(เพือ่ พลาง)

หลักสู ตร ๓๔๑๗ ชุดฝึ กศูนย์ ยุทธการด้ วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์
(CIC TEAM WITH ASTT)
แผนกควบคุมการฝึ ก
กองฝึ กศูนย์ ยุทธการ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๙

คานา
กฝร. มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึ กอบรมและการเตรี ยมกาลังพลของ กร. ให้มีความพร้อมรบ โดย
กฝร. ได้จดั หาระบบเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์มาเป็ นเครื่ องช่วยสาหรับการฝึ กอบรมให้กาลังพลได้มีความรู ้ความ
ชานาญและมีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานด้านศูนย์ยทุ ธการของเรื อ การฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อสาขาต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่าตลอดอายุการใช้งาน
หลักสู ตรชุดฝึ กศูนย์ยทุ ธการด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์ เป็ นหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้นายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ผา่ นการอบรม สามารถนาความรู ้และประสบการณ์ไปปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ในห้องศูนย์ยทุ ธการของเรื อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เมื่อได้เปิ ดการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรนี้แล้ว
หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมขึ้นด้วยประการใด กฝร. จะได้ดาเนินการปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
สิ งหาคม ๒๕๔๙

หลักสู ตร ๓๔๑๗ ชุดฝึ กศูนย์ยทุ ธการด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์
(CIC TEAM WITH ASTT)
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๙
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และฝึ กอบรมกาลังพลของ กร. ที่ปฏิบตั ิงานในห้องศูนย์ยทุ ธการในเรื อ ให้มี
ความรู ้ ความชานาญและทักษะในการปฏิบตั ิงานด้านศูนย์ยทุ ธการประจาเรื อด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์ ทั้งนี้
มีการจาลองสถานการณ์ฝึกจริ งมาแสดงให้เห็นภาพการฝึ ก
ทาให้การฝึ กมีความสมบูรณ์แบบและมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
๒. คุณสมบัติผเู ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศ ร.ต. – น.ท. และนายทหารประทวนพรรค - เหล่าทหารสัญญาณ
ชั้นยศ จ.ต. – พ.จ.อ.
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๒ 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
พลศึกษา
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยน และการฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๓๐ ชม.
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการฝึ กอบรม เป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วย และการบรรยายพิเศษ - ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย
คะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่า
ด้วยการดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การ
ดาเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 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 โมงและ
หน่วยกิต ดังนี้
จานวนชัว่ โมง
ชื่อวิชา
ทฤษฎี
ปฏิบตั ิ
สอบ
รวม หน่วยกิต
๑. ศูนย์ยทุ ธการในการปฏิบตั ิการทางเรื อสาขาต่าง ๆ
๑๒
๙
๒๑
๒. การสื่ อสารและการพล็อต
๓
๓
๓. ฝึ กสถานการณ์ป้องกันภัยสามมิติ
๖
๖
รวม
๑๕
๑๕
๓๐
๑
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้าย ดังนี้
๑๐.๑.๑ ชุดวิชา ศูนย์ยทุ ธการด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์
ผนวก ก.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๓๔๑๗ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรกคือ
ชัว่ โมงการสอน ทางทฤษฎี เลขตัวหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. ชุดวิชา ๓๔๑๗ ศูนย์ยทุ ธการด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์ ๓๐ ชัว่ โมง หน้า ๕ - ๖
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๓ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๓๔๑๗.๑ ชุดวิชา ศูนย์ยทุ ธการด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์
๑ หน่วยกิต (๑๕ - ๑๕ - ๐ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป หลักสู ตรชุดฝึ กศูนย์ยทุ ธการด้วยเครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์ เป็ นหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนที่ผา่ นการอบรม
สามารถนาความรู ้และประสบการณ์ไป
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งและ
หน้าที่ต่าง ๆ ในห้องศูนย์ยทุ ธการของเรื อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ศูนย์ยทุ ธการในการปฏิบตั ิการทางเรื อสาขาต่าง ๆ (๑๒/๙)
๑.๑ ยุทธวิธีการรบผิวน้ าและศูนย์ยทุ ธการในการรบผิวน้ า ( ๓/๒ )
๑.๑.๑ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิในการรบผิวน้ า
๑.๑.๒ การดาเนินการฝึ กตามยุทธวิธีการรบผิวน้ า
๑.๒ ยุทธวิธีและศูนย์ยทุ ธการในการปราบเรื อดาน้ า (๓/๒)
๑.๒.๒ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิในการปราบเรื อดาน้ า
๑.๒.๓ การดาเนินการฝึ กตามยุทธวิธีการปราบเรื อดาน้ า
๑.๓ การป้ องกันภัยทางอากาศ (๒/๒)
๑.๓.๑ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิในการป้ องกันภัยทางอากาศ
๑.๓.๒ การดาเนินการฝึ กตามยุทธวิธีการป้ องกันภัยทางอากาศ
๑.๔ การควบคุมคลื่นเรื อเล็ก (๒/๒)
๑.๔.๑ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิในการควบคุมคลื่นเรื อเล็ก
๑.๓.๒ การดาเนินการฝึ กตามยุทธวิธีการควบคุมคลื่นเรื อเล็ก
๑.๕ การควบคุมการล่าทาลายทุ่นระเบิด (๒/๑)
๑.๕.๑ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิในการล่าทาลายทุ่นระเบิด
๑.๕.๒ การดาเนินการฝึ กตามยุทธวิธีการล่าทาลายทุ่นระเบิด
๒. การสื่ อสารและการพล็อต (๓/๐)
๒.๑ การพูดวิทยุโทรศัพท์ การรายงานเป้า และการออกเสี ยง
๒.๒ การพล็อตเป้ าและการกาหนดสัญลักษณ์ของเป้ า
๓. ฝึ กสถานการณ์ป้องกันภัยสามมิติ (๐/๖)
๓.๑ การปฏิบตั ิการทางเรื อในแต่ละสาขา

-๔สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อชุดวิชา

๑. ศูนย์ยทุ ธการในการปฏิบตั ิการทางเรื อสาขาต่าง ๆ
๒. การสื่ อสารและการพล็อต
๓. ฝึ กสถานการณ์ป้องกันภัยสามมิติ
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย

ปฏิบตั ิ

๑๒
๓
๑๕

๙
๖
๑๕

หน่วยกิต

การวัดและการ
หมายเหตุ
ประเมินผล

สอบปฏิบตั ิ
๑

รายการแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการใช้เครื่ องฝึ กจาลองยุทธ์ของ กฝย.
๒. คู่มือการปฏิบตั ิการรบผิวน้ า
๓. การสื่ อสารราชนาวี
๔. คู่มือศูนย์ยทุ ธการของ กฝร.
๕. คู่มือนายทหารปราบเรื อดาน้ าของ กฝร. เล่ม ๑ และ เล่ม ๒
๖. อทร.๕๓๐๑
๗. อทร.๕๓๐๒
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กศูนย์ยทุ ธการและสื่ อสาร กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

