หลักสู ตร ๒๒๑๖ เจ้ าหน้ าที่ประจาปื นกล ๕๗/๗๐ มม.
แผนกการปื น
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๙

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 ตรปื น ๕๗/๗๐ เดิมเป็ นการกาหนดหัวข้อวิชาขึ้นใช้อบรมกาลังพลของ กร.ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
เนื่องจากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนเพราะได้รับการติดตั้งปื นชนิดนี้ในเรื อชุดปราบปรปั กษ์ ซึ่ งเป็ นปื นใหม่จากประเทศ
สิ งคโปร์ ซึ่งในระยะแรกยังไม่มีความจาเป็ นในการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั กาลังพลที่จะต้องย้ายบรรจุใหม่ประการ
หนึ่ง อีกประการหนึ่งก็เพื่ออบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู ้ให้กบั กาลังพลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การใช้ปืน ให้มีความทันสมัยและมีประสิ ทธาพ กฝร.จึงได้จดั ทาหลักสู ตรนี้ข้ ึนใช้เป็ นการถาวร โดยกาหนดรู ปแบบ
ไว้ตามมาตรฐานของ ยศ.ทร.
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
มีนาคม ๒๕๔๙

หลักสู ตร ๒๒๑๖ ปื น ๕๗/๗๐
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๙
๑. ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่ อเพิ่ ม พู นความรู ้ ค วามสามารถในการใช้ปื นให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีขี ดความสามารถเหมาะสมที่ จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในการใช้ ปื น ๕๗/๗๐ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารชั้นประทวน 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 พลศึกษาหรื อทหารราบ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ ศึกษา ทบทวน, เวลาของครู ประจาชั้น หรื อเวลาของผูบ้ งั คับนักเรี ยน
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๖๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
ศึกษาและปฏิบตั ิในเรื อ
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
บรรยายหรื อสาธิตในเรื อ
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยคะแนน
ประจาตัวนักเรี 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 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
- ปื น ๕๗/๗๐
รวม

ทฤษฎี
๔๕
๔๕

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๑๒
๓
๑๒
๓

หน่วยกิต
รวม
๖๐
๖๐

๓
๓

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ วิชา ๒๒๑๖.๑ ปื น ๕๗/๗๐
ผนวก ก
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๒๑๖ เป็ นหมายเลขของหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาของแต่ละผนวก เลขตัวหน้าหมายถึงชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี
และเลขหลังเครื่ องหมาย/คือชัว่ โมงการปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๒๑๖.๑ ปื น ๕๗/๗๐
๖๐ ชม. หน้า ๓ - ๔
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๓ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๒๒๑๖.๑ ปื น ๕๗/๗๐
๓ หน่วยกิต (๔๕ - ๑๒ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้ความสามารถในการใช้ปืน ๕๗/๗๐ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. กล่าวโดยทัว่ ไป (๓/๐)
๑.๑ ข้อมูลที่สาคัญ
๑.๒ การควบคุมปื น
๑.๓ ระบบน้ าหล่อกระบอกปื น
๑.๔ ระบบระบายอากาศภายในป้อม
๒. ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของปื น (๙/๐)
๒.๑ ทัว่ ไปภายนอกตัวปื น
๒.๒ เปลปื น
๒.๓ ห้องลูกเลื่อนและลูกเลื่อน
๒.๔ ช่องบรรจุ
๒.๕ หมู่เครื่ องป้ อนลูกปื นและหมู่เครื่ องรุ น
๓. การทางานของปื น (๑๒/๐) – อบรมที่ กฝร. ๖ ชม. ในเรื อ ๖ ชม.
๓.๑ การทางานของปื นโดยทัว่ ไป
๓.๒ การป้ อนลูกปื นทางข้างและการขึ้นนกเครื่ องรุ น
๓.๓ การทางานของเครื่ องป้ อนลูกปื นทางตั้ง
๓.๔ การทางานของเครื่ องห้ามบรรจุช่องใน
๓.๕ การขึ้นนกและลัน่ ไก
๔. ระบบควบคุมปื น (๖/๐) – อบรมในเรื อ
๔.๑ ระบบควบคุมที่เครื่ องควบคุมการยิง
๔.๒ ระบบควบคุมที่ปืน
๔.๓ ระบบไฮดรอลิกส์
๔.๔ ระบบไฟฟ้า
๕. ระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับปื น (๖/๐) – อบรมในเรื อ
๕.๑ ระบบเครื่ องลาเลียง
๕.๒ ลูกปื นและคลังลูกปื น
๕.๓ กล้องศูนย์
๕.๔ รางยิงจรวดส่ องสว่าง

-๔๖. การปฏิบตั ิในการใช้ปืน (๐/๑๒) – ฝึ กปฏิบตั ิในเรื อ
๖.๑ แผงควบคุมของพลเล็งยิง
๖.๒ การปฏิบตั ิในการควบคุมปื น
๖.๓ การปฏิบตั ิก่อนการบรรจุลูกปื นและบรรจุลูกปื น
๖.๔ การปฏิบตั ิเมื่อปื นด้าน
๖.๕ การตรวจสอบก่อนทาการยิงและหลังยิง
๖.๖ การปฏิบตั ิการยิงจรวดส่ องสว่าง
๗. อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้และการบารุ งรักษา
๗.๑ เครื่ องมือเครื่ องใช้ประจาวัน
๗.๒ การตรวจสอบและการบารุ งรักษาตามแผน
๗.๓ การถอดประกอบ
๗.๔ การตรวจสอบไฟยิง
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- กล่าวโดยทัว่ ไป
- ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของปื น
- การทางานของปื น
-ระบบควบคุมปื น
- ระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับปื น
- การปฏิบตั ิในการใช้ปืน
- อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้และการ
บารุ งรักษา
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
หมายเหตุ
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๓
- ปฏิบตั ิไม่คิด
๙
หน่วยกิต
๑๒
๖
๖
๑๒
๙
- สอบข้อเขียน
๔๕

๑๒

๓

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือปื น 57 MM.AUTOMATIC GUN L/70 IN DECK MOUNTING SAK 57 Si 70B Technical Manual
ร.ท.สมบัติ อักษรศรี ผูเ้ รี ยบเรี ยง ๑ มิ.ย.๒๕๒๑
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และกองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

