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-๒–
มาตรฐานการฝึกความชานาญ
ความมุ่งหมาย เพื่อให้นายทหารประทวนได้รับการฝึกพัฒนาความรู้ความชานาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
ภารกิจหน้าที่ในสาขาอาชีพสายวิทยาการจาพวกทหารส่งกาลังบารุงให้สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ และ
ให้สามารถปฏิบัติงานในตาแหน่งที่ได้ตามความชานาญทหารอากาศ สาขาอาชีพสายวิทยาการจาพวกทหา ร
ส่งกาลังบารุงที่กาหนดไว้ในตาแหน่งได้อย่างดีที่สุด
สาระสาคัญ
น.ประทวน มีความรู้ ทักษะ และสามารถปฏิบัติงานด้านส่งกาลังบารุง ได้ถูกต้องเหมาะสม
ระดับความชานาญ
ระดับความ
ชานาญ

ระดับ ๓๐ (ขั้นกึ่งชานาญ)
เจ้าหน้าทีฝ่ ึกหัดส่งกาลังบารุง

ความชานาญ

- สามารถปฏิบัติงานพื้นฐาน
ได้
- ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ขั้น
ชานาญ (ระดับ ๕๐) ได้

ระดับ ๕๐ (ขั้นชานาญ)
เจ้าหน้าทีส่ ่งกาลังบารุง

ระดับ ๗๐ (ขั้นชานาญมาก)
เจ้าหน้าทีช่ านาญการส่งกาลังบารุง

- สามารถปฏิบัติงานที่มีความ
ซับซ้อนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้
การควบคุม กากับดูแล
- ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ขั้น
ชานาญมาก (ระดับ ๗๐) ได้
- ให้คาแนะนา และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ขั้นกึ่งชานาญ
(ระดับ ๓๐) ได้

- สามารถปฏิบัติงานและวางแผนที่
มีความซับซ้อนได้
- ช่วยเหลือนายทหารในสาย
วิทยาการได้
- ให้คาแนะนา และควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขั้นกึ่ง
ชานาญ (ระดับ ๓๐) และขั้น
ชานาญ (ระดับ ๕๐) ได้

-๓จุดประสงค์การเรียนรู้
กองนโยบายและแผน
๑. วิชางานในหน้าที่นโยบายและแผน
๑.๑ ความชานาญ ระดับ ๓๐
๑.๑.๑ เพื่ อให้ มีค วามรู้ค วามเข้ าใจหลั กการ และระเบี ยบปฏิ บั ติเ บื้อ งต้น เกี่ ย วกั บงาน
ในหน้าที่นโยบายและแผน
๑.๑.๒ เพื่อให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่นโยบายและแผนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได้ โดยยัง
อยู่ในการดูแลและการให้คาแนะนาจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด
๑.๒ ความชานาญ ระดับ ๕๐
๑.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนาเอาหลักการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในหน้าที่
นโยบายและแผนมาใช้ได้เป็นอย่างดี
๑.๒.๒ เพื่อให้ ผู้ รั บ การฝึ กสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่นโยบายและแผนที่
ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนได้โดยลาพัง แต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุมการฝึก
๑.๓ ความชานาญ ระดับ ๗๐
๑.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่นโยบายและแผนได้อย่างลึกซึ้ง
๑.๓.๒ เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
๑.๓.๓ เพื่อให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่นโยบายและแผนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๔ สามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ รวมทั้งรู้จักนาเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้องมา
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๒. วิชางานในหน้าที่โครงการและงบประมาณ
๒.๑ ความชานาญ ระดับ ๓๐
๒.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่โครงการและงบประมาณ
๒.๑.๒ เพื่อให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่โครงการและงบประมาณที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ได้ โดยยังอยู่ในการดูแลและการให้คาแนะนาจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด
๒.๒ ความชานาญ ระดับ ๕๐
๒.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนาเอาหลักการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในหน้าที่
โครงการและงบประมาณมาใช้ได้เป็นอย่างดี
๒.๒.๒ เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่โครงการและงบประมาณ
ที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนได้โดยลาพัง แต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุมการฝึก

-๔–
๒.๓ ความชานาญ ระดับ ๗๐
๒.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่โครงการและงบประมาณ ได้อย่างลึกซึ้ง
๒.๓.๒ เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
๒.๓.๓ เพื่อให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่โครงการและงบประมาณที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๔ สามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ รวมทั้งรู้จักนาเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๓. วิชางานในหน้าที่สรรพกาลัง
๓.๑ ความชานาญ ระดับ ๓๐
๓.๑.๑ เพื่ อให้ มีค วามรู้ความเข้า ใจหลั กการ และระเบีย บปฏิ บัติเ บื้อ งต้น เกี่ย วกับ งาน
ในหน้าที่สรรพกาลัง
๓.๑.๒ เพื่อให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่สรรพกาลังที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได้ โดยยังอยู่ใน
การดูแลและการให้คาแนะนาจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด
๓.๒ ความชานาญ ระดับ ๕๐
๓.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนาเอาหลักการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในหน้าที่
สรรพกาลังมาใช้ได้เป็นอย่างดี
๓.๒.๒ เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้า ที่สรรพกาลังที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากซับซ้อนได้โดยลาพัง แต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุมการฝึก
๓.๓ ความชานาญ ระดับ ๗๐
๓.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่สรรพกาลัง ได้อย่างลึกซึ้ง
๓.๓.๒ เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
๓.๓.๓ เพื่อให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่สรรพกาลังที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๔ สามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ รวมทั้งรู้จักนาเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๔. วิชางานในหน้าที่พัฒนาระบบส่งกาลังบารุง
๔.๑ ความชานาญ ระดับ ๓๐
๔.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลั กการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่พัฒนาระบบส่งกาลังบารุง
๔.๑.๒ เพื่อให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่พัฒนาระบบส่งกาลังบารุงที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได้
โดยยังอยู่ในการดูแลและการให้คาแนะนาจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด

-๕๔.๒ ความชานาญ ระดับ ๕๐
๔.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนาเอาหลักการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในหน้าที่
พัฒนาระบบส่งกาลังบารุงมาใช้ได้เป็นอย่างดี
๔.๒.๒ เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่พัฒนาระบบส่งกาลังบารุง
ที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนได้โดยลาพัง แต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุมการฝึก
๔.๓ ความชานาญ ระดับ ๗๐
๔.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่พัฒนาระบบส่งกาลังบารุงได้อย่างลึกซึ้ง
๔.๓.๒ เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
๔.๓.๓ เพื่อให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่พัฒนาระบบส่งกาลังบารุงที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๔ สามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ รวมทั้งรู้จักนาเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๕. วิชางานในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล
๕.๑ ความชานาญ ระดับ ๓๐
๕.๑.๑ เพื่ อให้ มีค วามรู้ความเข้า ใจหลั กการ และระเบีย บปฏิ บัติเ บื้อ งต้น เกี่ย วกับ งาน
ในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล
๕.๑.๒ เพื่อให้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได้ โดยยังอยู่
ในการดูแลและการให้คาแนะนาจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด
๕.๒ ความชานาญ ระดับ ๕๐
๕.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการนาเอาหลักการ และระเบียบเกี่ยวกับงานในหน้าที่
กรรมวิธีข้อมูลมาใช้ได้เป็นอย่างดี
๕.๒.๒ เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลที่ค่อนข้าง
ยุ่งยากซับซ้อนได้โดยลาพัง แต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุมการฝึก
๕.๓ ความชานาญ ระดับ ๗๐
๕.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลได้อย่างลึกซึ้ง
๕.๓.๒ เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาหรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
๕.๓.๓ เพื่อให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูลที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๓.๔ สามารถควบคุมดูแลผู้อื่นได้ รวมทั้งรู้จักนาเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้

-๖–
กองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ
๑. วิชาการจัดซื้อทางทหารกับต่างประเทศ
๑.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๑.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อทางทหารกับต่างประเทศขั้นพื้นฐาน
๑.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ วงรอบการจัดหาทางทหารขั้นพื้นฐาน
๑.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนวงรอบการดาเนินการในการจัดหาทางทหาร ๔ ขั้นตอน
(การจัดทาสัญญา, การจัดหา, การเรียกร้องค่าเสียหาย, การปิดสัญญา) ขั้นพื้นฐาน
๑.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๑.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อทางทหารกับต่างประเทศขั้นปฏิบัติงาน
๑.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ วงรอบการจัดหาทางทหารขั้นปฏิบัติงาน
๑.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนวงรอบการดาเนินการในการจัดหาทางทหาร ๔ ขั้นตอน
(การจัดทาสัญญา, การจัดหา, การเรียกร้องค่าเสียหาย, การปิดสัญญา) ขั้นปฏิบัติงาน
๑.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๑.๓.๑ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจการจั ด ซื้ อ ทางทหารกั บ ต่ า งประเทศขั้ น ประยุ ก ต์
สามารถปฏิบัติงานและวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน
๑.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ วงรอบการจัดหาทางทหารขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน
๑.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนวงรอบการดาเนินการในการจัดหาทางทหาร ๔ ขั้นตอน
(การจัดทาสัญญา, การจัดหา, การเรียกร้องค่าเสียหาย, การปิดสัญญา) ขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน
๒. วิชาสัญญาการจัดหาทางทหาร (LOA)
๒.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๒.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียด, รหัสต่าง ๆ ในสัญญาขั้นพื้นฐาน
๒.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการการตรวจสอบสัญญาขั้นพื้นฐาน
๒.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแบบของสัญญาการจัดหาทางทหารขั้นพื้นฐาน
๒.๑.๔ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการกาหนดราคาพัสดุในสัญญาและค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน
๒.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๒.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียด, รหัสต่าง ๆ ในสัญญาขั้นปฏิบัติงาน
๒.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการการตรวจสอบสัญญาขั้นปฏิบัติงาน
๒.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแบบของสัญญาการจัดหาทางทหารขั้นปฏิบัติงาน
๒.๒.๔ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการกาหนดราคาพัสดุในสัญญาและค่าใช้จ่ายขั้นปฏิบัติงาน

-๗๒.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๒.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียด, รหัสต่าง ๆ ในสัญญาขั้นประยุกต์ สามารถ
ปฏิบัติงานและวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน
๒.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบสัญญาการจัดหาขั้นประยุกต์กับงาน
ที่มีความซับซ้อน
๒.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแบบของสัญญาการจัดหาทางทหารขั้นประยุกต์กับงาน
ที่มีความซับซ้อน
๒.๓.๔ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการกาหนดราคาพัสดุในสั ญญาและค่าใช้จ่ายขั้น
ประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน
๓. วิชาการจัดซื้อพัสดุ
๓.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๓.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานการจัดซื้อและรหัสใน
สัญญาขั้นพื้นฐาน
๓.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อในสัญญาแต่ ละแบบ(DOC, BOC, CLSSA)
ขั้นพื้นฐาน
๓.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน
๓.๑.๔ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการตัดจ่ายพัสดุของ ทอ.สหรัฐฯขั้นพื้นฐาน
๓.๑.๕ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการจัดซื้อพัสดุขั้นพื้นฐาน
๓.๑.๖ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการเร่งรัดติดตามพัสดุขั้นพื้นฐาน
๓.๑.๗ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการขนส่งพัสดุและผู้รับผิดชอบขั้นพื้นฐาน
๓.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๓.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานการจั ดซื้อและรหัสใน
สัญญาขั้นปฏิบัติงาน
๓.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อในสัญญาแต่ละแบบ (DOC, BOC, CLSSA)
ขั้นปฏิบัติงาน
๓.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อขั้นปฏิบัติงาน
๓.๒.๔ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการตัดจ่ายพัสดุของ ทอ.สหรัฐฯขั้นปฏิบัติงาน
๓.๒.๕ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการจัดซื้อพัสดุขั้นปฏิบัติงาน
๓.๒.๖ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการเร่งรัดติดตามพัสดุขั้นปฏิบัติงาน
๓.๒.๗ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการขนส่งพัสดุและผู้รับผิดชอบขั้นปฏิบัติงาน

-๘–
๓.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๓.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานการจัดซื้อและรหัสใน
สัญญาขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน
๓.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดซื้อในสัญญาแต่ละแบบ (DOC, BOC, CLSSA)
ขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน
๓.๓.๓ เพื่ อให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจในหลั กเกณฑ์ก ารพิจารณาการจัดซื้ อขั้ นประยุก ต์
สามารถปฏิบัติงานและวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน
๓.๓.๔ เพื่อ ให้ มีความรู้ ความเข้าใจหลั กการตัดจ่า ยพัส ดุข อง ทอ.สหรั ฐ ฯขั้นประยุก ต์
สามารถปฏิบัติงานและวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน
๓.๓.๕ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการจัดซื้อพัสดุขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน
๓.๓.๖ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการเร่งรัดติดตามพัสดุขั้นประยุกต์กับงานที่มีความซับซ้อน
๓.๓.๗ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการขนส่งพัสดุและผู้รับผิดชอบขั้นประยุกต์กับงานที่มี
ความซับซ้อน
๔. วิชาการการส่งซ่อมพัสดุ
๔.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๔.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repairand Replace ขั้นพื้นฐาน
๔.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repairand Return ขั้นพื้นฐาน
๔.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการส่งซ่อมและการเร่งรัดติดตามขั้นพื้นฐาน
๔.๒ ความชานาญระดับ ๕
๔.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and Replace ขั้นปฏิบัติงาน
๔.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and Return ขั้นปฏิบัติงาน
๔.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการส่งซ่อมและการเร่งรัดติดตามขั้นปฏิบัติงาน
๔.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๔.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and Replace ขั้นประยุกต์
สามารถปฏิบัติงานและวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน
๔.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and Return ขั้นประยุกต์
สามารถปฏิบัติงานและวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน
๔.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพการส่งซ่อมและการเร่งรัดติดตามขั้นประยุกต์สามารถ
ปฏิบัติงานและวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน

-๙๕. วิชาการเรียกร้องค่าเสียหาย
๕.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๕.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นพื้นฐาน
๕.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการกรอกแบบฟอร์ม SF364 ขั้นพื้นฐาน
๕.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจรหัสผลการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน
๕.๑.๔ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจรายงานการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นพื้นฐาน
๕.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๕.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นปฏิบัติงาน
๕.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการกรอกแบบฟอร์ม SF364 ขั้นปฏิบัติงาน
๕.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจรหัสผลการตรวจสอบขั้นปฏิบัติงาน
๕.๒.๔ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจรายงานการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นปฏิบัติงาน
๕.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๕.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นประยุกต์ สามารถปฏิบัติงาน
และวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน
๕.๓.๒ เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจการกรอกแบบฟอร์ม SF364 ขั้นประยุกต์ สามารถ
ปฏิบัติงานและวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน
๕.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจรหัสผลการตรวจสอบ ขั้นประยุกต์สามารถปฏิบัติงานและ
วางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน
๕.๓.๔ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจรายงานการเรียกร้องค่าเสียหายขั้นประยุกต์ สามารถ
ปฏิบัติงานและวางแผนกับงานที่มีความซับซ้อน
๖. วิชาการเรียกเก็บเงิน (Billing Statement)
๖.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๖.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจบัญชีเรียกเก็บเงิน (DD Form 645) ขั้นพื้นฐาน
๖.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการตรวจสอบการคิดเงินและการคืนเงินขั้นพื้นฐาน
๖.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ รายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของสัญญาขั้นพื้นฐาน
๖.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๖.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจบัญชีเรียกเก็บเงิน (DD Form 645) ขั้นปฏิบัติงาน
๖.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการตรวจสอบการคิดเงินและการคืนเงินขั้นปฏิบัติงาน
๖.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ รายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของสัญญาขั้นปฏิบัติงาน

- ๑๐ ๖.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๖.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจบัญชีเรียกเก็บเงิน (DD Form 645) ขั้นประยุกต์กับงาน
ที่มีความซับซ้อน
๖.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการตรวจสอบการคิดเงินและการคืนเงิน ขั้นประยุกต์
กับงานที่มีความซับซ้อน
๖.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ รายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของสัญญาขั้นประยุกต์
กับงานที่มีความซับซ้อน
ศูนย์ส่งกาลังบารุง
๑. วิชาศูนย์ส่งกาลังบารุง
๑.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๑.๑.๑ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบ
สารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง (LMIS)
๑.๑.๒ เพื่อให้การฝึกเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง (LMIS) การทางาน
ทีไ่ ม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยยังอยู่ในการดูแล และการให้คาแนะนาจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด
๑.๑.๓ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศด้านการส่ง
กาลังบารุง (LMIS) ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง (LMIS)
๑.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๑.๒.๑ เพื่อให้ มี ความรู้ความเข้ า ใจในการนาเอาหลั กการ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกั บ
ระบบสารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง (LMIS) มาใช้ได้เป็นอย่างดี
๑.๒.๒ เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศด้านการส่งกาลัง
บารุง (LMIS) ที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อนได้โดยลาพังแต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุม
๑.๒.๓ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นระบบสารสนเทศด้ า น
การส่งกาลังบารุง (LMIS) ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบสารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง (LMIS) มาใช้ได้เป็น
อย่างดี
๑.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๑.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง (LMIS)
ได้อย่างลึกซึ้ง
๑.๓.๒ เพื่อให้สามารถให้คาแนะนา หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
๑.๓.๓ เพื่อให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง (LMIS) ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๔ สามารถควบคุม ดูแลผู้อื่นได้ รวมทั้งรู้จักนาเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้

- ๑๑ กองส่งกาลัง
๑. วิชางานด้านเชื้อเพลิง
๑.๑ ความชานาญ ระดับ ๓๐
๑.๑.๑ อธิบายหลักเกณฑ์การขออนุมัติปรับอัตราจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงภาคพื้นประจาหน่วย
๑.๑.๒ อธิบายหลักเกณฑ์และการดาเนินการขอใช้เชื้อเพลิงงบพิเศษและเบิกทดแทน
๑.๑.๓ อธิบายการดาเนินการรายงานการบริการเชื้อเพลิงให้แก่ บ.ต่างประเทศ และ บ.นอก ทอ.
๑.๒ ความชานาญ ระดับ ๕๐
๑.๒.๑ อธิบายการดาเนินการขออนุมัติปรับอัตราจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงภาคพื้นประจาหน่วย
๑.๒.๒ สามารถจัดทารายละเอียดการใช้เชื้อเพลิงในการขอใช้เชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษและ
ขอเบิกทดแทน
๑.๒.๓ สามารถจัดทารายงานการบริการเชื้อเพลิงให้แก่ บ.ต่างประเทศ และ บ.นอก ทอ.
๑.๓ ความชานาญ ระดับ ๗๐
๑.๓.๑ สามารถปฏิบัติงานและวางแผนข้อมูลรายละเอียดเพื่อขอปรับอัตราจ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิงภาคพื้นประจาหน่วยที่มีความซับซ้อนได้
๑.๓.๒ ให้คาปรึกษาและแนะนาเจ้าหน้าที่จัดทารายละเอียดการใช้เชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษ
๑.๓.๓ ให้คาปรึกษาและแนะนาการให้บริการเชื้อเพลิงให้แก่ บ.ต่างประเทศ และ บ.นอก ทอ.
๒. วิชางานด้านควบคุมการขนส่ง
๒.๑ ความชานาญ ระดับ ๓๐
๒.๑.๑ เรียนรู้ขั้นตอนการขออนุมัติใช้ บ.ทอ.และ นอก ทอ.เดินทางไปต่างประเทศและในประเทศ
๒.๑.๒ เรียนรู้ขั้นตอนการขออนุมัติเคลื่อนย้ายกระสุน วัตถุระเบิด ด้านการส่งกาลัง
๒.๑.๓ เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด บ.ทอ.
๒.๒ ความชานาญ ระดับ ๕๐
๒.๒.๑ อธิบายขั้นตอนการขออนุมัติใช้ บ.ทอ.และ นอก ทอ.เดินทางไปต่างประเทศและในประเทศ
๒.๒.๒ อธิบายขั้นตอนการขออนุมัติเคลื่อนย้ายกระสุน วัตถุระเบิด ด้านการส่งกาลัง
๒.๒.๓ อธิบายขั้นตอนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด บ.ทอ.
๒.๓ ความชานาญ ระดับ ๗๐
๒.๓.๑ สามารถปฏิบั ติงานและวางแผนขั้นตอนการขออนุมั ติใช้ บ.ทอ.รวมทั้ งคาสั่ ง ที่
เกี่ยวข้องที่มีความซับซ้อนได้
๒.๓.๒ สามารถบอกขั้น ตอนการขออนุมัติเคลื่ อนย้ายกระสุ น วัตถุระเบิด และคาสั่ ง ที่
เกี่ยวข้องได้
๒.๓.๓ ประสานงานหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัด บ.ทอ.

- ๑๒ ๓. วิชางานด้านส่งกาลัง
๓.๑ ความชานาญ ระดับ ๓๐
๓.๑.๑ สามารถอธิบายเกี่ยวกับงานด้านส่งกาลังพื้นฐาน
๓.๑.๒ สามารถเรียนรู้งานด้านส่งกาลังในระดับพื้นฐาน
๓.๑.๓ สามารถอธิบายความหมายและหลักการดาเนินการอนุมัติสิทธิ สสต.ประจาปี
๓.๒ ความชานาญ ระดับ ๕๐
๓.๒.๑ สามารถทางานเกี่ยวกับงานด้านส่งกาลังได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
๓.๒.๑ สามารถดาเนินการจัดทาการอนุมัติสิทธิ สสต.ประจาปี
๓.๓ ความชานาญ ระดับ ๗๐
๓.๓.๑ สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับงานด้านส่งกาลังได้
๓.๓.๒ สามารถอธิบายให้คาแนะนาการจัดทา สสต.ประจาปี
๓.๓.๓ สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานด้านส่งกาลังที่มีความซับซ้อนได้
กองควบคุมการพัสดุ
๑. วิชาระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๑.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๑.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดระดับคลังพัสดุและหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารพัสดุ
๑.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจาหน่ายพัสดุ
๑.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๑.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดระดับคลังพัสดุและหน้าที่ความรับผิดชอบ
นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๑.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารพัสดุ นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๑.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจาหน่ายพัสดุ นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๑.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๑.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดระดับคลังพัสดุและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได้
๑.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารพัสดุอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรือ
งานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๑.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจาหน่ายพัสดุอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่
หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้

- ๑๓ ๒. วิชาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๒.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการทาสัญญาและหลักประกัน
๒.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๒.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นามาใช้อ้างอิงได้
อย่างถูกต้อง
๒.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๒.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทาสัญญาและหลักประกัน นามาใช้อ้างอิงได้
อย่างถูกต้อง
๒.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๒.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้
กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได้
๒.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรือ
งานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๒.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการทาสัญญาและหลักประกันอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้
กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๓. วิชาการจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลังใหญ่
๓.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๓.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์
๓.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์
๓.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการขอรับงานไปดาเนินการจัดซื้อพัสดุเองแทน
การเบิกจากคลังใหญ่
๓.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๓.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๓.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๓.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับงานไปดาเนินการจัดซื้อพัสดุเองแทน
การเบิกจากคลังใหญ่ นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง

- ๑๔ ๓.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๓.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองาน
ที่เกี่ยวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได้
๓.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่
เกี่ยวเนื่องกันได้
๓.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับงานไปดาเนินการจัดซื้อพัสดุเองแทน
การเบิกจากคลังใหญ่อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๔. วิชาการบริหารสินทรัพย์
๔.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๔.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์
๔.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์
๔.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการบริหารข้อมูลสินทรัพย์
๔.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๔.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๔.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๔.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารข้อมูลสินทรัพย์ นามาใช้อ้างอิงได้
อย่างถูกต้อง
๔.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๔.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองาน
ที่เกี่ยวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได้
๔.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่
เกี่ยวเนื่องกันได้
๔.๓.๓ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจขั้ น ตอนการบริ ห ารข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๕. วิชาการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
๕.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๕.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหน้าที่ของ คณก.พิจารณาการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุของ ทอ.
๕.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
๕.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

- ๑๕ ๕.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๕.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของ คณก.พิจารณาการกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะพัสดุของ ทอ. นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๕.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ นามาใช้
อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๕.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ นามาใช้อ้างอิง
ได้อย่างถูกต้อง
๕.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๕.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหน้าที่ของ คณก.พิจารณาการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
พัสดุของ ทอ.อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่
มีความซับซ้อนได้
๕.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุอย่างลึกซึ้ง
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๕.๓.๓ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจวิ ธี ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะพั ส ดุ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
กองควบคุมการซ่อมบารุง
๑. วิชาซ่อมบารุง
๑.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๑.๑.๑ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ และระเบียบปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่ง
กาลังบารุง
๑.๑.๒ เพื่อให้การฝึกเกี่ยวกับการส่งกาลังบารุง ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนได้ โดยยังอยู่ในการดูแล
และการให้คาแนะนาจากครูฝึกอย่างใกล้ชิด
๑.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๑.๒.๑ เพื่อให้ มี ความรู้ความเข้า ใจในการนาเอาหลั กการ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกั บ
การส่งกาลังบารุงมาใช้ได้เป็นอย่างดี
๑.๒.๒ เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งกาลังบารุงที่ค่อนข้างยุ่งยาก
ซับซ้อนได้โดยลาพังแต่ยังต้องการการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ควบคุม

- ๑๖ –
๑.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๑.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งกาลังบารุงได้อย่างลึกซึ้ง
๑.๓.๒ เพื่อให้สามารถให้คาแนะนา หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้
๑.๓.๓ เพื่อให้สามารถวางแผนและปฏิบัติงานเทคนิค หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเกี่ยวกับการ
ส่งกาลังบารุงที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๔ สามารถควบคุม ดูแลผู้อื่นได้ รวมทั้งรู้จักนาเอาระเบียบปฏิบัติและวิธีการที่ถูกต้อง
มาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
กองอาคารและสถานที่
๑. วิชากิจการสนามบินและพัฒนาพื้นที่
๑.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๑.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ พื้นที่เขตปลอดภัยในราชการทหาร
๑.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการสร้าง และปรับปรุงสนามบิน
๑.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้การแบ่งระดับฐานบิน
๑.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๑.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจส่วนประกอบของสนามบินทหาร พื้นที่เขตปลอดภัยใน
ราชการทหารนามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๑.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนการสร้าง และปรับปรุงสนามบิน
นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๑.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการความเข้าใจการแบ่งระดับฐานบิน
นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๑.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๑.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจส่วนประกอบของสนามบินทหาร พื้นที่เขตปลอดภัยใน
ราชการทหาร และสามารถคานวณเกณฑ์ความสูงตามมาตรฐาน ICAO ได้
๑.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนการสร้าง และปรับปรุง
สนามบิน ประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได้
๑.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการแบ่งระดับฐานบิน มาตรฐานของฐานบินปฏิบัติการ
และประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้

- ๑๗ ๒. วิชากิจการอาคารสถานที่
๒.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๒.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐
๒.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
๒.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการทาสัญญาและหลักประกัน
๒.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๒.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๒.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๒.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทาสัญญาและหลักประกันนามาใช้อ้างอิงได้
อย่างถูกต้อง
๒.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๒.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจความเข้าใจ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกัน
ได้
๒.๓.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรือ
งานที่เกี่ยวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได้
๒.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการทาสัญญาและหลักประกันอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับ
งานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๓. วิชากิจการสาธารณูปโภค
๓.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๓.๑.๑ เพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้า ใจ ระเบี ยบ ค าสั่ ง เกี่ย วกั บกิ จการด้ านไฟฟ้า ประปา
เครื่องปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
๓.๑.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สถานภาพ ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ.
๓.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ.
๓.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๓.๒.๑ เพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้า ใจ ระเบี ยบ ค าสั่ ง เกี่ย วกั บกิ จการด้ านไฟฟ้า ประปา
เครื่องปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๓.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ สถานภาพ ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ.นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๓.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการขั้นตอนการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า ประปา
ของ ทอ.สามารถประสานหน่วยเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

- ๑๘ ๓.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๓.๓.๑ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจระเบี ย บ ค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ กิ จ การด้ า นไฟฟ้ า ประปา
เครื่องปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาลอย่างลึกซึ้ง สามารถให้คาปรึกษา แนะนาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรือ
งานที่เกี่ยวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได้
๓.๓.๒ เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจสถานภาพ ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ.อย่างลึกซึ้ง และ
วางแผนการใช้สาธารณูปโภค ของ ทอ.ได้
๓.๓.๓ เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ.อย่างลึกซึ้ง
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๔. วิชามาตรฐานการก่อสร้าง
๔.๑ ความชานาญระดับ ๓๐
๔.๑.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดทาผังแม่บท และการใช้ประโยชน์พื้นที่
๔.๑.๒ เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้า ใจการจัดทาแผนก่อสร้างประจาปี และการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
๔.๑.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการขออนุมัติรื้อถอนอาคาร การขึ้นทะเบียนอาคาร และ
การจาหน่ายอาคารในที่ราชพัสดุ
๔.๒ ความชานาญระดับ ๕๐
๔.๒.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ การจัดทาผังแม่บท และการใช้ประโยชน์
พื้นที่ นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๔.๒.๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดทาแผนก่อสร้างประจาปี และการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๔.๒.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการขออนุมัติรื้อถอนอาคาร การขึ้นทะเบียนอาคาร และ
การจาหน่ายอาคารในที่ราชพัสดุ นามาใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
๔.๓ ความชานาญระดับ ๗๐
๔.๓.๑ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดทาผังแม่บท และการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างลึกซึ้ง
ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกัน สามารถปฏิบัติงานและวางแผนงานที่มีความซับซ้อนได้
๔.๓.๒ เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้า ใจการจัดทาแผนก่อสร้างประจาปี และการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณอย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้
๔.๓.๓ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการขออนุมัติรื้อถอนอาคาร การขึ้นทะเบียนอาคาร และ
การจาหน่ายอาคารในที่ราชพัสดุ อย่างลึกซึ้ง ประยุกต์ใช้กับงานใหม่ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องกันได้

- ๑๙ จานวนชั่วโมงการฝึกความชานาญ
ลาดับ

หัวข้อวิชา/เรื่อง

ระดับ ๓๐

ระดับ ๕๐

ระดับ ๗๐

ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย
กองนโยบายและแผน
๑

วิชางานในหน้าที่นโยบายแผน

๔

๒

๖

๓

๗

๓

๑.๑ การจัดทาเกี่ยวกับนโยบายด้านส่งกาลังบารุง
ทอ.
๑.๒ การวางแผนส่งกาลังบารุงร่วมกับมิตรประเทศ
๑.๓ การสนับสนุนแผนยุทธการและแผนอื่น ๆ
๒

วิชางานในหน้าที่โครงการและงบประมาณ

๔

๒

๖

๓

๗

๓

๓

๒.๑ การจัดทาโครงการและงบประมาณด้านส่ง
กาลังบารุง ทอ.
๒.๒ การตรวจสอบควบคุม และติดตาม ผลการ
ด าเนิ น การตามแผนโครงการและงบประมาณให้
เป็นไปตามนโยบาย ทอ.
วิชางานในหน้าที่สรรพกาลัง

๔

๒

๖

๓

๗

๓

๔

๓.๓ การกาหนดความต้องการด้านส่งกาลังบารุง
ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพอื่น
วิชางานในหน้าที่พัฒนาระบบส่งกาลังบารุง

๔

๒

๖

๒

๗

๓

๕

๔.๑ การพัฒนากิจการส่งกาลังบารุงทั้งระบบของ
ทอ.
๔.๒ ตรวจสอบและจัดทาแผนการศึกษาในสายงาน
ส่งกาลังบารุง
๔.๓ การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
กิจการส่งกาลังบารุง
วิชางานในหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล

๔

๑

๖

๒

๗

๓

๓.๑ การระดมสรรพกาลัง
๓.๒ การสารองสงคราม

๕.๑ การดาเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
๕.๒ การรวบรวม ปรับปรุง จัดทาสถิติและวิเคราะห์
ข้อมูลด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศของกรมส่ งกาลั ง
บารุงทหารอากาศ

หมาย
เหตุ

- ๒๐ จานวนชั่วโมงการฝึกความชานาญ
ลาดับ

หัวข้อวิชา/เรื่อง

ระดับ ๓๐

ระดับ ๕๐

ระดับ ๗๐

ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย
กองจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ
๖

๗

๘

๙

วิชาการจัดซื้อทางทหารกับต่างประเทศ
๖.๑ กล่าวทั่วไป
๖.๒ วงรอบการจัดหาทางทหาร
๖.๓ ขั้นตอนวงรอบการดาเนินการในการจัดหาทาง
ทหาร ๔ ขั้นตอน (การจัดทาสัญญา, การจัดหา, การ
เรียกร้องค่าเสียหาย, การปิดสัญญา)
วิชาสัญญาการจัดหาทางทหาร (LOA)
๗.๑ รายละเอียด, รหัสต่าง ๆ ในสัญญา
๗.๒ การตรวจสอบสัญญาการจัดหา
๗.๓ แบบของสัญญาการจัดหาทางทหาร
๗.๔ การกาหนดราคาพัสดุในสัญญาและค่าใช้จ่าย
๗.๕ เงื่อนไขในสัญญาการจัดหา (Standard Term
and Condition)
วิชาการจัดซื้อพัสดุ
๘.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักฐานการจัดซื้อและ
รหัสในสัญญา
๘.๒ วิธีการจัดซื้อในสัญญาแต่ละแบบ (DOC, BOC,
CLSSA)
๘.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อ
๘.๔ หลักการตัดจ่ายพัสดุของ ทอ.สหรัฐฯ
๘.๕ สถานภาพการจัดซื้อพัสดุ
๘.๖ การเร่งรัดติดตามพัสดุ
๘.๗ การขนส่งพัสดุและผู้รับผิดชอบ
วิชาการส่งซ่อมพัสดุ
๙.๑ วิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and
Replace
๙.๒ วิธีการในการส่งซ่อมแบบ Repair and
Return
๙.๓ สถานภาพการส่งซ่อมและการเร่งรัดติดตาม

๔

๑

๕

๓

๗

๓

๔

๒

๖

๓

๘

๔

๔

๒

๖

๒

๗

๓

๔

๒

๖

๓

๘

๔

หมาย
เหตุ

- ๒๑ จานวนชั่วโมงการฝึกความชานาญ
ลาดับ

หัวข้อวิชา/เรื่อง

ระดับ ๓๐

ระดับ ๕๐

ระดับ ๗๐

ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย
๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

วิชาการเรียกร้องค่าเสียหาย
๑๐.๑ หลักการเรียกร้องค่าเสียหาย
๑๐.๒ การกรอกแบบฟอร์ม SF364
๑๐.๓ รหัสผลการตรวจสอบ
๑๐.๔ รายงานการเรียกร้องค่าเสียหาย
วิชาการเรียกเก็บเงิน (Billing Statement)
๑๑.๑ บัญชีเรียกเก็บเงิน (DD Form 645)
๑๑.๒ การตรวจสอบการคิดเงินและการคืนเงิน
๑๑.๓ รายงานและตรวจสอบสถานภาพทางการเงิน
ของสัญญา
ศูนย์ส่งกาลังบารุง
วิชาศูนย์ส่งกาลังบารุง
๑๒.๑ งานควบคุมสถานภาพข้อมูล
๑๒.๒ การประสานการส่งกาลังบารุง
๑๒.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลการซ่อมบารุงในระบบ
สารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง ของ ทอ.(LMIS)
๑๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลการส่งกาลังในระบบ
สารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง ของ ทอ.(LMIS)
๑๒.๕ การทางานของระบบ LMIS
๑๒.๖ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบ LMIS
๑๒.๗ ฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ LMIS
กองส่งกาลัง
วิชางานด้านเชื้อเพลิง
๑๓.๑ อัตราจ่ายเชื้อเพลิงภาคพื้นประจาหน่วย
๑๓.๒ การขอใช้เชื้อเพลิงภาคพื้นงบพิเศษและการ
ขอเบิกทดแทน
๑๓.๓ การบริการเชื้อเพลิงให้แก่ บ.ต่างประเทศ
และ บ.นอก ทอ.

๓

๒

๖

๒

๘

๓

๓

๑

๕

๒

๘

๓

๑๘

๗

๒๐

๙

๒๗

๑๑

๗

๓

๘

๔

๑๐

๕

หมาย
เหตุ

- ๒๒ จานวนชั่วโมงการฝึกความชานาญ
ลาดับ

หัวข้อวิชา/เรื่อง

ระดับ ๓๐

ระดับ ๕๐

ระดับ ๗๐

ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย
๑๔

วิชางานด้านควบคุมการขนส่ง
๑๔.๑ ขออนุมัติใช้ บ.ทอ.
๑๔.๒ ขออนุมัติเคลื่อนย้ายกระสุน วัตถุระเบิด
๑๔.๓ การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
วิชางานด้านส่งกาลัง
๑๕.๑ ส่งกาลัง
๑๕.๒ จัดทาอนุมัติสิทธิ สสต.ประจาปี
กองควบคุมพัสดุ

๖

๓

๗

๓

๑๐

๔

๖

๒

๗

๓

๑๐

๔

๑๖

วิชาระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๑๖.๑ การจัดระดับคลังพัสดุและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
๑๖.๒ การบริหารพัสดุ
๑๖.๓ การจาหน่ายพัสดุ

๔

๒

๖

๓

๗

๓

๑๗

วิชาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๑๗.๑ การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๗.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง
๑๗.๓ การทาสัญญาและหลักประกัน
วิชาการจัดซื้อพัสดุใช้ราชการแทนการเบิกจากคลัง
ใหญ่
๑๘.๑ วัตถุประสงค์
๑๘.๒ หลักเกณฑ์
๑๘.๓ ขัน้ ตอนการขอรับงานไปดาเนินการจัดซื้อ
พัสดุเองแทนการเบิกจากคลังใหญ่
วิชาการบริหารสินทรัพย์
๑๙.๑ วัตถุประสงค์
๑๙.๒ หลักเกณฑ์
๑๙.๓ ขั้นตอนการบริหารข้อมูลสินทรัพย์

๔

๒

๖

๓

๗

๓

๔

๒

๖

๒

๗

๓

๔

๑

๕

๒

๗

๓

๑๕

๑๘

๑๙

หมาย
เหตุ

- ๒๓ จานวนชั่วโมงการฝึกความชานาญ
ลาดับ

หัวข้อวิชา/เรื่อง

ระดับ ๓๐

ระดับ ๕๐

ระดับ ๗๐

ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย
๒๐

วิชาการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
๒๐.๑ หน้าที่ของ คณก.พิจารณาการกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะพัสดุของ ทอ.
๒๐.๒ ขั้นตอนการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
๒๐.๓ วิธีการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
กองควบคุมการซ่อมบารุง

๔

๑

๖

๒

๗

๓

๒๑

วิชาซ่อมบารุง
๒๑.๑ ความมุ่งหมายในการซ่อมบารุง
๒๑.๒ วิชาหลักการซ่อมบารุง
๒๑.๓ ระบบการซ่อมบารุง
๒๑.๔ กิจการบริหารการซ่อมบารุง
๒๑.๕ การจัดทาแผนสร้าง - ผลิต ประจาปี
๒๑.๖ ผลกระทบต่อการซ่อมบารุง
๒๑.๗ เรื่องจ้างซ่อมต่าง ๆ
กองอาคารและสถานที่

๑๖

๗

๒๐

๘

๒๖

๑๒

๒๒

วิชากิจการสนามบินและพัฒนาพืน้ ที่
๒๒.๑ พื้นที่เขตปลอดภัยในราชการทหาร และ
เกณฑ์ความสูง
๒๒.๒ การแบ่งระดับฐานบิน มาตรฐานของฐานบิน
ปฏิบัติการ
๒๒.๓ การสร้าง และปรับปรุงสนามบิน
วิชาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒๓.๑ การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้าง
๒๓.๓ การทาสัญญาและหลักประกัน

๕

๒

๖

๓

๗

๓

๔

๒

๖

๒

๗

๓

๒๓

หมาย
เหตุ

- ๒๔ จานวนชั่วโมงการฝึกความชานาญ
ลาดับ

หัวข้อวิชา/เรื่อง

ระดับ ๓๐

ระดับ ๕๐

ระดับ ๗๐

ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย
๒๔

๒๕

วิชาการสาธารณูปโภค
๒๔.๑ การจัดทาผังแม่บท และการใช้ประโยชน์พื้นที่
๒๔.๒ การจัดทาแผนก่อสร้างประจาปี และการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๒๔.๓ การขออนุมตั ิรื้อถอนอาคาร การขึ้นทะเบียน
อาคารและการจาหน่ายอาคารในที่ราชพัสดุ
วิชาการสาธารณูปโภค
๒๕.๑ ระเบียบ คาสั่ง เกี่ยวกับกิจการด้านไฟฟ้า
ประปาเครื่องปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล
๒๕.๒ สถานภาพ ไฟฟ้า ประปา ของ ทอ.
๒๔.๓ ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ไฟฟ้า ประปา ของ
ทอ.
รวม
จานวนชั่วโมงรวมแยกตามระดับ
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ผลการประเมินการฝึก
๑. จะต้องมีเวลาการฝึกไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๘๕ ของชั่วโมงการฝึกในแต่ละหัวข้อวิชาหรือวิชาหลัก
๒. ได้คะแนนการทดสอบภาคการฝึกภาคปฏิบตั ิ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
๓. ได้คะแนนการทดสอบภาควิชาการไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

๓๒๕
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