มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๑

สารบัญ
หน้ า
๓
๕

กล่าวนํ า
คํ าจํ ากั ดความ
ความรู ้ พืนฐาน
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

แนะนํ าความรู ้ พื นฐาน (หั วข้ อ ๑๐๐)
การรัก ษาความปลอดภั ย
หน้าทีและการจั ดระบบศูนย์ ยุทธการ
องค์ว ั ตถุทีประกอบอยู่ในระบบศูนย์ยุทธการ
คุณลั กษณะของเรื อฟริ เกต ชุด ร.ล.นเรศวร
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“ระดั บความพร้ อมรบ ๑”
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การจั ดและหน้าทีองค์บุคคลเพือการปฏิ บ ั ติงานของระบบศูนย์ยุทธการ
“ระดั บความพร้ อมรบ ๔”
เรดาร์ เบื องต้ น
การสื อสารทางวิทยุข ั นพื นฐาน
กระดานหนเบื องต้ น (Maneuvering Board Fundamentals)
การแพร่ คลืนวิทยุ
เรื อและอากาศยานใน ทร.
ปื นเรื อและอมภั ณฑ์
การควบคุมการยิงปื น (Gunfire Control Fundamentals)
อาวุธปล่อยนํ าวิถีทางเรื อ (Naval Missile Fundamentals)
การต่อสู ้อากาศยาน /การต่อต้ านอาวุธปล่อยนํ าวิถี
(Anti Air/Antiship Missile Defenses (AAW/ASMD) Fundamentals)
การต่อต้ านปฏิบั ติการผิวนํ า( Anti Surface Warfare Fundamentals)
การเดินทางของเสี ยงใต้ น ํ า(Propagation of Sound in Water Fundamentals)
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ระบบอาวุธปราบเรื อดํ านํ าของเรื อผิวนํ า
ระบบสื อสารภายใน
ระบบสื อสารภายนอก
ระบบตรวจจั บความถีและทิศทางการแพร่ คลืนเรดาร์ NRJ5
ระบบยิงเป้ าลวง 945PJ-PASSIVE JAMMER
ระบบอํ านวยการรบ ZKJ-3T
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๓๐๐ แนะนํ าการปฏิบั ติหน้าที(หั วข้ อ๓๐๐)
๓๐๑ นายยามยุทธการและนายยามศู นย์ ยุทธการ
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กล่ าวนํา
โปรแกรม มาตรฐาน การทดสอบ กําลังพล
มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลั งพล ใช้สําหรับทดสอบกําลังพลทั งนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวนทีจะต้องเข้ าปฏิ บ ั ติหน้าทีใดๆ เพือทีจะมั นใจได้ ว่าผู ้ ปฏิ บ ั ติมีความรู ้ ความชํ านาญ
อย่างพอเพียงทีสามารถปฏิบ ั ติหน้าทีต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องและปลอดภัย มาตรฐานการทดสอบนี จึง
ประกอบด้วย คํ าถามและการทดสอบการปฏิบ ั ติเรี ยงลํ าดั บ จาก ความรู ้ พื นฐาน ความรู ้เกียวกั บ
ระบบ และความสามารถการปฏิบ ั ติหน้าที ทีอํ านวยประโยชน์ให้ผู ้ เข้ ารับการทดสอบสามารถเข้ าใจ
ลํ าดั บขั นในการศึกษาและการปฏิ บ ั ติ พร้อมทั งผู ้ ทดสอบสามารถ คั ดเลืกอ ปรับปรุ งแก้ไข ให้การ
ทดสอบครอบคลุมประเด็นสําคั ญๆ
ตรงตามสภาวะหรื อสถานการณ์ทีผู ้ เข้ ารับการทดสอบต้ อง
ปฏิบัติหน้าทีจริ ง
๑. การใช้ ทดสอบ
มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลั งพล เล่มนี ใช้ในการทดสอบ นายทหารพรรคนาวิ นทุกคน นายทหาร
ยามศูนย์ยุทธการ
๒. การประยุกต์ ใช้
แนวทางในการปรับใช้ เอกสารนี ให้เหมาะสมกับหน่วยต่างๆ คือ ให้ผู ้ ทดสอบทีได้รับการแต่งตั งใน
แต่ละอุปกรณ์ จํ านวน ๑ คนหรื อมากกว่ า ทํ าการพิจารณาทบทวนในแต่ละหั วข้อ แล้ วทํ าการยกเลิก
คํ าถามหรื อหั วข้ อต่าง ๆ ของระบบหรื ออุปกรณ์ทีไม่ได้ ติดตั งอยู่ในหน่วย จากนั นให้เพิมเติ
มคํ าถาม
เกียวกั บความรู ้พื นฐาน, ความรู ้ เกียวกั บระบบ, และความสามารถการปฏิบ ั ติหน้าที ซึ งเกียวข้ องกั บ
ระบบทีติดตั งอยู่ในหน่วยแต่ไม่มีอยู่ในเอกสารนี เสนอผ่านหั วหน้าแผนกได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว
เสนอข้ ออนุม ั ติการปรับใช้ภายในหน่วยต่อผู ้ บั งคั บหน่วยหรื อผู ้ ทด้ีไรับมอบอํ านาจ ต่อไป
๓. ผู ้ ทดสอบ
ผบ.เรื อ เป็ นผู ้ แต่งตั งผู ้ทดสอบให้เป็ นผู ้ ลงนามรับรองการผ่านการทดสอบ โดยผู้ทดสอบควรมี
ยศจ่าเอก หรื อสู งกว่า และจะต้ องผ่านการทดสอบในหั วข้อทีจะทํ าการทดสอบทีได้ รับการลงนาม
รับรองเรี ยบร้ อยแล้ว รายชือของผู ้ ทดสอบสามารถดูได้ จากแผงประกาศรายชือผู ้ ทดสอบ
๔. เนือเรื อง
มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลั งพล แบ่งออกเป็ น ๓ หั วข้ อ
หั วข้ อ ๑๐๐ (ความรู ้ พื นฐาน)
ประกอบด้วยความรู ้ พื นฐาน และรายการหนั งสื ออ้ างอิง ทีจํ าเป็ นสําหรับการปฏิบ ั ติหน้าทีแต่ละ
ตํ าแหน่ง เพือให้ ผู ้รับการทดสอบมีความรู ้ ความเข้าใจในข้ อระมั ดระวั งอั นตรายทั วไปและความรู ้
พื นฐานของระบบ หั วข้ อ ๒๐๐ (ระบบ) เป็ น หั วข้ อทีให้ผู ้รับการทดสอบมีความรู ้ ความเข้ าใจใน
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หน้าทีและหลั กการทํ างาน, ส่ วนประกอบและชิ นส่ วนประกอบของระบบ พร้ อมทั งมีความรู ้ความ
เข้ าใจในการเชือมต่อระบบ,ค่าทํ างานปกติ/ค่าสู งสุ ด-ตํ าสุ ดของการทํ างานและข้อระมั ดระวั ง
อั นตรายเฉพาะของระบบต่างๆ ทีเป็ นส่ วนประกอบในการปฏิบ ั ติหน้าที หัวข้อ ๓๐๐ (การปฏิบ ัติ
หน้าที) เป็ นหั วข้ อทีเน้นการทดสอบทางปฏิบั ติ โดยทีผู ้รับการทดสอบต้ องสามารถปฏิ บ ั ติได้ ตามที
กํ าหนดตามลํ าดั บ ทั งในสถานการณ์ปฏิบ ั ติงานปกติ,กรณีเหตุข ั ดข้ อง, กรณีเหตุฉุกเฉิน จนกระทั ง
ให้ผู ้ รับการทดสอบเข้ าปฏิบั ติประจํ าตํ าแหน่งจริ ง และอาจมีการสอบความรู ้ ข ้ อเขียนหรื อสอบปาก
เปล่าเป็ นลํ าดั บสุ ดท้ ายด้วย
๕. เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้ างอิงทีใช้ ต้ องเป็ นเอกสารเล่มล่าสุ ดทีใช้ในการปฏิ บ ั ติงาน และสามารถเบิก ยืมหรือ
ทราบแหล่งค้ นคว้ าได้ โดยง่าย กรณี ย ั งไม่มีเอกสารอ้างอิงจะวงเล็บไว้ ท้ายคํ าถามนั น
๖. ผู ้ รับการทดสอบ
ผู ้ ควบคุมการทดสอบจะเป็ นผู้ก ํ าหนดหั วข้อการปฏิบ ั ติหน้าทีทีจะต้ องผ่านการทดสอบ ก่ อนที
จะทํ าการทดสอบให้เปิ ดไปทีหั วข้ อ๓๐๐ เพือตรวจดูหัวข้อการปฏิบ ั ติหน้าทีทีเกียวข้ องกับผู ้ รับการ
ทดสอบ ซึ งจะทํ าให้ทราบว่ าจะต้องทํ าอะไรก่อนทีจะเริ มการปฏิบ ั ติหน้าทีในแต่ละตํ าแหน่ ง เช่น
ผู ้ รับการทดสอบอาจจะต้องผ่านการทดสอบ มาตรฐาน การทดสอบ กําลั งพล เล่มอืนมาก่อน, ต้ อง
ผ่านการอบรมหลั กสู ตรจากโรงเรี ยน, ต้ องผ่านลํ าดับการการปฏิบ ั ติหน้าทีอืน ๆ ทีมีอยู่ใน
มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลั งพล เล่มนี, ความรู ้ พื นฐานและความรู ้ เกียวกับระบบใดทีผู ้รับการ
ทดสอบจะต้ องผ่านการทดสอบ ถ้ ามีค ํ าถามเพิ มเติมหรื อไม่สามารถหาเอกสารอ้ างอิงได้ ให้ติดต่อ
กั บผู ้ ควบคุมการทดสอบหรื อผู ้ทดสอบ
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คําจํากัดความ
ส่ วนประกอบ หน่วยหลักซึ งเมือนํ ามาประกอบกั นเข้าอย่างถูกต้องและทํ างานได้ ตามวั ตถุประสงค์จะเรี ยกว่ า
เป็ นระบบ
ชินส่ วนในส่ วนประกอบ ชิ นส่ วนย่อยของส่ วนประกอบซึ งเป็ นหน่วยหลั ก
การควบคุม/การประสานงาน การปฏิบัติงานหลาย ๆ อย่างด้ วยความปลอดภั ย และประสบความสําเร็ จได้
โดยใช้ศูนย์ปฏิบั ติการ/บุคคล จํ านวน ๒ หรื อมากกว่าทีเกียวข้ องสัมพั นธ์ก ัน
สั ญญาณควบคุม สัญญาณทีใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า หรื ออุปกรณ์กล
กรณีเหตุฉุกเฉิ น เหตุการณ์หรื อลํ าดั บของเหตุการณ์ทีเกิดขึ นขณะปฏิบั ติงาน ซึ งจะเป็ นสาเหตุท ํ าให้เกิ ด
ความเสี ยหายแก่อุปกรณ์หรื อบุคคล ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขแต่ละขั นตอนอย่างถูกต้ องในทั นทีท ั นใด
ความรู ้ พืนฐาน พื นฐานของข้ อเท็จจริ ง ทฤษฎี กฎ หรื อหลั กปฏิบั ติ
การปฏิบัติในโอกาสพิเศษ การปฏิบ ั ติงานภายใต้ สภาวะหรื อสถานการณ์ทีกํ าหนดขึ น ทีไม่สามารถปฏิบั ติได้
เป็ นประจํ าหรื อโดยง่าย ซึ งการปฏิบ ั ติอาจต้ องคอยจั งหวะเวลาหรื อโอกาส บางครั งอาจต้องใช้ การสมมติ
เหตุการณ์ขึ นแทนการปฏิบ ั ติจริ ง
ระบบป้ องกัน ระบบทีใช้ป้องกันอั นตรายเมืออุปกรณ์ไม่อยู่ในสภาวะปกติ
ขั นตอนการทํ างานของระบบ ส่ วนประกอบ หรื อชิ นส่ วนในส่ วนประกอบ

หรื อไม่เป็ นไปตามลําดั บ

ระดับการทํางานปกติ ระดั บการทํ างานทีควรจะเป็ น
ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน ค่าสู งสุ ดหรื อตํ าสุ ดทียอมให้ท ํ างานได้
ค่ าการทํางานปกติ ค่าตั วแปร (อุณหภูมิ ความดั น อั ตราการไหล โวลต์ กระแส ความถี ฯลฯ) ทีบ่งชี เฝ้ าดู
ตรวจสอบ หรื อรู้สึกได้ ระหว่างการปฏิ บ ั ติงานหรื อการทดสอบ
จุดตรวจวัดสั ญญาณ ตํ าแหน่งภายในระบบซึ งอาจจะพบหรื อตรวจวั ดสัญญาณได้
แหล่ งพลังงาน วงจรหรื ออุปกรณ์ซึ งให้ก ํ าลัง พลั งงาน หรื อประจุกับส่ วนประกอบ/ชิ นส่ วนในส่ วนประกอบ
รวมทั งอุปกรณ์ไฟฟ้ าอุปกรณ์กล อุปกรณ์ไฮดรอลิค และอุปกรณ์ทีใช้ก ํ าลั งดั นลม
ระบบ กลุ่มของส่ วนประกอบหลาย ๆ ส่ วนทีใช้งานร่ วมกั น เพือทํ างานเฉพาะอย่าง (หั วข้ อ๒๐๐)
การเชือมต่ อระบบ ก) อิทธิ พลจากภายนอกซึ งมีผลต่อการทํ างานของระบบหรื อในทางกลั บกัน
ข) การทํ างานร่ วมกันระหว่างระบบ
การปฏิบัติหน้ าทีในตําแหน่ ง การปฏิ บ ั ติหน้าทีของ เจ้ าหน้ าที/พนักงาน ซึ งรวมถึงหน้ าทียาม งานมอบ หรื อ
ความรับผิดชอบของแต่ละบุค คล ซึ งอาจเรี ยกให้มาปฏิบ ั ติโดยลํ าพั ง(หั วข้ อ๓๐๐)
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แนะนํ าความรู้ พืนฐาน (หัวข้อ ๑๐๐)
๑. คํานํา
มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลั งพล เริ มด้ วยหั วข้อ"ความรู ้ พืนฐาน” ซึ งครอบคลุมความรู ้เบืองต้ น
และส่ วนสําคัญทีจํ าเป็ นต้ องรู ้และเข้ าใจก่อนทีจะเข้ าศึ กษาและปฏิบ ั ติใน หั วข้ อ ๒๐๐ และ ๓๐๐
ตามลํ าดั บโดยปกติผู้รับการทดสอบจะผ่านการฝึ กอบรมในหัวข้อความรู ้ พื นฐานจากโรงเรี ยน แต่ถ ้ า
ผู ้ รับการทดสอบยั งไม่ได้ รับการฝึ กอบรมมาก่อน
หรื อการทดสอบปฏิบ ั ติเพือเป็ นการทบทวน
เอกสารอ้ างอิงจะช่วยให้ผู ้ รับการทดสอบสามารถศึกษาได้ ด ้ วยตนเอง
เอกสารอ้ างอิงทั งหมดที
นํ ามาใช้ในการเรี ยนรู ้ได้ รับการคั ดเลือกด้วยความเหมาะสม และเข้าใจง่าย
๒. ความปลอดภัย
ความปลอดภั ยต่อบุคคล และอุปกรณ์เป็ นสิ งสําคั ญทีสุ ด
ดั งนั น หั วข้ อย่อยแรกของหั ว
ข้ อความรู้ พืนฐาน (หั วข้ อ ๑๐๐) จะกล่าวถึงข้อระมั ดระวั งอั นตรายเบื องต้นทีจํ าเป็ นในการปฏิบั ติ
มาตรฐาน การทดสอบกําลั งพล และเพิ มเติมข้ อระมั ดระวั งอั นตรายเฉพาะระบบต่างๆ ในหั วข้ อ
ระบบ (หั วข้ อ ๒๐๐)
๓. วิธีปฏิบัติ
ความรู ้ พื นฐานทีผู้รับการทดสอบจะต้ องผ่านการทดสอบ มีรายการอยู่ในหั วข้ อ การปฏิบ ั ติหน้าที
(หั วข้ อ๓๐๐) ผู ้ รับการทดสอบจะต้ องผ่านการทดสอบความรู้ พืนฐานทั งหมดตามทีกํ าหนด ก่อนที
จะเริ มหัวข้อระบบ (หั วข้ อ ๒๐๐) และหัวข้อการปฏิบ ั ติหน้าที (หั วข้ อ ๓๐๐) ความรู ้ ทีผู ้ รับการ
ทดสอบได้ รับจากหั วข้ อความรู ้ข ั นพื นฐาน (หั วข้ อ ๑๐๐) จะช่ วยให้ผู ้ รับการทดสอบมีความเข้ าใจ
ระบบและการปฏิบั ติหน้าทีทีเกียวข้องกั บระบบนั น ๆ เมือผู ้รับการทดสอบมั นใจว่ามีความเข้ าใจใน
ความรู ้ พื นฐานอย่างดีแล้ ว ให้ติดต่อกับผู ้ ทดสอบ ถ้าผู้ รับการทดสอบทํ าการสอบเป็ นครั งแรก ผู ้
ทดสอบจะกํ าหนดให้ ผู ้รับการทดสอบตอบคํ าถามจนเป็ นทีน่าพอใจในทุกๆ หัวข ้อของหั วข้ อความรู ้
พื นฐานก่อนทีผู ้ ทดสอบจะลงนามรับรองในหั วข้อความรู ้ พื นฐานนั น ๆ ถ้ าผู ้รับการทดสอบทํ าการ
สอบทบทวน หรื อเคยผ่านการฝึ กอบรมจากโรงเรี ยน ผู ้ ทดสอบจะให้ผู ้ รับการทดสอบตอบคํ าถาม
ตามหั วข้อทีกํ าหนด เพือทีจะยืนยั นว่า ผู ้ รับการทดสอบมีความรู ้ ทีจํ าเป็ นอย่างพอเพียงสําหรับการ
ปฏิบั ติหน้าทีใน ตํ าแหน่ งทีทํ าการทดสอบ ถ้าผู ้รับการทดสอบต้ องทํ าการทดสอบด้ วยวิธีการสอบ
ปากเปล่า หรื อสอบข้ อเขียน ผู ้ รับการทดสอบสามารถสอบถามผู ้ ทดสอบถึงหั วข้ อความรู ้พื นฐานที
ต้ องใช้ในการสอบการนั นๆ ได้
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๑๐๑. การรั กษาความปลอดภัย
เอกสารอ้ างอิง :
๑. ระเบียบการรักษาความปลอดภั ยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๒. ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความปลอดภั ยแห่ งชาติ เกี ยวกั บการสื อสาร พ.ศ. ๒๕๒๕
๓. คู่มือใช้ร่วมสามเหล่าทั พว่าด้วยการรักษาความปลอดภั ยทางการสื อสาร
๑๐๑.๑ อธิบายความหมายต่อไปนี
ก. การเข้าถึง
ข. การควบคุม
ค. ความลั บ
ง. ข้อมูลทีใช้จ ั ดชั นความลั บ
จ. สิ ทธิ ในการรับรู ้ช ั นความลั บ
ฉ. การรั วไหล
ช. การข่าวกรอง
ซ. เครื องหมาย ( MARKING)
ฌ. ความจํ าเป็ นทีต้ องทราบ(NEED TO KNOW)
ญ. การรักษาความลั บ
ฎ. การส่งด้วยข้ อมูล (ข้ อมูลอะไร ส่ งทางใด เข้ารหั สอะไร)
๑๐๑.๒ อธิ บายถึงการรักษาความปลอดภัยชั นความลั บและลํ าดับขั นของความต้องการดั งต่อไปนี
ก. ลั บทีสุ ด (อ้ างการเข้าถึง กั บสิ ทธิ ในการรับรู)้
ข. ลั บมาก (เป็ นความสงบเรี ยบร้อยในราชอาณาจั กร)
ค. ลั บ
๑๐๑.๓ อธิ บายพืนทีเฉพาะต่อไปนี
ก. พื นทีควบคุม
ข. พื นทีหวงห้าม
ค. พื นทีหวงห้ามเด็จขาด
๑๐๑.๔ ท่านควรปฏิ บ ั ติอย่างไร หากพบว่ามีการผ่อนปรนหรื อสงสัยว่ ามีการผ่อนปรนของข้ อมูลลั บ
๑๐๑.๕ อธิ บายวิ ธีการทิ งและทํ าลายเอกสารทีกํ าหนดชั นความลั บในหั วข้อต่อไปนี
ก. วิธีท ํ าลาย
ข. การบั นทึกการทํ าลาย
ค. เอกสารทีกํ าหนดชั นความลับ
ง. การทํ าลายฉุกเฉิ น
จ. ลํ าดั บการทํ าลายฉุกเฉิน
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๑๐๑.๖
๑๐๑.๗
๑๐๑.๘
๑๐๑.๙

หน้ า ๘

ฉ. วิธีการทํ าลายฉุ กเฉิน
อธิบายวิ ธีการทํ าลายเอกสารชั นความลั บทางด้านการสื อสาร
อธิ บายการปรับลดชั นความลั บของเอกสาร
อธิบายระบบการควบคุมความลั บ
อธิบายวิ ธีรักษาความลั บต่อไปนี
ก. เมือมีการปล่อย
ข. ระบบโทรศั พท์ไม่เข้ ารหั ส
ค. การพูดคุยระหว่ างบุคคล
ง. วิทยุโทรศั พท์
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๑๐๒. หน้ าทีและการจัดระบบศูนย์ยุทธการ
เอกสารอ้ างอิง:
ก. ศูน ย์ ยุทธการ หลั ก สู ตรนายทหารศู นย์ ยุทธการ ยศ.ทร.
ข. คู่มือระบบศูนย์ยุทธการของเรื อฟริ เกตชุด ร.ล.นเรศวร เอกสารวิจั ย รร.สรส.
โดย น.ต.ณั ฐพงศ์ ปานโสภณ
ค. บกร. ๒๐๑ คู่มือศูนย์ ยุทธการของ กร.
๑๐๒.๑ จงอธิบายภารกิจหลั กและรอง ของศูนย์ ยุทธการ
๑๐๒.๒ จงอธิ บายการจั ดการข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของศูนย์ ยุทธการ ตามลํ าดั บดั งนี
ก. การรวบรวมข่าว (Gathering)
ข. การดํ าเนิ นการกรรมวิ ธี (Processing)
ค. การแสดงภาพ (Displaying)
ง. การประเมินค่า (Evaluation)
จ. การกระจายข่าว (Dissemination)
๑๐๒.๓ จงยกตั วอย่างหน้าทีในการควบคุมและช่ วยเหลือ ของศูนย์ ยุทธการ
๑๐๒.๔ จงอธิ บายขีดความสามารถและข้อจํ ากั ดทีสําคั ญของเรื อในการปฏิบ ั ติการต่างๆ(อ้ างถึง ข.บทที ๒)
๑๐๒.๕ จงอธิ บายการจั ดระบบศู นย์ ยุทธการของเรื อฟริ เกต ชุ ด ร.ล.นเรศวร
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๑๐๓. องค์ วัตถุทีประกอบอยู่ ในระบบศูนย์ ยุทธการ ชุด ร.ล.นเรศวร
เอกสารอ้ างอิง:
ก. ศูนย์ ยุทธการ หลั ก สู ตรนายทหารศู นย์ ยุทธการ ยศ.ทร.
ข. คู่มือระบบศูนย์ยุทธการของเรื อฟริ เกตชุด ร.ล.นเรศวร เอกสารวิ จ ั ย รร.สรส.
โดย น.ต.ณั ฐพงศ์ ปานโสภณ
ค. บกร. ๒๐๑ คู่มือศูนย์ ยุทธการของ กร.
๑๐๓.๑ จงอธิ บายสถานทีทีร่ วมปฏิบ ั ติงานตามหน้าทีของระบบศูนย์ ยุทธการ
๑๐๓.๒ จงอธิ บายอุปกรณ์ทีใช้ในการรวบรวมข่าวสาร ในเรื อชุด ร.ล.นเรศวร ตามสถานทีต่างๆ
๑๐๓.๓ จงอธิ บายหน้าทีของอุปกรณ์ต่างๆเพือรวบรวมข่าวสารดั งนี
ก. เรดาร์ ตรวจการณ์พื นนํ า/อากาศ 360
ข. เรดาร์ อากาศ LW 08
ค. เรดาร์ เดินเรื อ RAYTHEON AN/SPS-64 G/N
ง. REMOTE วิทยุแบบ RACU
จ. เครื อง รับ – ส่ ง วิ ทยุ ของเรื อฟริ เกต ชุ ด นเรศวร
ฉ. TV วงจรปิ ด
ช. JM 83H
ซ. LINK V
ฌ. ระบบ JTAPS
ญ. ระบบควบคุมการยิง WCC
ฎ. ระบบ MIRAGE
ฏ. ระบบ STIR
ฐ. ระบบควบคุมการยิง HARPOON
ฑ. ระบบควบคุมการยิงตอร์ ปิโด MK 309
๑๐๓.๔ จงอธิ บายอุปกรณ์ทีใช้แสดงภาพในห้ องศูนย์ยุทธการ ในเรื อชุด ร.ล.นเรศวร
๑๐๓.๕ จงอธิ บายอุปกรณ์ทีใช้ในการกระจายข่าวสาร ในเรื อชุ ด ร.ล.นเรศวร
๑๐๓.๖ จงอธิบายเครื องมือสื อสารทีใช้ในระบบ ศยก. ของเรื อ
ก. เครื องมือสื อสารภายนอก
ข. เครื องมือสื อสารภายใน
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๑๐๔. คุณลักษณะของเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร
เอกสารอ้ างอิง:
ก. คู่มือระบบศูนย์ยุทธการของเรื อฟริ เกตชุด ร.ล.นเรศวร เอกสารวิ จั ย รร.สรส.
โดย น.ต.ณั ฐพงศ์ ปานโสภณ
๑๐๔.๑ จงเติมคํ าในช่องว่างให้สมบูรณ์ดังนี
ก. ประเภทของเรื อ
ข. สังกั ด
ค. ผู ้ สร้าง
ง. กํ าลั งพลเต็มอั ตรา นายทหาร พั นจ่า
จ่า พลทหาร
จ. ตั วเรื อสร้ างด้ วย
ฉ. ขนาดตั วเรื อ
๑. ระวางขั บนํ าปกติ
ตั น
๒. ระวางขั บนํ าเต็มที
ตั น
๓. ความยาวตลอดลํ า
เมตร
๔. ความยาวทีแนวนํ า
เมตร
๕. ความกว้ างมากทีสุ ด เมตร
๖. ความกว้ างทีแนวนํ า เมตร
๗. ความสู งถึงดาดฟ้ าใหญ่
เมตร
๘. ความสู งถึงยอดเสา
เมตร
๙. กินนํ าลึกเฉลีย
เมตร
๑๐. กินนํ าลึกหั ว
เมตร
๑๑. กินนํ าลึกท้ าย
เมตร
๑๒. กินนํ าลึกสู งสุ ดประมาณ เมตร(ท้ ายเรื อถึงใบจั กร)
๑๓. ใบจั กรอยู่ต ํ ากว่ากระดูกงู เมตร
๑๔. โดมโซนาร์ (หั วเรื อ) อยู่ต ํ ากว่ากระดุกงู
เมตร
๑๕. ความเร็ วสู งสุ ดด้วยเครื องจั กรใหญ่ดีเซล
นอต
๑๖. ความเร็ วมั ธยั สถ์ด้วยเครื องจั กรใหญ่ดีเซล นอต
๑๗. ความเร็ วสู งสุ ดด้วยเครื องจั กรใหญ่ก ั งหันแก๊ส นอต
๑๘. ความเร็ วมั ธยั สถ์ด้วยเครื องจั กรใหญ่ก ังหั นแก๊ส
นอต
๑๙. รัศมีท ํ าการ ๔,๐๐๐ ไมล์ ทีความเร็ วมั ธยั สถ์
นอต
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ช.
ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.
ฏ.
ฐ.
ฑ.
ฒ.
ณ.
ด.
ต.
ถ.
ท.

หน้ า ๑๒

๒๐. SEA STAGE สู งสุ ดทีสามารถปฏิบั ติงานได้ เมือเดินเครื องกันโคลง
๒๐.๑ เมือใช้อาวุธ ที SEA STAGE
๒๐.๒ เมือรับ – ส่ ง ฮ. และรับ – ส่ ง สิ งของในทะเล ที SEA STAGE
๒๑. SEA STAGE สู งสุ ดทีสามารถปฏิบั ติงานได้ เมือไม่เดินเครื องกั นโคลง
๒๑.๑ เมือใช้อาวุธ ที SEA STAGE
๒๑.๒ เมือรับ – ส่ ง ฮ. และรับ – ส่ ง สิ งของในทะเล ที SEA STAGE
๒๒. การเพิ มความเร็ วจากเรื อหยุดนิ งถึงความเร็ วสู งสุ ด
๒๒.๑ เครื องมือจั กรใหญ่ดีเซล จาก นอต
๒๒.๒ เครื องกั งหั นแก๊ส
จาก นอต
๒๓. การเพิ มความเร็ วจากเรื อความเร็ วสู งสุ ดถึงหยุดนิ ง
๒๓.๑ เครื องมือจั กรใหญ่ดีเซล
จาก นอต
๒๓.๒ เครื องกั งหั นแก๊ส
จาก นอต
๒๔. สมอเป็ นของ
ประเทศ
จํ านวน ตั ว ชนิด
หนั ก
๒๕. โซ่ สมอ จํ านวน เส้น ขนาด
มม. ยาวเส้ นละ เมตร
๒๖. จํ านวนสเกลสมอหัว และสมอขวา
เรื อโบต จํ านวน ลํ า ผลิตโดย
จํานวนแพชูชีพ แพ ตราอั กษร ผลิตโดย
ความจุ คน/แพ
เข็มทิศไยโร จํ านวน ตั ว แบบ
ผู ้ สร้าง
สถานทีติดตั ง
เข็มทิศแม่เหล็ ก จํ านวนตั ว แบบ
ผู ้ สร้าง สถานทีติดตั ง
รี พีทเตอร์ ไยโรจํ านวน ตั ว แบบ
ผู ้ สร้าง สถานทีติดตั ง
รี พีทเตอร์ เข็มทิศแม่เหล็ก จํ านวน ตั ว แบบ ผู ้ สร้าง สถานทีติดตั ง
GPS จํ านวน ระบบ รุ่ น
ของ
MAXNAVOXจํ านวน ระบบ รุ่ น
ของ
LORANจํ านวน ระบบ รุ่ น
ของ
PLOTTERจํ านวน ระบบ รุ่ น
ของ
LOGจํ านวน ระบบ รุ่ น
ของ
FACIMILEจํ านวน ระบบ รุ่ น
ของ
NAVTEXจํ านวน ระบบ รุ่ น
ของ
เครื องมือสื อสาร
๑. เครื องส่ งวิทยุ จํ านวน
ของ
๒. เครื องรับวิทยุ จํ านวน
ของ
๓. เครื องรับ – ส่ ง วิ ทยุ จํ านวน
ของ
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ธ.
น.

บ.

หน้า ๑๓

ระบบสื อสารภายในมี ระบบ คือ
อุปกรณ์ตรวจจั บ
๑. เรดาร์ อากาศแบบ ของ
จํ านวน
อากาศยาน ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
พืนนํ า ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
๒. เรดาร์ อากาศ/พื นนํ า แบบของ
จํ านวน
อากาศยาน ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
พืนนํ า ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
๓. เรดาร์ ควบคุมปื น แบบ
ของ
จํ านวน
อากาศยาน ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
พืนนํ า ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
๔. เรดาร์ ควบคุมปื น แบบ
ของ
จํ านวน
อากาศยาน ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
พืนนํ า ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
๕. เรดาร์ ควบคุมปื น แบบ
ของ
จํ านวน
อากาศยาน ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
พืนนํ า ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
๖. เรดาร์ เดินเรื อ แบบ
ของ
จํ านวน
อากาศยาน ระยะ
ระยะใกล้ สุดไมล์
พืนนํ า ระยะตรวจจั บไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
๗. โซนาร์ แบบ
จํ านวน
ระยะตรวจจั บไกลสุด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
ACTIVE MODE ตรวจจั บ ไมล์ PASSIVE MODE ตรวจจั บ ไมล์
ระบบอาวุ ธ
๑. ปื น ของ
จํ านวน
อากาศยาน ระยะยิงไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
พืนนํ า ระยะยิงไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
๒. ปื น ของ
จํ านวน
อากาศยาน ระยะยิงไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
พืนนํ า ระยะยิงไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
๓. ปื น ของ
จํ านวน
อั ตราเร็ วในการยิง
นั ด/นาที
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ป.

ผ.

ฝ.

พ.

หน้ า ๑๔

อากาศยาน ระยะยิงไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
พื นนํ า ระยะยิงไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
๔. อาวุธปล่อยนํ าวิถี
ของ
จํ านวน
ระยะยิงไกลสุ ด ไมล์
ระยะใกล้ สุดไมล์
๕. ตอร์ ปิโดปราบเรื อดํ านํ า
ของ
ทีความเร็ว นอต จะยิงได้ไกลสุด เมตร
ทีความเร็ว นอต จะยิงได้ไกลสุด เมตร
ความลึกในการดํ ามากทีสุ ดของตอร์ ปิโด
เมตร
ความลึกในการดํ าน้อยทีสุ ดของตอร์ ปิโดในการยิงเป้ าพื นนํ า
เมตร
๖. แท่นยิงเป้ าลวง แบบ ของ จํ านวน แท่น
๗. แท่นยิงเป้ าลวง แบบ ของ จํ านวน แท่น
ระบบอํ านวยการรบและควบคุมการยิง
๑. ระบบอํ านวยการรบ แบบ
ของ
๒. ระบบเชือมต่อ แบบ ของ
๓. ระบบควบคุมการยิงปื น
แบบ
ของ จํ านวน
๔. ระบบควบคุมการยิงปื น
แบบ
ของ จํ านวน
๕. ระบบควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนํ าวิถี
ของ
จํ านวน
๖. ระบบควบคุมการยิงตอร์ ปิโดปราบเรื อดํ านํ า
ของ
จํ านวน
๗. ระบบควบคุมการยิงเป้ าลวง แบบ ของ
จํ านวน
อุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์
๑. ระบบ IFF ติดตั งกั บเรดาร์
จํ านวน
๒. ระบบ TACTICAL DATA LINK แบบ
จํ านวน
๓. ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ แบบ
ประกอบด้วย
๓.๑ ESM แบบ
จํ านวน
๓.๒ ECM แบบ
จํ านวน
๓.๓ ECCM แบบ
จํ านวน
ระบบสนั บสนุนเฮลิคอปเตอร์
๑. ระบบ
ของ
จํ านวน
๒. ระบบ
ของ
จํ านวน
๓. ระบบ
ของ
จํ านวน
๔. ระบบ
ของ
จํ านวน
ระบบขั บเคลือน
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๑. เครื องจั กรใหญ่ดีเซล ชนิด
จํ านวน
ผู ้ สร้าง
แรงม้ าเพลา สู งสุ ด
จํ านวนสู บ สู บ จั งหวะ ระบบเริ ม
เดินเครื อง
ความเร็ วสู งสุ ด
นอต
ความสิ นเปลืองนํ ามั นเชื อเพลิง มั ธยั สถ์ นอต
กล./ชม. ,สู งสุ ด
นอต
กล./ชม. ความสิ นเปลืองนํ ามั นหล่อลืน
ลิตร/ชม./เครื อง
๒. เครื องจั กรใหญ่ก ั งหันแก๊สชนิด
จํ านวน
ผู ้ สร้าง
แรงม้ าเพลา สู งสุ ด
จํ านวนสู บ สู บ จั งหวะ ระบบเริ ม
เดินเครื อง
ความเร็ วสู งสุ ด
นอต
ความสิ นเปลืองนํ ามั นเชื อเพลิง มั ธยั สถ์ นอต
กล./ชม. ,สู งสุ ด
นอต
กล./ชม. ความสิ นเปลืองนํ ามั นหล่อลืน
ลิตร/ชม./เครื อง
๓. ระบบควบคุมเครื องจั กร แบบ
ของ
๔. เพลาใบจั กร จํ านวนเพลา เพลาละ ท่อน เส้นผ่าศู นย์ กลาง เมตร
๕. ใบจั กรเป็ นระบบ
จํ านวน ชุด ชุ ดละ ใบ
๖. หางเสื อ จํ านวน ชุ ด ขนาดประมาณ
ตร.เมตร
ฟ. เครื องกําเนิดไฟฟ้ า
๑. เครื องขั บเครื องกําเนิดไฟฟ้ าดีเซล แบบ
จํ านวน
ผู ้ สร้าง
แรงม้ าเพลา สู งสุ ด จํ านวนสู บ สู บ จั งหวะ
ระบบเริ มเดินเครื อง
ความสิ นเปลืองนํ ามั นเชื อเพลิง ลิตร/ชม./เครื อง
ความสิ นเปลืองนํ ามั นหล่อลืน
ลิตร/ชม./เครื อง
๒. เครื องกําเนิดไฟฟ้ า จํ านวน เครื อง ผู ้ สร้าง
ความถี
แอมแปร์
V
KW รอบ/วินาที
ภ. ระบบป้ องกั นความเสี ยหาย
ม. ระบบป้ องกั นสงครามนิวเคลียร์ เคมี ชี วะ
ย. การป้ องกั นการตรวจจั บ
ร. ระบบ DECAUSSING ชนิด
แบบ
จํ านวน เครื อง
ผู ้ สร้าง
POWER SUPPLY
ล. เครื องสู บนํ ามั นเชื อเพลิง ชนิ ด แบบ
จํ านวน เครื อง
ผู ้ สร้าง
ว. เครื องสู บนํ ามั นเชื อเพลิงสนั บสนุนอากาศยาน ชนิดแบบ
จํานวน เครื อง
ผู ้ สร้าง
ศ. เครื องสู บนํ าทะเล จํ านวน เครื อง เครื องขั บใช้ไฟ
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ษ. ท่อ รับ – ส่ ง นํ ามั นเชื อเพลิง ท่อ รับ ขนาด นิ ว จํ านวน ท่อ, ท่อส่ ง ขนาด นิ ว จํ านวน
ท่อ
ส. ท่อ รับ – ส่ ง นํ ามั นจืด ท่อรับ ขนาด นิ วจํ านวน ท่อ, ท่อส่ ง ขนาด นิ ว จํ านวน ท่อ
ห. เครื องจั กรอืนๆ
๑. เครื องกว้ านสมอ ชนิด
จํ านวน เครื อง ผู ้ สร้าง
กํ าลั งแรงม้ า
แรงม้ า กํ าลั งไฟฟ้ าทีใช้ โวลต์ Hz
๒. เครื องถือท้ าย สมอ ชนิด จํ านวน เครื อง ผู ้ สร้าง
๓. เครื องผลิตนํ าจืดชนิด
จํ านวน เครื อง ผู ้ สร้าง
กลั นนํ า ตั น/วั น/เครื อง
๔. เครื องทํ าความเย็น จํ านวน เครื อง ผู ้ สร้ าง
ขนาด ตั น
กําลั งไฟฟ้ าทีใช้ โวลต์ Hz KW เก็บเสบียงสดได้ เต็มที วั น
ฬ. เครื องปรับอากาศ จํ านวน เครื อง ผู้ สร้าง
อ. เครื องทํ านํ าอุ่น จํ านวน เครื อง ผู้ สร้าง
ฮ. เครื องสู บนํ าเคลือนที ชนิด จํ านวน เครือง ผู ้ สร้ าง
กก. ความจุถ ั งนํ ามั นเชื อเพลิง
๑. นํ ามั นเชื อเพลิง ถั งเก็บ
ถั ง ถั งพั ก
ถั ง ความจุรวม
กล.
๒. นํ ามั นหล่อลืน ถั งเก็บ
ถั ง ความจุรวม
กล.
๓. นํ าจืด
ถั งใช้ การ ถั งความจุรวม
ลบ.ม.
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มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๑๗

๑๐๕. การจัดและหน้ าทีองค์ บุคคลเพือการปฏิบัติงานของระบบศูนย์ ยุทธการ
“ระดับความพร้ อมรบ ๑”
เอกสารอ้ างอิง:
ก. คู่มือระบบศูนย์ยุทธการของเรื อฟริ เกตชุด ร.ล.นเรศวร เอกสารวิจั ย รร.สรส.
โดย น.ต.ณั ฐพงศ์ ปานโสภณ
๑๐๕.๑ จงอธิ บายหลั กการและความสําคั ญในการจั ดองค์บุคคลของระบบ ศยก. “ระดั บความพร้ อมรบ ๑”
๑๐๕.๒ จงอธิ บายตํ าแหน่งบุคคลต่างๆทีประจํ าห้องต่อไปนี
ก. ห้ อ ง ศยก.
ข. ห้ อ งโซนาร์
ค. ห้ อ งวิทยุ
ง. สะพานเดินเรื อ และดาดฟ้ าข้างสะพานเดินเรื อ
จ. ดาดฟ้ าศูนย์รวบ และดาดฟ้ าทั ศนสัญญาณ
๑๐๕.๓ จงวาดแผนการบั งคั บบั ญชาในระบบ ศยก.ในเรื อชุด ร.ล.นเรศวร
๑๐๕.๔ จงอธิ บายหน้าทีขององค์บุคคลเมือปฏิบ ั ติงานระบบ ศยก. “ระดั บความพร้อม ๑” ดั งนี
ก. ผบ.เรื อ
ข. ตร.
ค. ตห.
ง. ผช.ตห.
จ. นยก.
ฉ. นกว.
ช. นศย.
ซ. นสส.
ฌ. นสอ.
ญ. นปด.
ฎ. พนั กงาน SDC อากาศ
ฏ. พนั กงาน SDC พื นนํ า
ฐ. พนั กงาน RSDC ฮ.
ฑ. พนั กงาน RSDC ปราบ ด.
ฒ. พนั กงานสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ณ. พนั กงานเรดาร์เดินเรื อ
ด. พนั กงานพล็ อตอากาศยาน
ต. พนั กงานพล็ อตพื นนํ า
ถ. พนั กงานพล็ อตสถานการณ์รวม
ท. พนั กงานวิทยุในห้อง ศยก.
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

ธ.
น.
บ.
ป.
ผ.
ฝ.
พ.

หน้ า ๑๘

พนั กงานโซนาร์
พนั กงานวิทยุในห้องวิทยุ
พนั กงานวิทยุบนสะพานเดินเรื อ
พนั กงานเรดาร์ บนสะพานดินเรื อ
ยามตรวจการณ์
พนั กงานศูนย์รวบ
พนั กงานทั ศนสัญญาณ

PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Center

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๑๙

๑๐๖. การจัดและหน้ าทีองค์ บุคคลเพือการปฏิบัติงานของระบบศูนย์ ยุทธการ
“ระดับความพร้ อมรบ ๒”
เอกสารอ้ างอิง:
ก. คู่มือระบบศูนย์ยุทธการของเรื อฟริ เกตชุด ร.ล.นเรศวร เอกสารวิจั ย รร.สรส.
โดย น.ต.ณั ฐพงศ์ ปานโสภณ
๑๐๖.๑ จงอธิ บายหลั กการและความสําคั ญในการจั ดองค์บุคคลของระบบ ศยก.“ระดั บความพร้อมรบ ๒”
๑๐๖.๒ จงอธิ บายตํ าแหน่งบุคคลต่างๆทีประจํ าห้องต่อไปนี
ก. ห้ อง ศยก.
ข. ห้ องโซนาร์
ค. ห้ องวิทยุ
ง. สะพานเดินเรื อ และดาดฟ้ าข้างสะพานเดินเรื อ
จ. ดาดฟ้ าศูนย์รวบ และดาดฟ้ าทั ศนสัญญาณ
๑๐๖.๓ จงวาดแผนการบั งคั บบั ญชาในระบบ ศยก.ในเรื อชุ ด ร.ล.นเรศวร
๑๐๖.๔ จงอธิ บายหน้าทีขององค์บุคคลเมือปฏิบ ั ติงานระบบ ศยก. “ระดั บความพร้อม ๒” ดั งนี
ก. ผบ.เรื อ
ข. นายทหารยามยุทธการ
ค. นายทหารยามศู นย์ ยุทธการ
ง. ผช.นายทหารศุ นย์ยุทธการ
จ. นายยามเรื อเดิน
ฉ. ผช.นายยามเรื อเดิน
ช. พนั กงานวิทยุบนสะพานเดินเรื อ
ซ. พนั กงานเรดาร์ บนสะพานเดินเรื อ
ฌ. ยามตรวจการณ์
ญ. พนั กงานศูนย์รวบ
ฎ. พนั กงานทั ศนสัญญาณ
ฏ. พนั กงาน ZKJ-3T
ฐ. พนั กงาน SDC อากาศ
ฑ. พนั กงานสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ฒ. พนั กงานเรดาร์เดินเรื อ
ณ. พนั กงานพล็ อตอากาศยาน
ด. พนั กงานพล็ อตสถานการณ์รวม
ต. พนั กงานวิทยุในห้อง ศยก.
ถ. พนั กงานโซนาร์
ท. พนั กงานในห้ องวิ ทยุ
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้ า ๒๐

๑๐๗. การจัดและหน้ าทีองค์บุคคลเพือการปฏิบัติงานของระบบศูนย์ ยุทธการ
“ระดับความพร้ อมรบ ๓”
เอกสารอ้ างอิง:
ก. คู่มือระบบศูนย์ยุทธการของเรื อฟริ เกตชุด ร.ล.นเรศวร เอกสารวิ จ ั ย รร.สรส.
โดย น.ต.ณั ฐพงศ์ ปานโสภณ
๑๐๗.๑ จงอธิ บายหลั กการและความสําคั ญในการจั ดองค์บุคคลของระบบ ศยก.“ระดั บความพร้ อมรบ ๑”
๑๐๗.๒ จงอธิบายตํ าแหน่งบุคคลต่างๆทีประจํ าห้องต่อไปนี
ก. ห้ อง ศยก.
ข. ห้ องโซนาร์
ค. ห้ องวิทยุ
ง. สะพานเดินเรื อ และดาดฟ้ าข้างสะพานเดินเรื อ
จ. ดาดฟ้ าศูนย์รวบ และดาดฟ้ าทั ศนสัญญาณ
๑๐๗.๓ จงวาดแผนการบั งคั บบั ญชาในระบบ ศยก.ในเรื อชุ ด ร.ล.นเรศวร
๑๐๗.๔ จงอธิ บายหน้าทีขององค์บุคคลเมือปฏิบ ั ติงานระบบ ศยก. “ระดั บความพร้อม ๓” ดั งนี
ก. ผบ.เรื อ
ข. นายทหารยามยุทธการ
ค. ผช.นายทหารยามยุทธการ
ง. นายยามเรื อเดิน
จ. ผช.นายยามเรื อเดิน
ฉ. พนั กงานวิทยุบนสะพานเดินเรื อ
ช. พนั กงานเรดาร์ บนสะพานเดินเรื อ
ซ. ยามตรวจการณ์
ฌ. พนั กงานศูนย์รวบ
ญ. พนั กงานทั ศนสัญญาณ
ฎ. พนั กงาน SDC อากาศ
ฏ. พนั กงานสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ฐ. พนั กงานเรดาร์เดินเรื อ
ฑ. พนั กงานพล็ อตสถานการณ์รวม
ฒ. พนั กงานวิทยุ
ณ. พนักงานโซนาร์
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มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๒๑

๑๐๘. การจัดและหน้ าทีองค์ บุคคลเพือการปฏิบัติงานของระบบศูนย์ ยุทธการ
“ระดับความพร้ อมรบ ๔”
เอกสารอ้ างอิง:
ก. คู่มือระบบศูนย์ยุทธการของเรื อฟริ เกตชุด ร.ล.นเรศวร เอกสารวิจั ย รร.สรส.
โดย น.ต.ณั ฐพงศ์ ปานโสภณ
๑๐๘.๑ จงอธิ บายหลั กการและความสําคั ญในการจั ดองค์บุคคลของระบบ ศยก. “ระดั บความพร้ อมรบ ๑”
๑๐๘.๒ จงอธิ บายตํ าแหน่งบุคคลต่างๆทีประจํ าห้องต่อไปนี
ฉ. ห้ อ ง ศยก.
ช. ห้ อ งโซนาร์
ซ. ห้ อ งวิทยุ
ฌ. สะพานเดินเรื อ และดาดฟ้ าข้างสะพานเดินเรื อ
ญ. ดาดฟ้ าศูนย์รวบ และดาดฟ้ าทั ศนสัญญาณ
๑๐๘.๓ จงวาดแผนการบั งคั บบั ญชาในระบบ ศยก.ในเรื อชุด ร.ล.นเรศวร
๑๐๘.๔ จงอธิ บายหน้าทีขององค์บุคคลเมือปฏิบ ั ติงานระบบ ศยก. “ระดั บความพร้อม ๔” ดั งนี
ด. ผบ.เรื อ
ต. นายทหารยามยุทธการ
ถ. นายทหารยาม ศยก.
ท. นายยามเรื อเดิน
ธ. ผช.นายยามเรื อเดิน
น. พนั กงานวิทยุบนสะพานเดินเรื อ
บ. พนั กงานเรดาร์ บนสะพานเดินเรื อ
ป. ยามตรวจการณ์
ผ. พนั กงาน ZKJ-3T /พนั กงานเรดาร์ ห้อง ศยก.
ฝ. พนั กงานทั ศนสัญญาณ
พ. พนั กงานวิทยุ
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๑๐๙

หน้ า ๒๒

เรดาร์ เบืองต้ น (Radar Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง:
ก.

๑๐๙.๑

๑๐๙.๒

๑๐๙.๓

หนั งสื ออ้างอิงระบบเรดาร์ ประจํ าเรื อ,กองเรื อ และอืนๆ

อธิ บาย ผลกระทบต่อไปนี กับการทํ างานของเรดาร์
ก. Electromagnetic Interface (EMI)
ข. Pulse Width
ค. Pulse Repetition Rate (PRR) , Pulse Repetition Frequency (PRF)
ง. Frequency
จ. Power out
ฉ. Beam Width
ช. Moving Target Indicator (MTI)
ซ. Doppler
ฌ. Antenna Rotation Rate
ญ. Automatic Detection and Tracking (ADT)
อธิ บาย ผลกระทบต่อไปนี ต่อความสามารถในการตรวจจั บเป้ าของเรดาร์
ก. Terrain
ข. Contact Composition
ค. Radar Cross Section
ง. Atmosphere Condition
จ. ECCM Fixes
ฉ. Environmental Fixes
ช. Target Altitude
อธิ บายคํ าจํ ากัดความต่อไปนี
ก. Lobbing
ข. Ducting
ค. Sea Return
ง. Absorption
จ. Clutter
ฉ. Radar Horizon
ช. Refraction
ซ. Attenuation
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มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๑๐๙.๔

๑๐๙.๕
๑๐๙.๖

๑๐๙.๗

หน้า ๒๓

ฌ. Skip Distance
ญ. Reflection
ฎ. Fade Zone
ฏ. Ring Time
ฐ. Diffraction
อธิ บายหน้าทีหลั กของเรดาร์ ต่อไปนี
ก. เรดาร์ ตรวจการณ์พื นนํ า(Surface Search)
ข. เรดาร์ อากาศ (2D) (Air Search)
ค. เรดาร์ อากาศ (3D) (Air Search)
ง. เรดาร์ ควบคุมการยิง (Fire Control)
จ. เรดาร์ เดินเรื อ (Navigation)
อธิ บาย หน้าทีของ Tactical Air Communication and Navigation (TACAN)
อธิ บาย การใช้ เครื องมือพิสูจน์ฝ่าย ระบบ IFF MK 10 หรื อ MK 12 ตามหั วข้อต่อไปนี
ก. จํ านวน Modes ต่าง ๆ ทีใช้
ข. จํ านวน Code ทีสามารถตั งได้ แต่ละMode
ค. การใช้ Emergency Squawk ในแต่ละระบบ
ง. ความปลอดภั ยในการใช้
จ. การใช้ Selective Identification Feature (SIF) / Discrete Identifier (DI)
อธิ บาย การปฏิบ ั ติเมือได้ รับสัญญาณCode ของ IFF ดั งต่อไปนี
ก. 7500
ข. 7600
ค. 7700

PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Centerr

มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๑๑๐

หน้ า ๒๔

การสื อสารทางวิทยุขั นพืนฐาน(Naval Radio Communications Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

๑๑๐.๑

๑๑๐.๒

๑๑๐.๓

ศูนย์ ยุทธการ หลั กสู ตรนายทหารศู นย์ ยุทธการ
บสร.๖ ว่าด้วยพจนานุกรมการสื อสาร-อิเล็ กทรอนิกส์
บสร.๘ ว่าด้วยระเบียบปฏิบ ั ติทางวิทยุโทรศัพท์
ACP-125 (Communication Instructions Radiotelephone Procedure)
อปฝ.กร. ตอนที ๕ เรื องการสื อสาร-อิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๓๗

จงให้ค ําจํ ากั ดความของศัพท์ต่อไปนี(อ้ างถึง ค.)
ก. นามเรี ยกขาน (Call Sign)
ข. ลํ าดั บความเร่ งด่วน(Precedence)
ค. วิน ัยการสื อสาร (Circuit Discipline)
ง. ข่ายอิสระ (Free Net)
จ. ข่ายควยคุม (Directed Net)
ฉ. ข่าวจ่าหน้าธรรมดา (Plaindress)
ช. ข่าวจ่าหน้าธรรมดาอย่างย่อ (Abbreviated Plaindress)
ซ. การสั งปฏิบ ั ติท ั นที(Immediate Executive)
ฌ. การสั งเตรี ยมปฏิบ ั ต(Delayed
ิ
Executive)
ญ. การเว้ นการปฏิบ ั ต(Nonexecutive)
ิ
อธิ บายแบบในการเฝ้ าฟั งการสื อสาร (อ้ างถึง ค.)
ก. การเฝ้ ายาม (Guard)
ข. การเฝ้ าระวั ง(Cover)
ค. การเฝ้ าจด (Copy)
ง. การเฝ้ าฟั ง (Listen)
อธิ บาย การพูดวิทยุโทรศั พท์ ตามระเบียบปฏิบั ติทีถูกต้ อง ตามหั วข้อต่อไปนี(อ้ างถึง ค.,ง.)
ก. กฎการปฏิบ ั ติ
ข. การส่ งข่าวพื นฐาน ๕ ส่ วน
ค.การทดลองสัญญาณวิทยุโทรศั พท์ ตลอดจนการใช้ค ํ าพูดตามระเบียบการ และความหมาย
ของคํ าพูดนั น
ง. ความหมายและการใช้ ค ํ าพูดตามระเบียบการดั งนี
(๑) Wilco
(๒) Break

PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Center

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๒๕

(๓) Exempt
(๔) Wait/Wait out
(๕) Correction
(๖) Say again
(๗) Say again all/all before/word after/word before
(๘) Figure
(๙) Execute
(๑๐) Execute to Follow
(๑๑) Immediate Execute
(๑๒) I spell
(๑๓) Over
(๑๔) Out
(๑๕) Roger
(๑๖) Disregard This Transmission
(๑๗) Verify
จ. การเรี ยก (Call ups)
๑๑๐.๔ อธิ บาย ย่านความถี ประเภทการสื อสาร (Voice หรื อ Teletype ) หน่วยในข่ายทีเฝ้ าฟั ง และการใช้
ข่ายของข่ายการสื อสารต่อไปนี (อ้ างถึง จ.)
ก. TF/TG Tactical/Warning
ข. TF/TG Reporting
ค. Coordination and Reporting (C&R) Nets
ง. High Command
จ. Fleet Broadcast
ฉ. Primary ship-to-shore
ช. Task Group Operations/Admin
ซ. Fleet Tactical/Warning
ฌ. Harbor Operations/Admin (Harbor Common)
ญ. Tug Control
ฎ. Distress Frequency
ฏ. Bridge to Bridge
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๑๑๑

หน้ า ๒๖

กระดานหนเบืองต้ น (Maneuvering Board Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก.
ข.

๑๑๑.๑

๑๑๑.๒

๑๑๑.๓
๑๑๑.๔

ศูนย์ ยุทธการ หลั กสู ตรนายทหารศู นย์ ยุทธการ ยศ.ทร.
Ho Pub No.217 , Maneuvering Board Manual

อธิ บายลั กษณะและวิธีการใช้อุปกรณ์ต่อไปนี ในการขีดกระดานหน(อ้ างถึง ก.)
ก. แผ่นคํ านวณ ระยะทาง , ความเร็ ว , เวลา (Nautical Slide Rule)
ข. มาตราส่ วน ระยะทางและความเร็ ว
ค. มาตราส่ วน เวลา , ความเร็ ว และระยะทาง (Logarithmic Time, Speed and Distance
Nomograms)
ง. การพล๊อตแบบ Polar Coordinate
อธิ บายคํ าจํ ากัดความเหล่านี ทีใช้ก ับการขีดกระดานหน(อ้ างถึง ก.)
ก. การพล๊ อตแบบ Polar Coordinate Plotting
ข. การใช้มาตราส่ วนทีเหมาะสม (Proportional Scaling)
ค. จุดอ้ างอิง (Reference Ship : R)
ง. เรื อเป้ า (Maneuvering Ship : M)
จ. การเคลือนทีสัมพั นธ์ (Relative Motion)
ฉ. ข้ อมูลจริ ง (ระยะทาง,ทิศทาง,ความเร็ ว,เวลา)
ช. ข้ อมูลสัมพั นธ์(ระยะทาง,ทิศทาง,ความเร็ ว)
ซ. การหาการเคลือนทีสัมพั นธ์ (Measured Relative Motion : MRM)
ฌ. ทิศทางการเคลือนทีสัมพั นธ์(Direction of Relative Motion : DRM)
ญ. ความเร็ วการเคลือนทีสัมพั นธ์ (Speed of Relative Motion : SRM)
ฎ. จุดเฉี ยด (Closest Point of Approach : CPA)
ฏ. เข็ม ความเร็ วเป้ า (em vector)
ฐ. เข็ม ความเร็ วเรื อเรา (er vector)
ฑ. ทิศทางการเคลือนทีสัมพั นธ์, ความเร็ วสัมพั นธ์ (rm vector)
อธิ บายวิ ธีการคํ านวณเวคเตอร์ ทีต้ องการทราบจากเวคเตอร์ทีทราบค่า(อ้ างถึง ข.)
อธิ บายคํ าจํ ากัดความต่อไปนี ในการขีดกระดานหน (อ้ างถึง ข.)
ก. ระยะทางหน้า (Advance)
ข. ระยะทางตั งฉาก(Transfer)
ค. อั ตราเร่ ง (Acceleration)
ง. อั ตราหน่ วง (Deceleration)
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๑๑๑.๕
๑๑๑.๖
๑๑๑.๗
๑๑๑.๘

หน้า ๒๗

จ. ระยะวงหั นทางยุทธวิ ธี(Tactical Diameter)
อธิ บายกฎ ๓ นาที และการใช้ก ั บกระดานหน (อ้ างถึง ก.)
อธิ บายความสัมพั นธ์ ระหว่างการพล๊อตกระดานหนกับภาพบนจอเรดาร์(อ้ างถึง ก.)
อธิ บายประโยชน์ของการใช้ อ ั กษรกํ ากั บเวคเตอร์ ในการขีดกระดานหน(อ้ างถึง ก.)
อธิ บาย คํ าจํ ากั ดความและวิธีการคํ านวณหาค่าต่อไปนี ด้ วยกระดานหน(อ้ างถึง ก.)
ก. ลมจริ ง (True Wind)
ข. ลมสัมพั นธ์ (Relative Wind)
ค. ลมปรากฏ (Apparent Wind)
ง. ลมทีต้ องการ (Desired Wind)
จ. เวคเตอร์ ew
ฉ. เวคเตอร์ rw
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๑๑๒

หน้ า ๒๘

การแพร่ คลืนวิทยุ
เอกสารอ้ างอิง :
ก.
ข.

๑๑๒.๑

อิเล็ กทรอนิกส์ มูลฐาน เล่ม ๕
คู่มือการใช้เครื องสื อสารของ ร.ล.พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก

ให้ค ํ าจํ ากั ดความคํ าต่อไปนี
ก. ขนาดของคลืน (Amplitude)
ข. ความยาวคลืน (Wavelength)
ค. วงรอบ (Cycle)
ง. ความถี (Frequency)
จ. Phase

๑๑๒.๒

อธิ บาย ผลกระทบจากเหตุต่อไปนี กั บการแพร่ คลืนวิทยุ
ก. สภาพบรรยากาศ
ข. ผลกระทบจากสภาพอากาศ
ค. ภูมิประเทศ
ง. ชนิดของการกลํ าคลืน
จ. การหั กเหของคลืน
ฉ. การเบียงเบนของคลืน
ช. การสะท้ อนกลั บ
ซ. Trapping
ฌ. การแปรผั นของคลืนในชั นบรรยากาศIonosphere
ญ. การรบกวนของคลืนวิทยุ
ฎ. การลดทอนขนาดของคลืน
ฏ. การรบกวนของคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
ฐ. ข้ อไม่ควรปฏิบ ั ติภายนอกตั วเรื อ ในขณะการแพร่ คลืน
ฑ. การกระจาย
ฒ. การดูดกลืน
๑๑๒.๓ อธิ บาย คุณลั กษณะของการแพร่ คลืน และการใช้งานแต่ละย่านความถีในระบบการสื อสารของ ทร.
ก. ELF (Extra Low Frequency)
3 - 30 Hz
ข. VLF (Very Low Frequency)
3 - 30 KHz
ค. LF (Low Frequency)
30 - 300 KHz
ง. MF (Medium Frequency)
300 - 3,000 KHz
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จ. HF (High Frequency)
ฉ. VHF (Very High Frequency)
ช. UHF (Ultra High Frequency)
ซ. SHF (Super High Frequency)
ฌ. EHF (Extra High Frequency)

หน้า ๒๙

3 - 30 MHz
30 - 300 MHz
300 - 3,000 MHz
3 - 30 GHz
30 - 300 GHz
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๑๑๓.

หน้ า ๓๐

เรื อและอากาศยานใน ทร.
เอกสารอ้ างอิง :
ก.

๑๑๓.๑

จงตอบคํ าถามเกี ยวกั บเรื อประเภทต่างๆดั งนี
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

๑๑๓.๒

บรรยายลั กษณะแบบลํ าตั วเรื อแบบต่างๆของเรื อแต่ละชุด
บอกกิจหลั ก
บอกชือระบบขับเคลือน
บอกชือระบบอาวุธทีมี
บอกขีดความสามารถการส่ งกํ าลั งบํารุ ง
บอกขีดความสามารถของเรื อ
๑. ฟก.
๒. คว.
๓. ยพญ.
๔. ยพก.
๕. รพญ.
๖. รบฮ.
๗. รพก.
๘. ลทฝ.
๙. กทฝ.
๑๐. สทก.
๑๑. ตกด.
๑๒. ตกช.
๑๓. ตกฝ.
๑๔. ลจ.
๑๕. รจอ.
๑๖. รจป.
จงตอบคําถามทีเกียวกับอากาศยานแบบต่างๆต่อไปนี
ก. บอกกิจหลั กและระยะปฏิบ ั ติการหวั งผล
ข. บอกชือระบบอาวุธทีมี
ค. บอกฐานปฏิบ ั ติการ (บนบก/ในทะเล)
๑. P – 3
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๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

หน้า ๓๑

S - 2F
NOMAD
A–7
BELL 212
BELL 214
S - 76B
FOKKER
O–1
O–2
AV-8
Super Lynx 300
S-70
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๑๑๔

หน้ า ๓๒

ปื นเรือและอมภัณฑ์
เอกสารอ้ างอิง :
ก.
ข.
ค.
ง.

๑๑๔.๑

๑๑๔.๒

๑๑๔.๓

พจนานุกรมฉบั บกรมสรรพาวุ ธทหารเรื อ พ.ศ.๒๕๑๗
NAVEDTRA 10783-C , Principles of Naval Ordnance and Gunnery
SW030-AA-MMo-010 , Navy Gun Ammunition
NAVSEA SW010-AF-ORD-010 , Identification of Ammunition

อธิ บายนิยามศัพท์ต่อไปนี (อ้ างถึง ก.,ข.)
ก. อุณหภูมิภายนอก (Ambient Temperature)
ข. ปื นเย็ น (Cold Gun)
ค. การระอุ (Cook Off)
ง. ปื นลั นช้า(Hang Fire)
จ. ปื นร้อน (Hot Gun)
ฉ. ปื นด้าน (Misfire)
ช. คาลิเบอร์ (Caliber)
ซ. แท่น (Mount)
ฌ. ป้ อม (Turret)
ญ. ปื นทีใช้ยิงทั งอากาศยาน และเป้ าพื นนํ า(Dual-purpose gun)
ฎ. ปื นกล (Semiautomatic Gun)
ฏ. ปื นกลยิงแล้ วสลั ดลองออก บรรจุเอง(Automatic Gun)
ฐ. ปื นยิงเร็ ว (Rapid Fir Gun)
ฑ. เขตจํ ากั ดการยิง(Safety cutouts)
อธิ บายประเภทของลูกปื น หรื อกระสุ นดั งต่อไปนี (อ้ างถึง ค.)
ก. ลูกปื นรวม (Fixed)
ข. ลูกปื นกึงรวม (Semi fixed)
ค. ลูกปื นแยก (Separated)
ง. โค้ งหั วกระสุ น (Obgive)
จ. แหวนนํ าหั วกระสุ น(Bourrelet)
ฉ. ตั วกระสุ น (Body)
ช. แหวนท้ายกระสุ น (Rotating Band)
อธิ บาย คุณสมบั ติและการใช้กระสุ นดั งต่อไปนี(อ้างถึง ข.)
ก. กระสุ นเจาะเกราะ (Armor Piercing)
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หน้า ๓๓

ข. กระสุ นธรรมดา (Common)
ค. กระสุ นแปรเวลาวิทยุ (Variable Time Radio Frequency : VT-RF)
(๑) ทํ าลายตั วเอง(Self-destruct : SD)
(๒) ไม่ท ํ าลายตั วเอง (Nonself-destruct : NSD)
ง. กระสุ นแปรเวลาความร้ อน (Variable Time Infrared : VT-IR)
จ. กระสุ นสมรรถนะสู ง (High Capacity : HC)
ฉ. กระสุ นระเบิดแรงสู ง ชนวนเวลากระทบแตก (HE/MT-PD)
ช. กระสุ นระเบิดแรงสู งตั งค่าชนวนได้(HE-CVT)
ซ. HI-Frag
ฌ. กระสุ นส่ องสว่าง (Illumination)
ญ. Nonfragmentation (Variable time and Mechanical Time Fuse) (VT-NF&MTF-NF)
ฎ. กระสุ นบรรจุเฉื อย-จุก (Blind-loaded and plugged : BL&P)
ฏ. Guided Projectiles (Infrared , Laser)
ฐ. กระสุ นหั ด (Dummy)
๑๑๔.๔ อธิ บาย วั ตถุประสงค์ และความหมายในการทาสี ลูกปื นต่าง ๆ ดั งนี(อ้ างอิง ง.)
ก. สี เขียว (Olive Drab)
ข. สี น ํ าเงินอ่อน(Light Blue)
ค. สี เหลือง (Yellow Band)
ง. สี น ํ าตาล(Brown Band)
จ. สี อะลูมิเนียม (Silver/Aluminum Band)
๑๑๔.๕ อธิ บาย คุณสมบั ติและการใช้ดินขั บต่อไปนี(อ้ างอิง ค.)
ก. ดินขั บเต็ม (Full Service)
ข. ดินขั บลด (Reduced Charge)
ค. ดินขั บหั วกระสุ น(Clearing Charge)
๑๑๔.๖ อธิ บาย ความหมายของแรงต่อไปนี และมีผลต่อการทํ างานของชนวนอย่างไร(อ้ างถึง ค.)
ก. แรงส่ งกลั บ (Setback)
ข. แรงเหวียงจากแกนศูนย์ (Centrifugal Force)
ค. แรงกระเถิบ (Creep)
ง. แรงกระทบ (Impact)
๑๑๔.๗ อธิ บาย คุณสมบั ติและการใช้ชนวนต่าง ๆ เหล่านี(อ้ างถึง ค.)
ก. ชนวนฐานกระสุ น (Base Detonating Fuze : BDF)
ข. ชนวนช่ วยประทุน ํา (Auxiliary Detonating Fuze : ADF)
ค. ชนวนวีที (Variable-Time Fuze : VT-IR , VT-RF)
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๑๑๔.๘
๑๑๔.๙

หน้ า ๓๔

ง. ชนวนกระทบแตก (Point Detonating Fuze : PDF)
จ. ชนวนเวลา (Mechanical-Time Fuze : MTF)
อธิ บาย การใช้ปืนเรื อต่าง ๆ ในการรบผิวนํ า(อ้ างถึง ข.)
อธิ บาย ความแตกต่างระหว่ างระยะยิงไกลสุ ด และระยะยิงหวั งผลไกลสุ ด(อ้างถึง ข.)
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๑๑๕

๑๑๕.๑

๑๑๕.๒
๑๑๕.๓
๑๑๕.๕

หน้า ๓๕

การควบคุมการยิงปื น (Gunfire Control Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. อธิ บายนิยามศัพท์ด ั งต่อไปนี
ก. Line-of Sight
ข. Gun Target Line (Line-of-Fire)
ค. Level
ง. Cross-Level
จ. Sight Angle
ฉ. Elevation
ช. Parallax
ซ. Bearing , Elevation , Range Rates
ฌ. Initial Velocity
ญ. Exterior Ballistics
ฎ. Interior Ballistics
ฏ. Internal Correction
อธิ บาย ขั นตอนทั วไปในการแก้ปัญหาการควบคุมการยิง
อธิ บาย ข้ อได้ เปรี ยบและข้อเสี ยเปรี ยบระหว่างเรดาร์ ควบคุมการยิงแบบTrack-while-scanning
(TWC) กั บ Continuous Wave (CW)
อธิ บาย อาการหรื อสภาวะซึ งบ่งชี ถึงความจํ าเป็ นในการปรับแต่ง(Alignment) ระบบอาวุ ธ
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๑๑๖

หน้ า ๓๖

อาวุธปล่ อยนําวิถีทางเรื อ (Naval Missile Fundamentals)

เอกสารอ้ างอิง :
๑๑๖.๑
อธิ บายนิยามศัพท์ต่อไปนี
ก. Seeker Head
ข. Proportional Navigation
ค. Doppler Predict
ง. Variable Navigation Ratio (VNR)
๑๑๖.๒ อธิ บาย ความมุ่งหมายการทดสอบระบบประจํ าวั น (Daily System Operability Test : DSOT) ที
เกียวข้องกับความน่าเชือถือของระบบอาวุธปล่อยนํ าวิ ถีฯ
๑๑๖.๓ อธิ บายการทํ างานระบบนํ าวิ ถีอาวุธปล่อยนํ าวิ ถีฯ เมือระบบควบคุมการยิงขั ดข้ อง
๑๑๖.๔ อธิ บาย หลั กการทํ างานของระบบนําวิถีแบบต่าง ๆ ดั งนี
ก. Semi-active Homing
ข. Active Homing
ค. Passive Homing (RF , IR , HOJ , HOD)
ง. Command Guidance
๑๑๖.๕ อธิ บาย การใช้ อาวุธปล่อยฯ ดั งต่อไปนี
ก. Sea Sparrow
ข. Asroc
ค. Harpoon
ง. Aspide
จ. Gabriel
ฉ. Exocet
ช. C-801
๑๑๖.๖
อธิ บายระบบนํ าวิถี ระบบการยิง และระบบเรดาร์ของอาวุธปล่อยในหั วข้อ๑๑๖.๕
๑๑๖.๗ อธิ บาย ระบบเชือมโยงของอาวุ ธ ปล่อยและเครื องควบคุมการยิงปื น
๑๑๖.๘ อธิ บาย ขั นตอนการปฏิ บ ั ติเมือเกิดกรณีอาวุธปล่อยด้ าน(dud) และไฟยิงขั ดข้อง(misfire)
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๑๑๗

หน้า ๓๗

การต่ อสู ้ อากาศยาน /การต่อต้ านอาวุธปล่ อยนําวิถี
(Anti Air/Antiship Missile Defenses (AAW/ASMD) Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. ศูน ย์ ยุทธการ หลั ก สู ตรนายทหารศู นย์ ยุทธการ ยศ.ทร.
ข. NWP 32 , Anti Air Warfare
ค. ATP 1 , Allied Maritime Tactical Instruction and Procedure Vol. I

๑๑๗.๑

อธิ บายหน้าทีของตํ าแหน่งยามทีมีการจั ดบรรจุกําลั งพลตามความเหมาะสมต่อไปนี
ในระดั บความพร้ อม ๑ การประจํ าสถานีรบ หรื อสถานีต่อสู ้อากาศยานด่วน (อ้ างถึง ก.,ข.)
ก. ผบ.เรื อ
ข. นายทหารศู นย์ยุทธการ (CIC Officer)
ค. นายยามยุทธการ (Tactical Action Officer : TAO)
ง. นายทหารควบคุมการใช้ อาวุธ (Weapon’s Control Officer : WCO/Ship’s Weapons
Coordinate : SWC/Anti Air Warfare Coordinate : AAWC)
จ. หั วหน้าพนั กงานพล๊อตอากาศยาน(Track Supervisor)
ฉ. พนั กงานควบคุมอากาศยานสกัดกั น(Intercept Controller)
ช. พนั กงานพิสูจน์ฝ่าย (Identification Operator)
ซ. พนั กงานเรดาร์ อากาศ (Air Detector Tracker)
ฌ. พนั กงานควบคุมอาวุ ธ (Weapons Tracker)
ญ. พนั กงานเรดาร์ ว ั ดความสู ง(Height Size Operator , Radar Set Console Operator
and Automatic Detector/Tracker (ADT) Operator
ฎ. หั วหน้าพนั กงานสงครามอิเล็ กทรอนิกส์(EW Supervisor)
ฏ. พนั กงานเรดาร์ พื นนํ า(Surface Tracker)
ฐ. ผู ้ ประสานการใช้อาวุธ พื นนํ -ใต้
า น ํ า(Surface-Subsurface Weapons Coordinator :
SSWC)
ฑ. พนักงานเรดาร์ ควบคุมการยิง (Fire Control Systems Coordinator : FCSC/Weapons
Engagement Controller : WEC)
ฒ. พนั กงานควบคุมการยิงอาวุธปล่อยฯ(Engagement Controller : EC/Missile
Engagement Controller : MEC)
ณ. พนักงานควบคุมอากาศยาน (Air Controller)
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หน้ า ๓๘

๑๑๗.๒

อธิ บาย หน้าทีรับผิดชอบของตํ าแหน่งต่อไปนี ในสถานีปราบเรื อดํ านํ า ทีมีสถานการณ์การ
ต่อต้ านอาวุธปล่อยฯ ต่อ สู ้เรื อผิวนํ า(Antisubmarine Warfare : ASW/ASMD Environment)
(อ้ างถึง ก.)
ก. นายทหารสั งการทางยุทธวิธี (Officer in Tactical Command:OTC / Composit Warfare
Command:CWC)
ข. ผบ.ป้ องกันภั ยทางอากาศ (Anti Air Warfare Commander : AAWC)
ค. รอง ผบ.ป้ องกันภั ยทางอากาศ(Alternate AAWC)
ง. ผู ้ ประสานการป้ องกันภั ยทางอากาศในเซคเตอร์(Sector Anti-Air Warfare
Coordinator: SAAWC)
จ. ผู ้ ประสานการป้ องกันภั ยทางอากาศในพื นที(Local Anti Air Warfare
Coordinator:LAAWC)
ฉ. Missile Ships
ช. Surface Pickets
ซ. Airborne Pickets
ฌ. เรื อควบคุมอากาศยาน (Air Control Ships)
ญ. Individual Ships
ฎ. PIRAZ Ship
ฏ. Tomcat
ฐ. Area Defense Ships
ฑ. Point Defense Ships
๑๑๗.๓ อธิ บาย หลั กการในการป้ องกั นภั ยทางอากาศ/การต่อต้านอาวุธปล่อยฯ ต่อสู ้เรื อผิวนํ า ในหั วข้ อ
ต่อไปนี (อ้ างถึง ก.)
ก. การป้ องกันทางลึก (Defense in Depth)
ข. การประกอบกําลั ง (Disposition-of-The-Force)
ค. การลวง (Operational Deception)
ง. การประสานงานและการควบคุม (Coordination and Control)
๑๑๗.๔ อธิ บาย ขั นความพร้อมในการป้ องกั นภั ยทางอากาศ/การต่อต้ านอาวุธปล่อยฯ ต่อสู ้เรื อผิวนํ าดั งนี
(อ้ างถึง ข.)
ก. เตือนภั ยขั นแดง(Warning Red)
ข. เตือนภั ยขั นเหลือง(Warning Yellow)
ค. เตือนภั ยขั นขาว(Warning White)
๑๑๗.๕ อธิ บาย ข้ อจํ ากั ดการยิงตามคํ าสั งการใช้อาวุธดั ง(อ้
นี างอิง ค.)
ก. อาวุธอิสระ (Weapons Free)
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หน้า ๓๙

ข. อาวุธกระชั บ (Weapon Tight)
ค. Weapon Safe
ง. หยุด-หยุด-หยุด (Break Engage)
จ. เลิกยิง (Cease Fire)
ฉ. พั กยิง(Hold Fire)
๑๑๗.๖ จงบอกเกณฑ์การตั ดสิ นใจ ในการจํ าแนกเป้ าทีตรวจพบดั งนี(อ้ างถึง ข.)
ก. เป้ าไม่ทราบฝ่ าย (Unknown)
ข. เป้ าคาดว่าเป็ นข้ าศึก (Bogey)
ค. เป้ าข้าศึก (Hostile)
ง. เป้ าฝ่ ายเดียวกั น (Friendly)
จ. อาวุธปล่อยฯ ข้ าศึก (Vampire)
๑๑๗.๗ อธิ บาย วิ ธีการกลับเข้าสู่ กองเรื อ (Return-to-Force : RTF) (อ้ างถึง ข.,ค.)
๑๑๗.๘ อธิ บายปั จจั ยในการวางแผนทีต้ อ งประเมินค่าก่อนการประกอบกํ าลั งในการป้องกันภั ยทาง
อากาศ (อ้ างถึง ข.)
๑๑๗.๙ อธิ บายการจั ดรู ปขบวนเรื อแบบผสมกั บเรื อทีมีขีดความสามารถในการป้ องกันภั ยทางอากาศ
โดยอย่างน้ อยต้ องมีหลั กการต่อไปนี(อ้ างถึง ข.)
ก. Missile Barriers
ข. Missile Trab
ค. Direct Support
ง. ASW Screening
จ. Surface Radar Protection
๑๑๗.๑๐ อธิ บายขีดความสามารถต่อไปนี ของอากาศยาน สกัดกั น , โจมตี , เตือนภั ยล่วงหน้า ,สงคราม
อิเล็กทรอนิกส์
ทั ง บ. และ ฮ. ทีใช้อยู่ในปั จจุบ ั น(อ้ างถึง ข.)
ก. ขีดความสามารถของอาวุธ
ข. ภารกิจ
๑๑๗.๑๑ อธิ บายค่าวั ดต่อ ไปนี ของอาวุธปล่อยฯ อากาศ-สู่ -อากาศ/อาวุธปล่อยฯ อากาศ-สู่ -พื น ในกองเรื อ
ปฏิบั ติการ (อ้ างถึง ข.)
ก. ระยะ
ข. การนํ าวิ ถี
ค. ข้ อได้ เปรี ยบและข้ อจํ ากัด ในการติดตาม/เข้ าหาเป้ า
๑๑๗.๑๒ อธิ บาย การจั ดสถานี และ เทคนิคการสกั ดกั น เพือให้ การใช้าอกาศยานและ การใช้ อาวุ ธปล่อยฯ
อากาศ-สู่ -อากาศได้ผลดีทีสุ ดในเรื องต่อไปนี (อ้างถึง ข.)
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หน้ า ๔๐

ก. สถานี CAP
ข. Deck-Launched Interceptors และ Alert Conditions
๑๑๗.๑๓ อธิ บายยุทธวิ ธีการต่อต้านอาวุธปล่อยฯต่อสู้เรื อผิวนํ าและอุปกรณ์ทีใช้ในเรื องต่อไปนี(อ้างถึง ข.)
ก. การพิสูจน์ฝ่าย/การเตือนภั ยล่วงหน้า (Identification/Threat Early Warning)
ข. การประกอบกําลั ง (Composition-of-Force)
ค. การลวงทางยุทธวิ ธี (Tactical Deception (Electronic/Mechanical) )
ง. Chaff
จ. Infrared Decoys
ฉ. การนํ าเรื อ (Maneuvering Considerations for a Single Ship/Formations)
ช. การใช้ อากาศยานทํ าสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๑๑๗.๑๔ อธิ บาย ความสัมพั นธ์ระหว่ างการกํ าหนดพื นทีและการแบ่งเขตต่อไปนี(อ้ างถึง ข.)
ก. พื นทีปราบเรื อดํ านํ า(ASW Area)
ข. พื นทีตรวจการณ์ (Surveillance Area)
ค. พื นทีทํ าลาย (Destruction Area)
ง. พื นทีสําคั ญ(Vital Area)
จ. แกนในการป้ องกั นภั ยทางอากาศ/แกนของภั ยคุกคาม (AAW Axid/Threat Axis)
ฉ. เขตการยิงอาวุ ธนําวิ ถี Missile Engagement Zone (MEZ)
ช. เขตการยิงอากาศยาน Fighter Engagement Zone (FEZ)
ซ. พื นทียิงอาวุธนํ าวิถี Missile Free Area
ฌ. เขตห้ามยิงอาวุธนํ าวิถีMissile Tight Zone
ญ. Crossover Zone
ฎ. Crossover Line
ฏ. CAP Corridor
๑๑๗.๑๕ จากหั วข้ อตามรายการข้ างล่างนี(อ้ างถึง ข.)
ก. ให้อธิ บาย หน้าทีของวงจรวิทยุโทรศั พท์
ข. ให้แถลงหั วข้ อข่าวสารสําคั ญทีต้ องการสําหรับการรายงานทางวงจรวิทยุโทรศัพท์
๑) TG/TF Command Net
๒) TG/TF Tactical and Screen Tactical
๓) LAAWC
๔) CAP Control
๕) HICOM
๖) EW Coordination and Reporting Net
๗) AAW Coordination and Reporting Net
PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Center

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๔๑

๘) Link Coordination Net
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๑๑๘

หน้ า ๔๒

การต่ อต้ านปฏิบัติการผิวนํา ( Anti Surface Warfare Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

คู่มือศูนย์ ยุทธการของเรื อแต่ละประเภท
บกร.๒๐๒ หลั กปฏิบั ติการรบผิวนํ า
ATP 1 , Allied Maritime Tactical Instructions and Procedure Vol. I
NWP 10-1 , Composite Warfare Commander’s Manual
Harpoon Tactical Employment Manual

๑๑๘.๑
๑๑๘.๒

อธิ บาย หน้าทียามแต่ละตํ าแหน่งระหว่างการปฏิบ ั ติการรบผิวนํ า(อ้ างถึง ก.)
อธิ บาย ความรับผิดชอบของหั วข้ อ ต่อไปนี(อ้ างถึง ก.)
ก. สะพานเดินเรื อ (Bridge)
ข. ทีมศูนย์ยุทธการและการชี เป้ านอกระยะขอบฟ้ า (CIC/OTH-T Team)
ค. การควบคุมอาวุธ (Weapons Control)
ง. ศูนย์ สงครามอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic Warfare Center)
จ. นายยามยุทธการ (Tactical Action Officer : TAO)
๑๑๘.๓ อธิ บาย ความรับผิดชอบของหั วข้ อ ต่อไปนี ในการปฏิบ ั ติการรบผิวนํ(อ้า างถึง ง.)
ก. Composite Warfare Commander (CWC)
ข. นายทหารสั งการทางยุทธวิธี (Officer in Tactical Command : OTC)
ค. ผบ.หน่วยเรื อฉาก (Screen Commander)
ง. Surface Action Group (SAG) Commander
จ. Helicopter Action Group (HAG) Commander
ฉ. ผบ.ปฏิบั ติการต่อต้ านภั ยผิวนํ (Anti
า Surface Warfare Commander : ASUWC)
ช. ผบ.ปฏิบั ติการปราบเรื อดํ านํ า(Antisubmarine Warfare Commander : ASWC)
ซ. ผบ.ปฏิบั ติการสงครามโจมตี (Strike Warfare Commander (STWC) and Air
Resources Element Coordinator : AREC)
ฌ. Force Over-The-Horizon Targeting Coordinator (FOTC)
ญ. Engagement Control Officer (ECO)
๑๑๘.๔ จงเขียนพร้อมทั งอธิ บายข่ายการสื อสารทีใช้ในการปฏิบ ั ติการรบผิวนํ า
๑๑๘.๕ จงเขียนพร้อมทั งอธิ บายขั นตอนของSAG Operations ทั ง๔ ขั น(อ้ างถึง ค.)
๑๑๘.๖ อธิ บาย ความสําคั ญในการควบคุมการแพร่ ค ลืน (EMCON) ระหว่างการปฏิบ ั ติการรบผิวนํ า
(อ้ างถึง ข.)
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๑๑๘.๗

อธิ บายการประสานงานในการปฏิบ ั ติการรบผิวนํ าระหว่างเรื อผิวนํ ,าอากาศยานปี กนิ ง และ
เฮลิคอปเตอร์
๑๑๘.๘ อธิ บายมาตรการในการป้ องกั นภั ยจากเรื อยนต์ เร็ วโจมตี(Anti-Fast Patrol Boat (FPB)
Measures)
๑๑๘.๙ อธิ บาย หลั กการเบื องต้ นของการกํ าหนดตํ าบลทีเป้ านอกระยะขอบฟ้ า(OTH-T)
๑๑๘.๑๐ อธิ บาย วิ ธีการกํ าหนดตํ าบลทีเป้ านอกระยะขอบฟ้ า
๑๑๘.๑๑ อธิ บาย นิยามศั พท์ต่อไปนี
ก. การปฏิบ ั ติการรบผิวนํ าเชิงรุ ก(Offense ASUW)
ข. การปฏิบ ั ติการรบผิวนํ าเชิงรับ(Defensive ASUW)
ค. Probability of Acquisition (PACQ) (อ้ างถึง จ.)
ง. War-at-Sea (WAS) Strike
จ. Simultaneous Time-on-top (STOT) (อ้างถึง จ.)
ฉ. Designated Time-on-top (DTOT) (อ้ างถึง จ.)
ช. Area of Vulnerability (อ้ างถึง จ.)
ซ. Mission Data Update (MDU) (อ้างถึง จ.)
๑๑๘.๑๒ อธิ บาย ขั นการค้นหาของอาวุธปล่อ ย Harpoon ในแบบ BOL และ RBL อย่างละเอียด
(อ้ างถึง จ.)
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หน้ า ๔๔

๑๑๙การเดินทางของเสี ยงใต้ นํา (Propagation of Sound in Water Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. สงครามปราบเรื อดํ านํ า หลั กสู ตรนายทหารปราบเรื อดํ านํ าและควบคุมเครื องบินปราบเรื อ
ดํ านํ าเล่ม ๑ กฝร.
ข. คู่มือสมุทรศาสตร์ และเสี ยงกั บสงครามปราบเรื อดํ านํ า
ค. ATP 1 , Allied Maritime Tactical Instructions and Procedure Vol. I
ง. RP-33 , Fleet Oceanographic and Acoustic Manual
๑๑๙.๑

๑๑๙.๒

๑๑๙.๓

อธิ บายนิยามศัพท์ต่อไปนี
ก. เกรเดียนบวก (Positive Temperature Gradient) (อ้ างถึง ก.)
ข. เกรเดียนลบ (Negative Temperature Gradient) (อ้ างถึง ก.)
ค. อุณหภูมิเท่า (Isothermal) (อ้ างถึง ก.)
ง. Layer
จ. ชั นความลึก(Layer Depth) (อ้ างถึง ก.)
ฉ. Surface Duct
ช. การลดลง (Attenuation) (อ้างถึง ก.)
ซ. การดูดกลืน (Absorption) (อ้างถึง ก.)
ฌ. การกระจาย (Scattering) (อ้ างถึง ก.)
ญ. การสะท้ อน (Reflection) (อ้ างถึง ก.)
ฎ. Afternoon Effect
ฏ. Doppler (อ้ างถึง ก.)
ฐ. การสะท้ อนกลั บ(Reverberation) (อ้ างถึง ก.)
ฑ. Mutual Interference (อ้ างถึง ก.)
ฒ. Broadband Noise
ณ. Narrowband Noise
อธิ บายนิยามศัพท์ต่อไปนี
ก. Predicted Sonar Range (PSR) (อ้ างถึง ง.)
ข. Tactical Sonar Range (TSR) (อ้ างถึง จ.)
ค. Shadow Zone (อ้ างถึง ก.)
อธิ บายผลกระทบของการเดินของเสี ยงจากปั จจั ยต่อไปนี
ก. อุณหภูมิ (Temperature) (อ้ างถึง ก.)
ข. ความกด (Pressure Density) (อ้ างถึง ก.)
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หน้า ๔๕

ค. ความเค็ม (Salinity) (อ้ างถึง ก.)
ง. สิ งมีชีวิ ตในทะเล (Marine Life) (อ้ างถึง ก.)
จ. คลืนลม (Wind and Wave Action) (อ้ างถึง ก.)
ฉ. กระแสนํ า(Currents) (อ้ างถึง ก.)
ช. Afternoon Effect
ซ. แนวปะทะอากาศและนํ าวน(Ocean Fronts and Eddies) (อ้ างถึง ข.)
๑๑๙.๔ อธิ บาย เส้นทางการกระจายเสี ยงไต้น ํ าทั งActive และ/หรื อ Passive ต่อไปนี
ก. Convergence Zone (CZ)
ข. Direct Level
ค. Bottom Bounce (BB)
ง. Sound Channels
๑๑๙.๕ อธิ บาย คํ าจํ ากั ดความต่อไปนี ทีใช้ในสมการโซนาร์
ก. Target Strength
ข. Source Level
ค. Noise Level (Ambient/Self-Noise)
ง. Recognition Differential
จ. Propagation Loss
ฉ. Signal Excess
ช. Figure-of-Merit
๑๑๙.๖
อธิ บาย สมการโซนาร์ Active และ Passive (อ้ างถึง ก.)
๑๑๙.๗ อธิ บาย การใช้ สมการโซนาร์ Active และ Passive ในการคํ านวณระยะตรวจจั บของโซนาร์
(อ้ างถึง ก.)
๑๑๙.๘ อธิ บาย ข้ อมูลทีได้จากเครื องวั ดอุณหภูมิน ํ าทะเล(Expendable Bathythermograph : XBT)
(อ้ างถึง ก.)
๑๑๙.๙
อธิ บาย การคํ านวณระยะตรวจจั บของโซนาร์ เรื อผิวนํ า(อ้ างถึง ก.)
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๑๒๐

หน้ า ๔๖

โซนาร์ เบืองต้ น (Sonar Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. สงครามปราบเรื อดํ านํ า หลั กสู ตรนายทหารปราบเรื อดํ านํ าและควบคุมเครื องบินปราบเรื อ
ดํ านํ าเล่ม ๑ กฝร.

๑๒๐.๑

๑๒๐.๒
๑๒๐.๓
๑๒๐.๔
๑๒๐.๕
๑๒๐.๖
๑๒๐.๗

อธิ บายศั พท์ ต่อไปนี
ก. Sonar Console
ข. Element
ค. Stave
ง. Transducer
จ. Sonar Dome
ฉ. Baffles
ช. Operating Frequencies
ซ. Pulse Length
ฌ. Sector Center
ญ. Sector Width
ฎ. Stern Cursor
ฏ. Towed Arrays
อธิ บาย พื นฐานเบื องต้นในการใช้โซนาร์ ของเรื อผิวนํ าทั Active
ง
และ Passive
อธิ บาย ผลกระทบของความเร็ วเรื อในการคํ านวณระยะตรวจจั บของโซนาร์
อธิ บาย ผลกระทบของภูมิอากาศและสภาวะท้ องทะเล ในการคํ านวณระยะตรวจจั บของโซนาร์
อธิ บาย ผลกระทบในการตรวจจั บเป้ า
อธิ บายการรบกวนกันระหว่างการใช้โซนาร์ Active ของเรื อผิวนํ ากั บการใช้ โซนาร์Active หรื อ
Passive อืนๆ
อธิ บาย ปั จจั ยต่าง ๆ เหล่านี ทีมีผลในการจํ าแนกเป้ า
ก. Bottom Topography
ข. Echo Quality
ค. Echo Strength
ง. กระแสนํ า(Currents) ในแผนที
จ. เรื ออับปาง (Wrecks) ในแผนที
ฉ. อุปกรณ์ตรวจจั บอืน ๆ ยามตรวจการณ์ , Magnetic Anomaly Detector (MAD),
เรดาร์ , เครื องหยั งนํ ,เครื
า อง ESM
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หน้า ๔๗

ช. Doppler
ซ. Target Track
ฌ. Intelligence
ญ. ความชํานาญของพนั กงาน
ฎ. สิ งมีชีวิ ตในทะเล(Marine Life)
๑๒๐.๘ อธิ บาย ข้ อได้ เปรี ยบและข้อเสี ยเปรี ยบระหว่างโซนาร์ แบบลากท้ าย(Passive Towed Arrays)
กั บโซนาร์ แบบ ติดตั งกั บตั วเรื อ(Hull-Mounted Sonar)
๑๒๐.๙ อธิ บาย ข้ อได้ เปรี ยบและข้อเสี ยเปรี ยบระหว่างการใช้โซนาร์ แบบ Active และแบบ Passive
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๑๒๑

หน้ า ๔๘

การสื อสารในการปราบเรือดํานํา (ASW Communications Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. สงครามปราบเรื อดํ านํ า หลั กสู ตรนายทหารปราบเรื อดํ านํ าและควบคุมเครื องบินปราบเรื อ
ดํ านํ าเล่ม ๑ กฝร.
ข. ศูนย์ ยุทธการ หลั ก สู ตรนายทหารศู นย์ ยุทธการ
ค. NWP 55-2-2 , Tactical Airborne Information Document (Air ASW TACAID)
ง. FXP-1 , Antisubmarine Warfare (ASW) Exercise
จ. AXP 1B , Allied Antisubmarine Warfare Exercise

๑๒๑.๑

๑๒๑.๒

๑๒๑.๓

๑๒๑.๔
๑๒๑.๕

อธิ บาย ความมุ่งหมายของข่ายการสื อสารในการปราบเรื อดํ านํ า ดั งนี(อ้ างถึง ก.)
ก. TF/TG Tactical
ข. ASW Control and Reporting (ASW C&R)
ค. ASW over-the-Horizon (OTH) Control and Reporting (ASW OTH C&R)
ง. ASW Air Control Nets
จ. Scene-of-Action Commander Nets (SAC NETS)
อธิ บาย การไหลเวียนของข่าวสาร และสถานีทีเกียวข้ องในวงจรการสื อสารภายในต่อไปนี
(อ้ างถึง ข.)
ก. 1JS
ข. 61JS
ค. 8JP
ง. 21JS
จ. 21MC
ฉ. 29MC
อธิ บาย วิ ธีการสื อสารใต้ น ํ าทีเกียวข้องในการปราบเรื อดํ านํ(อ้
า างถึง ก.)
ก. โทรศัพท์ใต้ นํ า
ข. Integrated Acoustical Communications System (IACS)
ค. Probe Alert
ง. Continuous Wave (CW) Hand-Key Sonar
จ. Signals Underwater Sound (SUS)
ฉ. Smokes and Flares
ช. SLOT Buoys/Air Tactical Control (ATAC) Buoys
อธิ บาย การสื อสารของเรื อผิวนํ า/เรื อดํ านํ า ในกรณีฉุกเฉิ น และ “ Uncle Joe” Procedure
(อ้ างถึง ง.,จ.)
อธิ บาย ข่าวสารทีต้ องแจ้ งให้เรื อดํ านํ าขณะเตรี ยมการขึ นสู่ ผิวนํ าทราบเพือให้เกิดความปลอดภั ย
(อ้ างถึง ง.,จ.)
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๑๒๑.๖

หน้า ๔๙

อธิ บาย ขั นตอนทีใช้ในการติดต่อกับเรือดํ านํ าไม่ทราบฝ่ าย หรื อข้าศึกในสถานการณ์ท๑-๖
ี
(อ้ างถึง ค.)
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๑๒๒

หน้ า ๕๐

การจัดหน่ วยปราบเรื อดํานํา (ASW Organization Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. สงครามปราบเรื อดํ านํ า หลั กสู ตรนายทหารปราบเรื อดํ านํ าและควบคุมเครื องบินปราบเรื อ
ดํ านํ าเล่ม ๑ กฝร.
ข. ศูนย์ ยุทธการ หลั ก สูตรนายทหารศู นย์ยุทธการ
ค. NWP 10-1 , Composite Warfare Commander’s Manual
ง. คู่มือศูนย์ ยุทธการของเรื อ

๑๒๒.๑

๑๒๒.๒

๑๒๒.๓

อธิ บาย ความรับผิดชอบของผู้บั งคั บบั ญชาต่อไปนี ในการจั ดหน่วยปราบเรื อดํ านํ(อ้า างถึง ค.)
ก. TF/TG Commanders
ข. Composite Warfare Commander (CWC)
ค. ASW Commander
ง. Alternate ASW Commander
จ. Screen Commander
ฉ. Search Attack Unit (SAU) Commander
ช. Scene-of-Action Commander
ซ. Submarine Element Coordinator (SEC)
ฌ. Helo Element Coordinator (HEC)
อธิ บายหน้าทีและการบรรจุก ําลั งพลในสถานี ควบคุมการปราบเรื อดํ านํ าต่อไปนี ระหว่างการ
ปราบเรื อดํ านํ า(อ้ างถึง ก,ข,ง)
ก. สะพานเดินเรื อ (Bridge)
ข. ศูนย์ ยุทธการ (Combat Information Center : CIC)
ค. ห้องเครื องควบคุมการยิงอาวุธใต้ น ํ า(Underwater Battery Fire Control System :
UBFCS)
ง. ห้ อ งควบคุมโซนาร์ (Sonar Control)
จ. สถานีควบคุมแท่นยิงอาวุ ธ (Launcher Captain’s Control Station : LCCS)
ฉ. สถานี ควบคุมท่อยิงตอร์ ปิโด (Surface Vessel Torpedo Tube (SVTT) Control
Station)
ช. เฮลิคอปเตอร์ ปราบเรื อดํ านํ า(Light Airborne Multipurpose System : LAMPS)
อธิ บาย ความรับผิดชอบของบุคคลต่อไปนี ระหว่างการปราบเรื อดํ านํ า(อ้ างถึง ก , ง)
ก. ผบ.เรื อ (Commanding Officer)
ข. นายยามยุทธการ (Tactical Action Officer : TAO)
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หน้า ๕๑

ค. นายยามเรื อเดิน (Officer of The Deck : OOD)
ง. ผช.นายยามเรื อเดิน (Junior Officer of The Deck : JOOD)
จ. นายทหารประเมินค่าปราบเรื อดํ านํ า(ASW Evaluator)
ฉ. นายทหารควบคุมการยิงอาวุ ธปราบเรื อดํ านํ า(ASW Fire Control Officer)
ช. หั วหน้าพนั กงานโซนาร์ (Sonar Supervisor)
ซ. พนั กงานควบคุมอากาศยานทางยุทธวิ ธี(Air Tactical Control Officer : ATACO)
ฌ. พนั กงานควบคุมอากาศยานปราบเรื อดํ านํ า(Antisubmarine Air Controller : ASAC)
ญ. พนั กงานควบคุมการยิง (Attack Console Personnel)
ฎ. พนั กงานโซนาร์ (Sonar Operator)
ฏ. พนั กงานพล๊อตโต๊ะ SPL
ฐ. พนั กงานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW Operator)
ฑ. ยามตรวจการณ์
ฒ. นายยามช่ างกล (Engineering Officer of The Watch : EOOW)
ณ. พนักงานควบคุมแท่นยิงอาวุ ธปราบเรื อดํ านํ า(SVTT/Launcher Captain)
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๑๒๓

หน้ า ๕๒

อากาศยานปราบเรือดํานํา และโซโนบุย (ASW Aircraft and Sonobuoy Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. สงครามปราบเรื อดํ านํ า หลั กสู ตรนายทหารปราบเรื อดํ านํ าและควบคุมอากาศยานปราบเรื อดํ า
นํ า เล่ม ๑ กฝร.
ข. Jane’s All The World’s Aircraft
ค. ATP 1 , Allied Maritime Tactical Instructions and Procedures Vol. I
ง. NWP 55-2-2 , Tactical Airborne Information Document (Air ASW TACAID)

๑๒๓.๑

อธิ บาย อุปกรณ์ตรวจจั บของอากาศยานปราบเรื อดํ านํ า ดั งต่อไปนี(อ้ างถึง ก.)
ก. ทั ศนะ (Visual)
ข. เรดาร์ (Radar)
ค. Infrared Detection System (IRDS)/Forward-Looking Infrared Radar (FLIR)
ง. Magnetic Anomaly Detection (MAD)
จ. Electronic Support Measures (ESM)
ฉ. Dipping Sonar
ช. Sonobuoys
๑๒๓.๒ อธิ บาย หลั กการทํ างานและการใช้อุปกรณ์ต่อไปนี(อ้ างถึง ค.,ง.)
ก. Low Frequency Analysis and Recording (LOFAR)
ข. Directional Low Frequency Analysis and Recording (DIFAR)
ค. Command-Activated Sonobuoy System (CASS)
ง. Directional CASS (DICASS)
จ. Vertical Line Array DIFARs (VLAD)
ฉ. Multichannel JEZEBEL Relay (MCJR)
ช. Acoustic Processor (AN/SQR-17 , AN/SQQ-28)
ซ. AN/SQR 4/AN/SKR-4 Data Links
๑๒๓.๓ อธิ บาย การใช้ Sonobuoys ทางยุทธวิธีในการตรวจจั บและกําหนดตํ าบลทีเรื อดํ านํ(อ้
า างถึง ง.)
๑๒๓.๔ จงบอก ภารกิ จ , หน้าที , อุปกรณ์ตรวจจั บ และอาวุธของอากาศยานปราบเรือดํ านํ า ต่อไปนี
(อ้ างถึง ก,ข)
ก. บ. P-3 Orion
ข. บ. S-2 Tracker
ค. ฮ. SH-2 Sea Sprite
ง. ฮ. SH-60B Sea Hawk
จ. ฮ. SH-60F Ocean Hawk
๑๒๓.๕ อธิ บาย แบบในการควบคุมอากาศยานปราบเรื อดํ านํ า ต่อไปนี(อ้ างถึง ก,ค,ง)
ก. Close ข. Loose ค. Broadcast ง. Positive
จ. Advisory
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๑๒๓.๖

หน้า ๕๓

อธิ บาย ข้ อได้ เปรี ยบและข้อเสี ยเปรี ยบระหว่างอากาศยานปราบเรื อ ดํ านํ า และเรื อผิวนํ าในการ
ปราบเรื อดํ านํ า (อ้ างถึง ก.)
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๑๒๔

หน้ า ๕๔

ยุทธวิธีการปราบเรื อดํานํา (ASW Tactics Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :

๑๒๔.๑

๑๒๔.๒

๑๒๔.๓

ก. สงครามปราบเรื อดํ านํ าหลั กสู ตรนายทหารปราบเรื อดํ านํ าและควบคุมอากาศยานปราบเรื อ
ดํ านํ าเล่ม ๒ กฝร.
ข. ATP 1 , Allied Maritime Tactical Instructions and Procedures Vol. I
ค. ATP 28 (A) , Allied Antisubmarine Warfare Manual (ยั งไม่มีใช้ใน ทร.ไทย)
ง. NWP 61 , Surface Ship Antisubmarine Warfare (ASW) Principles (ยั งไม่มีใช้ใน ทร.ไทย)
จ. NWP 60-3 , Surface Ship Passive Localization and Target Motion Analysis
อธิ บายนิยามศัพท์ต่อไปนี (อ้ างถึง ก.)
ก. Swap
ข. Search Attack Unit (SAU)/Scene-of-Action Commander (SAC)
ค. Cavitation Speed
ง. Maximum Sonar Speed
จ. Optimum Tow Speed
ฉ. Optimum Sonar Speed
ช. Datum
ซ. Datum Error
ฌ. Farthest On Circle (FOC)
ญ. Torpedo Danger Area (TDA)
ฎ. Torpedo Danger Zone (TDZ)
ฏ. Limiting Line-of-Approach
ฐ. Urgent Attack
ฑ. Deliberate Attack
ฒ. Figure-of-Merit (FOM)
ณ. Ambient Limited Speed
ด. Break Point Speed
อธิ บาย ความหมายของการจํ าแนกเป้ าใต้ น ํ าดั งนี(อ้ างถึง ก.)
ก. Certain Submarine (CERTSUB)
ข. Probable Submarine (PROBSUB)
ค. Possible Submarine (POSSUB)
ง. Nonsubmarine (NONSUB)
จ. Confidence Levels
อธิ บาย มาตรการต่อต้ านทางยุทธวิธีต่อไปนี ระหว่ างการปราบเรื อดํ านํ (อ้
า างถึง ก, ข)
ก. Random Patrolling
ข. Turn Count Masking/Random Speed Changes
ค. Evasive Steering/Zigzag Plans (ATP 3)
ง. Torpedo Evasion
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หน้า ๕๕

จ. การใช้ Unusual Top Side Configurations
ฉ. Broad and Narrow Waves
๑๒๔.๔ อธิ บาย การใช้มาตรการต่อต้ านทางวั ตถุต่อไปนี ในระหว่างการปราบเรื อดํ านํ (อ้
า างถึง ก.)
ก. Towed Decoys
ข. Noise Reduction/Quiet Ship Conditions
ค. Degaussing
ง. Prairie-Masker
๑๒๔.๕ อธิ บาย แบบการจั ดเรื อฉาก ( Screen ) ต่อไปนี และ วิ ธี การจั ดเรื อฉากในการปราบเรื อดํ านํ า
(อ้ างถึง ข.)
ก. Sector
ข. Skeleton
ค. Helo Windline
ง. Departure and Entry
๑๒๔.๖ อธิ บายการพิจารณาการแพร่ คลืนเสี ยงใต้ น ํ า ในการค้นหาเรื อดํ านํ าในมหาสมุทร รวมทั งขั นตอน
การค้ นหาด้วยโซนาร์แบบActive และ Passive ทีต้องแบ่งเวลาการแพร่ คลืน Time-Sharing
Patterns (อ้ างถึง ค.)
๑๒๔.๗ อธิ บายการตั ดสิ นใจเลือกการตรวจจั บแบบPassive หรื อ Passive-Active และปั จจั ยในการ
พิจารณา(อ้ างถึง ง.)
๑๒๔.๘ อธิ บาย หน้าทีของเรื อผิวนํ าทีปฏิ บ ั ติการตรวจจั บแบบPassive ในหมู่เรือฉากปราบเรื อดํ านํ า
๑๒๔.๙ อธิ บายวิ ธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของเรื อตีและเรื อช่วยในการปราบเรื อดํ านํ าด้วยแผนต่อตีและ
ค้ นหา 14 AS Cordon
๑๒๔.๑๐ อธิ บาย การต่อตีแบบเร่ งด่วนและแบบประณี ตในการปราบเรื อดํ านํ า(อ้ างถึง ก.)
๑๒๔.๑๑ อธิ บาย ยุทธวิธีและการฏิ บ ั ติของSAUs ต่อไปนี ในการปราบเรื อดํ านํ าข้ าศึก(อ้ างถึง ก.)
ก. การกํ าหนด Datum (Estimating Datum)
ข. แผนการต่อตีและค้นหา
ค. ยุทธวิธีการเข้าหา (Approach Tactics)
ง. การสร้ าง Farther on Circles
จ. การสร้ าง Torpedo Danger Areas
ฉ. หน้าทีรับผิดชอบของเรื อตีและเรื อช่วย
๑๒๔.๑๒ อธิ บาย การวิ เคราะห์การเคลือนทีของเป้ า(Target Motion Analysis : TMA) และการใช้
Passive Sonar(อ้ างถึง จ.)
๑๒๔.๑๓ อธิ บาย ลํ าดั บขั นตอนของการตรวจจั บ และเข้ าต่อตีในการปราบเรื อดํ านํ(อ้าางถึง ก.)
๑๒๔.๑๔ อธิ บาย หลั กการของการปราบเรื อดํ านํ า ด้วยการป้ องกั นทางลึ(กASW Defense in Depth)
(อ้ างถึง ง.)
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๑๒๕

หน้ า ๕๖

สงครามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Warfare Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. ศูนย์ ยุทธการ หลั ก สู ตรนายทหารศู นย์ยุทธการ
ข. สงครามอิเล็กทรอนิกส์ กฝร.
ค. ACP-178 , Maritime Electronic Warfare Instructions

๑๒๕.๑
๑๒๕.๒

๑๒๕.๓
๑๒๕.๔

๑๒๕.๕
๑๒๕.๖
๑๒๕.๗
๑๒๕.๘

จงบอกวั ตถุประสงค์ของการทํ าสงครามอิเล็ กทรอนิกส์(อ้ างถึง ก. บทที ๔๑)
จงอธิ บายนิยามศัพท์ต่อไปนี (อ้ างถึง ข.)
ก. Electronic Support Measures (ESM)
ข. Electronic Counter Measures (ECM)
ค. Electronic Counter-Counter Measures (ECCM)
ง. Emission Control (EMCON)
จ. Signal Intelligence (SIGINT)
ฉ. Command , Control and Communications Counter Measures (C3CM)
ช. Deception
ซ. Meaconing , Intrusion , Jamming and Interference (MIJI)
จงอธิ บายย่านความถีวิทยุ รวมทั งวิธีการจํ าแนกเรดาร์ ต่าง ๆ ตามย่านความถี(อ้ างถึง ค.)
จงอธิ บาย ความรับผิดชอบของตํ าแหน่งหน้าทีต่อไปนี ในการปฏิ บ ั ติสงครามอิเล็ กทรอนิกส์
ก. OTC/CWC
ข. Space and Electronic Warfare Command (SEWC)
ค. EW Control Ship
จงอธิ บายหน้าทีของพนั กงานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ บนเรื อ
จงอธิ บายสถานการณ์ซึ งสามารถฝ่ ามาตรการควบคุมการแพร่ คลืนได้(Break EMCON)
จงอธิ บายแผ่นแสดงสถานการควบคุมการแพร่ คลืนของเรื อ (EMCON Bill) รวมทั งการกําหนด
การใช้ และการดํ ารงสถานการควบคุมการแพร่ คลืน(EMCON Condition)
จงอธิ บายปั จจั ยในการวางแผนการควบคุมการแพร่ คลืน ในหั วข้ อต่อไปนี
ก. ภารกิจ (Mission)
ข. ภั ยคุกคาม(Threat)
ค. การหลีกเลียงการตรวจจั บ (Avoiding Detection)
ง. การหลีกเลียงการกํ าหนดตํ าบลที(Avoid Targeting)
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หน้า ๕๗

๑๒๖ มาตรการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Support Measures (ESM) Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. ศูนย์ ยุทธการ หลั กสู ตรนายทหารศู นย์ ยุทธการ
ข. สงครามอิเล็กทรอนิกส์ กฝร.
ค. ACP-178 , Maritime Electronic Warfare Instructions
๑๒๖.๑
๑๒๖.๒

จงอธิ บาย วั ตถุประสงค์ของมาตรการสนั บสนุนทางอิเล็กทรอนิกส์(ESM) (อ้ างถึง ก.)
จงอธิ บาย ขันตอนต่าง ๆ ของการปฏิบั ติการ ESM และวิธีการปฏิบ ั ติในแต่ละขั นตอน
(อ้ างถึง ก.)
๑๒๖.๓ จงอธิ บายความหมายของคํ าต่อไปนี
ก. Intercept Assignments
ข. Guard ship Responsibilities
ค. Hull-to-Emitter Correlation
ง. Racket Report
จ. Emergency Racket Report
ฉ. Vampire Report
ช. Rent Report
ซ. Trout Report
ฌ. Duffer
๑๒๖.๔ จงอธิ บาย คุณลั กษณะต่อไปนี ของเรดาร์ ทีพนักงานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ในการพิจารณา
ชนิดของเรดาร์ และพาหนะทีติดตั ง
ก. ความถี (Frequency)
ข. Frequency Agility
ค. Pulse Repetition Frequency (PRF)
ง. Pulse Width
จ. Scan Type/Scan Rate
ฉ. แบริ ง (Bearing)
ช. Modulation
ซ. Doppler
ฌ. Wartime Reserve Mode (WARM)
๑๒๖.๕ จงอธิ บาย เทคนิคการค้ นหา (Scan Techniques) และความสามารถในการตรวจจั บแบบ ESM
ต่อไปนี ของเรดาร์ ค ้ นหา และเรดาร์ ควบคุมการยิงในเรื อผิวนํ าและอากาศยานของ ทร.
ก. Circular
ข. Sector
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หน้ า ๕๘

ค. Conical
ง. Helical
จ. Palmer
ฉ. Spiral
ช. Conical Scan on Receive Only (COSRO)
ซ. Raster
ฌ. Track-While-Scan (TWS)
ญ. TWS on Receive Only (TWSRO)
ฎ. Monopulse
ฏ. Phased Array
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หน้า ๕๙

๑๒๗ มาตรการต่ อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Counter Measures (ECM) Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. ศูน ย์ ยุทธการ หลั ก สู ตรนายทหารศู นย์ ยุทธการ
ข. สงครามอิเล็กทรอนิกส์ กฝร.
ค. ACP-178 , Maritime Electronic Warfare Instructions
๑๒๗.๑

จงอธิ บายนิยามศั พท์ต่อไปนี
ก. การก่อก่วน (Jamming)
ข. การลวง (Deception)
ค. Burnthrough Range
๑๒๗.๒
จงอธิ บายอุปกรณ์ ECM ต่อไปนี
ก. Electronic Noise Jammers
ข. Mechanical Jammers
ค. Electronic Deception Repeaters
ง. Mechanical Decoys
(๑) Radar
(๒) Infrared (I/R)
๑๒๗.๓ จงอธิ บาย วิธีการยิง Super-Blooming off-Board Chaff : SRBOC , Torch/Sea Gnat , RBOC
และ DAGAIE (ลยอ.)
๑๒๗.๔ จงอธิ บาย การใช้ SRBOC ในแบบการยิงต่อไปนี
ก. Target Selection Confusion of The Operator (TSCO)
ข. Destruction
ค. Seduction
๑๒๗.๕ จงอธิ บาย การใช้ Torch and Sea Gnat
๑๒๗.๖ จงอธิ บาย วิธีการ Command , Control และ Communications Counter Measures (C3CM)
๑๒๗.๗ จงอธิ บาย มาตรการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไปนี
ก. Spot Jamming
ข. Sweep Jamming
ค. Frequency Search and Lock Jamming
ง. Barrage Jamming
จ. On-Target (self-screening) Jamming
ฉ. Off-Target (stand off) Jamming
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๑๒๗.๘

หน้ า ๖๐

ช. Inverse Gain
ซ. Swept Audio
ฌ. Swept Square Wave
ญ. Range Gate Pull off
ฎ. False Target Generator
ฏ. Hay Stack
ฐ. Steel Jaw
ฑ. Thunderbolt
ฒ. Sun Light
ณ. Sun Dark
จงอธิ บาย บทบาทของ Fleet tactical Readiness Group
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๑๒๘

หน้า ๖๑

มาตรการตอบโต้ การต่อต้ านทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Counter-Counter Measures (ECCM) Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ศูนย์ยุทธการ หลั กสู ตรนายทหารศู นย์ ยุทธการ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์
ACP-178 , Maritime Electronic Warfare Instructions

๑๒๘.๑

๑๒๘.๒

๑๒๘.๓
๑๒๘.๔
๑๒๘.๕

จงอธิ บาย เทคนิค ECCM ต่อไปนี
ก. Emission Control (EMCON)
ข. Operator Training/Techniques
ค. System Techniques
ง. Frequency Diversity and Agility
จงอธิ บาย ECCM ในเรื องต่อไปนี
ก. Anti jam Measure
ข. Anti deception Measure
ค. Procedure for Radio Operators
จงอธิ บาย วงจรป้ องกันการก่อกวนของ ECCM ทั ง๓ ประการ
จงอธิ บาย ขีดจํ ากัดของการใช้ ECCM Techniques
จงอธิ บาย ความสําคั ญของการฝึ กพนั ก งานในการใช้ECCM Techniques
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๑๒๙

หน้ า ๖๒

การปฏิบัติการลวง (Operational Deception Fundamentals)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. ศูนย์ ยุทธการ หลั ก สู ตรนายทหารศู นย์ยุทธการ
ข. สงครามอิเล็กทรอนิกส์ กฝร.
ค. ACP-178 , Maritime Electronic Warfare Instructions

๑๒๙.๑
๑๒๙.๒
๑๒๙.๓

๑๒๙.๔
๑๒๙.๕

อธิ บาย วั ตถุประสงค์ ของการปฏิ บ ั ติการลวง(Operational Deception : OPDEC)
จงอธิ บาย หน้าทีของ Fleet Tactical Readiness Support Group ใน OPDEC
อธิ บาย วิ ธีการลวงต่อไปนี
ก. การสื อสาร (Communications)
ข. เรดาร์ (Radar)
ค. เสียง (Acoustic)
ง. เครืองช่ วยการเดินเรื อ Navigational Aid
จ. ทั ศนะ (Visual)
ฉ. Administrative
จงอธิ บาย อุปกรณ์ OPDEC ทีสามารถติดตั งได้ บนเรื อ ความสามารถของอุปกรณ์ด้ งกล่าว และ
ความจํ าเป็ นทีเรื อต้ องการ
จงอธิ บาย การต่อต้ านการลวง (Counter Deception)
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หน้า ๖๓

๑๓๐. การปฏิบัติการอากาศยานบนเรือ
เอกสารอ้ างอิง :
NWP 42 ( Rev. I ) Shipboard Helicopter Operating Procedures
๑๓๐.๑

อธิ บายคํ าจํ ากัดความต่อไปนี
ก. การเติมนํ ามั นกลางอากาศ(HIFR)
ข. HOT PUMP
ค. Cold PUMP
ง. ดาดฟ้ าเหลื อง
จ. ดาดฟ้ าแดง
ฉ. ดาดฟ้ าเขี ยว
ช. Foreign Object Damage (FOD)
ซ. พนักงานสัญญาณภาคพืน
ฌ. นายทหารควบคุมเฮลิ คอปเตอร์
ญ. การรั บ – ส่ง ทางดิง
ฎ. นายทหารรักษาความปลอดภั ยภาคพื น
ฏ. Recovery Assist , Secure , and Transferring System (RAST)
๑๓๐.๒ อธิ บายการสื อสารระหว่างอากาศยาน หอควบคุมการบิน และเรื อ ระหว่างการปฏิบ ั ติของอากาศยาน
ในเรื อง ต่อไปนี
ก. วิทยุโทรศั พท์ย่านความถี
ข. ธงประมวลสัญญาณ
ค. สัญญาณมือ
ง. สัญญาณไฟฉาย
๑๓๐.๓ อธิ บาย เครื องช่ วยเดินอากาศในเรื องต่อไปนี
ก. Tactical Air Communication and navigation (TACAN)
ข. Nondirectional Beacon (UHF Homer)
ค. Stabilized glide Slope indicator
ง. Homing beacon / Grimes light
๑๓๐.๔ อธิ บาย อุปกรณ์ชุดซ่อมและกู้ภ ั ยทีจํ าเป็ นสําหรับปฏิบั ติการบินของอากาศยานบนเรื อผิวนํ า
๑๓๐.๕ อธิ บาย อุปกรณ์เติมนํ ามั นทีจํ าเป็ นในเรื องต่อไปนี
ก. สายนํ ามั น
ข. หั วต่อ แบบพร้อ มปลด (Wiggins Quick – release coupling )
ค. สายดิน
๑๓๐.๖ อธิ บาย หน้าทีและข้ อจํ ากั ดของเฮลิคอปเตอร์ ต่อไปนี
ก. Bell 212
ข. S-76
ค. S – 70
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หน้ า ๖๔

ง. H – 2
จ. H – 60
ฉ. Super Lynx 300
๑๓๐.๗ อธิ บาย ความมุ่งหมาย ความสามารถ และข้ อจํ ากั ดของการเติมนํ ามั นกลางอากาศ(HIFR)
๑๓๐.๘ อธิ บาย ข้ อจํ ากั ดการนํ าเรื อระหว่างปฏิบ ั ติการบินของอากาศยานบนเรื อ
๑๓๐.๙ อธิ บาย สภาพแวดล้ อมทีเหมาะสมกั บปฏิบ ั ติการบินของอากาศยานบนเรื อ
ก. ความเร็ วและทิศทางลม
ข. อาการโคลงของเรื อ
ค. กลางวั น / กลางคืน
๑๓๐.๑๐ อธิ บาย ความต้ องการดาดฟ้ าเขียวระหว่างการปฏิบ ั ติของเฮลิคอปเตอร์
๑๓๐.๑๑ อธิ บายความสําคั ญของการรักษาความปลอดภั ยดาดฟ้ าในเรื องต่อไปนี
ก. การให้บุคคลทีไม่เกียวข้องออกนอกบริ เวรปฏิ บั ติงาน
ข. ลดเวลาการลอยตั วเหนือดาดฟ้ าของเฮลิคอปเตอร์
ค. การตรวจดาดฟ้ าบินและบริ เวณโดยรอบทีจะมีว ั ตถุแปลกปลอม
ง. ลดสิ งกีดขวาง เช่น ล้มสายอากาศ
๑๓๐.๑๒ ชี แจงการพิจารณาวางแผน กําหนดขั นตอน และการกํากั บดูแลการส่ งทางดิ งVERTREP ใน
เรื องต่อไปนี
ก. จํ านวนเฮลิคอปเตอร์
ข. การประกอบกําลั งของเรื อ
ค. ภาวะทะเล
ง. ความจุน ํ ามั นบนเฮลิคอปเตอร์
จ. Retrograde
๑๓๐.๑๓ อธิ บายการแผนงานการตรวจสอบเฮลิคอปเตอร์ ทีเกี ยวข้ องกับปฏิบั ติการบินบนเรื อ
๑๓๐.๑๔ อธิ บาย ผลกระทบของเรื องฉุ กเฉินต่อไปนี ต่อปฏิบั ติการบิน
ก. In - flight emergency
ข. เฮลิคอปเตอร์ ตกบนดาดฟ้ า
ค. ขาดการติดต่อสือสาร
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หน้า ๖๕

แนะนําระบบ (หัวข้ อ ๒๐๐)
๑. วิธีการทดสอบ
ในหัวข้อนี จะแยกอุปกรณ์ออกเป็ นส่ วน ๆ ให้ เ ห็นภาพการทํ างานของระบบและสามารถเข้ าใจ
ได้ ง่ายขึ นโดยในแต่ละระบบจะแสดงอุปกรณ์สําคั ญเฉพาะทีเกียวข้ องต่อการปฏิบ ั ติหน้าทีใน
ตํ าแหน่งทีจะทดสอบหนึ งตํ าแหน่งหรื อหลายตํ าแหน่ง ตั ดทอนระบบทีไม่ยุ่งยาก เข้าใจได้ ง่ายออก
คงเหลือเฉพาะระบบทีสําคั ญและยุ่งยาก
๒. ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบ
ในแต่ละระบบสามารถแยกส่ วนออกเพือการศึกษาได้ สองระดั บคือส่ วนประกอบ
(components)ทีทํ างานร่ วมกั นอยู่ภายในระบบ และในแต่ละส่ วนประกอบแยกออกได้ เป็ นชินส่ วน
(parts) ทีประกอบกันอยู่ภายในส่ วนประกอบ เพือแสดงภาพการทํ างานของส่ วนประกอบในระบบ
อย่างกว้ าง ๆ ให้สามารถเข้ าใจระบบได้ง่ายขึ นโดยจะแยกให้ เห็นเฉพาะทีควรทราบในการ
ปฏิบัติงานและการบํ ารุ งรักษา ซึ งผู้ รับการทดสอบต้องศึกษาจนมีความรู ้และความเข้าใจใน หน้าที,
หลั กการทํ างาน และค่าเฉพาะต่างๆ
๓. แบบคําถาม
ในแต่ละระบบ จะประกอบด้วยแบบคํ าถาม ดั งนี
๑. รายการเอกสารอ้ างอิงทีใช้ในการศึกษาค้ นคว้ า และคํ าถามให้อธิ บายหน้าทีของระบบ
๒. ลั กษณะคํ าถามจะเป็ นคํ าถามหลั กเกียวกั บส่ วนประกอบและชิ นส่ วนทีสัมพั นธ์ ก ั บระบบ เช่ น
คืออะไร หรื อ อยู่ทีไหน
๓. การถามว่าส่ วนประกอบและชิ นส่ วนมีการเคลือนไหวอย่างไร เพือให้ระบบทํ างานได้
๔. การถามค่าวั ดในการตรวจสอบการทํ างานของระบบ
๕. ศึกษาความสัมพั นธ์หรื อการเชือมต่อระหว่ างระบบทีกํ าลั งศึกษาอยู่ก ั บระบบอืน
๖. การอธิ บายอุปกรณ์ป้องกั นอั นตรายต่อระบบ และ ข้ อระมั ดระวั งอัตรายสํ
น าหรับบุคคล หรื อ
อุปกรณ์
๔. วิธีปฏิบัติ
ผู ้ รับการทดสอบจะต้ องสอบระบบใดบ้ างในหัวข้อ ๒๐๐ นี ให้ตรวจสอบได้ จากรายการ
ทดสอบในหั วข้ อการปฏิบ ั ติหน้าที (หั วข้ อ ๓๐๐) ของตํ าแหน่งทีทดสอบ เมือผู ้ รับการทดสอบได้
ศึกษาระบบหนึ งหรื อหลายระบบจนมั นใจแล้วให้แจ้ งผู ้ ทสดอบเพือขอทดสอบระบบทีต้องการ เมือ
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ผู ้ ทดสอบได้ สอบถามแต่ละระบบจน พอใจว่าผู ้ รับการทดสอบมีความรู ้เพียงพอแล้ว ผู ้ ทดสอบจะลง
นามรับรองในช่องการรับรองแต่ละระบบ
ตามลํ าดั บ การทดสอบอาจเป็ นแบบสอบปากเปล่า
หรื อสอบข้ อเขียน
เพือแสดงว่าผู ้รับการทดสอบมีความรู ้ ความเข้าใจเพียงพอทีจะปฏิบั ติหน้าที
ตํ าแหน่งนั น

PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Center

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๒๐๑

หน้า ๖๗

ระบบเรดาร์ (Radar Equipment System)

เอกสารอ้ างอิง :
ก. คู่มือการใช้ แ ละการซ่ อมบํ ารุ งเรดาร์ ของเรื อ
ข. คู่มือศูนย์ ยุทธการของเรื อ
๒๐๑.๑ หน้ าที
๒๐๑.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๐๑.๒ ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก. หน้ าทีคื ออะไร
ข. ตํ าแหน่ งทีติดตังอยู ่ ทีไหน
ค. พลังงานใช้ อ ะไรและได้ รับมาจากไหน
ง. แบบการทํ างานหรื อการควบคุมมีอะไรบ้ าง
จ. อุปกรณ์ ป้องกันหรื อให้ ความปลอดภัยมีอะไรบ้ าง
ฉ. สาเหตุทีทํ าให้ อุปกรณ์ เสี ยหายมีอะไรบ้ าง
ช. ถ้ าอุปกรณ์ นี เสี ยจะมีผลกระทบต่ อการทํ างานของระบบอย่ างไร
ซ. ในแต่ ละตํ าแหน่ งทําหน้ าทีอะไร
ใช้ ค ําถาม
ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ.
๒๐๑.๒.๑ เรดาร์ (Radars)
X X
ก. เครื องผสมสัญญาณ (Modulator)
X X
X X X
ข. เครื องส่ ง (Transmitter)
X X X X X X X
ค. ส่ วนประกอบสายอากาศ (Antenna Assemblies)
X X X
X X X
ง. จอภาพ (Indicator)
X X X X X X X
จ. ส่ วนจ่ายพลังงาน (Power Supply Unit)
X X X X X X
๒๐๑.๒.๒ เรดาร์ รีพิตเตอร์ (Radar Repeater)
X X
ก. Intensity Control Knob
X X
X
ข. Video Gain Control Knob
X X
X
ค. Focus Control Knob
X X
X
ง. Auxilialy Intensity Control Knob
X X
X
จ. Range Scale Control Knob
X X
X
X
X
ฉ. Range Ring Selector Switch
X X
X
X
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๒๐๑.๒.๓

๒๐๑.๒.๔

๒๐๑.๓
๒๐๑.๓.๑
๒๐๑.๓.๒
๒๐๑.๔

หน้ า ๖๘

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง.
ช. Illumination Control Knob
X X
ซ. Main Power Switch
X X
X
ฌ. Remote Power Switch
X X
X
ญ. Range Strobe Control Knob
X X
ฎ. Bearing Cursor Control Knob
X X
ฏ. Off-Center Control Knob
X X
X
เครื องมือพิสูจน์ฝ่าย (IFF)
X X
ก. เครื องถาม (Interrogator (Master and Remote) ) X X X X
X
ข. เครื องตอบ (Transponder (Master and Remote) ) X X X
ค. Responder
X X
Radar Control Unit
X X
ก. Sensivity Time Control (STC)
X X
X
ข. Antijam Controls
X X
X X
ค. Pulse Selection Switch
X X
ง. Pulse Repetition Rate Control Knob
X X
จ. Echo Box Switch
X X
X
ฉ. Motion Target Indicator (MTI) Controls
X X
X
ช. Remote Power Switch
X X
X
หลักการทํางาน
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทํ างานร่ วมกั นในระบบอย่างไร
จงเขียนแผนภูมิ (Block Diagram) ของระบบ
ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน
อธิ บายถึงค่าทํ างานปกติ/ค่าสู งสุ ด-ตํ าสุ ดของการทํ างานของอุปกรณ์
ดั งต่อไปนี.
ก.
ข.
ค.
ง.

ระยะไกลสุ ด
ระยะใกล้ สุด
ระยะหวั งผลไกลสุ ด
ขีดความสามารถในการตรวจจับ และการใช้
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จ. ฉ. ช. ซ.
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X X
X X X
X X
X X
X
X X X
X

โดยใช้ ค ํ าถาม

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๖๙

๒๐๑.๔.๑ AN/SPS-64 V G/N
๒๐๑.๔.๒ เรดาร์ 360
๒๐๑.๔.๓ LW 08
๒๐๑.๔.๔ เรดาร์ ควบคุมการยิง STIR
๒๐๑.๔.๕ เรดาร์ ควบคุมการยิง ปื น ๓๗ มม. 347 G
๒๐๑.๔.๖ เรดาร์ ANRITSU (RA 714 CA 25 Kw)
๒๐๑.๕ การเชื อมต่ อระบบ
๒๐๑.๕.๑ สภาพภายนอกระบบ (สภาพอากาศ, ระบบทีเกียวข้ อง ฯลฯ) ดั งต่อไปนี มีการทํ างานและมีผล
กระทบต่อระบบอย่างไร
ก. ไม่มีน ํ าหล่อเย็ น(Chill Water)
ข. ไม่มีไฟ ๖๐/๔๐๐ Hz
ค. การเปลียนแปลงของชั นบรรยากาศ
๒๐๑.๖ ข้ อระมัดระวังอันตราย
๒๐๑.๖.๑ อะไรเป็ นข้ อระมั ดระวั งพิเศษสําหรับหั วข้ อต่อไปนี
ก. การซ่อมบํ ารุ งสายอากาศ
ข. การซ่อมบํ ารุ งระบบอิเล็กทรอนิ กส์
ค. การปฏิบ ั ติงาน
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๒๐๒

หน้ า ๗๐

ระบบปื นใหญ่ เรื อ

เอกสารอ้ างอิง:
ก. NAVEDTRA 10185-C1 , Gunner’s Mate Guns 3 & 2
ข. NWP 11-4 (Rev. A) , Characteristics and Capabilities of U.S. Navy Weapons , Sensors
and Communications System (C)
ค. NWP 64 , Surface Ship Ant surface Warfare Tactics (S)
ง. NWP 32 , Anti-Air Warfare (C)
จ. NAVSEA OP 3347 , U.S. Navy Ordnance Safety Precautions
ฉ. SW 300-BC-SAF-010 , Safety Manual for Clearing Live Ammunition From Guns
ช. ปื น 5”/54 MK 42 MOD 9 ร.ล.พุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
ซ. CIWS
๒๐๒.๑ หน้ าที
๒๐๒.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๐๒.๒
ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก. หน้ าทีคื ออะไร
ข. ตํ าแหน่ งทีติดตังอยู ่ ทีไหน
ค. เมือส่ วนประกอบของระบบชํารุด มีผลต่ อการทํ างานของระบบอย่ างไร
คําถาม
๒๐๒.๒.๑ ฐานแท่นปื น
๒๐๒.๒.๒ วงเฟื องหั น
๒๐๒.๒.๓ รางปื น
๒๐๒.๒.๔ เพลาเปลปื น
๒๐๒.๒.๕ เปลปื น
๒๐๒.๒.๖ ห้ องลูกเลือน
๒๐๒.๒.๗ กระบอกปื น
๒๐๒.๒.๘ เครื องไก
๒๐๒.๒.๙ ระบบรับแรงถอยและนํ าปื นกลั บ
๒๐๒.๒.๑๐ ระบบภาคบรรจุลูกปื น
๒๐๒.๒.๑๑ Salvo Latch
๒๐๒.๒.๑๒ สลั กนิรภั ย
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ก.
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X

ข.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ค.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

คําถาม

๒๐๒.๒.๑๓ ระบบลมไล่เขม่าและควั น
๒๐๒.๒.๑๔ สัญญาณหยุดยิง
๒๐๒.๒.๑๕ สัญญาณเริ มยิง
๒๐๒.๒.๑๖ ลูกเบี ยวตั ดวงจรไฟยิง
๒๐๒.๒.๑๗ เครื องตั งชนวน
๒๐๒.๒.๑๘มอเตอร์ข ั บปื นทางหั น/กระดก

ก. ข.
X
X X
X
X X
X
X X

หน้า ๗๑

ค.
X X
X
X X
X
X X
X

๒๐๒.๓ หลักการทํางาน
๒๐๒.๓.๑ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทํ างานร่ วมกั นในระบบอย่างไร
๒๐๒.๓.๒ ใช้ภาพแสดงการทํ างานของระบบ แสดงส่ วนการทํ างานของระบบบรรจุลูกปื นตั งแต่ถึงบรรจุ
ลูกปื น จนถึงกระสุ นพ้ นลํ ากล้อง
๒๐๒.๔

ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน
อธิ บายถึงค่าทํ างานปกติ/ค่าสู งสุ ด-ตํ าสุ ดของการทํ างานของอุปกรณ์ โดยใช้ค ํ าถาม
ดั งต่อไปนี.
ก. อัตราเร็ วในการยิงสู งสุ ด
ข. ระยะยิงไกลสุด/ใกล้ สุด
ค. ระยะยิงหวังผลสู งสุด
ง. ลูกปื นพร้ อมยิง
คําถาม
ก. ข. ค.
๒๐๒.๔.๑ ปื น ๑๒๗ มม.
X X X
๒๐๒.๔.๒ ปื น ๓๗ มม.
X X X
๒๐๒.๕
การเชื อมต่ อระบบ
๒๐๒.๕.๑ เมือไม่มีกระแสไฟฟ้ าจ่ายให้ระบบ จะมีผลต่อการทํ างานของระบบอย่างไร
๒๐๒.๕.๒ อธิ บาย การเชือมต่อระบบระหว่ างปื นกับเครื องควบคุมการยิง
๒๐๒.๖ ข้ อระมัดระวังอันตราย
๒๐๒.๖.๑ อธิ บาย ข้ อควรระมั ดระวั งอั นตรายเป็ นพิเศษ ดั งต่อไปนี
ก. การเตรี ยมการก่อนการยิง
ข. การปฏิบ ั ติเมือปื นร้อน/ปื นด้าน
ค. วงเฟื องหั น
ง. สัญญาณเตือน
จ. การสอบศูนย์
ฉ. ลูกเบี ยวตั ววงจรไฟยิง
ช. สัญญาณเริ มยิง
ซ. สัญญาณหยุ ดยิง
ฌ. การบรรจุลูกปื น
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๒๐๓

หน้ า ๗๒

ระบบควบคุมการยิง
เอกสารอ้ างอิง :
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

NAVEDTRA 10189 , Gunner’s Mate M 3 & 2 , Vol. 2
Jane’s Fighting Ships , 1990-91 (93rd Edition)
NAVEDTRA 10185-C1 , Gunner’s Mate G 3 & 2 , Vol. 1
Ship’s Combat System Doctrine
Ship’s Information Book (SIB)
NWP 11-4 (Rev. A) , Characteristics and Capabilities of U.S. Navy Weapons , Sensors
and Communications Systems (U)
ช. NAVSEA OP 3347 , U.S. Navy Ordnance Safety Precautions
๒๐๓.๑ หน้ าที
๒๐๓.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๐๓.๑.๒ อธิ บาย ส่ วนประกอบหลั กของระบบดั งต่อไปนี
ก. เครื องควบคุมการยิง STIR
ข. เครื องควบคุมการยิง WCC
ค. เครื องควบคุมการยิง 347 G
๒๐๓.๒

ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก. หน้ าทีคื ออะไร
ข. ตํ าแหน่ งทีติดตังอยู ่ ทีไหน
ค. เมือส่ วนประกอบของระบบชํารุด มีผลต่ อการทํ างานของระบบอย่ างไร

๒๐๓.๒.๑
๒๐๓.๒.๒
๒๐๓.๒.๓
๒๐๓.๓.๔
๒๐๓.๒.๕
๒๐๓.๒.๖

ศูนย์ รวบ (Director)
เครื องคํ านวณ (Computer)
เครื องแก้อาการโคลง (Stable Element)
ตู ้ ควบคุมเรดาร์ (Radar Console)
ระบบการส่ งค่า TDS (Target Designation System)
ห้ องควบคุมการใช้ อาวุธปืน (Weapon Control Stations)
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มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๗๓

๒๐๓.๒.๗ ระบบกล้ องโทรทั ศน์(Television Optical System)
๒๐๓.๒.๘ อุปกรณ์ทีใช้ส่งค่า TD (Target Designation Transmitter)
๒๐๓.๓
๒๐๓.๓.๑
๒๐๓.๓.๒
๒๐๓.๓.๓

หลักการทํางาน
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทํ างานร่ วมกั นในระบบอย่างไร
แสดงภาพการทํ างานของระบบ
อุปกรณ์ทีเกียวข้ องกับการติดตาม การชี ตํ าแหน่งการส่ งค่าเป้ า

๒๐๓.๔ ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน
๒๐๓.๔.๑ ระยะตรวจจั บของแต่ละระบบ
๒๐๓.๕ การเชื อมต่ อระบบ
๒๐๓.๕.๑ เครื องควบคุมการยิงมีการต่อเชือมกับระบบนี อย่างไร
ก. ระบบปื น
ข. ระบบอาวุธปล่อยฯ
๒๐๓.๖ ข้ อระมัดระวังอันตราย
๒๐๓.๖.๑ ข้ อระมั ดระวั งอั นตรายทีต้องเฝ้ าสังเกต ในขณะเดินอุปกรณ์แต่ล ะระบบ
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๒๐๔

หน้ า ๗๔

ระบบอาวุธปล่ อยนําวิ ถี
เอกสารอ้ างอิง:
ก. NWP 32 (series) , Anti-Air Warfare (C)
ข. NWP 64-2 , Surface Ship Harpoon Weapon System and Tactics (S)
ค. Jane’s Naval Weapon Systems , 1991

๒๐๔.๑ หน้ าที
๒๐๔.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๐๔.๒

ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก.
ข.
ค.
ง.

๒๐๔.๒.๑
๒๐๔.๒.๒
๒๐๔.๒.๓
๒๐๔.๒.๔

หน้ าทีคื ออะไร
ตํ าแหน่ งทีติดตังอยู ่ ทีไหน
หากส่ วนประกอบนี ล้ มเหลว จะมีผลอย่ างไรต่ อการทํางานของระบบ
แหล่ งสั ญญาณควบคุมได้ รับมาจากไหน
คําถาม
ก.
ส่ วนหั วรบ (Warhead Section)
X
ส่ วนขั บเคลือน (Propulsion Section)
X
ส่ วนควบคุม (Control Section)
X
ส่ วนนํ าวิถี (Guidance Section)
X

ข.
X
X
X
X

ค. ง.
X
X X
X X

๒๐๔.๓ หลักการทํางาน
๒๐๔.๓.๑ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทํ างานร่ วมกั นในระบบอย่างไร
๒๐๔.๔

ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน
อธิ บายถึงค่าทํ างานปกติ/ค่าสู งสุ ด-ตํ าสุ ดของการทํ างานของอุปกรณ์ โดยใช้ ค ํ าถาม
ดั งต่อไปนี.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ระยะใกล้ สุดและไกลสุด
ประเภทของระบบ คคย. และการนํ าวิถี
ขีดความสามารถในการรบผิวนํ า
ขีดความสามารถในการต่อต้ านจรวดพื นสู ่ พื นชนิ ดวิถีโคจรตํา
ชนิดของส่ วนหัวรบ
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มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๗๕

ฉ. ความเร็ วของจรวด
ช. วิถีโคจรของจรวด
ซ. ระบบการยิงอาวุธปล่ อยทีเกี ยวข้อง
๒๐๔.๔.๑ Harpoon
๒๐๔.๕ การเชื อมต่ อระบบ
๒๐๔.๕.๑ สภาพภายนอกระบบ (สภาพอากาศ, ระบบทีเกียวข้ อง ฯลฯ) ดั งต่อไปนี มีการทํ างานและมี
ผลกระทบต่อระบบอย่างไร
๒๐๔.๖ ข้ อระมัดระวังอันตราย
๒๐๔.๖.๑
ข้ อระมั ดระวั งพิศษอะไรบ้
เ
างซึ งต้ อ งคํ านึงในการปฏิบ ั ติด ั งต่อไปนี
ก. การฝึ กยิงอาวุธปล่อยฯ รวมถึงขั นตอนการทํ าลายตั วเองของอาวุ ธปล่อยฯ
ข. ลํ าดั บการปฏิบ ั ติเมือจรวดด้ าน
ค. พื นทีอั นตรายเมือหันแท่นยิง
ง. สัญญาณเตือนก่อนการหั นแท่นยิง
จ. การควบคุมอั นตรายต่างๆ อั นเกิ ดจากการแพร่ คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าไปสู่ ว ั ตถุระเบิด
ฉ. พื นทีอั นตรายรอบจุดตกนํ าของส่ วนขั บเคลือนต้ น(Booster Drop Zone)
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๒๐๕

หน้ า ๗๖

ระบบโซนาร์ เรือผิวนํา (Surface Ship Sonar System)
เอกสารอ้ างอิง :
ก. คู่มือการใช้ แ ละซ่ อมบํ ารุ งโซนาร์ของเรื อ
ข. คูม่ ือศูนย์ ยุทธการของเรื อ

๒๐๕.๑ หน้ าที
๒๐๕.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๐๕.๒

ส่ วนประกอบและชิ .นส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก.
ข.
ค.
ง.

หน้ าทีคื ออะไร
แบบการทํ างานและการควบคุมมีอะไรบ้ าง
ส่ วนประกอบนี มีคุณลักษณะอะไรบ้ าง
ส่ วนประกอบนี มีขีดความสามารถอะไร

๒๐๕.๒.๑ โซนาร์ติดตั งทีตั วเรือ(Hull-Mounted Sonars)
ก. SJD-7

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง.
X
X X X X

๒๐๕.๓

หลักการทํางาน (ไม่ตอ้ งอธิ บาย)

๒๐๕.๔

ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน
อธิ บายถึงค่าทํ างานปกติ/ค่าสู งสุ ด-ตํ าสุ ดของการทํ างานของอุปกรณ์
ดั งต่อไปนี.
ก. ความเร็ วทีใช้ ในการปล่อยและเก็บโซนาร์ ลากท้ ายคื อเท่ าไร
ข. ความเร็ วสู งสุ ดในการใช้ งานคือเท่ าไร
ค. ความลึกสู งสุ ดในการลากคือเท่ าไร
ง. ความยาวสูงสุ ดของการลากคือเท่ าไร

๒๐๕.๔.๑ SJD-7
PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Center

โดยใช้ ค ํ าถาม

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง.
X

มาตรฐาน การทดสอบ กํ า ลัง พล นายยามยุทธการ

หน้า ๗๗

๒๐๕.๕ การเชื อมต่ อระบบ
๒๐๕.๕.๑ จงอธิ บายการใช้ ระบบนี ของกองเรื อเฉพาะกิจ
๒๐๕.๖ ข้ อระมัดระวังอันตราย
๒๐๕.๖.๑ อะไรเป็ นข้ อระมั ดระวั งพิเศษสําหรับหั วข้ อ ต่อไปนี
ก. การปฏิบ ั ติงานใต้น ํ า
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๒๐๖

หน้ า ๗๘

ระบบอาวุธปราบเรื อดํานําของเรื อผิวนํา (Surface Ship ASW Weapons System)

เอกสารอ้ างอิง :
ก. คู่มือการใช้ แ ละซ่ อมบํ ารุ งอาวุธปราบเรื อดํ านํ าของเรื อ
ข. คู่มือศูนย์ ยุทธการของเรื อ
๒๐๖.๑ หน้ าที
๒๐๖.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๐๖.๒ ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก.
ข.
ค.
ง.

๒๐๖.๒.๑
๒๐๖.๒.๒
๒๐๖.๓
๒๐๖.๓.๑
๒๐๖.๔

หน้ าทีคื ออะไร
แบบการทํ างานหรื อการควบคุมมีอะไรบ้ าง
ส่ วนประกอบนี มีคุณลักษณะอะไรบ้ าง
ส่ วนประกอบนี มีขีดความสามารถอะไรบ้ าง
ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง.
X X X X
X X X X

ตอร์ ปิโด MK. 44
ตอร์ ปิโด MK. 46
หลักการทํางาน
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทํ างานร่ วมกั นในระบบอย่างไร
ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน
อธิ บายถึงค่าทํ างานปกติ/ค่าสู งสุ ด-ตํ าสุ ดของการทํ างานของอุปกรณ์
ดั งต่อไปนี.
ก. ชนิดของระบบขั บเคลื อนคืออะไร
ข. ความเร็ วของอาวุ ธคือเท่ าใด
ค. ระยะตําสุ ดและสูงสุ ดในการตังค่ าเพือค้ นหาและต่ อตีคือเท่ าใด
ง. วิธีการนํ าวิถีคืออะไร
จ. ระยะเริ มตรวจจับเป้ าได้ (Acquisition Range)
ฉ. ระยะยิงหวั งผลใกล้ สุดและไกลสุดคือเท่ าใด
ช. คุณลักษณะของการทํ างานคืออะไร

PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Center

โดยใช้ ค ํ าถาม

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๒๐๖.๔.๑
๒๐๖.๔.๒
๒๐๖.๕
๒๐๖.๕.๑
๒๐๖.๕.๒
๒๐๖.๖
๒๐๖.๖.๑

หน้า ๗๙

ตอร์ ปิโด MK. 44 (ยิงจากเรือ ผิวนํ า)
ตอร์ ปิโด MK. 46 (ยิงจากเรือ ผิวนํ า)
การเชื อมต่ อระบบ
ระบบนี สามารถเชื อมต่ อกับระบบอํานวยการรบของเรื อได้ อย่ างไร
กรรมวิธีในการส่ งข้อ มูลเป้ าและส่ งมอบเป้ าของระบบตรวจจับไปยังระบบอาวุธทําได้ อย่ างไร
ข้ อระมัดระวังอันตราย
ข้ อระมั ดระวั งอั นตรายพิเศษสําหรับอุปกรณ์ต่อไปนี คืออะไร
ก. อั น ตรายของการแพร่ คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทีมีผลต่อการสรรพาวุ ธมเ ือมีการขนถ่าย ตอร์ ปิโด
MK. 44 /ตอร์ ปิโด MK. 46
ข. การยิง ตอร์ ปิโด MK. 44 /ตอร์ปิโด MK. 46
ค. เขตอั นตรายรอบแท่นยิง ตอร์ ปิโด MK. 44/ตอร์ ปิโด MK. 46
ง. สัญญาณเตือนบริ เวณแท่นยิงตอร์ ปิโด MK. 44/ตอร์ปิโด MK. 46
จ. ขวดอั ดอากาศ
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้ า ๘๐

๒๐๗ ระบบสื อสารภายใน
เอกสารอ้ างอิง :
ก. เอกสาร, คู่มือ ระบบสื อสารภายในของเรื อ
๒๐๗.๑

หน้ าที

๒๐๗.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๐๗.๒

ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก.
ข.
ค.
ง.

หน้ าทีคื ออะไร
ตําแหน่ งทีติดตังอยู ่ ทีไหน
พลังงานใช้ อ ะไรและได้ รับมาจากไหน
ถ้ าหากระบบขัดข้อง อะไรทีเป็ นตัวบ่ งชี
ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง.

๒๐๗.๒.๑ ระบบโทรศั พท์ก ํ าลั งเสี ยง
ก. ตั วเลือกแบบ Drum
ข. แผงสวิ ทช์บอร์ ด
ค. Jack Box
ง. Call Signal Station Box
จ. Hand Set
ฉ. Chest Set
ช. Growler
๒๐๗.๒.๒ วงจรติดต่อหลายช่อง (Multi Channel)
ก. ปุ ่ มเลือกสถานี
ข. ปุ ่ มพูด
ค. ปุ ่ มเลิกการติดต่อ
ง. ไฟแสดงสถานีไม่ว่าง
๒๐๗.๒.๓ ระบบโทรศั พท์ของเรื อ
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๒๐๗.๒.๔
๒๐๗.๓
๒๐๗.๓.๑
๒๐๗.๔
๒๐๗.๕
๒๐๗.๖
๒๐๗.๖.๑

ท่อลม
หลักการทํางาน
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทํ างานร่ วมกั นในระบบอย่างไร
ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน
(ไม่ต ้ องอธิ บาย)
การเชื อมต่ อระบบ
(ไม่ต้องอธิ บาย)
ข้ อระมัดระวังอันตราย
มีข ้อระมัดระวั งอะไร ทีต้ องสังเกต เมือใช้ระบบนี

หน้า ๘๑

X X X X
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้ า ๘๒

๒๐๘ ระบบสื อสารภายนอก
เอกสารอ้ างอิง:
ก. เอกสาร, คู่มือ ระบบสื อสารภายนอก ร.ล.ตากสิ น
๒๐๘.๑ หน้ าที
๒๐๘.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๐๘.๒

ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

หน้ าทีคื ออะไร
ตําแหน่ งทีติดตังอยู ่ ทีไหน
สายอากาศเป็ นแบบใด
พลังงานใช้ อ ะไรและได้ รับมาจากไหน
อธิ บายฟั งก์ ชันและปุ ่ มกดต่ างๆ
วิธีการใช้ เครื อง
การทดสอบ
ข้ อพึงระมั ดระวั ง
ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ช.

๒๐๘.๒.๑ เครื อง รับ –ส่ ง วิทยุ
ก. LST – 78
ข. GRC -150
ค. GRC – 1250
ง. Super STAR 2400
จ. VRC -650
ฉ. XU 453 F
ช. SEALAND 30
ซ. ICOM IC – M10 A
ฌ. ICOM IC -2GXAT
ญ. MR 506
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มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

ฎ. XD 432 F2

หน้า ๘๓

x x x x x x x x
ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ช.

๒๐๘.๒.๒ เครื องส่ งวิทยุ
ก. HKDD 625 A
ข. MS 400 A
ค. T 1500 A
๒๐๘.๒.๓ เครื องรับวิทยุ
ก. RX 1001
ข. AE 2M
ค. SR 2182
ง. ET 402
๒๐๘.๒.๔ ระบบโทรพิมพ์
ก. TTY (QWINT)
ข. CONVERTER (ZTG 3)
๒๐๘.๒.๕ อุปกรณ์ประกอบ
ก. ADM
ข. RACU 1028
ค. TAPE RECORDER 4400
ง. INMARSAT

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x
x x
x x
x x x
x x
x x
x x x x x

x
x
x
x

x x
x
x x
x x

๒๐๘.๓ หลักการทํางาน
๒๐๘.๓.๑ ทํ างานในย่าน ความถีใด
๒๐๘.๓.๒ MODE การทํ างาน มีอะไรบ้าง
๒๐๘.๓.๓ กํ าลั งส่ งอากาศ เท่าไร
๒๐๘.๓.๔ สถานะทํ างานเป็ นเครื องอย่างไรมีคุณลั กษณะและขีดความสามารถทํ าอะไรได้บ้ าง
๒๐๘.๔ ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน
(ไม่ต ้ องอธิ บาย)
๒๐๘.๕ การเชื อมต่ อระบบ
๒๐๘.๕.๑ เครื องใดบ้ างทีเชือมต่อระบบ ADM และ RACU ให้เขียนแผนผั งพร้อมคํ าอธิ บาย
๒๐๘.๖ ข้ อระมัดระวังอันตราย
๒๐๘.๖.๑ มีข ้อระมัดระวั งอะไร ทีต้ องสังเกต เมือใช้ระบบนี
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๒๐๙

หน้ า ๘๔

ระบบตรวจจับความถีและทิศทางการแพร่ คลืนเรดาร์ NRJ-5
เอกสารอ้ างอิง :
ก. MIRAGE ELECTRONIC WARFARE SYSTEM (TECHNICAL MANUAL)
MARINE SYSTEMS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE

๒๐๙.๑

หน้ าที

๒๐๙.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๐๙.๒

ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.

หน้าทีคืออะไร
ตํ าแหน่งทีติดตั งอยู่ทีไหน
พลั งงานใช้ อ ะไรและได้รับมาจากไหน
แบบการทํ างานหรื อการควบคุมมีอะไรบ้าง
อุปกรณ์ป้องกั นหรื อให้ความปลอดภั ยมีอะไรบ้าง
อุปกรณ์นี ใช้เพือป้ องกั นในลั กษณะใดบ้ าง
อะไรเป็ นเครื องแสดง เมือส่ วนประกอบนี เสี ย
อะไรคือต้ นกําเนิดองสัญญาณ Control
การทํ างานของแต่ละส่ วน
ใช้ ค ํ าถาม
ก. ข.
๒๐๙.๒.๑ System Power Supply
X X
ก. Switch F1 in ED – 1
X X
ข. Motor – Generator
X X
ค. 3 – Phase, 380V50HZ 12KVA
X
X
ง. Starter
X X
จ. Voltage Regulation Box
X X
ฉ. Power Distribution Cabinet
X X
ช. 3 – Phase, 380V50HZ 4KVA
X
X
ซ. Switch F2 in ED – 1
X X
ฌ. Drier
X X
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ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
X X
X
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ญ. Water Pump

๒๐๙.๒.๕

X X
ใช้ ค ํ าถาม
ก.
Reconnaissance Cabinet
X X
ก. Direction Finding Antenna (Port / Stbd)
X
ข. Frequency Finding Antenna (Port / Stbd)
X X
ค. Blanking & Frequency Finding Conversion BoxX X
Jamming Cabinet
X
ก. Jamming Transceiver Antenna (Port / Stbd) X X
ข. Servo Cabinet
X
ค. Noise Jamming RF Switch
X
ง. Deception Jamming RF Switch
X
จ. Noise Transmitter Cabinet
X
ฉ. Deception Transceiver Cabinet
X X
ช. Jamming Cabinet
X X
Display & Control Cabinet
X X
ก. Printer
X
ข. Keyboard
X
Sensor Working Status Indicator
X X

๒๐๙.๓

หลักการทํางาน

๒๐๙.๒.๒

๒๐๙.๒.๓

๒๐๙.๒.๔

X
ข. ค. ง.
X X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X

หน้า ๘๕

X
จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X X X
X X X

๒๐๙.๓.๑ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทํ างานร่ วมกั นในระบบอย่างไร
๒๐๙.๔

ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน
อธิ บายถึงค่าทํ างานปกติ/ค่าสู งสุ ด-ตํ าสุ ดของการทํ างานของอุปกรณ์
ดั งต่อไปนี.
ก. ข้ อจํ ากัดของการทํางาน
ข. ข้ อมู ลแสดงผล
ค. ข้ อมู ลสั ณฐานของภาคแสดง

โดยใช้ ค ํ าถาม

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค.
๒๐๙.๔.๑
๒๐๙.๔.๒
๒๐๙.๔.๓
๒๐๙.๔.๔

Frequency Coverage and Accuracy
Bearing Coverage and Accuracy
Elevation Coverage
Pulse Repetition Frequency (PRF) Range

X X X
X
X
X X X
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๒๐๙.๕

หน้ า ๘๖

การเชือมต่ อระบบ

๒๐๙.๕.๑ ระบบเชือมต่อกั บอุปกรณ์เหล่านี อย่างไร

๒๐๙.๖

ก. ระบบ EW Console
ข. ระบบ ZKJ-3T
ค. ระบบ 945PJ
ง. ระบบ Ship’s Gyro
ข้ อระมัดระวังอันตราย

๒๐๙.๖.๑ อะไรเป็ นการป้ องกั นอั นตรายทีมีพิเศษต่ออุปกรณ์ต่อไปนี
ก. ระบบ 945GPJ Launcher
ข. ปุ ่ มSalvo Alarm
ค. Safe-to-Load Switch
ง. การยิง Chaff
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มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๒๑๐

หน้า ๘๗

ระบบยิงเป้าลวง 945PJG
เอกสารอ้ างอิง :
ก. คู่มือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์

๒๑๐.๑ หน้ าที
๒๑๐.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๑๐.๒ ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรือตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.

หน้ าทีคื ออะไร
ตํ าแหน่ งทีติดตังอยู ่ ทีไหน
พลังงานใช้ อะไรและได้ รับมาจากไหน
แบบการทํ างานหรื อการควบคุมมีอะไรบ้ าง
อุปกรณ์ ป้องกันหรื อให้ ความปลอดภัยมีอะไรบ้ าง
อุปกรณ์ นีใช้ เพือป้ องกันในลักษณะใดบ้ าง
อะไรคื อแหล่ งทีมาของสั ญญาณควบคุม

๒๑๐.๒.๑ ระบบควบคุม( control unit )
๒๑๐.๒.๒ Wind direction converter
๒๑๐.๒.๓ Display control extension
ก. Preserved cartridges display
ข. Warning Types display
ค. Operation state display
ง. Launch guidance lamp
จ. Warning azimuth display
๒๑๐.๒.๔ Power supply
๒๑๐.๒.๕ Navigation control center
๒๑๐.๒.๖ แท่นยิง และ Safety switch box
๒๑๐.๓

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค.
X X X X
X X
X
X X X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X
X X X
X X X
X X X

ง. จ. ฉ.
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ช.

X
X
X
X

X
X X X X

หลักการทํางาน
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้ า ๘๘

๒๑๐.๓.๑ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทํ างานร่ วมกั นในระบบอย่างไร
๒๑๐.๔

ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน

๒๑๐.๕

การเชือมต่ อระบบ

(ไม่ต ้ องอธิ บาย)

๒๑๐.๕.๑ สภาพภายนอกระบบ (สภาพอากาศ, ระบบทีเกียวข้ อง ฯลฯ ) ดั งต่อไปนี มีการทํ างานและมีผล
กระทบต่อระบบอย่างไร
ก. เครื องวั ดความเร็ว/ทิศทางลม
ข. ไยโร
๒๑๐.๖

ข้ อระมัดระวังอันตราย

๒๑๐.๖.๑ มีข้อควรระวั งทีสําคั ญอะไรบ้ าง ในการปฏิบ ั ติงานกั บสรรพาวุธ
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มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๒๑๑.

หน้า ๘๙

ระบบอํานวยการรบ ZKJ-3T
เอกสารอ้ างอิง :
ก. คู่มือการใช้ระบบอํ านวยการรบ ZKJ-3T

๒๑๑.๑ หน้ าที
๒๑๑.๑.๑ ระบบอํ านวยการรบ ZKJ-3T มีท ํ าหน้าทีอะไร
๒๑๑.๒ ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคํ าถามทีกําหนด
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

หน้ าทีคื ออะไร
ตํ าแหน่ งทีติดตังอยู ่ ทีไหน
พลังงานใช้ อ ะไรและได้ รับมาจากไหน
แบบการทํ างานหรื อการควบคุมมีอะไรบ้ าง
อุปกรณ์ ป้องกันหรื อให้ ความปลอดภัยมีอะไรบ้ าง
สาเหตุทีทํ าให้ อุปกรณ์ เสี ยหายมีอะไรบ้ าง
ถ้ าอุปกรณ์ นี เสี ยจะมีผลกระทบต่ อการทํ างานของระบบอย่ างไร
ในแต่ ละตํ าแหน่ งทําหน้ าทีอะไร
ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ
๒๑๑.๒.๑ DIGITAL COMPUTER CABINET (DCC)
x
x
ก. TACTICAL COMPUTER
x x x x
ข. FLOPPY DISK DRIVER
x x
x
ค. 360 TRACKING COMPUTER
x x
x
ง. LW 08 TRACKING COMPUTER
x x
x
๒๑๑.๒.๒ TACTICAL THREE – OPERTER DISPLAY CONSOLE AND SHIP WEAPON STATE
INDICATOR (THDC)
ก. Display 22 นิว
x x x
ข. Track Ball
x x
ค. Keyboard สําหรั บคําสั งพิ เศษ
x x
x
๒๑๑.๒.๓ Single Operator Display Console Used
x x x x
AS Air Target Extractor Console (SDC AIR)
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้ า ๙๐

ใช้ ค ํ าถาม

ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ.
x x x x

๒๑๑.๒.๔ Single Operator Display Console
Used AS Surface Target Extractor Console (SDC Surface)
๒๑๑.๒.๕ Single Raster Scan Display Console
x
Used AS Underwater Tactical (RSDC Underwater)
๒๑๑.๒.๖ Single Raster Scan Display Console
x
Used AS Helicopter Display Console Graphic
Display a TOTE (RSDC Helicopter)
๒๑๑.๒.๗ VIDEO Distributor and Video Recorder (VDC)
๒๑๑.๒.๘ Special Interface Radar video Simulate and S/D Converter
x
๒๑๑.๒.๙ Power Supply Case
x
๒๑๑.๓ หลักการทํางาน

x x x
x x x

x x x x
x x x
x x x x x x

๒๑๑.๓.๑ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทํ างานร่ วมกั นในระบบอย่างไร
๒๑๑.๔

ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน

๒๑๑.๕ การเชือมต่อระบบ
๒๑๑.๕.๑ จงอธิ บายระบบทีเชือมต่อดั งนี
ก. เรดาร์ 360
ข. AN/SPS – 64 V G/N
ค. LW 08
ง. Link V
จ. NRJ-5
ฉ. SJD-7
ช. 7816 B
ซ. JTAPS
๒๑๑.๖

ข้ อระมัดระวังอันตราย

๒๑๑.๖.๑ มีข้อควรระวั งทีสําคั ญอะไรบ้ าง

PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Center

(ไม่ต ้ องอธิ บาย)

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๙๑

๒๑๒. ระบบเชือมต่ อ JTAPS
เอกสารอ้ างอิง :
ก. คู่มือการใช้ระบบ JTAPS
๒๑๒.๑ หน้ าที
๒๑๒.๑.๑ ระบบเชือมต่อ JTAPS มีหน้าทีอะไร
๒๑๒.๒
ส่ วนประกอบและชินส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบและชิ นส่ วนใน
ส่ วนประกอบของระบบ ดั งต่อไปนี แล้วตอบคําถามทีกําหนด
ก. หน้ าทีคื ออะไร
ข. ตํ าแหน่ งทีติดตังอยู ่ ทีไหน
ค. พลังงานใช้ อ ะไรและได้ รับมาจากไหน
ง. แบบการทํ างานหรื อการควบคุมมีอะไรบ้ าง
จ. อุปกรณ์ ป้องกันหรื อให้ ความปลอดภัยมีอะไรบ้ าง
ใช้ ค ํ าถาม
๒๑๒.๒.๑ JTAPS INTERFACE PROCESSOR (JIP)
X
ก. TACTICAL ADVANCE COMPUTER VERSION 3 (TAC – 3)
ข. UPS
ค. ISOLATION TRANSFORMER
ง. POWER DISTRIBUTION CONTROL PANEL
จ. 8 – PORT MULTIPLEXER AND POWER SUPPLY
X
ฉ. KEYBOARD
ช. THREE BUTTON TRACK BALL
ซ. HP 750 WORKSTATION COMPONENTS
ฌ. BUS – TO –BUS ADAPTER
ญ. FLOPPY DISK DRIVE
ฎ. 19” MONITOR
ฏ. VME CHASSIS
X
๒๑๒.๒.๒ JTAPS DISPLAY SYSTEM (JDS)
ก. TACTICAL ADVANCE COMPUTER VERSION 3 (TAC – 3)
ข. UPS
ค. ISOLATION TRANSFORMER
ง. POWER DISTRIBUTION CONTROL PANEL

ก. ข. ค. ง. จ.
X
X X X
X X X
X X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X X
X X X
X X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๒๑๒.๒.๓
๒๑๒.๒.๓
๒๐๘.๓
๒๐๘.๓.๑
๒๐๘.๔
๒๐๘.๕
๒๐๘.๕.๑

๒๐๘.๖
๒๐๘.๖.๑

หน้ า ๙๒

ใช้ ค ํ าถาม
จ. 8 – PORT MULTIPLEXER AND POWER SUPPLY
X
ฉ. KEYBOARD
ช. THREE BUTTON TRACK BALL
ซ. HP 750 WORKSTATION COMPONENTS
ฌ. HP 750 CD – ROM DRIVE
X
ญ. 29 “MONITOR
ฎ. PLASMA FLAT – PANEL DISPLAY
ฏ. KEYBOARD
MAIN JUNCTION BOX 1 (MJ – 1)
X
MAIN JUNCTION BOX 1 (MJ – 2)
X
หลักการทํางาน
อธิ บายหลั กการทํ างานของระบบJTAPS
ค่ าทํางานปกติ/ค่ าสู งสุ ด-ตําสุ ดของการทํางาน
(ไม่ต ้ องอธิ บาย)
การเชือมต่ อระบบ
จงอธิ บายระบบทีเชือมต่อกั บอุปกรณ์ด ั งนี
ก. JIP
ข. JDS
ค. MJ - 1
ง. MJ - 2
ข้ อระมัดระวังอันตราย
มีข้อระมั ดระวั งอะไร ทีต้ องสังเกต เมือใช้ ระบบนี

PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Center

ก. ข.
X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X X
X X
X X

ค. ง. จ.
X
X
X
X
X
X

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๙๓

๒๑๓ ระบบ SPL PLOTTING TABLE
เอกสารอ้ างอิง
ก. คู่มือ SPL PLOTTING TABLE TYPE 5100 < AIO > ( ร.ล.สายบุรี ) ปี พ.ศ.๒๕๔๕
๒๑๓.๑ หน้าที
๒๑๓.๑.๑ ระบบนี ทํ าหน้าทีอะไร
๒๑๓.๒ ส่ วนประกอบและชิ นส่ วนในส่ วนประกอบของระบบ
อ้ างถึงเอกสารประกอบระบบ หรื อตั วอุปกรณ์ เพือหาส่ วนประกอบของระบบ
ดั งต่อไปนี และตอบคํ าถามทีกําหนด
ก. หน้ าทีคืออะไร
ข. ตํ าแหน่ งทีติดตังอยู ่ ทีไหน
ค. ในแต่ ละตํ าแหน่ งทําหน้ าทีอะไร
ง. รายการสเกลและการใช้ แต่ ละสเกล

๒๑๓.๒.๑ SPL PLOTTING TABLE
๒๑๓.๒.๒ KEYBOARD SPL – TYPE 5100 < AIO >
๒๑๓.๒.๓ DISPLAY UNIT SPL - TYPE 5100 < AIO >
๒๑๓.๓ อธิ บายการทํ างานของปุ ่ มต่าง ๆ บน KEY BOARD
ก. O. S POS
ข. TRACK HIST
ค. PLOT O.S
ง. LCD ANCLE
จ. LCD LIGHT
ฉ. MANUAL TRACK
ช. PLOT TRACK

ใช้ ค ําถาม ก.
X
X
X

ข. ค. ง.
X
X
X

X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
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หน้ า ๙๔

ซ. DIS TRACK
ฌ. CLEAR TRACK
ญ. NEXT TRACK

ฎ. PARA
ฏ. WORK PAGE
ฐ. SHIFT
ฑ. CHAR
ฒ. CLEAR ICL
ณ. EDIT
ด. DELETE
ต. FUNC
ถ. ENTER
๒๑๓.๔ อธิ บายการทํ างานใน PARAGRAPH ต่าง ๆ
ก. PARAGRAPH ที 1
ข. PARAGRAPH ที 2
ค. PARAGRAPH ที 3
ง. PARAGRAPH ที 4
จ. PARAGRAPH ที 5
ฉ. PARAGRAPH ที 6
ช. PARAGRAPH ที 7
ซ. PARAGRAPH ที 8
ฌ. PARAGRAPH ที 9
ญ. PARAGRAPH ที 10
ฎ. PARAGRAPH ที 11
ฏ. PARAGRAPH ที 12
ฐ. PARAGRAPH ที 13
ฑ. PARAGRAPH ที 14
ฒ. PARAGRAPH ที 15
ณ. PARAGRAPH ที 16
ด. PARAGRAPH ที 17
ต. PARAGRAPH ที 18
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X
X
X

X
X
X

ใช้ ค ํ าถาม ก. ข. ค. ง.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๙๕

๒๑๓.๕ หลั กการทํ างาน
๒๑๓.๕.๑ ส่ วนประกอบต่าง ๆ ทํ างานร่ วมกั นในระบบอย่างไร
๒๑๓.๕.๒ เมือระบบขั ดข้ องหรื อทํ างานผิดปกติ มีอ ะไรเป็ นสิ งบอกเหตุ
๒๑๓.๕.๓ การตั งแผนทีและแผ่นพล็ อตสถานการณ์บนโต๊ะพล็ อต
๒๑๓.๔ ในการค้ นหาหรื อช่ วยคนตกนํ า มีวิธีการทํ าอย่างไร
๒๑๓.๖ ค่าทํ างานปกติ/ค่าสู งสุ ด – ตํ าสุ ดของการทํ างาน
๒๑๓.๗ การเชือมต่อระบบ
สภาพภายนอกระบบ (สภาพอากาศ , ระบบทีเกียวข้อง ฯลฯ ) ดั งต่อไปนี มีการทํ างานและมี
ผลกระทบต่อระบบอย่างไรไม่มีก ําลั งไฟฟ้ าไม่เข้ าเครื องสัญญาณจาก KEYBOARD หาย
ข้ อมูลที ส่ งค่ามายั งโต๊ะพล็อตได้มาจากเครื องมืออิเล็กทรอนิคส์ ในการเดินเรื อ ประเภทใดบ้ าง
๒๑๓.๘ ข้ อระมั ดระวั งอั นตราย
๒๑๓.๘.๑ ข้ อระมั ดระวั งล่วงหน้าทีสําคั ญเกียวกั บความปลอดภั ยทีกั บระบบนี มีอะไรบ้ าง
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้ า ๙๖

แนะนํ าการปฏิบัติหน้ าที (หัวข้ อ ๓๐๐)
๑. กล่ าวนํา
การปฏิบ ั ติหน้าที(หั วข้ อ ๓๐๐) เป็ นการแสดงให้ผู ้ทดสอบเห็นว่าผู ้ รับการทดสอบนั น มีความรู ้
พื นฐานและรู ้การทํ างานของระบบแล้ วพร้ อมจะเข้ าทดสอบการปฏิบ ั ติหน้าทีในตํ าแหน่ ง
ซึ ง
ประกอบด้วยการปฏิบั ติงานในสถานการณ์ปกติ, ในโอกาสพิเศษ, กรณีเหตุข ั ดข้ อง, กรณี เหตุฉุกเฉิ น
และการทดสอบการปฏิบ ั ติประจํ าตํ าแหน่งจริ ง ก่อนทีจะเข้ าสู่ การทดสอบการปฏิบ ั ตหิ น้าที ผู ้รับ
การทดสอบต้ องมีคุณสมบั ติครบถ้ วนตามทีกําหนดซึ งขึ นอยู่ก ับการปฏิ บ ั ติหน้าทีในตํ าแหน่ งนั นๆ
เมือผ่านการทดสอบการปฏิบ ั ติหน้าทีประจํ าต ํ าแหน่งอาจต้ องสอบความรู ้ข้อเขียนหรื อสอบปาก
เปล่าด้ วย ทั งนี ขึ นอยู่ กับ หน.หน่วย จะพิจารณาเห็นสมควร
๒. รู ปแบบ
ในการปฏิบ ั ติหน้าทีในตํ าแหน่ง จะประกอบด้ วยรู ปแบบ ดั งนี.
๑. คุณสมบั ติก่อนการทดสอบ
เป็ นคุณสมบั ติของผู ้รับการทดสอบทีจะต้องมีเพือให้การทดสอบการปฏิบั ติหน้าทีในตํ าแหน่ง
นั นๆ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและสําเร็ จตรงตามวั ตถุประสงค์ของ มาตรฐาน การทดสอบ กําลั ง
พล คุณสมบั ติก่อนการทดสอบประกอบด้วย
ก. การผ่ านการอบรม
หลั กสู ตรจากสถาบั นการศึกษาต่าง ๆ ทีจํ าเป็ นสําหรับการปฏิบ ั ติหน้าที
ข. การผ่ าน มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล
มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลั งพล เล่มอืนทีผู ้รับการทดสอบต้ องผ่านการทดสอบมาก่ อน และถูก
ใช้เป็ นพื นฐานความรู ้และความสามารถ ก่อนทีจะเข้าปฏิ บ ั ติหน้าทีในตํ าแหน่งต่างๆ ของมาตรฐาน
การทดสอบกําลั งพล เล่มนี
ค. ลํ าดับการผ่ านการปฏิ บัตหิ น้ าที
มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลั งพล แต่ละเล่มอาจประกอบไปด้ วยตํ าแหน่งต่างๆ หลายตํ าแหน่ง
เรี ยงตามลํ าดั บหน้าที ผู ้ รับการทดสอบทีทํ าการทดสอบในตํ าแหน่งทีสู งกว่าต้ องผ่านการทดสอบใน
ตํ าแหน่งทีรองลงมาก่อนเสมอ
ง. การทดสอบความรู ้ พื นฐาน
รายการหั วข้ อความรู ้พื นฐาน(หั วข้ อ ๑๐๐) ทีผู ้รับการทดสอบต้ องผ่านการทดสอบ
จ. การทดสอบระบบ
รายการหั วข้ อระบบ(หั วข้ อ๒๐๐) ทีผู ้รับการทดสอบต้องผ่านการทดสอบ
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มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๙๗

๒. การปฏิบ ั ติหน้าทีในตํ าแหน่ง
เป็ นส่ วนของการลงมือปฏิบ ั ติจริ งของผู ้รับการทดสอบ ทีเป็ นการแสดงว่ามีความรู ้ พื นฐาน,
ความรู ้ ในระบบ, ความรู ้ ในวิ ธกี ารปฏิบ ั ติทีถูกต้ องปลอดภั ย และสามารถแก้ ไขปัญหาทั งกรณี
เหตุข ั ดข้ องหรื อฉุกเฉินได้ทั นต่อเหตุการณ์ การปฏิบ ั ติหน้าทีในตํ าแหน่ งต่างๆ ประกอบด้วยการ
ทดสอบ ดั งนี.
ก. การทดสอบการปฏิ บ ั ติงาน
ข. การทดสอบการปฏิ บ ั ติงานในโอกาสพิเศษ
ค. กรณี เหตุข ั ดข้ อง
ง. กรณีเหตุฉุกเฉิ น
จ. การทอสอบการปฏิ บ ั ติประจํ าตํ าแหน่ง
๓. วิธีปฏิ บั ติ
เมือผู ้ รับการทดสอบร้องขอเพือเข้าทํ าการทดสอบการปฏิบ ั ติหน้าทีในตํ าแหน่ง ผู้ทดสอบ
จะตรวจสอบคุณสมบั ติต่างๆ ของผู ้ รับการทดสอบแล้วลงนามรับรองตามลํ าดั บจนถึงหั วข้ อการ
ทดสอบการปฏิ บ ั ติงาน ถ้าผู้รับการทดสอบสามารถอธิ บายขั นตอนต่างๆ และปฏิ บ ั ติได้ อย่าง
ถูกต้ องเป็ นทีน่าพอใจ ผู ้ทดสอบจะลงนามรับรองให้และอนุญาตให้สามารถทดสอบในลํ าดั บ
ขั นต่อไปได้จนครบหั วข้ อการปฏิบ ั ติหน้าทีในตํ าแหน่งนั นๆ
เมือผู้รับการทดสอบผ่านการ
ทดสอบเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว ผู ้ ทดสอบจะเสนอรายงานผลการทดสอบตามลํ าดั บชั นเพือลงนาม
รับรองในใบประกาศ “ผ่านมาตรฐาน การทดสอบ กํ าลั งพล” ในหน้าสุ ดท้าย ในระหว่างนี ผู ้รับ
การทดสอบอาจถูกเรี ยกมาทดสอบเพิ มเติมด้ วยวิ ธีสอบปากเปล่าหรื อสอบข้ อเขียนจาก
คณะกรรมการสอบด้วยก็ได้ ซึ งขึ นอยู่ ก ับการพิจารณาของ หน. หน่วย และถือว่าเป็ นการสอบ
มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลั งพล ขั นสุ ดท้ ายในตํ าแหน่งนั น
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๓๐๑

หน้ า ๙๘

การปฏิบัติหน้ าที ตําแหน่ ง

นายยามยุทธการและนายยามศูนย์ ยุทธการ

ระยะเวลาทีใช้โดยประมาณ
๖
สัปดาห์
คะแนนเต็ม
๑,๐๐๐
คะแนน
๓๐๑.๑ คุณสมบัติก่อนการทดสอบ
เพือให้การทดสอบ ตาม มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล เกิดประโยชน์สูงสุ ด ผู้ เข้ ารับการ
ทดสอบ ต้ องคุณสมบั ติ ดั งต่อไปนี.
๓๐๑.๑.๑ การผ่ านการอบรม
หลั กสู ตรนายยามศูนย์ ยุทธการ
ผ่ านการอบรมแล้ ว :.................................. : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๑.๒ การผ่ าน มาตรฐาน การทดสอบ กําลังพล
การอบรม PQS
ผ่ านการทดสอบแล้ ว :............................... : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๑.๓ การทดสอบความรู ้ พืนฐาน
๑๐๑ การรักษาความปลอดภั ย
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๐๒ หน้าทีและการจั ดระบบศู นย์ ยุทธการ
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๐๓ องค์ว ั ตถุทีประกอบอยู่ในระบบศูนย์ยุทธการ
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๐๔ คุณลักษณะของเรื อฟริ เกต ชุด ร.ล.นเรศวร
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
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(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

หน้า ๙๙

(ว/ด/ป)

๑๐๕ การจั ดและหน้าทีองค์บุคคลเพือการปฏิ บ ั ติงานของระบบศูนย์ยทธการ
ุ
“ระดั บความพร้ อมรบ ๑”
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๐๖ การจั ดและหน้าทีองค์บุคคลเพือการปฏิ บ ั ติงานของระบบศูนย์ยุทธการ
“ระดั บความพร้อมรบ ๒”
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๐๗ การจั ดและหน้าทีองค์บุคคลเพือการปฏิ บ ั ติงานของระบบศูนย์ยุทธการ
“ระดั บความพร้ อมรบ ๓”
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๐๘ การจั ดและหน้าทีองค์บุคคลเพือการปฏิ บ ั ติงานของระบบศูนย์ยุทธการ
“ระดั บความพร้ อมรบ ๔”
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๐๙ เรดาร์ เบื องต้ น
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๑๐ การสื อสารทางวิทยุข ั นพื นฐาน
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)
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๑๑๑ กระดานหนเบื องต้ น
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
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(ว/ด/ป)

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๑๐๑

๑๑๒ การแพร่ คลืนวิทยุ
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๑๓ เรื อและอากาศยานใน ทร.
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๑๔ ปื นเรื อและอมภั ณฑ์
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๑๕ การควบคุมการยิงปื น
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๑๖ อาวุธปล่อยนํ าวิถีทางเรื อ
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๑๗ การต่อสู ้อากาศยาน /การต่อต้ านอาวุธปล่อยนํ าวิถี
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๑๘ การต่อต้ านปฏิบั ติการผิวนํ า
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๑๙ การเดินทางของเสี ยงใต้ น ํ า
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
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(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
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(ว/ด/ป)

มาตรฐาน การทดสอบ กํ า ลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๑๐๓

๑๒๐ โซนาร์เบื องต้ น
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๒๑ การสื อสารในการปราบเรื อดํ านํ า
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๒๒ การจั ดหน่วยปราบเรื อดํ านํ า
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๒๓ อากาศยานปราบเรื อดํ านํ าและโซโนบุย
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๒๔ ยุทธวิธีการปราบเรื อดํ านํ า
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๒๕ สงครามอิเล็กทรอนิกส์
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๒๖ มาตรการสนั บสนุนทางอิเล็ กทรอนิ กส์
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๒๗ มาตรการต่อต้ านทางอิเล็ กทรอนิกส์
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
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หน้ า ๑๐๔

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
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(ว/ด/ป)

มาตรฐาน การทดสอบ กํ า ลัง พล นายยามยุทธการ

หน้า ๑๐๕

๑๒๘ มาตรการตอบโต้ การต่อต้ านทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๒๙ การปฏิบ ัติการลวง
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๑๓๐ การปฏิบ ัติการอากาศยานบนเรื อ
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

๓๐๑.๑.๒ การทดสอบระบบ
๒๐๑ ระบบเรดาร์
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๒๐๒ ระบบปื นใหญ่เรื อ
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๒๐๓ ระบบควบคุมการยิง
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๒๐๔ ระบบอาวุ ธปล่อยนําวิถี
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
๒๐๕ ระบบโซนาร์ เรื อผิวนํ า
๑๐ คะแนน

(ว/ด/ป)
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หน้ า ๑๐๖

ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๒๐๖ ระบบอาวุ ธปราบเรื อดํ านํ าของเรื อผิวนํ า
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๒๐๗ ระบบสื อสารภายใน
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๒๐๘ ระบบสื อสารภายนอก
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๒๐๙ ระบบตรวจจั บความถีและทิศทางการแพร่ คลืนเรดาร์ NRJ5
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๒๑๐ ระบบยิงเป้ าลวง 945PJG
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
ระบบอํ านวยการรบ ZKJ-3T

(ว/ด/ป)

๒๑๑.
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๒๑๒. ระบบเชือมต่อ JTAPS
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
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มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๑๐๗

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๒๑๓ ระบบ SPL PLOTTING TABLE
๑๐ คะแนน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Centerr

มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

๓๐๑.๒
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.

หน้ า ๑๐๘

การทดสอบการปฏิบัติงาน
จงอธิ บาย/ปฏิบ ั ติ ตามรายการทีกํ าหนด
ขั นตอนการปฏิ บัติมีอะไรบ้ าง
เหตุผลในการปฏิ บัติแต่ ละขันตอนมีอะไรบ้ าง
ต้ องมีการควบคุม / การประสานการปฏิ บัติอย่ างไรบ้ าง
การสื อสารใช้ ประเภทใด
ข้ อจํ ากัดในการปฏิ บัติงานมีอะไรบ้ าง
ข้ อระมัดระวั งอันตรายทีต้ องเฝ้ าสั งเกตมีอะไรบ้ าง
ค่ าทํ างานปกติ / ค่ าสู งสุด - ตํ าสุ ดของการทํ างานอะไรบ้ างทีต้ องตรวจสอบ
อะไรเป็ นสิ งทีแสดงถ้ าการปฏิ บัติไม่ เป็ นไปตามขั นตอนแล้ วจะต้ องดําเนินการแก้ไขอย่ างไร
เริ มปฏิ บัติ

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
๓๐๑.๒.๑ ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ในห้องศูนย์ ยุทธการ
X X
X X X
X
ก่อนออกยาม
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๒ ตรวจสอบรายการบรรณสารและ
X X
มาตรการรักษาความปลอดภั ยทางการสื อสารในห้องศูนย์ยุ ทธการ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๓ ทบทวนคําสั งกลางคืนและคํ าสั งการรบ
X X
ก่อนเปลียนหน้าทีนายยามศู นย์ยุทธการ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

X X

X X

(ว/ด/ป)

๓๐๑.๒.๔ ให้นายยามศู นย์ยุทธการผลั ดออกเป็ นผู ้ ชี แจงข้ องมูล
X X X X X X X X X
ข่าวส่ ง ทางยุทธวิธีและธุ รการทีได้จากสะพานและศูนย์ ยุทธการ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๕ กํ ากับดูแลยามตํ าแหน่งต่าง ๆ ในห้องศูนย์ยุทธการ X X X X
X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Center

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

ใช้ ค ําถาม ก.
๓๐๑.๒.๖ ทํ าการส่ งหน้าทียามเพือดํ ารงขีดความสามารถ
X X
ทางยุทธวิธสี ู งสุ ดเมือเพิ มระดั บความพร้อมสู งขึ น
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๗ ตรวจสอบการรายงานต่าง ๆ
X
จากศูนย์ ยุทธการไปยั งสะพาน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๘ ดํ ารงการบั นทึกปูมยุทธการระหว่างการเปลียนยาม X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๙ แปลความหมายต่าง ๆ ของตารางการปฏิบั ติ
X
(Operational Employment Schedule)
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๑๐ แปลความหมายแสดงข้ อมูลการเปลียนแปลงตาราง X X
การปฏิบ ั ติ (Schedule Change Message)
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๑๑ ดํ ารงข้ อมูลทางยุ ทธวิธีในการแสดงภาพบนSurface
X
Summary Plot ให้ถูกต้ องและทั นสมั ย
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๑๒ แนะนํ าการพล๊อตบนโต๊ะ SPL ให้ถูกต้ องตาม
X
วิธีการในห้องศูนย์ ยุทธการ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

หน้า ๑๐๙

ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
X X X X X X X

X X X

X
X

X X X

X X X
X X

X

X X X

X

X X X X X X X X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๑๓ แนะนํ าการรายงานตํ าบลทีเรื อจากสะพานไปยั ง
X X X
โต๊ะ SPLห้อ งศูนย์ ยุทธการ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๑๔ แนะนํ าการพล๊อตสัญลั กษณ์การใช้ระเบิดนิวเคลียร์ X X X X X X X X X
บนโต๊ะ DRT ในห้องศู นย์ ยุทธการ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้ า ๑๑๐

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
๓๐๑.๒.๑๕ แนะนํ าการพล๊อตและการบั นทึกข้ อมูลของ
X X X X
X X X
ตารางรวมข่าว ในห้องศู นย์ ยุทธการ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๑๖ ใช้ กระดานหนเพือหา เข็ม ความเร็ ว จุดเฉี ยด ของเป้ า X X X X
ผิวนํ าและเปรี ยบเทียบกั บการพล๊อตบนโต๊ะSPL
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๑.๑๗ ใช้ กระดานหนเพือหาเข็ม ความเร็ วผ่านเป้ าผิวนํ า
X X X X
ในระยะ ทีกําหนด
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๑๘ ใช้ กระดานหนหา เข็ม ความเร็ ว เวลาเข้าสถานี
X X X
(โดยให้เรื อนําอยู่ทีศูนย์ กลาง และเรื อนํ าอยู่นอกศู นย์ กลาง)
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X

X X

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๑๙ เปรี ยบเทียบการใช้กระดานหนกับข้ อมูลทีหาได้จาก
X X X X X X X X X
ระบบอํ านวยการรบ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๒๐ ใช้ กระดานหนหาลมจริ ง
X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๒๑ ใช้ กระดานหนหา เข็ม ความเร็ วลม
X X
เพือให้ได้ลมตามที กํ าหนด
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๒๒ นํ าค่า ระยะทางข้างหน้า ระยะทางตั งฉาก อั ตราเร่ ง
และอั ตราหน่วงมาคํ านวณการขีดกระดานหน
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X X

X

X X X X

X X

X

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลัง พล นายยามยุทธการ

หน้า ๑๑๑

ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
๓๐๑.๒.๒๓ ใช้ กระดานหนหาเวลาในการหัน และแบริ งเรื อนํ า
X X
X X
X
ระหว่าง การ Search Turn
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๒๔ ใช้ กระดานหนแนะนํานายยามเรื อเดินระหว่าง
X X X X
การแปรกระบวนทางยุทธวิ ธี
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X X

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๒๕เตรี ยมการและแนะนํ าการฝึ กแปรกระบวนจํ าลองโดยใช้ X X X X X X X X X
เวลา ๙๐ นาที
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๒๖ เดินเครื องและปรับแต่งเรดาร์ รีพีทเตอร์ ให้แสดงภาพ
X X
อย่างเหมาะสม
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X X X X X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๒๗ตรวจสอบการปรับแต่งเรดาร์ พื นนํ า
X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๒๘ ให้ชี ตํ าแหน่งตั ดทางไฟของเรดาร์ รีพีตเตอร์
X X
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หลั ก ๆ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X

X

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๒๙ บอกการหาทีเรื อด้วยเรดาร์
X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
๓๐๑.๒.๓๐ บอกรหั ส IFF ของเรื อทีท่านประจํ าอยู่

X

(ว/ด/ป)
X X

X
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มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้ า ๑๑๒

ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๓๑ บอกรหั สฉุ กเฉินของ IFF
X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

X

X

(ว/ด/ป)
ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
X X X X X X X X X

๓๐๑.๒.๓๒ ปรับแต่งสําหรับการพล๊อตบนโต๊ะ SPL
ระหว่างการฝึ กเก็บคนตกนํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๓๓ ปรับแต่งสําหรับการพล๊อตบนโต๊ะ SPL
X X X X X X X X X
ระหว่างการฝึ กปราบเรื อดํ านํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๓๔ ปรับแต่งสําหรับการพล๊อตบนโต๊ะ SPL
X X X X X X X X X
ระหว่างการเดินเรื อเป็ นกระบวน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๓๕ ตรวจสอบหน้าทีของศูนย์ยุทธการในการประจํ าสถานี X X X X X X X X X
ออก-จอดเรื อ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๓๖ แนะนํ าการปฏิบ ั ติของศูนย์ยุทธการระหว่างการฝึ ก X X X X X X X X X
เก็บคนตกนํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๓๗ ตรวจสอบการปฏิบั ติของศู นย์ยุทธการในการป้ องกัน
X X X X X X X X X
ภั ยทางอากาศหรือฝึ ก ป้ องกั นภั ยทางอากาศ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
๓๐๑.๑.๓๘ ดํ าเนินการใช้แผนการแล่นส่ าย
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(ว/ด/ป)
X X

X

มาตรฐาน การทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้า ๑๑๓

ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๓๙ ตรวจสอบการปฏิบัติของศู นย์ยุทธการในการปราบ X X X X X X X X X
เรื อดํ านํ าหรื อฝึ กปราบเรื อดํ านํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
๓๐๑.๒.๔๐ ตรวจสอบการปฏิบัติของศู นย์ยุทธการในการปฏิบ ั ติ
X X X X X X X X X
การรบผิวนํ าหรื อผึกปฏิบ ั ติการรบผิวนํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๔๑ ตรวจสอบการปฏิบัติของศู นย์ยุทธการในการค้นหา X X X X X X X X X
และช่ วยเหลือผู ้ประสบภั ยหรื อฝึ กค้นหาและ
ช่วยเหลือผู ้ ประสบภั ย
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๔๒ จงบรรยายหลั กนิยมของเรือในการป้ องกั นอาวุธปล่อย X X
ต่อสู ้เรื อผิวนํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๔๓ ตรวจสอบการปฏิบัติของศู นย์ยุทธการในการป้ องกั น
X X X X X X X X X
อาวุธปล่อยต่อสู ้เรื อผิวนํ า หรื อฝึ กป้ องกั นอาวุธปล่อย
ต่อสู ้เรื อผิวนํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๔๔ ตรวจสอบการปฏิบัติของศู นย์ยุทธการในการจั ดSAU
X X X X X X X X X
หรื อฝึ ก SAU
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)
PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Centerr

มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้ า ๑๑๔

๓๐๑.๒.๔๕ ตรวจสอบการปฏิบั ติของศู นย์ยุทธการในการจั ดSAG
X X X X X X X X X
หรื อฝึ ก SAG
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๔๖ ปรับแต่งสําหรับการพล๊อตบนโต๊ะ SPL
X X X X X X X X X
ในการเดินเรื อปกติ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
๓๐๑.๒.๔๗ ตรวจสอบเครื องมือและแผงสวิทช์ต่าง ๆ ของเครื องมือ X X X X X X X X X
สื อสาร
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๔๘ ฝึ กการพล๊ อตและการติดตามเป้ าพื นนํ าและใต้น ํ าและ X X
ส่ งค่าให้ระบบอาวุธ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๔๙ ตรวจสอบการฝึ กชุดศูนย์ ยุทธการ
X X X X X X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๕๐ แนะนํ าการจั ดแผนควบคุมการแพร่ คลืน
X X X X X X X X X
(EMCON/HERO)
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๕๑ ตรวจสอบการทดสอบระบบอํ านวยการรบ (OCSOT)
X X X X X X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๕๒ ตรวจสอบการทดสอบระบบปราบเรื อดํ านํ า(SCOT)
X X X X X X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
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(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๕๓ เตรี ยมข่าว และส่ งข่าวแบบเตรี ยมปฏิบ ั ติ (Delayed X X
Excutive Format)
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๕๔ เตรี ยมข่าว และส่ งข่าวแบบปฏิบ ั ติท ั นที
X X
(Immediate Executive Format)
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

หน้า ๑๑๕

X

X

X

(ว/ด/ป)

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
X X
X
X

๓๐๑.๒.๕๕ เตรี ยมข่าว และส่ งข่าวแบบไม่ต้ องปฏิบั ติ
(Nonexcutive Format)
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๕๖ เตรี ยมข่าว และส่ งข่าวแบบ Plain dress Format
X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๕๗ เข้ าและถอดรหั สนามเรี ยกขานประจํ าวั นของเรื อท่าน X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๕๘ เข้ าและถอดรหั สตามวิ ธีการโดยใช้ประมวลราชนาวี
X
ในการส่ งข่าวจริ งหรื อการฝึ กทางการสื อสาร
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๕๙ ให้ใช้การรับรองฝ่ ายในการส่ งข่าวทางวิทยุโทรศั พท์
X X
ในการส่ งข่าวจริ งหรื อการฝึ กทางการสื อสาร
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

X

X

X

X

X

(ว/ด/ป)
PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Centerr

มาตรฐาน การ ทดสอบ กํ าลังพล นายยามยุทธการ

หน้ า ๑๑๖

๓๐๑.๒.๖๐ ให้ส่งข่าวทางข่ายเข้ ารหั ส
X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๖๑ เตรี ยมและส่ งข่าวการรายงานเป้ าครั งแรกและ
X X X X
การรายงานขยาย
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๒.๖๒ แนะนํ าหรื อทํ าการส่ งข่าวทาง Two-Way Voice Net
X X X X
ให้ถูกต้ องตามวิ ธีการและการรักษาความปลอดภั ย
ทางการสื อสาร
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

X

(ว/ด/ป)

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
๓๐๑.๒.๖๓ เตรี ยมการรายงานสรุ ปสถานการณ์ (SITREP)
X X X X X
X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

คะแนนเต็มในหั วข้ อการปฏิบัติงาน เท่ากับ
๓๐๑.๓

๒๒๘

คะแนน

การทดสอบการปฏิบัติในโอกาสพิเศษ
จงอธิ บาย / ปฏิบั ติ ตามรายการทีกํ าหนด.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

ขั นตอนการปฏิ บตั ิมีอะไรบ้ าง
เหตุผลในการปฏิบัติแต่ ละขันตอนมีอะไรบ้ าง
ต้ องมีการควบคุม / การประสานการปฏิ บัติอย่ างไรบ้ าง
การสื อสารใช้ ประเภทใด
ข้ อจํ ากัดในการปฏิ บัติงานมีอะไรบ้ าง
ข้ อระมัดระวั งอันตรายทีต้ องเฝ้ าสั งเกตุมีอะไรบ้ าง
ค่ าทํ างานปกติ / ค่ าสู งสุด - ตําสุ ดของการทํ างานอะไรบ้ างทีต้ องตรวจสอบ
อะไรเป็ นสิ งทีแสดงถ้ าการปฏิ บัติไม่ เป็ นไปตามขั นตอนแล้ วจะต้ องดําเนินการแก้ ไขอย่ างไร
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ฌ. เริ มปฏิ บัติจริ งหรื อสมมติเหตุการณ์
ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
X X
X

๓๐๑.๓.๑ ฟั งบรรยายข้ อระมั ดระวั งอั นตรายจาก
การขนถ่ายอมภั ณฑ์ จากนายทหารการอาวุธ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๒ ฟั งบรรยายข้ อระมั ดระวั งอั นตรายก่อนยิงอาวุธ
X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......

X

(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๓ สังเกตการตรวจสอบการปฏิบ ั ติก่อ นการยิงอาวุธ
ก. ปื น
X X X X X X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
ข. อาวุธปล่อยนํ าวิถี HARPOON
X X X X X X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)
ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
ค. ท่อยิงตอร์ปิโด MK 32
X X X X X X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๔ สังเกตการฝึ กยิงอาวุธ
ก. ปื น
X X X X X X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
ข. อาวุธปล่อยนํ าวิถี HARPOON
X X X X X X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

ค. ท่อยิงตอร์ปิโด MK32
X X X X X X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)
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๓๐๑.๓.๕ สังเกตวิธีการตรวจกระสุ นตกจากเครื องควบคุมการยิง X X X X X X X X X
โดยเจ้ าหน้าทีแผนกอาวุธ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๖ สังเกตหน้าทีต่าง ๆ ของนายทหารควบคุมการพล๊ อต
X X X X X X X X X
กระสุ นตก หรื อต้นปื น และพนั กงานเครื องควบคุมการยิง
ในการฝึ กยิงปื น
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๗ สังเกตการฝึ กติดตามเป้ าของปื น
X X X X X X X X X
และเครื องควบคุมการยิง
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๘ สังเกตหน้าทีของพนั กงานเครื องควบคุม
X X X X X X X X X
อาวุธปล่อยนํ าวิถี ระหว่ างการฝึ กยิงอาวุธปล่อยฯ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
๓๐๑.๓.๙ สังเกตหน้าทีของพนั กงานเครื องควบคุมการยิง
X X X X X X X X X
ระหว่างการฝึ กยิงอาวุ ธปล่อยนําวิถี
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๑๐ สังเกตหน้าทีของพนั กงานควบคุมอากาศยานสกัดกั น
X X X X X X X X X
ทีผ่านการทดสอบแล้ว
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๑๑ สังเกตหน้าทีของนายทหารประเมินค่า/นายทหารยาม
X X X X X X X X X
ยุทธการทีผ่านการทดสอบแล้ว ในการป้ องกันภั ยทาง
อากาศหรื อฝึ กป้ องกันภั ยทางอากาศ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
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(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๑๒ สังเกตหน้าทีของนายทหารการอาวุธหรื อนายทหาร
X X X X X X X X X
การใช้ อาวุธ (Ship’s Weapon Coordinator : SWC)
ในการยิงอาวุธปล่อยต่อสู ้เรื อผิวนํ าหรือการฝึ กยิง
อาวุธปล่อยต่อสู ้เรื อผิวนํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๑๓ สังเกตหน้าทีของนายยามยุทธการในการปฏิ บ ั ติ
X X X X X X X X X
การรบผิวนํ าหรือการฝึ กปฏิบ ั ติการรบผิวนํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๑๔ สังเกตหน้าทีของนายยามยุทธการในการจั ด SAG
X X X X X X X X X
หรื อฝึ ก SAG
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๑๕ สังเกตการทิ งเครื องวั ดอุณหภูมิน ํ าทะเล
X X
Expendable Bathythermograph (XBT)
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

X X

X

(ว/ด/ป)

ใช้ ค ําถาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ฌ.
๓๐๑.๓.๑๖ ประเมินค่าความสัมพั นธ์ ระหว่างอุณภูมิก ับความลึก
X X
X
ทีได้ จากการทิ งเครื องวั ดอุณหภูมิน ํ าทะเล
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๑๗ สังเกตการดํ าเนิ นการของพนั กงานโซนาร์ ต ั งแต่การเริ มX X X X X X X X X
ตรวจจั บเป้ าจนถึงการใช้ อาวุ ธ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๑๘ สังเกตหน้าทีของหั วหน้าพนั กงานโซนาร์ ระหว่าง

X X X X X X X X X
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การปราบเรื อดํ านํ าหรือฝึ กการปราบเรื อดํ านํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๑๙ สังเกตหน้าทีของนายทหารประเมินค่า และผู ้ประสาน X X X X X X X X X
การใช้ อาวุธพืนนํ -าใต้ น ํ าในการปราบเรื อดํ านํ าหรื อ
การฝึ กปราบเรื อดํ านํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๒๐ สังเกตหน้าทีของนายทหารปราบเรื อดํ านํ า(ASWO)
X X X X X X X X X
หั วหน้าพนั กงาน และพนั กงานเครื องควบคุมการยิง
อาวุธปราบเรื อดํ านํ า(ASWFCO,UBFCS) ในการ
ปราบเรื อดํ านํ าหรื อการฝึ กปราบเรื อดํ านํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๒๑ สังเกตหน้าทีของพนั กงานควบคุมอากาศยานปราบ X X X X X X X X X
เรื อดํ านํ า หรื อพนั กงานควบคุมอากาศยานทางยุทธวิ ธี
(ASAC/ATAO) ในการปราบเรื อดํ านํ าหรื อฝึ กปราบ
เรื อดํ านํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๒๒ สังเกตหน้าทีพนั กงานควบคุมเฮลิคอปเตอร์ ทีผ่าน
X X X X X X X X X
การทดสอบแล้ ว ในระหว่างการรับ-ส่ งสิ งของทางดิ ง
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๒๓ สังเกตการฝึ ก การสงครามอิเล็ กทรอนิกส์
X X X X X X X X X
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๒๔ สังเกตการดั กรับ ESM รวมทั งการพิจารณาข้อมูล
X X X X X X X X X
ทีได้ รับ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
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๓๐๑.๓.๒๕ สังเกตนายทหารยามยุทธการทีผ่านการทดสอบแล้ ว
X X X X X X X X X
ฝึ กเทียบ/ออกจากเทียบ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๓.๒๖ สังเกตหน้าทีของหั วหน้าพนั กงานติดตามเป้ าระหว่าง
X X X X X X X X X
เริ มการปฏิ บ ั ติงานด้ วยระบบส่ งข้อมูลเป้ าอั ตโนมั ติ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

คะแนนเต็มในหัวข้ อ การทดสอบการปฏิ บัติในโอกาสพิเศษ เท่ากับ
๓๐๑.๔

๒๖๐

คะแนน

กรณีเหตุขัดข้ อง
จงอธิ บาย / ปฏิบัติ ตามรายการทีกํ าหนด
ก. มีการแสดงผลหรื อสั ญญาณเตือนอย่ างไร
ข. ต้ องปฏิ บัติอย่ างไรในโอกาสแรก
ค. สิ งใดทีอาจเป็ นสาเหตุของกรณีเหตุข ั ดข้องนี
ง. ข้อจํ ากัดของของการทํ างานเป็ นอย่างไร
จ. ถ้ าไม่ รีบแก้ ไขเหตุขั ดข้ อง จะทําให้ เกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื อความเสี ยหายร้ ายแรงอะไรบ้ าง
ฉ. เหตุขั ดข้องนี จะส่ งผลกระทบต่ อการทํ างานของระบบ, อุปกรณ์ , และการปฏิ บัติหน้ าทีอย่ าง
อืนได้ อย่ างไรบ้ าง
ช. ต้ องปฏิ บัติอย่ างไรต่ อไป
ซ. เริ มปฏิ บัติจริ งหรื อสมมติ กรณี เหตุขัดข้ องแล้ วทํ าการแก้ ไข

๓๐๑.๔.๑ ไม่มีน ํ าหล่อเย็น (Chilled Water)
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

๓๐๑.๔.๒ ไม่มีไฟ ๖๐ Hz จ่าย
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)
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๓๐๑.๔.๓ ไม่มีไฟ ๔๐๐ Hz จ่าย
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

๓๐๑.๔.๔ ไม่มีลมกํ าลั งดั นสู ง
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๔.๕ ไม่มีลมกํ าลั งดั นตํ /าอากาศแห้ง
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๔.๖ อุปกรณ์ติดต่อสื อสารไม่สามารถใช้งานได้
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๔.๗ อุปกรณ์ตรวจจั บไม่สามารถใช้งานได้
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๔.๘ ไยโร/อุปกรณ์ SPL/อุปกรณ์เดินเรื ออิเล็กทรอนิกส์
ไม่สามารถใช้งานได้
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

คะแนนเต็มในหั วข้ อกรณี เหตุขั ดข้ อง เท่ากั บ ๘๐ คะแนน
๓๐๑.๕

กรณีเหตุฉุกเฉิ น
จงอธิ บาย / ปฏิบั ติ ตามรายการทีกํ าหนด
ก. มีการแสดงผลหรื อสั ญญาณเตือนอย่ างไร
ข. ต้ องปฏิ บัติอย่ างไรในโอกาสแรก
ค. อุปกรณ์ ใดทีใช้ แก้ ไขข้อ ขั ดข้ องและติ ดตังอยู ่ ทีใด
ง. สิ งใดทีอาจเป็ นสาเหตุของกรณี เหตุฉุกเฉินนี
จ. ข้ อจํ ากัดของการทํางานเป็ นอย่ างไร
ฉ. ถ้ าไม่ รีบแก้ ไขจะทํ าให้ เกิดเหตุฉุกเฉิ นหรื อความเสี ยหายร้ ายแรงอะไรบ้ าง
ช. เหตุฉุกเฉิ นนี จะส่ งผลกระทบต่ อการทํ างานของระบบ, อุปกรณ์ , และการปฏิ บั ติหน้ าทีอย่ าง
อืนได้ อย่ างไรบ้ าง
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ต้ องปฏิ บัติอย่ างไรต่ อไป
เริ มปฏิ บัติจริ ง หรื อสมมติกรณี เหตุฉุกเฉิ น แล้ วทํ าการแก้ ไข

๓๐๑.๕.๑ เกิดไฟประเภท ค. ในห้องศูนย์ ยุทธการ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

๓๐๑.๕.๒ เกิดไฟฟ้ าดูด
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๕.๓ เกิดท่อแตกในห้ องศูนย์ ยุทธการ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๕.๔ การหั นหลบตอร์ ปิโด
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๕.๕ ขั นตอนเมือเกิดไฟยิงไม่ทํ างานหรื อปื นด้าน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)
(ว/ด/ป)
๓๐๑.๕.๖ เกิดเหตุฉุกเฉิ นกับอากาศยาน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

๓๐๑.๕.๗ คนตกนํ า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

คะแนนเต็มในหั วข้ อกรณีเหตุฉุกเฉิ น เท่ากับ ๗๐

คะแนน
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การทดสอบการปฏิบัติประจําตําแหน่ ง
ผู ้ ทดสอบควบคุมการปฏิบ ั ติประจํ าตํ าแหน่ง นายทหารยามศูนย์ยุทธการระดับความพร้ อม ๓
ผลผ่านการปฏิบ ั ติ
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

คะแนนเต็มในหั วข้ อ การทดสอบการปฏิ บัติประจํ าตํ าแหน่ งเท่ากั บ ๑๖๐
๓๐๑.๗ สอบความรู ้
๓๐๑.๗.๑ สอบข้ อเขียน
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

(ว/ด/ป)

๓๐๑.๗.๒ สอบปากเปล่า
ผ่ านการสอบ :............................................ : ....... / ...... / .......
(ลงชือผู ้ ทดสอบ)

PERSONNEL QUALIFICATION STANDARD: for Combat Information Center

(ว/ด/ป)

คะแนน

