หลักสู ตร ๖๑๐๗
นายทหารปราบเรื อดาน้าและควบคุมอากาศยานปราบเรื อดาน้า
กองฝึ กปฏิบัติการทางเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๔

คำนำ
หลักสู ตรนายทหารปราบเรื อดาน้ าและควบคุมอากาศยานปราบเรื อดาน้ า ฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งมาจาก
หลักสู ตรนายทหารปราบเรื อดาน้ าและควบคุมอากาศยานปราบเรื อดาน้ า ฉบับที่ ยศ.ทร. ให้ความเห็นชอบไว้
เมื่อ ๗ พ.ย.๔๖ โดยปรับเนื้อหาวิชา ระยะเวลาการสอน และปรับกลุ่มวิชาใหม่ ให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น พร้อมขยาย
เวลาของหลักสู ตรเดิมจาก ๘ สัปดาห์ เป็ น ๙ สัปดาห์
การปรับปรุ งหลักสู ตรขึ้นใหม่ เนื่องจากปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงเครื่ องมือ/อุปกรณ์ หรื ออาวุธยุทโธปกรณ์
ตลอดจนยุทธวิธีในการปราบเรื อดาน้ าที่ทนั สมัยยิง่ ขึ้น จึงจาเป็ นต้องใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิกบั เครื่ องฝึ กเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมเกิดความรู ้ ความชานาญ พร้อมที่จะปฏิ บตั ิงานได้จริ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
เพื่อเตรี ยมความพร้อมทางด้านองค์บุคคลและองค์วตั ถุ ในการที่ ทร.จะมีการจัดหาเรื อดาน้ าในอนาคต ดังนั้น
จึงต้องเพิ่มเวลาของหลักสู ตรสาหรับภาคทฤษฎีและฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยเครื่ องฝึ กอีก ๑ สัปดาห์ เมื่อได้เปิ ดการอบรม
ตามหลักสู ตรฉบับนี้แล้ว หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้มีความเหมาะสมเป็ นประการใด กฝร.จะได้พิจารณา
ปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
เมษายน ๒๕๕๔

หลักสู ตร ๖๑๐๗ นายทหารปราบเรื อดาน้ าและควบคุมอากาศยานปราบเรื อดาน้ า
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๔
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ให้แก่ผเู ้ ข้ารับการศึกษา เกี่ยวกับการปราบเรื อดาน้ าและการควบคุม
อากาศยานปราบเรื อดาน้ า ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารปราบเรื อดาน้ า ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวิน (นว.ก.) ชั้นยศ ร.ต. - ร.อ. และเตรี ยมไว้สาหรับบรรจุ เป็ นนายทหาร
ปราบเรื อดาน้ าในเรื อที่มีหน้าที่ปราบเรื อดาน้ า ในปี งป. ถัดไปเป็ นหลัก
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๙ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อ ฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อ ฝึ กปฏิบตั ิ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เป็ นเวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลาประมาณ ๒๗๐ ชัว่ โมง
๔.๔ การกาหนดการเปิ ดอบรมและปิ ดอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
มี
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. การวัดและประเมินผลการศึกษา
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

- ๒๘. 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 และ
กาหนดชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิต และ
ให้เทียบเศษของชัว่ 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 โมงและหน่วยกิต
ดังนี้
ชื่อวิชา
- ปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ าโดยทัว่ ไปและเรื อดาน้ า
- สมุทรศาสตร์ เกี่ยวกับการปราบเรื อดาน้ า
- โซนาร์ คุณลักษณะของเป้า และการวินิจฉัยเป้า
- อาวุธปราบเรื อดาน้ า, เครื่ องควบคุมการยิง,
มาตรการต่อต้านเรื อดาน้ าและตอร์ ปิโด
- การจัดระเบียบงาน , ระบบศูนย์ยทุ ธการในการ
ปราบเรื อดาน้ า และการฝึ กร่ วมกับนาวีต่างประเทศ
- การปราบเรื อดาน้ าด้วยเรื อผิวน้ า
- การปราบเรื อดาน้ าด้วยอากาศยาน
- การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดา
น้ าและการศูนย์ยทุ ธการ
- การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเรื อฝึ กและการดู
กิจการนอกหน่วย
รวม

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ
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-๓๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ าโดยทัว่ ไปและเรื อดาน้ า
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ สมุทรศาสตร์ เกี่ยวกับการปราบเรื อดาน้ า
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ โซนาร์ คุณลักษณะของเป้า และการวินิจฉัยเป้า
ผนวก ค.
๑๐.๑.๔ อาวุธปราบเรื อดาน้ า, เครื่ องควบคุมการยิง , มาตรการต่อต้านเรื อดาน้ า
ผนวก ง.
และตอร์ปิโด
๑๐.๑.๕ การจัดระเบียบงาน, ระบบศูนย์ยทุ ธการในการปราบเรื อดาน้ า
ผนวก จ.
และการฝึ กร่ วมกับนาวีต่างประเทศ
๑๐.๑.๖ การปราบเรื อดาน้ าด้วยเรื อผิวน้ า
ผนวก ฉ.
๑๐.๑.๗ การปราบเรื อดาน้ าด้วยอากาศยาน
ผนวก ช.
๑๐.๑.๘ การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ าและการศูนย์ยทุ ธการ ผนวก ซ.
๑๐.๑.๙ การปราบเรื อดาน้ าด้วยเรื อฝึ ก
ผนวก ฌ.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๖๑๐๗ เป็ นหมวดเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้นๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ ชัว่ โมง
การสอนทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก.วิชา ๖๑๐๗.๑ ปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ าโดยทัว่ ไปและเรื อดาน้ า ๑๓ ชม. หน้า ๕ - ๖
ผนวก ข.วิชา ๖๑๐๗.๒ สมุทรศาสตร์ เกี่ยวกับการปราบเรื อดาน้ า
๑๖ ชม. หน้า ๗ - ๘
ผนวก ค.วิชา ๖๑๐๗.๓ โซนาร์ คุณลักษณะของเป้า และการวินิจฉัยเป้า
๒๕ ชม.หน้า ๙ - ๑๐
ผนวก ง.วิชา ๖๑๐๗.๔ อาวุธปราบเรื อดาน้ า , เครื่ องควบคุมการยิง ,
๒๕ ชม. หน้า ๑๑ - ๑๒
มาตรการต่อต้านเรื อดาน้ า และตอร์ปิโด
ผนวก จ.วิชา ๖๑๐๗.๕ การจัดระเบียบงาน , ระบบศูนย์ยทุ ธการในการ
๑๙ ชม.ห น้ า ๑๓ - ๑๔
ปราบเรื อดาน้ าและการฝึ กร่ วมกับนาวีต่างประเทศ
ผนวก ฉ.วิชา ๖๑๐๗.๖ การปราบเรื อดาน้ าด้วยเรื อผิวน้ า
๓๒ ชม.หน้า ๑๕ - ๑๖
ผนวก ช.วิชา ๖๑๐๗.๗ การปราบเรื อดาน้ าด้วยอากาศยาน
๒๖ ชม. หน้า ๑๗ - ๑๘
ผนวก ซ.วิชา ๖๑๐๗.๘ การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า
๘๔ ชม. หน้า ๑๙ - ๒๐
และการศูนย์ยทุ ธการ

-๔ผนวก ฌ.วิชา ๖๑๐๗.๙

การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเรื อฝึ ก

๓๐ ชม. หน้า ๒๑

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๕ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๖๑๐๗.๑ ปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ าโดยทัว่ ไปและเรื อดาน้ า
๐.๕ หน่วยกิต (๙-๓-๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการศึกษาได้ทราบและเข้าใจหลักการ แนวความคิด คุณลักษณะและยุทธวิธี
ตลอดจนประวัติความเป็ นมาของการปราบเรื อดาน้ าและเรื อดาน้ าอย่างกว้างๆ เพื่อใช้เป็ นมูลฐานในการศึกษาต่อไป
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ าโดยทัว่ ไป (๓/๐)
๑.๑ ประวัติ การพัฒนา แนวความคิดและภารกิจในการปราบเรื อดาน้ า
๑.๒ เครื่ องมือค้นหาและอาวุธปราบเรื อดาน้ าโดยทัว่ ไป
๑.๓ หน่วยปราบเรื อดาน้ าและการปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ าร่ วม
๑.๔ หน้าที่ของนายทหารปราบเรื อดาน้ า
๑.๕ ภารกิจของกองทัพเรื อในสงครามปราบเรื อดาน้ า
๒. เรื อดาน้ า (๖/๓)
๒.๑ ประวัติและการใช้เรื อดาน้ าในสงครามทางเรื อ
๒.๑.๑ วิวฒั นาการของเรื อดาน้ า
๒.๑.๒ บทบาทของเรื อดาน้ าในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และในสงครามอื่น ๆ
๒.๒คุณลักษณะและยุทธวิธีของเรื อดาน้ า
๒.๒.๑ หลักการของเรื อดาน้ าและความได้เปรี ยบของเรื อดาน้ า
๒.๒.๒ การใช้เรื อดาน้ าในทางยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี
๒.๓ เรื อดาน้ าในยุคปั จจุบนั
๒.๓.๑ ชนิดและประเภทของเรื อดาน้ า
๒.๓.๒ เรื อดาน้ าของสหรัฐนาวี สหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศเพื่อนบ้าน
เวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ

หน่วยกิต

- ปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ าโดยทัว่ ไป
๓
๑
- เรื อดาน้ า
๖
๓
รวม
๙
๓
๑
๐.๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. THE ANTI - SUBMARINE OFFICER NAVPERS 10778
๒. SONARMAN 2 AND 3 VOL 1 RAVPERS 10138

การวัดและ
การ
ประเมินผล
สอบข้อเขียน

หมายเหตุ

-๖๓. INTRODUCTION TO SONAR NAVPERS 10130 - B , 10130 - E
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๖๑๐๗.๒ สมุทรศาสตร์ เกี่ยวกับการปราบเรื อดาน้ า
๑.๐ หน่วยกิต(๑๕-๐-๑.๐)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษาได้ทราบและเข้าใจในเรื่ องของสมุทรศาสตร์ซ่ ึงเป็ นปัจจัย
เกี่ยวกับการปราบเรื อดาน้ าที่สาคัญอย่างหนึ่ง เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ าให้บรรลุผล
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. สมุทรศาสตร์ โดยทัว่ ไปและเครื่ องมือวัดอุณหภูมิน้ าทะเล (๓/๐)
๑.๑ ความหมายของวิชาสมุทรศาสตร์
๑.๒ ความสาคัญของสมุทรศาสตร์ ต่อการปราบเรื อดาน้ า
๑.๓ เครื่ องมือวัดอุณหภูมิน้ าทะเล
๑.๓.๑ ความสาคัญในการตรวจอุณหภูมิของน้ า
๑.๓.๒ หลักการและส่ วนประกอบของเครื่ องวัดอุณหภูมิน้ าทะเลแบบต่าง ๆ
๑.๓.๓ วิธีการปล่อย – เก็บเครื่ องวัดอุณหภูมิน้ าทะเล
๑.๓.๔ วิธีการตรวจวัดอุณหภูมิ
๒. เสี ยงใต้น้ าที่เกี่ยวกับการปราบเรื อดาน้ า (UNDERWATER ACOUSTICS) (๖/๐)
๒.๑ ธรรมชาติของเสี ยงใต้น้ า
๒.๒อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อการเดินทางของคลื่นเสี ยง
๒.๓ พลังงานของคลื่นเสี ยงที่สูญเสี ยในขณะที่เดินทาง
๒.๔ พื้นเสี ยง (BACKGROUND NOISE)
๒.๕ ระดับเสี ยง
๒.๖ วิธีหาเส้นทางเดินเสี ยง
๓. การคาดคะเนระยะได้ผลของโซนาร์ (๖/๐)
๓.๑ ความสาคัญของการหาระยะได้ผลของโซนาร์ในทางยุทธวิธี
๓.๒ สมการโซนาร์
๓.๓ วิธีการหาระยะได้ผลของโซนาร์
๓.๔ การใช้โปรแกรมคานวนระยะตรวจจับของโซนาร์

-๘เวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ

หน่วยกิต

การวัดและ
การ
ประเมินผล

- สมุทรศาสตร์ โดยทัว่ ไปและเครื่ องมือวัด
๓
อุณหภูมิน้ าทะเล
๑
สอบข้อเขียน
- เสี ยงใต้น้ าที่เกี่ยวกับการปราบเรื อดาน้ า
๖
- การคาดคะเนระยะได้ผลของโซนาร์
๖
รวม
๑๕
๑
๑.๐
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑.. LIFE NATURE LIBRARY “THE SEA”
๒. OCEAN SCIENCE
๓. INTRODUCTION TO SONAR NAVPERS 10130 - B
๔. INSTRUCTION BOOK FOR BATHY THERMOGRAPH NAVSHIP 91519 A.
๕. NWP 24 – 1 – 1 (PRINCIPLES OF LOFARGRAM ANALYSIS VOL 1)
๖. FLEET OCEANOGRAPHIC AND ACOUSTIC REFERENCE MANUAL
๗. PRINCIPLES OF UNDERWATER SOUND, RJ URICK
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๙ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๖๑๐๗.๓ โซนาร์คุณลักษณะเป้าและการวินิจฉัยเป้า
๑.๐ หน่วยกิต (๑๘-๖-๑.๐)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางาน การใช้เครื่ องโซนาร์ แบบต่างๆ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบและวิธีการวินิจฉัยเป้าที่ตรวจจับได้โดยเครื่ องโซนาร์
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. หลักการของโซนาร์ (๓/๐)
๑.๑ หลักการ Active Sonar
๑.๒ หลักการ Passive Sonar
๒. เครื่ องโซนาร์ แบบต่างๆ (๖/๐)
๒.๑ เครื่ องโซนาร์ Hull Mounted sonar
๒.๒ เครื่ องโซนาร์ TAS
๒.๓ เครื่ องโซนาร์ VDS
๒.๔ เครื่ องโซนาร์ Intercept Sonar
๒.๕ เครื่ องโซนาร์ CAS
๒.๖ เครื่ องโซนาร์ FAS
๒.๗ เครื่ องโซนาร์ PRS
๒.๘ เครื่ องโซนาร์ Dipping Sonar (HELRAS)
๒.๙ เครื่ องโซนาร์ MAS
๒.๑๐ เครื่ องโซนาร์ Active Submarine Sonar
๒.๑๑ Sonobuoy
๒.๑๒ โทรศัพท์ใต้น้ า
๓. คุณลักษณะและการวินิจฉัยเป้าและแบบมาตรฐานในการรายงานเป้า (๓/๐)
๓.๑ การเคลื่อนไหวของเป้า และ DOPPLER
๓.๒ คุณสมบัติในการสะท้อนเสี ยงของเป้า
๓.๓ ขนาดของเป้า
๓.๔ TARGET ASPECT
๓.๕ ความลึกของเป้า
๓.๖ กรรมวิธีในการวินิจฉัยเป้า
๓.๗ ปั ญหาทัว่ ๆ ไปในการวินิจฉัยเป้า
๓.๘ แบบมาตรฐานในการ CLASSIFY เป้า
๓.๙ ขั้นตอนในการรายงานเป้ าที่ตรวจพบ
๔. การใช้โซนาร์ 21C (๓/๓)

- ๑๐ ๕. การวิเคราะห์ภาพความถี่ต่า (LOFARGRAM ANALYSIS) (๓/๓)
๗.๑ ลักษณะภาพ LOFARGRAM
๗.๒ แหล่งกาเนิดเสี ยงความถี่ต่า
๗.๓ การวิเคราะห์ภาพ LOFARGRAM
เวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- หลักการของโซนาร์
- เครื่ องโซนาร์ แบบต่างๆ
- คุณลักษณะและการวินิจฉัยเป้า
และแบบมาตรฐานในการรายงานเป้า
- การใช้โซนาร์ 21C
- การวิเคราะห์ภาพความถี่ต่า
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๓
๖
๓

-

๑

๓
๓
๑๘

๓
๓
๖

๑

หน่วยกิต

การวัดและการ
ประเมินผล

สอบข้อเขียน

๑.๐

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนนายทหารปราบเรื อดาน้ าเล่ม 1 , 2
๒. คู่มือการใช้เครื่ องโซนาร์ DSQS - 21 C
๓. THE ASW OFFICER NAVPERS 10778
๔. INTRODUCTION TO SONAR NAVPERS 10130 - E
๕. คู่มือระบบปราบเรื อดาน้ า ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

- ๑๑ ผนวก ง.
ชื่อวิชา ๖๑๐๗.๔ อาวุธปราบเรื อดาน้ า เครื่ องควบคุมการยิง
๑.๐ หน่วยกิต (๑๘-๖-๑.๐)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธปราบเรื อดาน้ า เครื่ องควบคุม
การยิงอาวุธปราบเรื อดาน้ า
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. อาวุธปราบเรื อดาน้ าโดยทัว่ ไป (๒/๐)
๑.๑ หลักการเบื้องต้นของอาวุธปราบเรื อดาน้ า
๑.๒ อาวุธปราบเรื อดาน้ าที่มีใช้ใน ทร.ไทย ระเบิดลึก ตอร์ปิโด จรวดปราบเรื อดาน้ า ASROC
๑.๓ หลักการเบื้องต้นของเครื่ องควบคุมการยิงอาวุธปราบเรื อดาน้ า
๒. ระเบิดลึก(๑/๐)
๓. ตอร์ปิโด ( ตอร์ ปิโด MK.44 - 1 , MK.46 , ตอร์ปิโดสติงเรย์ ) (๘/๐)
๓.๑ ส่ วนประกอบและการทางาน
๓.๒ วิธีดาเนินการยิง วิธีการเก็บรักษา
๔. จรวดปราบเรื อดาน้ า ( จรวดปราบเรื อดาน้ าชุด ร.ล.เจ้าพระยาและ ASROC ) (๑/๐ )
๔.๑ ส่ วนประกอบและการทางาน
๔.๒ วิธีดาเนินการยิง วิธีการเก็บรักษา
๕. เครื่ องควบคุมการยิงที่มีใช้ใน ทร.ไทย MK.264, MK.309, LCC , CRU MK.114 (๖/๖)
เวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๒
๑
๘
๑
๑
๖
๖
๑๘
๖
๑

หน่วยกิต

การวัดและการ
หมายเหตุ
ประเมินผล

- อาวุธปราบเรื อดาน้ าโดยทัว่ ไป
- ระเบิดลึก
- ตอร์ปิโด
สอบข้อเขียน
- จรวดปราบเรื อดาน้ า
- เครื่ องควบคุมการยิง
รวม
๑.๐
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนของแผนกการปราบเรื อดาน้ า กฝป.กฝร.
๒. THE ANTI - SUBMARINE OFFICER NAVPERS 10778
๓. SONARMAN 3 & 2 VOL. 1 NAVPERS 10138
๔. คู่มือการใช้ตอร์ ปิโดแบบสติงเรย์ และ คคย. ของ ร.ล.รัตนโกสิ นทร์
๕. คู่มือระบบปราบเรื อดาน้ าของเรื อชุด ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ ร.ล.เจ้าพระยา

- ๑๒ ๖. PRINCIPLES OF NAVAL WEAPONS SYSTEMS, EDITED BY CDR JOSEPH HALL USA.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๓ ผนวก จ.
ชื่อวิชา ๖๑๐๗.๕ การจัดระเบียบงาน,ระบบศูนย์ยทุ ธการในการปราบเรื อดาน้ าและ ๑.๐หน่วยกิต (๑๕-๓-๑.๐)
การฝึ กร่ วมกับนาวีต่างประเทศ
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการศึกษาได้ทราบแนวทางการจัดระเบียบงานภายในเรื อเกี่ยวกับการปราบเรื อดาน้ า
การจัดศูนย์ยทุ ธการในการปราบเรื อดาน้ า การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของเป้า วิธีการปฏิบตั ิในการฝึ กปราบเรื อดาน้ า
ร่ วมกับนาวีต่างประเทศ ตลอดจนการระมัดระวังป้ องกันอันตรายเมื่อฝึ กร่ วมกับเรื อดาน้ า และมีความรู ้ เกี่ ยวกับ
เครื่ องมือสื่ อสารและวิธีการสื่ อสารในการปราบเรื อดาน้ า
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ศูนย์ยทุ ธการและการสื่ อสารในการปราบเรื อดาน้ า (๓/๐)
๑.๑ หน้าที่ของศูนย์ยทุ ธการในการปราบเรื อดาน้ า
๑.๒ ขั้นความพร้อมรบในการปราบเรื อดาน้ าและการจัดเจ้าหน้าที่ประจาสถานีปราบเรื อดาน้ า
๑.๓ การพล็อตในการปราบเรื อดาน้ า
๑.๔ ระบบศูนย์ยทุ ธการในการปราบเรื อดาน้ าของเรื อต่าง ๆ
๑.๕ การสื่ อสารภายในและการสื่ อสารภายนอก
๒. ระบบปราบเรื อดาน้ า ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (๓/๓)
๒.๑ ระบบตรวจจับ ระบบอาวุธ ระบบควบคุมการสัง่ การ
๒.๒ระบบศูนย์ยทุ ธการในการปราบเรื อดาน้ า
๓. การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของเป้า (TARGET MOTION ANALYSIS) (๓/๐)
๓.๑ พื้นฐานการทา TMA
๓.๒ การพล็อตแบบต่างๆ
๓.๓ การกาหนดตาบลที่เป้ า
๓.๔ การปฏิบตั ิของทีม TMA
๔. การฝึ กร่ วมกับเรื อดาน้ า (CASEX (๖/๐)
๔.๑ การปฏิบตั ิโดยทัว่ ไปในการปราบเรื อดาน้ าร่ วมกับ ทร. ต่างประเทศ
๔.๒ ความหมายและวิธีการฝึ กของ CASEX แบบต่าง ๆ
๔.๔ ความรับผิดชอบเมื่อฝึ กกับเรื อดาน้ า
๔.๕ สัญญาณสากลแสดงการปรากฏตัวของเรื อดาน้ า และการปฏิ บตั ิ ของเรื อผิวน้ าเมื่ อเรื อดาน้ า
ดาและโผล่ข้ ึนผิวน้ า
๔.๖ การเขียน OPTASK ASW

- ๑๔ เวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ศูนย์ยทุ ธการและการสื่ อสารในการปราบ
เรื อดาน้ า
- การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของเป้า(TMA)
- ระบบปราบเรื อดาน้ า ร.ล.พุทธยอดฟ้าฯ
- การฝึ กร่ วมเรื อดาน้ า (CASEX)
รวม

จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต การวัดและการ หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
๓

-

๓
๓
๖

๓
-

๑๕

๓

๑

๑.๐

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนของแผนกการปราบเรื อดาน้ า กฝป.กฝร.
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๓. คู่มือระบบปราบเรื อดาน้ า ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
๔. ATP 1 (A) VOL 1
๕. NWP 60 – 3 (SURFACE SHIP PASSIVE LOCALIZATION AND TARGET MOTION ANALYSIS)
๖. ATP 28
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๕ ผนวก ฉ.
ชื่อวิชา ๖๑๐๗.๖ การปราบเรื อดาน้ าด้วยเรื อผิวน้ า
๑.๕ หน่วยกิต (๒๗-๓-๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการศึกษาได้ทราบถึง การปกครองบังคับบัญชาในการปราบเรื อดาน้ า
หลักนิ ยมและวิธีการนาเรื อเข้าต่อตีเรื อดาน้ าด้วยอาวุธต่างๆ ตลอดจนแบบและวิธีการนาเรื อเข้าต่อตีคน้ หา
เรื อดาน้ า มาตรการต่อต้านเรื อดาน้ าและตอร์ ปิโด การจัดการป้ องกันภัยจากเรื อดาน้ าในขอบเขตรับผิดชอบ
ของนายทหารปราบเรื อดาน้ า นายยามเรื อเดิน และผูบ้ งั คับการเรื อ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การควบคุมบังบัญชาในการปราบเรื อดาน้ า (๓/๐)
๒. หน้าที่และการปฏิบตั ิของ SAU/ASAU (๓/๐)
๓. แบบของการค้นหาเรื อดาน้ า/ลาดตระเวน (๓/๐)
๔. แบบของการต่อตีเรื อดาน้ า (๓/๐)
- Urgent Attack และ Deliberate Attack
๕. แบบของการเข้าสู่ DATUM (๓/๓)
๕.๑ Direct Approach
๕.๒ Offset Approach
๕.๓ Intercept Approach
๕.๓.๑ การใช้ CONE OF COURSE
๖. ขั้นตอนการปราบเรื อดาน้ า IFCAL (๓/๐)
๗. การจัดเรื อฉากในการป้ องกันภัยจากเรื อดาน้ า (๓/๐)
๗.๑ การออกแบบ INNER SCREEN
๗.๒ วิธีการจัดและวางตาแหน่งเรื อฉากในการป้ องกันภัยจากเรื อดาน้ า
๘. การออกจากท่าและการเข้าท่าของกระบวนเรื อและการจัดระบบควบคุมเรื อพาณิ ชย์ (๓/๐)
๙. มาตรการต่อต้านเรื อดาน้ าและตอร์ ปิโด (๓/๐)

- ๑๖ เวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
- การควบคุมบังบัญชาในการปราบเรื อดาน้ า
๓
- หน้าที่และการปฏิบตั ิของ SAU/ASAU
๓
- แบบของการค้นหาเรื อดาน้ า
๓
- แบบของการต่อตีเรื อดาน้ า
๓
- แบบของการเข้าสู่ DATUM
๓
สอบปฏิบตั ิ
๓
- IFCAL
๓
๒
สอบข้อเขียน
- การจัดเรื อฉากในการป้ องกันภัยจากเรื อดาน้ า
๓
- การออกจากท่าและการเข้าท่าของกระบวนเรื อ
๓
และการจัดระบบควบคุมเรื อพาณิ ชย์
- มาตรการต่อต้านเรื อดาน้ าและตอร์ ปิโด
๓
หัวข้อวิชา

รวม
๒๗
๓
๒
๑.๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนของแผนกการปราบเรื อดาน้ า กฝป.กฝร.
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๓. ATP 1 (A) VOL 1
๔. ATP 2 (A)
๕. AXP 1 (A)
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

- ๑๗ ผนวก ช.
ชื่อวิชา ๖๑๐๗.๗ การปราบเรื อดาน้ าด้วยอากาศยาน
๑.๐ หน่วยกิต (๑๒-๑๒-๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษาได้ทราบถึงการใช้อากาศยานในการปราบเรื อดาน้ าและการปฏิบตั ิการ
ปราบเรื อดาน้ าร่ วมกันระหว่างเรื อ - อากาศยาน เพื่อให้การประสานงานการปราบเรื อดาน้ าดาเนิ นไปอย่าง
ได้ผลโดยสมบูรณ์
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การใช้อากาศยานในการปราบเรื อดาน้ า (๓/๐)
๑.๑ คุณลักษณะและข้อดี - ข้อเสี ย ของการใช้ บ./ฮ. ในการปราบเรื อดาน้ า
๑.๒ บ.และ ฮ. แบบต่างๆ ที่ใช้ในการปราบเรื อดาน้ า
๑.๓ แบบการควบคุมอากาศยาน และกฏความปลอดภัยต่าง ๆ
๑.๔ ปฏิบตั ิการสนับสนุ นการปราบเรื อดาน้ าด้วยอากาศยาน
๒. การใช้เฮลิคอปเตอร์ ในการปราบเรื อดาน้ า (๓/๐)
๒.๑ การค้นหา (Air plans)
๒.๒ การโจมตี (VECTAC)
๒.๓ การใช้ตอร์ปิโด
๒.๔ การพิสูจน์ทราบ
๓. การใช้อากาศยานปี กนิ่งในการปราบเรื อดาน้ า (๓/๐)
๓.๑ การค้นหา (Air plans)
- การคานวน Track Spacing
- การใช้ Sonobuoys
- การใช้ MAD
๓.๒ การโจมตี (VECTAC)
๓.๓ การใช้ตอร์ ปิโด
๓.๔ การพิสูจน์ทราบ
๔. วิธีการควบคุมอากาศยานปราบเรื อดาน้ า ( ๓/๑๒ )
๔.๑ แบบของการควบคุม
๔.๒ CHECK IN - CHECK OUT PROCEDURE
๔.๓ MADVEC
๔.๔ DIPPING
๔.๕ VECTAC

- ๑๘ เวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ สอบ
- การใช้อากาศยานในการปราบเรื อดาน้ า
๓
สอบปฏิบตั ิ
- การใช้เฮลิคอปเตอร์ ในการปราบเรื อดาน้ า
๓
สอบข้อเขียน
- การใช้อากาศยานปี กนิ่งในการปราบเรื อดาน้ า
๓
- วิธีการควบคุมอากาศยานปราบเรื อดาน้ า
๓
๑๒
๒
รวม
๑๒
๑๒
๒
๑.๐
หัวข้อวิชา

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนของแผนกการปราบเรื อดาน้ าและตอร์ ปิโด กฝอ.กฝร.
๒. AXP – 1 (A)
๓. ELEASWSCOL SAN DIEGO , AIR CONTROL INSTRUCTION
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

- ๑๙ ผนวก ซ.
ชื่อวิชา ๖๑๐๗.๘ การปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ าและการศูนย์ยทุ ธการ ๒.๕ หน่วยกิต(๐-๘๔-๐)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษาได้เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่นายทหารปราบเรื อดาน้ า
และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปราบเรื อดาน้ าได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นให้เกิดความชานาญในขั้นปฏิบตั ิ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ฝึ กหน้าที่ต่างๆ ในชุดปราบเรื อดาน้ า การสื่ อสารและการศูนย์ยทุ ธการ (๐/๖)
๒. ฝึ กการค้นหาและต่อตีเรื อดาน้ าด้วยเรื อลาเดียว (๐/๑๒)
๓. ฝึ กการต่อตีและค้นหาเรื อดาน้ าด้วยเรื อหลายลา (๐/๒๔)
- แผนการค้นหาและต่อตีแบบต่าง ๆ
๔. ฝึ กการจัดเรื อฉาก การจัด SAU และยุทธวิธีปราบเรื อดาน้ า (๐/๑๒)
๕. ฝึ กการปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ า ร่ วมเรื อและอากาศยาน (๐/๒๔)
๖. ฝึ กโจทย์สถานการณ์ฝึกในทะเล (๐/๖)
เวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ หน่วยกิต

- ฝึ กหน้าที่ต่างๆ ในชุดปราบเรื อดาน้ าการ
สื่ อสาร และ ศยก.
- ฝึ กการต่อตี/ค้นหาเรื อดาน้ าด้วยเรื อลาเดียว
- ฝึ กการต่อตี/ค้นหาเรื อดาน้ าด้วยเรื อหลายลา

-

๖

-

๑๒
๒๔

- ฝึ กการจัดเรื อฉาก , การจัด SAU และยุทธวิธี
การปราบเรื อดาน้ า
- ฝึ กการปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ าร่ วมเรื อ/
อากาศยาน
- ฝึ กโจทย์สถานการณ์ฝึกในทะเล
รวม

-

๑๒

-

๒๔

-

๖
๘๔

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนของแผนกการปราบเรื อดาน้ า กฝป.กฝร.
๒. คู่มือการเรี ยนของ กฝย.กฝร.

๒.๕

การวัดและ
การ
ประเมินผล

หมายเหตุ

ประเมินค่า
โดย
ครู ผฝู ้ ึ กสอน

ให้คะแนนจาก
การฝึ กแก้ปัญหา
เป็ นกลุ่มหรื อ
รายบุคคล

- ๒๐ ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๒๑ ผนวก ฌ.
ชื่อวิชา ๖๑๐๗.๙ การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเรื อฝึ ก
๑.๐ หน่วยกิต(๐-๓๐-๐)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการศึกษาได้มีความเข้าใจและปฏิบตั ิหน้าที่นายทหารปราบเรื อดาน้ า
และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปราบเรื อดาน้ าได้อย่างถูกต้อง โดยเน้นให้เกิดความชานาญในขั้นของการปฏิบตั ิ
ตลอดจนการประสานการปฏิบตั ิในลักษณะชุดปราบเรื อดาน้ า
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ฝึ กหน้าที่ต่างๆ ในชุดปราบเรื อดาน้ า การสื่ อสารและการศูนย์ยทุ ธการ (๐/๖)
๒. ฝึ กการค้นหาและต่อตีเรื อดาน้ าด้วยเรื อลาเดียว (๐/๓)
๓. ฝึ กการค้นหาและต่อตีเรื อดาน้ าด้วยเรื อหลายลา (๐/๓)
๔. ฝึ กการค้นหาและต่อตีเรื อดาน้ า ร่ วมเรื อและอากาศยาน (๐/๑๒)
๕. ฝึ กการจัดฉาก (SCREEN) คุม้ กันกระบวนเรื อและการจัด SAU (๐/๖)
เวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- ฝึ กหน้าที่ต่างๆ ในชุดปราบฯ
๖
- ฝึ กการค้นหาและต่อตีฯ (๑ ลา)
๓
- ฝึ กการค้นหาและต่อตีฯ ( ๒ ลา)
๓
- ฝึ กการค้นหาและต่อตีฯ เรื อ / อากาศยาน
๑๒
- ฝึ กการจัดฉาก (SCREEN) ต่างๆ
๖
รวม
๓๐
หัวข้อวิชา

หน่วยกิต

การวัดและการ
ประเมินผล

หมายเหตุ

ประเมินค่าโดย
ครู ผฝู ้ ึ กสอน

ให้คะแนนจากการ
ฝึ กแก้ปัญหาเป็ น
กลุ่มหรื อรายบุคคล

๑.๐

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
- คู่มือการเรี ยนของแผนกการปราบเรื อดาน้ า กฝป.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

