หลักสูตร ๒๒๒๘ เจ้าหน้าที่อาวุธปล่อยนาวิถีประจาเรือ
แผนกการอาวุธปล่อยนาวิถี
กองฝึกการอาวุธ
กองการฝึก กองเรือยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๙

คำนำ
หลักสู ตรเจ้าหน้าที่อาวุธปล่อยนาวิถีประจาเรื อฉบับนี้ เป็ นหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้นใหม่โดยได้พิจารณากาหนด
ระยะเวลาการอบรมของหลักสู ตรให้เหมาะสมไว้ ๓ สัปดาห์
ความจาเป็ นในการจัดทาหลักสู ตรนี้ข้ ึน
เนื่ องจากการอบรมกาลังพลเกี่ยวกับอาวุธปล่อยนาวิถีในระดับ
นายทหารสัญญาบัตร กฝร.มีหลักสู ตร “ นายทหารอาวุธนาวิถี ” รองรับไว้แล้ว แต่ในระดับนายทหารประทวนปั จจุบนั ยัง
ไม่มีการจัดทาหลักสู ตรขึ้นรองรับเป็ นการเฉพาะ กฝร.จึงได้จดั ทาหลักสู ตรนี้ข้ ึนเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรื อพนักงานอาวุธปล่อย
นาวิถีภายในเรื อ มีพ้นื ฐานความรู ้เพียงพอในการปฏิบตั ิการการยิงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนสามารถปรนนิบตั ิบารุ ง
อาวุธปล่อยนาวิถีภายในเรื อได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับอาวุธปล่อยนาวิถีที่มีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ให้กาลัง
พลในระดับนายทหารประทวนได้ทราบถึงพัฒนาการของอาวุธประเภทนี้โดยทัว่ ไปด้วย
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรฉบับนี้แล้ว หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้เหมาะสมประการใด
กฝร.จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้สมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
กรกฎาคม ๒๕๔๙

หลักสู ตร ๒๒๒๘ เจ้าหน้าที่อาวุธปล่อยนาวิถีประจาเรื อ
แผนกการอาวุธปล่อยนาวิถี
กองฝึ กปฏิบตั ิการผิวน้ า
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๙

๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานอาวุธปล่อยนาวิถีภายในเรื อ ให้มีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิการ
การยิง การดูแลบารุ งรักษาระบบอาวุธปล่อยนาวิถีภายในเรื อได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งช่วยเพิ่มพูน
ความรู ้ในด้านอาวุธปล่อยนาวิถีและเป้าลวง ให้กบั กาลังพลในหน่วยต่างๆ ของกองเรื อยุทธการ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารประทวนระดับชั้นยศ จ.ท. - พ.จ.อ. (เหล่าทหารการปื น และเหล่าทหารช่างยุทธโยธา)
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๓ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาการฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐ พลศึกษาหรื อศึกษาตามลาพัง
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลาประมาณ ๙๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วย และการบรรยายพิเศษ
๕.๑ ดูกิจการนอกหน่วย
- ดูงานที่ กอว.สพ.ทร.
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยคะแนนประจาตัว
นักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วยการดาเนิน
การศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับ
วิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนดชัว่ โมงการ
ปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบเศษของชัว่ โมงที่เกิน
หรื 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
-

อาวุธปล่อยนาวิถีและเป้าลวง
เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
หลักปฏิบตั ิในการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
ดูกิจการนอกหน่วย
รวม

ทฤษฎี
๒๗
๑๘
๑๕
๖๐

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ
สอบ
๓
๓
๑๕
๓
๖
๒๑

๙

รวม
๓๐
๒๑
๓๓
๖
๙๐

หน่วยกิต
๑.๕
๑
๑.๕
ไม่คิดหน่วย
กิต
๔

๑๐. การบรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้าย ดังนี้
๑๐.๑.๑ อาวุธปล่อยนาวิถีและเป้าลวง
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ หลักปฏิบตั ิในการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี ผนวก ค.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๒๒๘ เป็ นหมายเลขของหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้นๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ ชัว่ โมงการสอน
ทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๒๒๘.๑ อาวุธปล่อยนาวิถีและเป้าลวง ๓๐ ชม. หน้า ๔
ผนวก ข. วิชา ๒๒๒๘.๒ เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
๒๑ ชม. หน้า ๕

-๓ผนวก ค. วิชา ๒๒๒๘.๓ หลักปฏิบตั ิในการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี

พล.ร.ต.

๓๓ ชม. หน้า ๖

ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.

ชื่อวิชา ๒๒๒๘.๑ อาวุธปล่อยนาวิถีและเป้าลวง
๑.๕ หน่วยกิต (๒๗ – ๐ – ๑.๕)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานอาวุธปล่อยนาวิถี อาวุธปล่อยนาวิถี
พื้นสู่ พ้นื อาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ อากาศ และระบบเป้าลวง และให้สามารถนาความรู ้ที่ได้รับ ไปปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชา และขอบเขตเนื้ อหา
๑. ความรู ้พ้นื ฐานอาวุธปล่อยนาวิถี (๖/๐)
๑.๑ คุณสมบัติและคุณลักษณะของอาวุธปล่อยนาวิถี
๑.๒ การจัดแบ่งประเภทของอาวุธปล่อยนาวิถี
๑.๓ ทฤษฎีและหลักการทางานของอาวุธปล่อยนาวิถี
๑.๔ องค์ประกอบของระบบอาวุธปล่อยนาวิถี
๒. อาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ พ้นื (๙/๐) (ที่มีใช้ใน ทร.ปัจจุบนั คือ Harpoon, C-801, Exocet)
๒.๑ คุณสมบัติและคุณลักษณะ
๒.๒ ทฤษฎีและหลักการทางาน
๒.๓ ส่ วนประกอบของลูกอาวุธปล่อยนาวิถี
๒.๔ วิถีการโคจร และการดูแลรักษา
๓. อาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ อากาศ (๖/๐) (ที่มีใช้ใน ทร.ปัจจุบนั คือ Aspide, Mistral)
๓.๑ คุณสมบัติและคุณลักษณะ
๓.๒ ทฤษฎีและหลักการทางาน
๓.๓ ส่ วนประกอบของลูกอาวุธปล่อยนาวิถี
๓.๔ วิถีการโคจร และการดูแลรักษา
๔. ระบบเป้าลวง (๖/๐)
๔.๑ คุณสมบัติและคุณลักษณะ
๔.๒ ทฤษฎีและหลักการทางาน
๔.๓ ส่ วนประกอบของระบบเป้ าลวง
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดผล และ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
- ความรู ้พ้นื ฐานอาวุธปล่อยนาวิถี
๖
- อาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ พ้นื
๙
สอบข้อเขียน
- อาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ อากาศ
๖
- ระบบเป้าลวง
๖
รวม ๒๗
๓
๑.๕
รายชื่อแบบเรี ยน และเอกสารที่ใช้
หนังสื ออาวุธปล่อยฯ พื้นสู่ พ้นื และพื้นสู่ อากาศ แผนกการอาวุธปล่อยฯ กฝผ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.

ผบ.กฝร.

-๕ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๒๒๒๘.๒ เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
๑ หน่วยกิต (๑๘ – ๐ – ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานเครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ พ้นื และเครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ อากาศ ทั้งนี้ให้สามารถนา
ความรู ้ที่ได้รับไปปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชา และขอบเขตเนื้ อหา
๑. ความรู ้พ้นื ฐานเครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี (๓/๐)
๑.๑ เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีโดยทัว่ ไป
๑.๒ พื้นฐาน Guidance and Control
๑.๓ คอมพิวเตอร์ของระบบ
๑.๔ เครื่ องควบคุมการยิง และระบบอานวยการรบที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปล่อยนาวิถี
๒. เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ พ้นื (๙/๐) (ที่มีใช้ใน ทร.ปัจจุบนั คือ Harpoon, C-801, Exocet)
๒.๑ คุณสมบัติและขีดความสามารถ
๒.๒ องค์ประกอบและหลักการทางาน
๒.๓ การปฏิบตั ิและการบารุ งรักษาระบบ
๓. เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ อากาศ (๖/๐) (ที่มีใช้ใน ทร.ปัจจุบนั คือ Albatros , Sadral)
๓.๑ คุณสมบัติและขีดความสามารถ
๓.๒ องค์ประกอบและหลักการทางาน
๓.๓ การปฏิบตั ิและการบารุ งรักษาระบบ
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ หน่วยกิต

- ความรู ้พ้นื ฐานเครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อย
นาวิถี
- เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ พ้นื
- เครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่
อากาศ

๓

-

๙
๖

-

รวม

๑๘

-

การวัดผล
และการ
ประเมินผล
สอบข้อเขียน

๓

๑

รายชื่อแบบเรี ยน และเอกสารที่ใช้
หนังสื ออาวุธปล่อยฯ พื้นสู่ พ้นื และพื้นสู่ อากาศ แผนกการอาวุธปล่อยฯ กฝผ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๖ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๒๒๒๘.๓ หลักปฏิบตั ิในการยิงอาวุธปล่อยนาวิถี
๑.๕ หน่วยกิต (๑๕ – ๑๕ – ๑.๕)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้ืนสู่ พ้นื
และหลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้ืนสู่ อากาศ และให้สามารถนาความรู ้ที่ได้รับ ไปปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชา และขอบเขตเนื้ อหา
๑. หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ พ้นื (๙/๙) (ที่มีใช้ใน ทร. ปัจจุบนั คือ Harpoon, C-801, Exocet)
๑.๑ การเตรี ยมการก่อนการยิง
๑.๒ การปฏิบตั ิตามขั้นตอนการยิง
๑.๓ การแก้ไขข้อขัดข้อง
๒. หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่ อากาศ (๖/๖) (ที่มีใช้ใน ทร. ปัจจุบนั คือ Aspide, Mistral)
๒.๑ การเตรี ยมการก่อนการยิง
๒.๒ การปฏิบตั ิตามขั้นตอนการยิง
๒.๓ การแก้ไขข้อขัดข้อง
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง

บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
- หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่
๙
๙
พื้น
- หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถีพ้นื สู่
๖
๖
อากาศ
รวม

๑๕

๑๕

หน่วยกิต

๓

การวัดผล และ
หมายเหตุ
การประเมินผล
สอบข้อเขียน
และสอบปฏิบตั ิ

๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยน และเอกสารที่ใช้
๑. หนังสื ออาวุธปล่อยฯ พื้นสู่ พ้นื และพื้นสู่ อากาศ แผนกการอาวุธปล่อยฯ กฝผ.กฝร.
๒. หลักปฏิบตั ิในการฝึ กยิงอาวุธปล่อยนาวิถี ภายในเรื อ กร. ๒๕๓๐
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

