หลักสู ตร ๖๔๒๑ การฝึ กปราบเรื อดาน้าด้ วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดานา้
กองฝึ กปฏิบัติการทางเรื อ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๒

คานา
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า การปฏิบตั ิในการปราบ
เรื อดาน้ าของเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า ตลอดจนทาการฝึ กเสริ มประสบการณ์ในห้องฝึ กปราบเรื อดาน้ า เพื่อให้
สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรม
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความคุน้ เคยกับการใช้เครื่ องฝึ ก
ปราบเรื อดาน้ า การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ าก่อนการฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อ
ดาน้ า เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กสามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีมทั้งภายในเรื อ การตรวจจับและการวินิจฉัยเป้ า การ
พล็อตและการรายงานเป้า การใช้อาวุธในการปราบเรื อ และสามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ใน
การปฏิบตั ิงานได้ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กมีความรู ้เกี่ยวกับการฝึ กการปราบเรื อดาน้ าร่ วมระหว่างเรื อ – เรื อ และ
เรื อ – อากาศยาน ตลอดจนทาการฝึ กเสริ มประสบการณ์ในห้องฝึ กปราบเรื อดาน้ า เพื่อให้สามารถนาความรู ้และ
ประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรฉบับนี้ แล้ว
หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมเป็ น ประการใด กฝร. จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พฤศจิกายน ๒๕๕๒

หลักสู ตร ๖๔๒๑ การฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๒
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า การปฏิบตั ิในการปราบเรื อดาน้ า
ของเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า ตลอดจนทาการฝึ กเสริ มประสบการณ์ ในห้องฝึ กปราบเรื อดาน้ า เพื่อให้สามารถนา
ความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต. - น.ท. และนายทหารประทวนชั้นยศ จ.ต.- พ.จ.อ. ที่มีหน้าที่ในการ
ปฏิบตั ิการปราบเรื อดาน้ า สังกัดกองเรื อยุทธการ
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๑ 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 ๓๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบกองทัพ เรื อ ว่าด้วยการศึ กษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบกรมยุทธศึกษา
ทหารเรื อ ว่าด้วยคะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

-๒๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วยการ
ดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. 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 และกาหนด
ชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบเศษ
ของชัว่ 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
ชื่อวิชา

ทฤษฎี
-

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๖
-

ฝึ กความคุน้ เคยการใช้เครื่ องฝึ ก
ปราบเรื อดาน้ า
- ฝึ กทีม ศยก.ของเรื อ, อากาศยาน
๙
- ฝึ กการปราบ ด.ร่ วมระหว่าง
เรื อ – เรื อ และ เรื อ-อากาศยาน
๑๕
รวม
๓๐
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ฝึ กความคุน้ เคยการใช้เครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า
๑๐.๑.๒ ฝึ กทีม ศยก.ของเรื อ, อากาศยาน
-

รวม

หน่วยกิต
-

-

๐.๕

-

๐.๕
๑.๐

-

ผนวก ก.
ผนวก ข.

-๓๑๐.๑.๓ ฝึ กการปราบ ด.ร่ วมระหว่างเรื อ – เรื อ และ เรื อ-อากาศยาน
ผนวก ค.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๖๔๒๑ เป็ น หมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้นๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อ ข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรกหมายถึง
ชัว่ โมงสอนทางทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือการสอนในปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๖๔๒๑.๑ ฝึ กความคุน้ เคยการใช้เครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า
๖ ชัว่ โมงหน้า ๓
ผนวก ข. วิชา ๖๔๒๑.๒ ฝึ กทีม ศยก.ของเรื อ, อากาศยาน
๙ ชัว่ โมงหน้า ๔
ผนวก ค. วิชา ๖๔๒๑.๓ ฝึ กการปราบ ด.ร่ วมระหว่างเรื อ – เรื อ และ เรื อ-อากาศยาน ๑๕ ชัว่ โมงหน้า ๕

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๖๔๒๑.๑ ฝึ กความคุน้ เคยการใช้เครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า
- หน่วยกิต (๐-๖-๐)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการศึกษามีความคุน้ เคยกับการใช้เครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า การใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ของเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ าก่อนการฝึ กปราบเรื อดาน้ าด้วยเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า (SYSTEM OVERVIEW) ( ๐/๓ )
๑.๑ ขีดความสามารถของเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า
๑.๒ การเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ของเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า
๒. การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า ( ๐/๓ )
๒.๑ การใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ
๒.๒ การใช้งานระบบอาวุธปราบเรื อดาน้ า
๒.๓ การควบคุมยานปราบเรื อดาน้ า
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเครื่ องฝึ กปราบ
๓
เรื อดาน้ า ( system overview )
- การใช้อุปกรณ์ต่างๆของเครื่ อง
๓
ปราบเรื อดาน้ า
รวม
๖
ผูจ้ ดั ทา กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๕ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๖๔๒๑.๒ ฝึ กทีม ศยก.ของเรื อ, อากาศยาน
๐.๕ หน่วยกิต (๐-๙-๐)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กสามารถทางานร่ วมกันเป็ นทีมทั้งภายในเรื อ การตรวจจับและ
การวินิจฉัยเป้ า การพล็อตและการรายงานเป้ า การใช้ อาวุธในการปราบเรื อ และสามารถนาความรู ้ที่ได้รับ
จากการฝึ กอบรมไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ทีม ศยก.ในการปราบเรื อดาน้ า
๑.๑ หน้าที่ของ ศยก.ในการปราบเรื อดาน้ า
๑.๒ การจัดเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในการปราบเรื อดาน้ า
๒. การตรวจจับและการวินิจฉัยเป้า,การพล็อตและการรายงานเป้า
๓. การใช้อาวุธในการปราบเรื อดาน้ า
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- ทีม ศยก.ในการปราบเรื อดาน้ า
๓
- การตรวจจับและการวินิจฉัยเป้า,
การพล็อตและการรายงานเป้า
- การใช้อาวุธในการปราบเรื อดาน้ า
รวม

-

๓

-

๓

-

๙

๐.๕

ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๖๔๒๑.๓ วิชาฝึ กการปราบเรื อดาน้ าร่ วมระหว่างเรื อ – เรื อ และ เรื อ-อากาศยาน ๐.๕ หน่วยกิต ( ๐-๑๕-๐)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กมีความรู ้เกี่ ยวกับการฝึ กการปราบเรื อดาน้ าร่ วมระหว่างเรื อ –
เรื อ และ เรื อ – อากาศยาน ตลอดจนท าการฝึ กเสริ ม ประสบการณ์ ในห้ องฝึ กปราบเรื อดาน้ า เพื่ อให้
สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การปราบเรื อดาน้ าร่ วมระหว่างเรื อ – เรื อ ( ๐/๖ )
๑.๑ หลักนิยมและวิธีการนาเรื อเข้าต่อตีเรื อดาน้ า
๑.๒ ขั้นตอนการปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิของหน่วย SAU
๒. การปราบเรื อดาน้ าร่ วมระหว่างเรื อ – อากาศยาน ( ๐/๙ )
๒.๑ เครื่ องมือค้นหาและอาวุธของอากาศยานปราบเรื อดาน้ า
๒.๒ การควบคุมอากาศยานปราบเรื อดาน้ า
๒.๓ การจัดหน่วยและยุทธวิธีของอากาศยานปราบเรื อดาน้ า
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
หน่วย การวัดและการ
หัวข้อวิชา
หมายเหตุ
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ กิต
- การปราบเรื อดาน้ าร่ วมระหว่างเรื อ-เรื อ
๖
- การปราบเรื อดาน้ าร่ วมระหว่างเรื อ –
อากาศยาน
รวม

-

๙

-

๑๕

๐.๕

ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กปฏิบตั ิการทางเรื อ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

