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คานา
เนื่องด้วยปัจจุบันการปฏิบัติการตามล้าน้้าได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติตาม
วิทยาการและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีการพัฒนาขึ้น กอปรกับการที่โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ๖ ประเทศ “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” (GMS Economic
Corridors) เริ่ ม เป็ น รู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น กล่ า วคื อ มี ก ารพั ฒ นาการค้ า การลงทุ น ระบบไฟฟู า
โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทาง
คมนาคมทางถนน การสร้างสะพานมิตรภาพระหว่างประเทศไทย สหภาพเมียนมาร์ และ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพิ่มขึ้นจ้านวน ๕ แห่ง อันส่งผลท้าให้การค้าขายตามชายแดน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพเมียนมาร์ และ สปป.ลาว ได้ทวี
ความส้าคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าโดยใช้แม่น้าโขงเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งหลัก ซึ่งส่งผล
ในเรื่ องการรั กษาความมั่น คงของชาติ ตามแนวชายแดน ได้แก่ การลั กลอบขนสิ นค้าหนีภ าษี ต่างๆ
การลักลอบน้าเข้ายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาเกาะ
ดอนในล้าแม่น้าโขง และปัญหาการดูดทรายหรือการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ
กองเรือล้ าน้้า กองเรือยุทธการ เป็นหน่ว ยงานที่มีห น้าที่ในการจัดเตรียมเรือและก้าลังพล
ส้าหรับปฏิบัติการตามล้าแม่น้าอาณาเขตและล้า น้้าในประเทศเพื่อปูองกันพื้นที่ทางบกและล้าน้้าที่ได้รับ
มอบหมาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งหน่ ว ยเรือ รั กษาความสงบเรี ยบร้ อยตามล้ าแม่ น้า โขง (นรข.) จึ ง มี
ความจ้าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมก้าลังพลของกองเรือยุทธการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเรือ
รักษาความสงบเรี ยบร้อยตามล้า แม่น้าโขง (นรข.) ในทุกระดับ ให้มีองค์ความรู้และขีดสมรรถนะใน
การปูองกันประเทศจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น
หลักสูตรการปฏิบัติการตามล้าน้้าที่จัดท้าขึ้นนี้ มีการแบ่งหลักสูตรออกเป็นสองหลักสูตร ได้แก่
การปฏิบัติการตามล้ าน้้า (ระดับ ผู้ ปฏิบัติ) และการปฏิบัติการตามล้ าน้้า (ระดับผู้ บริห าร) โดยมี
ความสอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละคู่ มือ ประกั น คุ ณภาพการฝึ ก อบรมของกองทั พ เรื อ พ.ศ.๒๕๕๗
ซึ่ง จั ดท้าโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ส้าหรับหลักสู ตร
การปฏิบัติการตามล้าน้้า (ระดับผู้ ปฏิบัติ) ได้มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ ได้มาตรฐานและทันสมัย
สอดคล้ องกับ หลั กนิ ย มและยุ ท ธวิ ธีก ารปฏิ บัติ การตามล้ าน้้ าที่ ได้ เปลี่ ย นแปลง โดยเพิ่ มเนื้อ หาวิช า
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประเทศไทยกับภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในบริเวณลุ่มแม่น้าโขง
การซ่อมบ้ารุงเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือตรวจการณ์ล้าน้้าแบบ SOC-R ที่สร้างทดแทนเรือรุ่นเก่าที่จะ
ปลดระวาง กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ รวมถึงการปรับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
กองเรือล้าน้้า ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น บุคลากรในกองเรือล้าน้้าทุกท่าน และ
หน่ ว ยเรื อรั กษาความสงบเรี ย บร้ อยตามล้ าแม่น้ า โขง (นรข.) ที่ ได้ กรุ ณ าสนับ สนุ นข้ อมู ล เพื่อ น้า มา
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรการปฏิบัติการล้าน้้าและให้ค้าแนะน้าจนเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าหลักสูตรการปฏิบัติการล้าน้้า ที่ได้มีการปรับปรุงในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับก้าลังพลของกองเรือ
ยุ ท ธการที่ จ ะไปปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใ นหน่ ว ยเรื อ รั กษาความสงบเรี ย บร้ อ ยตามล้ า แม่ น้ า โขง (นรข.) ให้ มี
ขีดสมรรถนะและขีดความสามารถในด้านการปฏิบัติการตามล้าน้้า /การซ่อมบ้ารุง ด้านตัว เรือและ
ด้านกลจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กองเรือล้าน้้า กองเรือยุทธการ
ธันวาคม ๒๕๕๘

สารบัญ
๑. หลักการ
๒. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
๔. ระยะเวลาการอบรม
๕. วิธีด้าเนินการอบรม
๖. การดูงานและการบรรยายพิเศษ
๗. คะแนนประจ้าตัวนักเรียน
๘. การประเมินผลการอบรม
๙. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบความรู้
๑๐. การก้าหนดหน่วยกิตและก้าหนดวิชาในหลักสูตร
๑๑. การก้าหนดหมายเลขก้ากับหลักสูตรและรหัสจ้านวนชั่วโมง
๑๒. ชื่อวิชา จ้านวนชั่วโมง และหน่วยกิต
๑๓. วิชาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า
๑๔. วิชาการอาวุธ
๑๕. วิชาการสื่อสาร
๑๖. วิชาการซ่อมบ้ารุงและการปูองกันความเสียหาย
๑๗. วิชาการกล
๑๘. วิชากฎหมาย
๑๙. วิชาทั่วไป
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หลักสูตร
การปฏิบัติการตามลานา
(ระดับผู้ปฏิบัต)ิ
กองเรือลานา กองเรือยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๙
๑. หลักการ
๑. เป็นหลักสูตรส้าหรับก้าลังพลผลัดเปลี่ยนของกองเรือยุทธการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแม่น้าโขง (นรข.)
๒. เป็น หลั กสูตรที่มุ่งให้ ความรู้ เกี่ยวกับ หลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้ าน้้า
การสื่ อ สาร การซ่ อ มบ้ า รุ ง เรื อ และเครื่ อ งยนต์ ช นิ ด ต่ า งๆ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ประเทศไทยกับภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในบริเวณลุ่มแม่น้าโขง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของก้าลังพลผลัดเปลี่ยนในหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแม่น้าโขง (นรข.)
๒. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มคี วามรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นในเรือ
ทุกชนิดที่มีใช้งานที่ นรข. รวมถึงได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประเทศไทยกับ
ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในบริเวณลุ่มแม่น้าโขง
๒.๒ เพื่ อให้ ผู้ เ ข้ ารั บ การอบรมสามารถปฏิ บั ติง านในบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งมี
วิจารณญาณ สามารถท้างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
ประยุ ก ต์ ความรู้ ที่ ทัน สมั ย และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ต ามยุ ท ธวิ ธี แ ละหลั ก นิ ย มใน
การปฏิบัติการตามล้าน้้า
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีร่างกายแข็งแรง และจิตใจเข้มแข็ง ที่จะสามารถปฏิบัติงาน
ตรากตร้าในถิ่นทุรกันดาร
๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม (นรข.กรุณาก้าหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)
๓.๑ เป็นนายทหารสัญญาบัตร (นว.ข.) และนายทหารประทวนสังกัด กร.
๓.๒ .....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
๓.๓ ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................
๓.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่ก้าหนด อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าฝึกอบรมตามดุลยพินิจของ ผบ.กลน.กร. ในฐานะผู้อ้านวยการฝึกอบรมฯ
๔. ระยะเวลาการอบรม
๖ สัปดาห์ (๔๕ วัน) 
๕. วิธีดาเนินการอบรม
๕.๑ อบรมสัปดาห์ละ ๗ วัน วันจันทร์ – วันอาทิตย์
๕.๒ เวลาการอบรม ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ , ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ และ ๑๙๐๐ – ๒๑๐๐
๕.๓ การอบรมทางทฤษฎี (รวมกิจกรรมและบรรยายพิเศษ) ใช้เวลา รวม ๒๒๒ ชั่วโมง


กรณีที่ระยะเวลาการอบรมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย หน่วยเปิดการอบรมสามารถปรับระยะเวลาการอบรมให้
เป็นไปตามจ้านวนชั่วโมงในโครงสร้างหลักสูตรหรือตามระยะเวลาการอบรมที่ ทร. อนุมัติไว้ในโครงการอบรมประจ้าปี
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๕.๔ ก้าหนดเปิดและปิดการอบรม เป็นไปตามที่ ทร. อนุมัติแผนการอบรมประจ้าปี
๖. การดูงานและการบรรยายพิเศษ
กลน.กร. พิจารณาตามความเหมาะสม
๗. คะแนนประจาตัวนักเรียน
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ ว่าด้วยคะแนนประจ้าตัวนักเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๘. การประเมินผลการอบรม
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ ว่าด้วยการด้าเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ
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ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๑๐. การกาหนดหน่วยกิตและกาหนดวิชาในหลักสูตร
๑๐.๑ การก้าหนดหน่วยกิตการอบรมทางทฤษฎี ๑๖ ชั่วโมง เป็น ๑.๐ หน่วยกิต และ
ปฏิบัติ ๓๒ ชั่วโมง เป็น ๑.๐ หน่วยกิต
๑๐.๒ จ้านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔.๐ หน่วยกิต
๑๐.๓ การก้าหนดวิชาของหลักสูตร
๑๐.๓.๑ วิชาหลัก
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๑๐.๓.๑.๓ วิชาการสื่อสาร
๑๐.๓.๑.๔ วิชาการซ่อมบ้ารุง และการปูองกันความเสียหาย
๑๐.๓.๑.๕ วิชาการกล
๑๐.๓.๑.๖ วิชากฎหมาย
๑๐.๓.๑.๗ วิชาทั่วไป
๑๐.๓.๒ กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ
๑๑. การกาหนดหมายเลขกากับหลักสูตรและรหัสจานวนชั่วโมง
๑๑.๑ หมายเลข พค.๓๐๑ เป็นหมายเลขก้ากับหลักสูตร
ค้าชี้แจง
พค.๓๐๑
หมายถึง ล้าดับที่ของหลักสูตร
หมายถึง กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นนายทหารประทวนและ
นายทหารสัญญาบัตร
หมายถึง หลักสูตรที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้
๑๑.๒ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาคือ รหัสจ้านวนชั่วโมงและหน่วยกิต ประกอบด้วย
เลข ๓ หมู่ หมู่แรกเป็นชั่วโมงทฤษฎีตลอดหลักสูตร หมู่ที่สองเป็นชั่วโมงปฏิบัติตลอดหลักสูตร หมู่ที่สาม
เป็นจ้านวนหน่วยกิตของแต่ละหัวข้อวิชา

-๓–
๑๒. ชื่อวิชา จานวนชั่วโมง และหน่วยกิต
ชื่อวิชา
๑. วิชาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า
๒. วิชาการอาวุธ
๓. วิชาการสื่อสาร
๔. วิชาการซ่อมบ้ารุง และการปูองกันความเสียหาย
๕. วิชาการกล
๖. วิชากฎหมาย
๗. วิชาทั่วไป
๘. กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ
รวม

จ้านวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๔๕
๑๒
๔๕
๖
๑๕
๑๒
๓
๑๕
๓
๓๖
๑๘
๖
๓๖
๘๔

รวม
๕๗
๕๑
๑๕
๑๕
๑๘
๓๖
๒๔
๑๒๐

๒๒๒

๓๓๐

๑๐๘

หน่วยกิต
๓.๐
๓.๐
๑.๐
๑.๐
๑.๐
๒.๕
๑.๐
๑๒.๕

คาอธิบายรายวิชา

-๔–
ชื่อวิชา วิชาหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า

(๔๕ – ๑๒ – ๓.๐)

จุดประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการ
ตามล้าน้้า
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติการตามล้าน้้าทั่วไปและพื้นที่ นรข.
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลาดตระเวนทางล้าน้้า การน้า
เรือในเวลากลางวันและกลางคื น รูปกระบวนเรือ ยุทธวิธีการซ่อนพราง การแทรกซึมและการถอนตัว
การสนับสนุน ชปพ.ในเวลากลางวันและกลางคืน
๔. เพื่อให้ ผู้เข้ารั บการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจค้น (เรือ – เรือ และ
เรือ – ก้าลังบนฝั่ง) การซุ่มโจมตีและการปูองกันการซุ่มโจมตี การยิงฝั่ง และสนับสนุนการยิงฝั่ง
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ยุทธวิธีทหารราบ ยุทธวิธีเวลา
กลางคืน การพ่วงจู งเรื อ สัญญาณมือ ไฟและธง การปฏิบัติด้านการข่าว การใช้แผนที่เข็มทิศ และ
แผนที่กริด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลั กนิยมและยุทธวิธีก ารปฏิบัติการตามล้าน้้า การปฏิบัติการตามล้าน้้า
ทั่วไปและพื้นที่ นรข. การลาดตระเวนล้าน้้า การน้าเรือ ในเวลากลางวันและกลางคืน รูปกระบวนเรือ
ยุทธวิธีการซ่อนพราง การสนับสนุน ชปพ.ในเวลากลางวันและกลางคืน การตรวจค้น การซุ่มโจมตีและ
การปูองกัน การซุ่มโจมตี การแทรกซึมและการถอนตัว การยิงฝั่ง และสนับสนุนการยิงฝั่ ง ยุทธวิธี
ทหารราบ ยุทธวิธีเวลากลางคืน การพ่วงจูงเรือ สัญญาณมือ ไฟและธง การปฏิบัติด้านการข่าว การใช้
แผนที่เข็มทิศ และแผนที่กริด
จ้านวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๑. หลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า
๓
๒. การปฏิบัติการตามล้าน้้าทั่วไปและในพื้นที่ นรข.
๖
๓. การลาดตระเวนทางล้าน้้า (ลว.รบ ลว.หาข่าวและ ลว.ปูองกัน
ฐาน)
๓
๔. รูปกระบวนเรือ และการน้าเรือในเวลากลางวันและกลางคืน
๓
๕. ยุทธวิธีการซ่อนพราง/การแทรกซึมและการถอนตัว
๓
๖. การสนับสนุน ชปพ.ในเวลากลางวันและกลางคืน
๖
๓
๗. การตรวจค้น (เรือ – เรือ และ เรือ – ก้าลังบนฝั่ง)
๓
๘. การซุ่มโจมตีและการปูองกันการซุ่มโจมตี
๓
๙. การยิงฝั่ง และสนับสนุนการยิงฝั่ง
๓
๓
๑๐. ยุทธวิธีทหารราบ/ยุทธวิธีเวลากลางคืน
๓
๓
๑๑. สัญญาณมือ ไฟ และ ธง/การพ่วงจูงเรือ
๓
๑๑. การปฏิบัติด้านการข่าว
๓
๓
๑๓. การใช้แผนที่เข็มทิศ /แผนที่กริด
หัวข้อการบรรยาย

รวม
๓
๓
๖
๓
๓
๓
๙
๓
๓
๖
๖
๓
๖

หน่วยกิต

๔๕

รวม

๑๒

๕๗

๓.๐

-๕เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า กองเรือล้าน้้า กองเรือยุทธการ
คู่มือก้าลังพลผลัดเปลี่ยนก้าลังพล นรข.
รปจ.นรข.
หมายเหตุ กรณีที่มีความจ้าเป็น หน่วยจัดอบรมจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการอบรม
ตามความเหมาะสม

-๖–
ชื่อวิชา วิชาการอาวุธ

(๔๕ – ๖ – ๓.๐)

จุดประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ ปก. .๕๐ นิ้ว
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม.ประเภทต่างๆ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ ปลส.๕.๕๖ มม. Tavor
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ ปลย.และปลส.ตระกูล M๑๖/เครื่อง
ยิงลูกระเบิด เอ็ม.๒๐๓/เอ็ม.๗๙
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ปืนลูกซอง และปืนพก .๔๕ นิ้ว
๖. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดกลขนาด ๔๐ มม.
๗. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อาวุธ/ท่ายิงต่าง ๆ
๘. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาอาวุธประจ้ากายและอาวุธ
ประจ้าเรือ ตลอดจนสสารการอาวุธและการถอดประกอบอาวุธประจ้ากายและอาวุธประจ้าเรือ
๙. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้กล้องส่องกลางคืน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ปก. .๕๐ นิ้ว ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. M ๖๐ ปลส.๕.๕๖ มม. Tavor ปก.
เอ็ม.๑๖/เครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม.๒๐๓/เอ็ม.๗๙ เครื่องยิงลูกระเบิดกลขนาด ๔๐ มม. ปืนลูกซองและ
ปืนพก .๔๕ นิ้ว การใช้อาวุธ/ท่ายิงต่าง ๆ การดูแลรักษาอาวุธประจ้ากาย อาวุธประจ้าเรือ และการใช้
กล้องส่องกลางคืน สสารการอาวุธประจ้าเรือและประจ้ากาย และการถอดประกอบอาวุธประจ้ากายและ
ประจ้าเรือ
จ้านวนชั่วโมง
หัวข้อการบรรยาย
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
๙
๙
๑. การใช้ ปก. .๕๐ นิ้ว /ปก.ขนาด ๗.๖๒ มม. ต่างๆ
๙
๙
๒. การใช้ ปลส.๕.๕๖ มม. Tavor / ปลย.และปลส.
ตระกูล M๑๖/เครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม.๒๐๓/เอ็ม.๗๙
๙
๓. เครื่องยิงลูกระเบิดกลขนาด ๔๐ มม. Mk49 /การใช้ปืน ๙
ลูกซองและปืนพก .๔๕ นิ้ว
๓
๓
๔. การใช้อาวุธ/ท่ายิงต่าง ๆ
๙
๙
๕. การดูแลรักษาอาวุธประจ้ากาย อาวุธประจ้าเรือ และ
การใช้กล้องส่องกลางคืน
๖
๖
๖. สสารการอาวุธประจ้าเรือและประจ้ากาย
๓
๓
๖
๗. การถอดประกอบอาวุธประจ้ากายและประจ้าเรือ
๔๕
๖
๕๑
๓.๐
รวม
เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า กองเรือล้าน้้า กองเรือยุทธการ
คู่มือก้าลังพลผลัดเปลี่ยนก้าลังพล นรข.
รปจ.นรข.

หมายเหตุ กรณีที่มีความจ้าเป็น หน่วยจัดอบรมจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการอบรม
ตามความเหมาะสม
-๗ชื่อวิชา

การสื่อสาร

(๑๕ - ๐ – ๑.๐)

จุดประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารทั่วไป เรดาร์ และ GPS
๒. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ เ ครื่ อ งรั บ -ส่ ง วิ ท ยุ
PRC ๗๗, VRC.๔๖,H/F
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เรดาร์ ANRITSU KODEN
และ FURUNO
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สัญญาณมือ และธง
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมบ้ารุงเครื่องมือสื่อสาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทั่วไป เรดาร์ และ GPS การใช้ เครื่องรับ -ส่งวิทยุ PRC ๗๗,
VRC.๔๖,H/F เรดาร์ ANRITSU และ KODEN สัญญาณมือ และการซ่อมบ้ารุงเครื่องมือสื่อสาร
หัวข้อการบรรยาย
๑. ความรู้ทั่วไปในการสื่อสาร เรดาร์ และ GPS
๒. การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ PRC ๗๗, VRC.๔๖,H/F
๓. การใช้เรดาร์ ANRITSU KODEN และ FURUNO
๔. การใช้สัญญาณมือ และธง
๕. การซ่อมบ้ารุงเครื่องมือสื่อสาร
รวม

จ้านวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓
๓
๓
๓
๑๕
-

รวม
๓
๓
๓
๓
๓
๑๕

หน่วยกิต

๑.๐

เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า กองเรือล้าน้้า กองเรือยุทธการ
คู่มือก้าลังพลผลัดเปลี่ยนก้าลังพล นรข.
รปจ.นรข.
หมายเหตุ กรณีที่มีความจ้าเป็น หน่วยจัดอบรมจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการอบรม
ตามความเหมาะสม

-๘ ชือ่ วิชา วิชาการซ่อมบ้ารุง และการปูองกันความเสียหาย

(๑๒ – ๓ – ๑.๐)

จุดประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบซ่อมบ้ารุงตามแผน (PMS.)
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบ้ารุงรักษาตัวเรือที่มีใช้งานใน นรข.
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนปูองกันอัคคีภัย
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันความเสียหายเบื้องต้น
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดับไฟบก
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบซ่อมบ้ารุงตามแผน (PMS.) การบ้ารุงรักษาตัวเรือที่มีใช้งานใน นรข.
การการวางแผนปูองกันอัคคีภัย การปูองกันความเสียหายเบื้องต้น และการดับไฟบก
หัวข้อการบรรยาย
๑. ระบบซ่อมบ้ารุงตามแผน (PMS.)
๒. การบ้ารุงรักษาตัวเรือที่มีใช้งานใน นรข.
๓. การปูองกันความเสียหายเบื้องต้น/การวางแผน
ปูองกันอัคคีภัย
๔. การดับไฟบก
รวม

จ้านวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓
๓
๓

รวม
๓
๓
๖

๓

-

๓

๑๒

๓

๑๕

หน่วยกิต

๑.๐

เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า กองเรือล้าน้้า กองเรือยุทธการ
คู่มือก้าลังพลผลัดเปลี่ยนก้าลังพล นรข.
รปจ.นรข.
หมายเหตุ กรณีที่มีความจ้าเป็น หน่วยจัดอบรมจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการอบรม
ตามความเหมาะสม

-๙ชื่อวิชา วิชาการกล

(๑๕ – ๓ – ๑.๐)

จุดประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีทรอยด์ ๖ V ๕๓
๒. เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบ้ารุง ดูแลรักษาและการแก้ไข
เครื่องยนต์ดีทรอยด์ ๖ V ๕๓
๓. เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบ้ารุง ดูแลรักษาและการแก้ไข
เครื่องยนต์ติดท้าย
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการการซ่อมบ้ารุง ดูแลรักษาและการแก้ไข
เครื่องยนต์ CUMMINGS QSB5.9L
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขีดจ้ากัดของการใช้เครื่องยนต์วอเตอร์เจ็ต
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีทรอยด์ ๖ V ๕๓ การซ่อมบ้ารุง ดูแลรักษาและการแก้ไข
เครื่องยนต์ดีทรอยด์ ๖ V ๕๓ เครื่องยนต์ติดท้าย เครื่องยนต์ CUMMINGS QSB5.9L และขีดจ้ากัดของ
การใช้เครื่องยนต์วอเตอร์เจ็ต
หัวข้อการบรรยาย
๑. เครื่องยนต์ดีทรอยด์ ๖ V ๕๓
๒. การซ่อมบ้ารุง ดูแลรักษาและการแก้ไขเครื่องยนต์
ดีทรอยด์ ๖ V ๕๓
๓. การซ่อมบ้ารุง ดูแลรักษาและการแก้ไขเครื่องยนต์ติดท้าย
๔. การซ่อมบ้ารุง ดูแลรักษาและการแก้ไขเครื่องยนต์
CUMMINGS QSB5.9L
๕. ขีดจ้ากัดของการใช้เครื่องยนต์วอเตอร์เจ็ต
รวม

จ้านวนชั่วโมง
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
-

๖
๓

๓
๑๕

๓

๓
๑๘

๑.๐

เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า กองเรือล้าน้้า กองเรือยุทธการ
คู่มือก้าลังพลผลัดเปลี่ยนก้าลังพล นรข.
รปจ.นรข.
หมายเหตุ กรณีที่มีความจ้าเป็น หน่วยจัดอบรมจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการอบรม
ตามความเหมาะสม

-๑๐ชื่อวิชา วิชากฎหมาย

(๓๖ - ๐ – ๒.๕)

จุดประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ้านาจ ทร.ตามกฎหมาย
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการใช้ก้าลัง ทร.
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการใช้ก้าลังกองทัพไทย
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต
๕. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมมี ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ย วกับ ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ ยวกั บยาเสพติ ด
การพิสูจน์ยาเสพติดเบื้องต้น
๖. เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด การด้าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดที่ยึดได้ การสืบสวนคดียาเสพติด
หลักการสังเกตบุคคล และการฝึกการตรวจค้น
๗. เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่มอบอ้านาจให้ทหารเรือเป็น
เจ้าหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายส้าหรับเจ้าหน้าที่ทหารเรือ
๘. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร
๙. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจยึด
สินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร
๑๐. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจคนเข้าเมือง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ย วกับ เกี่ยวกับอ้านาจ ทร.ตามกฎหมาย กฎการใช้ก้าลัง ทร. กฎการใช้ก้าลั ง
กองทัพไทย กฎหมายสรรพสามิต ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด การพิสูจน์ยาเสพติดเบื้องต้น กฎหมาย
ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด การด้าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติดที่ยึดได้
การสืบ สวนคดียาเสพติด หลักการสังเกตบุคคล และการฝึกการตรวจค้น กฎหมายที่มอบอ้านาจให้
ทหารเรือเป็ น เจ้าหน้ าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายส้ าหรับเจ้าหน้าที่ทหารเรือ กฎหมาย
เกี่ย วกับ ศุล กากร ขั้น ตอนการปฏิ บัติเกี่ยวกับการตรวจยึดสิ นค้าที่ ไม่ผ่ านพิธีการทางศุล กากร และ
การตรวจคนเข้าเมือง
หัวข้อการบรรยาย
๑. อ้านาจ ทร. ตามกฎหมาย
๒. กฎการใช้ก้าลัง ทร. และกฎการใช้ก้าลังกองทัพไทย
๓. กฎหมายสรรพสามิต
๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด การพิสูจน์ยาเสพติด
เบื้องต้น กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด การปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด การด้าเนินการเกี่ยวกับยา
เสพติดที่ยึดได้ การสืบสวนคดียาเสพติด หลักการสังเกต
บุคคล และการฝึกการตรวจค้น

จ้านวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๓
๓
๖
๙
-

รวม
๓
๓
๖
๙

หน่วยกิต

-๑๑-

จ้านวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
๖
๖
๕. กฎหมายที่มอบอ้านาจให้ทหารเรือเป็นเจ้าหน้าที่ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายส้าหรับเจ้าหน้าที่
ทหารเรือ
๖
๖
๖. กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การตรวจยึดสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร
๓
๓
๗. การตรวจคนเข้าเมือง
รวม
๓๖
๓๖
หัวข้อการบรรยาย

หน่วยกิต

๒.๕

เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า กองเรือล้าน้้า กองเรือยุทธการ
คู่มือก้าลังพลผลัดเปลี่ยนก้าลังพล นรข.
รปจ.นรข.
หมายเหตุ กรณีที่มีความจ้าเป็น หน่วยจัดอบรมจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการอบรม
ตามความเหมาะสม

-๑๒ชื่อวิชา วิชาทั่วไป

(๑๘ – ๖ – ๑.๐)

จุดประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อ ให้ ผู้ เข้า รั บ การอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกับ มนุษ ยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ประเทศไทย
๒. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
โดยเฉพาะในบริเวณลุ่มแม่น้าโขง
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะของเรือ PBR และเรือ AB
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ประจ้าเรือ
๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๖. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
๗. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการกู้ชีพทางน้้า
๘. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในสนามรบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ป ระเทศไทย ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
โดยเฉพาะในบริเวณลุ่มแม่น้าโขง คุณลักษณะเฉพาะของเรือ PBR และเรือ AB ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
ประจ้าเรือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การกู้ชีพทางน้้า และการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยใน
สนามรบ
หัวข้อการบรรยาย
๑. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเทศไทย
๒. ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในบริเวณ
ลุ่มแม่น้าโขง
๓. คุณลักษณะเฉพาะของเรือ PBR และเรือ AB
๔. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ประจ้าเรือ
๕. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น/การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
๖. การกู้ชีพทางน้้า
๗. การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในสนามรบ
/การส่งกลับทางสายแพทย์ในพื้นที่ปฏิบัติการ
รวม

จ้านวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๖
-

๓
๓
๓
๖
๓

๑๘

๖

๒๔

หน่วยกิต

๑.๐

เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า กองเรือล้าน้้า กองเรือยุทธการ
คู่มือก้าลังพลผลัดเปลี่ยนก้าลังพล นรข.

รปจ.นรข.
หมายเหตุ กรณีที่มีความจ้าเป็น หน่วยจัดอบรมจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการอบรม
ตามความเหมาะสม

-๑๓ชื่อวิชา กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ

(๓๖ – ๘๔ – ๐)

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น้าความรู้จากการบรรยายพิเศษ และประสบการณ์จาการดูงาน
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
คาอธิบายรายวิชา
เป็ น กิ จ กรรมและบรรยายพิ เ ศษที่ ห น่ ว ยจั ด อบรมจั ด ขึ้ น ตามความเหมาะสม เช่ น
การบรรยายพิเศษของ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองเรือยุทธการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามล้ าแม่น้ าโขง (นรข.) กรมศุล กากร กรมสรรพสามิ ต และส้ านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด การเยี่ยมชมหน่วยงาน หรือการดูงานนอกสถานที่
หัวข้อการบรรยาย
๑. การจัดส่วนราชการและภารกิจของหน่วยเรือรักษาความ
สงบเรียบร้อยตามล้าแม่น้าโขง (นรข.)
๒. คุณลักษณะเฉพาะและขีดสมรรถนะของเรือตรวจการณ์
ล้าน้้า แบบ SOC-R
๓. สถานการณ์และรูปแบบการลักลอบน้าเข้ายาเสพติดและ
สินค้าหนีภาษีต่างๆตามล้าแม่น้าโขง
๔. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
๕. การบรรยายพิเศษโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กลน.
๖. การทดสอบก้าลังพลตามระบบทดสอบมาตรฐานก้าลังพล
ของ กร.
๗. คุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน
๘ . พลศึกษา
๙. ศึกษาดูงาน
๑๐. ศึกษาตามล้าพัง
๑๑. กิจกรรมพิเศษ
รวม

จ้านวนชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ รวม
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๓
๓

-

๓

๓

-

๓

๓
๓
๓

-

๓
๓
๓

๓
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๘๔

๓
๘๔
๓
๓
๙
๑๒๐

-

๓
๓

๙
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เอกสารประกอบการอบรม
เอกสารหลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการตามล้าน้้า กองเรือล้าน้้า กองเรือยุทธการ
คู่มือก้าลังพลผลัดเปลี่ยนก้าลังพล นรข.
รปจ.นรข.

หน่วยกิต

-

หมายเหตุ กรณีที่มีความจ้าเป็น หน่วยจัดอบรมจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการอบรม
ตามความเหมาะสม

