หลักสู ตร ๖๒๐๘
หลักสู ตรพนักงานโซนาร์ (ประทวน)
กองฝึ กปฏิบัติการทางเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๔

คานา
หลักสู ตรพนักงานโซนาร์ (ประทวน) พ.ศ.๒๕๕๔ ฉบับนี้ได้ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรพนักงาน โซนาร์
(ประทวน) พ.ศ.๒๕๔๙ ฉบับที่ ยศ.ทร. ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ ๒๑ ส.ค.๔๙ โดยปรับเนื้ อหาวิชา ระยะเวลาการสอน
และปรับกลุ่มวิชาใหม่ให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น พร้อมขยายเวลาของหลักสู ตรจากเดิม ๔ สัปดาห์ เป็ น ๒ สัปดาห์
การปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ เนื่องจากในปั จจุบนั ในการฝึ กปราบเรื อดาน้ าในเรื อ มีการฝึ กที่ค่อนข้างจากัด
เนื่องจากขาดความพร้อมของอุปกรณ์ ขาดความพร้อมของบุคคลและทีมในการปราบเรื อดาน้ า แต่เมื่อ กฝร.มีเครื่ องฝึ ก
ปราบเรื อดาน้ า ทาให้การปราบเรื อดาน้ ามีความสมบูรณ์มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน และทาให้ประหยัดงบประมาณในการออก
เรื อเพื่อฝึ กปราบเรื อดาน้ า
และเพื่อให้เข้าใจและสามารถนาความรู ้ที่ได้จากการฝึ กและศึกษาอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่
พนักงานโซนาร์ ในเรื อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรฉบับนี้แล้ว หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้มีความเหมาะสม
เป็ นประการใด กฝร.จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
เมษายน ๒๕๕๔

หลักสู ตร ๖๒๐๘ หลักสู ตรพนักงานโซนาร์ (ประทวน)
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๔
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มเติมความรู ้เกี่ยวกับหลักการและการใช้อุปกรณ์ตรวจจับเรื อดาน้ า การทางานของการปราบเรื อดาน้ า
การทางานร่ วมกันของทีมปราบเรื อดาน้ าระหว่างเรื อกับอากาศยาน ความรู ้เกี่ยวกับเรื อดาน้ า และการฝึ กปราบเรื อดาน้ า
ด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า เพราะในปั จจุบนั ในการฝึ กปราบเรื อดาน้ าในเรื อมีการฝึ กที่ค่อนข้างจากัดเนื่ องจากขาดความพร้อม
ของอุปกรณ์ ขาดความพร้อมของบุคคลและทีมในการปราบเรื อดาน้ า แต่เมื่อ กฝร.มีเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า ทาให้การ
ปราบเรื อดาน้ ามีความสมบูรณ์มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน และทาให้ประหยัดงบประมาณในการออกเรื อเพื่อฝึ กปราบเรื อดาน้ า
และเพื่อให้เข้าใจและสามารถนาความรู ้ที่ได้จากการฝึ ก และศึกษาอบรมเพื่อนาไปไปปฏิบตั ิหน้าที่พนักงานโซ
นาร์ ในเรื อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งเตรี ยมความพร้อมของบุคคลและยุทธวิธีต่าง ๆ ในการที่ ทร.จะมีการจัดหาเรื อดา
น้ าในอนาคต
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ต. – พ.จ.อ. พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ ที่มีหน้าเกี่ยวกับการปราบเรื อดาน้ า
และเรื อดาน้ า
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๖ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐
พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐
พลศึกษาหรื อทหารราบ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐
เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลาประมาณ ๑๘๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ
ว่าด้วยคะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

- ๒๗. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วยการดาเนิ นการศึกษา
ของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่
ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่
กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนดชัว่ โมง
การปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบเศษของชัว่ โมงที่เกิน
หรื 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
- เสี ยงใต้น้ า
- การวิเคราะห์ภาพความถี่ต่า
- เครื่ องมือค้นหาและอุปกรณ์ในการ
ตรวจจับเรื อดาน้ า
- การวินิจฉัยและการพิสูจน์ทราบเป้ าใต้น้ า
การใช้โซนาร์ DSQS – 21C และ โซนาร์
AN/SQS – 26CX ในการวินิจฉัยเป้า
- เรื อดาน้ าและยุทธวิธีเรื อดาน้ า
- ยุทธวิธีเรื อผิวน้ าและการปฏิบตั ิในการ
ปราบเรื อดาน้ า
- การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบ
เรื อดาน้ า
รวม

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ
๑๒
๑
๖
๓๐
๑
๒๑
๓
๑

รวม
๑๓
๓๗
๒๕

หน่วยกิต
๑.๐
๑.๕
๑.๐

๑๕

๕๔

๑

๗๐

๓.๐

๖
๙

-

๑
๑

๗
๑๐

๐.๕
๑.๐

-

๑๘

-

๑๘

๐.๕

๖๙

๑๐๕

๖

๑๘๐

๘.๕

-๓๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ เสี ยงใต้น้ า
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ การวิเคราะห์ภาพความถี่ต่า
ผนวก ข
๑๐.๑.๓ เครื่ องมือค้นหาและอุปกรณ์ในการตรวจจับ เรื อดาน้ า
ผนวก ค
๑๐.๑.๔ การวินิจฉัยและการพิสูจน์ทราบเป้ าใต้น้ า การใช้โซนาร์
ผนวก ง
DSQS – 21C และโซนาร์ AN/SQS – 26CX ในการวินิจฉัยเป้า
๑๐.๑.๕ เรื อดาน้ าและยุทธวิธีเรื อดาน้ า
ผนวก จ
๑๐.๑.๖ ยุทธวิธีเรื อผิวน้ าและการปฏิบตั ิในการปราบเรื อดาน้ า
ผนวก ฉ
๑๐.๑.๗ การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า
ผนวก ช
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๖๒๐๘ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้นๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ ชัว่ โมงการสอน
ทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก ๖๒๐๘.๑ วิชาเสี ยงใต้น้ า
๑๓ ชม. หน้า ๔
ผนวก ข ๖๒๐๘.๒ วิชาการวิเคราะห์ภาพความถี่ต่า
๓๗ ชม. หน้า ๕
ผนวก ค ๖๒๐๘.๓ วิชาเครื่ องมือค้นหาและอุปกรณ์ในการตรวจจับเรื อดาน้ า ๒๕ ชม. หน้า ๖- ๗
ผนวก ง ๖๒๐๘.๔ วิชาการวินิจฉัยและการพิสูจน์ทราบเป้ าใต้น้ า
๗๐ ชม. หน้า ๘ - ๙
ผนวก จ ๖๒๐๘.๕ วิชาเรื อดาน้ าและยุทธวิธีเรื อดาน้ า
๗ ชม. หน้า ๑๐
ผนวก ฉ ๖๒๐๘.๖ วิชายุทธวิธีเรื อผิวน้ าและการปฏิบตั ิในการปราบเรื อดาน้ า ๑๐ ชม. หน้า ๑๑- ๑๒
ผนวก ช ๖๒๐๘.๗ วิชาการฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า ๑๘ ชม. หน้า ๑๓

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก
ชื่อวิชา ๖๒๐๘.๑ เสี ยงใต้น้ า
๑ หน่วยกิต (๑๒ - ๐ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับเสี ยงใต้น้ า และคุณสมบัติของเสี ยงใต้น้ าที่นามาใช้ประโยชน์
ในสงครามปราบเรื อดาน้ า ให้สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
เสี ยงใต้น้ า (๑๒/๐)
๑. สมุทรศาสตร์ ทวั่ ไปและหลักการเบื้องต้นของเสี ยงใต้น้ า
๒. เสี ยงใต้น้ ากับการปราบเรื อดาน้ า
๓. สมการโซนาร์ และการคานวณระยะตรวจจับด้วยโซนาร์
เวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- เสี ยงใต้น้ า
๑๒
๑
รวม
๑๒
๑.๐
๑๓
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ทฤษฎีของเสี ยง (ร.อ.วิชยั พันธุ์พฤกษ์)
๒. สมุทรศาสตร์ เบื้องต้น (พล.ร.ต.ถาวร พงษ์พิพฒั น์)
๓. FLEET OCEANOGRAPHIC AND ACOUSTIC REFERENCE MANUAL
๔. คู่มือประกอบการเรี ยนการสอนหลักสู ตร นปด. เล่ม ๑, ๒
๕. คู่มือพนักงานโซนาร์
๖. เอกสารประกอบการศึกษาหมวดวิชาปฏิ บตั ิการทางทหาร เรื่ อง เสี ยงใต้น้ ากับการประยุกต์ใช้ในสงครามทางเรื อ
ฝ่ ายวิชาการ สถาบันวิชาการทหารเรื อชั้นสู ง พ.ศ.๒๕๒๒
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๕ผนวก ข
ชื่อวิชา ๖๒๐๘.๒ การวิเคราะห์ภาพความถี่ต่า (LOFARGRAM ANALYSIS)
๑.๕ หน่วยกิต (๖-๓๐-๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้ ความสามารถที่จะวิเคราะห์ภาพและเสี ยงที่เกิดจากเสี ยงในย่าน
ความถี่ต่า เพื่อที่จะได้รู้วา่ เสี ยงนั้นเกิดจากแหล่งกาเนิดใดและจะได้นามาใช้ประโยชน์ในสงครามปราบเรื อดาน้ า รวมทั้ง
การฟั งและจดจาเสี ยงต่าง ๆ ที่อยูใ่ ต้น้ า เพื่อนาความรู ้ และประสบการณ์ จากการฝึ กอบรมไปปฏิ บตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การวิเคราะห์ภาพความถี่ต่า (LOFARGRAM ANALYSIS) (๖/๒๔)
๑.๑ ลักษณะภาพ LOFARGRAM
๑.๒ แหล่งกาเนิดเสี ยงใต้น้ า และการคานวณความถี่ที่เกิดขึ้น
๑.๓ สิ่ งที่มีผลต่อภาพ LOFARGRAM
๑.๔ ข้อแตกต่างระหว่างเสี ยงจากเรื อผิวน้ าและเรื อดาน้ า
๒. การฟังและวิเคราะห์เสี ยงใต้น้ า (๐/๖)
เวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- การวิเคราะห์ภาพความถี่ต่า
๖
๒๔
๑
- การฟังและวิเคราะห์เสี ยงใต้น้ า
๖
รวม
๖
๓๐
๑.๐
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ทฤษฎีของเสี ยง (ร.อ.วิชยั พันธุ์พฤกษ์)
๒. คู่มือประกอบการเรี ยนการสอนหลักสู ตร นปด. เล่ม ๑, ๒
๓. คู่มือพนักงานโซนาร์
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ค
ชื่อวิชา ๖๒๐๘.๓ เครื่ องมือค้นหาและอุปกรณ์ในการตรวจจับเรื อดาน้ า
๑.๐ หน่วยกิต (๒๑-๓-๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือค้นหาและอุปกรณ์ตรวจจับที่ติดตั้งบนเรื อ
ผิวน้ าและเรื อดาน้ า รวมทั้งจะได้รู้ถึงหลักการการทางานของโซนาร์ และโทรศัพท์ใต้น้ า เพื่อนาความรู ้และ
ประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
เครื่ องมือค้นหาและอุปกรณ์ในการตรวจจับเรื อดาน้ า (๒๑/๓)
๑. หลักการของโซนาร์ และโทรศัพท์ใต้น้ า(๖/๐)
๑.๑ ACTIVE SONAR
๑.๒ PASSIVE SONAR
๑.๓ โทรศัพท์ใต้น้ า
๒. โซนาร์ เรื อผิวน้ า(๖/๐)
๒.๑ HULL MOUNTED / BOW MOUNDTED SONAR
๒.๒ โซนาร์แบบปรับระดับความลึก ( VDS)
๒.๓ TOWED ARRAY SONAR
๓ โซนาร์ เรื อดาน้ า(๖/๓)
๓.๑ Cylindrical Array Sonar
๓.๒ Flank Array Sonar
๓.๓ Towed Array Sonar
๓.๔ Ranging Sonar Sonar
๓.๕ Own Noise Analysis
๓.๖ Mine Avoidance Sonar
๔ อุปกรณ์ตรวจจับที่ติดตั้งบนอากาศยาน(๓/๐)
๔.๑ DIPPING SONAR
๔.๒ SONOBUOY

-๗เวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๒๑
๓

หน่วยกิต

การวัดและการ
ประเมินผล

- เครื่ องมือค้นหาและอุปกรณ์ในการ
ตรวจจับเรื อดาน้ า
๑
รวม
๒๑
๓
๑.๐
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือประกอบการเรี ยนการสอนหลักสู ตร นปด. เล่ม ๑, ๒
๒. คู่มือพนักงานโซนาร์
๓. คู่มือการใช้เครื่ องโซนาร์ ชนิดต่าง ๆ ประจาเรื อ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๘ผนวก ง
ชื่อวิชา ๖๒๐๘.๔ การวินิจฉัยและการพิสูจน์ทราบเป้ าใต้น้ า การใช้โซนาร์ DSQS - 21C ๓.๐ หน่วยกิต(๑๕-๕๔-๑)
และการใช้โซนาร์ AN/SQS – 21CX ในการวินิจฉัยเป้า
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้และสามารถวิเคราะห์เป้าใต้น้ าต่าง ๆ ที่ตรวจจับได้จาก
อุปกรณ์ตรวจจับ จนสามารถวินิจฉัยและพิสูจน์เป้ าได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ เพื่อนาความรู ้และประสบการณ์
จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การวินิจฉัยและการพิสูจน์ทราบเป้ าใต้น้ า (๖/๐)
๑.๑ DOPPLER
๑.๒ การเคลื่อนไหวของเป้ า
๑.๓ ขนาดของเป้า
๑.๔ TARGET ASPECT
๑.๕ การวินิจฉัยเป้าและการรายงานเป้า
๒. การใช้เครื่ องโซนาร์ DSQS – 21C ในการวินิจฉัยทราบเป้า (๖/๓๐)
๓. การใช้เครื่ องโซนาร์ AN/SQS – 26CX ในการวินิจฉัยทราบเป้า (๓/๒๔)
เวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- การวินิจฉัยและการพิสูจน์ทราบ
๖
เป้ าใต้น้ า
- การใช้เครื่ องโซนาร์ DSQD - 21C
๖
๓๐
๑
ในการวินิจฉัยและพิสูจน์ทราบเป้า
- การใช้เครื่ องโซนาร์ AN/SQS ๓
๒๔
26CX ในการวินิจฉัยและพิสูจน์
ทราบเป้า
รวม
๑๕
๕๔
๒.๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. THE COMBAT INFORMATION CENTER OFFICER (SURFACE PLOTING AND
TACTICS)
๒. คู่มือระบบปราบเรื อดาน้ า ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

-๙๓. คู่มือพนักงานโซนาร์
๔. คูม่ ือการใช้เครื่ องโซนาร์ DSQS – 21C
๕. คูม่ ือการใช้เครื่ องโซนาร์ AN/SQS – 26CX
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๐ ผนวก จ.
ชื่อวิชา ๖๒๐๘.๕ เรื อดาน้ าและยุทธวิธีเรื อดาน้ า
๐.๕ หน่วยกิต (๓-๓-๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับเรื อดาน้ า คุณลักษณะของเรื อดาน้ าและยุทธวิธี
ของเรื อดาน้ า เพื่อให้สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. เรื อดาน้ า (๓/๐)
๑.๑ คุณลักษณะเรื อดาน้ า
๒. ยุทธวิธีเรื อดาน้ า (๓/๐)
เวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- เรื อดาน้ า
- ยุทธวิธีเรื อดาน้ า
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๓
๓
๖
-

หน่วยกิต

การวัดและการ
ประเมินผล
๑

๑.๐

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือนายทหารปราบเรื อดาน้ า เล่ม ๑ , ๒
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

- ๑๑ ผนวก ฉ
ชื่อวิชา ๖๒๐๘.๖ ยุทธวิธีเรื อผิวน้ าและการปฏิบตั ิในการปราบเรื อดาน้ า
๑ หน่วยกิต (๙-๐-๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับยุทธวิธีของเรื อผิวน้ าในการปราบเรื อดาน้ า
ทั้งการสถานีในการปราบเรื อดาน้ า ศูนย์ยทุ ธการ การสื่ อสาร การพล็อต สัญลักษณ์ในการพล็อต ASW
PROCEDURE แบบของการค้นหาและต่อตีเรื อในการปราบเรื อดาน้ า ตลอดจนการปฏิบตั ิในการปราบเรื อดาน้ า เพื่อจะได้
สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑.ยุทธวิธีเรื อผิวน้ าในการปราบเรื อดาน้ า (๓/๐)
๑.๑ สถานีและการจัดชุดปราบเรื อดาน้ า (ASW ATTACK TEAM ORGANIZATION)
๑.๒ การสื่ อสารในการปราบเรื อดาน้ า (ASW COMMUNICATION)
๑.๓ ศูนย์ยทุ ธการในการปราบเรื อดาน้ า (CIC ASW PROCEDURE)
๑.๔ การพล็อตและสัญลักษณ์ในการพล็อต (ASW PLOTTING SYMBOL)
๑.๕ ASW PROCEDURE และอักษร CODE WORDS
๑.๖ แบบของการค้นหาและการต่อตี
๒. การปฏิบตั ิในการปราบเรื อดาน้ า(๖/๐)
๒.๑ แผนการเข้าหา DATUM
๒.๒ SAU TACTIC
๒.๓ แผนการค้นหาของหน่วยค้นหา
๒.๔ แผนการต่อตีของหน่วยต่อตี
เวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- ยุทธวิธีเรื อผิวน้ าในการปราบเรื อ
๓
ดาน้ า
๑
- การปฏิบตั ิในการปราบเรื อดาน้ า
๖
รวม
๙
๑.๐
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. NWP 60 – 3 (Surface Ship Passive Localization and Target Motion Analysis)
๒. ATP. 1 (A) VOL. 1

- ๑๒ ๓. ATP. 1 A VOL. I , II CH 9
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๓ ผนวก ช.
ชื่อวิชา ๖๒๐๘.๗ การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า
๐.๕ หน่วยกิต (๐-๑๘-๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษาฝึ กการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในทีมปราบเรื อดาน้ า ด้วยเครื่ องฝึ ก
ปราบเรื อดาน้ า เพื่อจะได้นาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
การฝึ กการปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า (๐/๑๘)
เวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ อง
ฝึ กปราบเรื อดาน้ า
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑๘
ประเมินค่าทัว่
ไปจากการฝึ ก
๑๘
๑.๐

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ATP. 1 A VOL. I , II CH 9
๒. AXP 1(B)
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

