หลักสู ตร ๒๒๐๓ เจ้ าหน้ าที่ประจาปื นกล ๔๐/๗๐ มม.
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 ตรนายปื นกล ๔๐L๗๐ ก็เป็ นหลักสู ตรหนึ่งที่มีความสาคัญและจาเป็ นสาหรับองค์บุคคลของ
กองเรื อยุทธการ เพราะการที่การอาวุธในเรื อจะดาเนินไปด้วยดีได้น้ นั กาลังพลที่เกี่ยวข้องกับการอาวุธทุกระดับใน
เรื อ จะต้องมีความรู ้ความสามารถในหน้าที่ของตนเป็ นอย่างดีเสี ยก่อน ดังนั้นหลักสู ตรนายปื นกล ๔๐/๗๐ จึงได้
จัดทาขึ้นเพื่อให้นายทหารประทวนที่จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายปื นดังกล่าวได้เข้ารับการฝึ กอบรมให้สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
หลักสู ตรนี้ได้มีการเปิ ดอบรมมาหลายครั้งแล้ว โดยการเปิ ดอบรมจะกาหนดไว้ในแผนการฝึ กและ
ศึกษาประจาปี ของ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ แต่ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ ยังไม่ได้เสนอขออนุมตั ิเพื่อ
ปรับปรุ งเป็ นระบบหน่วยกิต การที่ได้จดั ทาหลักสู ตรขึ้ใหม่ ก็เพื่อกาหนดวิธีวดั ผลเปลี่ยนจากเดิมซึ่งเป็ นร้อยละ ให้
สามารถวัดผลเป็ นระดับคะแนน ได้ตามมาตรฐานที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรื อ กาหนด ส่ วนเนื้อหาสาระที่สาคัญของ
หลักสู ตรคงเป็ นไปในแนวเดิม
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
สิ งหาคม ๒๕๒๙

หลักสู ตร ๒๒๐๓ นายปื นกล ๔๐ / ๗๐
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๒๙
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพือ่ เพิ่มพูนความรู ้ในวิชาปื นกล ๔๐ /๗๐ ให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษารู ้ถึง สสารและอาการของปื น เครื่ องบรรจุ
อัตโนมัติ ตลอดจนฝึ กความชานาญในการควบคุมปื น ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายปื นดังกล่าว ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารประทวน พรรคนาวิน เหล่าปื นใหญ่ ชั้นยศ จ.ต. – พ.จ.อ.
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๒ 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 ๖๐ 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 พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนินการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนด
ชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบเศษ
ของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ การเรี ยนภาคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ การฝึ กภาคสนาม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ การกาหนดวิชาในหลักสู ตร ทุกวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาหลัก มีรายชื่อวิชา จานวนชัว่ โมงและ
หน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
- สสาร และอาการของปื น
- ฝึ กปฏิบตั ิ และควบคุมปื น
รวม

ทฤษฎี
๔๒
๔๒

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๒
๑๕
๑
๑๕

๓

รวม
๔๔
๑๖
๖๐

หน่วยกิต
๓
๐.๕
๓.๕

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ สสาร และอาการของปื น
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ฝึ กปฏิบตั ิ และควบคุมปื น
ผนวก ข.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๒๐๓ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชา กาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ
ชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๒๐๓.๑ สสารและอาการของปื น
๔๔ ชม. หน้า ๓
ผนวก ข. วิชา ๒๒๐๓.๒ ฝึ กปฏิบตั ิและควบคุมปื น
๑๖ ชม. หน้า ๔
_______________

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๓ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๒๒๐๓.๑ สสารและอาการของปื น
๓ หน่วยกิต (๔๒ – ๐ – ๒)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษา มีความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป สสารและอาการที่สาคัญของปื นกล ๔๐ L
๗๐ เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ เครื่ องศูนย์ ลูกปื นและชนวน การแก้ไขข้อขัดข้อง ตลอดจนการป้ องกันอันตราย และการ
บารุ งรักษา ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่นายปื นดังกล่าว ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไปของปื น
๒. สสารและอาการที่สาคัญ
๓. เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ
๔. เครื่ องศูนย์
๕. ลูกปื นและชนวน
๖. การแก้ไขข้อขัดข้องและป้ องกันอันตราย
๗. การบารุ งรักษาตามแผน (PMS.)
เวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของปื น
- อาการที่สาคัญ
- เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ
- เครื่ องศูนย์
- ลูกปื นและชนวน
- การแก้ไขข้อขัดข้องและป้ องกัน
อันตราย
- การบารุ งรักษาตามแผน (PMS.)
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๓
๑๖
๑๒
๓
๓
๓
- สอบข้อเขียน
๒
๔๒

-

๓

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนปื นกล ๔๐ L๗๐ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
_______________

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๔ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๒๒๐๓.๒ สสารและอาการของปื น
๐.๕ หน่วยกิต (๐ – ๑๕ – ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษา มีความรู ้และความชานาญเกี่ยวกับการปฏิบตั ิในการควบคุม
ปื นกล ๔๐ /๗๐ ที่มีใช้อยูใ่ น กองเรื อยุทธการ ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายปื นดังกล่าว ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ฝึ กปฏิบตั ิและควบคุมปื นกล ๔๐ L๗๐ ชุด ร.ล.ปราบปรปั กษ์
๒. ฝึ กปฏิบตั ิและควบคุมปื นกล ๔๐ L๗๐ ชุด ร.ล.ราชฤทธิ์
๓. ฝึ กปฏิบตั ิและควบคุมปื นกล ๔๐ L๗๐ ชุด ร.ล.ชลบุรี
๔. เครื่ องบรรจุและอาการ
๕. เครื่ องรับแรงถอยและนาปื นกลับ
เวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ

หน่วยกิต

ฝึ กปฏิบตั ิและควบคุมปื นกล ๔๐ L๗๐
ชุด ร.ล.ปราบปรปักษ์
ฝึ กปฏิบตั ิและควบคุมปื นกล ๔๐ L๗๐
ชุด ร.ล.ราชฤทธิ์
ฝึ กปฏิบตั ิและควบคุมปื นกล ๔๐ L๗๐
ชุด ร.ล.ชลบุรี
รวม

การวัดและ
การประเมินผล

- สอบโดยการ
ประเมินของครู
-

๑๕

๐.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนปื นกล ๔๐ L๗๐ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.
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