หลักสู ตร ๒๑๒๗ ต้ นปื นและนายทหารอาวุธนาวิถี
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๑

คานา
หลักสู ตรต้นปื นและนายทหารอาวุธนาวิถี ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยการนาหลักสู ตรต้นปื นและ
หลักสู ตรนายทหารการอาวุธนาวิถี ที่ ยศ.ทร. ให้ความเห็นชอบไว้ เมื่อ ๓๐ ต.ค.๕๐ มาปรับปรุ งขึ้นใหม่ โดย
หลักสู ตรต้นปื นและหลักสู ตรนายทหารการอาวุธนาวิถี ฉบับเดิม ใช้เวลาอบรมหลักสู ตรละ ๙ สัปดาห์ การ
ปรับปรุ งใหม่ได้รวมเอาเนื้ อหาที่เกี่ยวกับอาวุธปื นและเนื้ อหาที่เกี่ยวกับอาวุธปล่อยนาวิถีมารวมกัน เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่นามารวมกัน
หลักสู ตรต้นปื นและนายทหารอาวุธนาวิถีที่ปรับปรุ งขึ้นใหม่จึง
กาหนดไว้ที่ ๙ สัปดาห์
สาระสาคัญของการปรับปรุ ง ได้เน้นในเรื่ องความมุ่งหมายและคุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ระยะเวลา และขอบเขตของวิชาให้หลักสู ตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความจาเป็ นทางยุทธการปั จจุบนั
โดยอยูใ่ นกรอบแนวทางตามที่ได้เสนอให้ ผบ.ทร.รับทราบไว้แล้วทุกประการ
เมื่อได้รับความเห็นชอบให้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรนี้แล้ว หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไข
ให้เหมาะสมเป็ นประการใด กฝร.จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้สมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
กรกฎาคม ๒๕๕๑

หลักสู ตร ๒๑๒๗ ต้นปื นและนายทหารอาวุธนาวิถี
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๑
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ให้กบั นายทหารสัญญาบัตรที่เข้ารั บการอบรมเกี่ ยวกับหน้าที่ของต้นปื นและ
นายทหารอาวุธนาวิถี การปื น การอาวุธปล่อยนาวิถี การควบคุมการยิงปื นและการใช้งานอาวุธปล่อยทางยุทธวิธี
ตลอดจนการต่อต้านอาวุธปล่ อยนาวิถี เพื่ อให้สามารถนาความรู ้ และประสบการณ์ จากการฝึ กอบรมไปปฏิ บตั ิ
หน้าที่ตน้ ปื น ในเรื อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารพรรคนาวิน (นว.ก.) ชั้นยศ ร.ต.- น.ต. และเตรี ยมไว้สาหรับบรรจุเป็ นนายทหาร
การอาวุธ ต้นปื นและนายทหารอาวุธนาวิถีในปี งบประมาณต่อไปเป็ นหลัก
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๙ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาการฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ ศึกษาตามลาพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลาประมาณ ๒๗๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
ดูการปฏิบตั ิงาน - กองอาวุธปล่อยนาวิถี สพ.ทร. ๖ ชัว่ โมง
๕.๒ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่กาหนดในหลักสู ตรตามความเหมาะสม
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยคะแนน
ประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

-๒๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วย
การดาเนิ นการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่ งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนินการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สาหรับวิชา ที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่ วยกิ ต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่ วยกิ ต และกาหนด
ชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบ
เศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ การเรี ยนภาคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ การฝึ กภาคสนาม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ การกาหนดวิชาในหลักสู ตร ทุกวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาหลัก มีรายชื่อวิชา จานวนชัว่ โมงและหน่วยกิตดังนี้
ชื่อวิชา

ทฤษฎี
๑๑
๒๔
๖๐
๔๒
๓๐
๑๒
๙
๑๘๖

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๑
๑
๔๘
๒
๑
๒
๑๓
๑
๑
๑๒
๗๓
๙

- หน้าที่ตน้ ปื นและนายทหารอาวุธนาวิถี
- การปื น
- การควบคุมการยิงปื นเรื อ
- การอาวุธปล่อยนาวิถี
- เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
- หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
- การยุทธวิธี
- ดูกิจการนอกหน่วยและบรรยายพิเศษ
รวม
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ หน้าที่ตน้ ปื นและนายทหารอาวุธนาวิถี
๑๐.๑.๒ การปื น
๑๐.๑.๓ การควบคุมการยิงปื นเรื อ

ผนวก ก
ผนวก ข
ผนวก ค

รวม
๑๒
๒๕
๑๑๐
๔๓
๓๒
๒๖
๑๐
๑๒
๒๗๐

หน่วยกิต
๐.๕
๑.๕
๕.๕
๒.๕
๒
๑
๐.๕
ไม่คิดหน่วยกิต
๑๓.๕

-๓๑๐.๑.๔ การอาวุธปล่อยนาวิถี
ผนวก ง
๑๐.๑.๕ เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
ผนวก จ
๑๐.๑.๖ หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถี ผนวก ฉ
๑๐.๑.๗ การยุทธวิธี
ผนวก ช
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๑๒๗ เป็ นหมายเลขของหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ

๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ
ชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก วิชา ๒๑๒๗.๑หน้าที่ตน้ ปื นและนายทหารอาวุธนาวิถี
ผนวก ข วิชา ๒๑๒๗.๒การปื น
ผนวก ค วิชา ๒๑๒๗.๓การควบคุมการยิงปื นเรื อ
ผนวก ง วิชา ๒๑๒๗.๔การอาวุธปล่อยนาวิถี
ผนวก จ วิชา ๒๑๒๗.๕ เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
ผนวก ฉ วิชา ๒๑๒๗.๖หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
ผนวก ช วิชา ๒๑๒๗.๗การยุทธวิธี

หน้า ๔ - ๕
หน้า ๖ - ๗
หน้า ๘ - ๙
หน้า ๑๐ - ๑๑
หน้า ๑๒ - ๑๓
หน้า ๑๔ - ๑๕
หน้า ๑๖

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก
ชื่อวิชา ๒๑๒๗.๑ หน้าที่ตน้ ปื นและนายทหารอาวุธนาวิถี
๐.๕ หน่วยกิต (๑๑ - ๐ - ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตน้ ปื น ที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนงานด้านเอกสารและสามารถนาความรู ้ไปปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ข้อบังคับทหารเรื อ ว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรื อหลวง (๑/-)
๑.๑ หน้าที่ตน้ ปื นและหน้าที่นายทหารอาวุธนาวิถี ตามระเบียบข้อบังคับ
๑.๒ การปกครอง บังคับบัญชา
๑.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบ ทางยุทธการ
๒. ข้อบังคับทหารเรื อ ว่าด้วยการสรรพาวุธ (๓/-)
๓. งานเอกสาร การสรรพาวุธ (๓/-)
๓.๑ การเบิก - นาส่ ง สรรพาวุธ
๓.๒ การรายงานในการยิงอาวุธ
๓.๓ การเขียนคาสัง่ การยิงอาวุธ
๔ หลักปฏิบตั ิในการยิงปื นในเรื อของ กร. (๓/-)
๕. ระบบประเมินค่ามาตรฐานกาลังพล (PQS) (๑/-)
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ข้อบังคับ ทร.ว่าด้วยหน้าที่ราชการ
ในเรื อหลวง
- ข้อบังคับ ทร.ขกส.
- งานเอกสารการสรรพาวุธ
- หลักปฏิบตั ิในการยิงปื นในเรื อของ กร.
- ระบบ ประเมินค่ามาตรฐานกาลังพล
(PQS)
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๑

-

๓
๓
๓
๑

-

๑๑

-

หน่วย
กิต

๑

๑

๐.๕

การวัดและ หมายเหตุ
การ
ประเมินผล
- สอบข้อเขียน - วัดผลเป็ น
รายหัวข้อ
วิชา หรื อใช้
วิธีรวม
หัวข้อวิชา
ได้ตามความ
เหมาะสม

-๕รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. หนังสื อข้อบังคับทหารเรื อว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรื อหลวง
๒. หนังสื อข้อบังคับทหารเรื อว่าด้วยการสรรพาวุธ
๓. เอกสารหลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงปื น กองเรื อยุทธการ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข
ชื่อวิชา ๒๑๒๗.๒ การปื น
๑.๕ หน่วยกิต ( ๒๔ - ๐ - ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความสามารถในการใช้ การบารุ งรักษา และการแก้ไข
ข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการปื น ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ทฤษฎีปืนใหญ่เรื อ (๖/-)
๑.๑ สาระสาคัญของทฤษฎีปืนใหญ่เรื อ
๒. การปื นใหญ่เรื อ (๙/-)
๒.๑ ปื นใหญ่ที่มีใช้ในราชการของ ทร.
๒.๒ คุณลักษณะและหลักการทางาน
๒.๓ อมภัณฑ์ที่ใช้ราชการ
๒.๔ ข้อขัดข้องที่สาคัญและการแก้ไข
๓. การปื นกล (๖/-)
๓.๑ ปื นกลที่มีใช้ราชการของ ทร.
๓.๒ คุณลักษณะและหลักการทางาน
๓.๓ อมภัณฑ์ที่ใช้ราชการ
๓.๔ ข้อขัดข้องที่สาคัญและการแก้ไข
๔. ลูกปื นและชนวน (๓/-)
๔.๑ คุณลักษณะและหลักการทางาน
๔.๒ การป้ องกันอันตราย
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ทฤษฎีปืนใหญ่เรื อ
- การปื นใหญ่
- การปื นกล
- ลูกปื นและชนวน
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๖
๙
๖
๓

-

๑

๒๔

-

๑

หน่วย
กิต

๑.๕

การวัดและ
การ
ประเมินผล
- สอบ
ข้อเขียน

หมายเหตุ
- วัดผลเป็ น
รายหัวข้อวิชา
หรื อใช้วธิ ี รวม
หัวข้อได้ตาม
ความเหมาะสม

-๗รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือประกอบการเรี ยนการสอนหลักสู ตรต้นปื น เล่ม๑- ๒ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
_____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๘ผนวก ค
ชื่อวิชา ๒๑๒๗.๓ การควบคุมการยิงปื นเรื อ
๕.๕ หน่วยกิต ( ๖๐ – ๔๘ – ๒ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ในการใช้อาวุธทางยุทธวิธี ตลอดจนหลักการทางานของ
เครื่ องควบคุมการยิงแบบต่าง ๆ ที่มีใช้ราชการใน ทร. และสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. หลักการเบื้องต้นของเครื่ องควบคุมการยิง ( ๓/-)
๑.๑ หลักการทางานของระบบต่าง ๆ
๑.๒ คอมพิวเตอร์ระบบ คคย.
๒. เครื่ องควบคุมการยิงแบบต่าง ๆ ที่มีใช้ราชการใน ทร. ( ๒๑/-)
๒.๑ คุณลักษณะและหลักการทางาน
๒.๒ การใช้งานกับระบบอาวุธประเภทต่าง ๆ
๒.๓ ข้อจากัดและการบารุ งดูแลรักษา
๓. ระบบอานวยการรบ (๑๒/-)
๓.๑ คุณลักษณะและหลักการทางาน
๓.๒ ระบบอานวยการรบ ของเรื อประเภทต่าง ๆ ใน ทร.
๔. การใช้ปืนเรื อทางยุทธวิธี (๒๔/-)
การยิงปื นเรื อในสถานการณ์ต่าง ๆ
๕. การฝึ กปฏิบตั ิ (-/๔๘)
๕.๑ ฝึ กการใช้ คคย.และระบบอานวยการรบในการยิงปื นเรื อ
๕.๒ ฝึ กยิงปื นเรื อจาลองด้วยเครื่ องฝึ ก และอุปกรณ์จริ ง
๕.๒ ฝึ กยิงปื นทางยุทธวิธีดว้ ยอาวุธจริ งในทะเล
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หัวข้อวิชา
การ
หมายเหตุ
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ หน่วยกิต
ประเมินผล
- หลักการเบื้องต้นของ คคย.
๓
๒
- สอบ
- บรรยายวัดผล
- คคย.แบบต่าง ๆ ที่มีใช้
๒๑
ข้อเขียน
เป็ นรายหัวข้อ
ราชการใน ทร.
วิชา หรื อใช้วธิ ี
- ระบบอานวยการรบ
๑๒
รวมตามความ
- การใช้ปืนเรื อทางยุทธวิธี
๒๔
เหมาะสม
- การฝึ กปฏิบตั ิ
๔๘
รวม

๖๐

๔๘

๒

๕.๕

-๙รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนวิชาการควบคุมการยิง แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒ .คู่มือประกอบการเรี ยนการสอนหลักสู ตรต้นปื น เล่ม ๓ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
_____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๐ ผนวก ง
ชื่อวิชา ๒๑๒๗.๔ การอาวุธปล่อยนาวิถี
๒.๕ หน่วยกิต (๔๒ - ๐ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง ความรู ้พ้ืนฐานอาวุธปล่อยนาวิถี อาวุธ
ปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ พ้ืน อาวุธปล่อยนาวิถีพ้ืนสู่ อากาศ และระบบเป้ าลวง ตลอดจนการต่อต้านอาวุธปล่อยนาวิถีที่
เป็ นภัยต่อ ทร.ไทย ทั้งนี้ ให้สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชา และขอบเขตเนื้ อหา
๑. ความรู ้พ้นื ฐานอาวุธปล่อยนาวิถี (๓/๐)
๑.๑ คุณสมบัติและคุณลักษณะของอาวุธปล่อยนาวิถี
๑.๒ การจัดแบ่งประเภทของอาวุธปล่อยนาวิถี
๑.๓ ทฤษฎีและหลักการทางานของอาวุธปล่อยนาวิถี
๑.๔ องค์ประกอบของระบบอาวุธปล่อยนาวิถี
๒. อาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ พ้นื (๑๘/๐) (ที่มีใช้ใน ทร.ปัจจุบนั คือ Harpoon, C-801, C-802, Exocet)
๒.๑ คุณสมบัติและคุณลักษณะ
๒.๒ ทฤษฎีและหลักการทางาน
๒.๓ ส่ วนประกอบของลูกอาวุธปล่อยฯ
๒.๔ วิถีการโคจร และการดูแลรักษา
๓. อาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ อากาศ (๙/๐) (ที่มีใช้ใน ทร.ปัจจุบนั คือ Aspide, Mistral)
๓.๑ คุณสมบัติและคุณลักษณะ
๓.๒ ทฤษฎีและหลักการทางาน
๓.๓ ส่ วนประกอบของลูกอาวุธปล่อยฯ
๓.๔ วิถีการโคจร และการดูแลรักษา
๔. อาวุธปล่อยนาวิถีที่เป็ นภัยคุกคามต่อ ทร.ไทย (๖/๐) (อาวุธปล่อยนาวิถีต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน)
๔.๑ คุณสมบัติและคุณลักษณะ
๔.๒ ทฤษฎีและหลักการทางาน
๔.๓ การต่อต้าน
๕. ระบบเป้าลวง (๖/๐) (ที่มีใช้ใน ทร.ปัจจุบนั คือ Dagaie, RBOC, Super RBOC, Chaff)
๕.๑ คุณสมบัติและคุณลักษณะ
๕.๒ ส่ วนประกอบและหลักการทางาน

- ๑๑ สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ความรู ้พ้นื ฐานอาวุธปล่อยนาวิถี
- อาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ พ้นื
- อาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ อากาศ
- อาวุธปล่อยนาวิถีที่เป็ นภัย
คุกคามต่อ ทร.ไทย
- ระบบเป้าลวง
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ หน่วยกิต
๓
๑๘
๙
๖

-

๖
๔๒

-

หมายเหตุ

- วัดผลเป็ น
รายหัวข้อวิชา
หรื อใช้วธิ ี รวม
- สอบข้อเขียน หัวข้อได้ตาม
ความเหมาะสม

๑

๑

การวัดและ
การ
ประเมินผล

๒.๕

รายชื่อแบบเรี ยน และเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือนายทหารอาวุธนาวิถี แผนกการอาวุธปล่อยนาวิถี กองฝึ กปฏิบตั ิการผิวน้ า กฝร.
๒. หนังสื ออาวุธปล่อยฯ พื้นสู่ พ้นื และพื้นสู่ อากาศ แผนกการอาวุธปล่อยฯ กองฝึ กปฏิบตั ิการผิวน้ า กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๒ ผนวก จ
ชื่อวิชา ๒๑๒๗.๕ เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
๒ หน่วยกิต (๓๐ - ๐ - ๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง หลักการเบื้องต้นของเครื่ องควบคุมการยิง
อาวุธปล่อยนาวิถี เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้ืนสู่ พ้นื และเครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื
สู่ อากาศ ทั้งนี้ให้สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชา และขอบเขตเนื้ อหา
๑. หลักการเบื้องต้นของเครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี (๓/๐)
๑.๑ เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีโดยทัว่ ไป
๑.๒ พื้นฐาน Guidance and Control
๑.๓ คอมพิวเตอร์ของระบบ
๑.๔ ระบบเครื่ องควบคุมการยิงและระบบอานวยการรบที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปล่อยฯ
๒. เครื่ องควบคุ มการยิ งอาวุ ธปล่ อยน าวิถี พ้ื นสู่ พ้ื น (๑๘/๐) (ที่ มี ใช้ในทร.ปั จจุ บ ันคื อ Harpoon, C-801, C-802
Exocet)
๒.๑ คุณสมบัติและขีดความสามารถ
๒.๒ องค์ประกอบและหลักการทางาน
๒.๓ การปฏิบตั ิและการบารุ งรักษาระบบ
๓. เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ อากาศ (๙/๐) (ที่มีใช้ใน ทร.ปัจจุบนั คือ Albatros , Sadral)
๓.๑ คุณสมบัติและขีดความสามารถ
๓.๒ องค์ประกอบและหลักการทางาน
๓.๓ การปฏิบตั ิและการบารุ งรักษาระบบ
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง

หน่วย การวัดผลและ
หมายเหตุ
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ กิต การประเมินผล
- หลักการเบื้องต้นของ
๓
- วัดผลเป็ นราย
๒
๒
คคย.อาวุธปล่อยฯ
หัวข้อวิชา
สอบข้
อ
เขี
ย
น
- คคย.อาวุธปล่อยฯ พื้นสู่ พ้ืน
๑๘
หรื อใช้วธิ ี รวมหัวข้อ
ได้ตามความ
- คคย.อาวุธปล่อยฯ พื้นสู่
๙
เหมาะสม
อากาศ
หัวข้อวิชา

รวม

๓๐

-

๒

๒

- ๑๓ รายชื่อแบบเรี ยน และเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือนายทหารอาวุธนาวิถี แผนกการอาวุธปล่อยนาวิถี กองฝึ กปฏิบตั ิการผิวน้ า กฝร.
๒. หนังสื ออาวุธปล่อยฯ พื้นสู่ พ้นื และพื้นสู่ อากาศ แผนกการอาวุธปล่อยฯ กองฝึ กปฏิบตั ิการผิวน้ า กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๔ ผนวก ฉ
ชื่อวิชา ๒๑๒๗.๖ หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
๑ หน่วยกิต (๑๒ - ๑๓ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องหลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
ชนิดต่าง ๆ หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงเป้ าลวง ทั้งนี้ให้สามารถนาความรู ้ที่ได้รับ ไปปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชา และขอบเขตเนื้ อหา
๑. หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้ืนสู่ พ้นื (๙/๙) (ที่มีใช้ใน ทร.ปัจจุบนั คือ Harpoon, C-801,
C-802 Exocet)
๑.๑ การเตรี ยมการ และการจัดทาแผนการยิง
๑.๒ การควบคุมและสัง่ การในการยิง
๑.๓ การแก้ไขข้อขัดข้อง
๒. หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้ืนสู่ อากาศ (๒/๔) (ที่มีใช้ใน ทร.ปั จจุบนั คือ Aspide, Mistral)
๒.๑ การเตรี ยมการ และการจัดทาแผนการยิง
๒.๒ การควบคุมและสั่งการในการยิง
๒.๓ การแก้ไขข้อขัดข้อง
๓. หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงเป้าลวง (๑/๐) (ที่มีใช้ใน ทร.ปั จจุบนั คือ Dagaie, RBOC, Super RBOC,
Chaff)
๓.๑ การเตรี ยมการ และการจัดทาแผนการยิง
๓.๒ การควบคุมและสั่งการในการยิง
๓.๓ การแก้ไขข้อขัดข้อง
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

หน่วย
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ กิต

- หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธ
ปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ พ้นื
- หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธ
ปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ อากาศ
- หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงเป้า
ลวง

๙
๒

๙
๔

๑

-

รวม

๑๒

๑๓

๑

๑

การวัดผล
และการ
ประเมินผล

หมายเหตุ

สอบข้อเขียน -วัดผลเป็ นรายหัวข้อ
และสอบ
วิชา หรื อใช้วธิ ีรวม
ปฏิบตั ิ
หัวข้อได้ตามความ
เหมาะสม
๑

- ๑๕ รายชื่อแบบเรี ยน และเอกสารที่ใช้
๑. หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถี ภายในเรื อ กร. ๒๕๓๐
๒. อทร.๓๑๐๑ (บรรณสารกองเรื อยุทธการ ๒๐๒ หลักปฏิบตั ิการรบผิวน้ า)
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๖ ผนวก ช
ชื่อวิชา ๒๑๒๗.๗ การยุทธวิธี
.๕ หน่วยกิต (๙ - ๐ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับยุทธวิธีทางเรื อ ทั้งนี้ให้สามารถนาความรู ้ที่
ได้รับ ไปปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชา และขอบเขตเนื้ อหา
๑. ยุทธวิธีทางเรื อ (๙/๐)
๑.๑ การรบผิวน้ า
๑.๒ การป้ องกันภัยทางอากาศ
๑.๓ สงครามอิเล็กทรอนิกส์
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

หน่วย การวัดผลและ
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ กิต การประเมินผล

- ยุทธวิธีทางเรื อ

๙

-

๑

๐.๕

รวม

๙

-

๑

๐.๕

- สอบข้อเขียน

หมายเหตุ
-วัดผลเป็ นรายหัวข้อวิชา
หรื อใช้วธิ ี รวมหัวข้อได้ตาม
ความ เหมาะสม

รายชื่อแบบเรี ยน และเอกสารที่ใช้
๑. อทร.๓๑๐๑ (บรรณสารกองเรื อยุทธการ ๒๐๒ หลักปฏิบตั ิการรบผิวน้ า)
๒. อทร.๕๓๐๑ (ATP 1 Vol.1)
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

