หลักสู ตร ๖๑๐๙ ผบ.เรื อและยุทธวิธีเรื อผิวนำ้
กองฝึ กปฏิบัติกำรทำงเรื อ
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๕๐

คำนำ
หลักสู ตร ผบ.เรื อและยุทธวิธีเรื อผิวน้ ำ ฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งมำจำกหลักสู ตรเดิมที่ ยศ.ทร.ให้
ควำมเห็นชอบไว้เมื่อ ๑๑ เม.ย.๓๓ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขหลักสู ตรให้มีควำมเหมำะสมทันสมัยสอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ และวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั เนื่องจำกได้ใช้หลักสู ตรต่อเนื่ องมำแล้วถึงประมำณ
๑๖ ปี
หลักสู ตรที่ปรับปรุ งใหม่น้ ี ยังคงระยะเวลำไว้ ๘ สัปดำห์ ประมำณ ๒๔๐ ชัว่ โมง เท่ำกับ
หลักสู ตรฉบับเดิม แต่ได้ตดั ทอนเพิ่มเติมเนื้อหำวิชำต่ำง ๆ ที่บรรจุในหลักสู ตรให้มีควำมสอดคล้องกับกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ของนำยทหำร ที่เข้ำรับกำรฝึ กอบรมมำกขึ้น โดยได้กำหนดเนื้ อหำวิชำทำงทฤษฎีและกำรฝึ ก
ปฏิบตั ิของหลักสู ตรให้เน้นควำมรู ้ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในตำแหน่ง ผบ.เรื อชั้น ๓ ขึ้นไป หรื อ
นำยทหำรยุทธกำรของเรื อชั้น ๑ ในเรื อต่ำง ๆ ของ กร. ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
เมื่อได้เปิ ดกำรอบรมตำมหลักสู ตรนี้แล้ว
หำกพบว่ำยังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้เกิดควำม
เหมำะสมเป็ นประกำรใด กฝร. จะได้พิจำรณำปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีควำมสมบูรณ์ข้ ึนในโอกำสต่อไป
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
ตุลำคม ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๖๑๐๙ ผบ.เรื อและยุทธวิธีเรื อผิวน้ ำ
(SURFACE WARFARE AND SHIP COMMANDER CURRICULUM)
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๕๐
๑. ควำมมุ่งหมำยของหลักสู ตร
เพื่อฝึ กอบรมนำยทหำรพรรคนำวินที่สำเร็ จกำรศึกษำจำก รร.นร. ให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถใน
สำขำวิชำควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกำรบริ หำรงำนในเรื อ กำรเดินเรื อ และยุทธวิธีของเรื อผิวน้ ำ จนสำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ในตำแหน่งผูบ้ งั คับกำรเรื อชั้น ๓ ขึ้นไป หรื อ นำยทหำรยุทธกำรของเรื อชั้น ๑ ในเรื อต่ำง ๆ ของ กร.
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นนำยทหำรพรรคนำวิน (นว.ก) ชั้นยศ ร.อ. – น.ท. ที่เตรี ยมบรรจุ หรื อได้รับกำรบรรจุเป็ นผู ้
บังคับกำรเรื อชั้น ๓ ขึ้นไป หรื อนำยทหำรยุทธกำรเรื อชั้น ๑ ในกองเรื อต่ำง ๆ ของ กร. และเคยผ่ำนหลักสู ตร
ของ กฝร. ๒ ใน ๕ หลักสู ตร คือ หลักสู ตรนำยทหำรประจำเรื อพรรคนำวิน หลักสู ตรต้นปื น หลักสู ตร
นำยทหำรปรำบเรื อดำน้ ำและควบคุมอำกำศยำนปรำบเรื อดำน้ ำ หลักสู ตรนำยทหำรอำวุธนำวิถี หลักสู ตร ผบ.
เรื อขนำดเล็ก (นว.ก) หรื อหลักสู ตรอื่นใดที่ กร.กำหนดภำยหลัง หำกผูท้ ี่ตอ้ งกำรเข้ำรับกำรฝึ กอบรมไม่ผำ่ น
หลักสู ตรตำมเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่ำว จะต้องผ่ำนกำรทดสอบควำมรู ้จำก กฝร. เกณฑ์ผำ่ นร้อยละ ๗๕
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๘ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์ให้มีกำรศึกษำ ๕ วัน
๔.๒ กำหนดเวลำฝึ กหัดศึกษำประจำวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐
พลศึกษำ
๐๘๓๐ - ๐๙๐๐
เวลำของผูบ้ งั คับบัญชำ
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ศึกษำในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
ศึกษำในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐
พลศึกษำ/ศึกษำตำมลำพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
เวลำของผูบ้ งั คับบัญชำ
๔.๓ กำรศึกษำภำคทฤษฎี กำรฝึ กภำคปฏิบตั ิในห้องฝึ กจำลอง และกำรฝึ กภำคปฏิบตั ิในทะเล รวมใช้เวลำ
ประมำณ ๒๔๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กำหนดกำรเปิ ดและปิ ดกำรอบรมเป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร.
๕. กำรจัดประสบกำรณ์นอกหน่วยและกำรบรรยำยพิเศษ
จัดให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำได้รับฟังกำรบรรยำยจำกผูบ้ งั คับบัญชำชั้นสู ง หรื อผูท้ ี่มีประสบกำรณ์ใน
กำรปฏิบตั ิกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรทั้งในหรื อนอก ทร. ตำมควำมเหมำะสม ใช้เวลำ ๓ - ๖ ชม. โดย
กำรดำเนินกำรในส่ วนนี้ถือเป็ นวิชำหลักในหลักสู ตรด้วย

-๒๖. คะแนนประจำตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
คะแนนประจำตัวนักเรี ยน พ.ศ.๒๕๓๐
๗. กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
ตำมระเบียบกองทัพเรื อ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษำทหำรเรื อ ว่ำ
ด้วยกำรดำเนินกำรศึกษำของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำม ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย กำร
ดำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชัว่ โมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และ
กำหนดชัว่ โมงกำรปฏิบตั ิประมำณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิต
และให้เทียบเศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ กำรเรี ยนภำคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ กำรเรี ยนภำคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ กำรฝึ กภำคสนำม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ กำรกำหนดวิชำในหลักสู ตร ทุกวิชำในหลักสู ตรเป็ นวิชำหลัก มีรำยชื่อวิชำ จำนวนชัว่ โมง
และหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชำ
- หน้ำที่ ผบ.เรื อ
- กำรเดินเรื อ
- ยุทธวิธีเรื อผิวน้ ำ
- กฎหมำย
- กำรบรรยำยพิเศษ
รวม

ทฤษฎี
๒๖
๒๑
๖๖
๖
๖
๑๒๕

จำนวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ
สอบ
๒
๓๐
๒
๗๕
๕
๑
๑๐๕
๑๐

รวม
๒๘
๕๓
๑๔๖
๗
๖
๒๔๐

หน่วยกิต
๑.๕
๒.๕
๔
๐.๕
- ไม่คิดหน่วยกิต
๘.๕

-๓๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำย ดังนี้
๑๐.๑.๑ หน้ำที่ ผบ.เรื อ
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ กำรเดินเรื อ
ผนวก ข
๑๐.๑.๓ ยุทธวิธีเรื อผิวน้ ำ
ผนวก ค
๑๐.๑.๔ กฎหมำย
ผนวก ง
๑๐.๑.๕ กำรบรรยำยพิเศษ (จัดตำมควำมเหมำะสม ๓ - ๖ ชม. ไม่กำหนดรำยละเอียดไว้เป็ นผนวก)
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๖๑๐๙ เป็ นหมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำ กำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำหรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชำในแต่ละผนวก เลขตัวแรกหมำยถึง
ชม.กำรสอนทำงทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมำย / คือ ชม.กำรสอนทำงปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก วิชำ ๖๑๐๙.๑ หน้ำที่ ผบ.เรื อ
๒๘ ชัว่ โมง หน้ำ ๔ - ๕
ผนวก ข วิชำ ๖๑๐๙.๒ กำรเดินเรื อ
๕๓ “ หน้ำ ๖ - ๗
ผนวก ค วิชำ ๖๑๐๙.๓ ยุทธวิธีเรื อผิวน้ ำ
๑๔๖ “ หน้ำ ๘ - ๑๑
ผนวก ง วิชำ ๖๑๐๙.๔ กฎหมำย
๗ “ หน้ำ ๑๒

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก
ชื่อวิชำ ๖๑๐๙.๑ หน้ำที่ ผบ.เรื อ
๑.๕ หน่วยกิต (๒๖ - ๐ - ๒)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำได้ทบทวนและเพิ่มพูนควำมรู ้เกี่ยวกับหน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ
กำรช่ำงกล และกำรธุรกำรที่ ผบ.เรื อ ควรทรำบ ตลอดจนทบทวนเพิม่ พูนควำมรู ้เกี่ยวกับผูน้ ำทหำรและ
คุณสมบัติของนำยทหำรเรื อไทย ซึ่งจะส่ งผลให้กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยและมี
ประสิ ทธิ ภำพเพิ่มขึ้น
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยหน้ำที่รำชกำรในเรื อหลวง พ.ศ.๒๕๓๑ (๑/๐)
- หน้ำที่ผบู ้ งั คับกำรเรื อ
๒. กำรช่ำงกลที่ ผบ.เรื อ ควรทรำบ (๑๘/๐)
๒.๑ กำรส่ งกำลังขับเคลื่อนของเรื อประเภทต่ำง ๆ (๖/๐)
๒.๑.๑ หลักกำรของเครื่ องยนต์ไอน้ ำ
๒.๑.๒ หลักกำรของเครื่ องยนต์ดีเซลและระบบควบคุม
๒.๑.๓ หลักกำรของเครื่ องยนต์แก๊สเทอร์ ไบน์
๒.๒ ระบบกำรซ่อมบำรุ งตำมแผนและงำนธุ รกำรของช่ำงกล (๓/๐)
๒.๓ ควำมปลอดภัย (Safety) และ กำรป้ องกันควำมเสี ยหำย (๙/๐)
๒.๓.๑ ทบทวนกำลังลอยและกำรทรงตัวของเรื อ (Ship Stability)
๒.๓.๒ ทบทวนกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย (Damage Control)
๒.๓.๓ กำรป้ องกันและกำรต่อต้ำนสงครำมนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี (Chemical Biology and
Radiological Defense; CBR Defense)
๓. ทบทวนผูน้ ำทหำรและคุณสมบัติของนำยทหำรเรื อไทย (๑/๐)
๔. กำรบริ หำรงำนธุ รกำรในเรื อ (๖/๐)
๔.๑ งำนสำรบรรณ
๔.๒ งำนธุรกำรในเรื อ
๔.๓ กำรเงินและกำรบัญชีเงินรำชกำร
๔.๔ กำรจัดพัสดุในเรื อ

-๕สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
- ระเบียบ ทร.ว่ำด้วยหน้ำที่รำชกำรใน
๑
- สอบข้อเขียน
เรื อหลวง พ.ศ.๒๕๓๑
- กำรช่ำงกลที่ ผบ.เรื อ ควรทรำบ
๑๘
- ทบทวนผูน้ ำทหำรและคุณสมบัติ
๑
ของนำยทหำรเรื อไทย
- กำรบริ หำรงำนธุรกำรในเรื อ
๖
รวม
๒๖
๑.๕
หัวข้อวิชำ

หมำยเหตุ

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. ระเบียบกองทัพเรื อว่ำด้วยหน้ำที่รำชกำรในเรื อหลวง พ.ศ.๒๕๓๑
๒. คู่มือกำรเรี ยนวิชำผูน้ ำทหำร ของโรงเรี ยนพันจ่ำ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๐๔
๓. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี วำ่ ด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และกำรปฏิบตั ิงำนสำนักงำนของ ดร.
อนันต์ สว่ำงศรี กศบ.สำนักพิมพ์พฒั นำกำรศึกษำ
๔. ระเบียบกองเรื อยุทธกำร พ.ศ.๒๕๒๓ ว่ำด้วยกำรเงินและกำรบัญชี เงินรำชกำร
๕. คู่มือกำรเรี ยนเรื่ องกำรจัดพัสดุในเรื อของโรงเรี ยนพลำธิ กำร ทร.
๖. คู่มือกำรซ่อมบำรุ งตำมแผนของ ทร. พ.ศ.๒๕๒๙
๗. คู่มือกำรเรี ยนเกี่ยวกับกำรช่ำงกลของ กองฝึ กกำรช่ำงกล กฝร.
๘. คู่มือกำรเรี ยนเกี่ยวกับกำรป้ องกันควำมเสี ยหำยของ กองฝึ กกำรช่ำงกล กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กปฏิบตั ิกำรทำงเรื อ และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข
ชื่อวิชำ ๖๑๐๙.๒ กำรเดินเรื อ
๒.๕ หน่วยกิต (๒๑ - ๓๐ - ๒)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้ควำมชำนำญในกำรนำเรื อในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ตลอดจนทบทวนควำมรู ้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเดินเรื อ เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ ผบ.เรื อ ได้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรนำเรื อและควำมปลอดภัยในทะเล (๖/๐)
๑.๑ ทบทวน พรบ.ป้ องกันเรื อโดนกัน และ กฎกำรเดินเรื อสำกล
๑.๒ ระบบ GMDSS (Global Maritime Distress Safety Systems)
๒. กำรนำเรื อ (๑๕/๓๐)
๒.๑ กำรนำเรื อโดยใช้พนักงำนนำร่ อง (๓/๐)
๒.๒ กำรบังคับเรื อและข้อเตือนใจในกำรนำเรื อ (๓/๐)
๒.๓ หลักปฏิบตั ิในกำรนำเรื อ (๙/๓๐)
๒.๓.๑ กำรนำเรื อเข้ำ – ออกจำกเทียบ และกำรใช้เรื อลำกจูง (Tug)
๒.๓.๒ กำรทอดสมอและกำรผูกทุ่น
๒.๓.๓ กำรนำเรื อเข้ำรับ – ส่ งสิ่ งของในทะเล
๒.๓.๔ กำรนำเรื อเข้ำพ่วงจูง
๒.๓.๕ กำรนำเรื อเข้ำรับ – ส่ งอำกำศยำน
๒.๓.๖ กำรกลับลำในที่แคบ
๒.๓.๗ กำรนำเรื อในน่ำนน้ ำจำกัด
๒.๓.๘ กำรนำเรื อในทัศนวิสัยจำกัด
๒.๓.๙ กำรนำเรื อเข้ำเกยหำดและถอนตัว

-๗สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
หน่วย กำรวัดและกำร
หมำยเหตุ
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ กิต
- กฎหมำยเกี่ยวกับกำรนำเรื อและ
๖
- สอบข้อเขียน - ฝึ กปฏิบตั ิกบั
ควำมปลอดภัยในทะเล
- สอบปฏิบตั ิ
เครื่ องฝึ กจำลองกำร
- กำรนำเรื อ
๑๕
๓๐
เดินเรื อ ๑๒ ชม. และ
ฝึ กในทะเล ๑๘ ชม.
รวม
๒๑
๓๐
๒.๕
หัวข้อวิชำ

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. หนังสื อเดินเรื อ พล.ร.ต.เจียม อัมระปำล
๒. คู่มือกำรเรี ยนกำรนำเรื อในแม่น้ ำเจ้ำพระยำ และร่ องน้ ำสันดอน โดย น.ท.โกวิทย์ รัตนสิ ทธิ์
๓. นำร่ องน่ำนน้ ำไทย เล่ม ๑ และ ๒
๔. หนังสื อเดินเรื อ BR 45 Vol ( 1-7)
๔. พระรำชบัญญัติป้องกันเรื อโดนกัน พ.ศ.๒๕๒๒
๕. พระรำชบัญญัติกำรเดินเรื อในน่ำนน้ ำไทย พ.ศ.๒๔๕๖
๖. กฎกำรเดินเรื อสำกล
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กปฏิบตั ิกำรทำงเรื อ และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๘ผนวก ค
ชื่อวิชำ ๖๑๐๙.๓ ยุทธวิธีเรื อผิวน้ ำ
๔ หน่วยกิต (๖๖ - ๗๕ - ๕)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับยุทธวิธีทุกประเภทของเรื อผิวน้ ำ โดยให้
สำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อของ กองเรื อยุทธกำร ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรควบคุมบังคับบัญชำและกำรสื่ อสำร (Command Control and Communication) (๙/๐)
๑.๑ ทบทวนทฤษฎีกำรแพร่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
๑.๒ ทบทวนหลักกำรเรดำร์
๑.๓ ระบบกำรสื่ อสำรทำงยุทธวิธีและเอกสำรสัง่ กำรทำงยุทธวิธี
๑.๔ กำรจัดหน่วยและกำรบังคับบัญชำในกำรรบทำงเรื อ
๒. ยุทธวิธีกำรรบผิวน้ ำ (๙/๑๒)
๒.๑ หลักกำรรบผิวน้ ำและขั้นตอนกำรรบผิวน้ ำ
- ขั้นตอนกำรรบผิวน้ ำ
- กำรต่อตีเป้ ำพ้นขอบฟ้ำ (Over the Horizon Targeting; OTH-T)
๒.๒ กำรยิงสนับสนุนฝั่ง (Naval Surface Fire Support; NSFS)
๒.๓ ยุทธวิธีเรื อเร็ วโจมตีและกำรต่อต้ำนเรื อเร็ วโจมตี
๒.๔ หน่วยปฏิบตั ิกำรผิวน้ ำ (Surface Action Group; SAG)
๒.๕ ระบบอำวุธและเครื่ องควบคุมกำรยิง
๒.๖ ฝึ กกำรรบผิวน้ ำด้วยเครื่ องฝึ กจำลองยุทธ์
๓. ยุทธวิธีปรำบเรื อดำน้ ำ (๑๒/๙)
๓.๑ สมุทรศำสตร์ และทฤษฎีเสี ยงใต้น้ ำ
๓.๒ หลักกำรของโซนำร์และกำรใช้โซนำร์ ในกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
๓.๓ หลักกำรและขั้นตอนกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
๓.๔ กำรวิเครำะห์กำรเคลื่อนที่ของเป้ำ (Target Motion Analysis; TMA)
๓.๕ กำรปรำบเรื อดำน้ ำในเขตน้ ำตื้น
๓.๖ กำรป้ องกันและกำรต่อต้ำนตอร์ ปิโด
๓.๗ ระบบอำวุธและเทคนิคกำรใช้อำวุธปรำบเรื อดำน้ ำ
๓.๘ กำรปฏิบตั ิกำรร่ วมกับอำกำศยำนปรำบเรื อดำน้ ำ
๓.๙ กำรปฏิบตั ิกำรของเรื อดำน้ ำ
๓.๑๐ ฝึ กปรำบเรื อดำน้ ำด้วยเครื่ องฝึ กจำลองยุทธ์

-๙๔. ยุทธวิธีทุ่นระเบิด (๖/๐)
๔.๑ ทฤษฏีและหลักกำรสงครำมทุ่นระเบิด
๔.๒ กำรปฏิบตั ิกำรวำงทุ่นระเบิด
๔.๓ กำรต่อต้ำนทุ่นระเบิดและกำรป้ องกันอันตรำยจำกทุ่นระเบิด
๕. ยุทธวิธีสะเทินน้ ำสะเทินบก (๖/๐)
๕.๑ ทฤษฎีกำรยุทธสะเทินน้ ำสะเทินบก
๕.๒ กำรจัดหน่วยและกำรวำงแผนยุทธสะเทินน้ ำสะเทินบก
๕.๓ กำรปฏิบตั ิกำรยุทธสะเทินน้ ำสะเทินบก
๕.๔ กำรส่ งกำลังบำรุ งและกำรสนับสนุนในกำรยุทธสะเทินน้ ำสะเทินบก
๖. กำรป้ องกันภัยทำงอำกำศ (๙/๖)
๖.๑ กำรสื่ อสำรในกำรป้ องกันภัยทำงอำกำศ
๖.๒ หลักกำรป้ องกันภัยทำงอำกำศ
๖.๓ ยุทธวิธีของเครื่ องบินในกำรโจมตีเรื อ
๖.๔ ระบบอำวุธป้ องกันภัยทำงอำกำศ
๖.๕ ฝึ กศูนย์ยทุ ธกำรในกำรป้ องกันภัยทำงอำกำศด้วยเครื่ องฝึ กจำลองยุทธ์
๗. สงครำมอิเล็กทรอนิกส์ (๖/๐)
๗.๑ ทฤษฎีสงครำมอิเล็กทรอนิกส์
๗.๒ หลักนิยมสงครำมอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพเรื อ
๘. กำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื ออื่น ๆ (๖/๐)
๘.๑ กำรค้นหำและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
๘.๒ กำรปฏิบตั ิกำรร่ วมกับหน่วยรักษำฝั่ง (รฝ.)
๙. กำรปฏิบตั ิกำรรบต่อภัยคุกคำมต่ำง ๆ (๓/๒๔)
๙.๑ ขั้นตอนกำรวำงแผนทำงเรื อและกำรบรรยำยสรุ ป
๙.๒ ฝึ กปฏิบตั ิกำรด้วยเครื่ องฝึ กจำลองยุทธ์ (ฝึ กยุทธกีฬำ ๓ มิติ)
๑๐. กำรฝึ กภำคปฎิบตั ิทำงยุทธวิธีในทะเล (๐/๒๔)
- นำควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรศึกษำภำคทฤษฎีในห้องเรี ยนและกำรฝึ กปฏิบตั ิกบั เครื่ องฝึ กจำลองยุทธ์มำใช้
ในกำรฝึ กภำคปฏิบตั ิทำงยุทธวิธีในทะเล (ใช้เวลำฝึ ก ๔ วัน ๆ ละ ๖ ชม.)

- ๑๐ สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- กำรควบคุมบังคับบัญชำและกำร
สื่ อสำร
- ยุทธวิธีกำรรบผิวน้ ำ
- ยุทธวิธีปรำบเรื อดำน้ ำ
- ยุทธวิธีทุ่นระเบิด
- ยุทธวิธีสะเทินน้ ำสะเทินบก
- กำรป้ องกันภัยทำงอำกำศ
- สงครำมอิเล็กทรอนิกส์
- กำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื ออื่น ๆ
- กำรปฏิบตั ิกำรรบต่อภัยคุกคำมต่ำง ๆ
- กำรฝึ กภำคปฏิบตั ิทำงยุทธวิธีในทะเล
รวม

จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๙
- สอบข้อเขียน
๙
๑๒
๑๒
๙
๖
๖
๙
๖
๖
๖
๓
๒๔
๒๔
๖๖
๗๕
๔

หมำยเหตุ
- กำรฝึ กปฏิบตั ิ
ไม่คิดหน่วยกิต
(ตำมเงื่อนไขใน
ข้อ ๙.๑)
- ฝึ กปฏิบตั ิกบั
เครื่ องฝึ กจำลอง
ยุทธ์ ๕๑ ชม.และ
ในทะเล ๒๔ ชม.
(๔ วัน)

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. ประมวลสัมพันธมิตร เล่ม ๑ และ ๒
๒. คู่มือนำยทหำรศูนย์ยทุ ธกำรของ แผนกยุทธกำร กฝย.กฝร.
๓. คู่มือกำรเรี ยนเรื่ องยุทธวิธีผวิ น้ ำ ของ กฝร. โดย น.อ.เกียรติ กอร์ ปสุ ข
๔. หลักปฏิบตั ิกำรสื่ อสำรทำงยุทธวิธีและศูนย์ยทุ ธกำรของ กร. (ลสศ.กร.๓๓)
๕. หลักปฏิบตั ิในกำรแปรกระบวนและกำรสื่ อสำรทำงยุทธวิธี (ลสศ.กร.๓๐)
๖. กำรสงครำมปรำบเรื อดำน้ ำ ของ กฝร.
๗. เอกสำรประกอบกำรเรี ยนเรื่ องกำรป้ องกันภัยทำงอำกำศยำนกองเรื อ ของ กฝร.
๘. กำรปื น สอ. ของ ยศ.ทร.
๙. คู่มือกำรเรี ยนหลักสู ตรยกพลขึ้นบกสัญญำบัตร ยศ.ทร.
๑๐. คู่มือนำยทหำรเรื อยกพลขึ้นบก ยศ.ทร.
๑๑. ตำรำทุ่นระเบิด แบบ ๗๐ - ๘๐ ของ สพ.ทร.
๑๒. คู่มือกำรเรี ยนของแผนกกำรทุ่นระเบิด กฝอ.กฝร.
๑๓. เอกสำรเกี่ยวกับเครื่ องกวำดทุ่นระเบิด SDG 31 ของเรื อ ลทฝ.
๑๔. หลักกำรวิเครำะห์กำรเคลื่อนที่ของเป้ำ โดย ร.อ.คำรณ พิสณฑ์ยทุ ธกำร

- ๑๑ ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กปฏิบตั ิกำรทำงเรื อ และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๒ ผนวก ง
ชื่อวิชำ ๖๑๐๙.๔ กฎหมำย
๐.๕ หน่วยกิต (๖ - ๐ - ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับกฎหมำย และกฎกำรปะทะที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อ ให้สำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบตั ิกำรทำงเรื อของ กร. ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กฎหมำย (๓/๐)
๑.๑ กฎหมำยทะเล
๑.๒ กฎหมำยสงครำม
๒. กฎกำรปะทะ (๓/๐)
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- กฎหมำย
- กฎกำรปะทะ
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
๓
๖

-

หน่วยกิต

กำรวัดและกำรประเมินผล

หมำยเหตุ

- สอบข้อเขียน
๐.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนเรื่ องกฎหมำยให้อำนำจทหำรเรื อปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดบำงอย่ำงทำงทะเลของ กฝร.
๒. กฎหมำยทะเล
๓. กฎหมำยสงครำม
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กปฏิบตั ิกำรทำงเรื อ และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

