกัน และกฎการเดินเรือสากล การถือท้ายเรือใหญ่ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน
๑๑.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอาวุธใต้น้า ส่ วนประกอบและ
อาการทางานของอาวุธใต้น้า
๑๑.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาวุธปล่อยนาวิถีเบื้องต้น หลักการ
นาวิถีและอาวุธปล่อยนาวิถีเบื้องต้น อาวุธปล่อยที่มีใช้ในกองทัพเรือ
๑๑.๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องควบคุมการยิง หลักการทางาน
ของซินโคร เซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE เบื้องต้น
๑๑.๒.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศูนย์ยุทธการและการสื่อสารเบื้องต้น
๑๑.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้

-๗๑๑.๓.๑ สามารถใช้เครื่องมือดับไฟเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
๑๑.๓.๒ สามารถใช้อปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๑.๓.๓ สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้ าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้ าได้ อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
๑๑.๓.๔ สามารถรับสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย
โคมไฟสากลและธงสัญญาณ) ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๑.๓.๕ สามารถใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๑.๓.๖ สามารถใช้ เครื่องมื อ อุ ปกรณ์ ในการถอดประกอบและบ ารุ งรักษา
ปืนกล .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.) ปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO-1) ปืนกล ๔๐/๖๐ แบบ ๙๓ และปืน ๗๖/๕๐ แบบ ๙๓
ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๑.๓.๗ สามารถปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งสรรพาวุ ธ ในคลั ง สรรพาวุ ธ
ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๑.๓.๘ มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ลู กปืน ชนวน วัตถุระเบิด กระสุน ไพร์เมอร์
และวัตถุระเบิด
๑๑.๓.๙ สามารถใช้ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ การบ ารุงรั กษาอาวุธ ปล่ อ ยน าวิ ถี
เบื้องต้น อาวุธปล่อยที่มีใช้ในกองทัพเรือในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๑.๓.๑๐ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ซิ น โคร เซอร์ โ ว และระบบ GUIDANCE
MISSILE ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๑.๓.๑๑ สามารถปฏิบัติงานในห้องศูนย์ยุทธการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๑.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑๑.๔.๑ มี กิ จนิ สั ย ในการท างานด้ ว ยความรอบคอบ มี ระเบี ย บเรีย บร้ อ ย
ประณีต สะอาด และปลอดภัย
๑๑.๔.๒ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
๑๑.๔.๓ มีกิจนิสัยในการน าความรู้ไปใช้ในสาขาอาชีพและและเป็นแนวทาง
ในการศึกษาเพิ่มเติม
ข้อ ๑๒ นักเรียนจ่าที่สาเร็จการศึกษาในสาขาพรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน (สายวิทยาการ
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๑๒.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ การแบ่ง
ประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ
๑๒.๑.๒ มีความรู้เกี่ ยวกั บอิ เล็ กทรอนิ กส์ เบื้อ งต้น อุป กรณ์ อิเล็ กทรอนิก ส์
เบื้องต้น
๑๒.๑.๓ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น ต้ น ก าเนิ ด ไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น
วงจรไฟฟ้า มาตรวัดและเครื่องมือ
๑๒.๑.๔ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาณ การสื่ อ สารทางทั ศ นสั ญ ญาณ
(ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ)

-๘๑๒.๑.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
๑๒.๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปืน ปืนกล .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.)
ปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO-1) ประวัติการปืน วิวัฒนาการของอาวุธปืนใหญ่ ส่วนต่างๆ ของปืนใหญ่ หลักเกณฑ์
การเรียกชื่อปืน และการกาหนดชื่อปืนในกองทัพเรือ
๑๒.๑.๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอาวุธ ใต้น้า ส่ วนประกอบของ
ทุ่นระเบิด ส่วนประกอบ หลักการทางานของการกวาดทุ่นระบิดแบบต่างๆ ยานล่าทาลายทุ่นระเบิด
๑๒.๑.๘ มีความเข้าใจข้อบังคับสรรพาวุธ ความหมายของสรรพาวุธ อุปกรณ์
สรรพาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเครื่อง สรรพาวุธ
๑๒.๑.๙ มีความเข้าใจการอมภัณ ฑ์เบื้ องต้น การทางานของลูกปืน ชนวน
วัตถุระเบิด กระสุน ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด
๑๒.๑.๑๐ มีความเข้าใจเดินเรือเบื้องต้น ศัพท์เดินเรือ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศ
ไยโร นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน
การแก้แผนที่เดินเรือ การหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุบนพื้นโลก การขีดเข็ม การเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
กระดานหน ระบบทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ บรรณสารการเดินเรือและอุตุนิยมวิทยา
๑๒.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๑๒.๒.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการอาวุธของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่ง หลักการความปลอดภัย การใช้ปืนต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) การใช้ปืนรักษาฝั่ง (ปรฝ.) ข้อมูลทั่วไป
และส่วนประกอบการทางาน
๑๒.๒.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจการณ์ทุ่นระเบิด
๑๒.๒.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านแผนที่
๑๒.๒.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ปืนใหญ่
๑๒.๒.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยุทธวิธีปืนใหญ่
๑๒.๒.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับส่วนยิงปืนใหญ่สนาม
๑๒.๒.๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอานวยการยิง ตัวแก้ของการยิง
ปืนใหญ่สนาม
๑๒.๒.๘ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจการณ์ พื้นฐานในการตรวจการณ์
ปืนใหญ่สนาม การปรับการยิง การปรับการยิงในสถานการณ์ต่างๆ และการใช้กระดานหน
๑๒.๒.๙ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การต่ อ สู้ อ ากาศยาน การป้ อ งกั น ภั ย ทาง
อากาศ และยุทธวิธีในการป้องกันภัยทางอากาศ
๑๒.๒.๑๐ มีความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ยุทธการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่ง ศูนย์ยุทธการเบื้องต้น ศูนย์ยุทธการกับการป้องกันภัยทางอากาศ ศูนย์ยุทธการกับการป้องกันฝั่ง
๑๒.๒.๑๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ การระวังป้องกั น การระวังป้องกันพื้นที่ทาง
ทหารและพื้นที่ทางเศรษฐกิจ การจัดกาลังป้องกันพื้นที่ที่สาคัญ
๑๒.๒.๑๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องควบคุมการยิงอาวุธ หน่วยบัญ ชาการ
ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หลักความปลอดภัยการใช้เครื่องควบคุมการยิง และส่วนประกอบการทางาน
๑๒.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๑๒.๓.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

-๙๑๒.๓.๒ สามารถใช้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เบื้ อ งต้ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
ขั้นตอน
๑๒.๓.๓ สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้ าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้ าได้ อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
๑๒.๓.๔ สามารถรับสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย
โคมไฟสากลและธงสัญญาณ) ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๒.๓.๕ สามารถใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๒.๓.๖ สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ในการถอดประกอบและ
บารุงรักษาปืนกล .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.) ปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO-1) ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
๑๒.๓.๗ สามารถจดจ าประวั ติ ก ารปื น วิ วั ฒ นาการของอาวุ ธ ปื น ใหญ่
ส่วนต่างๆ ของปืนใหญ่ หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน และการกาหนดชื่อปืนในกองทัพเรือ
๑๒.๓.๘ มีทักษะเกี่ยวกับการถอดทุ่นระเบิด
๑๒.๓.๙ มีทักษะในการประกอบสายกวาดทุ่น ระเบิดแบบต่างๆ หลักการ
ทางานของยานล่าทาลายทุ่นระเบิด รวมทั้งการใช้งานและการบารุงรักษา
๑๒.๓.๑๐ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องสรรพาวุธในคลังสรรพาวุธได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
๑๒.๓.๑๑ สามารถจดจ าและมี ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ ลู ก ปื น ชนวน วั ต ถุ ร ะเบิ ด
กระสุน ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด
๑๒.๓.๑๒ สามารถจดจาศัพท์เดินเรือ พร้อมกับใช้เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร
นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน
ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๒.๓.๑๓ สามารถแก้แผนที่เดินเรือ การหาที่เรือ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
โดยการตรวจวัตถุบนพื้นโลก ขีดเข็ม เดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน ระบบทุ่นเครื่องหมายการ
เดินเรือ บรรณสารการเดินเรือและอุตุนิยมวิทยาได้
๑๒.๓.๑๔ สามารถใช้ ปื น และบ ารุ งรั ก ษาปื น ต่ อ สู้ อ ากาศยาน ปื น รั ก ษาฝั่ ง
ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๒.๓.๑๕ สามารถอ่านและใช้แผนที่ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้อุปกรณ์ กับ
แผนที่ปืนใหญ่ได้อย่างถูกต้อง
๑๒.๓.๑๖ สามารถอ่านและใช้แผนที่ได้อย่างถูกต้อง
๑๒.๓.๑๗ สามารถใช้อุปกรณ์กับแผนทีป่ ืนใหญ่ได้อย่างถูกต้อง
๑๒.๓.๑๘ สามารถปฏิบัติงานยุทธวิธีปืนใหญ่ การติดตั้งและเคลื่อนย้าย การยิง
ปืนใหญ่ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๒.๓.๑๙ สามารถสร้างแผ่นเรขายิง การหาหลักฐานแผ่นเรขา การใช้ตาราง
และอุปกรณ์ที่ใช้หาหลักฐานยิงและการดาเนินกรรมวิธีในการหาหลักฐานยิง และแก้ไขการยิงปืนใหญ่สนาม
ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๒.๓.๒๐ สามารถใช้เครื่องช่วยในการตรวจการณ์นาไปใช้ในการกาหนดที่ตั้ง
เป้าหมาย การปรับการยิงปืนใหญ่สนาม และการใช้กระดานหน ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

- ๑๐ ๑๒.๓.๒๑ สามารถใช้ ง านศู น ย์ ยุ ท ธการในการป้ อ งกั น ภั ย ทางอากาศและ
ป้องกันฝั่งได้อย่างถูกต้อง
๑๒.๓.๒๒ สามารถใช้เครื่องควบคุมการยิง และดูแลรักษาได้ อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน
๑๒.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑๒.๔.๑ มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความรอบคอบ มีระเบียบวินัย เรียบร้อย
ประณีต และปลอดภัย
๑๒.๔.๓ มีกิจนิสัยในการนาไปปฏิบัติงานรับราชการในงานอาชีพที่ดีถูกตาม
ขั้นตอนได้
๑๒.๔.๓ เห็นประโยชน์ในการยิงปืนใหญ่เบื้องต้น
๑๒.๔.๔ เห็ น ประโยชน์ ข องศั พ ท์ เดิ น เรื อ เข็ ม ทิ ศ แม่ เหล็ ก เข็ ม ทิ ศ ไยโร
นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน
๑๒.๔.๕ เห็นประโยชน์ของการแก้แผนที่เดินเรือ การหาที่เรือโดยการตรวจ
วัตถุบนพื้นโลก การขีดเข็ม การเดินเรือ เดิน เรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน ระบบทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ
บรรณสารการเดินเรือและอุตุนิยมวิทยา
๑๒.๔.๖ มีกิจนิสัยในการใช้แผนที่เป็นประโยชน์สาหรับงานด้านการทหาร
ได้อย่างถูกต้อง
๑๒.๔.๗ เห็นประโยชน์เกี่ยวกับแผนที่ปืนใหญ่ในการกาหนดพื้นที่เป้าหมาย
๑๒.๔.๘ มีกิจนิสัยในการทางานด้านการอานวยการยิงได้อย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัย
๑๒.๔.๙ มีกิจนิสัยในการยิงปืนใหญ่สนามได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
๑๒.๔.๑๐ มีกิ จนิ สั ยในการท างานในการตรวจการณ์ ปื น ใหญ่ ส นามได้อย่าง
ถูกต้อง และปลอดภัย
๑๒.๔.๑๑ มีกิจนิสัยในการปรับการยิงปืนใหญ่ ส นามและการใช้กระดานหน
ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
๑๒.๔.๑๒ เห็นประโยชน์การป้องกันภัยทางอากาศ
๑๒.๔.๑๓ มีกิจนิสัยในการวางแผนการป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างประณีต
ละเอียดรอบคอบจนบรรลุภารกิจ
ข้อ ๑๓ นั ก เรี ย นจ่ าที่ ส าเร็ จ การศึ กษาในสาขาพรรคนาวิน เหล่า ทหารสรรพาวุ ธ จะต้ องมี
สมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๑๓.๑.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ การแบ่ง
ประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ
๑๓.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
๑๓.๑.๓ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น ต้ น ก าเนิ ด ไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น
วงจรไฟฟ้า มาตรวัดและเครื่องมือ

- ๑๑ ๑๓.๑.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการโรงงาน การใช้เครื่องมือช่างทั่วไป
๑๓.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๑๓.๒.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของปืน การแบ่งประเภทปืน
ส่วนประกอบ หลักการทางาน การถอดประกอบ การบารุงรักษา การซ่อมทา และความปลอดภัยของปืนเล็ก
ปืนใหญ่บก ปืนเรือ และปืนต่อสู้อากาศยาน
๑๓.๒.๒ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของอาวุ ธ ปล่ อ ยน าวิ ถี
ส่วนประกอบ หลักการทางาน การถอดประกอบ การบารุงรักษา การซ่อมทา และความปลอดภัยของอาวุธ
ปล่อยนาวิถี ประเภทพื้นสู่พื้น พื้นสู่อากาศ เป้าลวง และจรวดอากาศ
๑๓.๒.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของอาวุธใต้น้า ส่วนประกอบ
หลักการทางาน การถอดประกอบ การบารุงรักษา การซ่อมทาและความปลอดภัยของทุ่นระเบิด เครื่องกวาด
ทุ่นระเบิด อาวุธปราบเรือดาน้าและตอร์ปิโด
๑๓.๒.๔ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก พื้ น ฐานการอมภั ณ ฑ์ วั ต ถุ ร ะเบิ ด
ไพโรเทคนิค และอมภัณฑ์ประเภทต่างๆ คลังสรรพาวุธ การเก็บรักษาอมภัณฑ์ การแบ่งประเภทอมภัณฑ์และ
การเก็บร่วม เครื่องหมายอันตราย
๑๓.๒.๕ มีค วามเข้ าใจเกี่ ย วกับ ระบบควบคุ ม การยิ ง หลั กการท างานของ
SYNCHRO และ RESOLVER ตัว แปลงกระแสแบบต่างๆ DIODE SCR TRIAC และระบบ SERVO ตลอดจน
การทางานของ MISSILE แบบต่างๆ กับเครื่องควบคุมการยิ ง รวมทั้งระบบ RADAR และอุป กรณ์ ตรวจจับ
เป้าหมาย
๑๓.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๑๓.๓.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๓.๓.๒ สามารถใช้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เบื้ อ งต้ น ได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ งตาม
ขั้นตอน
๑๓.๓.๓ สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้ าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้ า ได้ อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
๑๓.๓.๔ สามารถใช้เครื่องมือช่างทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง
๑๓.๓.๕ สามารถบอกถึงส่ วนประกอบและการทางานเบื้องต้นของปืนเล็ ก
ปืนใหญ่บก ปืนเรือ และปืนต่อสู้อากาศยานได้อย่างถูกต้อง
๑๓.๓.๖ สามารถบอกถึ งส่ ว นประกอบและการท างานเบื้ องต้ น ของอาวุ ธ
ปล่อยนาวิถี ประเภทพื้นสู่พื้น พื้นสู่อากาศ เป้าลวง และจรวดอากาศ ได้อย่างถูกต้อง
๑๓.๓.๗ สามารถบอกถึงส่วนประกอบและการทางานเบื้องต้น ของทุ่นระเบิด
เครื่องกวาดทุ่นระเบิด อาวุธปราบเรือดาน้าและตอร์ปิโด ได้อย่างถูกต้อง
๑๓.๓.๘ สามารถบอกถึงส่วนประกอบพื้นฐานของ อมภัณฑ์ วัตถุระเบิดและ
ไพโรเทคนิค การเก็บรักษาอมภัณฑ์และการคลัง ได้อย่างถูกต้อง
๑๓.๓.๙ สามารถบอกถึงระบบ SYNCHRO และ RESOLVER ระบบ SERVO
และระบบ GUIDANCE MISSILE รวมทั้งระบบ RADAR และอุปกรณ์ตรวจจับเป้าหมายได้อย่างถูกต้องขั้นตอน

- ๑๒ ๑๓.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑๓.๔.๑ มี กิ จ นิ สั ย ในการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
รอบคอบ สะอาด ประณีต รวดเร็ว และปลอดภัย
๑๓.๔.๒ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
ข้อ ๑๔ นั ก เรี ย นจ่ าที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในสาขาพรรคนาวิ น เหล่ า ทหารสารวั ต ร จะต้ อ งมี
สมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๑๔.๑.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ การแบ่ง
ประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ
๑๔.๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับทหารราบ บุคคลท่ามือเปล่ า และท่าอาวุธ
การฝึกหมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน
๑๔.๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีทาการรบเป็นบุคคลเบื้องต้น และปฏิบัติการรบ
เป็นบุคคลในสนามรบ
๑๔.๑.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรบด้วยวิธีรุก
๑๔.๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การรบด้วยวิธีรับและการรบด้วยวิธี
ร่นถอย การใช้หมู่ปืนเล็ก ในการรบด้วยวิธีรับและการรบร่นถอยของหมู่และหมวดปืนเล็ก
๑๔.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๑๔.๒.๑ มี ค วาม รู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ อาวุ ธ ประจ ากายเบื้ องต้ น
คุณลักษณะทางเทคนิค ขีดความสามารถ กลไกการทางาน และการปรนนิบัติบารุงอาวุธประจากาย
๑๔.๒.๒ มี ความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ยวกั บ แผนที่ และเข็ มทิ ศเบื้ องต้ น การใช้
แผนทีแ่ ละเข็มทิศ
๑๔.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หน้าที่ทหารสารวัตร งานในหน้าที่
สารวัตรทหารตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนคาสั่งและคาชี้แจง
๑๔.๒.๔ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ กฎหมายทั่ ว ไป กฎหมายอาญา
กฎหมายแพ่ง กฎหมายทหาร
๑๔.๒.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการต่อสู้ป้องกันตัว
๑๔.๒.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทหารสารวัตร
๑๔.๒.๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเชลยศึก อนุสัญญาเจนีวา และ
การดาเนินกรรมวิธีเชลยศึก
๑๔.๒.๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมจราจร ระบบวิธีปฏิบัติใน
การควบคุมการจราจร
๑๔.๒.๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ
ภัยประเภทต่างๆ ที่มีต่อที่ตั้งหน่วย วิธีการตรวจพิสูจน์ และการควบคุมเขตหวงห้าม
๑๔.๒.๑๐ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม บุ ค คลในสนาม
การควบคุมความเคลื่อนไหวของบุคคลในสนาม

- ๑๓ ๑๔.๒.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การสื บสวนสอบสวนอาชญากรรม
ปัจจัยและขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
๑๔.๒.๑๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย หลักการ
ดาเนินการในการต่อต้านการก่อการร้าย
๑๔.๒.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการยิงปืนของทหารสารวัตร ลักษณะ
ท่าทางการยิงปืนของทหารสารวัตร
๑๔.๒.๑๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะผู้นา การสร้างจิตสานึกความ
เป็นทหาร ลักษณะและคุณสมบัติของผู้นา
๑๔.๒.๑๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุ ด้วยเครื่องวิทยุ
สื่อสารที่มีใช้ในราชการ
๑๔.๒.๑๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรือนจา พระราชบัญญัติเรือนจา
ทหาร ข้อบั งคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเรือนจา ตลอดจนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง
๑๔.๒.๑๗ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ก่อความไม่สงบ พฤติกรรมและวิธีการควบคุมผู้ก่อความไม่สงบ
๑๔.๒.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
หลักการและวิธีการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
๑๔.๒.๑๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนาขบวนยานยนต์
๑๔.๒.๒๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง
๑๔.๒.๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
๑๔.๒.๒๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎการใช้กาลังทางทหาร
๑๔.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๑๔.๓.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๔.๓.๒ สามารถปฏิบัติทหารราบ บุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ ปฏิบัติรูป
ขบวนหมู่ แถวชิด และใช้ดาบปลายปืนได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๔.๓.๓ สามารถปฏิบัติการรบเป็นบุคคลเบื้องต้น และปฏิบัติการรบได้ อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
๑๔.๓.๔ สามารถเป็นผู้บังคับหมู่ในการเข้าตี ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๔.๓.๕ สามารถออกคาสั่ง และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่ รวมถึงสามารถ
ฝึกปฏิบัติการรบร่นถอย ของหมู่และหมวดปืนเล็กได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๖ สามารถน าความรู้ เรื่ อ งอาวุ ธ ประจ ากายเบื้ อ งต้ น ไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๗ สามารถน าความรู้ เรื่ อ งแผนที่ แ ละเข็ ม ทิ ศ เบื้ อ งต้ น ไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๘ สามารถนาความรู้เรื่องหน้าที่ทหารสารวัตร ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ๑๔ ๑๔.๓.๙ สามารถนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
และกฎหมายทหาร ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๑๐ สามารถนาความรู้เรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๑๑ สามารถนาความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานทหารสารวัตร ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๑๒ สามารถนาความรู้เรื่องการเชลยศึก ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๑๓ สามารถนาความรู้เรื่องการควบคุมจราจร ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๑๔ สามารถนาความรู้ เรื่องการรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๑๕ สามารถน าความรู้ เรื่อ งการควบคุ ม บุ ค คลในสนาม ไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๑๖ สามารถนาความรู้เรื่องการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน ให้เกิดผลในการรักษาความสงบเรียบร้อย
๑๔.๓.๑๗ สามารถน าความรู้ เรื่อ งการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้าย ไปใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๑๘ สามารถนาความรู้เรื่องการฝึกยิงปืนของทหารสารวัตร ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๑๙ สามารถนาความรู้ เรื่องภาวะผู้นา ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๒๐ สามารถนาความรู้เรื่องสื่อสารทางวิทยุ ไปใช้เครื่องวิทยุ สื่อสารใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๒๑ สามารถนาความรู้เรื่องการเรือนจา ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๒๒ สามารถน าความรู้ เรื่องการป้ องกัน และปราบปรามการก่อความ
ไม่สงบ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๒๓ สามารถนาความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ ไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๒๔ สามารถน าความรู้ เ รื่ อ งการน าขบวนยานยนต์ ไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๒๕ สามารถนาความรู้และประสบการณ์เรื่องการยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๓.๒๖ สามารถน าความรู้ เรื่อ งสิ ท ธิมนุ ษ ยชน ไปใช้ ในการปฏิ บั ติ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

- ๑๕ ๑๔.๓.๒๗ สามารถนาความรู้เรื่องกฎการใช้กาลัง ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๔.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑๔.๔.๑ มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความรอบคอบ เรียบร้อย และปลอดภัย
๑๔.๔.๒ เห็นประโยชน์ของการฝึกทหารราบ บุคคลท่ามือเปล่า และท่าอาวุธ
๑๔.๔.๓ เห็นประโยชน์ของการฝึกหมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน
๑๔.๔.๔ มีความความเชื่อมั่นในตนเอง
๑๔.๔.๕ มีทัศนคติของการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมู่เป็นไปด้วยความรอบคอบ
๑๔.๔.๕ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
๑๔.๔.๖ เห็นประโยชน์ในการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๑๔.๔.๗ เห็นประโยชน์นาความรู้จากกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และสิทธิ
มนุษยชน ไปใช้ในการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๕ นักเรียนจ่าที่สาเร็จการศึกษาในสาขาพรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ (วิทยุ เรดาร์
และโซนาร์) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๑๕.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มีใช้ใน
ปัจจุบัน และที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหลักการสื่อสาร
๑๕.๑.๒ มีความรู้เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศและผลิตรายการ
๑๕.๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และโปรแกรมซอฟต์ แ วร์ ขั้ น พื้ น ฐาน ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การใช้ งานในระบบ
คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบและโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างง่าย การพัฒนาการของ
ระบบสารสนเทศ การนาระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์การ และการบารุงรักษาระบบ ระบบฮาร์ดแวร์
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการบ ารุงรักษาฮาร์ ด แวร์ พระราชบัญ ญั ติ ว่าด้ว ยการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
๑๕.๑.๔ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ทางการสื่ อ สาร
ประกอบด้วย ระเบี ย บกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ ระเบียบว่าด้ว ยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารของกองทัพ ไทย
พ.ศ.๒๕๔๖ ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ การใช้ประมวลราชนาวี ประมวลลับ และรหัสที่มีใช้ในกองทัพเรือ
๑๕.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๑๕.๒.๑ มีความรู้เกี่ยวกับ การสื่ อสารราชนาวี ระเบีย บปฏิ บั ติการสื่ อ สาร
ราชนาวีทางวิทยุโทรเลข การใช้สัญ ญาณวิทยุ (มอร์ส) ภาษาไทย และสากล การใช้แบบฟอร์มข่าวมูล ฐาน
ระบบการสื่อสาร เครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่ในกองทัพเรือ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่พนักงานสื่อสารต้องปฏิบัติ

- ๑๖ ๑๕.๒.๒ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การวิ ท ยุ เ บื้ อ งต้ น ระบบการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมโดยเฉพาะวิทยุสื่อสาร การทางานของเครื่องรับ-ส่งวิทยุ สายอากาศ การแพร่กระจายคลื่น สายนา
สัญญาณ เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจซ่อม
๑๕.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การใช้และบารุงรักษาเครื่องสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะการใช้งานเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอุปกรณ์ ประกอบต่างๆ ของเครื่อง
ที่มีใช้อยู่ในกองทัพเรือ การใช้งานและบารุงรักษาเครื่องมือสื่อสารของหน่วย
๑๕.๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการสื่อสารระบบวิทยุ
สื่อสารชายฝั่งกองทัพเรือ พร้อมระบบการสื่อสารข้อมูล HF E-mail การสื่อสารผ่านดาวเทียม ระบบ DATA
LINK เบื้องต้น ระบบการสื่อสาร ALE (Automatic Link Establishment) เบื้องต้น
๑๕.๒.๕ มีความรู้เกี่ยวกับสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ความหมายและขอบเขต
ของสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ ความรับผิดชอบของศูนย์ยุทธการในสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การประมวลผล
ทางสัญญาณในการทาสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การข่าวกรอง การดาเนินการในสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
ระบบเครือข่าย NCW
๑๕.๒.๖ มี ความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ยวกั บ ดิ จิ ตอลเบื้ องต้ น คณิ ตศาสตร์ บู ลี น
การทางานระบบดิจิตอล วงจรลอจิกต่างๆ ภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์
๑๕.๒.๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรดาร์ ทฤษฎี และหลักการทางาน
ของเครื่องเรดาร์ ส่วนประกอบที่สาคัญ และเรดาร์แบบต่างๆ ในห้องศูนย์ยุทธการ หลักการใช้งานของเรดาร์
ในศู น ย์ ยุ ท ธการ การใช้ ง านเครื่ อ งเรดาร์ ขี ด จ ากั ด ของเครื่ อ งเรดาร์ การแปลความหมายจากจอเรดาร์
การเดินเรือด้วยเรดาร์
๑๕.๒.๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโซนาร์ หลักการเบื้องต้นของโซนาร์
ระบบและแบบต่ างๆ ของโซนาร์ ที่ มีใช้ในกองทั พ เรือ ประวัติ และการพั ฒ นาด้ านสงครามปราบเรือด าน้ า
คุณลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือดาน้า ธรรมชาติของเสียง สมุทรศาสตร์เบื้องต้น อาวุธและเครื่องมือปราบ
เรือดาน้าชนิดต่างๆ
๑๕.๒.๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศูนย์ยุทธการ หลักการทางานของ
เครื่องเรดาร์ ตลอดจนเครื่องมือใช้งานทางด้านยุทธวิธี
๑๕.๒.๑๐ มีความรู้เกี่ยวกับ การสื่อสารทางยุทธวิธี การใช้ระเบียบปฏิบัติการ
สื่อสารทางยุทธวิธี
๑๕.๒.๑๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารสากล หลักการปฏิบัติการสื่อสาร
ในแบบสากล ระบบการแจ้งภัยพิบัติทางทะเลทั่วโลก
๑๕.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๑๕.๓.๑ มีความชานาญในการพิมพ์ดีด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน และข่าวราชนาวีได้อย่างถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม
๑๕.๓.๒ มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเขียน
โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ขั้นพื้นฐานได้ เข้าใจและสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับองค์กร และ
การใช้ซอฟต์แวร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ตได้

- ๑๗ ๑๕.๓.๓ สามารถรั บ ข่ า ว ส่ ง ข่ า วได้ โดยใช้ สั ญ ญาณมอร์ ส ตามระเบี ย บ
ปฏิบัติการสื่อสารราชนาวีทางวิทยุโทรเลข และมีความชานาญในการสื่อสาร โต้ตอบระหว่างสถานี
๑๕.๓.๔ สามารถในการรับ-ส่งสัญญาณ (มอร์ส) ภาษาไทย-สากลได้
๑๕.๓.๕ มี ป ระสบการณ์ ใช้ เครื่อ งโซนาร์ ต ามสมควร เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานใน
การศึกษาต่อในหลักสูตรระดับสูงขึ้น และสามารถใช้ยุทธวิธีในการปราบเรือดาน้าขั้นพื้นฐาน
๑๕.๓.๖ มีทักษะการใช้เครื่องเรดาร์ ตลอดจนอุปกรณ์ ประกอบต่างๆ เช่น
STATUS BOARD
๑๕.๓.๗ สามารถปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ พ นั ก งานศู น ย์ ยุ ท ธการได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
๑๕.๓.๘ มีความชานาญในการรับ-ส่งข่าวทางยุทธวิธี
๑๕.๓.๙ สามารถปฏิบัติการสื่อสารในแบบสากลได้ทั้งวิทยุโทรเลข และวิทยุ
โทรศัพท์ รวมถึงการใช้ระบบการแจ้งภัยพิบัติทางทะเลทั่วโลกได้
๑๕.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑๕.๔.๑ มีจิตสานึกในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การสื่อสารเป็นอย่างดี
๑๕.๔.๒ มีแนวความคิดที่จะศึกษาค้นคว้าให้มีความรู้กว้างขวางต่อไป หรือ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานสื่อสาร
๑๕.๔.๓ สื่อสารอย่างเชื่อถือได้ ปลอดภัย และรวดเร็ว ได้ตามมาตรฐานสากล
๑๕.๔.๔ ดูแลรักษาและใช้งานระบบการแจ้งภัย พิบัติทางทะเลทั่วโลกได้เป็น
อย่างดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อ ๑๖ นักเรียนจ่าที่สาเร็จการศึกษาในสาขาพรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ (ทัศนสัญญาณ)
จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑๖.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๑๖.๑.๑ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างการสื่ อ สารที่ มี ใ ช้
ในปัจจุบันและที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และหลักการสื่อสาร
๑๖.๑.๒ มีความรู้เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประกาศและผลิตรายการ
๑๖.๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
โปรแกรมซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบ
และโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์อย่างง่าย การพัฒนาการของระบบสารสนเทศ การนาระบบสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในองค์กร และการบารุงรักษาระบบ ระบบฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการบารุงรักษา
ฮาร์ดแวร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
๑๖.๑.๔ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย ทางการสื่ อ สาร
ประกอบด้วย ระเบี ย บกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ ระเบียบว่าด้ว ยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารของกองทัพไทย

- ๑๘ พ.ศ.๒๕๔๖ ระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ การใช้ประมวลราชนาวี ประมวลลับ และรหัสที่มีใช้ในกองทัพเรือ
๑๖.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๑๖.๒.๑ มี ความรู้ เกี่ ยวกั บ การสื่ อสารราชนาวี ทางทั ศนสั ญ ญาณ สั ญ ญาณ
ปฏิบัติการ คาย่อตามระเบียบการต่างๆ ในการส่งข่าว ขั้นตอนต่างๆ ในการส่งข่าว ระเบียบปฏิบัติการใช้โคมไฟ
บังคับทิศ โคมไฟไม่บังคับทิศ การส่งข่าวทางธงสองมือ การส่งข่าวทางธงสัญญาณ การใช้พลุสัญญาณ และ
สัญญาณประสบภัยต่างๆ การสื่อสารด้วยแสงอินฟาเรด การสื่อสารทางทัศนสัญญาณเกี่ยวกับการประจาสถานี
ต่างๆ ภายในเรือ
๑๖.๒.๒ มีความรู้เกี่ยวกับ ธงสัญญาณและความหมาย ลักษณะสี การอ่าน
ออกเสียง และการเขียนความหมายธงสัญญาณ ความหมายของธงสัญญาณทั้งประมวลราชนาวีและประมวล
สากล วิธีการใช้และขนาดของธงสัญญาณ
๑๖.๒.๓ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ กติ ก ากี ฬ า พื้ น ฐานในการเล่ น กี ฬ าทหารเรื อ
ฟุตบอล ฟุตซอล กฎ กติกา และมารยาทของการเล่นกีฬา แนวทางการเป็นกรรมการผู้ตัดสิน และผู้ฝึกสอนใน
กีฬาประเภทต่างๆ
๑๖.๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางโทรศัพท์ ประวัติ หลักการเบื้องต้น
โครงข่ายชุมสาย สัญญาณการติดต่อ ระบบชุมสายโทรศัพท์ของกองทัพเรือ ระบบชุมสายโทรศัพท์ชนิดต่าง ๆ ที่
มีใช้งานในกองทัพเรือ และวิธีการใช้งาน การปฏิบัติงานหน้าที่พนักงานโทรศัพท์ ตลอดจนความรับผิดชอบใน
งานด้านบริการโทรศัพท์ ระบบชุมสายโทรศัพท์ของกองทัพเรือ หลัก เกณฑ์การขอติดตั้งและการควบคุมต่างๆ
ตามที่กาหนด
๑๖.๒.๕ มีความรู้เกี่ยวกับครูพลศึกษา หลักการเรียน การสอน การทาหน้าที่
ครูพละที่ดี
๑๖.๒.๖ มีความรู้การแปรกระบวนและการใช้บรรณสารสั่งการทางยุทธวิธี
คาจากัดความต่างๆ การจัดระเบี ยบการบังคับบัญชาทางเรือ รูป กระบวนของเรือ สั ญญาณ แจ้งภัยฉุกเฉิน
การสั่ งการทางยุ ท ธวิธี สั ญ ญาณการหั น สั ญ ญาณการเลี้ ยว สั ญ ญาณความเร็ว ธงสั ญ ญาณอื่น ๆ ที่ จาเป็ น
ประมวลตัวเดียว และความหมายการใช้ ATP I (A) VOL II CHANGE 9 การเข้า-ถอดประมวลสัญญาณ
๑๖.๒.๗ มีค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารสากลทางทั ศ น การใช้
อุปกรณ์การสื่อสารและหลักปฏิบัติการสื่อสารสากลทางทัศนสัญญาณ
๑๖.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๑๖.๓.๑ มีความช านาญในการพิมพ์ดีด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน และข่าวราชนาวี ได้อย่างถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม
๑๖.๓.๒ มีประสบการณ์และคุ้นเคยกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเขียน
โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ขั้นพื้นฐานได้ เข้าใจและสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ให้เหมาะสมกับองค์กร และ
การใช้ซอฟต์แวร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูล ระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ตได้
๑๖.๓.๓ สามารถปฏิบั ติห น้าที่พนักงานทัศนสั ญ ญาณในเรือได้เป็นอย่างดี
สามารถชักธงประมวลและความหมาย สถานีต่างๆ ในเรือ
๑๖.๓.๔ สามารถรับส่งสัญญาณมอสส์ ไทย-สากลได้

- ๑๙ ๑๖.๓.๕ สามารถรับ-ส่ง สัญญาณธงสองมือไทยและสากลได้
๑๖.๓.๖ สามารถเป่านกหวีดและแสดงท่ากายบริหารแบบราชนาวีได้ทั้ง ๔ ตอน
สามารถทาหน้าที่ครูกายบริหารได้ สามารถแสดงท่ายิมนาสติกระดับพื้นฐานในแต่ละอุปกรณ์ได้
๑๖.๓.๗ มีความชานาญ การแนะนา การสอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และ
สามารถนาไปถ่ายทอดวิชาความรู้ได้เป็นอย่างดี
๑๖.๓.๘ มีประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติการติดต่ อสื่ อสารทางวิท ยุโทรศั พ ท์
และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานทัศนสัญญาณได้เป็นอย่างดี
๑๖.๓.๙ สามารถตอบรับทางโคมไฟ ธงสั ญ ญาณ ธงสองมือ และระเบี ยบ
ปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารได้
๑๖.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑๖.๔.๑ มีจิตสานึกในการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การสื่อสาร
๑๖.๔.๒ มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความประณีต ถูกต้อง และปลอดภัย
ข้อ ๑๗ นักเรียนจ่าที่สาเร็จการศึกษาในสาขาพรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง จะต้องมีสมรรถนะ
วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑๗.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๑๗.๑.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ การแบ่ง
ประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ
๑๗.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
๑๗.๑.๓ มี ความเข้ าใจในการใช้ เครื่ อ งมื อ ช่ างทั่ ว ไป และเครื่ องมื อ เฉพาะ
สาหรับซ่อมบารุงรถยนต์เบื้องต้น
๑๗.๑.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกาเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า มาตรวัด
และเครื่องมือ
๑๗.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๑๗.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งทั่วไป ประวัติความเป็นมา
ข้อดี-ข้อเสีย เครื่องมือเครื่องทุ่นแรง ได้แก่ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางน้า การขนส่งทางรถไฟ การขนส่ง
ทางอากาศ การขนส่งทางท่อ
๑๗.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การขนส่ง (ด้านงานธุรการ) การจัด
หน่วยของกรมการขนส่งทหารเรือ การวางแผนด้านการขนส่ง สิ่งอุปกรณ์ทางทหาร การวางแผนในการบรรทุก
แผนที่เส้นทาง
๑๗.๒.๓ มีค วามรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ การขนส่ งทางยุ ท ธวิธี การจั ดและ
ปฏิบัติขบวนลาเลียง การวางแผนการเคลื่อนย้าย การควบคุม การป้องกันขบวนลาเลียง การกู้ซ่อม การพราง
ยานพาหนะและบุคคล การใช้ไฟพราง การระวังป้องกันที่พักแรม แผนที่ทางทหาร สัญญาณในขบวนลาเลียง
การขนส่งทางน้าภายในแผนดินและทางยุทธวิธี

- ๒๐ ๑๗.๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การขับรถในภูมิประเทศ การขับรถ
นอกเส้นทางปกติ การขับรถขึ้น -ลงภูเขา การขับรถบริเวณเชิงเขา การขับรถผ่านน้า การขับรถผ่านพื้นที่เป็น
ทราย การขับรถผ่านเครื่องกีดขวาง การขับรถในเส้นทางแคบ การขับรถข้ามสะพานแคบ
๑๗.๒.๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การขับรถในกรณีทัศนวิสัยจากัดและ
ในกรณีฉุกเฉิน การขับรถในขณะฝนตก การขับรถขณะเกิดหมอกควัน การขับรถในเวลากลางคืน การปฏิบัติ
กรณียางระเบิดในขณะขับรถ การปฏิบัติกรณีไฟไหม้ในขณะขับรถ การปฏิบัติกรณีรถตกน้า
๑๗.๒.๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพายและเห่เรือ ประวัติเรือพระที่นั่ง
และเรือในพระราชพิธี กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค การจัดรูปกระบวนเรือ หน้าที่ของฝีพายประจาเรือ
ท่าในการพายเรือพระราชพิธี
๑๗.๒.๗ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องยนต์และการปรนนิบัติบารุง
ระบบเครื่องยนต์และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบเบรก ตัวถังและช่วงล่าง เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการซ่อมรถยนต์ การปรนนิบัติบารุงรักษารถยนต์
๑๗.๒.๘ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบ
และซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกาเนิดไฟฟ้ารถยนต์ ระบบจ่ายไฟฟ้าในรถยนต์ สายไฟ
ในรถยนต์ มอเตอร์สตาร์ท ระบบแบตเตอรี่รถยนต์ ระบบแอร์
๑๗.๒.๙ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกั บ จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ คุ ณ ธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง จรรยาบรรณในวิชาชีพของขนส่ง มารยาทในการขับรถ
๑๗.๒.๑๐ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ในการใช้ ร ถใช้ ถ นน
หลักการขับรถเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจสภาพรถเบื้องต้น ก่อนใช้งาน ระหว่างใช้งาน หลังใช้งาน
๑๗.๒.๑๑ มีค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การขนส่ ง
ด้านเกี่ยวกับการขนส่งทางถนน ได้แก่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร ข้อบังคับ
ว่าด้ ว ยการใช้ รถยนต์ท หาร ด้านเกี่ย วกั บ การขนส่ งทางน้ า ได้แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ เดิ น เรือ ในน่ านน้ าไทย
พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน ข้อบังคับกองทัพเรือที่ ๓๒ ว่าด้วยการเรือกลเล็กและแจวพาย
๑๗.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นในสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับด้านการขนส่ง ดังนี้
๑๗.๓.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้ถูกต้องตามขั้นตอน
๑๗.๓.๒ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้ถูกต้องตามขั้นตอน
๑๗.๓.๓ สามารถใช้เครื่องมือช่างทั่วไป และเครื่องมือเฉพาะสาหรับซ่อมบารุง
รถยนต์เบื้องต้น
๑๗.๓.๔ สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าได้
๑๗.๓.๕ สามารถขับรถยนต์ได้ถูกต้องอย่างปลอดภัย (ทางธุรการ)
๑๗.๓.๖ สามารถขับรถยนต์ทางทหารและขับรถยนต์ทางยุทธวิธีได้ (ทาง
ยุทธวิธี)
๑๗.๓.๗ สามารถถือท้ายเรือได้อย่างถูกต้องปลอดภัย (ทางธุรการ)
๑๗.๓.๘ สามารถถือท้ายเรือทางยุทธวิธีได้ (ทางยุทธวิธี)
๑๗.๓.๙ สามารถตรวจสอบและซ่อมบารุงระบบเครื่องยนต์ได้
๑๗.๓.๑๐ สามารถตรวจสอบและซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าและระบบแอร์ได้
๑๗.๓.๑๑ สามารถตรวจสอบและซ่อมบารุงระบบเบรกได้

- ๒๑ ๑๗.๓.๑๒ สามารถตรวจสอบและซ่อมบารุงระบบช่วงล่างได้
๑๗.๓.๑๓ สามารถตรวจสอบและซ่อมบารุงระบบตัวรถได้
๑๗.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ดังนี้
๑๗.๔.๑ มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความรอบคอบ เรียบร้อย ประณีต และ
ปลอดภัย
๑๗.๔.๒ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการขนส่ง
๑๗.๔.๒ มีความรักในวิชาชีพด้านการขนส่ง
๑๗.๔.๓ จิ ต ส านึ ก ในการปฏิ บั ติ ร าชการอย่ า งมี ส ติ สะอาด ไม่ ป ระมาท
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
๑๗.๔.๔ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ข้อ ๑๘ นั ก เรีย นจ่ าที่ ส าเร็ จการศึ กษาในสาขาพรรคนาวิกโยธิ น จะต้อ งมี ส มรรถนะวิช าชี พ
ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๑๘.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ
การแบ่งประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ
๑๘.๑.๒ มี ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับ ทหารราบ บุค คลท่ ามือเปล่ าและ
ท่าอาวุธ การฝึกหมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน
๑๘.๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรบเป็นบุคคล การกาบัง การซ่อนพราง
การพราง การเคลื่อนที่ การตรวจการณ์ และการกะระยะ
๑๘.๑.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรบด้วยวิธีรุก ขั้นการเตรียมการ
ขั้นการดาเนินการ ขั้นเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม่ ระดับหมู่ปืนเล็ก
๑๘.๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรบด้วยวิธีรับและการรบร่นถอย
การวางแผนการยิง การดาเนินการตั้งรับ การถอนตัวจากการรบ ระดับหมู่ปืนเล็ก
๑๘.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๑๘.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีทาการรบเป็น บุคคล ตลอดจน
การนาไปใช้ในการปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาวุธ ประจากายและอาวุธประจา
หน่วยในอัตราของกองพันทหารราบ ที่มีใช้งานในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตลอดจนเทคนิคการยิงของอาวุธ
ประจากายและอาวุธประจาหน่วย เกี่ยวกับการตรวจการณ์ การกาหนดที่ตั้งเป้าหมาย คาขอยิง และการปรับ
การยิงตลอดจนการนาไปใช้ในการปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่านแผนที่ การใช้เข็มทิศ การใช้
แผนที่ ประกอบเข็มทิศในลักษณะต่างๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ตลอดจนการนาไปใช้ในการปฏิบัติการ
ทางทหารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจและการจัดหมู่ปืนเล็กนาวิกโยธิน
หน้าที่ของแต่ละบุคคลในหมู่ปืนเล็ก ระเบียบการนาหน่วย การประมาณสถานการณ์ และแบบมาตรฐานของ

- ๒๒ คาสั่งยุทธการ เทคนิคการยิง ของอาวุธภายในหมู่ปืนเล็ก รูปขบวนรบและท่าสัญญาณตลอดจนการนาไปใช้ใน
การปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๒.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการลาดตระเวน การวางแผน
และการเตรียมการ การปฏิบัติการลาดตระเวนรูปแบบต่างๆ และการนาไปใช้ในการปฏิบัติการทางทหารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๒.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดการใช้ห มู่ปืนเล็กในการรบ
ด้วยวิธีรุกทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน การปฏิบัติการเข้าตีของทหารราบ-รถถัง และการแทรกซึมระดับ
หมู่ปืนเล็กและการนาไปใช้ในการปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๒.๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับและ
การรบร่นถอย ระดับ หมู่ปื นเล็ก และการนาไปใช้ในการปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๒.๘ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ หลั ก เบื้ อ งต้ น และขั้ น ตอนในการ
ปฏิบัติการยุทธสะเทินน้าสะเทินบก
๑๘.๒.๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลั กการป้ องกันและปราบปรามการ
ก่อความไม่สงบ การวางแผนและเตรียมการ ตลอดจนการปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ
๑๘.๒.๑๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกั บยุ ทธวิธี ของหมู่ ปืน เล็ ก นาวิกโยธิน
ในการปฏิบัติการรบในสภาพพิเศษต่างๆ
๑๘.๒.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้อาวุธต่อสู้ยานเกราะและเครื่องยิง
ลูกระเบิดในการยิง สนับสนุ นหมวดปื นเล็กดาเนินกลยุทธ์ ตลอดจนการนาไปใช้ในการปฏิบัติการทางทหาร
ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๒.๑๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวความคิดของผู้นา พฤติกรรมของ
มนุษย์ คุณลักษณะของความเป็นผู้นา หลักปฏิบัติของการเป็นผู้นาและเครื่องชี้ความเป็นผู้นาทหาร
๑๘.๒.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติในสนาม ความพร้อมรบเป็นบุคคล สุขวิทยา อนามัยในสนาม การนาพาผู้บาดเจ็ บออกจากพื้นที่การ
ปะทะได้
๑๘.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๑๘.๓.๑ สามารถปฏิบัติการรบเป็นบุคคลทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๓.๒ สามารถใช้อาวุธประจากายและเป็นพลประจาปืน หรือผู้บังคับหมู่ปืน
อาวุธประจาหน่วยของกองพันทหารราบ และกองร้อยปืนเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถทาการ
ฝึกสอนอาวุธประจากายและอาวุธประจาหน่วยได้
๑๘.๓.๓ สามารถอ่ า นและใช้ ข้ อ มู ล ขอบระวางแผนที่ แ ละสั ญ ลั ก ษณ์
เครื่องหมายทางทหาร กาหนดตาแหน่งในแผนที่ มาตราส่วนและระยะ ความสูงและทรวดทรง ทิศทางและ
การวัดมุมในแผนที่เข็มทิศและการใช้เข็มทิศ เล็งสกัดตรงและเล็งสกัดกลับ เขียนภาพภูมิประเทศ ใช้เครื่องหา
ตาบลที่ GPS ได้

- ๒๓ ๑๘.๓.๔ สามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จตามที่ ได้ รับ มอบหมาย โดยใช้ ขั้ นตอนการ
นาหน่วย การปฏิบัติการข่าวกรองการรบ และการต่อต้านข่าวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้เทคนิค
การยิงของอาวุธภายในหมู่ปืนเล็ก กับรูปขบวนรบและท่าสัญญาณได้
๑๘.๓.๕ สามารถปฏิบัติการลาดตระเวนและเป็นผู้บังคับหน่วยลาดตระเวน
ในระดับหมู่ปืนเล็กนาวิกโยธินได้
๑๘.๓.๖ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการนาหน่วยในการรบด้วยวิธีรุกทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน ตลอดจนสามารถปฏิบัติการเข้าตีของทหารราบ-รถถัง และการแทรกซึมระดับหมู่ปืนเล็กได้
๑๘.๓.๗ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการนาหน่วย ในการรบด้วยวิธีรับและวิธี
ร่นถอยตลอดจนสามารถดาเนินการตามขั้นตอนการจัดระเบียบทางพื้นดินในการรบด้วยวิธีรับระดับหมู่ปืนเล็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๓.๘ สามารถปฏิบัติหน้าที่ของชุดลงเรือเล็กในการเคลื่อนที่จากเรือสู่ฝั่ง
และการปฏิบัติการบุกโจมตีสะเทินน้าสะเทินบกในระดับหมูป่ ืนเล็กได้
๑๘.๓.๙ สามารถปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ และสถานที่ได้
ตลอดจนสามารถทาการลาดตระเวนและดารงชีพในป่าระดับหมู่ปืนเล็กได้
๑๘.๓.๑๐ สามารถปฏิ บั ติ ก ารรบในป่ า การรบบนภู เขา การรบในพื้ น ที่ ที่ มี
สิ่งปลูกสร้าง สงครามนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ การเข้าตีที่มั่นแข็งแรง การโจมตีทางดิ่งได้
๑๘.๓.๑๑ สามารถใช้อาวุธ ต่อสู้รถถังและเครื่องยิงลูกระเบิด สนับสนุนหมวด
ปืนเล็กดาเนินกลยุทธ์ และการปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของของส่วนยิงได้
๑๘.๓.๑๒ สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นาหน่วยทหารขนาดเล็กระดับนายพวก
ยิงและระดับหมู่ปืนเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๓.๑๓ สามารถจัด เตรียมที่ พั กแรมให้ ถู กสุ ขวิท ยาอนามั ยในสนามและ
สามารถนาพาผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่การปะทะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๘.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๑๘.๔.๑ มีความละเอียด รอบคอบ มีความมุ่งมั่น มีความอดทนต่อการปฺฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
๑๘.๔.๒ มีความรักและเอาใจใส่ในการปรนนิบัติบารุงและดูแลรักษาอาวุธ
อย่างสม่าเสมอ
๑๘.๔.๓ มีความระมัดระวังและระลึ กถึงกฎความปลอดภัยในการใช้อาวุธ
อยู่ตลอดเวลา
๑๘.๔.๔ มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการใช้อาวุธแต่ละชนิด
๑๘.๔.๕ ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งในขณะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เกี่ ย วกั บ การใช้อ าวุธ อย่ าง
เคร่งครัด
๑๘.๔.๖ หมั่นทบทวนหลักการการใช้และเทคนิคของอาวุธแต่ละชนิด

- ๒๔ ข้อ ๑๙ นักเรียนจ่าทีส่ าเร็จการศึกษาในสาขาพรรคกลิน จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๑๙.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๑๙.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ
การแบ่งประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ
๑๙.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการโรงงาน การใช้เครื่องมือช่างทั่วไป
๑๙.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๑๙.๒.๑ มี ความรู้ ในสาขาวิ ช าชี พ เกี่ ยวกั บการกล หลั กการของเครื่ องมื อ
การกล บนบก ในเรือ
๑๙.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องยนต์ หลักการทางาน หน้าที่
ส่วนประกอบและระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์
๑๙.๒.๓ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า พื้ น ฐาน ต้ น ก าเนิ ด ไฟฟ้ า
เบื้องต้น ทฤษฎีไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
๑๙.๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คุณลักษณะ
ทางไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
๑๙.๒.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายเกิดขึ้นในเรือ
๑๙.๒.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องจักรไอน้า หลักการและความ
ปลอดภัยของระบบการทางานหม้อน้า
๑๙.๒.๗ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งกั ง หั น ก๊ าซ ส่ ว นประกอบ
หลักการทางาน
๑๙.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๑๙.๓.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๑๙.๓.๒ สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพของชิ้น ส่ วนระบบต่างๆ ของ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ดีเซล และบารุงรักษาได้ถูกต้อง
๑๙.๓.๓ สามารถใช้เครื่องอัดอากาศ เครื่องทาความเย็นได้ถูกต้อง
๑๙.๓.๔ สามารถใช้เครื่องมือถอดประกอบอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง
๑๙.๓.๕ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง
๑๙.๓.๖ สามารถใช้เครื่องกังหันก๊าซ บารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่าง
ถูกต้อง
๑๙.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑๙.๔.๑ มี กิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ ว ยความเป็ น ระเบี ย บ สะอาด ประณี ต
ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
๑๙.๔.๒ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
๑๙.๔.๓ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ตรงเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์
รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่

- ๒๕ ข้อ ๒๐ นั ก เรี ย นจ่ า ที่ ส าเร็ จการศึ กษาในสาขาพรรคกลิ น เหล่ า ทหารเครื่ อ งกล สาขาช่ า ง
เครื่องบิน (ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๒๐.๑.๑ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ฐานอากาศยานทั่ ว ไป อากาศพลศาสตร์
เบื้องต้น โครงสร้างอากาศยานและหลักการทางานพื้นบังคับบินหลัก พื้นบังคับบินรองและพื้นบังคับบินช่วยของ
อากาศยาน
๒๐.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานระบบต่างๆ ของอากาศยาน
และการบารุงรักษาขั้นพื้นฐานในระบบต่างๆ ของอากาศยาน
๒๐.๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องยนต์และใบพัดอากาศยาน รวมทั้ง
การบารุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องยนต์และใบพัดชนิดต่างๆ รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ
๒๐.๑.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน หลักการ
ทางานของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับอากาศยาน รู้จักวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าอากาศยานชนิดต่างๆ
๒๐.๑.๕ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานเครื่ อ งวั ด อากาศยาน
หลักการใช้เครื่องมือของระบบเครื่องวัดและอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศยานชนิดต่างๆ
๒๐.๑.๖ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การฝึ ก โรงงานการบิ น เบื้ อ งต้ น
วิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบินเบื้องต้น และหลักการใช้คู่มือซ่อมบารุงอากาศยานเบื้องต้น
๒๐.๑.๗ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานระบบอาวุ ธ อากาศยาน
ขีดความสามารถของอากาศยานที่ใช้อาวุธแบบต่างๆ รวมถึงหลักการติดตั้งอาวุธแบบต่างๆ ที่ใช้กับอากาศยาน
๒๐.๑.๘ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การตรวจรอยร้าวของชิ้นงาน และ
วิธีใช้เครื่องมือตรวจรอยร้าวของอากาศยาน
๒๐.๑.๙ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมสนิมอากาศยาน ชนิดของ
สนิมที่เกิดขึ้นกับอากาศยานชนิดต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกันและกาจัดสนิมชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๒๐.๑.๑๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการซ่อมบารุงอากาศยาน และ
วิธีการจัดการซ่อมบารุงอากาศยานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
๒๐.๑.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น นิรภัยอากาศยาน
และการโรงงาน หลั กการท างานเพื่อ ความปลอดภัย ด้านนิรภั ยอากาศยานและการโรงงาน รวมถึ งการใช้
บริภัณฑ์ภาคพื้น
๒๐.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๒๐.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เครื่องยนต์ลูกสูบ หลักการทางาน
ของเครื่องยนต์ลูกสูบและส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือถอดประกอบและซ่อมบารุงเครื่องยนต์
ลูกสูบ
๒๐.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เครื่องยนต์ แก๊สเทอร์ไบน์ หลักการ
ทางานและหน้าที่ของส่วนประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ รวมทั้งพื้นฐานเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน เครื่องยนต์
เทอร์โบพร็อพ และเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป
๒๐.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบต่างๆของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
หลักการทางานและการซ่อมบารุงเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์

- ๒๖ ๒๐.๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ใบพัดอากาศยาน หลักการทางาน
เบื้องต้นของใบพัดอากาศยาน และการดูแลรักษาใบพัดอากาศยาน
๒๐.๒.๕ มีความรู้เกี่ยวกับการฝึกโรงงานช่างเครื่องยนต์อากาศยาน หลักการ
ซ่อมบารุงและการถอดประกอบชิ้นส่วนหลัก การใช้คู่มือในการซ่อมบารุงเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดอากาศยาน
วิธีการแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น การใช้คู่มือในการซ่อมบารุงเพื่อความถูกต้องและปลอดภัย
๒๐.๒.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจและการบารุงรักษา
เครื่องยนต์อากาศยาน
๒๐.๒.๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพ และวิธีการ
ซ่อมบารุงรักษาเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๒๐.๒.๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ เครื่องยนต์เทอร์ โบแฟนและวิธี ใช้
เครื่องมือถอดประกอบเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนตามหนังสือคู่มืออย่างถูกต้อง
๒๐.๒.๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปและหลักการ
ทางานของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป รวมถึงวิธีซ่อมบารุงเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป
๒๐.๒.๑๐ มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบถ่ายทอดกาลัง เฮลิคอปเตอร์ และหลั กการ
ทางานระบบถ่ายทอดกาลังเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงวิธีซ่อมบารุงอุปกรณ์ถ่ายทอดกาลังของเฮลิคอปเตอร์
๒๐.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๒๐.๓.๑ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานอากาศยานทั่วไป
สามารถอธิบายอากาศพลศาสตร์ ระบบพื้นบังคับ โครงสร้าง หลักการซ่อมบารุง และหลักการบินได้
๒๐.๓.๒ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานระบบต่างๆ ของ
อากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทางานพื้นฐานระบบต่างๆ ของอากาศยาน และส่วนประกอบของอุปกรณ์
ในระบบต่างๆ ของอากาศยานได้ถูกต้อง
๒๐.๓.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องยนต์และ
ใบพัดอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทางานของเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดชนิดต่างๆ และหลักการซ่อม
บารุงเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง
๒๐.๓.๔ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน
สามารถอธิบ ายหลั กการทางานของไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ของอากาศยานและการใช้ งาน
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าอากาศยานได้
๒๐.๓.๕ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องวัดอากาศยาน
สามารถอธิบายหลั กการท างานของเครื่องวัดประกอบการบิ นแบบต่างๆ และสามารถอ่านเครื่องวัดอากาศยาน
แบบต่างๆ ได้
๒๐.๓.๖ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับการฝึกโรงงานการบิน
เบื้ องต้น สามารถใช้อุป กรณ์ และเครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบิ นเบื้องต้น และใช้คู่มือซ่อมบ ารุงอากาศยาน
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
๒๐.๓.๗ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ยวกั บ พื้ น ฐานระบบอาวุ ธ
อากาศยาน สามารถอธิบายระบบอาวุธแบบต่างๆ และวิธีการติดตั้งที่ใช้กับอากาศยานได้
๒๐.๓.๘ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ การตรวจรอยร้ า ว
สามารถอธิบายการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทาลายชิ้นงานของอากาศยานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการต่างๆ ได้

- ๒๗ ๒๐.๓.๙ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม สนิ ม
อากาศยาน สามารถอธิบายวิธีการกาจัดและควบคุมสนิมอากาศยานที่เกิดขึ้นมาและหลักการป้องกันสนิม
อากาศยานที่ยังไม่เกิดขึ้นมาได้
๒๐.๓.๑๐ มีความสามารถและทั กษะที่จาเป็นเกี่ยวกับ การจัดการซ่อมบารุง
อากาศยาน สามารถอธิบายหลัก การและวิธีการจัดการซ่อมบารุงอากาศยานได้ สามารถอ่านเอกสารตาม
บอร์ดต่างๆ ในการซ่อมบารุงอากาศยานได้
๒๐.๓.๑๑ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น/นิรภัย
อากาศยานและการโรงงาน สามารถอธิบายหลั กการให้ ความปลอดภัย ของการนิรภัยอากาศยานและการ
โรงงาน และสามารถใช้บริภัณฑ์ภาคพื้น ได้อย่างถูกต้องกับอากาศยาน
๒๐.๓.๑๒ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งยนต์ ลู ก สู บ
สามารถอธิบายหลักการทางานของอุปกรณ์และชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ลูกสูบ และวิธีการซ่อมบารุงเครื่องยนต์
ลูกสูบได้
๒๐.๓.๑๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
สามารถอธิบายหลักการทางานของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์และวิธีการซ่อมบารุงเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ได้
๒๐.๓.๑๔ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ ระบบต่ า งๆ ของ
เครื่องยนต์ แก๊สเทอร์ไบน์ สามารถอธิบายวิธี การทางานของระบบต่างๆ และการแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องยนต์
แก๊สเทอร์ไบน์ได้
๒๐.๓.๑๕ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ ใบพั ด อากาศยาน
สามารถอธิบายการทางานเบื้องต้นและการถอดประกอบใบพัดอากาศยานได้
๒๐.๓.๑๖ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ การฝึ ก โรงงานช่ า ง
เครื่องยนต์อากาศยาน สามารถอ่านคู่มือซ่อมบารุงและค้นหาเอกสารอ้างอิงได้และสามารถถอดประกอบ
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ในการซ่อมบารุงและเก็บรักษาเครื่องยนต์และใบพัดอากาศยานได้
๒๐.๓.๑๗ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับการตรวจและการบารุง
รักษาเครื่องยนต์อากาศยาน สามารถอธิบายหลักการตรวจและซ่อมบารุงรักษาเครื่องยนต์อากาศยานและ
สามารถตรวจสภาพส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์อากาศยาน ขั้นพื้นฐานได้
๒๐.๓.๑๘ มี ค วาม ส าม ารถ แล ะทั ก ษ ะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ เค รื่ อ งยน ต์
เทอร์ โ บพร็ อ พ สามารถอธิ บ ายหลั ก การท างานของเครื่ อ งยนต์ เทอร์ โ บพร็ อ พและอุ ป กรณ์ เครื่ อ งยนต์
เทอร์โบพร็อพได้ สามารถหาข้อขัดข้องและการแก้ไขอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพได้
๒๐.๓.๑๙ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน
สามารถอธิบายหลักการทางานเบื้องต้นของเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนได้ และสามารถถอดประกอบเครื่องยนต์
เทอร์โบแฟน ได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
๒๐.๓.๒๐ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป
สามารถอธิบายหลักการทางานเบื้องต้นของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปแบบต่างๆ และการทางานของอุปกรณ์
ในระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปได้ รวมทั้งวิธีการบารุงรักษาระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป
๒๐.๓.๒๑ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับระบบถ่ายทอดกาลั ง
เฮลิคอปเตอร์ สามารถอธิบายขั้นตอนการทางานของระบบถ่ายทอดกาลังของเฮลิคอปเตอร์ได้ และวิธี ซ่อม
บารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบถ่ายทอดกาลังของเฮลิคอปเตอร์ได้

- ๒๘ ๒๐.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒๐.๔.๑ มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความถูกต้อง เป็นระเบียบ รักสะอาด
ระมัดระวังและรักษาความปลอดภัย
๒๐.๔.๒ มี กิ จ นิ สั ย ในการค้ น คว้ า หาความรู้เพิ่ ม เติ ม และพั ฒ นาตั ว เองใน
หน้าที่
๒๐.๔.๓ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน รักษาเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์
รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่การปฏิบัติงาน
ข้อ ๒๑ นั ก เรี ย นจ่ า ที่ ส าเร็ จการศึ กษาในสาขาพรรคกลิ น เหล่ า ทหารเครื่ อ งกล สาขาช่ า ง
เครื่องบิน (ช่างเอวิโอนิกส์) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๒๑.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๒๑.๑.๑ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ฐานอากาศยานทั่ ว ไป อากาศพลศาสตร์
เบื้องต้น โครงสร้างอากาศยานและหลักการทางานพื้นบังคับบินหลัก พื้นบังคับบินรองและพื้นบังคับบินช่วยของ
อากาศยาน
๒๑.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานระบบต่างๆ ของอากาศยาน
และ การบารุงรักษาขั้นพื้นฐานในระบบต่างๆ ของอากาศยาน
๒๑.๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องยนต์และใบพัดอากาศยาน รวมทั้ง
การบารุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องยนต์และใบพัดชนิดต่างๆ รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ
๒๑.๑.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน หลักการ
ทางานของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับอากาศยาน รู้จักวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าอากาศยานชนิดต่างๆ
๒๑.๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องวัดอากาศยาน หลักการ
ใช้เครื่องมือของระบบเครื่องวัดและอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศยาน ชนิดต่างๆ
๒๑.๑.๖ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การฝึ ก โรงงานการบิ น เบื้ อ งต้ น
วิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบินเบื้องต้น และหลักการใช้คู่มือซ่อมบารุงอากาศยานเบื้องต้น
๒๑.๑.๗ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานระบบอาวุ ธ อากาศยาน
ขีดความสามารถของอากาศยานที่ใช้อาวุธแบบต่างๆ รวมถึงหลักการติดตั้งอาวุธแบบต่างๆ ที่ใช้กับอากาศยาน
๒๑.๑.๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การตรวจรอยร้าวของชิ้นงาน และ
วิธีใช้เครื่องมือตรวจรอยร้าวของอากาศยาน
๒๑.๑.๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมสนิมอากาศยาน ชนิดของ
สนิมที่เกิดขึ้นกับอากาศยานชนิดต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกันและกาจัดสนิมชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๒๑.๑.๑๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการซ่อมบารุงอากาศยาน และ
วิธีการจัดการซ่อมบารุงอากาศยานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
๒๑.๑.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น นิรภัยอากาศยาน
และการโรงงาน หลั กการท างานเพื่อ ความปลอดภัย ด้านนิรภั ยอากาศยานและการโรงงาน รวมถึ งการใช้
บริภัณฑ์ภาคพื้น

- ๒๙ ๒๑.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๒๑.๒.๑ มีความรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้าอากาศยาน ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
อากาศยาน รวมถึงหลักการใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอากาศยาน
๒๑.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องวัดอากาศยาน หลักการทางาน
ของเครื่องวัดอากาศยานแบบต่างๆ วิธีการอ่านเครื่องวัดอากาศยาน
๒๑.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน หลักการ
ทางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อากาศยานทั่วไป หลักการซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ในอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
๒๑.๒.๔ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การอ่ านและวิเคราะห์ แ ผงวงจร หลั ก การอ่ า น
วิเคราะห์แผงวงจรไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าอากาศยาน หลักการเก็บและรักษาแผงวงจรไฟฟ้า
๒๑.๒.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกโรงงานช่างเอวิโอนิกส์ การถอด
และประกอบชิ้ น ส่วน ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักการใช้คู่มือเอกสารอ้างอิงในการซ่อมบารุง และ
การบารุงรักษาเครื่องมือ
๒๑.๒.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับ หลั กการใช้เครื่อ งมือ ทดสอบและ
เครื่องมือวัด หลั กการทางานของเครื่องมือทดสอบกับอุปกรณ์ ไฟฟ้า และการบารุงรักษาเครื่องมือทดสอบ
ชนิดต่างๆ
๒๑.๒.๗ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ ระบบ ซิ น โคร เซอร์ โว และไจโร
อากาศยาน วิธีใช้คู่มือ เอกสารอ้างอิงในการทางานและการเก็บบารุงรักษา
๒๑.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๒๑.๓.๑ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานอากาศยานทั่วไป
สามารถอธิบายอากาศพลศาสตร์ ระบบพื้นบังคับ โครงสร้าง หลักการซ่อมบารุง และหลักการบินได้
๒๑.๓.๒ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จาเป็ น เกี่ ย วกับ พื้ น ฐานระบบต่ างๆ
ของอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทางานพื้นฐานระบบต่างๆ ของอากาศยาน และส่วนประกอบของ
อุปกรณ์ในระบบต่างๆ ของอากาศยานได้ถูกต้อง
๒๑.๓.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องยนต์และ
ใบพัดอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทางานของเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดชนิดต่างๆ และหลักการซ่อม
บารุงเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง
๒๑.๓.๔ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน
สามารถอธิบ ายหลั กการทางานของไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ของอากาศยานและการใช้ งาน
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าอากาศยานได้
๒๑.๓.๕ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องวัดอากาศยาน
สามารถอธิบายหลักการทางานของเครื่องวัดประกอบการบินแบบต่างๆ และสามารถอ่านเครื่องวัดอากาศยาน
แบบต่างๆ ได้
๒๑.๓.๖ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับการฝึกโรงงานการบิน
เบื้ องต้น สามารถใช้อุป กรณ์ และเครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบิ นเบื้องต้น และใช้คู่มือซ่อมบ ารุงอากาศยาน
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
๒๑.๓.๗ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานระบบอาวุ ธ
อากาศยาน สามารถอธิบายระบบอาวุธแบบต่างๆ และวิธีการติดตั้งที่ใช้กับอากาศยานได้

- ๓๐ ๒๑.๓.๘ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ การตรวจรอยร้ า ว
สามารถอธิบายการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทาลายชิ้นงานของอากาศยานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการต่างๆ ได้
๒๑.๓.๙ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม สนิ ม
อากาศยาน สามารถอธิบายวิธีการกาจัดและควบคุมสนิมอากาศยานที่เกิดขึ้นมา และหลักการป้องกัน สนิม
อากาศยานที่ยังไม่เกิดขึ้นมาได้
๒๑.๓.๑๐ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับ การจัดการซ่อมบารุง
อากาศยาน สามารถอธิบายหลักการและวิธีการจัดการซ่อมบารุงอากาศยานได้ สามารถอ่านเอกสารตามบอร์ด
ต่างๆ ในการซ่อมบารุงอากาศยานได้
๒๑.๓.๑๑ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น/นิรภัย
อากาศยานและการโรงงาน สามารถอธิบ ายหลั ก การให้ ค วามปลอดภั ย ของการนิ ร ภั ย อากาศยานและ
การโรงงาน และสามารถใช้บริภัณฑ์ภาคพื้นได้อย่างถูกต้องกับอากาศยาน
๒๑.๓.๑๒ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า อากาศยาน
สามารถอธิบายหลักการทางานและการบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้อง
๒๑.๒.๑๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับเครื่องวัดอากาศยาน
สามารถอธิบายระบบพื้นฐานและหลักการทางานของเครื่องวัดประกอบการบินชนิดต่างๆ ได้
๒๑.๒.๑๔ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
สามารถอธิบายวิธี ใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเรดาร์ (Radar) เบื้องต้น ได้ อธิบายระบบสื่อสารที่ใช้กับ
อากาศยาน (Communication) และระบบเครื่องช่วยเดินอากาศยาน (ARIBORNE NAVIGATION SYSTEM) ได้
๒๑.๒.๑๕ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับการอ่านและวิเคราะห์
แผงวงจรไฟฟ้า สามารถอธิบายการทางานของแผงวงจรไฟฟ้าอากาศยานแบบต่างๆ และสามารถอ่านแบบ
และชื่อสัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าอากาศยานได้
๒๑.๒.๑๖ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ยวกั บ การฝึ ก โรงงานช่ าง
เอวิโอนิกส์ สามารถอธิบายระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงของอากาศยาน (DC.) รวมถึงระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับของอากาศยาน (AC.) ได้
๒๑.๑.๑๗ มี ความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่องมือ
ทดสอบและเครื่องมือวัด สามารถอธิบ ายวิธีการทางานของเครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวัด รวมถึงการ
บารุงรักษาเครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวัดได้
๒๑.๑.๑๘ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับซินโคร เซอร์โว และไจโร
สามารถอธิบายหลักการทางานและสัญลักษณ์ของระบบซินโคร เซอร์โว และไจโรได้
๒๑.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒๑.๔.๑ มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความถูกต้อง เป็นระเบียบ รักสะอาด
ระมัดระวังและรักษาสภาพแวดล้อม
๒๑.๔.๒ มี กิ จ นิ สั ย ในการค้ น คว้ า หาความรู้เพิ่ ม เติ ม และพั ฒ นาตั ว เองใน
หน้าที่
๒๑.๔.๓ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน รักษาเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์
รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่

- ๓๑ ข้อ ๒๒ นั ก เรี ย นจ่ า ที่ ส าเร็ จการศึ กษาในสาขาพรรคกลิ น เหล่ า ทหารเครื่ อ งกล สาขาช่ า ง
เครื่องบิน (ช่างลาตัวและนิวดรอลิกส์) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๒๒.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๒๒.๑.๑ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ฐานอากาศยานทั่ ว ไป อากาศพลศาสตร์
เบื้องต้น โครงสร้างอากาศยานและหลักการทางานพื้นบังคับบินหลัก พื้นบังคับบินรองและพื้นบังคับบินช่วยของ
อากาศยาน
๒๒.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานระบบต่างๆ ของอากาศยาน
และการบารุงรักษาขั้นพื้นฐานในระบบต่างๆ ของอากาศยาน
๒๒.๑.๓ มีความรู้ เกี่ยวกับพื้ นฐานเครื่องยนต์และใบพั ดอากาศยาน รวมทั้ ง
การบารุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องยนต์และใบพัดชนิดต่างๆ รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ
๒๒.๑.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน หลักการ
ทางานของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับอากาศยาน รู้จักวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าอากาศยานชนิดต่างๆ
๒๒.๑.๕ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานเครื่ อ งวั ด อากาศยาน
หลักการใช้เครื่องมือของระบบเครื่องวัดและอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศยาน ชนิดต่างๆ
๒๒.๑.๖ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การฝึ ก โรงงานการบิ น เบื้ อ งต้ น
วิธีการใช้อุปกรณ์,เครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบินเบื้องต้น และหลักการใช้คู่มือซ่อมบารุงอากาศยานเบื้องต้น
๒๒.๑.๗ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานระบบอาวุ ธ อากาศยาน
ขีดความสามารถของอากาศยานที่ใช้อาวุธแบบต่างๆ รวมถึงหลักการติดตั้งอาวุธแบบต่างๆ ที่ใช้กับอากาศยาน
๒๒.๑.๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การตรวจรอยร้าวของชิ้นงาน และ
วิธีใช้เครื่องมือตรวจรอยร้าวของอากาศยาน
๒๒.๑.๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมสนิมอากาศยาน ชนิดของ
สนิมที่เกิดขึ้นกับอากาศยานชนิดต่างๆ รวมถึงวิธีการป้องกันและกาจัดสนิมชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
๒๒.๑.๑๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการซ่อมบารุงอากาศยาน และ
วิธีการจัดการซ่อมบารุงอากาศยานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
๒๒.๑.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น นิรภัยอากาศยาน
และการโรงงาน หลั กการท างานเพื่อ ความปลอดภัย ด้านนิรภั ยอากาศยานและการโรงงาน รวมถึ งการใช้
บริภัณฑ์ภาคพื้น
๒๒.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๒๒.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับส่วนประกอบอากาศยานเบื้องต้นและ
อากาศพลศาสตร์ หลักการทางานของพื้นบังคับด้วยความถูกต้อง
๒๒.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบอากาศยาน ระบบเชื้อเพลิ ง
ระบบ หล่อลื่น ระบบป้องกันและกาจัดน้าแข็ง ระบบสละอากาศยาน ระบบปรับสภาพอากาศและความดัน
ระบบ จับเค้าอัคคีภัย และดับเพลิงอากาศยาน อ้างอิงการทางานด้วยเอกสารและคู่มือซ่อมบารุง
๒๒.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยาน แบบปีกนิ่งและ
ปีกหมุน วิธีใช้เครื่องมือช่างอากาศยาน ถอดประกอบโครงสร้างอากาศยานแบบปีกนิ่งและปีกหมุน

- ๓๒ ๒๒.๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ การซ่อมบารุงอากาศยาน และเข้าใจ
หลักการและเหตุผลในการอ่านแบบซ่อมบารุงอากาศยานแบบต่างๆ
๒๒.๒.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือในการซ่อมบารุง
อากาศยาน และการบารุงรักษาเครื่องมือในการซ่อมบารุงอากาศยาน
๒๒.๒.๖ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การฝึ ก โรงงานช่ า งล าตั ว และ
นิวดรอลิกส์ การถอดและประกอบชิ้นส่วน การใช้คู่มือและเอกสารอ้างอิงในการซ่อมบารุงอากาศยาน หลักการ
ใช้เครื่องมือพิเศษ และการบารุงรักษาเครื่องมือพิเศษ
๒๒.๒.๗ มีความรู้เกี่ยวกับนิวดรอลิกส์ ฐานล้อ ยาง และห้ามล้อ ระบบต่างๆ
ของฐานล้ออากาศยาน และน้ามันไฮดรอลิกส์ชนิดต่างๆ หลักการซ่อมบารุงระบบต่างๆ ของฐานล้ออากาศยาน
๒๒.๒.๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นบังคับอากาศยานและการตรวจ
ปรับอากาศยาน การทางานของระบบพื้นบังคับและการตรวจปรับอากาศยาน การซ่อมบารุงระบบตรวจปรับพื้น
บังคับอากาศยานแบบต่างๆ
๒๒.๒.๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องใช้ประจาเครื่องบินและนักบิน
การทางานของอุปกรณ์เครื่องใช้ประจาเครื่องบินและนักบิน รวมถึงการบารุงรักษาเครื่องใช้ประจาเครื่องบิน
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๒๒.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๒๒.๓.๑ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานอากาศยานทั่วไป
สามารถอธิบายอากาศพลศาสตร์ ระบบพื้นบังคับ โครงสร้าง หลักการซ่อมบารุง และหลักการบินได้
๒๒.๓.๒ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จาเป็ น เกี่ ย วกับ พื้ น ฐานระบบต่ างๆ
ของอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทางานพื้นฐานระบบต่างๆ ของอากาศยาน และส่วนประกอบของ
อุปกรณ์ในระบบต่างๆ ของอากาศยานได้ถูกต้อง
๒๒.๓.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องยนต์และ
ใบพัดอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทางานของเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดชนิดต่างๆ และหลักการซ่อม
บารุงเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง
๒๒.๓.๔ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน
สามารถอธิบ ายหลั กการทางานของไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ของอากาศยานและการใช้ งาน
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าอากาศยานได้
๒๒.๓.๕ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานเครื่ อ งวั ด
อากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทางานของเครื่องวัดประกอบการบินแบบต่างๆ และสามารถอ่านเครื่องวัด
อากาศยานแบบต่างๆ ได้
๒๒.๓.๖ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับการฝึกโรงงานการบิน
เบื้ องต้น สามารถใช้อุป กรณ์ และเครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบิ นเบื้องต้น และใช้คู่มือซ่อมบ ารุงอากาศยาน
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
๒๒.๓.๗ มี ความสามารถและทั กษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานระบบอาวุ ธ
อากาศยาน สามารถอธิบายระบบอาวุธแบบต่างๆ และวิธีการติดตั้งที่ใช้กับอากาศยานได้
๒๒.๓.๘ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ การตรวจรอยร้ า ว
สามารถอธิบายการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทาลายชิ้นงานของอากาศยานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการต่างๆ ได้

- ๓๓ ๒๒.๓.๙ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม สนิ ม
อากาศยาน สามารถอธิบ ายวิธีการกาจั ดและควบคุมสนิมอากาศยานที่เกิดขึ้นมาและหลั กการป้องกันสนิม
อากาศยานที่ยังไม่เกิดขึ้นมาได้
๒๒.๓.๑๐ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับ การจัดการซ่อมบารุง
อากาศยาน สามารถอธิบายหลักการและวิธีการจัดการซ่อมบารุงอากาศยานได้ สามารถอ่านเอกสารตามบอร์ด
ต่างๆ ในการซ่อมบารุงอากาศยานได้
๒๒.๓.๑๑ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น/นิรภัย
อากาศยานและการโรงงาน สามารถอธิ บ ายหลั ก การให้ ค วามปลอดภั ย ของการนิ ร ภั ย อากาศยานและ
การโรงงาน และสามารถใช้บริภัณฑ์ภาคพื้นได้อย่างถูกต้องกับอากาศยาน
๒๒.๓.๑๒ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ อากาศพลศาสตร์
สามารถอธิบายความเป็นมาของประวัติศาสตร์การบินและหลักการบินของอากาศยานได้
๒๒.๓.๑๓ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ ระบบอากาศยาน
สามารถอฺธิบายส่วนประกอบอุปกรณ์ ต่างๆ ของระบบอากาศยาน และหลักการทางานของระบบต่างๆ ของ
อากาศยานได้
๒๒.๓.๑๔ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยาน
แบบปีกนิ่งและปีกหมุน สามารถอธิบายหลักการทางานและวิธีการถอดประกอบโครงสร้างอากาศยานแบบ
ปีกนิ่งและปีกหมุนได้
๒๒.๓.๑๕ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับการอ่านแบบการซ่อม
บารุงอากาศยาน สามารถอธิบายการอ่านแบบซ่อมบารุงอากาศยานชนิดต่างๆ และอธิบายลักษณะภาพรวมทั้ง
ความหมายของตัวเลขที่กากับได้
๒๒.๓.๑๖ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือใน
การซ่อมบารุง สามารถอธิบายวิธีใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ และการเก็บรักษาเครื่องมือในการซ่อมบารุงอากาศยาน
ได้อย่างถูกต้องตามเอกสารอ้างอิง
๒๒.๓.๑๗ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับการฝึกโรงงานช่างลาตัว
และนิวดรอลิกส์ สามารถอธิบายวิธีการซ่อมบารุงโครงสร้างอากาศยานด้วยสลักย้า วิธีการใช้เครื่องมือพิเศษ
ในการซ่อมบารุงอากาศยานได้ วิธีการถอดประกอบระบบฐาน-ล้อ-ยาง และห้ามล้อ และวิธีการดูแลรักษาระบบ
พื้นบังคับและการตรวจปรับ บ./ฮ.ได้
๒๒.๓.๑๘ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับนิวดรอลิกส์ ฐานล้อยาง
และห้ ามล้ อ สามารถอธิบ ายหลั กการทางานของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิ วดรอลิ กส์ และหลั กการใช้
น้ามันไฮดรอลิกส์ชนิดต่างๆ กับอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ได้อย่างถูกต้อง
๒๒.๓.๑๙ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็นเกี่ยวกับ พื้นบังคับอากาศยาน
และการตรวจปรับ สามารถอธิบายหลักการทางานระบบพื้นบังคับ และการตรวจปรับอากาศยาน รวมถึงวิธีการ
ปรับแต่ง ระบบลวดบังคับและระบบบังคับการบินได้
๒๒.๓.๒๐ มี ค วามสามารถและทั ก ษะที่ จ าเป็ น เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งใช้ ป ระจ า
เครื่องบิน และนักบิ น สามารถอธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องใช้ประจาเครื่องบินและนักบิน ได้ รวมทั้ง
วิธีการดูแลและบารุงรักษาอย่างถูกต้องตามขั้นตอนให้สภาพพร้อมใช้งานได้

- ๓๔ ๒๒.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒๒.๔.๑ มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความถูกต้อง เป็นระเบียบ รักสะอาด
ระมัดระวังและรักษาสภาพแวดล้อม
๒๒.๔.๒ มี กิ จ นิ สั ย ในการค้ น คว้ า หาความรู้เพิ่ ม เติ ม และพั ฒ นาตั ว เองใน
หน้าที่
๒๒.๔.๓ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน รักษาเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์
รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่
ข้อ ๒๓ นั ก เรี ย นจ่ า ที่ ส าเร็ จการศึ กษาในสาขาพรรคพิ เศษ เหล่ า ทหารพลาธิ ก าร จะต้ องมี
สมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๒๓.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๒๓.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ การแบ่ง
ประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ
๒๓.๑.๒ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศและอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
๒๓.๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับต้นกาเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า มาตรวัด
และเครื่องมือ
๒๓.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๒๓.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การพัสดุ ประกอบด้วย การจัดส่วน
ราชการของกองทั พเรื อ และภารกิจ ขอบเขตหน้ าที่ความรับ ผิ ดชอบของหน่ วยเทคนิคและกรมพลาธิการ
ทหารเรือ ตามระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อง รายการและประเภทพั ส ดุ ของกองทั พ เรือ การระบุ พั ส ดุที่ อ ยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยเทคนิ ค การเสนอความต้องการพัสดุ เสนอของบประมาณ ขอกาหนดอัตรา ตลอดจน
ขอกาหนดวงเงินจัดสรร การจัดหา/เบิกพัสดุ ตรงตามความต้องการของหน่วย โดยสอดคล้องกับระเบียบและ
คาสั่งที่เกี่ยวข้อง การรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ และชิ้นส่วนซ่อม การนาไปจัดเก็บรักษาในคลังของหน่วย
บกและหน่วยเรือ การจัดทาบัญชีควบคุมพัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน กระบวนการขั้นตอนการซ่อมทา ระดับ
ของการซ่อมทา สายงาน และหน่วยบริการซ่อมบารุง การจาหน่ายพัสดุ การเบิกจ่าย เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันหล่อลื่นและแก๊สชนิดต่างๆ ระบบงบประมาณในภาพรวมระดับประเทศ งบประมาณของกระทรวงกลาโหม
งบประมาณของกองทั พเรื อ และงบประมาณที่ กรมพลาธิ การทหารเรื อ เป็ น ผู้ ถื อ และบริ ห าร การควบคุ ม
งบประมาณด้วยระบบ GFMIS และ RTN ERP ในระดับเจ้าหน้าที่ได้ และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของกรมพลาธิการทหารเรือ รวมทั้งการพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่างๆ
๒๓.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การบริการจัดเลี้ ยง ประกอบด้ว ย
การบริการจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ ของกองทัพเรือ การจัดโต๊ะรับประทานอาหาร และตกแต่งสถานที่ในการจัด
งานเลี้ยงรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบพิธีการและไม่เป็นพิธีการ ตามมาตรฐานของกองทัพเรือและสากลทั่วไป
ชนิ ดของภาชนะที่น าไปใช้ในการจัดเลี้ย ง ที่ใช้ในการจัดโต๊ะรับประทานอาหารรูปแบบต่างๆ ประเภทของ
ภาชนะ การทาความสะอาด การจัดเก็บ ตลอดจนการบรรจุ และการลาเลียงไป-กลับ ประเภทของเครื่องดื่ม
ชนิ ด ต่ างๆ และการผสมเครื่ อ งดื่ ม คุ ณ สมบั ติ ของเจ้ าหน้ าที่ บ ริก าร มารยาทในการบริก ารในโต๊ ะ อาหาร

- ๓๕ มารยาทในการรับประทานอาหารแบบพิธีการและแบบอื่นๆ ตลอดจนข้อห้ามของเจ้าหน้าที่บริการ ขั้นตอนและ
วิธีการในบริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารจัดการโรงแรม และอาคารพักรับรองในกองทัพเรือ
๒๓.๒.๓ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การสหโภชน์ ประกอบด้ ว ย
หลักโภชนาการ การดูแลสุขภาพโดยรวม การเลือกซื้อวัตถุดิบ (เสบียงสด-แห้ ง) ที่นามาใช้ประกอบอาหาร
การเก็ บ รั กษาเสบี ยง และการค านวณปริ มาณความต้ องการเสบี ยงอาหารให้ เหมาะสมกั บจ านวนก าลั งพล
การประกอบอาหารไทยทั้งคาว-หวาน อาหารว่าง และอาหารยุโรปเบื้องต้น การแกะสลักผัก ผลไม้ ตกแต่ง
ภาชนะและโต๊ะอาหาร การจัดดอกไม้ประดับโต๊ะอาหารในรูปแบบต่างๆ ตามมาตรฐานสากล การเก็บรักษา
และการถนอมอาหารประเภทต่างๆ ทั้งหน่วยบกและหน่วยเรือ การใช้อุปกรณ์ในการชั่ง ตวง วัด เครื่องปรุง
วัตถุดิบส่ วนผสมต่างๆ ของอาหาร การรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลในห้องครัว ตลอดจนอาคาร
สถานที่ใช้ในการประกอบอาหารและสถานที่จัดเลี้ยง การวางผังห้องครัวและการจัดห้องครัว
๒๓.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๒๓.๓.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๒๓.๓.๒ สามารถใช้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการการปฏิ บั ติ ง านด้ า น
สารสนเทศเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๒๓.๓.๓ สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้า และตรวจสอบวงจรไฟฟ้า ได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
๒๓.๓.๔ สามารถปฏิบัติงานการส่งกาลังพัสดุสายพลาธิการทหารเรือ และ
งานบริการสายพลาธิการทหารเรือ ตามหลักการส่งกาลังบารุงและระเบียบในระดับผู้ปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของหน่วยผู้ใช้
๒๓.๓.๕ สามารถระบุพั สดุ พิสู จน์ทราบรายการพัส ดุของกองทัพ เรือได้ว่า
เป็นชนิดใด ประเภทใด เพื่อความสะดวกในการส่งกาลัง
๒๓.๓.๖ สามารถเสนอความต้องการพัสดุ เสนอของบประมาณ ขอกาหนด
อัตรา ตลอดจนขอกาหนดวงเงินจัดสรรได้
๒๓.๓.๗ สามารถจัดหา/เบิกพัสดุได้ตรงตามความต้องการของหน่วย โดย
สอดคล้องกับระเบียบ และคาสั่งที่เกีย่ วข้อง
๒๓.๓.๘ สามารถรับ พัส ดุ ตรวจรับพั สดุ ครุภัณ ฑ์ และชิ้นส่ วนซ่อม นาไป
จั ด เก็ บ รั ก ษาในคลั งของหน่ ว ยบกและหน่ ว ยเรือ ได้ถู ก ต้ องตามหลั กวิ ช าการ การจั ด ท าบั ญ ชี ค วบคุม พั ส ดุ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๒๓.๓.๙ สามารถบอกกระบวนการขั้นตอนการซ่อมทา ระดับของการซ่อมทา
สายงาน และหน่วยบริการซ่อมบารุงได้อย่างถูกต้อง
๒๓.๓.๑๐ สามารถอธิบายขั้นตอนการจาหน่ายพัสดุได้ถูกต้อง
๓.๑๓ สามารถควบคุ ม งบประมาณด้ ว ยระบบ GFMIS และ RTN ERP ในระดั บ
เจ้าหน้าที่ได้
๒๓.๓.๑๑ สามารถเบิกจ่าย เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง หล่อลื่น และแก๊สต่างๆ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

- ๓๖ ๒๓.๓.๑๒ สามารถอธิ บ ายระบบงบประมาณในภาพรวมระดั บ ประเทศ
งบประมาณของกระทรวงกลาโหม งบประมาณของกองทัพเรือ และงบประมาณที่กรมพลาธิการทหารเรือ เป็น
ผู้ถือและบริหาร
๒๓.๓.๑๓ สามารถควบคุมงบประมาณด้วยระบบ GFIMS และ RTN ERP ใน
ระดับเจ้าหน้าที่ได้ และสามารถใช้โปรแกรมการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การควบคุมพัส ดุคงคลัง การควบคุม
งบประมาณ ตลอดจนการเบิกพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพลาธิการทหารเรือได้
๒๓.๓.๑๔ สามารถพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องตามหลักงาน
สารบรรณ
๒๓.๓.๑๕ สามารถปฏิบัติงานด้านการบริการจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ ของ
กองทัพเรือได้อย่างถูกต้อง
๒๓.๓.๑๖ สามารถจัดโต๊ะรับประทานอาหาร และตกแต่งสถานที่ในการจัด
งานเลี้ยงรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบพิธีการและไม่เป็นพิธีการตามมาตรฐานของกองทัพเรือ และสากลทั่วไป
ได้อย่างถูกต้อง
๒๓.๓.๑๗ สามารถอธิบายชนิดของภาชนะที่นาไปใช้ในการจัดเลี้ยง ใช้ในการ
จั ด โต๊ ะ รั บ ประทานอาหารรู ป แบบต่ า งๆ ได้ ถู ก ต้ อ ง รู้ จั ก แยกประเภทของภาชนะ การท าความสะอาด
การจัดเก็บ ตลอดจนการบรรจุ และการลาเลียงไป-กลับ เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
๒๓.๓.๑๘ สามารถอธิบายประเภทของเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอธิบายการ
ผสมเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้อง
๒๓.๓.๑๙ สามารถอธิบ ายคุ ณ สมบั ติ ของเจ้ าหน้ าที่ บ ริก าร มารยาทในการ
บริการในโต๊ะอาหาร ตลอดจนมารยาทในการรับประทานอาหารแบบพิธีการและแบบอื่นๆ ตลอดจนข้อห้าม
ของเจ้าหน้าที่บริการ
๒๓.๓.๒๐ สามารถอธิ บ ายขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารในบริ ก ารเสิ ร์ฟ อาหาร และ
เครื่องดื่มได้อย่างถูกต้อง
๒๓.๓.๒๑ สามารถอธิบายการบริห ารจัดการโรงแรม และอาคารพักรับรอง
ในกองทัพเรือได้ถูกต้องตามขั้นตอน
๒๓.๓.๒๒ สามารถอธิ บ ายหลั ก โภชนาการ การดู แ ลสุ ข ภาพโดยรวมได้
อย่างถูกต้อง
๒๓.๓.๒๓ สามารถเลื อ กซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ (เสบี ย งสด-แห้ ง ) ที่ น ามาใช้ ป ระกอบ
อาหารรวมทั้งการเก็บ รักษาเสบี ยงอย่างถูกวิธี และสามารถคานวณปริมาณความต้องการเสบียงอาหารให้
เหมาะสมกับจานวนกาลังพล
๒๓.๓.๒๔ สามารถประกอบอาหารไทยทั้งคาว-หวาน อาหารว่าง และอาหาร
ยุโรปเบื้องต้นได้
๒๓.๓.๒๕ สามารถแกะสลักผัก ผลไม้ ตกแต่งภาชนะ และโต๊ะอาหารได้
๒๓.๓.๒๖ สามารถจั ด ดอกไม้ ป ระดั บ โต๊ ะ อาหารในรู ป แบบต่ า งๆ ตาม
มาตรฐานสากลได้
๒๓.๓.๒๗ สามารถเก็บรักษา และการถนอมอาหารประเภทต่างๆ ทั้งหน่วยบก
และหน่วยเรือได้

- ๓๗ ๒๓.๓.๒๘ สามารถใช้อุปกรณ์ในการชั่ง ตวง วัด เครื่องปรุง วัตถุดิบ ส่วนผสม
ต่างๆ ของอาหารได้อย่างถูกต้อง
๒๓.๓.๒๙ สามารถอธิ บ ายการรั ก ษาความสะอาด ตามหลั ก สุ ข าภิ บ าลใน
ห้องครัว ตลอดจนอาคารสถานที่ใช้ในการประกอบอาหารและสถานที่จัดเลี้ยงได้
๒๓.๓.๓๐ สามารถอธิบายการวางผังห้องครัว และการจัดห้องครัวได้
๒๓.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒๓.๔.๑ ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และการส่งกาลังบารุง ด้วยความรอบคอบ
และถูกต้องตามระเบียบ
๒๓.๔.๒ พิมพ์งานด้วยความเป็นระเบียบและสะอาด
๒๓.๔.๓ เห็นประโยชน์ของการบริหารจัดการพัสดุตามขั้นตอนและสนับสนุน
ภารกิจของกองทัพเรือ
๒๓.๔.๔ มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการด้านการจัดเลี้ ยง รวมทั้งเห็ นคุณ ค่า
ของการจัดเลี้ยงในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของกองทัพเรือ
๒๓.๔.๕ มีกิจนิสัยในการจัดเลี้ยง การบริการถูกต้องตามหลักการบริการของ
กองทัพเรือ
๒๓.๔.๖ มีกิจนิสัยในการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ
และตามหลักสุขาภิบาล ตลอดจนรักษาความสะอาดสถานที่ประกอบอาหาร
ข้อ ๒๔ นั ก เรี ย นจ่ า ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในสาขาพรรคพิ เ ศษ เหล่ า ทหารการเงิ น จะต้ อ งมี
สมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๒๔.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๒๔.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ การแบ่ง
ประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ
๒๔.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
๒๔.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๒๔.๒.๑ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี ก ารเงิ น ประกอบด้ ว ย
หลักการการทางานของการบัญชีทั่วไป องค์กรธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยน และแหล่งเงินทุน ความสัมพันธ์
ระหว่างธุรกิจกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลักระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลั ง
หลักการบัญชีกิจการร่วมค้า หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินตามมาตรฐานบัญชี คุณค่าของ
การบัญชีชั้นสูง ธุรกิจ ขั้นตอนการรวมธุรกิจ และการบันทึกงบการเงินได้ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
ระบบบัญชีต้นทุน บัญชีต้นทุนช่วง ต้นทุน มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์รวม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ การวางระบบบัญชี
หลั กการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กฎหมายบัญชีและ
ประมวลรั ษ ฎากร การจั ด ท าบั ญ ชี เงิน ราชการ หลั ก การท างานสารสนเทศทางการบั ญ ชี ข องกองทั พ เรื อ
ความหมายและข้อแตกต่างรายวิชา การบัญชี การเงิน และการบัญชีบริห าร หลักการและความหมายของ
การสอบบั ญชีได้ ความเสี่ยงของการสอบบัญชี และการควบคุมภายในที่ช่วยลดความเสี่ยง หลักเกณฑ์และ
วิธีการวิเคราะห์รายงานการเงิน

- ๓๘ ๒๔.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการเงินราชการ ประกอบด้วย
ระเบียบ ข้อบั งคับ และกฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อ/จ้าง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการ การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระบบงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ และกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน และระเบียบวิชาข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการเงิน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบัญชีเงินราชการ หลักการทางานบนระบบสารสนเทศทาง
การเงินของกองทัพเรือ
๒๔.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๒๓.๓.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๒๓.๓.๒ สามารถใช้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เบื้ อ งต้ น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
ขั้นตอน
๒๔.๓.๓ สามารถบันทึกและตรวจสอบวงจรบัญชีได้
๒๔.๓.๔ สามารถจัดทารายงานทางการเงินได้
๒๔.๓.๕ สามารถจัดซื้อ/จ้าง เบิกเงินสวัสดิการข้าราชการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆ และการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
๒๔.๓.๖ สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับบัญชีสินทรัพย์ และบัญชีหนี้สินได้
๒๔.๓.๗ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ
๒๔.๓.๘ สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินในเบื้องต้นได้
๒๔.๓.๙ สามารถบันทึกบัญชีต้นทุน และเลือกใช้ระบบบัญชีต้นทุนได้อย่าง
เหมาะสม
๒๔.๓.๑๐ สามารถวางระบบบัญชีได้
๒๔.๓.๑๑ สามารถค านวณ และบั น ทึ ก บั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ ภาษี ต ามประมวล
รัษฎากรได้อย่างถูกต้อง
๒๔.๓.๑๒ สามารถใช้ระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีของกองทัพเรือได้
๒๔.๓.๑๓ สามารถวิ เคราะห์ วางแผน จั ด ท างบการเงิ น รายงานการเงิ น
งบประมาณประจาปี และงบประมาณการลงทุนได้
๒๔.๓.๑๔ สามารถวางแผนการสอบบัญชี และเขียนแนวการสอบบัญชีได้
๒.๔.๓๑๕ สามารถวิเคราะห์งบการเงิน และแสดงความเห็นด้วยความถูกต้อง
๒๔.๓.๑๖ สามารถแก้ไขปัญ หาการบัญชี จัดทาเอกสารต่างๆ ได้ เพื่อจัดทา
รายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง
๒๔.๓.๑๗ สามารถจัดทาบัญชีเงินราชการได้
๒๔.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒๔.๔.๑ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ
๒๔.๔.๒ ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย และสามารถตรวจสอบได้
๒๔.๔.๓ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
๒๔.๔.๔ เป็นผู้หมั่นศึกษา และค้นหาความรู้อย่างสม่าเสมอ

- ๓๙ ๒๔.๔.๕ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชากาหนดอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๒๕ นั ก เรี ย นจ่ า ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในสาขาพรรคพิ เ ศษ เหล่ า ทหารช่ า งยุ ท ธโยธาอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๒๕.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๒๕.๑.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบและ
การแบ่งประเภทของไฟ รวมถึงเครื่องมือดับไฟ
๒๕.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของการนิรภัย
การช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เป็นคาศัพท์เทคนิค
จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๒๕.๒.๑ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เรื่ อ ง Matter และ Energy และ
Direct Current จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๒ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เรื่ อ ง Alternating Current และ
Transformers จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่อง Circuit Protection และ Control
และ Measurement จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๔ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เรื่ อ ง Electrical Conductor และ
Wiring Techniques และ Schematic Reading จนสามารถคิ ด ระลึ ก ถึ ง อธิ บ าย และประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๕ มี ความรู้ ความเข้ าใจเบื้ องต้ น เรื่ อง Generators และ Motors จน
สามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๖ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น เรื่ อ ง Electronic Emission และ
Tubes และPower Supplies จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๗ มี ความรู้ ความเข้ าใจเบื้ องต้ น เรื่อง Solid - State Devices และ
Power Supplies จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๘ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่อง Amplifiers จนสามารถคิด ระลึกถึง
อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๙ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่อง Wave Generation และ Wave
Shaping Circuits จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๑๐ มี ความรู้ ความเข้ า ใจเบื้ องต้ น เรื่ อ ง Wave Propagation และ
Transmission Lines และ Antennas จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Microwave Principles จนสามารถคิด
ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๑๒ มีความรู้ ความเข้ าใจเรื่อง Modulation จนสามารถคิ ด ระลึ ก ถึ ง
อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

- ๔๐ ๒๕.๒.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่อง Number Systems และ Logic
จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๑๔ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่อง Microelectronics จนสามารถ
คิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๑๕ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Principles ของ Synchros และ Servos
และ Gyros จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๑๖ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่อง Test Equipment จนสามารถ
คิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๑๗ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Radio Frequency Communications
Principles จนสามารถคิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Radar Principles จนสามารถคิด ระลึกถึง
อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๑๙ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Test Methods และ Practices จนสามารถ
คิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๒๐ มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเรื่อง Digital Computers จนสามารถ
คิด ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Sonar Principles จนสามารถคิด ระลึกถึง
อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๒.๒๒ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเบื้ องต้ น เรื่ อ ง Fiber Optics จนสามารถคิ ด
ระลึกถึง อธิบาย และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒๕.๓ ต้องมีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๒๕.๓.๑ สามารถปฏิบัติงานป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดจากอัคคีภัย ได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน
๒๕.๓.๒ สามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยทั้งสุขภาพทางร่างกาย และการ
ใช้เครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวง
๒๕.๓.๓ สามารถจ าแนกแยกแยะอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษ ที่เป็นคาศัพท์เทคนิค
๒๕.๓.๔ สามารถปฏิบัติงาน Administration ของสถานที่ทางานได้
๒๕.๓.๕ ตรวจสอบ ระบบ อุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ และยุ ทโธปกรณ์
สายอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ด้วยเครื่องมือตรวจวัดพื้นฐานได้
๒๕.๓.๖ เขียนและอ่านวงจรในระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยุทโธปกรณ์
สายอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้
๒๕.๓.๗ วิ เคราะห์ ระบ บ อุ ป กรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ และยุ ท โธป กรณ์
สายอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เพื่อหาจุดเสียได้
๒๕.๓.๘ ถอด-ประกอบ และเปลี่ยนอะไหล่ของระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และยุทโธปกรณ์สายอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ที่ชารุดได้

- ๔๑ ๒๕.๓.๙ ทดสอบ ทดลอง ระบบอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และยุ ท โธปกรณ์
สายอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ที่ซ่อมทาเสร็จแล้วได้
๒๕.๓.๑๐ เขี ย นรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านในการซ่ อ มท าระบบอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และยุทโธปกรณ์สายอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตามที่ได้รับมอบหมายได้
๒๕.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒๕.๔.๑ ปฏิบัติงานทุกครั้งต้องระลึกถึงนิรภัยการช่าง ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยให้ครอบคลุมถึงตัวเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติงาน ระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และยุ ทโธปกรณ์ สายอิเล็ กทรอนิ กส์ ทั้ งหลายทั้ งปวง รวมถึ งสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานและผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ต่ อ
สิ่งแวดล้อม
๒๕.๔.๒ รักการค้นคว้าและหมั่นเสาะแสวงหาเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่าเสมอ
๒๕.๔.๓ ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความซื ่อ สัต ย์ส ุจ ริต ตรงต่อ เวลา มุ ่ง มั ่น ใน
ความสาเร็จบริบูรณ์ของงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
๒๕.๔.๔ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
๒๕.๔.๕ คิดและปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
ทหารเรือ
ข้อ ๒๖ นั กเรีย นจ่ าที่ สาเร็จการศึกษาในสาขาพรรคพิ เศษ เหล่าทหารช่า งยุทธโยธา-ไฟฟ้ า
จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๒๖.๑ มีความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน ดังนี้
๒๖.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายจากไฟ
๒๖.๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์
๒๖.๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เป็นคาศัพท์เทคนิค
ความหมาย และการใช้งานในสาขาต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และประโยคภาษาอังกฤษ
๒๖.๒ มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ ดังนี้
๒๖.๒.๑ มี ค วาม เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะท างไฟ ฟ้ าของอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
๒๖.๒.๒ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ดิ จิ ต อล ระบบตั ว เลข (Number
System) เลขฐานสิบ (Decimal) เลขฐานสอง (Binary) เลขฐานแปด (Octal) เลขฐานสิบหก (Hexadecimal)
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขต่างฐานและการคานวณ รหัสตัวเลข BCD Code รหัสเกิน -3 วงจรลอจิกมูลฐาน
(Basic Logic Gate) คุณสมบัติของเกท An Or Not Nan Nor หลักการทางาน วงจรและการทางานของวงจร
ดิ จิ ต อล Multibilator TTL CMOS FLIP-FLOP การน าวงจรดิ จิ ต อลมาเป็ น ส่ ว นประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ (Hardware) และหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดคาสั่งสาเร็จรูป (Software)
รวมทั้งส่วนประกอบเบื้องต้น
๒๖.๒.๓ มีความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เครื่อง
กาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ส่วนประกอบหลักการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ตรวจซ่อมเบื้องต้น บารุงรักษา
ไฟฟ้ากระแสสลับ และเครื่องวัดไฟฟ้า

- ๔๒ ๒๖.๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัด เช่น แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์ม
มิเตอร์ออสซิลโลสโคป หลอดคาโธดเรย์
๒๖.๒.๕ มีความรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีและหลั กการของสั ญ ญาณ รูปคลื่ น และ
ค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
๒๖.๒.๖ มีค วามรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ และคานวณค่าพารามิเตอร์ต่ างๆ
ในวงจรทั้งในวงจรหนึ่งเฟสและสามเฟส
๒๖.๒.๗ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ทฤษฎี แ ละหลั ก การของเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
มอเตอร์เหนี่ยวนาแบบต่างๆ
๒๖.๒.๘ มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หาคุณลักษณะสมบัติของเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับ การควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ
๒๖.๒.๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของโครงสร้าง ส่วนประกอบ
ไฟฟ้ าในเรื อ อุ ป กรณ์ การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ในแผงจ่ า ยและแผงควบคุ ม ไฟฟ้ า ตลอดจนการใช้ งานและการ
บารุงรักษา
๒๖.๒.๑๐ มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของระบบคอมพิวเตอร์
๒๖.๒.๑๑ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี แ ละหลั ก การของแบตเตอรี่ แ ละการน า
ไปใช้งาน
๒๖.๒.๑๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบการส่ งจ่ ายไฟฟ้ า เครื่องต้ น
กาลังแบบต่างๆ ระบบการควบคุมการผลิตการทางานของอุปกรณ์ป้องกัน
๒๖.๒.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ มาตรฐานและสั ญลักษณ์การเขียน
แบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบไฟฟ้าในงานติดตั้งไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า และการเขียนแบบไฟฟ้า
ด้วยคอมพิวเตอร์
๒๖.๒.๑๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการตรวจซ่อมบารุงรักษา วิธีการ
พันขดลวด การทดสอบ และการหาคุณสมบัติของเครื่องกลไฟฟ้า ตลอดจนวิธีการจัดทาแผนและขั้นตอนการ
บารุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า
๒๖.๒.๑๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการส่งจ่ายไฟฟ้า อุปกรณ์และ
วงจรระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า การคานวณโหลด และตัวประกอบกาลังของระบบไฟฟ้า
๒๖.๒.๑๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ โครงสร้างส่ วนประกอบ และการ
ทางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
๒๖.๒.๑๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ า
และการควบคุม หลักการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ และวงจรควบคุม
๒๖.๒.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์กาลัง การเรียง
กระแสแบบต่างๆ การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง กระแสสลับ ด้วยอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
๒๖.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๒๖.๓.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๒๖.๓.๒ สามารถคานวณทางคณิตศาสตร์ ได้ และสามารถนาไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจาวัน
๒๖.๑.๓ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

- ๔๓ ๒๖.๓.๔ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๒๖.๓.๕ สามารถประยุกต์ใช้งานเลขฐานและวงจรดิจิตอล ประยุกต์ใช้งาน
ดิจิตอลระบบคอมพิวเตอร์กับระบบอื่นได้
๒๖.๓.๖ สามารถประกอบ ทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ เลือกเครื่องไฟฟ้าได้
อย่างเหมาะสม
๒๖.๓.๗ สามารถใช้เครื่องมือวัด เช่น แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์
ออสซิลโลสโคป หลอดแคโธดเรย์ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๒๖.๓.๘ สามารถวั ด กระแส แรงดั น ก าลั ง แบบต่ า งๆ ในวงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง และกระแสสลับได้
๒๖.๓.๙ สามารถสามารถปฏิบัติติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป และไฟฟ้าในเรือ ติดตั้ง
แผงจ่ายและแผงควบคุมไฟฟ้า สาหรับตัดตอนโพเทนเชียลทรานส์ฟอร์เมอร์ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ บริการ
ตรวจซ่อมและบารุงรักษาได้
๒๖.๓.๑๐ สามารถตรวจซ่ อ มบ ารุงรัก ษาและการพั น ขดลวดของเครื่อ งกล
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับต่างๆ ได้
๒๖.๓.๑๑ สามารถปฏิ บั ติ การป้ อนข้ อมู ล โปรมแกรมเมเบิ ล คอนโทรลเลอร์
ต่อวงจร input/output ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า นิวเมติกส์ ไฮดรอริกส์ และหุ่นยนต์ได้
๒๖.๓.๑๒ สามารถปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าในงานติดตั้งไฟฟ้า งานเครื่องกล
ไฟฟ้า และควบคุมการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการเขียนผังโครงสร้างผังงาน การทา stop
drawing แยกรายการวัสดุจากแบบ คานวณและประเมินราคาได้
๒๖.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒๖.๔.๑ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม
๒๖.๔.๒ ทางานด้วยความเป็นระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย
๒๖.๔.๓ เห็ น ประโยชน์ ใ นการใช้ เครื่ อ งมื อ วั ด ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ า
เครื่องมือวัดตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
๒๖.๔.๔ ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ทั้งสุขภาพทางร่างกาย จากการใช้
เครื่องมือตลอดจนอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวง
ข้อ ๒๗ นักเรียนจ่าที่สาเร็จการศึกษาพรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ
ดังต่อไปนี้
๒๗.๑ การแยกบุ ค คลออกจากสิ่ ง อั น ตราย/การใช้ อุ ป กรณ์ พิ ทั ก ษ์ บุ ค คล (body
substance isolation/person protective equipment)
๒๗.๒ การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน (assessment)
๒๗.๒.๑ การประเมินเบื้องต้น (initial assessment)
๒๗.๒.๒ การคัดแยกผู้ป่วย (triage)
๒๗.๒.๓ การประเมินมุ่งส่วนสาคัญ (focused assessment)
๒๗.๒.๔ การประเมิ น การบาดเจ็ บ /ตรวจร่ า งกายอย่ า งรวดเร็ ว (rapid
trauma assessment/rapid physical exam)

- ๔๔ ๒๗.๒.๕ การประเมินอย่างละเอียด (detailed assessment)
๒๗.๒.๖ การประเมินต่อเนื่อง (ongoing assessment)
๒๗.๓ เทคนิคการจัดทางหายใจ (airway techniques)
๒๗.๓.๑ การใช้อุปกรณ์พยุงทางหายใจ (airway adjunct)
๑) การสอดใส่อุปกรณ์พยุงทางหายใจ ที่มุ่งให้เข้าไปในคอหอยส่วน
ปาก (oropharyngeal airway)
๒) การสอดใส่อุปกรณ์พยุงทางหายใจ ที่มุ่ งให้เข้าไปในคอหอยส่วน
จมูก (nasopharyngeal airway)
๒๗.๓.๒ การจัดทางหายใจโดยไม่ใช้อุปกรณ์ (airway maneuvers)
๑) การกดหน้าผากเชยคาง (head tilt-chin lift)
๒) การยกขากรรไกร (jaw thrust)
๓) การกดกระดูกอ่อนรูปวงแหวน (cricoid pressure)
๔) การดูแลผู้ป่วยมีรูเจาะเปิดท่อลม (management of existing
tracheostomy)
๒๗.๓.๓ การขจัดสิ่งขัดขวางทางหายใจ (obstructed airway clearance)
๑) การกวาดด้วยนิ้ว (finger sweep)
๒) การตบหลัง (back blow)
๓) การโอบกระแทกทรวงอก (chest thrust)
๔) การกดกระแทกท้อง (abdominal thrust)
๒๗.๔ ระบบการให้ออกซิเจน (oxygen delivery systems)
๒๗.๔.๑ การให้ออกซิเจนด้วยหลอดสอดจมูก (nasal cannula)
๒๗.๔.๒ การให้ออกซิเจนด้วยหน้ากากธรรมดา (simple face mask)
๒๗.๔.๓ การให้ออกซิเจนด้วยหน้ากากมีถุงกักอากาศ (mask with bag)
๒๗.๔.๔ การใส่ลมเข้าปลอกหลอดคาในท่อลม (blow tracheal cuff)
๒๗.๔.๕ การให้ความชื้น (humidification)
๒๗.๔.๖ การพ่นละออง (nebulizer)
๒๗.๕ การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ (suction)
๒๗.๕.๑ การดูดด้วยลูกสูบยางใช้มือบีบ (manually operated)
๒๗.๕.๒ การดูดด้วยใช้เครื่องมือกล (mechanically operated)
๑) การดูดทางปาก (oral suction)
๒) การดูดทางหลอดคาในท่อลม (endotracheal suction)
๒๗.๖ การใช้ เครื่ อ งมื อ กลช่ ว ยการหายใจในผู้ ใหญ่ (adult ventilation-assisted/
mechanical)
๒๗.๖.๑ การใช้ปากเป่าผ่านหน้ากาก (mouth to mask include mouth
to mouth, pocket mask)
๒๗.๖.๒ การใช้ปากเป่าผ่านหน้ากากพร้อมให้ออกซิเจน (mouth to mask
with oxygen)

- ๔๕ ๒๗.๖.๓ การใช้ถุงบีบลมผ่านหน้ากากกันลมย้อน (bag-valve-mask)
๒๗.๖.๔ การใช้ถุงบีบลมพร้อมให้ออกซิเจนผ่านหน้ากากกันลมย้อน (bagvalve- mask with supplemental oxygen)
๒๗.๖.๕ การใช้ ถุ งมี ที่ กั ก ออกซิ เจนบี บ ลมผ่ านหน้ ากากกั น ลมย้ อ น (bagvalve-mask with supplemental oxygen and reservoir)
๒๗.๗ การใช้ เครื่ อ งกลช่ ว ยการหายใจในเด็ ก (pediatric ventilation-assisted/
mechanical)
๒๗.๗.๑ การใช้ถุงบีบลมผ่านหน้ากากกันลมย้อน (bag-valve-mask)
๒๗.๗.๒ การใช้ถุงบีบลมพร้อมให้ออกซิเจนผ่านหน้ากากกันลมย้อน (bagvalve-mask with supplemental oxygen)
๒๗.๗.๓ การใช้ ถุ งมี ที่ กั ก ออกซิ เจนบี บ ลมผ่ านหน้ ากากกั น ลมย้ อ น (bagvalve-mask with supplemental oxygen and reservoir)
๒๗.๗.๔ การใช้ถุงบีบลมผ่านหน้ากากกันลมย้อนในทารก (bag-valve-mask
neonate/infant)
๒๗.๗.๕ การใช้ถุงบีบลมพร้อมให้ออกซิเจนผ่านหน้ากากกันลมย้อนในทารก
(bag-valve-mask with supplemental oxygen neonate/infant)
๒๗.๗.๖ การใช้ถุงมีที่กักออกซิเจนบีบลมผ่ านหน้ากากกันลมย้อนในทารก
(bag-valve-mask with supplemental oxygen and reservoir neonate/infant)
๒๗.๘ การใช้เครื่องกลช่วยการหายใจ (mechanical ventilation-assisted)
๒๗.๘.๑ การใช้เครื่องกลช่วยการหายใจโดยไม่รุกร่างกายด้วย PEEP, BiPAP,
CPAP (noninvasive positive pressure ventilation with PEEP, BiPAP, CPAP)
๒๗.๘.๒ การใช้เครื่องกลช่วยการหายใจด้วยพวยลม (jet insufflation)
๒๗.๘.๓ การใช้เครื่องกลช่วยการหายใจแบบมือกด/แบบอัตโนมัติ ระหว่าง
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (manual/automated transport mechanical ventilation)
๒๗.๙ การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ (local anesthesia)
๒๗.๑๐ การระงับปวดและการระงับประสาท (pain control & sedation)
๒๗.๑๐.๑ การบริห ารยาระงับปวดชนิดสู ดด้วยตนเอง (self administered
inhaled analgesic)
๒๗.๑๐.๒ การระงั บ ปวดด้ ว ยยาชนิ ด ไม่ พ่ น สู ด (pharmacological noninhaled pain control)
๒๗.๑๑ หัตถการวินิจฉัย (diagnostic procedures)
๒๗.๑๑.๑ การตรวจระดั บ กลู โ คสในเลื อ ดจากหลอดเลื อ ดฝอย (capillary
blood glucose)
๒๗.๑๑.๒ การวัดความอิ่มออกซิเจนตามชีพจร (pulse oximetry)
๒๗.๑๒ หัตถการในระบบสืบพันธ์และทางเดินปัสสาวะ (genital/urinary procedures)
๒๗.๑๒.๑ การใส่หลอดสวนปัสสาวะด้วยการเจาะผ่านหน้าท้อง (suprapubic
bladder catheterization)

- ๔๖ ๒๗.๑๒.๒ การใส่หลอดสวนปัสสาวะทางท่อปัสสาวะ (foley's catheter)
๒๗.๑๓ หัตถการทีศ่ ีรษะและคอ (head and neck procedures)
๒๗.๑๓.๑ การเฝ้าตรวจแรงดันในสมอง (intracranial pressure monitor)
๒๗.๑๓.๒ การห้ามเลือดกาเดาด้วยการประคบเย็น (control of epistaxis
with cold compression)
๒๗.๑๓.๓ การใส่ฟันที่หลุดออกจากเบ้าคืนที่ (tooth replacement)
๒๗.๑๔ เทคนิคโลหิตพลวัต (hemodynamic techniques)
๒๗.๑๔.๑ การดูแลหลอดสวนหลอดเลือดแดง (arterial catheter maintenance)
๒๗.๑๔.๒ การดูแลหลอดสวนท่อเลือดดา (central venous maintenance)
๒๗.๑๔.๓ การแทงเข้าในช่องอุปกรณ์ฝังคา (access indwelling port)
๒๗.๑๔.๔ การแทงเข้ าและบริ ห ารสารน้ าทางหลอดเลื อ ดด า (intravenous
access & infusion)
๒๗.๑๔.๕ การดูแลทางเปิดเข้าหลอดเลือดดา (peripheral venous access
maintenance)
๒๗.๑๔.๖ การเฝ้าตรวจการบริหารสารน้า/ยาทางหลอดเลือดดา (monitoring
existing IV)
๒๗.๑๔.๗ การบริหารสารน้า/ยาด้วยเครื่องกล (mechanical IV pumps)
๒๗.๑๕ การเฝ้าตรวจโลหิตพลวัต (hemodynamic monitoring)
๒๗.๑๕.๑ การบันทึกคลื่นหัวใจ (electrocardiogram acquisition)
๒๗.๑๕.๒ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหั วใจขั้นพื้นฐาน (basic electrocardiogram
interpretation)
๒๗.๑๖ หัตถการทางสูติกรรม (obstetrics)
๒๗.๑๖.๑ การทาคลอดปกติ (normal delivery of newborn)
๒๗.๑๖.๒ การช่วยการคลอดปกติ (assisting normal delivery of
newborn)
๒๗.๑๗ หัตถการอื่นๆ (other techniques)
๒๗.๑๗.๑ การตรวจวัดสัญญาณชีพ (vital signs)
๑) การตรวจวัดอุณหภูมิกาย (taking temperature)
๒) การตรวจวัดความดันเลือด (taking blood pressure)
๓) การตรวจวัดอัตราชีพจร (taking pulse rate)
๔) การตรวจวัดอัตราการหายใจ (taking respiratory rate)
๕) การตรวจวัดการไหลกลับของเลือดฝอย (capillary refill)
๒๗.๑๗.๒ การกดห้ามเลือด (direct pressure bleeding control)
๒๗.๑๗.๓ การขจัดสิ่งแปลกปลอม (foreign body removal)
๒๗.๑๗.๔ การใส่ท่อสวนกระเพาะอาหารทางจมูก (nasogastric tube)
๒๗.๑๗.๕ การใส่ท่อสวนกระเพาะอาหารทางปาก (orogastric tube)
๒๗.๑๗.๖ การตรึงผู้ป่วย (patient restraint)

- ๔๗ ๑) การยึดตรึง (physical)
๒) การใช้ยาตรึง (pharmacological)
๒๗.๑๗.๗ การดูแลผู้ป่วยถูกคุกคามทางเพศเบื้องต้น (sexual assault victim
initial management)
๒๗.๑๗.๘ การดูแลผู้ป่วยถูกทารุณเบื้องต้น (violence victim initial management)
๒๗.๑๗.๙ การเจาะเล็บ (nail puncture)
๒๗.๑๗.๑๐ การทาให้แผลปิด (wound closure techniques)
๒๗.๑๗.๑๑ การแต่งแผล (wound dressing)
๒๗.๑๘ การกู้ชีพ (resuscitation)
๒๗.๑๘.๑ การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (cardiopulmonary resuscitation : CPR)
๑) การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพขั้นพื้นฐานในเด็ก (basic CPR for
pediatric)
๒) การนวดหั วใจผายปอดกู้ชีพขั้นพื้ นฐานในผู้ ใหญ่ (basic CPR for
adult)
๓) การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพขั้นสูงในเด็ก (advanced CPR for
pediatric)
๔) การนวดหั วใจผายปอดกู้ ชี พขั้ นสู งในผู้ ใหญ่ (advanced CPR for
adult)
๒๗.๑๘.๒ การฟื้ น คื น คลื่ น หั ว ใจด้ ว ยไฟฟ้ า แบบอั ต โนมั ติ (automated
external defibrillator : AED)
๒๗.๑๘.๓ การดูแลผู้ป่วยหลังฟื้นคืนชีพ (post resuscitative care)
๒๗.๑๙ หัตถการทางโครงร่าง (skeletal procedures)
๒๗.๑๙.๑ การรักษาอวัยวะส่วนที่ถูกตัดขาด (care of the amputation part)
๒๗.๑๙.๒ การดามกระดูกหัก/ข้อเคลื่อน (fracture/dislocation immobilization
techniques)
๒๗.๑๙.๓ การดามกระดูกสันหลังโดยไม่ใช้อุปกรณ์ (spine immobilization
techniques without instrument)
๒๗.๒๐ การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (lifting and moving techniques)
๒๗.๒๐.๑ การลากที่รักแร้ (axillary drag)
๒๗.๒๐.๒ การลากที่เสื้อ (clothes drag)
๒๗.๒๐.๓ การลากที่เท้า (foot drag)
๒๗.๒๐.๔ การลากด้วยผ้าห่ม (blanket drag)
๒๗.๒๐.๕ การลากแบบพนักงานผจญเพลิง (firefighter's drag)
๒๗.๒๐.๖ การอุ้มแบบพนักงานผจญเพลิง (firefighter's carry)
๒๗.๒๐.๗ การอุ้มที่แขนและขา (extremity carry/lift)
๒๗.๒๐.๘ การช่วยเหลือผู้ป่วยที่เดินได้ (assisting an ambulatory patient)
๒๗.๒๐.๙ การช่วยให้พ้นอันตรายอย่างรวดเร็ว (rapid extrication)

- ๔๘ ๒๗.๒๐.๑๐ การใช้ ก ระดานยาวดามกระดู ก สั น หลั ง (long spinal board &
head immobilizer)
๒๗.๒๐.๑๑ การใช้กระดานสั้นดามกระดูกสันหลัง (kendrick extrication device)
๒๗.๒๐.๑๒ การใช้เก้าอี้ยกผู้ป่วย (stair chair /chair)
๒๗.๒๐.๑๓ การใช้เปลล้อเลื่อน (wheeled stretcher)
๒๗.๒๐.๑๔ วิธีอื่นๆ
๑) การใส่ปลอกดามคอ (cervical collars)
๒) การถอดหมวกนิรภัย (removal helmet)
๒๗.๒๑ หัตถการทางจักษุกรรม (ophthalmological procedures)
๒๗.๒๑.๑ การชะล้างตา (ocular eye irrigation)
๒๗.๒๒ วิธีการบริหารยา (drug administration technique)
๒๗.๒๒.๑ การช่วยบริหารยาที่แพทย์สั่งไว้ประจาตัวผู้ป่วย (assist self own
medication)
๒๗.๒๒.๒ การบริหารยาสูด (inhaled medication administration)
๒๗.๒๒.๓ การบริหารยาวิธีอื่น (pharmacological non-inhaled techniques)
๑) การบริหารยากิน (oral administration)
๒) การบริหารยาใต้ลิ้น (sublingual administration)
๓) การบริหารยานัตถุ์ (intranasal administration)
๔) การบริหารยาทางทวารหนัก (intrarectal administration)
๕) การฉีดยาเข้าหนัง (intradermal injection)
๖) การฉีดยาเข้าใต้หนัง (subcutaneous injection)
๗) การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular injection)
๘) การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดา (intravenous injection)
๙) การบริหารยาทางท่อลม (intratracheal administration)
๑๐) การบริหารยาทางช่องอุปกรณ์ฝังคา (portline administration)
ข้อ ๒๘ นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือทีส่ าเร็จการศึกษา จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๒๘.๑ มีความรู้ในวิชาชีพ ดังนี้
๒๘.๑.๑ มีค วามรู้ เกี่ ยวกับ การวางแผนด าเนิ น งาน จัด การงานอาชี พ ตาม
หลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักชีวะ
อนามัยและความปลอดภัย
๒๘.๑.๒ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ งานพื้ น ฐานอาชี พ การดุ ริ ย างค์ ตามหลั ก และ
กระบวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรวมทั้งคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ดนตรีให้ทันสมัย
๒๘.๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับการทางานดนตรีร่วมกับผู้อื่น
๒๘.๑.๔ มีความรู้เกี่ยวกับดนตรีบูรณาการ
๒๘.๑.๕ มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโน้ต

- ๔๙ ๒๘.๑.๖
๒๘.๑.๗
๒๘.๑.๘
๒๘.๑.๙
๒๘.๑.๑๐
๒๘.๑.๑๑

มีความรู้เกี่ยวกับการฟังดนตรี
มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านโน้ต
มีความรู้เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง
มีความรู้เกี่ยวกับการบรรเลงดนตรี
มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงดนตรีและดนตรีสนาม
มีความรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งเครื่องดนตรีและการบารุงรักษาเครื่อง

ดนตรีที่ศึกษา
๒๘.๑.๑๒ มีความรู้เกี่ยวกับการอานวยเพลง
๒๘.๑.๑๓ มีความรู้เกี่ยวกับการประพันธ์เพลง
๒๘.๑.๑๔ มีความรู้เกี่ยวกับการเรียบเรียงเสียงประสาน
๒๘.๑.๑๕ มีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรม
ทางทหาร ศาสนาและวัฒนธรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล พลศึกษา การฝึ กภาคสนาม การ
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
๒๘.๒ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๒๘.๒.๑ สามารถวางแผนด าเนิ น งาน จั ดการงานอาชี พตามหลั กการและ
กระบวนการได้ โดยคานึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อ ม หลักชีวะอนามัย
และความปลอดภัย
๒๘.๒.๒ สามารถปฏิ บั ติ งานพื้ น ฐานอาชี พ การดุ ริ ย างค์ ได้ ตามหลั ก และ
กระบวนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรวมทั้งคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
๒๘.๒.๓ สามารถทางานดนตรีร่วมกับผู้อื่นได้
๒๘.๒.๔ สามารถบูรณาการดนตรีต่างๆ เข้าด้วยกันได้
๒๘.๒.๕ สามารถเขียนโน้ตได้
๒๘.๒.๖ สามารถฟังดนตรีได้
๒๘.๒.๗ สามารถอ่านโน้ตเพลงได้
๒๘.๒.๘ สามารถขับร้องประสานเสียงได้
๒๘.๒.๙ สามารถบรรเลงดนตรีได้
๒๘.๒.๑๐ สามารถแสดงดนตรีและดนตรีสนามได้
๒๘.๒.๑๑ สามารถปรับแต่งเครื่องดนตรีและการบารุงรักษาเครื่องดนตรีได้
๒๘.๒.๑๒ สามารถอานวยเพลงได้
๒๘.๒.๑๓ สามารถประพันธ์เพลงได้
๒๘.๒.๑๔ สามารถเรียบเรียงเสียงประสานเพลงได้
๒๘.๓ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒๘.๓.๑ เคารพครูและระบบอาวุโส
๒๘.๓.๒ มีความเป็นมาตรฐานสากลทางดนตรี

- ๕๐ ข้อ ๒๙ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างต่อเรือ (สาขางานช่าง
ต่อเรือโลหะ) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๒๙.๑ มีความรู้ในวิชาชีพ เกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมประกอบโครงสร้างตัวเรือโลหะ
เปลือกเรือ ต่อเรือโลหะ งานเชื่อมโลหะ ดังนี้
๒๙.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน เขียนแบบท่อและฉนวนในเรือ และการใช้
รหัสข้อกาหนดมาตรฐาน การขยายระบบท่อ ระบบควบคุม ประกอบ ติดตั้ง
๒๙.๑.๒ มี ความรู้เกี่ ย วกั บ การเขี ยนแบบและอ่ านแบบเรือ ประเภทต่ างๆ
การใช้คาศัพท์ สัญลักษณ์ และเส้นต่างๆ เขียนแบบและอ่านแบบเรือ
๒๙.๑.๓ มี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การเขี ย นแบบลายเส้ น เรือ ท้ อ งกลม การเขี ย น
ตารางออฟเซท การเขียนแบบลายเส้นเรือท้องกลมลงในกระดาษไขและพิมพ์เขียว
๒๙.๑.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ และบารุงรักษาเครื่องมืองานไม้
๒๙.๑.๕ มีค วามรู้เกี่ยวกั บ การเข้าใจหลั กการ วิวัฒ นาการของการต่อเรือ
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อเรือ ลักษณะของอู่เรือ และคานเรือ
๒๙.๑.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการเชื่อมแก๊ส
๒๙.๑.๗ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการขยายแบบ และถ่ายแบบเรือ
สามารถขยายแบบ ถ่ายแบบ และทาเทมเพลตชิ้นส่วนเรือ
๒๙.๑.๘ มีค วามเข้าใจเกี่ย วกั บ หลั ก การออกแบบ การวางแผน จั ดล าดั บ
ขั้นตอนการทางาน
๒๙.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๒๙.๒.๑ มีความเข้าใจหลักการเบื้ องต้นในการประกอบตัวเรือโลหะ การใช้
เครื่องมือ เครื่องจักร และการวางแผนการประกอบโครงสร้างเรือ
๒๙.๒.๒ มีความเข้าใจหลักการความปลอดภัยในงานเชื่อม และกระบวนการ
เชื่อม เลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ วัสดุงาน งานทาสีตัวเรือ งานปล่อยเรือลงน้า
๒๙.๒.๓ มีความเข้าใจหลักในการเชื่อมของวัสดุ สามารถใช้เทคนิค การเชื่อม
แนวซึมลึก แนวเต็ม และแนวทับหน้า
๒๙.๒.๔ มีความเข้าใจหลักการใช้อุปกรณ์ งานท่อและฉนวนต่างๆ
๒๙.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๒๙.๓.๑ สามารถอ่าน เขียนแบบท่อและฉนวนในเรือ และใช้รหัสข้อกาหนด
มาตรฐาน การขยายระบบท่อ ระบบควบคุม ประกอบ ติดตั้งได้
๒๙.๓.๒ สามารถเขี ย นแบบและอ่ า นแบบเรื อ ประเภทต่ า งๆ ใช้ ค าศั พ ท์
สัญลักษณ์ และเส้นต่างๆ เขียนแบบและอ่านแบบเรือได้
๒๙.๓.๓ สามารถเขียนแบบลายเส้นเรือท้องกลม เขียนตารางออฟเซท เขียน
แบบ ลายเส้นเรือท้องกลมลงในกระดาษไขและพิมพ์เขียวได้
๒๙.๓.๔ สามารถใช้ และบ ารุงรักษาเครื่องมืองานไม้ แต่งไม้ เลื่ อยไม้ ต่อไม้
เข้ามุม เจาะเดือย ผ่าเดือย เข้าเดือย เพลาะไม้ เข้าลิ้น ดัด และอัดขึ้นรูปไม้ได้
๒๙.๓.๕ สามารถจาแนกลักษณะ ประโยชน์ การใช้งานวัสดุที่ ใช้ทาชิ้นส่วน
โครงสร้างเปลือกเรือ และอุปกรณ์ประกอบตัวเรือโลหะได้อย่างถูกต้อง

- ๕๑ ๒๙.๓.๖ สามารถปฏิบัติงานเชื่อมโลหะแผ่น ด้วยความปลอดภัยตามหลั ก
อาชีวะอนามัยได้
๒๙.๓.๗ สามารถขยายแบบ ถ่ายแบบ และทาเทมเพลตชิ้นส่วนเรือได้
๒๙.๓.๘ สามารถเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในการผลิ ต
ครุภัณฑ์เรือและควบคุมคุณภาพของงานครุภัณฑ์ได้
๒๙.๓.๙ สามารถประกอบโครงสร้างเรือโลหะ โดยการเชื่อมประกอบแผ่น
เปลือกเรือ และเก๋งเรือได้
๒๙.๓.๑๐ สามารถเชื่อมประกอบเปลือกเรือ และเก๋งเรือได้
๒๙.๓.๑๑ สามารถใช้เทคนิค การเชื่อมแนวซึมลึก แนวเต็ม และแนวทับหน้าได้
๒๙.๓.๑๒ สามารถปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ท่อได้
๒๙.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒๙.๔.๑ ค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ นิ ร ภั ย การช่ า ง
เป็นอันดับแรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๒๙.๔.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๓๐ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างต่อเรือ (สาขางานช่างต่อ
เรือไม้และไฟเบอร์กล๊าส) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๓๐.๑ มี ค วามรู้ ในวิ ช าชี พ เกี่ ยวกั บ การติ ด ตั้ งและซ่ อมประกอบโครงสร้ างตั วเรื อ ไม้
เรือไฟเบอร์กล๊าส การหล่อตัวเรือไฟเบอร์กล๊าส การทาแบบไม้ แบบไฟเบอร์กล๊าส ตอกหมัน ยาชันเรือไม้
๓๐.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน เขียนแบบท่อและฉนวนในเรือ และการใช้
รหัสข้อกาหนดมาตรฐาน การขยายระบบท่อ ระบบควบคุม ประกอบ ติดตั้ง
๓๐.๑.๒ มี ความรู้เกี่ ย วกั บ การเขี ยนแบบและอ่ านแบบเรือ ประเภทต่ างๆ
การใช้คาศัพท์ สัญลักษณ์ และเส้นต่างๆ การเขียนแบบและอ่านแบบเรือ
๓๐.๑.๓ มี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การเขี ย นแบบลายเส้ น เรือ ท้ อ งกลม การเขี ย น
ตารางออฟเซท การเขียนแบบลายเส้นเรือท้องกลมลงในกระดาษไขและพิมพ์เขียว
๓๐.๑.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้และบารุงรักษาเครื่องมืองานไม้
๓๐.๑.๕ มีค วามเข้ าใจเกี่ยวกั บ หลั ก การ วิวัฒ นาการของการต่อ เรือ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อเรือลักษณะของอู่เรือ และคานเรือ
๓๐.๑.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการเชื่อมแก๊ส
๓๐.๑.๗ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการและวิธีการขยายแบบ และการถ่าย
แบบเรือ สามารถขยายแบบ ถ่ายแบบ และทาเทมเพลตชิ้นส่วนเรือ
๓๐.๑.๘ มีค วามเข้าใจเกี่ย วกั บ หลั ก การออกแบบ การวางแผน จั ดล าดั บ
ขั้นตอนการทางาน
๓๐.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๓๐.๒.๑ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การประกอบโครงสร้ า งเรื อ ไม้ และ
การวางแผนการต่อเรือ

- ๕๒ ๓๐.๒.๒ มีความรู้เกี่ยวกับการเข้าเปลือกเรือ ดาดฟ้า และกงเรือไม้
๓๐.๒.๓ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การสร้ า งแบบไฟเบอร์ ก ล๊ าส สร้ างแบบหล่ อ
หล่อตกแต่ง ซ่อมบารุงโครงสร้างและเปลือกเรือไฟเบอร์กล๊าส
๓๐.๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบหล่อด้วยวัสดุชนิ ดต่างๆ สร้างแบบ
หล่อชนิดต่างๆ
๓๐.๒.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการหล่อตัวเรือไฟเบอร์กล๊าส
๓๐.๒.๖ มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบารุงเปลือกเรือไม้ เครื่องมือ และวัสดุที่ใช้
เตรียมงาน
๓๐.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๓๐.๓.๑ สามารถอ่าน เขียนแบบท่อ และฉนวนในเรือ และใช้รหัสข้อกาหนด
มาตรฐาน ขยายระบบท่อ ระบบควบคุม ประกอบ ติดตั้งได้
๓๐.๓.๒ สามารถเขี ย นแบบและอ่ า นแบบเรื อ ประเภทต่ า งๆ ใช้ ค าศั พ ท์
สัญลักษณ์ และเส้นต่างๆ เขียนแบบและอ่านแบบเรือได้
๓๐.๓.๓ สามารถเขี ย นแบบลายเส้ น เรื อ ท้ อ งกลม เขี ย นตารางออฟเซท
เขียนแบบลายเส้นเรือท้องกลมลงในกระดาษไข และพิมพ์เขียวได้
๓๐.๓.๔ สามารถใช้และบารุงรักษาเครื่องมืองานไม้ สามารถแต่งไม้ เลื่อยไม้
ต่อไม้ เข้ามุม เจาะเดือย ผ่าเดือย เข้าเดือย เพลาะไม้ เข้าลิ้น ดัด และอัดขึ้นรูปไม้ได้
๓๐.๓.๕ สามารถจ าแนกลั ก ษณะ ประโยชน์ ใช้ งานวั ส ดุ ที่ ใช้ ท าชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้างเปลือกเรือ และอุปกรณ์ประกอบตัวเรือโลหะได้
๓๐.๓.๖ สามารถปฏิบัติงานเชื่อมโลหะแผ่น ได้ ด้วยความปลอดภัยตามหลัก
อาชีวะอนามัย
๓๐.๓.๗ สามารถขยายแบบ ถ่ายแบบ และทาเทมเพลตชิ้นส่วนเรือได้
๓๐.๓.๘ สามารถเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในการผลิ ต
ครุภัณฑ์เรือ และควบคุมคุณภาพของงานครุภัณฑ์ได้
๓๐.๓.๙ สามารถประกอบส่วนต่างๆ ของเรือไม้ได้
๓๐.๓.๑๐ สามารถเข้าเปลือกเรือ ดาดฟ้าและเก๋งเรือไม้ได้
๓๐.๓.๑๑ สามารถสร้างแบบ ไฟเบอร์กล๊าส สร้างแบบหล่อ หล่อตกแต่ง ซ่อม
บารุงโครงสร้าง และเปลือกเรือไฟเบอร์กล๊าสได้
๓๐.๓.๑๒ สามารถสร้างแบบหล่อด้วยวัสดุชนิดต่างๆ ได้
๓๐.๓.๑๓ สามารถหล่อตัวเรือไฟเบอร์กล๊าสได้
๓๐.๓.๑๔ สามารถซ่อมบารุงเปลือกเรือไม้ เครื่องมือ และวัสดุที่ใช้ เตรียมงาน
และปฏิบัติงานตอกหมัน ยาชัน และทาสีเรือไม้ได้
๓๐.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๐.๔.๑ ค านึ งถึ งความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติ งานหรือนิ รภั ยการช่ าง เป็ น
อันดับแรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม

- ๕๓ ๓๐.๔.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๓๑ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่ สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างต่อเรือ (สาขางานช่าง
เชื่อมโลหะ) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๓๑.๑ มีความรู้ในวิชาชี พเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ า-แก๊ส เชื่อมด้ว ยกรรมวิธี
พิเศษ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานเชื่อมโลหะและตัวเรือ
๓๑.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน เขียนแบบท่อและฉนวนในเรือ และการใช้
รหัสข้อกาหนดมาตรฐาน การขยายระบบท่อ ระบบควบคุม ประกอบ ติดตั้ง
๓๑.๑.๒ มี ความรู้ เกี่ ยวกั บการเขี ย นแบบและอ่ านแบบเรือ ประเภทต่ างๆ
การใช้คาศัพท์ สัญลักษณ์ และเส้นต่างๆ การเขียนแบบและอ่านแบบเรือ
๓๑.๑.๓ มี ความรู้ เกี่ ยวกั บการเขี ย นแบบลายเส้ น เรื อ ท้ อ งกลม การเขี ย น
ตารางออฟเซท การเขียนแบบลายเส้นเรือท้องกลมลงในกระดาษไขและพิมพ์เขียว
๓๑.๑.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้และบารุงรักษาเครื่องมืองานไม้
๓๑.๑.๕ มี ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ หลั ก การ วิ วัฒ นาการของการต่ อ เรือ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อเรือลักษณะของอู่เรือ และคานเรือ
๓๑.๑.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการเชื่อมแก๊ส
๓๑.๑.๗ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการขยายแบบและถ่ายแบบเรือ
๓๑.๑.๘ มี ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ หลั ก การออกแบบ การวางแผน จั ด ล าดั บ
ขั้นตอนการทางาน
๓๑.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๓๑.๒.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการ ความปลอดภัยในงานเชื่อม และ
กระบวนการเชื่อม การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วัสดุ งานทาสีตัวเรือ งานปล่อยเรือลงน้า
๓๑.๒.๒ มีความเข้าใจคุณสมบัติและความสามารถในการเชื่อมของวัสดุ
๓๑.๒.๓ มีความรู้เกี่ยวกับการบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
ในขั้นพื้นฐานได้
๓๑.๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบหล่อด้วยวัสดุชนิดต่างๆ
๓๑.๒.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ซ่อมบารุงได้
๓๑.๒.๖ มีความรู้เกี่ยวกับ การควบคุมคุณ ภาพ และการทดสอบรอยเชื่อม
ตามมาตรฐาน
๓๑.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๓๑.๓.๑ สามารถอ่าน เขียนแบบท่อ และฉนวนในเรือ และใช้รหัสข้อกาหนด
มาตรฐาน ขยายระบบท่อ ระบบควบคุม ประกอบ ติดตั้งได้
๓๑.๓.๒ สามารถเขี ย นแบบและอ่ า นแบบเรื อ ประเภทต่ า งๆ ใช้ ค าศั พ ท์
สัญลักษณ์ และเส้นต่างๆ เขียนแบบและอ่านแบบเรือได้
๓๑.๓.๓ สามารถเขี ย นแบบลายเส้ น เรื อ ท้ อ งกลม เขี ย นตารางออฟเซท
เขียนแบบลายเส้นเรือท้องกลมลงในกระดาษไขและพิมพ์เขียวได้

- ๕๔ ๓๑.๓.๔ สามารถใช้และบารุงรักษาเครื่องมืองานไม้ สามารถแต่งไม้ เลื่อยไม้
ต่อไม้ เข้ามุม เจาะเดือย ผ่าเดือย เข้าเดือย เพลาะไม้ เข้าลิ้น ดัด และอัดขึ้นรูปไม้ได้
๓๑.๓.๕ สามารถจ าแนกลั ก ษณะ ประโยชน์ ใช้ งานวั ส ดุ ที่ ใช้ ท าชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้างเปลือกเรือ และอุปกรณ์ประกอบตัวเรือโลหะได้
๓๑.๓.๖ สามารถปฏิบัติงานเชื่อมโลหะแผ่น ด้วยความปลอดภัยตามหลั ก
อาชีวะอนามัยได้
๓๑.๓.๗ สามารถขยายแบบ ถ่ายแบบ และทาเทมเพลตชิ้นส่วนเรือได้
๓๑.๓.๘ สามารถเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในการผลิ ต
ครุภัณฑ์เรือ และควบคุมคุณภาพของงานครุภัณฑ์ได้
๓๑.๓.๙ สามารถเลื อ กใช้เครื่องมือและอุป กรณ์ วัส ดุ งานทาสี ตัว เรือ งาน
ปล่อยเรือลงน้าได้
๓๑.๓.๑๐ สามารถใช้เทคนิคการเชื่อมแนวซึมลึก แนวเต็ม และแนวทับหน้าได้
๓๑.๓.๑๑ สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมด้วยกรรมวิธีพิเศษได้
๓๑.๓.๑๒ สามารถสร้างแบบหล่อด้วยวัสดุชนิดต่างๆได้
๓๑.๓.๑๓ สามารถเชื่อมซ่อมบารุง และเชื่อมประสานวัสดุชนิด ต่างๆ ได้ โดย
สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
๓๑.๓.๑๔ สามารถตรวจสอบรอยเชื่อมและ แก้ไขข้อบกพร่องของรอยเชื่อม ได้
๓๑.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๑.๔.๑ คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบั ติงานหรือนิรภัยการช่างเป็ น
อันดับ แรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๓๑.๔.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๓๒ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่ สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างต่อเรือ (สาขางานช่าง
เขียนแบบต่อเรือ) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๓๒.๑ มีความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับการเขียนแบบโครงสร้างเรือ เขียนแบบเรือขนาดเล็ก
เขียนแบบเรือขนาดกลาง เขียนแบบผลิตภัณฑ์ในเรือ
๓๒.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับการอ่าน เขียนแบบท่อ และฉนวนในเรือ และการ
ใช้รหัสข้อกาหนดมาตรฐาน การขยายระบบท่อ ระบบควบคุม ประกอบ ติดตั้ง
๓๒.๑.๒ มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบและอ่านแบบเรือประเภทต่างๆ การ
ใช้คาศัพท์ สัญลักษณ์ และเส้นต่างๆ เขียนแบบและอ่านแบบเรือ
๓๒.๑.๓ มี ความรู้ เกี่ ยวกั บการเขี ย นแบบลายเส้ น เรื อ ท้ อ งกลม การเขี ย น
ตารางออฟเซท การเขียนแบบลายเส้นเรือท้องกลมลงในกระดาษไขและพิมพ์เขียว
๓๒.๑.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ และบารุงรักษาเครื่องมืองานไม้
๓๒.๑.๕ มีค วามเข้ าใจเกี่ยวกั บ หลั ก การ วิวัฒ นาการของการต่อ เรือ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อเรือลักษณะของอู่เรือ และคานเรือ

- ๕๕ ๓๒.๑.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการเชื่อมแก๊ส
๓๒.๑.๗ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการขยายแบบและถ่ายแบบเรือ
๓๒.๑.๘ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เข้ า ใจหลั ก การออกแบบ การวางแผน
จัดลาดับขั้นตอนการทางาน
๓๒.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๓๒.๒.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนการเขียนแบบโครงสร้างเรือ
๓๒.๒.๒ มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบขยายส่วนโครงสร้าง การต่อเชื่ อม
โครงสร้างเรือโลหะ เรือไม้เรือไฟเบอร์กล๊าส และประมาณการวัสดุ
๓๒.๒.๓ มี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การเขี ย นแบบรู ป ด้ า นข้ างภายนอก เพื่ อ แสดง
รูปร่าง รูปแปลน จัดแบ่งส่วนต่างๆ ของเรือ โครงสร้างและการติดตั้งเครื่องประกอบตัวเรือขนาดเล็ก
๓๒.๒.๔ มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนแบบผลิตภัณฑ์ในเรือ
๓๒.๒.๕ มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบรูปด้านข้างภายนอกเพื่อแสดงรูปร่าง
รูปแปลน จัดแบ่งส่วนต่างๆ ของเรือโครงสร้าง และการติดตั้งเครื่องประกอบตัวเรือ ระบบอาวุธของเรือขนาด
กลางขึ้นไป
๓๒.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๓๒.๓.๑ สามารถอ่าน เขียนแบบท่อ และฉนวนในเรือ และใช้รหัสข้อกาหนด
มาตรฐาน การขยายระบบท่อ ระบบควบคุม ประกอบ ติดตั้งได้
๓๒.๓.๒ สามารถเขี ย นแบบและอ่ า นแบบเรื อ ประเภทต่ า งๆ ใช้ ค าศั พ ท์
สัญลักษณ์ และเส้นต่างๆ เขียนแบบและอ่านแบบเรือได้
๓๒.๓.๓ สามารถเขี ย นแบบลายเส้ น เรื อ ท้ อ งกลม เขี ย นตารางออฟเซท
เขียนแบบลายเส้นเรือท้องกลมลงในกระดาษไขและพิมพ์เขียวได้
๓๒.๓.๔ สามารถใช้และบารุงรักษาเครื่องมืองานไม้ สามารถแต่งไม้ เลื่อยไม้
ต่อไม้ เข้ามุม เจาะเดือย ผ่าเดือย เข้าเดือย เพลาะไม้ เข้าลิ้น ดัด และอัดขึ้นรูปไม้ได้
๓๒.๓.๕ สามารถจาแนกลักษณะ ประโยชน์ การใช้งานวัสดุที่ใช้ทาชิ้นส่วน
โครงสร้างเปลือกเรือ และอุปกรณ์ประกอบตัวเรือโลหะได้
๓๒.๓.๖ สามารถปฏิบัติงานเชื่อมโลหะแผ่น ด้วยความปลอดภัยตามหลั ก
อาชีวะอนามัยได้
๓๒.๓.๗ สามารถขยายแบบ ถ่ายแบบ และทาเทมเพลตชิ้นส่วนเรือได้
๓๒.๓.๘ สามารถเลื อ กใช้ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ในการผลิ ต
ครุภัณฑ์เรือและควบคุมคุณภาพของงานครุภัณฑ์ได้
๓๒.๓.๙ สามารถเขียนแบบโครงสร้าง เขียนแบบขยายส่วนต่างๆ ของเรือ ได้
๓๒.๓.๑๐ สามารถเขียนแบบขยายส่วนโครงสร้าง ต่อเชื่อมโครงสร้างเรือโลหะ
เรือไม้เรือไฟเบอร์กล๊าส และประมาณการวัสดุได้
๓๒.๓.๑๑ สามารถเขี ย นแบบรู ป ด้ า นข้ า งภายนอกได้ เพื่ อ แสดงรู ป ร่ า ง
รูปแปลน จัดแบ่งส่วนต่างๆ ของเรือ โครงสร้างและการติดตั้งเครื่องประกอบตัวเรือขนาดเล็ก

- ๕๖ ๓๒.๓.๑๒ สามารถออกแบบ เขียนแบบผลิตภัณฑ์ในเรือ ได้อย่างถูกต้อง
๓๒.๓.๑๓ สามารถเขียนแบบรูปด้านข้างภายนอกเพื่อแสดงรูปร่าง รูปแปลน
จัดแบ่งส่วนต่างๆ ของเรือโครงสร้าง และติดตั้งเครื่องประกอบตัวเรือ ระบบอาวุธของเรือขนาดกลางขึ้นไปได้
๓๒.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๒.๔.๑ คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบั ติงานหรือนิรภัยการช่างเป็ น
อันดับ แรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๓๒.๔.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๓๓ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างการอู่เรือ (สาขางานช่าง
การอู่เรือ) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๓๓.๑ มีความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการอู่เรือ เทคนิคการต่อเรือ และ
การเรือวิทยา
๓๓.๑.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้อุปกรณ์เครื่องมือของช่างเชือกลวด
๓๓.๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางด้านกลศาสตร์ การคานวณหา
ขนาดของเชือก ลวด โซ่ กว้าน เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ในงานผ่อนแรง
๓๓.๑.๓ มี ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ หลั กการใช้ เครื่ องมื อ การท าความสะอาด
ท้องเรือ เช่น พ่นทรายหรือฉีดน้า
๓๓.๑.๔ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การผสมสี พ่ น การทาสี เรื อ และใช้
เครื่องมือพ่นทาสีเรือ
๓๓.๑.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกัดกร่อน และการเกิดสนิม วิธีก าร
ป้องกันการกัดกร่อน การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ การเลือกประเภทสี
๓๓.๑.๖ มีความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับการตัดเย็บ
๓๓.๑.๗ มีความเข้าใจหลักการเกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆ
๓๓.๑.๘ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บผ้าชนิดต่างๆ
๓๓.๑.๙ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ปั่นจั่น รถโฟรคลิฟท์ รถเทเลอร์
เครนไฟฟ้า และเรือพอนทูล
๓๓.๑.๑๐ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การงานตั้ งหมอนรั บ เรื อ และการใช้
เครื่องมือต่างๆ
๓๓.๑.๑๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการงานอู่เรือ เทคนิคการทางานและการ
ใช้เครื่องมือ
๓๓.๑.๑๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางหมอนรับเรือตาม Docking Plan
ได้อย่างถูกต้อง
๓๓.๑.๑๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ไม้ค้ายันเรือตามจุดต่างๆ
๓๓.๒ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๓๓.๒.๑ สามารถปฏิ บัติงานเกี่ยวกับการผู กเชือกและเงื่อนต่ างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

- ๕๗ ๓๓.๒.๒ สามารถอธิ บ ายการใช้ ร อก ผู ก รอกเพื่ อ ผ่ อ นแรงใช้ ง านต่ า งๆ
ถักเชือกลูกตะเพา ทาตาข่ายระบายพลได้
๓๓.๒.๓ สามารถค านวณหาขนาดของเชื อ ก ลวด โซ่ กว้ า น เครื่ อ งมื อ
เครื่องทุ่นแรงในงานผ่อนแรงได้
๓๓.๒.๔ สามารถท าความสะอาดท้ องเรื อได้ ถู กต้ องตามประเภทของเรื อ ได้
มีทักษะในการใช้เครื่องมือทาความสะอาดท้องเรือ
๓๓.๒.๕ มี ทักษะในการใช้เครื่องมือปฏิ บัติการพ่ นทาสี เรือได้อย่างถูกต้อง
และสามารถตรวจสอบความหนาของสีหลังการพ่นได้
๓๓.๒.๖ สามารถวางแผนการป้ องกันการกัดกร่อนตั วเรือ บ ารุงรัก ษาเรือ
การเตรียมพื้นผิว การพ่นสี และการทาสีได้
๓๓.๒.๗ อธิบายวิธีการเย็บจักร ข้อขัดข้อง การแก้ไข และวิธีการบารุงรักษาได้
๓๓.๒.๘ มีทักษะบอกถึงคุณ สมบัติและประโยชน์ของผ้าชนิดต่างๆ วิธีการ
เก็บรักษาให้คงสภาพใช้งาน
๓๓.๒.๙ มีทักษะการตัดเย็บผ้าชนิดต่างๆ ให้ เป็ นรูปพรรณ เย็บธงไตรรงค์
เย็บธงราชนาวี
๓๓.๒.๑๐ มี ทั ก ษะในการใช้ งานและการบ ารุ งรั ก ษาปั่ น จั่ น รถโฟรคลิ ฟ ท์
รถเทเลอร์ เครนไฟฟ้า และเรือพอนทูล
๓๓.๒.๑๑ สามารถใช้เครื่องมือวางหมอนตาม Docking Plan แต่งเพื่อให้ตรง
ศูนย์กลางอู่ได้ถูกต้อง ใช้ไม้ค้ายันข้างเรือเพื่อการทรงตัวของเรือ วางหมอนเสริมหัวกลางและท้ายเรือในขณะที่
น้าลดได้
๓๓.๒.๑๒ สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ในการเปิด -ปิดประตู และปรับแต่ง
ระดับน้าในอู่ ใช้เครื่องสูบน้า วางหมอนและค้ายัน นาเรือเข้า-ออก ใช้เครื่องมือล้างอู่ เก็บรักษาและซ่อมบารุง
ไม้หมอน ไม้ค้ายันและเครื่องมือที่ชารุดได้
๓๓.๒.๑๓ สามารถใช้เครื่องมือในการนาเรือเข้า-ออกได้
๓๓.๒.๑๔ สามารถใช้ไม้ค้ายันเรือตามจุดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถเปิด-ปิด
ประตูอเู่ พื่อนาเรือเข้าออก และปฏิบัติการนาเรือเข้า-ออกจากอู่ได้
๓๓.๓ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๓.๓.๑ คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบั ติงานหรือนิรภัยการช่างเป็ น
อันดับ แรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๓๓.๓.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๓๔ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่ ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
(สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๓๔.๑ มี ค วามรู้ ในวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ ปฏิ บั ติ ง านผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานซ่อมสร้างเรือ การใช้เครื่องมือวัดละเอียด การตรวจสอบงานเครื่องมือกล และการ
ประมาณราคา

- ๕๘ ๓๔.๑.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการเบื้อ งต้น ของระบบนิ ว เมติ กส์ และ
ไฮดรอลิกส์ สามารถอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุม การทางานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
๓๔.๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการทางาน ชนิด ประเภท หน้าที่ ของ
เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ สามารถสอบเทียบ จัดเก็บ และการบารุงรักษาเครื่องมือวัด
๓๔.๑.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบ และอ่านแบบชุดแท่นท้าย
เครื่องกลึง ชุดป้อมจับมีด เครื่องกลึงชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีดอัตโนมัติ
เครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัด สามารถเขียนแบบชุดแท่นท้ายเครื่องกลึงชุดป้อมจับมีด เครื่องกลึงชุดเพลา
หัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีดอัตโนมัติเครื่องไสและ ปากกาจับงานเครื่องกัด
๓๔.๑.๔ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การสร้ า งหุ่ น แบบ ชนิ ด ไม่ มี ไส้ แ บบ
มีไส้แบบ แบบปาดทราย แบบพิมพ์เขียว แบบจากตัวอย่างของจริงสามารถสร้างหุ่นแบบชนิดไม่มี ไส้ มีไส้แบบ
ฝาเกลียว ชนิดฝาบนฝาล่างเหมือนกัน และ ๒ ฝาประกบชนิดฝาบนและฝาล่างไม่เหมือนกัน ทาหุ่นแบบชนิด
ซับซ้อนมีไส้แบบในตัว ทาหุ่นแบบชนิดที่เป็นแบบซับซ้อนที่ ไส้แบบซับซ้อนในตัว ทาหุ่นแบบและไส้แบบชนิด
ปาดทราย ทาหุ่นแบบจากพิมพ์เขียว และทาหุ่นแบบจากของจริง
๓๔.๑.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการหล่อโลหะมีความสามารถ
ในการหล่อโลหะเบื้องต้นการใช้เครื่องมือช่วยในการหล่อโลหะ การเทน้าโลหะ และการตกแต่งชิ้นงานหล่อ
๓๔.๑.๖ มี ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ ส่ ว นประกอบ และลั ก ษณะของ
เครื่องมือกลพื้นฐาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานกลึง ไส เจียระไน และเจาะเบื้องต้น
๓๔.๑.๗ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องทาความเย็นระบบ
อัดไอ มีความสามารถในการใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกล และทางไฟฟ้า
ของเครื่องทาความเย็น และปรับอากาศ
๓๔.๑.๘ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการติดตั้งเครื่องยนต์เรือ การขยายแบบ
ชิ้นส่วน ส่วนประกอบในการติดตั้งเครื่องยนต์สามารถในการติดตั้งเครื่องยนต์เรือ และอุปกรณ์
๓๔.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๓๔.๒.๑ มีค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ การใช้เครื่องมือ กลเพื่ อปฏิ บั ติ งานรูป แบบ
ต่างๆ สามารถเลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการวัดและตรวจสอบ รวมถึงการบารุงรักษาเครื่องมือได้อย่าง
ถูกต้อง
๓๔.๒.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึงเครื่องไส
เครื่องกัด เครื่องเจียระไน วิธีการทางานของเครื่องลับคมตัด เครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติส ามารถใช้อุปกรณ์พิเศษ
สาหรับงานกลึงงานกัด งานไส งานเจียระไน การใช้เครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องลับคมตัด
๓๔.๒.๓ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งกลตามมาตรฐานรู ป ร่ า ง
ลักษณะ หน้าที่การใช้งานสามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนเครื่องกลจากตารางมาตรฐานได้เหมาะสมกับหน้าที่
๓๔.๒.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วน เครื่องมือกล เข้าใจ
ขั้นตอนในการผลิตด้วยการตัดเฉือนโลหะและเข้าใจขั้นตอนในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
๓๔.๒.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่ วน
แม่แรงไฮดรอลิกส์ ระบบปรับพิชใบจักร ระบบเครื่องถือท้าย และปั๊มน้ามันกาลังดันสูง
๓๔.๒.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ มาตรฐานวิธีการในงานขูดผิว การใช้
เครื่องมือ และการตรวจสอบสามารถปฏิบัติการปรับผิวงานด้วยวิธีการขูดผิว

- ๕๙ ๓๔.๒.๗ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การวิ ธี ก ารซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ งจั ก รกล
การศึกษาคู่มือ การบารุงรักษาคู่มือ การถอดประกอบและการซ่อมบารุงเครื่องจักรกล สามารถเลือก และใช้
เครื่ อ งมื อ ในงานซ่ อ มบ ารุ งรั ก ษา ถอดประกอบ การหล่ อ ลื่ น ชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจั ก รกลได้ ต ามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต
๓๔.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๓๔.๓.๑ สามารถอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ได้
๓๔.๓.๒ สามารถสอบเทียบ จัดเก็บ และการบารุงรักษาเครื่องมือวัดได้
๓๔.๓.๓ สามารถเขียนแบบชุดแท่นท้ายเครื่องกลึง ชุดป้อมจับมีดเครื่องกลึง
ชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีดอัตโนมัติเครื่องไส และปากกาจับงานเครื่องกัดได้
๓๔.๓.๔ สามารถสร้างหุ่นแบบชนิดไม่มีไส้ มีไส้แบบฝาเกลียว ชนิดฝาบนฝา
ล่างเหมือนกัน และ ๒ ฝาประกบ ชนิดฝาบนและฝาล่า งไม่เหมือนกัน ทาหุ่นแบบชนิดซับซ้อนมี ไส้แบบในตัว
ทาหุ่นแบบชนิดที่เป็นแบบซับซ้อนที่ ไส้แบบซับซ้อนในตัว ทาหุ่นแบบและไส้ แบบชนิดปาดทราย ทาหุ่นแบบ
จากพิมพ์เขียว และทาหุ่นแบบจากของจริงได้
๓๔.๓.๕ สามารถหล่ อโลหะเบื้องต้นการใช้เครื่องมือช่วยในการหล่ อโลหะ
เทน้าโลหะ และตกแต่งชิ้นงานหล่อได้
๓๔.๓.๖ สามารถปฏิบัติงานกลึง ไส เจียระไน และเจาะเบื้องต้นได้
๓๔.๓.๗ สามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจร
ทางกลและทางไฟฟ้าของเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศได้
๓๔.๓.๘ สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เรือ ขยายแบบชิ้นส่วน และส่วนประกอบ
ในการติดตั้งเครื่องยนต์ได้
๓๔.๓.๙ สามารถเลื อกใช้เครื่องมื อ และอุป กรณ์ ในการวัดและตรวจสอบ
รวมถึงการบารุงรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
๓๔.๓.๑๐ สามารถใช้อุปกรณ์พิเศษสาหรับงานกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน
การใช้เครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติและเครื่องลับคมตัดได้
๓๔.๓.๑๑ สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนเครื่องกลจากตารางมาตรฐานได้เหมาะสม
กับหน้าที่
๓๔.๓.๑๒ สามารถอธิบ ายขั้ นตอนในการผลิ ตด้ วยการตั ดเฉือ นโลหะ และ
ขั้นตอนในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกได้
๓๔.๓.๑๓ สามารถถอดประกอบตรวจสภาพ ชิ้นส่วน แม่แรงไฮดรอลิกส์ ระบบ
ปรับพิชใบจักร ระบบเครื่องถือท้ายและ ปั๊มน้ามันกาลังดันสูงได้
๓๔.๓.๑๔ สามารถใช้เครื่องมือและการตรวจสอบ สามารถปฏิบัติการปรับผิว
งานด้วยวิธีการขูดผิวได้
๓๔.๓.๑๕ สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในงานซ่อมบารุงรักษา ถอดประกอบ
การหล่อลื่นชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๓๔.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๖๐ ๓๔.๔.๑ คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบั ติงานหรือนิรภัยการช่างเป็ น
อันดับ แรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่ บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๓๔.๔.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๓๕ นั กเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่ สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
(สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๓๕.๑ มี ค วามรู้ ในวิ ช าชี พ เกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ง านผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานซ่อมสร้างเรือ การใช้เครื่องมือวัดละเอียด การตรวจสอบงานเครื่องมือกล และการ
ประมาณราคา
๓๕.๑.๑ มี ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ หลั กการเบื้ องต้ น ของระบบนิ วเมติ กส์ และ
ไฮดรอลิกส์
๓๕.๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการทางาน ชนิด ประเภท หน้าที่ ของ
เครื่องมือวัดและเครื่องมือตรวจสอบ
๓๕.๑.๓ มี ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นแบบ และการอ่ านแบบชุ ด
แท่นท้ายเครื่องกลึง ชุดป้อมจับมีด เครื่องกลึงชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีด
อัตโนมัติเครื่องไส และปากกาจับงานเครื่องกัด
๓๕.๑.๔ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การสร้ า งหุ่ น แบบ ชนิ ด ไม่ มี ไส้ แบบ
มีไส้แบบ แบบปาดทราย แบบพิมพ์เขียว และแบบจากตัวอย่างของจริง
๓๕.๑.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการหล่อโลหะ
๓๕.๑.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับส่วนประกอบ และลักษณะ
ของเครื่องมือกลพื้นฐาน
๓๕.๑.๗ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องทาความเย็นระบบอัดไอ
๓๕.๑.๘ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการติดตั้งเครื่องยนต์เรือ การขยายแบบ
ชิ้นส่วน และส่วนประกอบในการติดตั้งเครื่องยนต์
๓๕.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๓๕.๒.๑ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การท างานของเครื่ อ งยนต์ ดี เซลเรื อ
ขนาดใหญ่ เข้าใจในการใช้เครื่องมือพิเศษประจาเครื่องยนต์ดีเซลเรือขนาดใหญ่
๓๕.๒.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดละเอียด
๓๕.๒.๓ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การท างาน หน้ า ที่ ก ารท างานของ
ส่วนประกอบ การใช้เครื่องมือถอดประกอบ และตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก
๓๕.๒.๔ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การขยายแบบเรือ และท าแผ่ น แบบ
ส่วนประกอบเพื่อการติดตั้งเครื่องยนต์
๓๕.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๓๕.๓.๑ สามารถอ่ านและเขี ย นวงจร ต่ อ วงจรควบคุ ม การท างานระบบ
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้
๓๕.๓.๒ สามารถสอบเทียบ จัดเก็บ และบารุงรักษาเครื่องมือวัดได้

- ๖๑ ๓๕.๓.๓ สามารถเขียนแบบชุดแท่นท้ายเครื่องกลึงชุดป้อมจับมีด เครื่องกลึง
ชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีดอัตโนมัติเครื่องไส และปากกาจับงานเครื่องกัดได้
๓๕.๓.๔ สามารถสร้างหุ่นแบบชนิดไม่มีไส้ มีไส้แบบฝาเกลียว ชนิดฝาบนฝา
ล่างเหมือนกัน และ ๒ ฝาประกบ ชนิดฝาบนและฝาล่างไม่เหมือนกัน ทาหุ่นแบบชนิดซับซ้อนมี ไส้แบบในตัว
ทาหุ่นแบบชนิดที่เป็นแบบซับซ้อนที่ไส้แบบซับซ้อนในตัว ทาหุ่นแบบและไส้แบบชนิดปาดทราย ทาหุ่นแบบจาก
พิมพ์เขียว และทาหุ่นแบบจากของจริงได้
๓๕.๓.๕ สามารถในการหล่อโลหะเบื้องต้นการใช้เครื่องมือช่วยในการหล่อ
โลหะ เทน้าโลหะ และตกแต่งชิ้นงานหล่อได้
๓๕.๓.๖ สามารถปฏิบัติงานกลึง ไส เจียระไน และเจาะเบื้องต้นได้
๓๕.๓.๗ สามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจร
ทางกลและทางไฟฟ้าของเครื่องทาความเย็น และปรับอากาศได้
๓๕.๓.๘ สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เรือ ขยายแบบชิ้นส่วน ส่วนประกอบใน
การติดตั้งเครื่องยนต์ได้
๓๕.๓.๙ สามารถอธิบายการใช้เครื่องมือพิเศษประจาเครื่องยนต์ดีเซลเรือ
ขนาดใหญ่ได้
๓๕.๓.๑๐ สามารถใช้เครื่องมือ และเครื่องมือพิเศษประจาเครื่องยนต์ดีเซล
พร้ อ มทั้ งอุ ป กรณ์ ช่ ว ยในการปรั บ แต่ งได้ อ ย่ างถู กต้ อ ง ปฏิ บั ติก ารถอดประกอบชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ต่ างๆ
ตามขั้นตอนได้
๓๕.๓.๑๑ สามารถใช้เครื่องมือถอดประกอบ และตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก
สามารถบารุงรักษา บริการระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์เล็กได้
๓๕.๓.๑๒ สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้ น ส่ ว นให้ บ ริ ก ารและการ
บารุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถประมาณราคาค่าบริการได้
๓๕.๓.๑๓ สามารถติดตั้งเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบในตัวเรือ ให้สัมพันธ์
กับเพลาใบจักร พร้อมตรวจสอบการติดตั้งเครื่องยนต์เรือได้ โดยการทดลองเรือ
๓๕.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๕.๔.๑ คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบั ติงานหรือนิรภัยการช่างเป็ น
อันดับ แรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๓๕.๔.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๓๖ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่ ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
(สาขางานช่างเครื่องทาความเย็น และปรับอากาศ) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๓๖.๑ มี ค วามรู้ ในวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ ปฏิ บั ติ ง านผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานซ่อมสร้างเรือ การใช้เครื่องมือวัดละเอียด การตรวจสอบงานเครื่องมือกล และการ
ประมาณราคา

- ๖๒ ๓๖.๑.๑

มี ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บหลั กการเบื้ องต้ น ของระบบนิ วเมติ กส์ และ

ไฮดรอลิกส์
๓๖.๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการทางาน ชนิด ประเภท หน้าที่ ของ
เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
๓๖.๑.๓ มี ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นแบบ และการอ่ านแบบชุ ด
แท่นท้ายเครื่องกลึง ชุดป้อมจับมีด เครื่องกลึงชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีด
อัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัด
๓๖.๑.๔ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การสร้ า งหุ่ น แบบ ชนิ ด ไม่ มี ไส้ แ บบ
มีไส้แบบ แบบปาดทราย แบบพิมพ์เขียว แบบจากตัวอย่างของจริง
๓๖.๑.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการหล่อโลหะ
๓๖.๑.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับส่วนประกอบ และลักษณะ
ของเครื่องมือกลพื้นฐาน
๓๖.๑.๗ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการติดตั้งเครื่องยนต์เรือ การขยายแบบ
ชิ้นส่วน ส่วนประกอบในการติดตั้งเครื่องยนต์
๓๖.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๓๖.๒.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องทาความเย็นระบบอัดไอ
๓๖.๒.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วงจรเครื่องควบคุมเครื่องทาความเย็นและ
ปรับอากาศทั้งทางกลและทางไฟฟ้า
๓๖.๒.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของระบบตู้เย็นขนาดเล็ก
๓๖.๒.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของวงจรเครื่องควบคุมเครื่อง
ทาความเย็นและปรับอากาศ
๓๖.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๓๖.๓.๑ สามารถอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ได้
๓๖.๓.๒ สามารถสอบเทียบ จัดเก็บ และบารุงรักษาเครื่องมือวัดได้
๓๖.๓.๓ สามารถเขียนแบบชุดแท่นท้ายเครื่องกลึงชุดป้อมจับมีด เครื่องกลึง
ชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีดอัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัดได้
๓๖.๓.๔ สามารถสร้างหุ่นแบบชนิดไม่มีไส้ มีไส้แบบฝาเกลียว ชนิดฝาบนฝา
ล่างเหมือนกัน และ ๒ ฝาประกบ ชนิดฝาบนและฝาล่างไม่เหมือนกัน ทาหุ่นแบบชนิดซับซ้อนมี ไส้แบบในตัว
ทาหุ่นแบบชนิดที่เป็นแบบซับซ้อนที่ไส้แบบซับซ้อนในตัว ทาหุ่นแบบและไส้แบบชนิดปาดทราย ทาหุ่นแบบจาก
พิมพ์เขียว และทาหุ่นแบบจากของจริงได้
๓๖.๓.๕ สามารถในการหล่อโลหะเบื้องต้นการใช้เครื่องมือช่วยในการหล่อ
โลหะ เทน้าโลหะ และตกแต่งชิ้นงานหล่อได้
๓๖.๓.๖ สามารถปฏิบัติงานกลึง ไส เจียระไน และเจาะเบื้องต้นได้
๓๖.๓.๗ สามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจร
ทางกลและทางไฟฟ้าของเครื่องทาความเย็น และปรับอากาศได้

- ๖๓ ๓๖.๓.๘ สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เรือ ขยายแบบชิ้นส่วน ส่วนประกอบใน
การติดตั้งเครื่องยนต์ได้
๓๖.๓.๙ สามารถต่ อ เกจวัด เข้ าระบบท าความเย็น หรือเครื่องปรับ อากาศ
พร้อมทั้งปรับแต่งได้อย่างถูกต้อง สามารถควบคุมเครื่องแวคคั่มเข้ากับระบบได้อย่างถูกต้อง
๓๖.๓.๑๐ สามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจร
ทางกลได้
๓๖.๓.๑๑ สามารถเลื อกขนาด ติด ตั้ ง ตรวจซ่ อม และบ ารุงรักษาเครื่องท า
ความเย็นและปรับอากาศได้
๓๖.๓.๑๒ สามารถตรวจสอบหาข้อบกพร่องของระบบตู้เย็นขนาดเล็กได้
๓๖.๒.๑๓ สามารถตรวจสอบหาสาเหตุ ของการชารุดเสียหายได้ สามารถใช้
เกจวัดความดัน ละความดั น รอบได้อ ย่ างถู กต้ อง สามารถตรวจหารอยรั่ว ของน้ ายา ปฏิ บั ติก ารไล่ อ ากาศ
สามารถถอดประกอบ ซ่ อ มแซม แก้ ไ ขชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ของตู้ เย็ น ขนาดเล็ ก และบ ารุ ง รั ก ษา ได้
๓๖.๒.๑๔ สามารถตรวจซ่ อ มระบบเครื่ อ งควบคุ ม เครื่อ งท าความเย็ น และ
ปรับอากาศได้
๓๖.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๖.๔.๑ คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบั ติงานหรือนิรภัยการช่างเป็ น
อันดับ แรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้ เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๓๖.๔.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๓๗ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่ ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
(สาขางานช่างโลหะ) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๓๗.๑ มี ค วามรู้ ในวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ ปฏิ บั ติ ง านผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานซ่อมสร้างเรือ การใช้เครื่องมือวัดละเอียด การตรวจสอบงานเครื่องมือกล และการ
ประมาณราคา
๓๗.๑.๑ มี ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บหลั กการเบื้ องต้ น ของระบบนิ วเมติ กส์ และ
ไฮดรอลิกส์
๓๗.๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการทางาน ชนิด ประเภท หน้าที่ ของ
เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
๓๗.๑.๓ มี ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นแบบ และการอ่ านแบบชุ ด
แท่นท้ายเครื่องกลึง ชุดป้อมจับมีด เครื่องกลึงชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีด
อัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัด
๓๗.๑.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างหุ่นแบบ ชนิดไม่มีไส้แบบ มีไส้แบบ
แบบปาดทราย แบบพิมพ์เขียว แบบจากตัวอย่างของจริง
๓๗.๑.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการหล่อโลหะ
๓๗.๑.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับส่วนประกอบ และลักษณะ
ของเครื่องมือกลพื้นฐาน

- ๖๔ ๓๗.๑.๗ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องทาความเย็นระบบอัดไอ
๓๗.๑.๘ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการติดตั้งเครื่องยนต์เรือ การขยายแบบ
ชิ้นส่วน ส่วนประกอบในการติดตั้งเครื่องยนต์
๓๗.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๓๗.๒.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการมาตรฐานวิธีการในงานขูดผิวการใช้
เครื่องมือ และการตรวจสอบ
๓๗.๒.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างหุ่นแบบชนิดไม่มีไส้แบบ เช่น พังงา
ใบจักร หุ่นแบบชนิดมีไส้แบบฝาเดียว และ ๒ ฝา ประกบสร้างหุ่นแบบชนิดที่เป็นแบบซับซ้อนมีไส้แบบในตัว
สร้างหุ่นแบบชนิดปาดทรายได้ สร้างหุ่นแบบจากพิมพ์เขียว จากตัวอย่างของจริงใช้เทคนิคการทาหุ่นแบบชนิด
ต่างๆ และใช้สัญลักษณ์
๓๗.๒.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอบชุบ และคุณสมบัติทางกลของเหล็ก
ชนิดของเตาชุบ สารจุ่มชุบ และวิธีการอบชุบเหล็ก
๓๗.๒.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการหลักการ และวิธีการเคลือบผิวโลหะทาง
เคมี-ไฟฟ้า และวิธีการเคลือบผิวด้วยพลาสติก
๓๗.๒.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทาแบบหล่ อโลหะชนิดต่างๆ ด้ว ยแบบ
ทรายชื้น การจัดระบบรูเท รูเบ้า รูวิ่ง รูล้น และทุ่นเย็น การทาไส้แบบ การเคลือบผิวแบบ สามารถปฏิบัติการ
ทาแบบหล่อสาหรับหล่อโลหะชนิดต่างๆ แบบหล่อทรายชื้น การทาไส้แบบ การจัดระบบรูเทรูล้น รู วิ่ง และการ
วางทุ่นเย็น
๓๗.๒.๖ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การหลอมละลายเหล็ ก หล่ อ โดยใช้ เตา
Cupolla การคานวณวัสดุบรรจุเตา
๓๗.๒.๗ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการหลักการทดสอบและควบคุมคุณภาพของ
น้าโลหะ ด้วยวิธีดูรูปร่างของผิวเหล็ก ดูขี้ตระกรัน ทดสอบรอยหักรูปลิ่ม และการทดสอบคาร์บอนเทียบเท่า
การเจาะและการอุดน้าเหล็ก
๓๗.๒.๘ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมคุณ ภาพงาน
ด้วยสายตา ด้วยมาตรวัดตรวจสอบทางวิธีเคมีและคุณสมบัติทางกล
๓๗.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๓๗.๓.๑ สามารถอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ได้
๓๗.๓.๒ สามารถสอบเทียบ จัดเก็บ และบารุงรักษาเครื่องมือวัด ได้
๓๗.๓.๓ สามารถเขียนแบบชุดแท่นท้ายเครื่องกลึงชุดป้อมจับมีด เครื่องกลึง
ชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีดอัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัดได้
๓๗.๓.๔ สามารถสร้างหุ่นแบบชนิดไม่มีไส้ มีไส้แบบฝาเกลียว ชนิดฝาบนฝา
ล่างเหมือนกัน และ ๒ ฝาประกบ ชนิดฝาบนและฝาล่างไม่เหมือนกัน ทาหุ่นแบบชนิดซับซ้อนมี ไส้แบบในตัว
ทาหุ่นแบบชนิดที่เป็นแบบซับซ้อนที่ไส้แบบซับซ้อนในตัว ทาหุ่นแบบและไส้แบบชนิดปาดทราย ทาหุ่นแบบจาก
พิมพ์เขียว และทาหุ่นแบบจากของจริงได้
๓๗.๓.๕ สามารถในการหล่อโลหะเบื้องต้นการใช้เครื่องมือช่วยในการหล่อ
โลหะ เทน้าโลหะ และตกแต่งชิ้นงานหล่อได้

- ๖๕ ๓๗.๓.๖ สามารถปฏิบัติงานกลึง ไส เจียระไน และเจาะเบื้องต้นได้
๓๗.๓.๗ สามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจร
ทางกลและทางไฟฟ้าของเครื่องทาความเย็น และปรับอากาศได้
๓๗.๓.๘ สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เรือ ขยายแบบชิ้นส่วน ส่วนประกอบใน
การติดตั้งเครื่องยนต์ได้
๓๗.๓.๙ สามารถปฏิบัติงานปรับผิวงานด้วยวิธีการขูดผิวได้
๓๗.๓.๑๐ สามารถสร้างหุ่ น แบบชนิ ดไม่ มี ไส้ แบบ มี ไส้ แบบ ฝาเดีย ว ๒ ฝา
ประกบ และสร้างหุ่นแบบชนิดที่เป็นแบบซับซ้อนมีไส้แบบในตัว สร้างหุ่นแบบและไส้แบบชนิดปาดทรายได้
๓๗.๓.๑๑ สามารถอบชุบเหล็กและทดสอบความแข็งได้
๓๗.๓.๑๒ สามารถชุ บ เคลื อ บผิ ว โลหะทางเคมี -ไฟฟ้ า และพลาสติ ก แก้ ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดจากการชุบเคลือบผิวได้
๓๗.๓.๑๓ สามารถปฏิ บัติการทาแบบหล่อสาหรับหล่อโลหะชนิดต่างๆ แบบ
หล่อทรายชื้น ทาไส้แบบ จัดระบบรูเทรูล้น รูวิ่ง และวางทุ่นเย็นได้
๓๗.๓.๑๔ สามารถปฏิบัติการหลอมละลายเหล็กหล่อ ได้ โดยใช้เตา Cupolla
และคานวณวัสดุบรรจุเตา
๓๗.๓.๑๕ สามารถปฏิบัติการทดสอบ และควบคุมคุณภาพของน้าโลหะด้วยวิธี
ดูรูปร่างของผิวเหล็ก ดูขี้ตระกรัน ทดสอบรอยหักรูปลิ่ม และทดสอบคาร์บอนเทียบเท่า เจาะและอุดน้าเหล็กได้
๓๗.๓.๑๖ สามารถปฏิ บั ติก ารตรวจสอบ และการควบคุม คุณ ภาพงานด้ ว ย
สายตา ด้วยมาตรวัด ตรวจสอบทางวิธีเคมี และคุณสมบัติทางกลได้
๓๗.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๗.๔.๑ คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบั ติงานหรือนิรภัยการช่างเป็ น
อันดับ แรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่ องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๓๗.๔.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๓๘ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่ ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
(สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๓๘.๑ มี ความรู้ ในวิ ช าชี พ เกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติ ง านผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานซ่อมสร้างเรือ การใช้เครื่องมือวัดละเอียด การตรวจสอบงานเครื่องมือกล และการ
ประมาณราคา
๓๘.๑.๑ มี ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บหลั กการเบื้ องต้ น ของระบบนิ วเมติ กส์ และ
ไฮดรอลิกส์
๓๘.๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการทางาน ชนิด ประเภท หน้าที่ ของ
เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ

- ๖๖ ๓๘.๑.๓ มี ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นแบบ และการอ่ านแบบชุ ด
แท่นท้ายเครื่องกลึง ชุดป้อมจับมีด เครื่องกลึงชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีด
อัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัด
๓๘.๑.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างหุ่นแบบ ชนิดไม่มีไส้แบบ มีไส้แบบ
แบบปาดทราย แบบพิมพ์เขียว แบบจากตัวอย่างของจริง
๓๘.๑.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการหล่อโลหะ
๓๘.๑.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับส่วนประกอบ และลักษณะ
ของเครื่องมือกลพื้นฐาน
๓๘.๑.๗ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องทาความเย็นระบบอัดไอ
๓๘.๑.๘ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการติดตั้ งเครื่องยนต์เรือ การขยายแบบ
ชิ้นส่วน ส่วนประกอบในการติดตั้งเครื่องยนต์
๓๘.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๓๘.๒.๑ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การอ่ า นแบบ เขี ย นแบบชิ้ น ส่ ว น
มาตรฐานเครื่องกล
๓๘.๒.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานและภาพ
ตัดต่างๆ ทางเครื่องกล
๓๘.๒.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบติดตั้งเครื่องยนต์เรือ การ
ขยายแบบชิ้นส่วน ส่วนประกอบในการติดตั้งเครื่องยนต์
๓๘.๒.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ การเขียนแบบระบบเครื่อง
ทาความเย็นและปรับอากาศ
๓๘.๒.๕ มีค วามเข้าใจเกี่ย วกับ หลั ก การอ่านแบบ การเขีย นแบบอุ ป กรณ์
การติดตั้งระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
๓๘.๒.๖ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของระบบท่อ
๓๘.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๓๘.๓.๑ สามารถอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทางานระบบนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์ได้
๓๘.๓.๒ สามารถสอบเทียบ จัดเก็บ และบารุงรักษาเครื่องมือวัดได้
๓๘.๓.๓ สามารถเขียนแบบชุดแท่นท้ายเครื่องกลึงชุดป้อมจับมีดเครื่องกลึง
ชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมีดอัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัดได้
๓๘.๓.๔ สามารถสร้างหุ่นแบบชนิดไม่มีไส้ มีไส้แบบฝาเกลียว ชนิดฝาบนฝา
ล่างเหมือนกัน และ ๒ ฝาประกบ ชนิดฝาบนและฝาล่างไม่เหมือนกัน ทาหุ่นแบบชนิดซับซ้อนมี ไส้แบบในตัว
ทาหุ่นแบบชนิดที่เป็นแบบซับซ้อนที่ไส้แบบซับซ้อนในตัว ทาหุ่นแบบและไส้แบบชนิดปาดทราย ทาหุ่นแบบจาก
พิมพ์เขียว และทาหุ่นแบบจากของจริงได้
๓๘.๓.๕ สามารถในการหล่อโลหะเบื้องต้นการใช้เครื่องมือช่วยในการหล่อ
โลหะ เทน้าโลหะ และตกแต่งชิ้นงานหล่อได้
๓๘.๓.๖ สามารถปฏิบัติงานกลึง ไส เจียระไน และเจาะเบื้องต้นได้

- ๖๗ ๓๘.๓.๗ สามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจร
ทางกลและทางไฟฟ้าของเครื่องทาความเย็น และปรับอากาศได้
๓๘.๓.๘ สามารถติดตั้งเครื่องยนต์เรือ ขยายแบบชิ้นส่วน ส่วนประกอบใน
การติดตั้งเครื่องยนต์ได้
๓๘.๓.๙ สามารถเขียนภาพประกอบ และแบบสั่งงานชิ้นส่วนเครื่องกลได้
๓๘.๓.๑๐ สามารถเขี ยนแบบเครื่ องกลในแบบไอโซเมติ กไดเมติ ก ออฟบิ คส์
ไทเมติก กาหนดคุณสมบั ติของผิวงานและพิกัดความเผื่อเป็นแบบซับซ้อนมีไส้แบบในตัว สร้างหุ่นแบบชนิด
ปาดทรายได้ สร้างหุ่ น แบบจากพิมพ์เขียวจากตัวอย่างของจริง ใช้เทคนิคการทาหุ่ นแบบชนิดต่างๆ และใช้
สัญลักษณ์ สามารถสร้างหุ่นแบบชนิดไม่มีไส้แบบ มีไส้แบบ ฝาเดียว ๒ ฝาประกบ และสร้างหุ่นแบบชนิดที่เป็น
แบบซับซ้อนมีไส้แบบในตัว สร้างหุ่นแบบและไส้แบบชนิดปาดทรายได้
๓๘.๓.๑๑ สามารถติดตั้งเครื่องยนต์สามารถเขียนแบบการติดตั้งเครื่องยนต์
เรือและการขยายแบบชิ้นส่วน ส่วนประกอบในการติดตั้งเครื่องยนต์ได้
๓๘.๓.๑๒ สามารถปฏิ บั ติ งานเขี ยนแบบระบบเครื่ องท าความเย็ น และปรั บ
อากาศได้
๓๘.๓.๑๓ สามารถปฏิ บั ติ งานเขียนแบบอุ ป กรณ์ ป ระกอบการติ ดตั้งระบบ
ระบายอากาศและปรับอากาศได้
๓๘.๓.๑๔ สามารถอ่านแบบ เขียนแบบระบบท่อทางภายในเรือได้
๓๘.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๘.๔.๑ คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่าง เป็น
อันดับ แรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๓๘.๔.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๓๙ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ (สาขางานช่าง
ไฟฟ้ากาลัง) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๓๙.๑ มีความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับการเขียนแบบ การอ่านแบบไฟฟ้าเรือ วงจร เครื่องวัด
และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม การซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและเรืองานชุบโลหะ
๓๙.๑.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบในงานช่างไฟฟ้า
๓๙.๑.๒ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การท างานของเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
กระแสสลับ
๓๙.๑.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
๓๙.๑.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ
๓๙.๑.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบของมอเตอร์
ไฟฟ้าเข้าใจหลักการทางาน คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า เข้าใจการเริ่มเดิน การกลับทิศทางการหมุน การ
หยุดของมอเตอร์ การนาไปใช้งาน การบารุงรักษา
๓๙.๑.๖ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ การ
ปฏิบัติงานทางไฟฟ้า การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าในอาคารและเรือ

- ๖๘ ๓๙.๑.๗ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การท างานของทรานดิ ว เซอร์ แ ละ
เซ็นเซอร์ เข้าใจหลักการควบคุมกาลังไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
๓๙.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๓๙.๒.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการป้องกันอันตรายจากไอระเหยของ
น้ายาชุบ และการกาจัดน้าทิ้งจากการชุบเคลือบผิวด้วยกรรมวิธี เคมี-ไฟฟ้า
๓๙.๒.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการชุบแข็ง การอบอ่อนการอบคลาย
ความเครียด การเลือกใช้สารจุ่มชุบ
๓๙.๒.๓ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การท างานของมอเตอร์ ช นิ ด ต่ า งๆ
๓๙.๒.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางาน และโครงสร้างของเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสตรงในเรือ คุณลักษณะของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
๓๙.๒.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางาน และโครงสร้างของเครื่องกล
ไฟฟ้ากระแสสลับในเรือ
๓๙.๒.๖ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การค านวณหาขนาด การเลื อ กใช้
สายไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในเรือ
๓๙.๒.๗ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ การ
ปฏิบัติงานทางไฟฟ้า การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าสาหรับติดตั้งไฟฟ้าภายในเรือ
๓๙.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้
๓๙.๓.๑ มีทักษะในการเขียนแบบในงานช่างไฟฟ้า
๓๙.๓.๒ สามารถถอดประกอบ พัน และทดสอบ พร้อมทั้งบารุงรักษาเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้
๓๙.๓.๓ มีทักษะในการต่อ การวัด และหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้าพื้นฐานได้
๓๙.๓.๔ สามารถต่อเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ไปใช้งานได้
๓๙.๓.๕ มีทักษะในการตรวจซ่อม พันมอเตอร์บารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าได้
๓๙.๓.๖ สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและ
เรือเข้าใจ เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าในอาคารและเรือ ได้ มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
๓๙.๓.๗ มีทักษะในการต่อและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
กาลังได้
๓๙.๓.๘ สามารถเลือกใช้ เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและชิ้นงานชุบเคลือบผิว
โลหะได้ด้วยวิธีกลและเคมี
๓๙.๓.๙ สามารถอบชุบโลหะตามกระบวนการและได้มาตรฐาน
๓๙.๓.๑๐ สามารถแบ่งชนิดของมอเตอร์แต่ละประเภทได้ โดยนามอเตอร์ไปใช้
งานให้ถูกต้องตามลักษณะงานได้ มีทักษะในการซ่อมมอเตอร์แบบต่างๆ ให้ใช้งานได้เหมือนเดิม
๓๙.๓.๑๑ สามารถต่อไฟฟ้ากระแสตรงในเรือ และควบคุมได้
๓๙.๓.๑๒ สามารถติดตั้ง ตรวจสอบการเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ในเรือได้
๓๙.๓.๑๓ สามารถเลือกใช้สายไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในเรือได้อย่างถูกต้อง สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ การเดินสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

- ๖๙ ๓๙.๓.๑๔ สามารถใช้ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเดิ น สาย และติ ด ตั้ งไฟฟ้ า
ภายในเรือได้ มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบ และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
๓๙.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓๙.๔.๑ คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบั ติงานหรือนิรภัยการช่างเป็ น
อันดับ แรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๓๙.๔.๒ มีความประณีต รอบคอบในการเขียนแบบ
๓๙.๔.๓ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๔๐ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ (สาขางานช่าง
เขียนแบบไฟฟ้า) จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
๔๐.๑ มีความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับการเขียนแบบ การอ่านแบบไฟฟ้าเรือ วงจร เครื่องวัด
และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม การซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและเรืองานชุบโลหะ
๔๐.๑.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบในงานช่างไฟฟ้า
๔๐.๑.๒ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การท างานของเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า
กระแสสลับ
๔๐.๑.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
๔๐.๑.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ
๔๐.๑.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบของมอเตอร์
ไฟฟ้าเข้าใจหลักการทางาน คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า เข้าใจการเริ่มเดิน การกลับทิศทางการหมุน การ
หยุดของมอเตอร์ การนาไปใช้งาน การบารุงรักษา
๔๐.๑.๖ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ การ
ปฏิบัติงานทางไฟฟ้า การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าในอาคารและเรือ
๔๐.๑.๗ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การท างานของทรานดิ ว เซอร์ แ ละ
เซ็นเซอร์ เข้าใจหลักการควบคุมกาลังไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
๔๐.๒ มีความรู้ในวิชาชีพเลือก ดังต่อไปนี้
๔๐.๒.๑ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นแบบ และการอ่ า นแบบ
วงจรไฟฟ้า สามารถเขียนแบบวงจรไฟฟ้า
๔๐.๒.๒ มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นแบบวงจรไฟฟ้ าและ
อิเล็กทรอนิกส์ การอ่านแบบงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๔๐.๒.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างในเรือ อาคาร และโรงงาน
๔๐.๒.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ หลั กการเขียนแบบอุปกรณ์ รองรับการเดิน
สายไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
๔๐.๒.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบ การควบคุมอัตโนมัติ
๔๐.๓ มีความสามารถและทักษะที่จาเป็น ดังต่อไปนี้

- ๗๐ ๔๐.๓.๑ มีทักษะและความประณีต รอบคอบในการเขียนแบบงานช่างไฟฟ้าได้
๔๐.๓.๒ สามารถถอดประกอบ พัน และทดสอบ พร้อมทั้งบารุงรักษาเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้
๔๐.๓.๓ มีทักษะในการต่อ การวัด และหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
๔๐.๓.๔ สามารถต่อเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ไปใช้งานได้
๔๐.๓.๕ มีทักษะในการตรวจซ่อม พันมอเตอร์ บารุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า
๔๐.๓.๖ สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและ
เรือ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าในอาคารและเรือได้ มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
๔๐.๓.๗ มีทักษะในการต่อและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์
กาลัง
๔๐.๓.๘ สามารถเขี ย นแบบวงจรไฟฟ้ า มี ทั ก ษะในการบ ารุ ง รั ก ษาวั ส ดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือเขียนแบบได้
๔๐.๓.๙ สามารถอ่านแบบงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้
๔๐.๓.๑๐ สามารถเขี ย นแบบ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ (Spec) ของวั ส ดุ และ
อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าได้
๔๐.๓.๑๑ สามารถอ่านแบบ แยกรายการวัสดุ อุปกรณ์ ประมาณราคาจากแบบได้
๔๐.๓.๑๒ สามารถเขียนแบบการติดตั้งอุปกรณ์ รองรับการเดินสายไฟฟ้า ได้
มีทักษะในการบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเขียนแบบ
๔๐.๓.๑๓ สามารถเขี ย นแบบวงจรควบคุ ม อั ต โนมั ติ ไ ด้ มี ทั ก ษะในการ
บารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเขียนแบบ
๔๐.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
๔๐.๔.๑ คานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบั ติงานหรือนิรภัยการช่างเป็ น
อันดับ แรก โดยให้ครอบคลุมถึงตัวช่างเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทางาน เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม
๔๐.๔.๒ มีความประณีต รอบคอบในการเขียนแบบ
๔๐.๔.๓ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)
ข้อ ๔๑ ให้ ส ถานศึกษาที่ เกี่ ยวข้อง ประกอบด้ วย โรงเรีย นสื่ อ สารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
กองวิทยาการ กรมการสื่ อสารและเทคโนโลยีส ารสนเทศทหารเรือ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึ ก
หน่ วยบั ญชาการนาวิกโยธิน โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โรงเรียน
พลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงเรียนการขนส่ง
ทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึ กษาทหารเรือ โรงเรียน
ดุ ริ ย างค์ กองดุ ริ ย างค์ ท หารเรื อ ฐานทั พ เรื อ กรุ ง เทพ และโรงเรี ย นช่ า งกรมอู่ ท หารเรื อ กองการศึ ก ษา
กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับประกาศนี้ และรายงาน
ผลการดาเนินงานให้หน่วยต้นสังกัดทราบ

- ๗๑ ข้อ ๔๒ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาหนดในประกาศนี้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานที่กากับดูแลการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

- ๗๒ -

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า
นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๖

