.
หลักสู ตร ๒๒๐๖ จ่ าใหม่ เหล่ าปื นใหญ่ ( รร.ชุ มพลฯ )
แผนกการปื น
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๒๙

คานา
ความพร้อมรบของกองเรื อยุทธการนั้น ขึ้นอยูก่ บั ความพร้อมของปั จจัย ๓ ประการ คือ องค์วตั ถุ
องค์บุคคล และองค์ยทุ ธวิธี ในบรรดาปั จจัยเหล่านี้ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ มีส่วนรับผิดชอบเป็ นอย่างมากใน
การทาให้องค์บุคคลของกองเรื อยุทะการพร้อมรบ ทั้งนี้ โดยการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถให้กบั กาลังพลระดับ
ต่าง ๆ ในเรื่ องของการใช้และการบารุ งรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนยุทธวิธีที่เกี่ยวข้อง การที่กองการฝึ ก กอง
เรื อยุทธการ จะสามารถดาเนินการดังกล่าวให้ได้ผลดีน้ นั ก็ตอ้ งเริ่ มด้วยการจัดทาหลักสู ตรต่าง ๆ ขึ้นก่อน แล้วให้
การศึกษาอบรมกาลังพลของกองเรื อยุทธการ ตามหลักสู ตรนั้น ๆ และติดตามด้วยการพัฒนาหลักสู ตร ให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการทหารอย่างต่อเนื่ อง ต่อไป
หลักสู ตรจ่าใหม่เหล่าปื นใหญ่ ( รร.ชุมพล ฯ ) ก็เป็ นหลักสู ตรหนึ่งที่มีความสาคัญและจาเป็ น
สาหรับองค์บุคคลของกองเรื อยุทธการ เพราะการที่การอาวุธในเรื อจะดาเนินไปด้วยดีได้น้ นั กาลังพลที่เกี่ยวข้องกับ
การอาวุธทุกระดับในเรื อ จะต้องมีความรู ้ความสามารถในหน้าที่ของตนเป็ นอย่างดี ทั้งนี้รวมถึงกาลังพลที่เป็ นจ่า
ใหม่เหล่าปื นใหญ่ดว้ ย ดังนั้นจ่าใหม่เหล่าปื นใหญ่จึงจาเป็ นต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับปื นใหญ่ชนิดต่าง ๆ หน้าที่
ประจาปื น อาวุธปล่อย วัตถุระเบิด และข้อระมัดระวัง การลาเลียง การเก็บรักษา ตลอดจนการปฏิบตั ิต่ออาวุธซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับ พรรค – เหล่า ของตนพอสมควร จึงสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งจ่าปื นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หลักสู ตรจ่าใหม่เหล่าปื นใหญ่ ( รร.ชุมพล ฯ ) นี้ ได้มีการเปิ ดอบรมมานานแล้ว โดยได้กาหนดไว้
ในแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ ทุกปี ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการอบรมจ่าใหม่ที่
สาเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยน ชุมพลทหารเรื อ ตามพรรค – เหล่า ( สามัญ ปื นใหญ่ และพรรคกลิน ) การที่ได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรขึ้นใหม่ก็เพื่อปรับแต่งหลักสู ตรเดิมให้สามารถวัดผลเป็ นระดับคะแนน (หน่วยกิต) ได้ตาม
มาตรฐานของกรมยุทธศึกษาทหารเรื อเท่านั้น เพราะเดิมใช้วธิ ี วดั ผลแบบร้อยละ (%) ส่ วนเนื้ อหาสาระที่สาคัญคง
เป็ นไปในแนวเดิม
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ ตระหนักดีวา่ การปรับปรุ งและการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยนั้นเป็ น
งานที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อคิดเห็นจากผูเ้ ข้ารับการอบรม จากผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ
และจากหน่วยต่าง ๆ ดังนั้นหากผูใ้ ดมีขอ้ เสนอแนะในอันที่จะแก้ไขปรับปรุ งหลักสู ตรนี้ให้สมบูรณ์ข้ ึนแล้ว ก็ขอได้
โปรดแจ้งให้กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ ทราบด้วย เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการให้เหมาะสมต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
ตุลาคม ๒๕๒๙

หลักสู ตร ๒๒๐๖ จ่าใหม่เหล่าปื นใหญ่ (รร.ชุมพล ฯ)
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๒๙
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่ อให้จ่าสาเร็ จใหม่เหล่ าปื นใหญ่ มี ความรู ้ เกี่ ยวกับการอาวุธต่าง ๆ ที่ สาคัญและจาเป็ นสาหรับพรรค – เหล่ า
โดยให้รู้ถึงข้อมูลทัว่ ไปและสสารของอาวุธแต่ละชนิ ด หน้าที่ประจาปื น วัตถุระเบิดและข้อระมัดระวัง การลาเลี ยง การ
เก็บรักษา ตลอดจนการปฏิ บตั ิบางประการเกี่ยวกับการใช้อาวุธให้สามารถนาไปปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ งจ่าปื น ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นจ่าใหม่พรรคนาวิน เหล่าปื นใหญ่ ที่สาเร็ จการศึกษาจาก รร.ชุมพล ฯ
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๔ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาการฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ พลศึกษาหรื อทหารราบ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ ศึกษาตามลาพัง
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๑๒๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดอบรมและปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
- ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบกองทัพเรื อว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ ตอนที่ ๓ และระเบียบกรมยุทธศึกษาทหารเรื อ
ว่าด้วยคะแนนประจาตัวนักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบี ยบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึ กษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบี ยบกรมยุท ธศึ กษาทหารเรื อ ว่าด้วยการ
ดาเนินการศึกษาของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิ บตั ิตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนิ นการศึกษา
ของสถานศึกษาซึ่ งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
สาหรับวิชาที่ไม่กาหนด หน่วยกิต 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 หน่ วยกิ ต โดยไม่นับชัว่ โมงที่ สอบคิดเป็ นหน่ วยกิ ตและให้เทียบเศษของ
ชัว่ โมงที่เกินหรื อ ไม่ถึง 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 มีรายชื่ อวิชา จานวนชัว่ โมงและหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา

จานวนชัว่ โมง
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ
๒๕
๑๐
๑
๒๕
๑๐
๑
๑๕
๑
๑๐
๑

หน่วยกิต
รวม
๓๖
๓๖
๑๖
๑๑

-ปื นใหญ่
๒
-ปื นกล
๒
-อาวุธปล่อย
๑
-วัตถุระเบิด ข้อระมัดระวัง การลาเลียง
๐.๕
การเก็บรักษา
-หน้าที่ประจาปื น
๑
๑๙
๑
๒๑
๐.๕
รวม
๗๖
๓๙
๕
๑๒๐
๖
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ปื นใหญ่
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ ปื นกล
ผนวก ข
๑๐.๑.๓ อาวุธปล่อย
ผนวก ค
๑๐.๑.๔ วัตถุระเบิด ข้อระมัดระวัง การลาเลียง การเก็บรักษา
ผนวก ง
๑๐.๑.๕ หน้าที่ประจาปื น
ผนวก จ
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๒๐๖ เป็ นหมายเลขของหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ
ชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ

-๓รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๒๐๖.๑ ปื นใหญ่
ผนวก ข. วิชา ๒๒๐๖.๒ ปื นกล
ผนวก ค. วิชา ๒๒๐๖.๓ อาวุธปล่อย
ผนวก ง. วิชา ๒๒๐๖.๔ วัตถุระเบิด ข้อระมัดระวัง การลาเลียง การเก็บรักษา
ผนวก จ. วิชา ๒๒๐๖.๕ หน้าที่ประจาปื น

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

๓๖ ชม. หน้า ๔ - ๕
๓๖ ชม. หน้า ๖ - ๗
๑๖ ชม. หน้า ๘
๑๑ ชม. หน้า ๙
๒๑ ชม. หน้า ๑๐

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๒๒๐๖.๑ ปื นใหญ่
๒ หน่วยกิต (๒๕ – ๑๐ – ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้ในข้อมูลทัว่ ไปและสสารของปื น ให้สามารถนาไปเป็ นหลักปฏิบตั ิในการ
ทาหน้าที่ประจาปื นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและเนื้อหา
๑. ปื น ๔.๕ นิ้ว
๑.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและสสาร
๒. ปื น ๗๖/๖๐
๒.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและสสาร
๓. ปื น ๗๖/๕๐ แบบ ๙๓
๓.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและสสาร
๔. ปื น ๕๗/๗๐
๔.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและสสาร
๕. ค.๘๑ แบบ ๐๙
๕.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและสสาร
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หัวข้ อวิชา
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- ปื น ๔.๕ นิ้ว
๖
๒
- ปื น ๗๖/๖๐
๖
๓
-ปื น ๗๖/๕๐
๔
๒
-ปื น ๕๗/๗๐
๖
๒
- สอบข้อเขียน
ค.๘๑ แบบ ๐๙
๓
๑
- สอบปฏิบตั ิ
รวม

๒๕

๑๐

๒

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนปื น ๔.๕ นิ้ว ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒. คู่มือการเรี ยนปื น ๗๖/๖๐ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๓. คู่มือการเรี ยนปื น ๗๖/๕๐ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๔. คู่มือการเรี ยนปื น ๕๗/๗๐ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๕. คู่มือ ค.๘๑ แบบ ๐๙ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.

หมายเหตุ

-๕ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๒๒๐๖.๒ ปื นกล
๒ หน่วยกิต ( ๒๕ - ๑๐ – ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปและสสารของปื นกลแต่ละชนิด ศูนย์ปืนแบบต่าง ๆ
ตลอดจนการจัดการควบคุมการยิง สอ.ระยะใกล้ ให้สามารถทาหน้าที่ประจาปื นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและเนื้อหา
๑. ปื นกล ๔๐/๗๐
๑.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและสสาร
๒. ปื นกล ๔๐/๖๐
๒.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและสสาร
๓. ปื นกล ๒๐ อ.
๓.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและสสาร
๔. ปื นกล ๒๐ อ. แกม ซี.โอ. - ๑
๔.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและสสาร
๕. ปื นกล .๕๐ นิ้ว
๕.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและสสาร
๖. ศูนย์ไยโร แบบ ๑๔
๖.๑ หลักการใช้ศูนย์ไยโร
๗. ศูนย์วงกลม
๗.๑ หลักการใช้ศูนย์วงกลม
๘. การจัดการควบคุมการยิง สอ.ระยะใกล้
๘.๑ การเตรี ยมการต่าง ๆ ที่ควรทราบ
สรุ ปเวลาที่สอน
การวัดและ
จานวนชัว่ โมง
หัวข้ อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- ปื นกล ๔๐/๗๐
๔
๒
- ปื นกล ๔๐/๖๐
๔
๒
- ปื นกล ๒๐ อ.
๔
๒
- ปื นกล ๒๐ อ.แกม.ซี.โอ. - ๑
๔
๒
- ปื นกล .๕๐ นิ้ว
๓
๑
- ศูนย์ไยโร แบบ ๑๔
๒
๑
- ศูนย์วงกลม
๒
-สอบข้อเขียน
- การจัดการควบคุมการยิง สอ.ระยะใกล้
๒
- สอบปฏิบตั ิ
รวม
๒๕
๑๐
๒

-๗รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนปื นกล ๔๐/๗๐ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒. คู่มือการเรี ยนปื นกล ๔๐/๖๐ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๓. คู่มือการเรี ยนปื นกล ๒๐ อ. ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๔. คู่มือการเรี ยนปื น ๒๐ อ.แกม.ซี.โอ. – ๑ ของ แผนกการปื นกล กฝอ.กฝร.
๕. คู่มือการเรี ยนปื นกล .๕๐ นิ้ว ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๖. คู่มือการเรี ยนศูนย์ไยโร แบบ ๑๔ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๗. คู่มือการเรี ยนศูนย์วงกลม ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๘. คู่มือการจัดการควบคุมการยิง สอ.ระยะใกล้ ของ น.ต.อดุลย์ ตุลยานนท์
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๘ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๒๒๐๖.๓ อาวุธปล่อย
๑ หน่วยกิต (๑๕ - ๐ – ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของอาวุธปล่อยชนิดต่าง ๆ ซึ่ งจ่าเหล่าปื นใหญ่จะต้อง
มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปเป็ นหลักปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. GABRIEL
๒. EXOCET
๓. ROCKET FLARE
๔. CHAFF
๕. OPTICAL SIGHT
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
๑. GABRIEL
๒.EXOCET
๓.ROCKET FLARE
๔.CHAFF
๕.OPTICAL SIGHT
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๔
๕
๒
๒
๒
-สอบข้อเขียน
๑๕
-

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยน GABRIEL ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒. คู่มือการเรี ยน EXOCET ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒. คู่มือการเรี ยน ROCKET FLARE ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๓. คู่มือการเรี ยน CHAFF ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๔. คู่มือการเรี ยน OPTICAL SIGHT ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๙ผนวก ง.
ชื่อวิชา ๒๒๐๖.๔ วัตถุระเบิด ข้อระมัดระวัง การลาเลียง การเก็บรักษา
๐.๕ หน่วยกิต ( ๑๐ – ๐ – ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับชนิดและข้อมูลสาคัญของวัตถุระเบิด การลาเลียงและการเก็บ
รักษา ตลอดจนการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับวัตถุระเบิด ให้เป็ นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. วัตถุระเบิด
๑.๑ ชนิดและข้อมูลที่ควรทราบ
๒. การลาเลียงวัตถุระเบิด
๒.๑ การลาเลียงในสถานการณ์ต่าง ๆ
๓.ข้อระมัดระวังและการเก็บรักษาวัตถุระเบิด
๓.๑ การระวังอันตรายเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
๓.๒ หลักการเก็บรักษาวัตถุระเบิดแต่ละชนิด
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
หัวข้ อวิชา
บรรยาย ปฏิบตั ิ
-วัตถุระเบิด
๔
-การลาเลียงวัตถุระเบิด
๔
-ข้อระมัดระวังและการเก็บรักษาวัตถุ
๒
ระเบิด
รวม
๑๐
-

หน่วยกิต

การวัดและ
การประเมินผล

-สอบข้อเขียน
.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการเรี ยนวัตถุระเบิด ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒. คู่มือการเรี ยนการลาเลียงและเก็บรักษาวัตถุระเบิด ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมิ นผลการฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๑๐ ผนวก จ.
ชื่อวิชา ๒๒๐๖.๕ หน้าที่ประจาปื น
๐.๕ หน่วยกิต ( ๑ – ๑๙ – ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อฝึ กให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษามีความชานาญในหน้าที่ประจาปื นและสามารถนาไปปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ประจาปื นแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ระเบียบการหัดปื นใหญ่เรื อและคาแนะนาในการหัดปื นกลใหญ่ต่อสู ้อากาศยาน
๒. หน้าที่ประจาปื น ๗๖/๕๐
๓. หน้าที่ประจาปื น ๔๐/๖๐
๔. หน้าที่ประจาปื นกล ๒๐ อ. และ .๕๐ นิ้ว
๕. หน้าที่ประจา ค.๘๑
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
หมายเหตุ
หัวข้ อวิชา
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
-ระเบียบการหัดปื นใหญ่เรื อและ
๑
คาแนะนาในการหัดปื นกลใหญ่ต่อสู ้
อากาศยาน
-หน้าที่ประจาปื น ๗๖/๕๐
๕
-หน้าที่ประจาปื น ๔๐/๖๐
๔
-หน้าที่ประจาปื นกล ๒๐ อ. และ .๕๐ นิ้ว
๖
-หน้าที่ประจา ค.๘๑
๔
-สอบข้อเขียน
รวม
๑
๑๙
๐.๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. ระเบียบการหัดปื นใหญ่เรื อและคาแนะนาในการหัดปื นกลใหญ่ต่อสู ้อากาศยาน พ.ศ.๒๔๙๐
๒. แบบฝึ กหน้าที่ประจาปื น ๗๖/๕๐ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๓. แบบฝึ กหน้าที่ประจาปื นกล ๔๐/๖๐ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๔. แบบฝึ กหน้าที่ประจาปื นกล ๒๐ อ. และ .๕๐ นิ้ว ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๕. แบบฝึ กหน้าที่ ค.๘๑ ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

