หลักสู ตร ๓๑๐๖ ศูนย์ ยุทธการและการสื่ อสาร (สั ญญาบัตร)
กองฝึ กศูนย์ ยุทธการและสื่ อสาร
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๐

คานา
หลักสู ตรศูนย์ยทุ ธการและการสื่ อสาร (สัญญาบัตร) ฉบับนี้ได้ปรับปรุ งมาจากแนวทางการอบรมเดิม
ที่ กร. อนุมตั ิให้ใช้ในรู ปแบบของหลักสู ตรเพื่อพลาง ทั้งนี้เพื่อใช้อบรมนายทหารสัญญาบัตร นว. ชั้นยศ ร.ต. –
ร.อ. ที่ปฏิบตั ิงานด้านศูนย์ยทุ ธการของเรื อต่าง ๆ ในกองเรื อตามประเภท โดยได้มีการเปิ ดอบรมมาแล้วครั้งหนึ่ง
การปรับปรุ งหลักสู ตรขึ้นใหม่ครั้งนี้ กฝร. ได้นาหลักสู ตรเดิมและผลการอบรมที่ผา่ นมาเข้าสู่ การ
พิจารณาในการสัมมนาปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งใหญ่ของ กร.(กฝร.) ที่ได้รับอนุมตั ิจาก ทร. ระหว่าง ๑๕ – ๑๗ ส.ค.
๔๘ ซึ่ งได้ขอ้ สรุ ปให้ปรับลดเนื้ อหาขั้นพื้นฐานบางส่ วนที่มีบรรจุอยูใ่ นหลักสู ตรอื่นแล้วออกไป เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อน ดังนั้นจึงทาให้ลดเวลาของหลักสู ตรที่ปรับปรุ งใหม่ลงได้ ๑ สัปดาห์ คงเหลือระยะเวลา ๔ สัปดาห์
และจัดทาขึ้นเป็ นหลักสู ตรถาวรสาหรับใช้เป็ นหลักฐานในการศึกษาของ กฝร. ซึ่ งยังมีความจาเป็ นต้องเปิ ดการ
ฝึ กอบรมให้แก่กาลังพลที่เกี่ยวข้องกับ กร. ต่อไป
เมื่อได้เปิ ดการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรนี้แล้วหากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้มีความเหมาะสม
ขึ้นด้วยประการใด กฝร.จะได้ดาเนิ นการปรับปรุ ง ให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
สิ งหาคม ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๓๑๐๖ ศูนย์ยทุ ธการและการสื่ อสาร (สัญญาบัตร)
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๒
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม เกี่ยวกับศูนย์ยทุ ธการและการสื่ อสาร ให้สามารถ
นาไปปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารศูนย์ยทุ ธการประจาเรื อ หรื อปฏิบตั ิงานในห้องศูนย์ยทุ ธการ ได้อย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับระบบศูนย์ยทุ ธการและการสื่ อสาร ตามกองเรื อแต่ละประเภท
๒. คุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวิน ชั้นยศ ร.ต. – ร.อ. ที่ปฏิบตั ิงานด้านศูนย์ยทุ ธการของเรื อต่าง ๆ
ในกองเรื อตามประเภท
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๔ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐
พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐
พลศึกษาหรื อศึกษาตามลาพัง
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐
เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยน
และการฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ ชม.
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการฝึ กอบรม
เป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วย และการบรรยายพิเศษ
กาหนดขึ้นตามความเหมาะสมในการเปิ ดการฝึ กอบรมแต่ละครั้ง
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยคะแนน
ประจาตัวนักเรี ยน พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วย
การดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนินการ
ศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั 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
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 มีรายชื่ อวิชา จานวนชัว่ โมงและหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
ทฤษฎี
๔๓
๑๘
๖๑

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ
สอบ
๔๗
๖
๔
๒
๕๑
๘

รวม
๙๖
๒๔
๑๒๐

หน่วยกิต
๔
๑
๕

- การศูนย์ยทุ ธการ
- การสื่ อสาร
รวม
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้าย ดังนี้
- การศูนย์ยทุ ธการ
ผนวก ก.
- การสื่ อสาร
ผนวก ข.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๓๑๐๖ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชา กาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรกหมายถึง
ชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือการปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๓๑๐๖.๑ การศูนย์ยทุ ธการ
๙๖ ชัว่ โมง หน้า ๓ - ๔
ผนวก ข. วิชา ๓๑๐๖.๒ การสื่ อสาร
๒๔ ชัว่ โมง หน้า ๕
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๓ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๓๑๐๖.๑ การศูนย์ยทุ ธการ
๔ หน่วยกิต ( ๔๓ - ๔๗ - ๖ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับศูนย์ยทุ ธการ และการสื่ อสาร กระดานหน
กับเรดาร์ ยุทธวิธีเบื้องต้น ศูนย์ยทุ ธการในการปฏิบตั ิการสาขาต่าง ๆ ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิงานในระบบศูนย์
ยุทธการประจาเรื อ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ศูนย์ยทุ ธการ (๙/๙)
๑.๑ ภารกิจและหน้าที่ของศูนย์ยทุ ธการ
๑.๒ เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องศูนย์ยทุ ธการ
๑.๓ บรรณสารที่เกี่ยวข้องในห้องศูนย์ยทุ ธการ
๑.๔ ศูนย์ยทุ ธการเรื อประเภทต่าง ๆ ใน ทร.
๒. ยุทธวิธีเบื้องต้น (๑๔/๑๐)
๒.๑ อทร.๕๓๐๒ (ATP.1 (A) VOL.I, II)
๒.๒ คาจากัดความและรู ปกระบวนมูลฐาน
๒.๓ การแปรกระบวนเรื อ
๒.๔ การใช้กระดานหน
๒.๔.๑ การหาเข็มเข้าสถานี
๒.๔.๒ การหาเข็มสกัดกั้น
๒.๔.๓ ปัญหาลม
๒.๔.๔ การหาเข็มรับอากาศยาน
๓. ชุดวิชา ศูนย์ยทุ ธการในการปฏิบตั ิการสาขาต่าง ๆ (๒๐/๒๘)
๓.๑ การรบผิวน้ า
๓.๒ การปราบเรื อดาน้ า
๓.๓ การป้ องกันภัยทางอากาศ
๓.๔ สงครามอิเล็กทรอนิกส์
๓.๕ การควบคุมคลื่นเรื อเล็ก
๓.๖ การควบคุมเรื อ ท.กวาดทุ่นระเบิด
๓.๗ การล่าทาลายทุ่นระเบิด
๓.๘ การควบคุมอากาศยาน

-๔–
๓.๘.๑ การควบคุมอากาศยานชี้เป้ าระยะขอบฟ้า
๓.๘.๒ การควบคุมอากาศยานปราบเรื อดาน้ า
๓.๙ ฝึ กศูนย์ยทุ ธการในการรบผิวน้ าด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์
๓.๑๐ ฝึ กศูนย์ยทุ ธการในการปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์
๓.๑๑ ฝึ กควบคุมอากาศยานด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ศูนย์ยทุ ธการ
- ยุทธวิธีเบื้องต้น
- ศูนย์ยทุ ธการในการปฏิบตั ิการสาขาต่าง ๆ
รวม

จานวนชัว่ โมง

การวัดและการ
บรรยาย ปฏิบตั ิ หน่วยกิต ประเมินผล
๙
๑๔
๒๐
๔๓

๙
๑๐
๒๘
๔๗

- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๔

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือเรี ยนศูนย์ยทุ ธการประจาเรื อ และการสื่ อสารทางยุทธวิธี พ.ศ.๒๕๔๖
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กศูนย์ยทุ ธการและสื่ อสาร กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๕ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๓๑๐๖.๒ การสื่ อสาร
๑ หน่วยกิต ( ๑๘ - ๔ - ๒ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับ และการสื่ อสารทัว่ ไป และการสื่ อสารทางยุทธวิธี
เพื่อนาความรู ้ไปปฏิบตั ิงานในห้องศูนย์ยทุ ธการ และการสื่ อสารตามกองเรื อแต่ละประเภทได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๔. การสื่ อสารทัว่ ไป (๑๒/๒)
๔.๑ การสื่ อสารของ ทร.
๔.๒ การรักษาความปลอดภัยทางการสื่ อสาร
๔.๓ การใช้ประมวลและรหัสที่ใช้ใน ทร.
๔.๔ การบารุ งรักษาเครื่ องมือสื่ อสาร และการรายงานการซ่อมบารุ งตามแผน (PMS.)
๕. การสื่ อสารทางยุทธวิธี (๑๒/๒)
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การสื่ อสารทัว่ ไป
- การสื่ อสารทางยุทธวิธี
รวม

จานวนชัว่ โมง

การวัดและการ
บรรยาย ปฏิบตั ิ หน่วยกิต ประเมินผล
๙
๙
๑๘

๒
๒
๔

- สอบข้อเขียน
๑

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือเรี ยนศูนย์ยทุ ธการประจาเรื อ และการสื่ อสารทางยุทธวิธี พ.ศ.๒๕๔๖
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กศูนย์ยทุ ธการและสื่ อสาร กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

