
 
 
 

 

 

 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 
 

เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า  
นักเรียนดุริยางค ์และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
 



 
 

ประกาศกรมยทุธศึกษาทหารเรือ 
เรื่อง มาตรฐานวิชาชพีของนักเรียนจ่า นักเรียนดรุิยางค์ และนักเรียนชา่งกรมอู่ทหารเรือ 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่กำหนดว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ฯลฯ” 

ปัจจุบันสถานศึกษากองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา ได้ยกระดับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
นักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ให้มีคุณวุฒิอาชีวศึกษา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที ่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ .ศ.๒๕๖๒  และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่  
๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง  
พ.ศ.๒๕๖๒  เกี ่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบกับระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ แก้ไขเพิ ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ .ศ.๒๕๔๐  
ให้กรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นหน่วยควบคุมการศึกษาสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่  
(สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ำกว่าปริญญา) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จึงเห็นสมควรให้มีการทบทวน
และปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ตามประกาศ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรอื 
พ.ศ.๒๕๕๖ ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ และเป็นการประกันคุณภาพของผู้สำเร็จ
การศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพว่ามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ในการผลิตกำลังพล 
ส่งมอบให้กับกองทัพเรือได้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อ ๑   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของ
นักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๖๕” 

ข้อ ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ให้ใช้ประกาศนี้สำหรับการกำหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษา เพื ่อให้ผู ้สำเร็จ 

การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดในแต่ละสาขาวิชาชีพ  และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ 
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับประเมินคุณภาพผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา 
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ข้อ ๓   วัตถุประสงค์ของการออกประกาศนี้ เพื่อเป็นกรอบให้สถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทาง     
ในการจัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพ ส่งมอบให้กับกองทัพเรือต่อไป 

ข้อ ๔ คำจำกัดความ 
 ๔.๑ “สมรรถนะทั่วไป” หมายถึง ความสามารถทั่วไปที่ผู้สำเร็จการศึกษาควรพึงมีและควรเป็น  
 ๔.๒ “สมรรถนะทางทหาร” หมายถึง คุณลักษณะทางทหาร การแสดงพฤติกรรม/นิสัย   
ความสามารถในการปฏิบัติทางทหารของผู้สำเร็จการศึกษา 
 ๔.๓ “สมรรถนะวิชาชีพ” หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในแต่ละ 
สาขาวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา 
 ๔.๔ “คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์” หมายถึง ความเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื ่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ตามระบอบประชาธิปไตย                     
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๔.๕ “ความรู้” หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ    
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงเป็นหลัก 
 ๔.๖ “ทักษะ” หมายถึง ความสามารถปฏิบัติงานซึ่งบุคคลนั้นควรทำได้ เมื ่อได้รับ
มอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการและแก้ปัญหาการทำงานด้วยทักษะด้านกระบวนการคิด              
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตรรกะ ทักษะการหยั่งรู้และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือทักษะ   
การปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่มีความคล่องแคล่วและความชำนาญในการปฏิบัติ 
 ๔.๗ “ความสามารถในการประยุกต์ใช้” หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ ทักษะทางสังคมในการทำงานหรือการศึกษาอบรม เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ   
ของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถในการสื่อสาร ภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระ             
ในการดำเนินการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ความสามารถในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
 ๔.๘ “นักเรียนจ่า” หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพเรือ ประกอบด้วย 
โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรือ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โรงเรียนอิเล็กทรอนกิส์ 
กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ 
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ  โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ และ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 ๔.๙ “นักเรียนดุริยางค์” หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ 
ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
 ๔.๑๐ “นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ” หมายถึง ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนช่างกรมอู่ 
ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 

 ข้อ ๕ มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ต่อไปนี ้

๕.๑ มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
๕.๒ มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
๕.๓ มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 
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  ข้อ ๖  ให้สถานศึกษาที่เกี ่ยวข้อง ประกอบด้วย โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กองวิทยาการ สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน 
ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 
โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงเรี ยน
การขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา 
กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ จัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับประกาศนี้ รายละเอียด 
ตามรายการผนวกแนบท้ายประกาศ รวมทั้งจัดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และรายงานผลการดำเนินงาน         
ให้หน่วยต้นสังกัดทราบ  

ข้อ ๗   ในกรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจำเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานที่กำกับดูแลการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าว 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

 ประกาศ          ณ          วันที ่                      พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

       พลเรือโท       อรรถพล  เพชรฉาย 

                        (อรรถพล  เพชรฉาย) 
                              เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
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รายการผนวก มาตรฐานวิชาชีพ 

 
ผนวก ก หลักสูตรนักเรยีนจ่า โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักนโยบาย

และแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 
ผนวก ข หลักสูตรนักเรยีนจ่า โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
ผนวก ค หลักสูตรนักเรยีนจ่า โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 
ผนวก ง หลักสูตรนักเรยีนจ่า โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ 
ผนวก จ  หลักสูตรนักเรยีนจ่า โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ผนวก ฉ หลักสูตรนักเรยีนจ่า โรงเรียนการขนส่งทหารเรอื กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ 
ผนวก ช หลักสูตรนักเรยีนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
ผนวก ซ หลักสูตรนักเรียนดุริยางค ์โรงเรียนดุริยางค ์กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
ผนวก ฌ หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา  

กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 
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ผนวก ก 

โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กองวิทยาการ สำนักนโยบายและแผน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ 

มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะท่ัวไป 

 ข้อ ๑  นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน  เหล่าทหารสัญญาณ ประเภทวิชาการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาทหารสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีสมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปน้ี 

 ๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๑.๑.๑ เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทัง้   

มีอุดมคติที่จะดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๑.๑.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่ในกฎเกณฑ์การประพฤติ

ปฏิบัติที่ถูกต้องในสังคม และการปฏิบัติหน้าที่  มีระเบียบวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความ
สำนึกในความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความสามัคคีของคนในชาติ 

๑.๑.๓ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี และมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา
มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ 

๑.๑.๔ มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม  
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษา       
ในระดับที่สูงขึ้น 
 ๑.๒ ด้านความรู้และทักษะ 

๑.๒.๑ เข ้าใจหลักการและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต ้อง เหมาะสม 
กับสถานการณ์ มีความสามารถในการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบของการพูดและเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒.๒ เข้าใจหลักการและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับเบื้องต้น 
เข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษในบทสนทนาทั่วไป และสามารถโต้ตอบได้ด้วยประโยคสั้น ๆ ได้ สามารถอ่านสื่อ คู่มือ
หรือกำหนดการที่ไม่ซับซ้อนได้ 

๑.๒.๓ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและบริหารจัดการ โดยใช้หลักการ 
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

๑.๒.๔ มีทักษะทางสังคม สามารถดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความ
เป็นพลเมืองที่ดี และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 

๑.๒.๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สามารถนำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

๑.๒.๖ มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุขภาพในการดํารงชีวิต  

มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
 ข้อ ๒ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ ประเภทวิชาการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาทหารสื ่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีสมรรถนะทางทหาร  
ดังต่อไปน้ี 
 ๒.๑ ด้านความรู้  

๒.๑.๑ หลักการพื้นฐานด้านการทหารของไทย และการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ 
๒.๑.๒ ระเบียบข้อบังคับและแบบธรรมเนียมทหารเรือ 
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๒.๑.๓ หลักผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็ก 
๒.๑.๔ หลักการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง 
๒.๑.๕ หลักการเรือเล็ก การเรือใหญ่ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในเรือ 
๒.๑.๖ หลักการทำงานพื้นฐานของระบบการสื่อสารทหารเรือ 

 ๒.๒ ด้านทักษะ  
๒.๒.๑ ทักษะการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และทำการรบในสภาวะสงคราม 
๒.๒.๒ ทักษะการเขียนรายงานข่าวสารและการรักษาความลับของทางราชการ 
๒.๒.๓ ทักษะการนำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็ก 
๒.๒.๔ ทักษะการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ  ตามแบบโรงเรียนทหาร

มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ.) 
๒.๒.๕ ทักษะการใช้และบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในเรือ 
๒.๒.๖ ทักษะการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร   

ในเรือเบ้ืองต้น 
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  

๒.๓.๑ ประพฤติและปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงคุณลักษณะผู้นำทางทหาร ๑๔ ประการ 
ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ ความรู้ ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความไว้วางใจ ความคิดริเริ ่ม กาลเทศะ  
ความยุติธรรม ความกระตือรือร้น ลักษณะท่าทาง ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความจงรักภักดี และ  
มีวิจารณญาณ 

๒.๓.๒ เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของมนุษย์ ความเชื่อและ
ค่านิยม จิตสำนึกของผู้นำ จริยธรรมกับความเป็นทหารอาชีพ การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการนำหน่วย 
ธรรมะในการครองใจคน และเครื่องชี้ความเป็นผู้นำทหาร 

มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 

 ข้อ ๓ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน  เหล่าทหารสัญญาณ ประเภทวิชาการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาทหารสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑ ดานความรู 

๓.๑.๑ ทฤษฎีและหลักการรับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ (มอร์ส ไทย-สากล) การติดต่อ 
สื่อสารสากลทางวิทยุโทรศัพท์ ระบบความปลอดภัยและแจ้งเหตุภัยพิบัติทางทะเลทั่วโลก ระบบควบคุมการจราจร 
และความปลอดภัยทางทะเลระบบวิทยุสื่อสารชายฝั่ง ทร. ระบบสื่อสารข้อมูล (HF E mail) ระบบการสื่อสาร 
ALE (AUTOMATIC LINK ESTABLISHMENT) ระบบ DATA LINK เบ้ืองต้น และระบบ ICS 

๓.๑.๒ ทฤษฏีและหลักการทำงานของเครื่องเรดาร์และหลักการใช้งานของเรดาร์  
ในศูนย์ยุทธการ การบำรุงรักษาระบบเรดาร์เบื ้องต้น เข้าใจเกี ่ยวกับธรรมชาติของเสียงใต้น้ำ เครื ่องมือ             
วัดอุณหภูมิน้ำทะเล และรูปแบบการทำงานของโซนาร์ที่มีใช้อยู่ในกองทัพเรือ 

๓.๑.๓ ทฤษฎีและหลักการรับ-ส่ง สัญญาณทางทัศนสัญญาณ ธงประมวลสัญญาณ 
ธงสองมือ โคมไฟไทย-สากล การแสดงท่ากายบริหารราชนาวี และกีฬาทหารเรือ หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพ

กหลักการออกกำลัง หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ ทางกาย าย และหลักการดูและเล่นกีฬาไทยและกีฬา
สากลประเภทต่าง ๆ 
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๓.๑.๔ ทฤษฎีและหลักการด้านข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล 
หลักการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น  องค์ประกอบ     
และหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๓.๒ ดานทักษะ  

๓.๒.๑ ทักษะการรับ - ส่ง สัญญาณวิทยุ (มอร์ส ไทย-สากล) ในระดับความเร็ว        
ที่กำหนด 

๓.๒.๒ ทักษะการใช้งานเครื่องเรดาร์ในศูนย์ยุทธการ ทักษะการบำรุงรักษาระบบ
เรดาร์เบื้องต้น สามารถแปลความหมายบนจอเรดาร์ หาระยะและความสูง อ่านเป้า และใช้งานระบบพิสูจน์
ทราบฝ่าย IFF 

๓.๒.๓ ทักษะการรับส่ง สัญญาณทางทัศนสัญญาณ ธงประมวลสัญญาณ ธงสองมือ 
โคมไฟ ไทย - สากล สามารถแสดงท่ากายบริหารราชนาวี และเล่นกีฬาทหารเรือได้ 

๓.๒.๔ ทักษะการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรม
ออกแบบฐานข้อมูลเบ้ืองต้นได้ 

 ๓.๓ ดานความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  
๓.๓.๑ วางแผน ด ําเน ินงานตามหล ักการและกระบวนการ โดยค ําน ึงถึง 

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ระเบียบขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๓.๓.๒ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สื่อสาร ตามหลักการและแบบแผนที่กําหนด โดยใช้/
เลือกใช้/ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

๓.๓.๓ เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในงานอาชีพตามหลักการ
และกระบวนการโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

๓.๓.๔ ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุน
งานอาชีพ 

๓.๓.๕ ตัดสินใจวางแผนและแกไขปญหาที่ไมคุนเคยหรือซับซอนและเปนนามธรรม
ในงานวิชาชีพสื่อสารที่ไมอยภูายใตการควบคุมในบางเรื่อง 

๓.๓.๖ ประยุกตใชความรู ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ในการแกปญหาการปฏิบัติงานสื่อสารและพลศึกษา 

๓.๓.๗ บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพสื่อสาร     
ด้วยตนเอง 
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ผนวก ข 

โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 

 ข้อ 1 นักเรียนจ่าที่สำเรจ็การศึกษา พรรคนาวิกโยธิน ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารนาวิกโยธิน จะต้องมีสมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปน้ี 
  ๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๑.๑.๑  มีพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นผู้ที่
ดำรงตนเองอยู่ในกฎเกณฑ์ การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในสังคมและการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัย  
มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกในความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคง และความสามัคคี
ของคนในชาติ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๑.๑.๒  มีเจตคติที ่ดีต่อด้านพลศึกษา พัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และรู้จักใช้
วิจารณญาณ ในการเล่นกีฬา 

๑.๑.๓  มีเจตคติที่ดีและมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ 

๑.๑.๔  มีมนุษยสัมพันธ์ รักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน ละเว้นสิ่งเสพติด และ
การพนัน สามารถพึ่งตนเองได้ 
 ๑.๒ ด้านความรู้และทักษะ 

๑.๒.๑ มีความรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์  

๑.๒.๒ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
๑.๒.๓ มีความรู ้พ ื ้นฐานด้านสงครามที ่ใช ้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางและการ

ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ด้านสงครามไซเบอร์) ประกอบด้วย 
  ๑.๒.๓.๑  เข้าใจหลักการพื ้นฐานสงครามที ่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

(Network Centric Warfare : NCW)  
  1.๒.๓.๒  ตระหนักรู ้ เก ี ่ยวกับสถานการณ์กับภัยคุกคาม นโยบาย 

ของหน่วยเหนือและมาตรการต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน         
ภัยคุกคามเบื้องต้น และรู้จักใช้เครื่องมือการป้องกันภัยคุกคามตามที่หน่วยรับผิดชอบกำหนด โดยเน้นการ
ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร ์(Computer Network Defense : CND) 

๑.๒.๔ มีความสามารถในงานสารบรรณระดับผู้ปฏิบัติ 
๑.๒.๕ รู้จักค้นคว้า แก้ปัญหา และนำมาพัฒนาตนเองและส่วนรวม 
๑.๒.๖ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
๑.๒.๗ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
๑.๒.๘ มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง เมื่อประสบภัยทางน้ำ 

  ๑.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  
๑.๓.๑ สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน 

และในงานอาชีพ 
๑.๓.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น แสวงหาความรู้ ศึกษา

ค้นคว้าวิทยาการสำหรับวิชาชีพ  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ   
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๑.๓.๓ สามารถแก ้ไขปัญหา และพัฒนางานอาช ีพ โดยใช ้หล ักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

๑.๓.๔ สามารถใช้หลักศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ค่านิยม ในการพัฒนาตนเอง
ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม 

๑.๓.๕ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพและคุณลักษณะ เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

๑.๓.๖ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาอาชีพ
ให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 

 ข้อ ๒ นักเรียนจ่าที่สำเรจ็การศึกษา พรรคนาวิกโยธิน ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารนาวิกโยธิน จะต้องมีสมรรถนะทางทหาร ดังต่อไปน้ี 
   ๒.๑ ด้านจิตสำนึกความเป็นทหาร 

๒.๑.๑ มีความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบันของตนเอง สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒.๑.๒ มีระบบเกียรติศักดิ์  ประกอบด้วย ไม่กล่าวเท็จ ไม่ทุจริต ไม่ลักขโมย  
ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำความผิด 

๒.๑.๓ มีวินัยทหารและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
๒.๑.๔ มีบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหาร 
๒.๑.๕ มีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถภาพ

ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้มีความเป็นทหาร 
     ๒.๒ ด้านการทหาร 

๒.๒.๑ มีความรูพ้ื้นฐานด้านการทหารของไทย และการใช้อาวธุยุทโธปกรณ ์
๒.๒.๒ มีความเข้มแข็ง อดทน และความสมบูรณ์ทั้งทางรา่งกายและจิตใจ 
๒.๒.๓ มีความสามคัคี ความรับผิดชอบต่อตนเอง ตอ่หมู่คณะ และประเทศชาต ิ
๒.๒.๔ มีความสามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธ ีและทำการรบในสภาวะสงครามได ้

    ๒.๓ ด้านการปกครอง 
๒.๓.๑ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทหารเรือ 
๒.๓.๒ สามารถใช้ข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที ่ราชการได้อย่างถูกต้องและ 

มีประสิทธิภาพ 
๒.๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบข้อบังคับอย่างมีระเบียบเคร่งครัดตาม

หลักการและหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
๒.๔ ด้านการข่าว 

๒.๔.๑ มีความเข้าใจงานด้านการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง 
๒.๔.๒ สามารถทำงานด้านการข่าว เขียนรายงานข่าวสารและรักษาความลับ 

ของทางราชการได้ 
๒.๔.๓ เห็นคุณค่าของงานด้านการข่าว 
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  ๒.๕ ด้านผู้นำทางทหาร 
๒.๕.๑  มีคุณลักษณะผู้นำทางทหาร ๑๔ ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ 

ความรู้ ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความไว้วางใจ ความคิดริเริ่ม กาลเทศะ ความยุติธรรม ความกระตือรือร้น 
ลักษณะท่าทาง ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความภักดี และวิจารณญาณ 

๒.๕.๒   มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของ
มนุษย์ ความเชื่อและค่านิยม จิตสำนึกของผู้นำ จริยธรรมกับความเป็นทหารอาชีพ การพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถในการนำหน่วย มีธรรมะในการครองใจคนและเครื่องชี้ความเป็นผู้นำทางทหาร 

๒.๕.๓  มีความสามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็ก ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 

 ข้อ ๓ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิกโยธิน ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารนาวิกโยธิน จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 
    ๓.๑ ด้านความรู้  
     ๓.๑.๑ ความรู้ และเข้าใจ ในวิชาชีพพื้นฐาน  

๓.๑.๑.๑ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทหารราบ บุคคลท่ามือเปล่า บุคคล
ท่าอาวุธ กายบริหารประกอบอาวุธ การแถว การจัดรูปขบวนหมู่แถวชิดและการใช้ดาบปลายปืน รวมถึง       
การเป็นครูทหาร บุคลิกลักษณะท่าทาง การพูด การแสดงตัวอย่างประกอบการฝึก  

๓.๑.๑.๒ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธศึกษา ขีดความสามารถและ
ขีดจำกัดของอาวุธ วิธีการทำงานของอาวุธแต่ละประเภท การถอดและประกอบอาวุธ หลักการทำงานของ
อาวุธประจำหน่วยแต่ละประเภท การใช้งานและปรนนิบัติบำรุงอาวุธ รวมถึงเทคนิคการยิงอาวุธ    
แต่ละประเภท สามารถนำไปใช้ทางยุทธวิธี กฎความปลอดภัยในการใช้อาวุธ  

๓.๑.๑.๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
เรียนรู้คุณลักษณะครูทหาร วิธีการพูด วิธีการสอน แผนการสอน สื่อการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึกษา รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓.๑.๒ ความรู้ และความเข้าใจในวิชาชีพสายวิทยาการ 

๓.๑.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทำการรบ  
เป็นบุคคล ประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการทำการรบเป็นบุคคลให้เข้ากับภูมิประเทศและสถานการณ์  

๓.๑.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจและการจัดหมู่ปืนเล็ก 
หลักการและเทคนิคการปฏิบัติของหมู่ปืนเล็ก ใช้คำสั่งยิงในการควบคุมและประสานการยิงเพื่อให้ผลของ   
การยิงเกิดประโยชน์สูงสุด เลือกใช้รูปขบวนรบและท่าสัญญาณได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ   
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

๓.๑.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการลาดตระเวนการวางแผน 
การเตรียมการและการปฏิบัติการลาดตระเวน นำขั้นการลาดตระเวนมาใช้ประกอบการวางแผน เตรียมการ
และการปฏิบัติการลาดตระเวนได้อย่างถูกต้อง  

๓.๑.๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวความคิดในการ
ใช้หมู่ปืนเล็กในการรบด้วยวิธีรุกและขั้นการเข้าตีในเวลากลางวันและเวลากลางคืน หลักการประสาน       
การปฏิบัติของชุดรบทหารราบกับรถถังในการเข้าตี การวางแผน การเตรียมการและการดำเนินการเข้าตี        
โดยการแทรกซึม ใช้ขั้นตอนการนำหน่วยมาประกอบการเตรียมการ การวางแผนเข้าตีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
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๓.๑.๒.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวความคิดในการรบด้วยวิธีรับ 
และหลักการในการดำเนินการตั้งรับของหมู่และหมวดปืนเล็ก แนวความคิดในการรบร่นถอยและหลักการ
ถอนตัวจากการรบและการรบหน่วงเวลาของหมู่และหมวดปืนเล็ก ใช้ขั้นตอนการนำหน่วย มาประกอบการ
เตรียมการ การวางแผนตั้งรับและการถอนตัวจากการรบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

๓.๑.๒.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการลาดตระเวนเบื้องสูง
และการลาดตระเวนตามสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคการลาดตระเวนเบื ้องสูงเข้ากับ
สถานการณ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง นำขั้นตอนการตั้งฐานพักแรมในป่า ๑๐ ข้อ มาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

๓.๑.๒.๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้อาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังและ
เครื่องยิงลูกระเบิดสนับสนุนหมวดปืนเล็กดำเนินกลยุทธ วางแผนการใช้อาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังและเครื่องยิง 
ลูกระเบิดสนับสนุนหมวดปืนเล็กดำเนินกลยุทธ  

๓.๑.๒.๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการรบภายใต้สภาพพิเศษ
ของหน่วยระดับหมู่และระดับหมวดปืนเล็ก จัดกำลังเป็นชุดเฮลิคอปเตอร์สำหรับการเคลื่อนย้ายทางอากาศยาน
ได้ถูกต้อง สร้างสนามเฮลิคอปเตอร์ในภูมิประเทศได้ตามมาตรฐาน  

๓.๑.๒.๙ มีความรู ้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำ
สะเทินบก หน้าที ่ของ ผบ. หมู ่ปืนเล็ก ในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก หลักการเบื ้องต้น 
คุณลักษณะของเรือและยานสะเทินน้ำสะเทินบก การขึ้นสู่เรือ การเคลื่อนที่จากเรือสู่ฝั ่ง ชุดลงเรือเล็ก  
และการลงจากเรือใหญ่ และการปฏิบัติการบุกโจมตีในการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก  

๓.๑.๒.๑๐  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวความคิด หลักการป้องกัน
และปราบปรามการก่อความไม่สงบ ประยุกต์ใช้หลักการและวิธีการป้องกันและปราบปรามการก่อความ     
ไม่สงบเข้ากับเหตุการณ์และสถานการณ์ นำขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติการตรวจค้นการป้องกันฐานที่ตั้ง
และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนด  

๓.๑.๒.๑๑  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่านแผนที่ การใช้เข็มทิศ  
การใช้แผนที่ประกอบเข็มทิศในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  ตลอดจนการนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติการทางทหารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๑.๒.๑๒  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผู้นำทางทหาร พฤติกรรมของ
มนุษย์ คุณลักษณะของความเป็นผู ้นำ หลักปฏิบัติของการเป็นผู ้นำ เครื ่องชี้ความเป็นผู ้นำ คุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นผู้นำในการรบ และการแก้ปัญหาความเป็นผู้นำ การทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  

๓.๑.๒.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการบังคับบัญชา หลักการ
ปกครอง กฎหมายทหาร ข้อบังคับทหาร และภารกิจ หน้าที่ การจัดและบทบาทของ นย.  

๓.๑.๒.๑๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับสาเหตุและวิธีป้องกันความ
เสียหายในอาคาร สาเหตุการเกิดไฟไหม้ภายในอาคาร ขั้นตอนการดับไฟในอาคาร หลักการป้องกันความ
เสียหายในอาคาร การใช้เครื่องมือดับไฟเบื้องต้นและเครื่องมือดับไฟใหญ่ ระบุขั้นตอนการใช้เครื่องมือดับไฟ
เบื้องต้นและเครื่องมือดับไฟใหญ่ ใช้อุปกรณ์เครื่องมือดับไฟเบื้องต้นและเครื่องมือดับไฟใหญ่  

๓.๑.๒.๑๕ มีความรู ้  ความเข้าใจ เกี ่ยวกับพระราชบัญญัติ และกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ของกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือ ที่สำคัญและจำเป็นในการรับราชการ  

๓.๑.๒.๑๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ป่ วยเจ็บ 
การยกและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การสุขาภิบาลและอนามัยทั้งในที่ตั้งปกติและในสนามการปฐมพยาบาล
ให้แก่ผู้ป่วยเจ็บ การยกและเคลื่อนย้ายได้ถูกต้องตามขั้นตอน  
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๓.๑.๒.๑๗ มีความรู ้  ความเข้าใจ เกี ่ยวกับภารกิจและการจัดหน่วย  
ของกรมทหารปืนใหญ่ในเบื้องต้น รวมทั้งอาวุธในอัตราของกระสุนของกรมทหารปืนใหญ่ ความสามารถและ
ขีดจำกัดของทหารปืนใหญ่  

๓.๑.๒.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจ การจัดหน่วยทหารช่าง 
ทหารช่างพื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดและการทำลาย การใช้สนามทุ่นระเบิด สงครามทุ่นระเบิด ป้ อมสนาม 
เครื่องกีดขวาง การพราง  

๓.๑.๒.๑๙ มีความรู ้  ความเข้าใจ เกี ่ยวกับสายวิชาการทหารขนส่ง
เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ภารกิจ ขีดความสามารถ การจัดหน่วย ประเภทและคุณลักษณะ  
ของการขนส่ง ปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ทหาร การเสริมความแข็งแรงให้กับรถยนต์ทหาร และการบรรทุก  

๓.๑.๒.๒๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร เทคนิคการใช้
วิทยุ เครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุและประเภททางสาย การเตรียมข่าวและการเขียนข่าว ลำดับความ
เร่งด่วนของข่าว ชั้นความลับของข่าว การรับรองข่าว การปฏิบัติงานในศูนย์ข่าว เลือกและติดตั้งอุปกรณ์ 
เครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุและประเภททางสาย ปรับแต่ง บำรุงรักษา ระบบและวิธีการติดต่อสื่อสาร 

๓.๒ ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ 
๓.๒.๑ สามารถใช้ทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติการรบเป็นบุคคลได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๒.๒ สามารถใช้ขั้นตอนการนำหน่วยประกอบกับการเตรียม วางแผนและ

ปฏิบัติภารกิจที ่ได้รับ ควบคุมหมู ่ปืนเล็กเข้าปฏิบัติการทางยุทธวิธี  รายงานข่าวสารเกี ่ยวกับข้าศึกให้กับ
ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด  

๓.๒.๓ สามารถปฏิบัติการลาดตระเวนหาข่าวและลาดตระเวนรบ ออกคำสั่ง
เตรียมและคำสั่งลาดตระเวนในหน่วยระดับหมู่ปืนเล็ก ปฏิบัติหน้าที่เป็น ผบ. หน่วยลาดตระเวนระดับหมู่ปืนเล็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๓.๒.๔ สามารถปฏิบัติ ขั ้นการรบด้วยวิธีรุก หมู่ปืนเล็กในการรบด้วยวิธีรุก      
ขั้นการเตรียมการ ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการเสริมความมั่นคงและการจัดระเบียบใหม่ การขยายผลและการไล่ตดิตาม  
หมวดปืนเล็กในการรบวิธีรุก การเข้าตีเวลากลางคืน  การประสานการปฏิบัติของทหารราบกับรถถัง  การแทรกซึม 

๓.๒.๕ สามารถปฏิบัติ ขั้นวางแผน เตรียมการและดำเนินการตั้งรับ การถอนตัว
จากการรบและการรบหน่วงเวลาในหน่วยระดับหมู่ปืนเล็ก สามารถออกคำสั่งเตรียม คำสั่งตั้งรับและคำสั่ง      
การถอนตัวจากการรบในหน่วยระดับหมู่ปืนเล็ก  

๓.๒.๖ สามารถปฏิบัติเทคนิคการลาดตระเวนเบื้องสูง และการลาดตระเวนตาม
สถานการณ์พิเศษต่าง ๆ การเคลื่อนย้ายด้วยยานยนต์และการต่อต้านการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ การซุ่ม โจมตี
ขบวนเดินเท้า การตั้งฐานพักแรมในป่า การลาดตระเวนในการปราบปรามกองโจร การปฏิบัติการลาดตระเวนส่ง  
โดยเฮลิคอปเตอร์ เทคนิคการลาดตระเวนเบื้องสูง การแกะรอยและการสะกดรอย เทคนิคการข้ามลำน้ำ 

๓.๒.๗ สามารถปฏิบัติการวางแผนการใช้อาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังและเครื่องยิงลูก
ระเบิดสนับสนุนหมวดปืนเล็กดำเนินกลยุทธ์  

๓.๒.๘ สามารถปฏิบัติการรบในป่า การรบบนภูเขา  การรบในพื้นที่ที่มีสิ่งปลูก
สร้าง สงครามนิวเคลียร์ เคมี  ชีวะ การเข้าตีที่มั่นแข็งแรง การโจมตีทางดิ่ง การจัดกำลังเป็นชุดเฮลิคอปเตอร์สำหรบั
การเคลื่อนย้ายทางอากาศยานได้ถูกต้อง และสร้างสนามเฮลิคอปเตอร์ในภูมิประเทศได้ตามมาตรฐาน  

๓.๒.๙ สามารถปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกได้อย่างถูกต้อง การขึ้นสู่เรือ 
การเคลือ่นที่จากเรือสู่ฝั่ง ชุดลงเรือเล็กและการลงจากเรือใหญ่ และการปฏิบัติการบุกโจมตีในการปฏิบัติการยุทธ
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สะเทินน้ำสะเทินบก  
๓.๒.๑๐ สามารถประยุกต ์ใช ้หลักการและวิธ ีการป้องกันและปราบปราม         

การก่อความไม่สงบเข้ากับเหตุการณ์และสถานการณ์ นำขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติการตรวจค้น การป้องกัน
ฐานที่ตั้ง และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมาใช้ได้อย่างถูกต้อง 

๓.๒.๑๑ สามารถปฏิบัติการอ่านแผนที่ การใช้เข็มทิศ การใช้แผนที่ประกอบ    
เข็มทิศในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน หาตำบลที่อยู่และเป้าหมาย การเดินทางด้วยเข็มทิศ 
การเล็งสกัดตรงและการเล็งสกัดกลับ  การเขียนภาพภูมิประเทศ รวมทั้งการใช้เครื่องหาตำบลที่ GPS 

๓.๒.๑๒ สามารถปฏิบัติในการทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 
และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๑๓ สามารถปฏิบัติตามหลักการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และภารกิจ/หน้าที่ 
บทบาทของ นย. ที่กำหนด 

๓.๒.๑๔ สามารถใช้เครื ่องมือดับไฟเบื ้องต้นและเครื ่องมือดับไฟขนาดใหญ่     
ภายในอาคาร สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือดับไฟเบ้ืองต้นและเครื่องมือดับไฟใหญ่  

๓.๒.๑๕ สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
กระทรวงกลาโหม และกองทัพเรือ 

๓.๒.๑๖ สามารถใช้อ ุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้แก ่ผ ู ้ป ่วยเจ ็บได ้ถ ูกต ้อง           
ตามขั้นตอน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อสำเร็จการศึกษา ทั้งในที่ตั้งปกติและในสนาม  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓.๒.๑๗ สามารถใช้ทักษะความชำนาญปฏิบัติหน้าที่พลประจำปืน และหมู่ทหาร
ปืนใหญ ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๑๘ สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานทหารช่าง ในเรื่องวัตถุระเบิดและการทำลาย 
การใช้สนามทุ่นระเบิด สงครามทุ่นระเบิด ป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง 

๓.๒.๑๙ สามารถปรนนิบัติบำรุงรักษารถยนต์ทหาร การเสริมความแข็งแรงให้กับ
รถยนต์ทหาร และการบรรทุก นำการปฏิบัติไปใช้ได้ถูกต้องตามขั้นตอน และแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

๓.๒.๒๐ สามารถเลือกและติดตั้งอุปกรณ์ เครื ่องมือสื่อสารประเภทวิทยุ และ
ประเภททางสาย ปรับแต่ง บำรุงรักษา ระบบและวิธ ีการติดต่อสื ่อสาร เครื่ องมือสื ่อสารประเภทวิทยุ              
และประเภททางสาย ตามข้อกำหนด 
   ๓.๓ ความรับผิดชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 

๓.๓.๑ มีความละเอียด รอบคอบ มีความมุ ่งมั ่น มีความอดทนต่อการปฏิบัติ 
ภารกิจที่ได้รับมอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง  

๓.๓.๒ มีความรักและเอาใจใส่ในการปรนนิบัติบำรุงและดูแลรักษาอาวุธอย่างสม่ำเสมอ 
๓.๓.๓ มีความระมัดระวังและระลึกถึงกฎความปลอดภัยในการใช้อาวุธอยู่ตลอดเวลา 
๓.๓.๔ มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการใช้อาวุธแต่ละชนิด 
๓.๓.๕ ปฏิบัติตามคำสั่งในขณะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อาวุธอย่างเคร่งครัด 
๓.๓.๖ หมั่นทบทวนหลักการการใช้และเทคนิคของอาวุธแต่ละชนิด 
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ผนวก ค 

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 
  

มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
ข้อ ๑  นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ประเภทวิชาช่าง

เทคนิค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และพรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า 
จะต้องมีสมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปน้ี 

๑.1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์  
๑.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู 

กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม   
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๒ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรัก
สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งพา
ตนเอง ต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๓ ด้านการทหาร  
๑.๑.๓.๑ ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

สามารถเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติและราชบัลลังก์ รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๑.๓.๒ ความรู้พื้นฐานวิชาการทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ 
๑.๑.๓.๓ วินัยทหารและการปฏิบัติตามแบบแผนธรรมเนียมทหาร  
๑.๑.๓.๔ ภาวะผู้นำ (ในระดับหมู ่) ซื ่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ      

จิตสำนึกความเป็นทหาร และรู้รักสามัคคีรับผิดชอบ  
๑.๑.๓.๕ ความเข้มแข็ง อดทนอดกลั้น และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 

และจิตใจ 
1.2 ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
 ๑.๒.๑  ด้านความรู้  

๑.๒.๑.๑ หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  
๑.๒.๑.๒ หลักการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ 
๑.๒.๑.๓ หลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
๑.๒.๑.๔ หลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

 1.๒.๒  ด้านทักษะ 
๑.๒.๒.๑ ทักษะการสื ่อสารและการเร ียนรู ้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑.๒.๒.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ โดยใช้

หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑.๒.๒.๓ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรม

และความเป็นพลเมืองที่ดี และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 
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 1.๒.๓  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  
๑.๒.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 
๑.๒.๓.๒ แก ้ไขป ัญหาและพ ัฒนางานอาช ีพ โดยใช ้หล ักการและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑.๒.๓.๓ ปฏิบัต ิตนตามหลักศาสนา ว ัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง 
๑.๒.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพและคุณลักษณะ เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
 

มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
ข้อ ๒  นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ประเภทวิชา     

ช่างเทคนิค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และพรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า 
จะต้องมีสมรรถนะทางทหาร ดังต่อไปน้ี 
 ๒.๑ ด้านความรู้  

๒.๑.๑ หลักการพื้นฐานด้านการทหารของไทย และการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์  
๒.๑.๒ ระเบียบข้อบังคับและแบบธรรมเนียมทหารเรือ  
๒.๑.๓ หลักผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็ก  
๒.๑.๔ หลักการข่าวและการต่อต้านข่าวกรอง  
๒.๑.๕ หลักการเรือเล็ก การเรือใหญ่ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในเรือ  
๒.๑.๖ หลักการทำงานพื้นฐานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติการ

ทางทหารและไฟฟ้าอาวุธในเรือ  
 ๒.๒ ด้านทักษะ   

๒.๒.๑ ทักษะการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และทำการรบในสภาวะสงคราม  
๒.๒.๒ ทักษะการเขียนรายงานข่าวสารและการรักษาความลับของทางราชการ  
๒.๒.๓ ทักษะการนำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็ก  
๒.๒.๔ ทักษะการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ ตามแบบโรงเรียนทหาร

มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ.)  
๒.๒.๕ ทักษะการใช้และบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในเรือ  
๒.๒.๖ ทักษะการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

ในเรือเบ้ืองต้น  
๒.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  

๒.๓.๑  ประพฤติและปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงคุณลักษณะผู้นำทางทหาร ๑๔ ประการ 
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความรู้ ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความไว้วางใจ ความคิดริเริ่ม กาลเทศะ    
ความยุติธรรม ความกระตือรือร้น ลักษณะท่าทาง ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความจงรักภักดี และมีวิจารณญาณ  

๒.๓.๒  เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานและพฤติกรรมของมนุษย์ ความเชื่อ
และค่านิยม จิตสำนึกของผู้นำ จริยธรรมกับความเป็นทหารอาชีพ การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการนำหน่วย 
ธรรมะในการครองใจคน และเครื่องชี้ความเป็นผู้นำทหาร 
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มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 
 ข้อ ๓ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ประเภทวิชา       
ช่างเทคนิค สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี ้
 ๓.๑ ด้านความรู้  

๓.๑.๑ ทฤษฎีและเทคนิคภายใต้ขอบเขตของงานในสาขาอาชีพอิเล็กทรอนิกส์
และไฟฟ้า ทั้งบนบกและในเรือ 

๓.๑.๒ หลักทฤษฎีและเทคนิคภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพอิเล็กทรอนิกส์และ
ไฟฟ้า ทั้งบนบกและในเรือ 

๓.๑.๓ ทฤษฎีและหลักการใช้เครื ่องมือวัดอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์        
และไฟฟ้า ทั้งบนบกและในเรือ 

๓.๑.๔ ทฤษฎีและหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนางาน
อาชีพอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ทั้งบนบกและในเรือ 

๓.๑.๕ หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์
และไฟฟ้า ทั้งบนบกและในเรือ 

๓.๑.๖ หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานอาชีพ 
๓.2 ด้านทักษะ 

๓.๒.๑ ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับที่เชื่อมโยงกัน
ในการปฏิบัติงานเทคนิคสาขาอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าทั้งบนบกและในเรือ 

๓.๒.๒ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์
และไฟฟ้าทั้งบนบก และในเรือ  

๓.๒.๓ ทักษะการใช้เครื ่องมือวัดอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า  
ทั้งบนบกและในเรือ  

๓.๒.๔ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสืบค้น   
การค้นคว้า เพื่อการพัฒนาความรู้ และการแก้ปัญหางานอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า 

๓.๒.๕ ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงานอาชีพ  

๓.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
๓.๓.๑ วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหาร 

งานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบ
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓.๒ ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด  
โดยใช /เลือกใช/ ปรับใช กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

๓.๓.๓ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพ ตามหลักการ 
และกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

๓.๓.๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื ่อพัฒนาและ
สนับสนุนงานอาชีพ  

๓.๓.๕ ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม 
ในงานอาชีพอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และอิเล็กทรอนิกส์ในเรือที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง  



- ๑๗ - 

๓.๓.๖ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการแก้ปัญหา การปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ในเรือ  

๓.๓.๗ บร ิหารจ ัดการ ประสานงาน และประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานอาชีพ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ในเรือด้วยตัวเอง  

ข้อ ๔ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ประเภทวิชาช่าง
เทคนิค สาขาไฟฟ้า จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้   

๔.๑ ด้านความรู้ 
๔.๑.๑ หลักทฤษฎีและเทคนิคภายใต้ขอบเขตของงานในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารทั้งบนบก และในเรือ และมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์ 

๔.๑.๒ หลักการคิดวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้อง ตัดสินใจ วางแผนการซ่อมบำรุง
และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของยุทโธปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ทั้งบนบก และในเรือ 

๔.๑.๓ หลักการประสานงานกับผู ้บังคับบัญชา เพื ่อนร่วมงาน ผู ้ร ับบริการ 
ประเมินผลและสรุปการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริหารจัดการงานอาชีพช่างไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ 

๔.๑.๔ ทฤษฎีและหลักการด้านความปลอดภัย  และข้อกำหนดกฎหมาย          
ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพช่างไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ทั้งบนบกและในเรือ 

๔.๑.๕ ทฤษฎีและหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา
งานอาชีพช่างไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ทั้งบนบก และในเรือ 

๔.๑.๖ ทฤษฎีและหลักการใช้เครื ่องมือวัด ตลอดจนการออกแบบขั้นตอน 
กระบวนการในการตรวจสอบยุทโธปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ทั้งบนบกและในเรือ 

๔.๒ ด้านทักษะ 
๔.๒.๑ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบการทำงาน

ของยุทโธปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ทั้งบนบก และในเรือ 
๔.๒.๒ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของยุทโธปกรณ์

ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ทั้งบนบก และในเรือ 
๔.๒.๓ ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงาน และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ทั้งบนบก 
และในเรือ 

๔.๒.๔ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสบืค้น 
การค้นคว้า เพื่อการพัฒนาความรู้ และการแก้ปัญหางานระบบยุทโธปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และ
ระบบไฟฟ้าในเรือ ทั้งบนบกและในเรือ   

๔.๒.๕ มีทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับที่
เชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานกับยุทโธปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ทั้งบนบก และ
ในเรือ 

๔.๒.๖ ทักษะทางการทหาร ได้แก่ ทักษะการปฏิบัติการทางยุทธวิธี การทำ
การรบในสภาวะสงคราม การปฏิบัติการทางทหารอื่นๆที่มิใช่สภาวะสงคราม การเขียนรายงานข่าวสาร       
การรักษาความลับของทางราชการ การนำหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็ก การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า   
และท่าอาวุธ ตามแบบโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ.) 
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๔.๓   ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
๔.๓.๑ วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึง        

การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการทหาร 

๔.๓.๒ ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด 
โดยปรับใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับงานการทหาร  

๔.๓.๓ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ ยุทโธปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
โรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ตามหลักการ กระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

๔.๓.๔ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนงานการซ่อมบำรุง การส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ 

๔.๓.๕ ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็น
นามธรรม ในระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ ทั้งบนบกและในเรือ  ที่ไม่อยู ่ภายใต้        
การควบคุมในบางเรื่อง ภายใต้สำนึกในความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลัง 

๔.๓.๖ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการแก้ปัญหา การปฏิบัติงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ 

๔.๓.๗ บริหารจัดการ ประสานงาน ประเมินและสรุปผล นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าโรงงาน และระบบไฟฟ้าในเรือ 

๔.๓.๘ ประพฤติและปฏิบ ัต ิตนโดยคำนึงถ ึงค ุณล ักษณะผู ้นำทางทหาร   
๑๔ ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความรู้ ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความไว้วางใจ ความคิดริเริ่ม 
กาลเทศะ ความยุติธรรม ความกระตือรือร้น ลักษณะท่าทาง ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความจงรักภักดี 
และมีวิจารณญาณ 

๔.๓.๙ พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการนำหน่วย ประยุกต์ใช้ธรรมะ       
ในการครองใจคน และเครื่องชี้ความเป็นผู้นำทหาร ภายใต้ความเข้าใจเกี ่ยวกับความต้องการพื้นฐานและ
พฤติกรรมของมนุษย์ ความเชื่อและค่านิยม ด้วยจิตสำนึกของผู้นำ และจริยธรรม ควบคู่กับความเป็นทหารอาชีพ 
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงานได้ 
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ผนวก ง 

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ 
มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 

ข้อ ๑ นักเร ียนจ่าที ่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาทหารพลาธิการ จะต้องมีสมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปน้ี 

  ๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
    ๑.๑.๑   มีพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นผู้ดำรง

ตน อยู่ในกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องในสังคม และการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกในความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความสามัคคีของคนในชาติ ยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

   ๑.๑.๒    มีมนุษยสัมพันธ์ รักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน อดออม ละเว้นสิ่งเสพตดิ  
และการพนัน และสามารถพึ่งตนเองได้ 

๑.๑.๓    มีเจตคติที่ดีและมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มมีนุษย
สัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ 
 ๑.๒ ด้านความรู้และทักษะ 

๑.๒.๑ มีความรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์  

๑.๒.๒ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านการทหารของประเทศไทย 
๑.๒.๓ มีความรู้พื้นฐานด้านสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางและปฏิบัติการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ด้านสงครามไซเบอร์) ประกอบด้วย 
   ๑.๒.๓.๑ เข้าใจหลักการพื้นฐานสงครามที ่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(Network Centric Warfare : NCW)  
           ๑.๒.๓.๒  ตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์กับภัยคุกคามตามนโยบายของ
หน่วยเหนือ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ทราบและถือปฏิบัติแนวทางการป้องกันภัยคุกคาม
เบ้ืองต้น และรู้จักใช้เครื่องมือการป้องกันภัยคุกคามตามที่หน่วยรับผิดชอบกำหนด โดยเน้นการป้องกันเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer Network Defense : CND) 

๑.๒.๔ มีความสามารถในงานสารบรรณระดับผู้ปฏิบัติ 
๑.๒.๕ รู้จักค้นคว้า แก้ปัญหา และนำมาพัฒนาตนเองและส่วนรวม 
๑.๒.๖ มีความสามารถ และทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
๑.๒.๗ มีความสามารถ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
๑.๒.๘ มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเมื่อประสบภัยทางน้ำ 

  ๑.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
๑.๓.๑ สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน

และในงานอาชีพ 
๑.๓.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ตีความ และนำมาประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 
๑.๓.๓ สามารถแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานวิชาชีพโดยใช้หลักการ

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
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๑.๓.๔ สามารถใช้หลักศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม และค่านิยม ในการพัฒนา
ตนเองให้มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรมจริยธรรม 

๑.๓.๕ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย โดยใช้หลักการ กระบวนการ
ด้านสุขศึกษา และพลศึกษา 

๑.๓.๖ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาอาชีพ
ให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

๑.๓.๗ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่อด้านพลศึกษา พัฒนาสมรรถภาพร่างกาย     
และรู้จักใช้วิจารณญาณในการเล่นกีฬา 

๑.๓.๘ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 

ข้อ ๒  นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาทหารพลาธิการ จะต้องมีสมรรถนะทางทหาร ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ มีความรู้พื้นฐานด้านการทหารของไทย และการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ 
๒.๒ มีความเข้มแข็ง อดทน และความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ 
๒.๓ มีความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อหมู่คณะ 
๒.๔ มีความสามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธี และทำการรบในสภาวะสงครามได้ 
๒.๕ สามารถใช้ข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๖ แสดงความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับทหารเรือ 
๒.๗ สามารถใช้ข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๘ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบข้อบังคับอย่างมีระเบียบเคร่งครัดและถูกต้อง 

มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 

ข้อ ๓ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ ประเภทวิชาบริหาร 
ธุรกิจ สาขาทหารพลาธิการ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 
   ๓.๑  ด้านความรู้ 

๓.๑.๑ หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ 
๓.๑.๒ หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหา 
๓.๑.๓ หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการงานอาชีพ 
๓.๑.๔ หลักการด้านความปลอดภัย และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

งานอาชีพ 
๓.๑.๕ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนางานอาชีพ 
๓.๑.๖ หลักการบริหารพัสดุสายพลาธิการ และการส่งกำลังบำรุง 
๓.๑.๗ หลักการด้านการสหโภชน์ และการบริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม 

รูปแบบต่าง ๆ ของกองทัพเรือ 
   ๓.๒  ด้านทักษะ 

๓.๒.๑ ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื ่องมือ และวัสดุอุปกรณ์       
ในการปฏิบัติงาน 
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๓.๒.๒ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
๓.๒.๓ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การอยู่รว่มกัน 

ในสังคมอย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า 
๓.๒.๔ ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงาน และการประเมินผล        

การปฏิบัติงานอาชีพ 
๓.๒.๕ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๒.๖ ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับที่เชื่อมโยงกัน   

ในการปฏิบัติงาน 
๓.๒.๗ ทักษะการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และทำการรบในสภาวะสงคราม 
๓.๒.๘ ทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุสายพลาธิการ และการส่งกำลัง

พัสดุสายพลาธิการ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของหน่วยผู้ใช้ 
    ๓.3  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ  

๓.๓.๑ วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๓.๓.๒ ปฏิบัติงานอาชีพทหารพลาธิการ ตามหลักการและแบบแผนที่กำหนด   
โดยใช้/เลือกใช้/ปรับใช้ กระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

๓.๓.๓ สามารถแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานวิชาชีพโดยใช้หลักการ
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

๓.๓.๔ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการ
และกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย 

๓.๓.๕ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื ่อพัฒนาและ
สนับสนุนงานอาชีพ 

๓.๓.๖ แสดงความรู้ในหลักการและทฤษฎีของสาขาทหารพลาธิการอย่างกว้างขวาง 
๓.๓.๗ ใช้หลักการจัดการและกระบวนการ วางแผน ดำเนินงาน จัดการงาน

อาชีพ ด้านพลาธิการ 
๓.๓.๘ ปฏิบัต ิงานร่วมกับผู ้อ ื ่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม  

มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม ร่วมวางแผน กระบวนการทำงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน 
๓.๓.๙ ตัดสินใจ วางแผน และแก้ไขปัญหาที่ไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็น

นามธรรม ในงานอาชีพทหารพลาธิการ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรื่อง 
๓.๓.๑๐  ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานพลาธิการ 
๓.๓.๑๑ บริหารจัดการ ประสานงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพทหาร

พลาธิการด้วยตนเอง 
๓.๓.๑๒ ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการพัสดุสายพลาธิการ และการส่ง

กำลังบำรุง 
๓.๓.๑๓ ประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบต่าง ๆ ที่กรมพลาธิการทหารเรือ

พัฒนาขึ้น ในการปฏิบัติงาน 
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โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 
มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 

ข้อ ๑  นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษาของ พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน 
การแพทย์ จะต้องมีสมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปน้ี 

๑.๑ ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑.๑.๑ มีวินัย กล้าหาญ อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ และจิตสำนึก ตระหนักในหลัก

คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุข 

๑.๑.๒ มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น  สนใจ ใฝ่รู้ 
คิดและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับกลุ่มหรือทีมงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้   

๑.๑.๓ มีความภาคภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย มีจิตสาธารณะ 
และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๔ เคารพกฎหมาย สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู ้อื ่น รวมทั ้ง เคารพ       
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สิทธิผู้ป่วย และกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑.๕ แยกแยะผลการกระทำที่กระทบต่อผู้อื่น และใช้หลักการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประเมินการกระทำของตนเอง พร้อมรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง 

๑.๒ ด้านความรู้ 
๑.๒.๑ ยอมรับข้อจำกัดในความรู้ที่ตนมี และผลกระทบที่เกิดจากการนำความรู้   

ที่มีจำกัดมาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมที่จะขอคำแนะนำและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น 
๑.๒.๒ มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาษาอังกฤษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้และสาระสำคัญในศาสตร์ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ สามารถบูรณาการและประยุกต์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อยา่งเป็นระบบ 
๑.๒.๔ มีความรู ้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้  

การจัดการความรู้ งานวิจัย และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในการปฏิบตัิการ
ฉุกเฉินการแพทย์ และปฏิบัติการแพทย์ทหาร 

๑.๓ ด้านทักษะ  
๑.๓.๑ มีทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติการฉุกเฉินได้ตามอำนาจ หน้าที่ ขอบเขต

ความรับผิดชอบ และข้อจำกัดของเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างได้มาตรฐาน
ปลอดภัย และทันท่วงที 

๑.๓.๒ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผน 
การบริหารจัดการ ประสานงาน และการประเมินในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง 

๑.๓.๓ มีทักษะในการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
ฉุกเฉินได้ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน 

๑.๓.๔ มีทักษะการปฏิบัติงานในหน่วยทหารตามภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือ 
๑.๓.๕ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการ



- ๒๓ - 

เขียน รวมทั้งวิธีการสื่อสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เลือกใช้รูปแบบและเครื่องมือในการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันได้ 

 ๑.๔ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
๑.๔.๑  สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ตลอดจนใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้อย่างสม่ำเสมอ 

๑.๔.๒  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนางานและตนเองอย่างต่อเน่ือง 

๑.๔.๓  สืบค้นข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิด
และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ และนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานได้ 

๑.๔.๔  คิด วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้องค์ความรู้
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และ
สามารถพัฒนาแนวทางใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานประจำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบท  
ทางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป  

๑.๔.๕  สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 

ข้อ 2 นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ จะต้องมีสมรรถนะทางทหาร ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  มจีิตสำนกึและคุณลักษณะทางทหาร 
  ๒.๑.๑  มีความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบันของตนเอง สถาบันชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
 ๒.๑.๒  มีคุณลักษณะผู้นำทางทหาร ประกอบด้วย 

๒.๑.๒.๑ ลักษณะท่าทางองอาจสมเป็นทหาร และมีความเข้มแข็ง ทั้งทาง 
ร่างกายและจิตใจ 

๒.๑.๒.๒ ระเบียบวินัย 
๒.๑.๒.๓ ความสำนึกในหน้าที่ กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบ 
๒.๑.๒.๔ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๒.๑.๒.๕ จิตใจแน่วแน่ไม่ท้อถอย 
๒.๑.๒.๖ ความอดทนพากเพียรและกระตือรือร้น 
๒.๑.๒.๗ ความริเริ่ม 
๒.๑.๒.๘ ความเป็นธรรม 
๒.๑.๒.๙ ไหวพริบ 

 ๒.๒  มีระบบเกียรติศักดิ์ ประกอบด้วย ไม่กล่าวเท็จ ไม่ทุจริต ไม่ลักขโมย และไม่เพิกเฉย  
ต่อการกระทำความผิด 

 ๒.๓  มีความรู้พื้นฐานวิชาการทหาร มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารเรือ 
 ๒.๔ มีความสามารถให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร ในสภาวะ 
สงครามได้ 
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มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 
ข้อ ๓ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษาของ พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ งานเวชกรรมป้องกัน        

๓.๑.๑ ตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลหน่วยบกและหน่วยเรือได้ 
๓.๑.๒ ใช้อุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน/และเครื่องพ่นสารเคมีในการกำจัดแมลงได้ 

๓.๒ งานส่งกำลังสายแพทย์ 
๓.๒.๑ ทำการเบิก - จ่ายเวชภัณฑ์ทดแทนได้ 
๓.๒.๒ จัดยาและเวชภัณฑ์ตามอัตราหีบหรือกระเป๋าพยาบาลได้ 
๓.๒.๓ เขียนและบันทึกรายการจ่ายยา ตามแผนการรักษาได้ (ใบ พส.๓) 

๓.๓ การแยกบุคคลออกจากสิง่อันตราย/การใช้อุปกรณ์พิทักษ์บุคคล  
(body substance isolation/person protective equipment) 

๓.๔ การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน (assessment) 
๓.๕ เทคนคิการจัดทางหายใจ (airway techniques) 
๓.๖ ระบบการให้ออกซิเจน (oxygen delivery systems)    
๓.๗ การดูดของเหลวออกจากทางหายใจ (suction)      
๓.๘ การใช้เครื่องมือกลช่วยการหายใจในผู้ใหญ่ (adult ventilation-assisted /mechanical) 
๓.๙ การใช้เครื่องกลช่วยการหายใจในเด็ก (pediatric ventilation-assisted /mechanical) 
๓.๑๐ การให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ (local anesthesia)   
๓.๑๑ การระงับปวดและการระงับประสาท (pain control & sedation) 
๓.๑๒ หัตถการวินิจฉัย (diagnostic procedures) 

๓.๑๒.๑ การตรวจระดับกลูโคสในเลือดจากหลอดเลือดฝอย (capillary blood 
glucose) 

๓.๑๒.๒ การวัดความอิ่มออกซิเจนตามชีพจร (pulse oximetry) 
๓.๑๓ หัตถการในระบบสืบพันธ ุ์และทางเดินปัสสาวะ (genital/urinary procedures) 

๓.๑๓.๑ การใส่หลอดสวนปัสสาวะทางท่อปัสสาวะ (foley's catheter) 
๓.๑๔ หัตถการที่ศีรษะและคอ (head and neck procedures) 

๓.๑๔.๑ การเฝ้าตรวจแรงดันในสมอง (intracranial pressure monitor) 
๓.๑๔.๒ การห้ามเลือดกำเดาด้วยการประคบเย็น (control of epistaxis with 

cold compression) 
๓.๑๕  เทคนิคโลหิตพลวัต (hemodynamic techniques) 

๓.๑๕.๑ การแทงเข้าและบริหารสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (intravenous access 
& infusion) 

๓.๑๕.๒ การด ูแลทางเป ิดเข ้าหลอดเล ือดดำ (peripheral venous access 
maintenance) 

๓.๑๕.๓ การเฝ้าตรวจการบริหารสารน้ำ/ยาทางหลอดเลือดดำ (monitoring existing IV) 
๓.๑๕.๔ การบริหารสารน้ำ/ยาด้วยเครื่องกล (mechanical IV pumps) 

๓.๑๖ การเฝ้าตรวจโลหิตพลวัต (hemodynamic monitoring) 
๓.๑๖.๑  การบันทึกคลืน่หัวใจ (electrocardiogram acquisition) 
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๓.๑๗  หตัถการทางสูตกิรรม (obstetrics)     
 ๓.๑๗.๑  การทำคลอดปกติ (normal delivery of newborn) 

๓.๑๗.๒  การช่วยการคลอดปกติ (assisting normal delivery of newborn) 
 ๓.๑๘ หัตถการอื่นๆ (other techniques) 

๓.๑๘.๑ การตรวจวดัสัญญาณชพี (vital signs) 
๓.๑๘.๒ การกดห้ามเลือด (direct pressure bleeding control) 
๓.๑๘.๓ การขจัดสิ่งแปลกปลอม (foreign body removal) 
๓.๑๘.๔ การใสท่่อสวนกระเพาะอาหารทางจมูก (nasogastric tube) 
๓.๑๘.๕ การใสท่่อสวนกระเพาะอาหารทางปาก (orogastric tube) 
๓.๑๘.๖ การตรึงผู้ป่วย (patient restraint) 
๓.๑๘.๗ การดูแลผู้ป่วยถูกคุกคามทางเพศเบ้ืองต้น (sexual assault victim 

initial management) 
๓.๑๘.๘ การเจาะเล็บ (nail puncture) 
๓.๑๘.๙ การทำให้แผลปิด (wound closure techniques) 
๓.๑๘.๑๐ การแต่งแผล (wound dressing) 

๓.๑๙  การกู้ชพี (resuscitation) 
๓.๒๐  หตัถการทางโครงร่าง (skeletal procedures) 

๓.๒๐.๑ การรักษาอวัยวะส่วนที่ถูกตัดขาด (care of the amputation part) 
๓.๒๐.๒ การดามกระดกูหัก/ข้อเคลื่อน (fracture/dislocation 

immobilization techniques) 
๓.๒๐.๓ การดามกระดกูสันหลังโดยไม่ใช้อุปกรณ ์(spine immobilization 

techniques without instrument) 
๓.๒๑  การยกและเคลื่อนย้ายผูป้่วย (lifting and moving techniques) 
๓.๒๒  หัตถการทางจักษุกรรม (ophthalmological procedures) 

      ๓.๒๒.๑  การชะล้างตา (ocular eye irrigation) 
    ๓.๒๓  วิธีการบริหารยา (drug administration technique) 

๓.๒๓.๑  การช่วยบริหารยาที่แพทยส์ั่งไว้ประจำตัวผู้ป่วย (assist self own 
medication) 

๓.๒๓.๒  การบริหารยาสูด (inhaled medication administration) 
๓.๒๓.๓  การบริหารยาวิธีอื่น (pharmacological non-inhaled techniques) 

๓.๒๓.๓.๑  การบริหารยากิน (oral administration) 
๓.๒๓.๓.๒  การบริหารยาใต้ลิ้น (sublingual administration) 
๓.๒๓.๓.๓  การฉีดยาเข้าใต้หนัง (subcutaneous injection) 
๓.๒๓.๓.๔  การฉีดยาเข้ากล้ามเน้ือ (intramuscular injection) 
๓.๒๓.๓.๕  การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ (intravenous injection) 
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ผนวก ฉ 
 

โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ 
มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะท่ัวไป 

ข้อ ๑ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง ประเภทวิชาการบริหาร 
สาขาการขนส่งทางทหาร จะต้องมีสมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปน้ี 

   ๑.๑ ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑.๑.๑ มีพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นผู้ที่

ดำรงตนอยู่ในกฎเกณฑ์ การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งในสังคม และการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีสุขภาพ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกในความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความสามัคคีของคนในชาติ  
ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

๑.๑.๒ มมีนุษยสัมพันธ์ รักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน ละเว้นสิ่งเสพติด และการพนัน 
สามารถพึ่งตนเองได้ 

๑.๑.๓ มีเจตคติที่ดีต่อด้านพลศึกษา พัฒนาสมรรถภาพร่างกาย และรู้จักใช้วิจารณญาณ
ในการเล่นกีฬา 

๑.๑.๔ มีเจตคติที่ดีและมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และหน้าที่ 

 ๑.๒ ด้านความรู้และทักษะ 
๑.๒.๑ มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร และคอมพิวเตอร์  
๑.๒.๒ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางด้านการทหารของประเทศไทย 
๑.๒.๓ มีความรู้พื้นฐานด้านสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางและปฏิบัติการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ด้านสงครามไซเบอร์) ประกอบด้วย 
 ๑.๒.๓.๑ เข้าใจหลักการพื ้นฐานสงครามที ่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

(Network Centric Warfare : NCW)  
๑.๒.๓.๒  ตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์กับภัยคุกคามตามนโยบายของ

หน่วยเหนือ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ทราบและถือปฏิบัติ ตามแนวทางการป้องกันภัยคุกคาม
เบ้ืองต้น และรู้จักใช้เครื่องมือการป้องกันภัยคุกคามตามที่หน่วยรับผิดชอบกำหนด โดยเน้นการป้องกันเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Computer Network Defense : CND) 

๑.๒.๔ มีความสามารถในงานสารบรรณระดับผู้ปฏิบัติ 
๑.๒.๕ รู้จักค้นคว้าแก้ปัญหา และนำมาพัฒนาตนเองและส่วนรวม 
๑.๒.๖ มีความสามารถและทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
๑.๒.๗ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
๑.๒.๘ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า และมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 
๑.๒.๙ มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเมื่อประสบภัยทางน้ำ 
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๑.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 
๑.๓.๑ สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน

และในงานอาชีพ 
๑.๓.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ตีความ และนำมาประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 
๑.๓.๓ สามารถแก้ไขปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้ในงานวิชาชีพ โดยใช้หลักการ 

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
๑.๓.๔ สามารถใช้หลักศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ค่านิยม ในการพัฒนาตนเอง     

ให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม 
๑.๓.๕ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และสุขอนามัยโดยใช้หลักการ และกระบวนการ  

ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
๑.๓.๖ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ       

ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาอาชีพ
ให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 

ข้อ ๒ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง ประเภทวิชาการบริหาร 
สาขาการขนส่งทางทหาร จะต้องมีสมรรถนะทางทหาร ดังต่อไปน้ี 

   2.๑ ด้านจิตสำนึกความเป็นทหาร 
๒.๑.๑ มีความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบันของตนเอง สถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์และดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.๑.๒ มีระบบเกียรติศักดิ์ ประกอบด้วย ไม่กล่าวเท็จ ไม่ทุจริต ไม่ลักขโมย        

ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำความผิด 
๒.๑.๓ มีวินัยทหาร และปฏิบัตติามแบบธรรมเนียมทหาร 
๒.๑.๔ มีบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหาร 
๒.๑.๕ มีจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถภาพ

ทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความเป็นทหาร 
2.2 ด้านการทหาร  

๒.๒.๑ มีความรูพ้ื้นฐานด้านการทหารของไทย และการใช้อาวธุยุทโธปกรณ์ 
๒.๒.๒ มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจติใจ 
๒.๒.๓ มีความสามคัคี มีความรบัผิดชอบต่อตนเอง และหมู่คณะ 
๒.๒.๔ มีความสามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธี และทำการรบในสภาวะสงครามได้ 

2.3 ด้านการปกครอง 
๒.๓.๑ มีความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับทหารเรือ 
๒.๓.๒ สามารถใช้ข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบข้อบังคับอย่างมีระเบียบ เคร่งครัด และ

ถูกต้อง 
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2.๔ ด้านการข่าว 
๒.๔.๑ มีความเข้าใจงานด้านการข่าว และการต่อต้านข่าวกรอง 
๒.๔.๒ สามารถทำงานด้านการข่าวเขียนรายงานข่าวสาร และรักษาความลับ     

ของทางราชการได้ 
๒.๔.๓ เห็นคุณค่าของงานด้านการข่าว 

2.๕ ด้านผู้นำทางทหาร 
๒.๕.๑ มีคุณลักษะผู้นำทางทหาร ๑๔ ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความรู้ 

ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความไว้วางใจ ความคิดริเริ่ม กาลเทศะ ความยุติธรรม ความกระตือรือร้น ลักษณะ
ท่าทาง ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความภักดี และวิจารณญาณ 

๒.๕.๒ มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐาน และพฤติกรรมของ
มนุษย์ ความเชื ่อ และค่านิยม จิตสำนึกของผู ้นำ จริยธรรมกับความเป็นทหารอาชีพ  การพัฒนาตนเอง 
ให้มีความสามารถในการนำหน่วย มีธรรมะในการครองใจคน และเครื่องชี้ความเป็นผู้นำทหาร 

๒.๕.๓ มีความสามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กในระดับหมู่ปืนเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.๖ ด้านการเรือ 
๒.๖.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรือเล็ก การเรือใหญ่ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้

ภายในเรือ 
๒.๖.๒ สามารถปฏิบัติงานในเรือเล็ก เรือใหญ่ พร้อมทั้งใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในเรือได้ 
๒.๖.๓ มีวินัยในการทำงานในเรือด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 

ข้อ ๓ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง ประเภทวิชาการบริหาร 
สาขาการขนส่งทางทหาร จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

 ๓.๑ ด้านความรู้  

  ๓.1.๑ ความรู้ในวิชาชีพพื้นฐาน  
๓.๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ระบบการทำงาน โปรแกรม และหลักการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
๓.๑.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๓.๑.๑.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ 

การแบ่งประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ 
๓.๑.๑.๔ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
๓.๑.๑.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างทั่วไป และเครื่องมือ

เฉพาะสำหรับซ่อมบำรุงรถยนต์เบ้ืองต้น 
๓.๑.๑.๖ มีความเข้าใจเกี ่ยวกับต้นกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า 

มาตรวัด และเครื่องมือ 
    
 



- ๒๙ - 

   ๓.๑.๒ ความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการขนส่ง  
๓.๑.๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งทั่วไป ประวัติ ความเป็นมา 

ข้อดี ข้อเสีย หลักการใช้เครื่องมือทุ่นแรง หลักการโลจิสติกส์ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดนิ 
การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางท่อ การประกันภัย เทคโนโลยีการขนส่ง การพายและเห่เรือ 
พระราชพิธี 

๓.๑.๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งทางถนนทางธุรการ 
ได้แก่ การจัดหน่วยของกรมการขนส่งทหารเรือ การปฏิบัติการขนส่งด้วยรถยนต์ คุณลักษณะของรถยนต์       
ทางทหาร การวางแผนการขนส่งด้วยรถยนต์ การขนส่งสิ่งอุปกรณ์ทางทหารและการบรรทุก การวางแผน       
ในการบรรทุก 

๓.๑.๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งทางถนนทางยุทธวิธี 
ได ้แก่ หน้าที ่ฝ ่ายอำนวยการนายทหารขนส่ง การแบ่งเขตสงคราม การจัดและควบคุมขบวนลำเลียง              
การลาดตระเวนเส้นทาง การป้องกันขบวนลำเลียง การพักแรมและระวังป้องกันที่พักแรม การพราง การขับรถ
โดยใช้ไฟพราง การกู้รถ การใช้สัญญาณในขบวนลำเลียง การวางแผนการเคลื่อนย้ายทางถนน การควบคุม     
การเคลื่อนย้ายทางถนน การอ่านแผนที่ การวางแผนการใช้เส้นทาง 

๓.๑.๒.๔ มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดิน   
ทางธุรการ ได้แก่ ประวัติการขนส่งทางน้ำ การจัดหน่วยและยานพาหนะทางน้ำภายในแผ่นดิน เส้นทางน้ำ
ภายในแผ่นดิน การจอดเรือและการนำเรือ หน้าที่ในเรือเล็ก การปรนนิบัติบำรุงเรือ การวางแผนการขนส่ง      
ทางน้ำภายในแผ่นดิน หลักปฏิบัติในการโดยสารเรือและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ การพายและเห่เรือ
พระราชพิธี 

๓.๑.๒.๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการขนส่งทางน้ำภายในแผ่นดิน   
ทางยุทธวิธี ได้แก่ ขอบเขตความรับผิดชอบ การแบ่งเขตสงคราม การเรือ การใช้อุปกรณ์ในเรือ หลักการเดินเรือ
ทางน้ำภายในแผ่นดิน ทางยุทธวิธี การกลเรือเล็ก และการป้องกันความเสียหาย 

๓.๑.๒.๖ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพายและเห่เรือ ประวัติเรือ
พระที่นั่ง และเรือพระราชพิธี กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค การจัดรูปกระบวนเรือ หน้าที่ของฝีพายประจำเรือ 
ท่าการพายเรือพระราชพิธี 

๓.๑.๒.๗ มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับระบบเครื ่องยนต์และการ
ปรนนิบัติบำรุงระบบเครื่องยนต์และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบเบรก 
ระบบตัวถังและช่วงล่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมรถยนต์ การปรนนิบัติบำรุงรักษารถยนต์ การปรนนิบัติ
บำรุงรักษาเรือเล็ก 

๓.๑.๒.๘ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้ารถยนต์ การตรวจสอบและ
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้ารถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์ ระบบจ่ายไฟฟ้าในรถยนต์ สายไฟในรถยนต์ มอเตอร์
สตาร์ท ระบบแบตเตอรี่รถยนต์ ระบบแอร์ ตลอดจนการบำรุงรักษาเรือเล็ก 

๓.๑.๒.๙ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ คุณธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง จรรยาบรรณในวิชาชีพการขนส่ง และมารยาทในการขับรถ 

๓.๑.๒.๑๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการ
ขนส่งทางถนน ได้แก่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร ข้อบังคับว่าด้วยการใช้รถยนต์
ทหาร ด้านการขนส่งทางน้ำ ได้แก่ พระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน 
ข้อบังคับทหารเรือที่ ๓๒ ว่าด้วยการเรือกลเล็กและแจวพาย 
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๓.๒   ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช ้
๓.๒.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๓.๒.๒ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นตามขั้นตอน 
๓.๒.๓ สามารถใช้เครื่องมือช่างทั่วไป และเครื่องมือเฉพาะสำหรับซ่อมบำรุงรถยนต์

เบื้องต้น 
๓.๒.๔ สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าได้ 
๓.๒.๕ สามารถขับรถยนต์ทางธุรการได้ถูกต้องอย่างปลอดภัย 
๓.๒.๖ สามารถขับรถยนต์ทางทหารและขับรถยนต์ทางยุทธวิธีได้ 
๓.๒.๗ สามารถถือท้ายเรือทางธุรการได้อย่างถูกต้องปลอดภัย  
๓.๒.๘ สามารถถือท้ายเรือทางยุทธวิธีได้  
๓.๒.๙ สามารถตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้าและ

ระบบปรับอากาศรถยนต์ ระบบเบรกรถยนต์ ระบบช่วงล่างรถยนต์ และระบบตัวรถยนต์ได้ 
๓.๒.๑๐ สามารถตรวจสอบและซ่อมบำรุงเรือเล็กได้ 

๓.๓   ความรับผิดชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน  
๓.๓.๑ มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ เรียบร้อย ประณีต และ

ปลอดภัย 
๓.๓.๒ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการขนส่ง 
๓.๓.๓ มีความรักในวิชาชีพด้านการขนส่ง 
๓.๓.๔ มีจ ิตสำนึกในการปฏิบัต ิราชการอย่างมีสติ สะอาด ไม่ประมาท 

ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน การขับรถ การถือท้ายเรือ และการซ่อมบำรุงยานพาหนะสายขนส่ง 
๓.๓.๕ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการเดินเรือทางน้ำ

ภายในแผ่นดิน 
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ผนวก ช  
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะท่ัวไป 

ข้อ ๑ นักเรียนจ่าที ่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน เหล่าทหารสามัญ ประเภทวิชาเดินเรือ  
สาขาทหารสามัญและทหารการปืน  พรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและ
ความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  พรรคนาวิน เหล่าทหารสารวัตร 
ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล  สาขาทหารสารวัตร  พรรคนาวิน เหล่าทหาร
สรรพาวุธ ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารสรรพาวุธ พรรคกลิน ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหาร
เครื่องกลเรือพรรคกลิน เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบิน
เครื่องยนต์อากาศยาน พรรคกลิน เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวิชาช่างเทคนิค  สาขาทหารเครื่องกล      
ช่างเครื่องบินเอวิโอนิกส์ พรรคกลิน เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกล    
ช่างเครื ่องบินลำตัวและนิวดรอลิกส์  และพรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประเภทวิชาบริหารการเงิน        
และการบัญชี สาขาทหารการเงิน จะต้องมีสมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปนี้   

 ๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๑.๑.๑ มีพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต เสียสละ กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติด การพนัน มีจิตสำนึกเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสังคม 
เป็นผู้ที่ดำรงตนเองอยู่ในกฎเกณฑ์ การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งในสังคม และการปฏิบัติหน้าที่มีระเบียบวนิัย 
มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความสำนึกในความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความสามัคคี
ของคนในชาติ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

๑.๑.๒ มีบ ุคล ิกภาพ  คุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบ ัต ิงานอาชีพ  และ 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

๑.๑.๓ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรัก
สามัคคี มีมนุษยสัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ภูมิใจ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง   

๑.๒ ด้านความรู้และทักษะ 
๑.๒.๑ มีความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงานตามสาขา พรรค - เหล่า  
๑.๒.๒ มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย  
๑.๒.๓ มีความสามารถในงานสารบรรณระดับผู้ปฏิบัติ  
๑.๒.๔ รู้จักค้นคว้า แก้ปัญหา และนำมาพัฒนาตนเองและส่วนรวม 
๑.๒.๕ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
๑.๒.๖ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
๑.๒.๗ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า และมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  
๑.๒.๘ มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเมื่อประสบภัยทางน้ำ 

   ๑.๓ ด้านความสามารถในการประยุกต์และความรับผิดชอบ  
๑.๓.๑ สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 
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๑.๓.๒ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพ โดยใช้หลักการและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

๑.๓.๓ ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคม 
และสิทธิหน้าที่พลเมือง 

๑.๓.๔ พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพ และคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพ
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 

 ข้อ ๒ นักเรียนจ่าที ่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน เหล่าทหารสามัญ ประเภทวิชาเดินเรือ  
สาขาทหารสามัญและทหารการปืน พรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและความ
มั่นคงทางทะเล สาขาทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พรรคนาวิน เหล่าทหารสารวัตร ประเภทวชิา
รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารสารวัตร พรรคนาวิน เหล่าทหารสรรพาวุธ ประเภท
วิชาช่างเทคนิค สาขาทหารสรรพาวุธ พรรคกลิน ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกลเรือ พรรคกลิน 
เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินเครื่องยนต์อากาศยาน  
พรรคกลิน เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื ่องบินเอวิโอนิกส์   
พรรคกลิน เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินลำตัวและนิวดรอลิกส์ 
และพรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประเภทวิชาบริหารการเงินและการบัญชี สาขาทหารการเงิน จะต้องมี
สมรรถนะทางทหาร ดังต่อไปน้ี  

 ๒.๑   มีคุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์ ๑๕ ประการ ประกอบด้วย ลักษณะท่าทาง 
ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความไว้วางใจ ความอดทน ความกระตือรือร้น ความริเริ่ม ความซื่อสัตย์ มีดุลพินิจ 
ความยุติธรรม ความรู้ ความจงรักภักดี รู้จักกาลเทศะ ไม่เห็นแก่ตัว และมีระบบเกียรติศักดิ์ (ไม่กล่าวเท็จ ไม่ทุจริต 
ไม่ลักขโมย ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำความผิด) 

๒.๒   มีความเป็นผู้นำในตนเอง โดยมีคุณลักษณะผู้นำพื้นฐาน ๔ ด้าน ดังนี้ 
๒.๒.๑ ได้แก่ คุณลักษณะผู้นำพื้นฐานประกอบด้วย คุณลักษณะทางสติปัญญา  

ความริเริ่ม มีดุลพินิจ ความรู้ 
๒.๒.๒ คุณลักษณะทางร่างกาย ประกอบด้วยคุณลักษณะผู ้นำพื ้นฐาน ได้แก่  

ลักษณะท่าทาง  ความอดทน ความกระตือรือร้น 
๒.๒.๓ คุณลักษณะทางอารมณ์ ประกอบด้วยคุณลักษณะผู้นำพื้นฐาน ได้แก่  

ความจงรักภักดี ความเด็ดขาด  รู้จักกาลเทศะ 
๒.๒.๔ คุณลักษณะทางอุปนิสัย ประกอบด้วยคุณลักษณะผู้นำพื้นฐาน ได้แก่ 

ความกล้าหาญ ความไว้วางใจได้ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความไม่เห็นแก่ตัว และมีระบบเกียรติศักดิ์ (ไม่กล่าวเท็จ 
ไม่ทุจริต ไม่ลักขโมย ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำความผิด) 

มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 

 ข้อ ๓ นักเรียนจ่าที่สำเรจ็การศึกษา พรรคนาวิน เหล่าทหารสามัญ ประเภทวิชาเดินเรือ สาขา
ทหารสามัญและทหารการปืน จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  
  ๓.๑   ด้านความรู้  ในวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพสายวิทยาการ 

๓.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ
การแบ่งประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ  



- ๓๓ - 

๓.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื ้องต้น และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  

๓.๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้นกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า 
มาตรวัด และเครื่องมือ  

๓.๑.๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสัญญาณ การสื่อสารทางทัศนสัญญาณ 
(ธงสองมือไทย โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ)  

๓.๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปืน ปืนกล .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.)     
ปืนกล  ๒๐ มม. (Gam CO-1) ปืนกล ๔๐/๖๐ แบบ ๙๓  ปืน ๗๖/๕๐ แบบ ๙๓ ประวัติการปืน วิวัฒนาการ  
ของอาวุธปืนใหญ ่ส่วนต่าง ๆ ของปืนใหญ่ หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน และการกำหนดชื่อปืนในกองทัพเรือ  

๓.๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาวุธใต้น้ำ ส่วนประกอบของทุ่นระเบิด 
ส่วนประกอบหลักการทำงานของการกวาดทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ ยานล่าทำลายทุ่นระเบิด  

๓.๑.๗ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับสรรพาวุธ ความหมายของสรรพาวธุ 
อุปกรณ์สรรพาวุธ ยุทโธปกรณ์ และเครื่องสรรพาวุธ  

๓.๑.๘ มีความเข้าใจเกี ่ยวกับการอมภัณฑ์เบื ้องต้น การทำงานของลูกปืน 
ชนวน กระสุน ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด 

๓.๑.๙ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเรือเบื้องต้น ศัพท์เดินเรือ เข็มทิศ
แม่เหล็ก เข็มทิศไยโร นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
และกระดานหน  

๓.๑.๑๐ มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการเดินเรือ วิเคราะห์ศัพท์ เข็มทิศ
แม่เหล็ก เข็มทิศไยโร เครื่องวัดแดด นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ การหา
เวลาธงลง พร้อมกับการฝึกขีดเข็ม และการฝึกการหาที่เรือ การแก้แผนที่เดินเรือ การหมุนเรือหาดิวิเอชั่น  
การหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุบน พื้นโลก เส้นโค้งดิวิเอชั่น การขีดเข็มเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบทุ่น 
เครื่องหมายในการเดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ ำไทย พระราชบัญญัติ
ป้องกันเรือโดนกัน และกฎการเดินเรือสากล การถือท้ายเรือใหญ่ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน  

๓.๑.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธใต้น้ำ ส่วนประกอบและการทำงาน
ของอาวุธใต้น้ำ  

๓.๑.๑๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธปล่อยนำวิถีเบื้องต้น หลักการนำวิถี 
และอาวุธปล่อยนำวิถีเบื้องต้น  อาวุธปล่อยที่มีใช้ในกองทัพเรือ  

๓.๑.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องควบคุมการยิง หลักการทำงาน  
ของซินโครเซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE  เบ้ืองต้น  

๓.๑.๑๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ยุทธการและการสื่อสารเบ้ืองต้น  
    ๓.๒  ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช ้

๓.๒.๑ สามารถใช้เครื่องมือดับไฟเบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง 
๓.๒.๒ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน        
๓.๒.๓ สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 

ตามข้ันตอน 
๓.๒.๔ สามารถรับสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย     

โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน  
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๓.๒.๕ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการถอดประกอบ และบำรุงรักษาปืนกล 
.๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.)  ปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO-1)  ปืนกล ๔๐/๖๐ แบบ ๙๓ และปืน ๗๖/๕๐ แบบ ๙๓ ได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน  

๓.๒.๖ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องสรรพาวุธในคลังสรรพาวุธ ได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน  

๓.๒.๗ มีทักษะเกี่ยวกับการใช้ลูกปืน ชนวน วัตถุระเบิด กระสุน ไพร์เมอร์ และ
วัตถุระเบิด  

๓.๒.๘ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การบำรุงรักษาอาวุธปล่อยนำวิถีเบื้องต้น 
อาวุธปล่อยที่มีใช้ในกองทัพเรือในเบ้ืองต้น ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน  

๓.๒.๙ สามารถประยุกต์ใช้ซินโครเซอร์โว และระบบ GUIDANCE MISSILE  
ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน  

๓.๒.๑๐ สามารถปฏิบัติงานในห้องศูนย์ยุทธการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง  
    ๓.๓ ความรับผดิชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 
   ๓.๓.๑  มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ มีระเบียบเรียบร้อย ประณีต 
สะอาดและปลอดภัย  
   ๓.๓.๒  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  
   ๓.๓.๓  มีกิจนิสัยในการนำความรู้ไปใช้ในสาขาอาชีพ และเป็นแนวทางในการ 
ศึกษาเพิ่มเติม  

 ข้อ ๔ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน เหล่าทหารการปืน ประเภทวิชารักษาความ
ปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จะต้องมีสมรรถนะ
วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 
    ๔.๑ ด้านความรู้  วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพสายวิทยาการ 

๔.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ
การแบ่งประเภทของไฟ เครื่องมือดับไฟ 

๔.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
๔.๑.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ต้นกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้า 

มาตรวัดและเครื่องมือ 
๔.๑.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณ การสื่อสารทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย 

โคมไฟไทย โคมไฟสากล และธงสัญญาณ)  
๔.๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับการปืน ปืนกล .๕๐นิ้ว (๑๒.๗ มม.)     

ปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO-1) ประวัติการปืน วิวัฒนาการของอาวุธปืนใหญ่ ส่วนต่าง ๆ ของปืนใหญ่ หลักเกณฑ์
การเรียกชื่อปืนและการกำหนดชื่อปืนในกองทัพเรือ 

๔.๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาวุธใต้น้ำ ส่วนประกอบของทุ่นระเบิด 
หลักการทำงานของการกวาดทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ ยานล่าทำลายทุ่นระเบิด 

๔.๑.๗ มีความเข้าใจข้อบังคับสรรพาวุธ ความหมายของสรรพาวุธ อุปกรณ์
สรรพาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่องสรรพาวุธ 
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๔.๑.๘ มีความเข้าใจการอมภัณฑ์เบื้องต้น การทำงานของลูกปืน ชนวน วัตถุ
ระเบิด กระสุนไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด 

๔.๑.๙ มีความเข้าใจการเดินเรือเบื้องต้น ศัพท์เดินเรือ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร 
นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน 
การแก้แผนที่เดินเรือ การหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุบนพื้นโลก การขีดเข็ม การเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
กระดานหน ระบบทุ่น เครื่องหมายการเดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ และอุตุนิยมวิทยา 

๔.๑.๑๐ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการอาวุธของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่ง หลักการความปลอดภัยการใช้ปืนต่อสู้อากาศยาน (ปตอ.) การใช้ปืนรักษาฝั่ง (ปรฝ.) ข้อมูลทั่วไป
และส่วนประกอบการทำงาน 

๔.๑.๑๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจการณ์ทุ่นระเบิด 
๔.๑.๑๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านแผนที่ 
๔.๑.๑๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ปืนใหญ่ 
๔.๑.๑๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธวิธีปืนใหญ่ 
๔.๑.๑๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนยิงปืนใหญ่สนาม 
๔.๑.๑๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอำนวยการยิงตัวแก้ของการยิงปืน

ใหญ่สนาม 
๔.๑.๑๗ มีความเข้าใจเกี ่ยวกับการตรวจการณ์พื ้นฐาน ในการตรวจการณ์      

ปืนใหญ่สนาม การปรับการยิง การปรับการยิงในสถานการณ์ต่าง ๆ และการใช้กระดานหน 
๔.๑.๑๘ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อสู้อากาศยานการป้องกันภัยทางอากาศ

และยุทธวิธีในการป้องกันภัยทางอากาศ 
๔.๑.๑๙ มีความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ยุทธการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน

และรักษาฝั่งศูนย์ยุทธการเบ้ืองต้น ศูนย์ยุทธการกับการป้องกันภัยทางอากาศ ศูนย์ยุทธการกับการป้องกันฝั่ง 
๔.๑.๒๐ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการระวังป้องกัน การระวังป้องกันพื้นที่ทางทหาร

และพื้นที่ทางเศรษฐกิจ การจัดกำลังป้องกันพื้นที่ที่สำคัญ  
๔.๑.๒๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องควบคุมการยิงอาวุธหน่วยบัญชาการต่อสู้

อากาศยานและรักษาฝั่ง หลักความปลอดภัยการใช้เครื่องควบคุมการยิง และส่วนประกอบการทำงาน 
   ๔.๒ ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ 

๔.๒.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
๔.๒.๒ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
๔.๒.๓ สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

ตามข้ันตอน 
๔.๒.๔ สามารถรับสัญญาณทางทัศนสัญญาณ (ธงสองมือไทย โคมไฟไทย    

โคมไฟสากล และธงสัญญาณ) ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
๔.๒.๕ สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดประกอบและบำรุงรักษา

ปืนกล .๕๐ นิ้ว (๑๒.๗ มม.) ปืนกล ๒๐ มม. (Gam CO-1) ได้ถูกต้องตามข้ันตอน 
๔.๒.๖ สามารถจดจำประวัติการปืน วิวัฒนาการของอาวุธปืนใหญ่ ส่วนต่าง ๆ 

ของปืนใหญ ่หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน และการกำหนดชื่อปืนในกองทัพเรือ 
๔.๒.๗ มีทักษะเกี่ยวกับการถอดทุ่นระเบิด 



- ๓๖ - 

๔.๒.๘ มีทักษะในการประกอบสายกวาดทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ หลักการทำงาน
ของยานล่าทำลายทุ่นระเบิดรวมทั้งการใช้งานและการบำรุงรักษา 

๔.๒.๙ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องสรรพาวุธในคลังสรรพาวุธได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน 

๔.๒.๑๐ สามารถจดจำและมีทักษะเกี่ยวกับลูกปืน ชนวน วัตถุระเบิด กระสุน
ไพร์เมอร์ และวัตถุระเบิด 

๔.๒.๑๑ สามารถจดจำศัพท์เดินเรือพร้อมกับใช้เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร 
นาฬิกาโครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน     
ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 

๔.๒.๑๒ สามารถแก้แผนที่เดินเรือ การหาที่เรือได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน  
โดยการตรวจวัตถุบนพื้นโลก ขีดเข็ม เดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน ระบบทุ่นเครื ่องหมาย         
การเดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ และอุตุนิยมวิทยาได้ 

๔.๒.๑๓ สามารถใช้ปืนและบำรุงรักษาปืนต่อสู้อากาศยานปืนรักษาฝั่งได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน 

๔.๒.๑๔ สามารถอ่านและใช้แผนที่ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้อุปกรณ์กับแผนที่ปืน
ใหญ่ได้อย่างถูกต้อง 

๔.๒.๑๕ สามารถอ่านและใช้แผนที่ได้อย่างถูกต้อง 
๔.๒.๑๖ สามารถใช้อุปกรณ์กับแผนที่ปืนใหญ่ได้อย่างถูกต้อง 
๔.๒.๑๗ สามารถปฏิบัติงานยุทธวิธีปืนใหญ่ การติดตั้งและเคลื่อนย้ายการยิง   

ปืนใหญ่ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
๔.๒.๑๘ สามารถสร้างแผ่นเรขายิง การหาหลักฐานแผ่นเรขา การใช้ตารางและ

อุปกรณ์ที่ใช้หาหลักฐานยิง และการดำเนินกรรมวิธีในการหาหลักฐานยิง และแก้ไขการยิงปืนใหญ่สนามได้อย่าง
ถูกต้องตามขั้นตอน 

๔.๒.๑๙ สามารถใช้เครื่องช่วยในการตรวจการณ์นำไปใช้ในการกำหนดที่ตั้ง
เป้าหมาย การปรับการยิงปืนใหญ่สนาม และการใช้กระดานหนได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 

๔.๒.๒๐ สามารถใช้งานศูนย์ยุทธการในการป้องกันภัยทางอากาศและป้องกันฝั่ง
ได้อย่างถูกต้อง 

๔.๒.๒๑ สามารถใช้เครื่องควบคุมการยิงและดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
    ๔.๓ ความรับผิดชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 

๔.๓.๑ มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ มีระเบียบวินัย เรียบร้อย 
ประณีตและปลอดภัย 

๔.๓.๒ มีกิจนิสัยในการนำไปปฏิบัติงานรับราชการในงานอาชีพที่ดี ถูกต้องตาม
ขั้นตอน 

๔.๓.๓ เห็นประโยชน์ในการยิงปืนใหญ่เบื้องต้น 
๔.๓.๔ เห็นประโยชน์ของศัพท์เดินเรือ เข็มทิศแม่เหล็ก เข็มทิศไยโร นาฬิกา

โครโนเมตร แผนที่เดินเรือ การแก้เข็มและแบริ่ง การหาที่เรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และกระดานหน 
๔.๓.๕ เห็นประโยชน์ของการแก้แผนที่เดินเรือ การหาที่เรือโดยการตรวจวัตถุ

บนพื้นโลก การขีดเข็ม การเดินเรือ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กระดานหน ระบบทุ่น เครื่องหมายการเดินเรือ    
บรรณสารการเดินเรือ และอุตุนิยมวิทยา 
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๔.๓.๖ มีกิจนิสัยในการใช้แผนที่ เพื ่อประโยชน์สำหรับงานด้านการทหาร 
ได้อย่างถูกต้อง 

๔.๓.๗ เห็นประโยชน์เกี่ยวกับแผนที่ปืนใหญ่ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 
๔.๓.๘ มีกิจนิสัยในการทำงานด้านการอำนวยการยิงได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย 
๔.๓.๙ มีกิจนิสัยในการยิงปืนใหญ่สนามได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
๔.๓.๑๐ มีกิจนิสัยในการทำงาน การตรวจการณ์ปืนใหญ่สนามได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย 
๔.๓.๑๑ มีกิจนิสัยในการปรับการยิงปืนใหญ่สนามและการใช้กระดานหน        

ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
๔.๓.๑๒ เห็นประโยชน์การป้องกันภัยทางอากาศ 
๔.๓.๑๓ มีกิจนิสัยในการวางแผนการป้องกันภัยทางอากาศได้อย่างประณีต 

ละเอียดรอบคอบ จนบรรลุภารกิจ 

 ข้อ ๕ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน เหล่าทหารสารวัตร ประเภทวิชารักษา 
ความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารสารวัตร จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  
   ๕.๑  ด้านความรู้  วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพสายวิทยาการ 

๕.๑.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบการแบ่ง
ประเภทของไฟ และเครื่องมือดับไฟ 

๕.๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับทหารราบบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ การฝึก
หมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน 

๕.๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีทำการรบเป็นบุคคลเบื้องต้นและปฏิบัติการรบ    
เป็นบุคคลในสนามรบ 

๕.๑.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรบด้วยวิธีรุก 
๕.๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรบด้วยวิธีรับ และการรบด้วยวิธีร่นถอย 

การใช้หมู่ปืนเล็กในการรบด้วยวิธีรับ และการรบร่นถอยของหมู่และหมวดปืนเล็ก 
๕.๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธประจำกายเบื้องต้น คุณลักษณะ

ทางเทคนิค ขีดความสามารถ กลไกการทำงานและการปรนนิบัติบำรุงอาวุธประจำกาย 
๕.๑.๗ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่และเข็มทิศเบื้องต้น รวมทั้งการใช้

แผนที่และเข็มทิศ 
๕.๑.๘ มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับหน้าที ่ทหารสารวัตร งานในหน้าที่

สารวัตรทหารตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนคำสั่งและคำชี้แจง 
๕.๑.๙ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง 

และกฎหมายทหาร 
๕.๑.๑๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อสู้ป้องกันตัว 
๕.๑.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทหารสารวัตร 
๕.๑.๑๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชลยศึก อนุสัญญาเจนีวา และการดำเนิน

กรรมวิธีเชลยศึก 
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๕.๑.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการจราจร ระบบวิธีปฏิบัติ     
ในการควบคุมการจราจร 

๕.๑.๑๔ มีความรู้  ความเข้าใจเกี ่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ 
ภัยประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อที่ตั้งหน่วย วิธีการตรวจพิสูจน์และการควบคุมเขตหวงห้าม 

๕.๑.๑๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมบุคคลในสนาม การควบคุม
ความเคลื่อนไหวของบุคคลในสนาม 

๕.๑.๑๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ปัจจัย 
และข้ันตอนการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม 

๕.๑.๑๗ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย หลักการดำเนินการ
ในการต่อต้านการก่อการร้าย 

๕.๑.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยิงปืนของทหารสารวัตร ลักษณะท่าทาง
การยิงปืนของทหารสารวัตร 

๕.๑.๑๙ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การสร้างจิตสำนึกความเป็นทหาร 
ลักษณะและคุณสมบัติของผู้นำ  

๕.๑.๒๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยุด้วยเครื่องวทิยุสื่อสาร
ที่มีใช้ในราชการ 

๕.๑.๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรือนจำ พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร 
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเรือนจำตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

๕.๑.๒๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการก่อความ
ไม่สงบ พฤติกรรมและวิธีการควบคุมผู้ก่อความไม่สงบ 

๕.๑.๒๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
หลักการและวิธีการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 

๕.๑.๒๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำขบวนยานยนต์ 
๕.๑.๒๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง 
๕.๑.๒๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน 
๕.๑.๒๗ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการใช้กำลังทางทหาร 

  ๕.๒  ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ 
๕.๒.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
๕.๒.๒ สามารถปฏิบัติทหารราบบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธปฏิบัติรูปขบวน

หมู่แถวชิดและใช้ดาบปลายปืนได้อย่างถูกต้อง 
๕.๒.๓ สามารถปฏิบัติการรบเป็นบุคคลเบื้องต้นและปฏิบัติการรบได้อย่าง 

ถูกต้องตามขั้นตอน 
๕.๒.๔ สามารถเป็นผู้บังคับหมู่การเข้าตีได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
๕.๒.๕ สามารถออกคำสั่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่ รวมถึงสามารถ 

ฝึกปฏิบัติการรบร่นถอยของหมู่และหมวดปืนเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๒.๖ สามารถนำความรู้เรื่องอาวุธประจำกายเบื้องต้นไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๒.๗ สามารถนำความรู้เรื่องแผนที่และเข็มทิศเบื้องต้นไปใช้ในการปฏิบัติงาน   

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕.๒.๘ สามารถนำความรู้เรื ่องหน้าที่ทหารสารวัตรไปใช้ในการปฏิบัติงาน     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๙ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง 
และกฎหมายทหาร ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๑๐ สามารถนำความรู้เรื ่องการต่อสู้ป้องกันตัว ไปใช้ในการปฏิบัติงาน     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๑๑ สามารถนำความรู้เรื่องการปฏิบัติงานทหารสารวัตร ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๑๒ สามารถนำความรู้เรื ่องการเชลยศึกไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

๕.๒.๑๓ สามารถนำความรู้เรื ่องการควบคุมจราจร ไปใช้ในการปฏิบัติงาน      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๑๔ สามารถนำความรู ้เร ื ่องการรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๑๕ สามารถนำความรู ้เร ื ่องการควบคุมบุคคลในสนาม ไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๑๖ สามารถนำความรู้เรื่องการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลในการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๕.๒.๑๗ สามารถนำความรู ้เร ื ่องการต่อต้านการก่อการร้าย  ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๑๘ สามารถนำความรู้เรื ่องการฝึกยิงปืนของทหารสารวัตร ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๑๙ สามารถนำความร ู ้ เ ร ื ่ องภาวะผ ู ้นำ  ไปใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิ ง าน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๒๐ สามารถนำความรู้เรื่องการสื่อสารทางวิทยุ ไปใช้กับเครื่องวิทยุสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๒๑ สามารถนำความร ู ้ เร ื ่ องการเร ือนจำ  ไปใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิ งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๒๒ สามารถนำความรู้เรื ่องการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญไปใช้      
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๒๓ สามารถนำความรู้เรื่องการนำขบวนยานยนต์ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๒๔ สามารถนำความรู้และประสบการณ์เรื่องการยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๒๕ สามารถนำความรู ้เร ื ่องสิทธิมนุษยชน ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้       
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๒.๒๖ สามารถนำความรู้เรื่องกฎการใช้กำลัง ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
   ๕.๓ ความรับผิดชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 
  ๕.๓.๑    มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบเรียบร้อยและปลอดภัย 
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  ๕.๓.๒    เห็นประโยชน์ของการฝึกทหารราบบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ 
  ๕.๓.๓    เห็นประโยชน์ของการฝึกหมู่แถวชิด และการใช้ดาบปลายปืน 
  ๕.๓.๔    มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  ๕.๓.๕    มีทัศนคติของการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมู่เป็นไปด้วยความรอบคอบ 
  ๕.๓.๖    เห็นประโยชน์ในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ๕.๓.๗   เห็นประโยชน์ในการนำความรู้จากกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและ
สิทธิมนุษยชน ไปใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๖ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคนาวิน เหล่าทหารสรรพาวุธ ประเภทวิชาช่างเทคนิค 
สาขาทหารสรรพาวุธ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  
   ๖.๑  ด้านความรู้  วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพสายวิทยาการ 

๖.๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ
การแบ่งประเภทของไฟ และเครื่องมือดับไฟ 

๖.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
๖.๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น กำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น 

วงจรไฟฟ้า มาตรวัด และเครื่องมือ 
๖.๑.๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการโรงงาน การใช้เครื่องมือช่างทั่วไป 
๖.๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของปืน การแบ่งประเภทปืน 

ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การถอดประกอบ การบำรุงรักษา การซ่อมทำ และความปลอดภัยของปืนเล็ก    
ปืนใหญ่บก ปืนเรือ และปืนต่อสู้อากาศยาน 

๖.๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของอาวุธปล่อยนำวิถี 
ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การถอดประกอบ การบำรุงรักษา การซ่อมทำ และความปลอดภัยของอาวุธปล่อย
นำวิถีประเภทพื้นสู่พื้น พื้นสู่อากาศ เป้าลวง และจรวดอากาศ 

๖.๑.๗ มีความรู้  ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการเบื ้องต ้นของอาวุธใต ้น้ ำ 
ส่วนประกอบ หลักการทำงาน การถอดประกอบ การบำรุงรักษา การซ่อมทำ และความปลอดภัยของทุ่นระเบิด 
เครื่องกวาด  ทุ่นระเบิด อาวุธปราบเรือดำน้ำ และตอร์ปิโด 

๖.๑.๘ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการอมภัณฑ์ วัตถุระเบิดไพโร
เทคนิค และอมภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ คลังสรรพาวุธ การเก็บรักษาอมภัณฑ์ การแบ่งประเภทอมภัณฑ์ และการ
เก็บร่วมเครื่องหมายอันตราย 

๖.๑.๙ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมการยิง หลักการทำงานของ CHRO 
และ RESOLVER ตัวแปลงกระแสแบบต่าง ๆ DIODE SCR TRIAC และระบบ SERVO ตลอดจนการทำงาน    
ของ MISSILE แบบต่าง ๆ กับเครื่องควบคุมการยิง รวมทั้งระบบ RADAR และอุปกรณ์ตรวจจับเป้าหมาย 
     ๖.๒  ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ 

๖.๒.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
๖.๒.๒ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
๖.๒.๓ สามารถใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 

ตามข้ันตอน 
๖.๒.๔ สามารถใช้เครื่องมือช่างทั่วไปได้อย่างถูกต้อง 
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๖.๒.๕ สามารถบอกถึงส่วนประกอบและการทำงานเบื ้องต้นของปืนเล็ก       
ปืนใหญ่บก ปืนเรือ และปืนต่อสู้อากาศยาน ได้อย่างถูกต้อง  

๖.๒.๖ สามารถบอกถึงส่วนประกอบและการทำงานเบื้องต้นของอาวุธปล่อย
นำวิถีประเภทพื้นสู่พื้น พื้นสู่อากาศ เป้าลวง และจรวดอากาศ ได้อย่างถูกต้อง 

๖.๒.๗ สามารถบอกถึงส่วนประกอบและการทำงานเบื้องต้นของทุ่นระเบิด 
เครื่องกวาดทุ่นระเบิด อาวุธปราบเรือดำน้ำ และตอร์ปิโด ได้อย่างถูกต้อง 

๖.๒.๘ สามารถบอกถึงส่วนประกอบพื้นฐานของอมภัณฑ์ วัตถุระเบิด และ   
ไพโรเทคนิค การเก็บรักษาอมภัณฑ์และการคลัง ได้อย่างถูกต้อง 

๖.๒.๙ สามารถบอกถึงระบบ SYNCHRO และ RESOLVER ระบบ SERVO 
และระบบ GUIDANCE MISSILE รวมทั้งระบบ RADAR และอุปกรณ์ตรวจจับเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
   ๖.๓  ความรับผิดชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 

๖.๓.๑ มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบ มีระเบียบ เรียบร้อย ประณีต 
สะอาด และปลอดภัย  

๖.๓.๒ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม 
๖.๓.๓ มีกิจนิสัยในการนำความรู ้ไปใช้ในสาขาอาชีพ และเป็นแนวทาง 

ในการศึกษาเพิ่มเติม 

 ข้อ ๗ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคกลิน ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารเครื่องกลเรือ 
จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  
   ๗.๑  ด้านความรู้  วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพสายวิทยาการ 

๗.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย องค์ประกอบ
การแบ่งประเภทของไฟ และเครื่องมือดับไฟ 

๗.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโรงงาน และการใช้เครื่องมือช่างทั่วไป 
๗.๑.๓ มีความรู ้ในสาขาวิชาชีพเกี ่ยวกับการกล หลักการของเครื ่องมือ        

การกลบนบก และในเรือ 
๗.๑.๔ มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเครื ่องยนต์  หลักการทำงาน หน้าที่

ส่วนประกอบ และระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 
๗.๑.๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าพื้นฐาน ต้นกำเนิดไฟฟ้าเบื้องต้น 

ทฤษฎีไฟฟ้ากระแสตรง - สลับ 
๗.๑.๖ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คุณลักษณะทางไฟฟ้า 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
๗.๑.๗ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในเรือ 
๗.๑.๘ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงตามแผน (PMS)  
๗.๑.๙ มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเครื่องกังหันก๊าซ ส่วนประกอบ และ

หลักการทำงาน 
   ๗.๒  ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช ้

๗.๒.๑ สามารถป้องกันความเสียหายจากไฟได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
๗.๒.๒ สามารถถอดประกอบตรวจสภาพของชิ ้นส่วนระบบต่าง  ๆ ของ

เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ดีเซล และบำรุงรักษาได้ถูกต้อง 
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๗.๒.๓ สามารถใช้เครื่องอัดอากาศเครื่องทำความเย็นได้ถูกต้อง 
๗.๒.๔ สามารถใช้เครื่องมือถอดประกอบอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง 
๗.๒.๕ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
๗.๒.๖ สามารถใช้เครื่องกังหันก๊าซบำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างถูกต้อง 

   ๗.๓  ความรับผิดชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 
  ๗.๓.๑    มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีตปลอดภัย 
และรักษาสภาพแวดล้อม 
  ๗.๓.๒    มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
  ๗.๓.๓    มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ตรงเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต  มมีนุษยสัมพันธ์ 
รับผิดชอบ ต่อตนเอง และหน้าที่ 

 ข้อ ๘ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคกลิน เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวิชาช่างเทคนิค 
สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินเครื่องยนต์อากาศยาน จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  

๘.๑  ด้านความรู้ วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพสายวิทยาการ 
๘.๑.๑ มีความรู้  ความเข้าใจเกี ่ยวกับพื ้นฐานอากาศยานทั ่วไป อากาศ

พลศาสตร์เบ้ืองต้น โครงสร้างอากาศยาน และหลักการทำงานพื้นบังคับบินหลัก พื้นบังคับบินรอง และพื้นบังคับ
บินช่วยของอากาศยาน 

๘.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน 
และการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานในระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน 

๘.๑.๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องยนต์ และใบพัดอากาศยาน 
รวมทั้งการบำรุงรักษาเบ้ืองต้นของเครื่องยนต์ และใบพัดชนิดต่าง ๆ รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือพิเศษต่าง ๆ 

๘.๑.๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน หลักการทำงาน
ของไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับของอากาศยาน รู้จักวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าอากาศยานชนิดต่าง ๆ 

๘.๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องวัดอากาศยาน หลักการใช้
เครื่องมือของระบบเครื่องวัด และอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศยานชนิดต่าง ๆ 

๘.๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกโรงงานการบินเบื้องต้น วิธีการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบินเบ้ืองต้น และหลักการใช้คู่มือซ่อมบำรุงอากาศยานเบื้องต้น 

๘.๑.๗ มีความรู้  ความเข ้าใจเก ี ่ยวก ับพ ื ้นฐานระบบอาว ุธอากาศยาน   
ขีดความสามารถของอากาศยานที่ใช้อาวุธแบบต่าง ๆ รวมถึงหลักการติดตั้งอาวุธแบบต่าง ๆ ที่ใช้กับอากาศยาน 

๘.๑.๘ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรอยร้าวของชิ้นงานและวิธีใช้
เครื่องมือตรวจรอยร้าวของอากาศยาน 

๘.๑.๙ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมสนิมอากาศยาน ชนิดของสนิม      
ที่เกิดขึ้นกับอากาศยานชนิดต่าง ๆ รวมถึงวิธีการป้องกัน และกำจัดสนิมชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

๘.๑.๑๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน และ
วิธีการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง 

๘.๑.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น นิรภัยอากาศยาน และ
การโรงงาน หลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยด้านนิรภัยอากาศยาน และการโรงงาน รวมถึงการใช้บริภัณฑ์
ภาคพื้น 
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๘.๑.๑๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับเครื ่องยนต์ลูกสูบ หลักการทำงาน     
ของเครื่องยนต์ลูกสูบ และส่วนประกอบต่าง ๆ รวมถึงการใช้เครื่องมือถอดประกอบ และซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
ลูกสูบ 

๘.๑.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับเครื ่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์  หลักการ
ทำงานและหน้าที่ของส่วนประกอบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ รวมทั้งพื้นฐานเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน เครื่องยนต์
เทอร์โบพร็อพ และเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป 

๘.๑.๑๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ 
หลักการทำงาน และการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ 

๘.๑.๑๕ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับใบพัดอากาศ หลักการทำงานเบื้องต้น
ของใบพัดอากาศยาน และการดูแลรักษาใบพัดอากาศยาน 

๘.๑.๑๖ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกโรงงานช่างเครื่องยนต์อากาศยาน
หลักการซ่อมบำรุง และการถอดประกอบชิ้นส่วน หลักการใช้คู่มือในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบ และใบพัด
อากาศยานวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การใช้คู่มือในการซ่อมบำรุงเพื่อความถูกต้อง และปลอดภัย 

๘.๑.๑๗ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจ และการบำรุงรักษา
เครื่องยนต์อากาศยาน 

๘.๑.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพ และวิธีการ
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพ ได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 

๘.๑.๑๙ มีความรู้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับเครื ่องยนต์เทอร์โบแฟน และวิธีใช้
เครื่องมือถอดประกอบเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนตามหนังสือคู่มืออย่างถูกต้อง 

๘.๑.๒๐ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป และหลักการ
ทำงานของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป รวมถึงวิธีซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป 

๘.๑.๒๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบถ่ายทอดกำลังเฮลิคอปเตอร์ และ
หลักการทำงานระบบถ่ายทอดกำลังเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงวิธีซ่อมบำรุงอุปกรณ์ถ่ายทอดกำลังของเฮลิคอปเตอร์ 
   ๘.๒  ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช ้

๘.๒.๑ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานอากาศยานทั่วไป 
สามารถอธิบายอากาศพลศาสตร์ ระบบพื้นบังคับโครงสร้าง หลักการซ่อมบำรุง และหลักการบินได้ 

๘.๒.๒ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับพื ้นฐานระบบต่าง  ๆ      
ของอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทำงานพื้นฐานระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน และส่วนประกอบ        
ของอุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ ของอากาศยานได้อย่างถูกต้อง 

๘.๒.๓ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องยนต์  และ
ใบพัดอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ลูกสูบ และใบพัดชนิดต่าง ๆ และหลักการซ่อม
บำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบ และใบพัดชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

๘.๒.๔ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน 
สามารถอธิบายหลักการทำงานของไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับของอากาศยาน และการใช้งาน
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าอากาศยานได้ 

๘.๒.๕ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องวัดอากาศยาน 
สามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องวัดประกอบการบินแบบต่าง ๆ และสามารถอ่านเครื่องวัดอากาศยาน
แบบต่าง ๆ ได้ 

๘.๒.๖ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี ่ยวกับการฝึกโรงงานการบิน
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เบ้ืองต้น สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบินเบ้ืองต้น และใช้คู่มือซ่อมบำรุงอากาศยานเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง 

๘.๒.๗ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานระบบอาวุธอากาศยาน 
สามารถอธิบายระบบอาวุธแบบต่าง ๆ และวิธีการติดตั้งที่ใช้กับอากาศยานได้ 

๘.๒.๘ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจรอยร้าว สามารถ
อธิบายการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นงานของอากาศยาน ด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ ได้ 

๘.๒.๙ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการควบคุมสนิมอากาศยาน 
สามารถอธิบายวิธีการกำจัด และควบคุมสนิมอากาศยานที่เกิดขึ้นมา และหลักการป้องกันสนิมอากาศยาน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นมาได้ 

๘.๒.๑๐ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับการจัดการซ่อมบำรุง
อากาศยาน สามารถอธิบายหลักการและวิธีการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยานได้  สามารถอ่านเอกสารตามบอร์ด
ต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยานได้ 

๘.๒.๑๑ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น/นิรภัย
อากาศยาน และการโรงงาน สามารถอธิบายหลักการให้ความปลอดภัยของการนิรภัยอากาศยาน และ 
การโรงงาน และสามารถใช้บริภัณฑ์ภาคพื้น ได้อย่างถูกต้องกับอากาศยาน  

๘.๒.๑๒ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ลูกสูบสามารถ
อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ และชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ลูกสูบ และวิธีการซอ่มบำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบได้ 

๘.๒.๑๓ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ 
สามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ และวิธีการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ได้ 

๘.๒.๑๔ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์
แก๊สเทอร์ไบน ์สามารถอธิบายวิธีการทำงานของระบบต่าง ๆ และการแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ได้ 

๘.๒.๑๕ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับใบพัดอากาศยาน สามารถ
อธิบายการทำงานเบ้ืองต้น และการถอดประกอบใบพัดอากาศยานได้ 

๘.๒.๑๖ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับการฝึกโรงงานช ่าง
เครื่องยนต์อากาศยาน สามารถอ่านคู่มือซ่อมบำรุง และค้นหาเอกสารอ้างอิงได้ สามารถถอดประกอบชิ้นส่วน
อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง และเก็บรักษาเครื่องยนต์และใบพัดอากาศยานได้ 

๘.๒.๑๗ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับการตรวจ  และการ
บำรุงรักษาเครื่องยนต์อากาศยาน สามารถอธิบายหลักการตรวจและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์อากาศยาน   
และสามารถตรวจสภาพส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์อากาศยานข้ันพื้นฐานได้ 

๘.๒.๑๘ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพ
สามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพ และอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพได้ สามารถ
หาข้อขัดข้องและการแก้ไขอุปกรณ์เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพได้ 

๘.๒.๑๙ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน
สามารถอธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนได้  และสามารถถอดประกอบเครื่องยนต์
เทอร์โบแฟนได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 

๘.๒.๒๐ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป 
สามารถอธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปแบบต่าง ๆ และการทำงานของอุปกรณ์    
ในระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปได้ รวมทั้งวิธีการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ป 
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๘.๒.๒๑ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับระบบถ่ายทอดกำลัง
เฮลิคอปเตอร์ สามารถอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบถ่ายทอดกำลังของเฮลิคอปเตอร์ และวิธีซ่อม
บำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบถ่ายทอดกำลังของเฮลิคอปเตอร์ได้ 
   ๘.๓  ความรับผิดชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 
    ๘.๓.๑    มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความถูกต้อง เป็นระเบียบ รักสะอาด 
ระมัดระวัง และรักษาความปลอดภัย 
    ๘.๓.๒     มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาตัวเองในหน้าที่ 
    ๘.๓ .๓      มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน รักษาเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ 
รับผิดชอบต่อตนเอง และหน้าที่การปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๙  นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคกลิน เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวิชาช่างเทคนิค    
สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินเอวิโอนิกส์ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  
   ๙.๑  ด้านความรู้ วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพสายวิทยาการ 

๙.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานอากาศยานทั่วไป อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น
โครงสร้างอากาศยาน และหลักการทำงานพื้นบังคับบินหลัก พื้นบังคับบินรอง และพื้นบังคับบินช่วยของอากาศยาน 

๙.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน 
และการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานในระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน  

๙.๑.๓ มีความรู้เกี ่ยวกับพื ้นฐานเครื่องยนต์และใบพัดอากาศยาน  รวมทั้ง    
การบำรุงรักษาเบ้ืองต้นของเครื่องยนต์และใบพัดชนิดต่าง ๆ รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือพิเศษต่าง ๆ  

๙.๑.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับพื ้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน หลักการ
ทำงานของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับอากาศยาน รู้จักวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าอากาศยานชนิดต่าง ๆ 

๙.๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องวัดอากาศยาน หลักการ  
ใช้เครื่องมือของระบบเครื่องวัด และอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศยานชนิดต่าง ๆ  

๙.๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกโรงงานการบินเบื้องต้น วิธีการ   
ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบินเบ้ืองต้น และหลักการใช้คู่มือซ่อมบำรุงอากาศยานเบื้องต้น  

๙.๑.๗ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานระบบอาวุธอากาศยานขีดความสามารถ
ของอากาศยานที่ใช้อาวุธแบบต่าง ๆ รวมถึงหลักการติดตั้งอาวุธแบบต่าง ๆ ที่ใช้กับอากาศยาน 

๙.๑.๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจรอยร้าวของชิ้นงาน และวิธีใช้
เครื่องมือตรวจรอยร้าวของอากาศยาน  

๙.๑.๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมสนิมอากาศยาน ชนิดของ
สนิมที่เกิดขึ้นกับอากาศยานชนิดต่าง ๆ รวมถึงวิธีการป้องกัน และกำจัดสนิมชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

๙.๑.๑๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน      
และวิธีการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง  

๙.๑.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น นิรภัยอากาศยาน และ
การโรงงาน หลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยด้านนิรภัยอากาศยานและการโรงงาน  รวมถึงการใช้บริภัณฑ์
ภาคพื้น  

๙.๑.๑๒ มีความรู ้เกี ่ยวกับไฟฟ้าอากาศยาน ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
อากาศยาน รวมถึงหลักการใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าอากาศยาน  
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๙.๑.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องวัดอากาศยาน หลักการทำงาน
ของเครื่องวัดอากาศยานแบบต่าง ๆ วิธีการอ่านเครื่องวัดอากาศยาน  

๙.๑.๑๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน หลักการ
ทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อากาศยานทั่วไป หลักการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน  

๙.๑.๑๕ มีความรู ้เกี ่ยวกับการอ่านและวิเคราะห์แผงวงจร  หลักการอ่าน
วิเคราะห์แผงวงจรไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าอากาศยาน หลักการเก็บและรักษาแผงวงจรไฟฟ้า  

๙.๑.๑๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกโรงงานช่างเอวิโอนิกส์ การถอด
และประกอบชิ้นส่วน ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักการใช้คู่มือเอกสารอ้างอิงในการซ่อมบำรุง และการ
บำรุงรักษาเครื่องมือ  

๙.๑.๑๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับหลักการใช้เครื ่องมือทดสอบและ 
เครื่องมือวัด หลักการทำงานของเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และการบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบชนิดตา่ง ๆ  

๙.๑.๑๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ ซินโคร เซอร์โว และไจโรอากาศยาน 
วิธีใช้คู่มือ เอกสารอ้างอิงในการทำงานและการเก็บบำรุงรักษา  
   ๙.๒  ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช ้

๙.๒.๑ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานอากาศยานทั่วไป 
สามารถอธิบายอากาศพลศาสตร์ ระบบพื้นบังคับ โครงสร้าง หลักการซ่อมบำรุง และหลักการบินได้  

๙.๒.๒ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับพื ้นฐานระบบต่าง  ๆ      
ของอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทำงานพื้นฐานระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน และส่วนประกอบ         
ของ อุปกรณ์ในระบบต่าง ๆ ของอากาศยานได้ถูกต้อง  

๙.๒.๓ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องยนต์และ
ใบพัดอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดชนิดต่าง ๆ และหลักการซ่อม
บำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  

๙.๒.๔ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน 
สามารถอธิบายหลักการทำงานของไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับของอากาศยานและการใช้งาน  
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าอากาศยานได้  

๙.๒.๕ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องวัดอากาศยาน 
สามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องวัดประกอบการบินแบบต่าง ๆ และสามารถอ่านเครื่องวัดอากาศยานแบบ
ต่าง ๆ ได้  

๙.๒.๖ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับการฝึกโรงงานการบิน
เบ้ืองต้น สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบินเบื้องต้น และใช้คู่มือซ่อมบำรุงอากาศยานเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้อง  

๙.๒.๗ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับพื ้นฐานระบบอาวุธ   
อากาศยาน สามารถอธิบายระบบอาวุธแบบต่าง ๆ และวิธีการติดตั้งที่ใช้กับอากาศยานได้  

๙.๒.๘ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจรอยร้าว สามารถ
อธิบายการตรวจรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นงานของอากาศยานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ ได้  

๙.๒.๙ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการควบคุมสนิมอากาศยาน 
สามารถอธิบายวิธีการกำจัดและควบคุมสนิมอากาศยานที่เกิดขึ้นมา  และหลักการป้องกันสนิม อากาศยานที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นมาได้  

๙.๒.๑๐ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับการจัดการซ่อมบำรุง
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อากาศยาน สามารถอธิบายหลักการและวิธีการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยานได้ สามารถอ่านเอกสารตามบอร์ด
ต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยานได้ 

๙.๒.๑๑  มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น/นิรภัย 
อากาศยานและการโรงงาน สามารถอธิบายหลักการให้ความปลอดภัยของการนิรภัยอากาศยาน และการโรงงาน 
และสามารถใช้บริภัณฑ์ภาคพื้นได้อย่างถูกต้องกับอากาศยาน  

๙.๒.๑๒ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าอากาศยาน สามารถ
อธิบายหลักการทำงานและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้อง 

๙.๒.๑๓ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับเครื ่องวัดอากาศยาน 
สามารถอธิบายระบบพื้นฐานและหลักการทำงานของเครื่องวัดประกอบการบินชนิดต่าง ๆ ได้ 

๙.๒.๑๔ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน 
สามารถอธิบายวิธีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ระบบเรดาร์ (Radar) เบื ้องต้นได้ อธิบายระบบสื่อสารที่ใช้กับ 
อากาศยาน (Communication) และระบบเครื่องช่วยเดินอากาศยาน (Airborne Navigation System) ได้  

๙.๒.๑๕ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี ่ยวกับการอ่านและวิเคราะห์
แผงวงจรไฟฟ้า สามารถอธิบายการทำงานของแผงวงจรไฟฟ้าอากาศยานแบบต่าง ๆ และสามารถอ่านแบบ และ
ชื่อสัญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าอากาศยานได้ 

๙.๒.๑๖ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการฝึกโรงงานช่างเอวิโอนิกส์ 
สามารถอธิบายระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงของอากาศยาน (DC) รวมถึงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้ากระแสสลับของอากาศยาน (AC) ได้  

๙.๒.๑๗ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับหลักการใช้เครื ่องมือ 
ทดสอบและเครื่องมือวัด สามารถอธิบายวิธีการทำงานของเครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวัด  รวมถึงการ 
บำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบและเครื่องมือวัดได้  

๙.๒.๑๘ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับซินโครเซอร์โว และไจโร 
สามารถอธิบายหลักการทำงานและสัญลักษณ์ของระบบซินโครเซอร์โว และไจโรได้  
   ๙.๓  ความรับผิดชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 

๙.๓ .๑   มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความถูกต้อง เป็นระเบียบ รักสะอาด 
ระมัดระวัง และรักษาความปลอดภัย 

๙.๓.๒   มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาตัวเองในหน้าที่ 
๙.๓ .๓   มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน รักษาเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ 

รับผิดชอบต่อตนเอง และหน้าที่การปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๑๐ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคกลิน เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวิชาช่างเทคนิค 
สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินลำตัวและนิวดรอลิกส์ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี  
   ๑๐.๑ ด้านความรู้ วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพสายวิทยาการ 

๑๐.๑.๑ มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานอากาศยานทั่วไป อากาศพลศาสตร์เบื้องต้น 
โครงสร้างอากาศยานและหลักการทำงานพื้นบังคับบินหลัก พื้นบังคับบินรองและพื้นบังคับบินช่วยของอากาศยาน  

๑๐.๑.๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน
และการบำรุงรักษาขั้นพื้นฐานในระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน  

๑๐.๑.๓ มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องยนต์และใบพัดอากาศยาน รวมทั้งการ
บำรุงรักษาเบ้ืองต้นของเครื่องยนต์และใบพัดชนิดต่าง ๆ รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือพิเศษต่าง ๆ  
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๑๐.๑.๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน หลักการ
ทำงานของไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับอากาศยาน รู้จักวิธีใช้เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าอากาศยานชนิดต่าง ๆ  

๑๐.๑.๕ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องวัดอากาศยาน หลักการ
ใช้เครื่องมือของระบบเครื่องวัด และอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศยานชนิดต่าง ๆ  

๑๐.๑.๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับการฝึกโรงงานการบินเบื ้องต้น 
วิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเฉพาะช่างเครื่องบินเบ้ืองต้น และหลักการใช้คู่มือซ่อมบำรุงอากาศยานเบื้องต้น 

๑๐.๑.๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับพื ้นฐานระบบอาวุธอากาศยาน  
ขีดความสามารถของอากาศยานที่ใช้อาวุธแบบต่าง ๆ รวมถึงหลักการติดตั้งอาวุธแบบต่าง ๆ ที่ใช้กับอากาศยาน  

๑๐.๑.๘ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจรอยร้าวของชิ้นงาน และวิธีใช้
เครื่องมือตรวจรอยร้าวของอากาศยาน  

๑๐.๑.๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการควบคุมสนิมอากาศยาน ชนิดของสนิม
ที่เกิดขึ้นกับอากาศยานชนิดต่าง ๆ รวมถึงวิธีการป้องกันและกำจัดสนิมชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

๑๐.๑.๑๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน  
และวิธีการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยานตามข้ันตอนที่ถูกต้อง  

๑๐.๑.๑๑ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น นิรภัยอากาศยาน และ
การโรงงาน หลักการทำงานเพื่อความปลอดภัยด้านนิรภัยอากาศยานและการโรงงาน รวมถึงการใช้ บริภัณฑ์ภาคพื้น  

๑๐.๑.๑๒ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับส่วนประกอบอากาศยานเบื้องต้นและ
อากาศพลศาสตร์ หลักการทำงานของพื้นบังคับด้วยความถูกต้อง  

๑๐.๑.๑๓ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับระบบอากาศยาน ระบบเชื้อเพลิง 
ระบบหล่อลื่น ระบบป้องกันและกำจัดน้ำแข็ง ระบบสละอากาศยาน ระบบปรับสภาพอากาศและความดันระบบ
จับอัคคีภัย และดับเพลิงอากาศยาน อ้างอิงการทำงานด้วยเอกสารและคู่มือซ่อมบำรุง  

๑๐.๑.๑๔ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยาน แบบปีกนิ่งและ  
ปีกหมุน วิธีใช้เครื่องมือช่างอากาศยาน ถอดประกอบโครงสร้างอากาศยานแบบปีกนิ่งและปีกหมุน  

๑๐.๑.๑๕ มีความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ การซ่อมบำรุงอากาศยาน และเข้าใจ
หลักการและเหตุผลในการอ่านแบบซ่อมบำรุงอากาศยานแบบต่าง ๆ ได้ 

๑๐.๑.๑๖ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือในการซ่อมบำรุง
อากาศยาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือในการซ่อมบำรุงอากาศยาน 

๑๐.๑.๑๗ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการฝึกโรงงานช่างลำตัวและนิวดรอลิกส์ 
การถอดและประกอบชิ้นส่วนการใช้คู่มือและเอกสารอ้างอิงในการซ่อมบำรุงอากาศยาน  หลักการใช้เครื่องมือ
พิเศษ และการบำรุงรักษาเครื่องมือพิเศษ  

๑๐.๑.๑๘ มีความรู้เกี่ยวกับนิวดรอลิกส์ ฐานล้อ ยาง และห้ามล้อ ระบบต่าง ๆ 
ของฐานล้ออากาศยาน และน้ำมันไฮดรอลิกส์ชนิดต่างๆ หลักการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ ของฐานล้ออากาศยาน  

๑๐.๑.๑๙ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพื้นบังคับอากาศยานและการตรวจ   
ปรับอากาศยาน การทำงานของระบบพื้นบังคับและการตรวจปรับอากาศยาน การซ่อมบำรุงระบบตรวจปรับพื้น 
บังคับอากาศยานแบบต่าง ๆ  

๑๐.๑.๒๐ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องใช้ประจำเครื่องบินและนักบิน 
การทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำเครื่องบินและนักบิน รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องใช้ประจำเครื่องบิน     
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
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   ๑๐.๒  ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช ้
๑๐.๒.๑ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานอากาศยานทั่วไป

สามารถอธิบายอากาศพลศาสตร์ ระบบพื้นบังคับ โครงสร้าง หลักการซ่อมบำรุง และหลักการบินได้  
๑๐.๒.๒ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับพื้นฐานระบบต่าง  ๆ      

ของอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทำงานพื้นฐานระบบต่าง ๆ ของอากาศยาน และส่วนประกอบของอุปกรณ์
ในระบบต่าง ๆ ของอากาศยานได้ถูกต้อง  

๑๐.๒.๓ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องยนต์และ
ใบพัดอากาศยาน สามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดชนิดต่าง ๆ และหลักการซ่อม
บำรุงเครื่องยนต์ลูกสูบและใบพัดชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้อง  

๑๐.๒.๔ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานไฟฟ้าอากาศยาน 
สามารถอธิบายหลักการทำงานของไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับของอากาศยานและการใช้งาน
เครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้าอากาศยานได้  

๑๐.๒.๕ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานเครื่องวัดอากาศยาน 
สามารถอธิบายหลักการทำงานของเครื่องวัดประกอบการบินแบบต่าง ๆ และสามารถอ่านเครื่องวัด อากาศยาน
แบบต่าง ๆ ได้  

๑๐.๒.๖ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการฝึกโรงงานการบิน 
เบื ้องต้น สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะช่างเครื ่องบินเบื้องต้น  และใช้คู ่มือซ่อมบำรุงอากาศยาน 
เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้อง  

๑๐.๒.๗ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับพื ้นฐานระบบอาวุธ 
อากาศยาน สามารถอธิบายระบบอาวุธแบบต่าง ๆ และวิธีการติดตั้งที่ใช้กับอากาศยานได้  

๑๐.๒.๘ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับการตรวจรอยร้าว 
สามารถอธิบายการตรวจรอยร้าว โดยไม่ทำลายชิ้นงานของอากาศยานด้วยการใช้อุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ ได้ 

๑๐.๒.๙ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการควบคุมสนิมอากาศยาน 
สามารถอธิบายวิธีการกำจัดและควบคุมสนิมอากาศยานที่เกิดขึ้นมา และหลักการป้องกันสนิมอากาศยาน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นมาได้  

๑๐.๒.๑๐ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี ่ยวกับการจัดการซ่อมบำรุง
อากาศยาน สามารถอธิบายหลักการและวิธีการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยานได้ สามารถอ่านเอกสารตามบอร์ด 
ต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยานได้  

๑๐.๒.๑๑ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับบริภัณฑ์ภาคพื้น/นิรภัย 
อากาศยานและการโรงงาน สามารถอธิบายหลักการให้ความปลอดภัยของการนิรภัยอากาศยานและการโรงงาน 
และสามารถใช้บริภัณฑ์ภาคพื้นได้อย่างถูกต้องกับอากาศยาน 

๑๐.๒.๑๒ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับ อากาศพลศาสตร์ 
สามารถอธิบายความเป็นมาของประวัติศาสตร์การบินและหลักการบินของอากาศยานได้  

๑๐.๒.๑๓ มีความสามารถและทักษะที ่จำเป็นเกี ่ยวกับระบบอากาศยาน 
สามารถอธิบายส่วนประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบอากาศยาน และหลักการทำงานของระบบต่าง ๆ  
ของอากาศยานได้  

๑๐.๒.๑๔ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างอากาศยาน
แบบปีกนิ่งและปีกหมุน สามารถอธิบายหลักการทำงานและวิธีการถอดประกอบโครงสร้างอากาศยานแบบปีกนิ่ง
และปีกหมุนได้  
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๑๐.๒.๑๕ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี ่ยวกับการอ่านแบบการซ่อม
บำรุงอากาศยาน สามารถอธิบายการอ่านแบบซ่อมบำรุงอากาศยานชนิดต่างๆ และอธิบายลักษณะภาพ รวมทั้ง
ความหมายของตัวเลขที่กำกับได้  

๑๐.๒.๑๖ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องมือใน
การซ่อมบำรุง สามารถอธิบายวิธีใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ และการเก็บรักษาเครื่องมือในการซ่อมบำรุงอากาศยาน    
ได้อย่างถูกต้องตามเอกสารอ้างอิง  

๑๐.๒.๑๗ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการฝึกโรงงานช่างลำตัว 
และนิวดรอลิกส์ สามารถอธิบายวิธีการซ่อมบำรุงโครงสร้างอากาศยานด้วยสลักย้ำ วิธีการใช้เครื่องมือพิเศษใน
การซ่อมบำรุงอากาศยานได้ วิธีการถอดประกอบระบบฐาน – ล้อ – ยาง และห้ามล้อ และวิธีการดูแลรักษา
ระบบ พื้นบังคับและการตรวจปรับ บ./ฮ. ได้ 

๑๐.๒.๑๘ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับนิวดรอลิกส์ ฐานล้อยาง 
และห้ามล้อ สามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิวดรอลิกส์ และหลักการใช้ น้ำมัน 
ไฮดรอลิกส์ชนิดต่าง ๆ กับอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ได้อย่างถูกต้อง 

๑๐.๒.๑๙ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับพื้นบังคับอากาศยาน และ
การตรวจปรับ สามารถอธิบายหลักการทำงานระบบพื้นบังคับ และการตรวจปรับอากาศยาน รวมถึงวิธีการ 
ปรับแต่ง ระบบลวดบังคับและระบบบังคับการบินได้  

๑๐.๒.๒๐ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ประจำเครื่องบิน
และนักบิน สามารถอธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องใช้ประจำเครื่องบินและนักบินได้ รวมทั้ง วิธีการดูแล  
และบำรุงรักษาอย่างถูกต้องตามข้ันตอน ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้   
  ๑๐.๓ ความรับผิดชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 

๑๐.๓.๑ มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความถูกต้อง เป็นระเบียบ รักสะอาด 
ระมัดระวัง และรักษาความปลอดภัย 

๑๐.๓.๒ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และพัฒนาตัวเองในหน้าที่ 
๑๐.๓.๓ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน รักษาเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ 

รับผิดชอบต่อตนเอง และหน้าที่การปฏิบัติงาน 

  ข้อ ๑๑ นักเรียนจ่าที่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประเภทวิชาบริหาร
การเงินและการบัญชี สาขาทหารการเงิน จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 
    ๑๑.๑ ด้านความรู้ วิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพสายวิทยาการ 

๑๑.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายองค์ประกอบ 
การแบ่งประเภท ของไฟเครื่องมือดับไฟ 

๑๑.๑.๒ มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์เบ้ืองต้น 
๑๑.๑.๓ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี การเงิน ประกอบด้วย หลักการ

ทำงานของการบัญชีทั่วไป องค์กรธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยน และแหล่งเงินทุน ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลักระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลัง หลักการบัญชีกิจการ
ร่วมค้า หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินตามมาตรฐานบัญชี  คุณค่าของการบัญชีชั้นสูง ธุรกิจ 
ขั้นตอนการรวมธุรกิจ และการบันทึกงบการเงิน หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุน บัญชี
ต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์รวม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ การวางระบบบัญชี หลักการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน กฎหมายบัญชีและประมวลรัษฎากร การจัดทำบัญชี
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เงินราชการ หลักการทำงานสารสนเทศทางการบัญชีของกองทัพเรือ ความหมายและข้อแตกต่างรายวิชา        
การบัญชี การเงิน และการบัญชีบริหาร หลักการและความหมายของการสอบบัญชี ความเสี่ยงของการสอบบัญชี
และการควบคุมภายใน ที่ช่วยลดความเสี่ยงหลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์รายงานการเงิน 

๑๑.๑.๔  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเงินราชการ ประกอบด้วย
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการ การเบิกจ่าย

ข้อบังคับ และกฎระเบียบ ระบบงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ที่เกี่ยวข้อง  การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และระเบียบวิชาข้อบังคับต่าง ๆ      

ที่เกี่ยวกับการเงิน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีเงินราชการ หลักการทำงานบนระบบสารสนเทศ     
ทางการเงินของกองทัพเรือ 

๑๑.๒ ด้านทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช ้
๑๑.๒.๑ เสามารถป้องกันความ สียหายจากไฟได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
๑๑.๒.๒ สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นได้อย่างถูกต้องตามข้ันตอน 
๑๑.๒.๓ สามารถบันทึกและตรวจสอบวงจรบัญชีได้ 
๑๑.๒.๔ สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้ 
๑๑.๒.๕ สามารถจัดซื้อ /จ้าง เบิกเงินสวัสดิการข้าราชการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ และการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 
๑๑.๒.๖ สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับบัญชีสินทรัพย์และบัญชีหนี้สินได้ 
๑๑.๒.๗ สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

ของทางราชการ 
๑๑.๒.๘ สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินในเบื้องต้นได้ 
๑๑.๒.๙ สามารถบันทึกบัญชีต้นทุนและเลือกใช้ระบบบัญชีต้นทุนได้อย่างเหมาะสม 
๑๑.๒.๑๐ สามารถวางระบบบัญชีได้ 
๑๑.๒.๑๑ สามารถคำนวณและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากร

ได้อย่างถูกต้อง 
๑๑.๒.๑๒ สามารถใช้ระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีของกองทัพเรือได้ 
๑๑.๒.๑๓ สามารถวิเคราะห์วางแผนจัดทำงบการเงิน รายงานการเงิน งบประมาณ

ประจำปี และงบประมาณการลงทุนได้ 
๑๑.๒.๑๔ สามารถวางแผนการสอบบัญชีและเขียนแนวการสอบบัญชีได้ 
๑๑.๒.๑๕ งสามารถวิเคราะห์งบการเงินและแสดงความเห็นด้วยความถูกต้อ  
๑๑.๒.๑๖ สามารถแก้ไขปัญหาการบัญชี และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้ เพื่อจัดทำ

รายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
๑๑.๒.๑๗ สามารถจัดทำบัญชีเงินราชการได้ 

   ๑๑.๓ ความรับผิดชอบ กิจนิสัย และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 
  ๑๑.๓.๑   ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ 
  ๑๑.๓.๒   ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและสามารถตรวจสอบได้ 
  ๑๑.๓.๓   มีจิตใจในการให้บริการที่ดี 
  ๑๑.๓.๔   และค้นหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เป็นผู้หมั่นศึกษา  
  ๑๑.๓.๕   ทปฏิบัติหน้า ี่ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนดอย่างเคร่งครัด 
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ผนวก ซ  
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 

มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะท่ัวไป 

 ข้อ ๑ นักเรียนดุริยางค์ที ่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารดุริยางค์ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาการดุริยางค์ จะต้องมีสมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปน้ี 
   ๑.1   ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

๑.๑.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้นละเว้น
สิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู ้อ ื ่น ประพฤติปฏิบ ัต ิตามบทบาทหน้าที ่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความรัก
สามัคคี ความเชื่อมั่นในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีมนุษยสัมพันธ์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน 
พึ่งตนเอง ต่อต้านความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบัติตน และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
     ๑.2   ด้านความรู้ ได้แก่ 

๑.๒.๑ มีความรู้ในหลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
๑.๒.๒ มีความรู้ในหลักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการจัดการ 
๑.๒.๓ มีความรู้ในหลักการดำรงตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
๑.๒.๔ มีความรู้ในหลักการปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

๑.3   ด้านทักษะ ได้แก่ 
๑.๓.๑ มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษา และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๓.๒ มีทักษะการคิดและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๑.๓.๓ มีทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความ

เป็นพลเมืองที่ดี และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย 
๑.4   ด้านความสามารถในการประยกุต์ใช้และความรับผิดชอบ  

๑.๔.๑ ศมีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเท   และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 

๑.๔.๒ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

๑.๔.๓ ารปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมมีความสามารถในก
คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหน้าที่พลเมือง 

๑.๔.๔ มีความสามารถในการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการ
และกระบวนการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 

ข้อ ๒ นักเรียนดุริยางค์ที่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารดุริยางค์ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาการดุริยางค์ จะต้องมีสมรรถนะทางทหาร ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒.๒ มีความรู้พื้นฐานวิชาการทางทหาร 
๒.๓ มีวินัยทหาร และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
๒.๔ มีภาวะผู้นำ ซื ่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตสำนึกในหน้าที่       

ความเป็นทหาร และรู้รักสามัคคี 
๒.๕ มีความแข็งแรง อดทน ทั้งร่างกายและจิตใจ 

มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 

ข้อ ๓ นักเรียนดุริยางค์ที ่สำเร็จการศึกษา พรรคพิเศษ เหล่าทหารดุริยางค์ ประเภทวิชา
ศิลปกรรม สาขาวิชาการดุริยางค์ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

3.1  ด้านความรู้  
๓.๑.๑ มีความรู้ในหลักการ วิวัฒนาการ ประเภทและรูปแบบของเครื่องดนตรีต่าง ๆ 
๓.๑.๒ มีความรู้ในหลักการ กระบวนการแสดง การบรรเลงของวงดนตรี รูปแบบต่าง ๆ   
๓.๑.๓ มีความรู้ในหลักการเลือกใช้ ดูแล รักษา และซ่อมแซมเครื่องดนตรี 

3.2  ด้านทักษะ  
๓.๒.๑ มีทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้เครื ่องดนตรีในการบรรเลงดนตรี

รูปแบบต่าง ๆ 
๓.๒.๒ มีทักษะการปฏิบัติงาน การแสดง การบรเลงดนตรีตามแบบแผนที่กำหนด 
๓.๒.๓ มีทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
๓.๒.๔ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และ

อพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการแสดงดนตรีเพื่  
3.3  ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ได้แก่ 

๓.๓.๑ สามารถวางแผนและดำเนินการแสดง การบรรเลงดนตรี ตามหลักการ 
และกระบวนการ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๓.๒ สามารถปฏิบัติงานการแสดง การบรรเลงดนตรี ตามหลักการ และ
กระบวนการ 

๓.๓.๓ ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานดนตรีตามหลักการ โดยนำแบบแผน
ทฤษฎีและกระบวนปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ 

๓.๓.๔ สามารถเลือกใช้ ด ูแล ร ักษา ซ่อมแซมเครื ่องดนตรี โดยคำนึงถึง       
ความประหยัดและความปลอดภัย 

๓.๓.๕ ตัดสินใจ แก้ปัญหาในระหว่างการแสดง การบรรเลงดนตรี โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ 

๓.๓.๖ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดนตร ี
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ผนวก ฌ  
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 

มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะท่ัวไป 

ข้อ ๑ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีสมรรถนะทั่วไป ดังต่อไปนี ้
 ๑.๑  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์  

๑.๑.๑ มีความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจรติ และความกตญัญูกตเวที   
๑.๑.๒ มีความอดทน และอดกลัน้   
๑.๑.๓ ละเว้นสิ่งเสพติด และอบายมุข  
๑.๑.๔ มีจิตสำนึกและเจตคติที่ดตี่อวิชาชีพ และสังคม   
๑.๑.๕ มีความภูมิใจ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย   
๑.๑.๖ เคารพกฎหมาย เคารพสทิธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
๑.๑.๗ มีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

   ๑.๒  ด้านความรู้และทักษะ  
๑.๒.๑ สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวัน 

และในงานอาชีพ 
๑.๒.๒ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ต ีความ และนำมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ 
๑.๒.๓ ในงานวิชาชีพ โดยใช้หลักการสามารถแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้

และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
๑.๒.๔ สามารถใช้หลักศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม ค่านิยม ในการพัฒนาตนเองให้มี

ระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒.๕ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย โดยใช้หลักการและกระบวนการ      

ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา 
๑.๒.๖ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ        

ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ 
๑.๒.๗ มีมนุษยสัมพันธ์ รักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน ละเว้นสิ่งเสพติดและ 

การพนัน สามารถพึ่งตนเองได้ 

มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 

ข้อ ๒ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีสมรรถนะทางทหาร ดังต่อไปน้ี 
๒.๑ มีความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบันของตนเอง สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒.๒ มีระเบียบวินัยทางทหาร 
๒.๓ มีบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหาร 
๒.๔ มีลักษณะผู้นำทางทหาร ประกอบด้วย ความซี่อสัตย์ ความรู้ ความกล้าหาญ ความ

เด็ดขาด ความไว้วางใจ ความคิดร ิเร ิ ่ม กาลเทศะ ความยุต ิธรรม ค วามกระตือร ือร ้น ลักษณะท่าทาง  
ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความภักดี และวิจารณญาณ 
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๒.๕ มีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ 
๒.๖ มีความรู้พื ้นฐานวิชาการทหาร มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม

ทหารเรือ 
มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 

ข้อ ๓ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ สาขาวิชา
ช่างต่อเรือ สาขางานช่างต่อเรือโลหะ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

๓.๑ มีความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับการติดตั้ง และซ่อมประกอบโครงสร้างตัวเรือโลหะ
เปลือกเรือ ต่อเรือโลหะ และงานเชื่อมโลหะ  

๓.๒ มีความเข้าใจหลักการเบื้องต้นในการประกอบตัวเรือโลหะ การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 
และการวางแผนการประกอบโครงสร้างเรือ 

๓.๓ สามารถจำแนกลักษณะ ประโยชน์ การใช้งานวัสดุที ่ใช้ทำชิ้นส่วน โครงสร้าง 
เปลือกเรือและอุปกรณ์ประกอบตัวเรือโลหะได้อย่างถูกต้อง 

๓.๔ สามารถปฏิบัติงานเชื่อมโลหะแผ่น ด้วยความปลอดภัย ตามหลักอาชีวะอนามัยได้ 
๓.๕ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   ๓.๕.๑  คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่างเป็นอันดับแรก โดย
ให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงานและผลกระทบ ที่
จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 
   ๓.๕.๒   มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  

ข้อ ๔ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ สาขาวิชา
ช่างต่อเรือ สาขางานช่างต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

๔.๑ มีความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับการติดตั้ง และซ่อมประกอบโครงสร้างตัวเรือไม้      
เรือไฟเบอร์กลาส การหล่อตัวเรือไฟเบอร์กลาส การทำแบบไม้ แบบไฟเบอร์กลาส ตอกหมัน ยาชันเรือไม้ 

๔.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบโครงสร้างเรือไม้ และการวางแผนการต่อเรือ 
๔.๓ สามารถปฏ ิบ ัต ิ งานเช ื ่อมโลหะแผ ่นได ้  ด ้ วยความปลอดภ ัยตามหลัก 

อาชีวะอนามัย 
๔.๔ สามารถเลือกใช้เครื ่องมือ เครื ่องจักร วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตครุภัณฑ์เรือ  

และควบคุมคุณภาพของงานครุภัณฑ์ได้ 
๔.๕ สามารถประกอบส่วนต่างๆ ของเรือไม้ได้ 
๔.๖ สามารถสร้างแบบหล่อ หล่อตกแต่งซ่อมบำรุงโครงสร้าง และเปลือกเรือ 

ไฟเบอร์กลาสได้ 
๔.๗ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   ๔.๗.๑  คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่างเป็นอันดับแรก 
โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงานและผลกระทบ 
ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๗.๒  มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  

ข้อ ๕ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ สาขาวิชา
ช่างต่อเรือ สาขางานช่างเชื่อมโลหะ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

๕.๑ มีความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า -แก๊ส เชื่อมด้วยกรรมวิธี
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พิเศษ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานเชื่อมโลหะและตัวเรือ 
๕.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าและการเชื่อมแก๊ส 
๕.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ความปลอดภัยในงานเชื่อม และกระบวนการเชื่อม 
๕.๔ สามารถจำแนกลักษณะ ประโยชน์ ใช้งานวัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนโครงสร้างเปลือกเรือ

และอุปกรณ์ประกอบตัวเรือโลหะได้ 
๕.๕ สามารถปฏิบัติงานเชื่อมโลหะแผ่น ด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวะอนามัยได้ 
๕.๖ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๕.๖.๑ คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่างเป็นอันดับแรก 
โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงานและผลกระทบ 
ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.๖.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind) 

 ข้อ ๖ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ สาขาวิชา
ช่างต่อเรือ สาขางานช่างเขียนแบบเรือ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

๖.๑ มีความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับการเขียนแบบโครงสร้างเรือ เขียนแบบเรือขนาดเล็ก
เขียนแบบเรือขนาดกลาง เขียนแบบผลิตภัณฑ์ในเรือ 

๖.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และขั้นตอนการเขียนแบบโครงสร้างเรือ 
๖.๓ มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ในเรือ 
๖.๔ สามารถขยายแบบ ถ่ายแบบ และทำเทมเพลตชิ้นส่วนเรือได้ 
๖.๕ สามารถเขียนแบบรูปด้ านข้างภายนอกได้  เพื ่อแสดงรูปร่างรูปแปลน

จัดแบ่งส่วนต่างๆ ของเรือ โครงสร้างและการติดตั้งเครื่องประกอบตัวเรือขนาดเล็ก 
๖.๖ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๖.๖.๑ คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่างเป็นอันดับแรก 
โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงานและผลกระทบ 
ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 

๖.๖.๒ มีความประณีต รอบคอบในการเขียนแบบ 
๖.๖.๓ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  

ข้อ ๗ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ สาขาวิชา
ช่างการอู่เรือ สาขางานช่างการอู่เรือ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ มีความรู ้ในวิชาชีพเกี ่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการอู ่เรือ เทคนิคการต่อเรือ      
และการเรือวิทยา 

๗.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้ปั้นจั่น รถโฟล์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ เครนไฟฟ้า 
และเรือแพนทูล 

๗.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการงานอู่เรือ เทคนิคการทำงาน และการใช้เครื่องมือ 
๗.๔ มีทักษะการใช้เครื่องมือทำความสะอาดท้องเรือได้ถูกต้อง ตามประเภทของเรือได้   
๗.๕ สามารถใช้เครื่องมือในการนำเรือเข้า-ออกอู่ ได้อย่างถูกต้อง 
๗.๖ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๗.๖.๑ คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่างเป็นอันดับแรก 
โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงานและผลกระทบ 
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ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 
๗.๖.๒  มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  

ข้อ ๘  นักเรียนช่างกรมอู ่ทหารเรือที ่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ 
สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

๘.๑ มีความร ู ้ในว ิชาชีพเก ี ่ยวกับปฏิบัต ิงานผลิตชิ ้นส ่วน เคร ื ่องมือ อ ุปกรณ์
เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานซ่อมสร้างเรือ การใช้เครื่องมือวัดละเอียด และการตรวจสอบงานเครื่องมือ  

๘.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกลเพื่อปฏิบัติงานรูปแบบต่างๆ 
๘.๓ สามารถใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับงานกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน การใช้

เครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ และเครื่องลับคมตัดได้ 
๘.๔ สามารถเลือกและใช้เครื่องมือในงานซ่อมบำรุงรักษา ถอดประกอบการหล่อลื่น 

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตได้ 
๘.๕ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๘.๕.๑ คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่างเป็นอันดับแรก 
โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงานและผลกระทบ 
ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 

๘.๕.๒ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  

  ข้อ ๙  นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ สาขาวิชา
ช่างเครื่องกลโรงงานเรือ สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

๙.๑ มีความรู้ในวิชาชีพและเข้าใจหลักการในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อม ประกอบ 
ติดตั้ง ตรวจสอบ เครี่องยนต์เรือ เครื่องจักรกล เครี่องจักรไอน้ำ ปั๊ม และสูบต่างๆ 

๙.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการติดตั้งเครื่องยนต์เรือดีเซล  
๙.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลเรือขนาดใหญ่ 
๙.๔ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 

๙.๔.๑  คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่างเป็นอันดับแรก 
โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงานและผลกระทบ 
ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม  

๙.๔.๒   มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  

 ข้อ ๑๐ นักเรียนช่างกรมอู ่ทหารเรือที ่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ 
สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ สาขางานช่างเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ จะต้องมีสมรรถนะ
วิชาชีพ ดังต่อไปน้ี   

๑๐.๑ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ 
๑๐.๒ มีความรู ้ในวิชาชีพเกี ่ยวกับการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง 

ตรวจสอบ เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศเรือ  
๑๐.๓ มีความเข้าใจเกี ่ยวกับการต่อเกจวัดเข้าระบบทำความเย็นหรือเครื ่องปรับอากาศ    

พร้อมทั้งปรับแต่งได้อย่างถูกต้อง 
๑๐.๔ มีความเข้าใจเกี ่ยวกับวงจรเครื่องควบคุมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ      

ทั้งทางกลและทางไฟฟ้า 
๑๐.๕ สามารถใช้เครื่องมือในงานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ งานต่อวงจรทางกล และ
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ทางไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศได้ 
๑๐.๖ สามารถตรวจซ่อมระบบเครื่องควบคุมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศได้ 
๑๐.๗ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑๐.๗.๑  คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่าง เป็นอันดับแรก 
โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงานและผลกระทบ 
ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๗.๒  มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  

 ข้อ ๑๑ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือที่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ สาขาวิชา 
ช่างเครื่องกลโรงงานเรือ สาขางานช่างโลหะ จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

๑๑.๑ มีความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทำแบบหล่อโลหะต่างๆ หล่อหลอม
โลหะ อบชุบโลหะ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 

๑๑.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอบชุบ และคุณสมบัติทางกลของเหล็ก ชนิดของเตาชุบ 
สารจุ่มชุบ และวิธีการอบชุบเหล็ก 

๑๑.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการเคลือบผิวโลหะทางเคมี-ไฟฟ้า และ
วิธีการเคลือบผิวด้วยพลาสติก 

๑๑.๔ มีความเข้าใจเกี ่ยวกับการทำแบบหล่อโลหะชนิดต่างๆ ด้วยแบบทรายชื้น 
การจัดระบบรูเท รูเบ้า รูวิ่ง รูล้น และหุ่นเย็น การทำไส้แบบ การเคลือบผิวแบบ 

๑๑.๕ สามารถปฏิบัติการทำแบบหล่อสำหรับหล่อโลหะชนิดต่างๆ แบบหล่อทรายชื้น 
ทำไส้แบบ จัดระบบรูเท รูล้น รูวิ่ง และวางทุ่นเย็นได้  

๑๑.๖ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑๑.๖.๑  คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่างเป็นอันดับแรก 

โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน และ
ผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 
   ๑๑.๖.๒   มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  

ข้อ ๑๒ นักเรียนช่างกรมอู ่ทหารเรือที ่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ 
สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ สาขางานช่างเขียนแบบจักรกล จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

๑๒.๑ มีความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการอ่าน เขียนแบบจักรกล การเขียน
แบบการติดตั้งเครื่องยนต์เรือ งานเขียนแบบระบบระบายอากาศ ปรับอากาศเรือ และงานเขียนแบบระบบท่อทาง 

๑๒.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานเครื่องกล
และภาพตัดต่างๆ ทางเครื่องกล 

๑๒.๓ สามารถเขียนแบบชุดแท่นท้ายเครื่องกลึง ชุดป้อมจับมีดเครื่องกลึง ชุดเพลา      
หัวจับเครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดป้อมมืออัตโนมัติ เครื่องไส และปากกาจับงานเครื่องกัดได้ 

๑๒.๔ สามารถอ่านแบบ เขียนแบบระบบท่อทางภายในเรือได้ 
๑๒.๕ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑๒.๕.๑ คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือนิรภัยการช่างเป็นอันดับแรก 
โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงานและผลกระทบ 
ที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 

๑๒.๕.๒ มีความประณีต รอบคอบในการเขียนแบบ 
๑๒.๕.๓ มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  



- ๕๙ - 

ข้อ ๑๓ นักเรียนช่างกรมอู ่ทหารเรือที ่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ 
สาขาวิชาไฟฟ้าเรือ สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปน้ี 

๑๓.๑ มีความรู้ในวิชาชีพ เกี่ยวกับการเขียนแบบ การอ่านแบบไฟฟ้าเรือ วงจร เครื่องวัด
และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและเรือ งานชุบโลหะ 

๑๓.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 
๑๓.๓ มีความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า 
๑๓.๔ มีความเข้าใจหลักการทำงาน คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า เข้าใจการเริ่มเดิน 

การกลับทิศทางการหมุน การหยุดของมอเตอร์ การนำไปใช้งาน และการบำรุงรักษา 
๑๓.๕ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานทาง

ไฟฟ้า การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าในอาคาร และเรือ 
๑๓.๖ มีทักษะในการต่อ การวัด และหาค่าต่างๆ ในวงจรไฟฟ้าพื้นฐานได้ 
๑๓.๗ สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและเรือ มีทักษะ

ในการเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบ 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 

๑๓.๘ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑๓.๘.๑  คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัต ิงานหรือนิรภัยการช่าง            

เป็นอันดับแรก โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 

๑๓.๘.๒    มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  

ข้อ ๑๔ นักเรียนช่างกรมอู ่ทหารเรือที ่สำเร็จการศึกษา ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ 
สาขาวิชาไฟฟ้าเรือ สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้า จะต้องมีสมรรถนะวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

๑๔.๑ มีความรู ้ในวิชาชีพเกี ่ยวกับหลักการเขียน และอ่านแบบไฟฟ้าเรือ เขียนแบบ
วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เขียนแบบระบบควบคุมอัติโนมัติ และการประมาณราคา             
การติดตั้งไฟฟ้า 

๑๔.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน 
๑๔.๓ มีความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการป้องกันอุบัติภัยที ่เกิดขึ ้นกับการปฏิบัติงาน      

ทางไฟฟ้า การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าในอาคารและเรือ 
๑๔.๔ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบ และการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า 
๑๔.๕ สามารถอ่านแบบงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
๑๔.๖ สามารถเขียนแบบ กำหนดคุณลักษณะของวัสดุ และอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าได้ 
๑๔.๗ สามารถเขียนแบบการติดตั้งอุปกรณ์รองรับการเดินสายไฟฟ้าได้   
๑๔.๘ มีทักษะในการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเขียนแบบ 
๑๔.๙ มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑๔.๙.๑  คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัต ิงานหรือนิรภัยการช่าง            
เป็นอันดับแรก โดยให้ครอบคลุมถึงตนเอง ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่
ปฏิบัติงาน และผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม 

๑๔.๙.๒    มีความประณีต รอบคอบในการเขียนแบบ 
๑๔.๙.๓    มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service mind)  



- ๖๐ - 

 มาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ  
จำแนกตาม สถานศึกษา พรรค-เหล่า ประเภทวิชา และสาขา 

------- 
สถานศึกษา พรรค-เหล่า  ประเภทวิชา  สาขา หน้า 

โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   กองวิทยาการ  
สำนักนโยบายและแผน  
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทหารเรอื 

- มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
- มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    

พรรคนาวิน  เหล่าทหารสัญญาณ ประเภทวิชาการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาทหารสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕ 
๕ 
๖ 

โรงเรียนทหารนาวิกโยธนิ  
ศูนย์การฝึก  
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

- มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
- มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    

พรรคนาวิกโยธิน ประเภทวิชารักษาความปลอดภยัและ
ความมั่นคงทางทะเล สาขาทหารนาวกิโยธิน 

๘ 
๙ 

1๐ 

โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
กองวิทยาการ  
กรมอิเล็กทรอนิกสท์หารเรือ 
 

- มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
- มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    

พรรคพิเศษ เหล่าทหารชา่งยุทธโยธา  
ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาอิเล็กทรอนิกส ์

-   มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ    
พรรคพิเศษ เหล่าทหารชา่งยุทธโยธา  
ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาไฟฟา้ 

1๔ 
๑๕ 
๑๖ 

 
 

1๗ 

โรงเรียนพลาธิการ  
กรมพลาธิการทหารเรือ 
 

- มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
- มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    

พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธกิาร 
ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ สาขาทหารพลาธกิาร 

1๙ 
๒๐ 
๒๐ 

โรงเรียนนาวิกเวชกิจ  
ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 

- มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
- มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    

พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์  
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
 

2๒ 
2๓ 
2๔ 



- ๖๑ - 

สถานศึกษา พรรค-เหล่า  ประเภทวิชา  สาขา หน้า 
โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ  
กองวิทยาการ  
กรมการขนส่งทหารเรือ 

- มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
- มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    

พรรคนาวิน  เหล่าทหารขนส่ง  
ประเภทวิชาการบริหาร สาขาการขนส่งทางทหาร 

2๖ 
2๗ 
2๘ 

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
กรมยุทธศกึษาทหารเรือ 

- มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
- มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 

๓๑ 
๓๒ 

-   มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ    
พรรคนาวิน  เหล่าทหารสามัญ 
ประเภทวิชาเดินเรือ  สาขาทหารสามัญและทหารการปืน 

๓๒ 

-   มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ    
พรรคนาวิน  เหล่าทหารการปืน  
ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล 
สาขาทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 

๓๔ 
 
 
 

- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    
พรรคนาวิน  เหล่าทหารสารวตัร  
ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล  
สาขาทหารสารวัตร 

3๗ 

- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี  
พรรคนาวิน  เหล่าทหารสรรพาวธุ 
ประเภทวิชาช่างเทคนิค สาขาทหารสรรพาวุธ  

๔๐ 
 

- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    
พรรคกลิน ประเภทวิชาช่างเทคนิค  
สาขาทหารเครื่องกลเรือ  

๔๑ 

- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี 
พรรคกลิน  เหล่าทหารเครื่องกล  ประเภทวิชาชา่งเทคนิค
สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินเครื่องยนต์อากาศยาน 

๔๒ 

- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี  
พรรคกลิน  เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวชิาชา่งเทคนิค
สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินเอวิโอนิกส์   

๔๕ 

- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    
พรรคกลิน  เหล่าทหารเครื่องกล ประเภทวชิาชา่งเทคนิค
สาขาทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินลำตัวและนิวดรอลิกส์ 

๔๗ 

- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    
พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประเภทวิชาบริหารการเงิน
และการบัญชี  สาขาทหารการเงิน 

๕๐ 



- ๖๒ - 

สถานศึกษา พรรค-เหล่า  ประเภทวิชา  สาขา หน้า 
โรงเรียนดุริยางค ์กองดุริยางค์ 
ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรงุเทพ 

- มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
- มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
- มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชพี    

พรรคพิเศษ เหล่าทหารดรุิยางค์ 
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการดรุิยางค์ 

๕๒ 
๕๓ 
๕๓ 

โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ  
กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง 
กรมอู่ทหารเรือ 

- มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
- มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 

๕๔ 
๕๔ 

-   มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ 
สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขางานช่างต่อเรือโลหะ ๕๕ 
สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขางานช่างต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส ๕๕ 
สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขางานช่างเชื่อมโลหะ ๕๕ 
สาขาวิชาช่างต่อเรือ สาขางานช่างเขียนแบบเรือ ๕๖ 
สาขาวิชาช่างการอู่เรือ สาขางานช่างการอู่เรอื ๕๖ 

สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ สาขางานช่างเครื่องกล
โรงงานเรือ 

๕๗ 

สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ สาขางานช่างเครือ่งยนต์และ
จักรกล 

๕๗ 
 

สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ สาขางานช่างเครือ่งทำความ
เย็น และปรับอากาศ 

๕๗ 

สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ สาขางานช่างโลหะ 5๘ 

สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ สาขางานช่างเขียนแบบ
จักรกล 

๕๘ 

สาขาวิชาไฟฟา้เรือ สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง ๕๙ 

สาขาวิชาไฟฟา้เรือ สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้า ๕๙ 

          
           ตรวจถูกต้อง 

            น.อ. 
          (อาคม สุขตระกูล) 
            ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 
             พ.ย.๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








































































