(เพือ่ พลาง)

หลักสู ตร ๒๓๒ ปฏิบัตกิ ารด้ านยุทธการเกีย่ วกับค่ าอิทธิพลตัว
เรื อและการตรวจวัด
กองฝึ กปฏิบัติการทางเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๐

คานา
หลักสู ตรปฏิ บตั ิ การด้านยุทธการเกี่ ยวกับค่าอิ ทธิ พลตัวเรื อและการตรวจวัด ฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ น
เป็ นครั้งแรก โดยเป็ นไปตามอนุ มตั ิ กร.ที่ ได้มอบหมายให้ กฝร.พิจารณาในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งหลักสู ตรที่
จัดทาขึ้นนี้ อยูใ่ นส่ วนของการเตรี ยมการฝึ กอบรมความรู ้ให้กบั กาลังพลสังกัด กร.ทางด้านยุทธการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการตรวจสอบและลบล้างแม่เหล็กเรื อ ของสถานี FACDAR ฐท.สส. เป็ นหลักสาคัญ
การจัดทาหลักสู ตรขึ้นในขั้นต้นนี้ กฝร.ได้กาหนดรู ปแบบให้เป็ นหลักสู ตรใช้เพื่อพลาง เมื่อได้มี
การเปิ ดหลัก สู ตรประมาณ ๒ - ๓ ครั้ ง และท าการประเมิ นผลแล้ว จะได้พิ จารณาปรับ ปรุ งเนื้ อหาให้มีความ
สมบูรณ์ข้ ึน และขอความเห็นชอบจาก ยศ.ทร.ใช้เป็ นหลักสู ตรถาวรต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
กรกฎาคม ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๒๓๒ ปฏิบตั ิการด้านยุทธการเกี่ยวกับค่าอิทธิ พลตัวเรื อและการตรวจวัด
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองเรื อยุทธการ ซึ่ งเข้ารับการฝึ กอบรมให้มีความรู ้
ความสามารถ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับปฏิบตั ิการด้านยุทธการ ค่าอิทธิ พลตัวเรื อ และการตรวจวัด
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตร ทุกพรรค – เหล่า ชั้นยศ ร.ต. – น.ท. ที่ปฏิบตั ิงานในเรื อ
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๑ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ ศึกษาตามลาพัง
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ เล่นกีฬาตามลาพัง
๑๙๐๐ -๒๐๐๐ ศึกษาตามลาพัง
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ - มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
- ปฏิบตั ิตามระเบียบ กฝร.ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชานักเรี ยนและการดาเนินการฝึ กหัดศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วยการ
ดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 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 สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร

๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนด
ชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบ
เศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
-๒๙.๑.๑ 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 มีรายชื่ อวิชา จานวนชัว่ โมงและหน่วยกิต ดังนี้

หัวข้อวิชา

ทฤษฎี
๖

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ
สอบ
-

รวม
๖

หมายเหตุ

-ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ให้ตดั สิ นผลผ่าน หรื อไม่ผา่ นการ
ค่าอิทธพลตัวเรื อ
อบรม
การทดสอบเพื่อตัดสิ นผลใช้ชวั่ โมง
- ความรู ้เกี่ยวกับดีเก๊าส์
๑๒
๑๒
นอกเวลา ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐
ซิ่ ง
-การปฏิบตั ิการด้าน
๙
๓
๑๒
ยุทธการเกี่ยวกับค่า
อิทธิพลตัวเรื อ และการ
ตรวจวัด
รวม
๒๗
๓
๓๐
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่าอิทธิ พลตัวเรื อ
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ความรู ้เกี่ยวกับดีเก๊าส์ซิ่ง
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ การปฏิบตั ิการด้านยุทธการเกี่ยวกับค่าอิทธิ พลตัวเรื อและการตรวจวัด ผนวก ค.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๓๒ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชา กาหนดไว้ในผนวกของวิชา
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อ ข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรกหมายถึง
ชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือการสอนในปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๓๒.๑ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่าอิทธิ พลตัวเรื อ
๖ ชัว่ โมง หน้า ๓ - ๔
ผนวก ข. วิชา ๒๓๒.๒ ความรู ้เกี่ยวกับดีเก๊าส์ซิ่ง
๑๒ ชัว่ โมง หน้า ๕
ผนวก ค. วิชา ๒๓๒.๓ การปฏิบตั ิการด้านยุทธการเกี่ยวกับค่าอิทธิ พลตัวเรื อและการตรวจวัด ๑๒ ชัว่ โมง หน้า ๖ - ๗

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.
-๓ผนวก ก
ชื่อวิชา ๒๓๒.๑ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่าอิทธิ พลตัวเรื อ
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับค่าอิทธิ พลตัวเรื อ หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็ก
หลักการเบื้องต้นของเสี ยงใต้น้ า โดยสามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิงานได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้ อหา
๑. หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็ก (๓/๐)
๑.๑ แม่เหล็กมีอานาจดึงดูดวัสดุ
๑.๒ อานาจแม่เหล็ก
๑.๓ การทาแม่เหล็ก
๑.๔ คาจากัดความต่าง ๆ ในเรื่ องของแม่เหล็ก
๑.๕ แม่เหล็กไฟฟ้า
๑.๖ สนามแม่เหล็กโลก
๑.๗ สนามแม่เหล็กเรื อ
๒. หลักการเบื้องต้นของเสี ยงใต้น้ า
(๓/๐)
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ

-หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็ก

๓

-

-

-หลักการเบื้องต้นของเสี ยงใต้น้ า
รวม

๓
๖

-

-

การวัดและ
ประเมินผล

หมายเหตุ

-สอบความรู ้

สอบตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นในข้อ ๗

รายการแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. เสี ยงใต้น้ ากับการประยุกต์ใช้ในสงครามทางเรื อ กองวิชาสงครามทางเรื อ และวิชาทหาร ฝ่ ายวิชาการ
สถาบันวิชาการทหารเรื อชั้นสู ง เมษายน ๒๕๔๔
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.

ผบ.กฝร.
-๔ผนวก ข
ชื่อวิชา ๒๓๒.๒ ความรู ้เกี่ยวกับดีเก๊าส์ซี่ง
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขดดีเก๊าส์ซิ่งของเรื อ กฎทัว่ ไปของดี
เก๊าส์ซ่ ึ ง การกาหนดชื่ออุปกรณ์และส่ วนประกอบต่าง ๆ ในระบบดีเก๊าส์ซิ่ง ให้สามารถนาความรู ้ความสามารถ
จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิงาน ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ขดดีเก๊าส์ซิ่งของเรื อ
(๓/๐)
๒. กฎทัว่ ไปของดีเก๊าส์ซิ่ง
(๓/๐)
๓. การกาหนดชื่ ออุปกรณ์และส่ วนประกอบต่าง ๆ ในระบบดีเก๊าส์ซิ่ง (๖/๐)
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หัวข้อวิชา
หมายเหตุ
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ ประเมินผล
-ขดดีเก๊าส์ซิ่งของเรื อ
๓
-สอบความรู ้ สอบตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นในข้อ ๗
- กฎทัว่ ไปของดีเก๊าส์ซิ่ง
๓
-การกาหนดชื่ ออุปกรณ์และ
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ใน
๖
ระบบดีเก๊าส์ซิ่ง
รวม
๑๒
รายการแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนดีเก๊าส์ซิ่ง แผนกทุ่นระเบิด กฝต.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๕ผนวก ค
ชื่อวิชา ๒๓๒.๓ การปฏิบตั ิการด้านยุทธการเกี่ยวกับค่าอิทธิ พลตัวเรื อและการตรวจวัด
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิการด้านยุทธการเกี่ยวกับ
ค่าอิทธิ พลตัวเรื อและการตรวจวัด การปฏิบตั ิการของเรื อก่อนนาเรื อเข้าตรวจสอบ การนาเรื อเข้าตรวจสอบ
การวิเคราะห์ค่าอิทธิ พลเสี ยงและแม่เหล็กตัวเรื อ
และผลกระทบของค่าอิทธิ พลกับการปฏิบตั ิการทางเรื อ
รวมทั้งการไปดูงานที่สถานี ตรวจสอบ ฯ เพื่อให้สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การปฏิบตั ิของเรื อก่อนนาเรื อเข้าตรวจสอบ
(๑/๐)
๒. การนาเรื อเข้าตรวจสอบ
(๒/๐)
๓. การวิเคราะห์ค่าอิทธิ พลเสี ยงของตัวเรื อ
(๒/๐)
๔. การวิเคราะห์ค่าอิทธิ พลแม่เหล็กของตัวเรื อ
(๒/๐)
๕. ผลกระทบของค่าอิทธิ พลตัวเรื อกับการปฏิบตั ิการทางเรื อ
(๒/๐)
๖. ดูงานที่สถานีตรวจสอบ
(๐/๓)
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
-การปฏิบตั ิของเรื อก่อนนา
เรื อเข้าตรวจสอบ
-การนาเรื อเข้าตรวจสอบ
-การวิเคราะห์ค่าอิทธิ พล
เสี ยงของตัวเรื อ
-การวิเคราะห์ค่าอิทธิ พล
แม่เหล็กของตัวเรื อ
-ผลกระทบของค่าอิทธิ พล
ตัวเรื อกับการปฏิบตั ิการทาง
เรื อ
-ดูงานที่สถานีตรวจสอบ
รวม

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
๑

สอบ

๒
๒
๒

-

-

-

-

๓
๓

-

๒

๙

การวัดและ
ประเมินผล
-สอบความรู ้

หมายเหตุ
สอบตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นในข้อ ๗

-๖รายการแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. เอกสารแผนกการทุ่นระเบิด เรื่ อง การลดอานาจอิทธิ พลตัวเรื อ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

