หลักสู ตร ๓๒๐๒ พนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี
กองฝึ กศูนย์ ยุทธการ และสื่ อสาร
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๒๙

คานา
หลักสู ตรพนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี เป็ นหลักสู ตรหนึ่งที่มีความสาคัญ
เพราะพนักงาน
สื่ อสารทางยุทธวิธีเป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการสื่ อสารทางยุทธวิธีในสาขาการ
ปฏิบตั ิการทางเรื อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและมีวธิ ี การสื่ อสารหรื อถ้อยคาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงสมควร
ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่ อสารทัว่ ไป การสื่ อสารทางยุทธวิธีเฉพาะด้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวมีความรู ้ ความเข้าใจสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักสู ตรพนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี เปิ ดการอบรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ โดยกองการ
ฝึ กกองเรื อยุทธการ เปิ ดอบรมปี ละ ๒ ครั้ง การปรับปรุ งหลักสู ตรในครั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานด้านศูนย์ยทุ ธการของกอง
เรื อตามประเภทของกองเรื อยุทธการ โดยมีการกาหนดหัวข้อวิชาในประมวลหลักสู ตรให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบตั ิงานด้านศูนย์ยทุ ธการของเรื อที่คล้ายคลึงกัน แบ่งการอบรมเป็ น ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ สาหรับผูเ้ ข้ารับ
การอบรม ที่มาจาก กฟก.๑ กร. กฟก.๒ กร. กตอ.กร. และ กบฮ.กร. และครั้งที่ ๒ สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม
ที่มาจาก กทบ.กร. กยพ.กร. กยบ.กร. พร้อมทั้งปรับปรุ งให้เป็ นไปตามข้อเสนอแนะที่มาจากการวิจารณ์
หลักสู ตรของผูท้ ี่เข้ารับการอบรมที่ผา่ นมา
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ ตระหนักดีวา่ การปรับปรุ ง และพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยนั้นเป็ น
งานที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้ารับการอบรม จากผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชา
นั้น ๆ และจากหน่วย ต่าง ๆ ดั้งนั้นหากผูใ้ ดมีขอ้ เสนอแนะในอันที่จะแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตรนี้ให้สมบูรณ์
ขึ้นแล้วก็ขอได้โปรดแจ้งให้ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ ทราบด้วย เพื่อจะได้พิจารณาดาเนิ นการให้
เหมาะสมต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ตุลาคม ๒๕๒๙

หลักสู ตร ๓๒๐๒ พนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี
(TACTICAL COMMUNICATION OPERATOR CURRUCULUM)
กองการฝึ กกองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๒๙
๑. ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในวิชา พนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี
ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม สามารถไป
ปฏิบตั ิหน้าที่ ในตาแหน่งพนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี และการปฏิบตั ิงานในห้องศูนย์ยทุ ธการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานด้านศูนย์ยทุ ธการของกองเรื อตามประเภท
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรม
กาหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการอบรมให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานด้านศูนย์ยทุ ธการ
ของเรื อต่าง ๆ ในกองเรื อตามประเภท โดยจัดจากนายทหารชั้นปรทวน พรรคนาวิน เหล่าสัญญาณ (วิทยุ
เรดาร์ และโซนาร์ ) ชั้น/ยศ จ่าตรี – พันจ่าเอก ดังนี้
๒.๑ การอบรมคร้งที่ ๑ กาหนดคุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการอบรมจาก กฟก.๑ กร. กฟกฟ.๒ กร กตอ.กร.
และ กบฮ.กร.
๒.๒ การอบรมครั้งที่ ๒ กาหนดคุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการอบรมจาก กทบ.กร. กยพ.กร.และ กยบ.กร
๓. ระยะเวลาในการอบรม
รวม ๒ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐
พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐
พลศึกษาหรื อทหารราบ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
ศึกษาตามลาพัง
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๖๐ ชัว่ โมง
๔.๔ การกาหนการเปิ ดอบรม และการปิ ดอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ ก และศึกษาประจาปี ของ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ ที่ กองเรื อยุทธการอนุมตั ิ
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
ไม่มี

-๒๕.๒ การบรรยายพิเศษ
ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ตอนที่ ๓ ว่าด้วยคะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร
พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกองการฝึ กกองเรื อยุทธการ ว่าด้วยกรปกครองบังคับบัญชานักเรี ยน และการ
ดาเนินการฝึ กหัดศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วย
การดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไข
เพิม่ 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 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 และ
กาหนดชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิต
และให้เทียบเศษของชัว่ 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 โมง
และหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ รวม
พนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี ๓๐
๒๗
๓
๖๐
๓
รวม
๓๐
๒๗
๓
๖๐
๓
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
- พนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี
ผนวก ก.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๓๒๐๒ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร

-๓๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดใว้ในผนวกวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก
หมายถึงชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือการสอนทางปฏิ บตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๓๒๐๒.๑ พนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี ครั้งที่ ๑
ผนวก ข. วิชา ๓๒๐๒.๒ พนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี ครั้งที่ ๒

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔-

ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๓๒๐๒.๑ พนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี
๒ หน่วยกิต (๓๐-๒๗-๓)
ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมซึ่ งเป็ นกาลังพลของ กฟก.๑ กร.,กฟก.๒ กร.และ กตอ.กร. มีความรู ้
เกี่ยวกับการสื่ อสารทัว่ ไป
การสื่ อสารทางยุทธวิธี
ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิงานเป็ นพนักงานสื่ อสาร
ตลอดจนปฏิบตั ิงานในห้องศูนย์ยทุ ธการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งเพื่อทาให้การปฏิบตั ิงาน ร่ วมกัน
ระหว่างกองเรื อได้มีความคุน้ เคยและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นด้วย
หัวข้อวิชาและเนื่อหา
๑. การสื่ อสารทัว่ ไป
๑.๑ การสื่ อสารของ ทร.
๑.๒ การรักษาความปลอดภัยทางการสื่ อสาร
๑.๓ การใช้ประมวลและรหัสที่ใช้ใน ทร.
๑.๔ การบารุ งรักษาเครื่ องมือสื่ อสาร และการรายงานซ่อมบารุ งตามแผน
๒. การสื่ อสารทางยุทธวิธี
๒.๑ ภารกิจและหน้าที่ ต่าง ๆ ของศูนย์ยทุ ธการ
๒.๒ การสื่ อสารและข่ายการสื่ อสารของศูนย์ยทุ ธการ
๒.๓ ระเบียบปฏิบตั ิทางวิทยุโทรศัพท์
๒.๔ การสื่ อสารในการปฏิบตั ิการทางเรื อ
๓. ฝึ กการรับ-ส่ งข่าวางยุทธวิธี
๓.๑ การสั่งการทางยุทธวิธี
๓.๒ การรบเรื อผิวน้ า
๓.๓ การป้ องกันภัยทางอากาศ
๓.๔ การปราบเรื อดาน้ า
๓.๕ สงครามอีเล็กทรอนิกส์
๓.๖ การควบคุมอากาศยาน

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๓๒๐๒.๒ พนักงานสื่ อสารทางยุทธวิธี
๒ หน่วยกิต (๓๐-๒๗-๓)
ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมซึ่ งเป็ นกาลังพลของ กทบ.กร.,กยพ.กร.และ กยบ.กร. มีความรู ้
เกี่ยวกับ การสื่ อสารทัว่ ไป การสื่ อสารทางยุทธวิธี ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิงานเป็ นพนักงานสื่ อสาร
ตลอดจนปฏิบตั ิงานในห้องศูนย์ยทุ ธการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและเนื้อหา
๑. การสื่ อสารทัว่ ไป
๑.๑ การสื่ อสารของ ทร.
๑.๒ การรักษาความปลอดภัยทางการสื่ อสาร
๑.๓ การใช้ประมวลและรหัสที่ใช้ใน ทร.
๑.๔ การบารุ งรักษาเครื่ องมือสื่ อสาร และการรายงานซ่อมบารุ งตามแผน
๒. การสื่ อสารทางยุทธวิธี
๒.๑ ภารกิจและหน้าที่ ต่าง ๆ ของศูนย์ยทุ ธการ
๒.๒ การสื่ อสารและข่ายการสื่ อสารของศูนย์ยทุ ธการ
๒.๓ ระเบียบปฏิบตั ิทางวิทยุโทรศัพท์
๒.๔ การสื่ อสารในการปฏิบตั ิการทางเรื อ
๓. ฝึ กการรับ-ส่ งข่าวางยุทธวิธี
๓.๑ การสั่งการทางยุทธวิธี
๓.๒ การรบเรื อผิวน้ า
๓.๓ การควบคุมอากาศยาน
๓.๔ การควบคุมคลื่นเรื อเล็ก
๓.๕ การควบคุมเรื อ ท.
๓.๖ การล่าทาลายทุ่นระเบิด
หัวข้อวิชา
การสื่ อสารทัว่ ไป
การสื่ อสารทางยุทธวิธี
ฝึ กการรับ-ส่ งข่าวทาวยุทธวิธี
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑๒
๑๒
๖
๓๐
๓๐
๓๐

หน่วยกิต

การวัดและ
ประเมินผล

-สอบข้อเขียน๓

หมายเหตุ

-๗รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือเรี ยนศูนย์ยทุ ธการประจาเรื อ และ การสื่ อสารทางยุทธวิธี พ.ศ.๒๕๔๖
ผูจ้ ดั ทา
แผนกยุทธการ กองการฝึ กศูนย์ยทุ ธการ กองการฝึ กกองเรื อยุทธการ

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

