หลักสู ตร ๒๒๐๒ เจ้ าหน้ าที่ประจาปื น ๗๖/๖๒ มม.ออโตเมลารา
แผนกการปื น
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๒๙

คานา
ความพร้อมรบของกองเรื อยุทธการนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของปั จจัย ๓ ประการ คือ องค์วตั ถุ องค์
บุคคล และองค์ยทุ ธวิธี ในบรรดาปั จจัยเหล่านี้ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ มีส่วนรับผิดชอบเป็ นอยางมากในการ
ทาให้องค์บุคคลของ กองเรื อยุทธการพร้อมรบ ทั้งนี้ โดยการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถให้กบั กาลังพลระดับต่าง
ๆ ในเรื่ องของการใช้และการบารุ งรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนยุทธวิธีที่เกี่ยวข้อง การที่กองการฝึ ก กองเรื อ
ยุทธการ จะสามารถดาเนิ นการดังกล่าวให้ได้ผลดีน้ นั ก็ตอ้ งเริ่ มด้วยการจัดทาหลักสู ตรต่าง ๆ ขึ้นก่อน แล้วให้
การศึกษาอบรมกาลังพลของ กองเรื อยุทธการ ตามหลักสู ตรนั้น ๆ และติดตามด้วยการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการ ด้านการทหารอย่างต่อเนื่ องต่อไป
หลักสู ตร นายปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา ก็เป็ นหลักสู ตรหนึ่งที่มีความสาคัญและจาเป็ นสาหรับองค์
บุคคลของ กองเรื อยุทธการ เพราะปั จจุบนั เรื อในกองเรื อยุทธการ หลายลามีปืนชนิ ดนี้เป็ นอาวุธ ดังนั้นนายทหาร
ประทวนเหล่าปื นใหญ่ จึงจาเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับปื นชนิดนี้ อย่างละเอียด จึงจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
หลักสู ตรนายปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา อยูใ่ นแผนการฝึ กและศึกษาของ กฝร. ประจาปี งบประมาณ
๒๕๒๘ เปิ ดการอบรมครั้งแรกเมื่อ ๗ ม.ค.๒๘ และใช้เวลาในการศึกษา ๒ สัปดาห์ แต่ในการพิจารณาจัดทา
หลักสู ตรใหม่น้ นั ได้ขยายเวลาในการศึกษาออกเป็ น ๔ สัปดาห์ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้ อหาวิชาที่มีมากได้หมด
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ ตระหนักดีวา่ การปรับปรุ งและการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยนั้น เป็ น
งานที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่าต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้ารับการอบรม จากผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ และ
จากหน่วยต่าง ๆ ดังนั้นหากผูใ้ ดมีขอ้ เสนอแนะในอันที่จะแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตรนี้ให้สมบูรณ์ข้ ึนแล้ว ก็ขอได้
โปรดแจ้งให้ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ ทราบด้วย เพื่อจะได้พิจารณาดาเนิ นการให้เหมาะสมต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙

หลักสู ตร ๒๒๐๒ นายปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๒๙
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพือ่ เพิ่มพูนความรู ้ความสามารถในวิชาปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา ให้กบั นายทหารประทวนเหล่าปื น
ใหญ่ให้เป็ นผูเ้ หมาะสมที่จะไปปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งประจาปื น ปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
ผูเ้ ข้ารับการศึกษา เป็ นนายทหารประทวน เหล่าปื นใหญ่
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
กาหนดระยะเวลาการศึกษา ๔ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาการฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ พลศึกษาและทหารราบ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ ศึกษาตามลาพัง
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๔.๔ การกาหนดวันเปิ ดและปิ ดอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาของ กฝร.ประจาปี ตามที่ กร.อนุมตั ิ
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
- ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ ตอนที่ ๓ และระเบียบกรมยุทธศึกษา
ทหารเรื อ ว่าด้วยคะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบียบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ ว่าด้วยการ
ดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนดชัว่ โมง
การปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบเศษของ
ชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ การเรี ยนภาคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ การฝึ กภาคสนาม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ การกาหนดวิชาในหลักสู ตร ทุกวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาหลัก มีรายชื่อวิชา จานวนชัว่ โมงและหน่วยกิต
ดังนี้
ชื่อวิชา
- ข้อมูลปื น
- ระบบแมคคานิค
- ระบบไฮดรอลิกส์และไฟฟ้า
- การเตรี ยมปื น
รวม

ทฤษฎี
๗
๒๔
๑๘
๘
๕๗

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๑
๒
๒๗
๓
๑
๓
๑๔
๒
๔๓

๑๐

รวม
๑๒
๕๔
๓๐
๒๔
๑๒๐

หน่วยกิต
๐.๕
๒.๕
๑.๕
๑
๕.๕

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ การบรรยายหลักสู ตร มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ข้อมูลปื น
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ระบบแมคคานิค
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัดข้อง และการบารุ งรักษา
ผนวก ค.
๑๐.๑.๔ การเตรี ยมปื น
ผนวก ง.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับท้ายวิชา ให้หมายเลข ๒๒๐๒ ซึ่งเป็ นหมายเลข สาหรับหลักสู ตรเจ้าหน้าที่
ประจาปื น ๗๖/๖๐ มม.ออโตเมลารา

-๓รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๒๐๒.๑ ข้อมูลปื น
ผนวก ข. วิชา ๒๒๐๒.๒ ระบบแมคคานิค
ผนวก ค. วิชา ๒๒๐๒.๓ ระบบไฮดรอลิกส์ และไฟฟ้า
ผนวก ง. วิชา ๒๒๐๒.๔ การเตรี ยมปื น
________________

๑๒ ชม. หน้า ๔
๕๔ ชม. หน้า ๕
๓๐ ชม. หน้า ๖
๒๔ ชม. หน้า ๗

พล.ร.ต.
ผบ. กฝร.

-๔ผนวก ก.
ข้อมูลของปื น
ชื่อวิชา ๒๒๐๒.๑ ข้อมูลของปื น
๐.๕ หน่วยกิต (๗ - ๓ – ๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้ความสามารถทางด้านข้อมูล ลักษณะการทางาน ลูกปื นและ
ชนวนของปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ข้อมูลปื น
๑.๑ ข้อมูลและส่ วนประกอบโดยทัว่ ไป
๒. ระบบและการทางาน ได้แก่ระบบและการทางานของชิ้นส่ วนต่าง ๆ โดยทัว่ ไป
๓. ลูกปื นและชนวน
๓.๑ คุณสมบัติ และการทางาน
๓.๒ การป้ องกันอันตราย
๓.๓ การเก็บรักษาอมภัณฑ์
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ข้อมูลของปื น
- การทางานของปื น
- ลูกปื นและชนวน
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๓
๑
๓
๓
- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๑๐
๒
๐.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. หนังสื อปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
_______________

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๕ผนวก ข.
ระบบแมคคานิค
ชื่อวิชา ๒๒๐๒.๒ ระบบแมคคานิค
๒.๕ หน่วยกิต (๒๔ – ๒๗ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความสามารถทางด้านแมคคานิค, การบารุ งรักษา และ
การป้ องกันอันตราย ของปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ระบบแมคคานิคในส่ วนกระดกของปื น รายละเอียดเกี่ยวกับเปลปื น, กระบอกปื น, ห้องลูกเลื่อน, ระบบกระเดื่อง
เปิ ด – ปิ ดลูกเลื่อนอัตโนมัติ, หยุน่ รับปื น, กลไกเปิ ดลูกเลื่อนด้วยมือ, หยุน่ รับปะทะ, เครื่ องยันท้ายลูกปื น, เครื่ อง
นิรภัยลองเปล่า, ระบบน้ าหล่อ และสัญญาณอุณหภูมิลากล้อง, รางปื น, ระบบกระดกปื น
๒. ส่ วนหันของปื น ระบบหันปื น, ป้ อมปื น
๓. ระบบบรรจุลูกปื น ระบบบรรจุลูกปื น, ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของระบบบรรจุลูกปื น การปลด การขึ้นนกการ
บรรจุ, ระบบถอนลองเปล่า
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ระบบแมคคานิคในส่ วนกระดกของปื
- ส่ วนหันของปื น
- ระบบบรรจุลูกปื น
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑๒
๑๒
๒
๓
๑๐
๑๒
๒๔

๒๗

หน่วย
กิต

การวัดและ
การประเมินผล

- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๒.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. หนังสื อปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
_______________

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๖ผนวก ค.
ระบบไฮดรอลิกส์
ชื่อวิชา ๒๒๐๒.๓ ระบบไฮดรอลิกส์
๑.๕ หน่วยกิต (๑๘ – ๙ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความสามารถทางด้านระบบไฮดรอลิกส์และไฟฟ้าของปื น
๗๖/๖๒ ออโต เมลารา
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ระบบไฮดรอลิกส์กาลัง กาลังไฮดรอลิกส์ที่ใช้ในวงบรรจุ เครื่ องยกลูกปื น การส่ งลูกปื น สู บพูป้อนลูกปื น
สู บดันปื นถอย
๒. ระบบหยุน่ ไฮดรอลิกส์ การต้านปื นถอยและนาปื นกลับ เครื่ องถ่วงสมดุลย์ เครื่ องอุปกรณ์นิรภัยปื นถอยสั้น
๓. ระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าทัว่ ไป ตูค้ วบคุมส่ วนบน
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- ระบบไฮดรอลิกส์
- ระบบหยุน่ ไฮดรอลิกส์
- ระบบไฟฟ้า
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑
๖
๔
๑
๓
๒
- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๑๘
๙
๑.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. หนังสื อปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
_______________

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๗ผนวก ง.
การเตรี ยมปื น
ชื่อวิชา ๒๒๐๒.๔ ระบบไฮดรอลิกส์
๑ หน่วยกิต (๘ – ๑๔ – ๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้ความสามารถในด้านการเตรี ยมปื น การบารุ งรักษา และการ
ป้ องกันอันตราย
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การเตรี ยมปื น ขั้นการเตรี ยมปื น เตรี ยมบรรจุ และขั้นการบรรจุ
๒. ขั้นการยิง ขั้นการยิง และขั้นการเลิกยิง
๓. การป้ องกันอันตราย การป้ องกันอันตรายทัว่ ไป และขณะทาการยิง
๔. การบารุ งรักษา ขั้นตอนการบารุ งรักษาตาม PMS.
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- การเตรี ยมยิง
- ขั้นการยิง
- การป้ องกันอันตราย
- การบารุ งรักษา
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๓
๖
๓
๖
๑
๑
๑
๑
- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๘
๑๔
๑

หมายเหตุ

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. หนังสื อปื น ๗๖/๖๒ ออโต เมลารา ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

