หลักสู ตร ๒๒๑๗ อาชีพพันจ่ าเอกการอาวุธ
แผนกการปราบเรื อดานา้ และตอร์ ปิโด
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๔

คำนำ

หลักสู ตรอำชีพพันจ่ำเอกกำรอำวุธ จัดทำขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมำยที่จะใช้ฝึกอบรมนำยทหำรชั้น
ประทวน พรรคนำวิน ระดับพันจ่ำเอก เหล่ำทหำรกำรปื น และเหล่ำทหำรอำวุธใต้น้ ำ ที่จะบรรจุในอัตรำ
ป./ต./ท. ร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นกำรจัดทำหลักสู ตรขึ้นรองรับในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำด้ำนกำลังพล ให้สำมำรถ
ปฏิบตั ิงำนในสำยอำชีพของพรรคเหล่ำ ตำมสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งให้
สอดคล้องกับควำมจำเป็ นทำงยุทธกำรในปั จจุบนั ตำมนโยบำยของ ผบ.ทร.
หลักสู ตรที่ปรับปรุ งขึ้นใหม่น้ ี ได้นำหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง จำนวน ๒ ฉบับ มำ
รวมเข้ำด้วยกัน ได้แก่ หลักสู ตรอำชีพเลื่อนฐำนะชั้นพันจ่ำเอกเหล่ำปื นฉบับเดิม ระยะเวลำของหลักสู ตร ๔
สัปดำห์ และหลักสู ตรอำชี พเลื่อนฐำนะชั้นพันจ่ำเอกเหล่ำตอร์ ปิโดฉบันเดิม ระยะเวลำของหลักสู ตร ๔
สัปดำห์ โดยทั้ง ๒ หลักสู ตรนี้ ยศ.ทร.ให้ควำมเห็นชอบไว้ เมื่อ ๓ มี.ค.๒๑ เมื่อพิจำรณำรวมทั้งสอง
หลักสู ตรดังกล่ำวเข้ำด้วยกันแล้ว ได้กำหนดชื่อหลักสู ตรขึ้นใหม่ให้เกิดควำมเหมำะสม เป็ นหลักสู ตรอำชีพ
พันจ่ำเอกกำรอำวุธ และกำหนดระยะเวลำให้สอดคล้องกับควำมจำเป็ นของเนื้ อหำที่เพิ่มขึ้น ๘ สัปดำห์
และเมื่อ ยศ.ทร.ให้ควำมเห็นชอบหลักสู ตรที่ปรับปรุ งใหม่แล้ว ก็ถือเป็ นกำรยกเลิกหลักสู ตรเดิมที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง ๒ ฉบับไปพร้อมกัน
เนื้อหำของหลักสู ตรที่ปรับปรุ งขึ้นใหม่ ได้ปรับแก้และเพิม่ เติมจำกหลักสู ตรเดิม ให้มีควำม
เหมำะสมทันสมัย และให้สอดคล้องที่จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมำยที่กล่ำวไว้ในตอนต้น เป็ นหลักสำคัญ
เมื่อได้รับควำมเห็นชอบให้เปิ ดกำรอบรมตำมหลักสู ตรนี้ แล้ว หำกพบว่ำยังมีขอ้ บกพร่ องควร
แก้ไขให้เหมำะสมเป็ นประกำรใด กฝร.จะได้พิจำรณำปรับปรุ งให้สมบูรณ์ข้ ึนในโอกำสต่อไป
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พฤษภำคม ๒๕๔๔

หลักสู ตร ๒๒๑๗ อำชีพพันจ่ำเอกกำรอำวุธ
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๔๔
๑. ควำมมุ่งหมำยของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ควำมเข้ำใจแก่ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมที่เกี่ยวข้องกับอำวุธที่สำคัญ และจำเป็ นตำม
สำขำอำชีพของพรรคเหล่ำ โดยเน้นให้เกิดควำมรู ้และประสบกำรณ์ในระบบอำวุธต่ำง ๆ ที่ได้ววิ ฒั นำกำร
เปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับกำลสมัย
ตลอดจนให้ใช้เป็ นควำมรู ้เพื่อเลื่อนฐำนะเป็ นนำยทหำรสัญญำบัตร
และปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งหน้ำที่ที่เลื่อนสู งขึ้นได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นพันจ่ำเอกพรรคนำวินเหล่ำทหำรกำรปื น และเหล่ำทหำรอำวุธใต้น้ ำ และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมระเบียบ กองทัพเรื อว่ำด้วยกำรเลื่อนฐำนะนำยทหำรประทวน
๓. ระยะเวลำกำรศึกษำ
๘ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์ให้มีกำรศึกษำ ๕ วัน
๔.๒ กำหนดเวลำฝึ กหัดศึกษำประจำวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐ พลศึกษำ
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐ ศึกษำตำมลำพัง
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐ เวลำของผูบ้ งั คับบัญชำ
๔.๓ กำรศึกษำในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลำประมำณ ๒๔๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กำหนดกำรเปิ ดและปิ ดกำรอบรมเป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร.
๕. กำรดูกิจกำรนอกหน่วยและกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย ดูระบบอำวุธของเรื อใน กร.ตำมควำมเหมำะสม
๕.๒ กำรบรรยำยพิเศษ ไม่มี
๖. คะแนนประจำตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย
คะแนนประจำตัวนักเรี ยนทหำร พ.ศ.๒๕๓๐

-๒๗. กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
ตำมระเบียบกองทัพเรื อ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษำทหำรเรื อ ว่ำด้วย
กำรดำเนินกำรศึกษำของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำม ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย กำรดำเนินกำร
ศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชัว่ โมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกำหนด
ชัว่ โมงกำรปฏิบตั ิประมำณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้
เทียบเศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ กำรเรี ยนภำคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ กำรเรี ยนภำคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ กำรฝึ กภำคสนำม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ กำรกำหนดวิชำในหลักสู ตร ทุกวิชำในหลักสู ตรเป็ นวิชำหลัก มีรำยชื่อวิชำ จำนวนชัว่ โมงและ
หน่วยกิต ดังนี้

-๓ชื่อวิชำ

ทฤษฎี
๒๗
๒๙
๒๗
๘

จำนวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๓
๒
๑
๑
๑

รวม
๓๒
๓๐
๒๘
๙

หน่วยกิต

- ปื นใหญ่
๑.๕
- ปื นกล
๒
- อำวุธปล่อยนำวิถี
๑.๕
- วัตถุระเบิด กำรลำเลียง ข้อระมัดระวัง และ
.๕
กำรเก็บรักษำ
- กำรควบคุมกำรยิง
๑๔
๓
๑
๑๘ ๑
- กำรดูงำนนอกสถำนที่
๓
๓ -ไม่คิดหน่วยกิต
- ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
๖
.๕
๖.๕ -ไม่คิดหน่วยกิต
-เครื่ องมือค้นหำและอุปกรณ์ในกำรปรำบเรื อ
๙
.๕
๙.๕ .๕
ดำน้ ำ
- อำวุธและระบบปรำบเรื อดำน้ ำ
๔๐
๓
๑
๔๔ ๒.๕
- ทุ่นระเบิด
๒๗
๓
๓๐ ๑.๕
- กำรกวำดทุ่นระเบิด
๑๔
๑
๑๕ ๑
- ดีเกำส์ซิ่ง
๑๔
๑
๑๕ ๑
รวม
๒๑๘
๙
๑๓
๒๔๐ ๑๓
๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑ ปื นใหญ่
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ปื นกล
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ อำวุธปล่อยนำวิถี
ผนวก ค.
๑๐.๑.๔ วัตถุระเบิด กำรลำเลียง ข้อระมัดระวัง และกำรเก็บรักษำ
ผนวก ง.
๑๐.๑.๕ กำรควบคุมกำรยิง
ผนวก จ.
๑๐.๑.๖ ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
ผนวก ฉ.
๑๐.๑.๗ เครื่ องมือค้นหำและอุปกรณ์ในกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
ผนวก ช.
๑๐.๑.๘ อำวุธและระบบปรำบเรื อดำน้ ำ
ผนวก ซ.
๑๐.๑.๙ ทุ่นระเบิด
ผนวก ฌ.
๑๐.๑.๑๐ กำรกวำดทุ่นระเบิด
ผนวก ญ.
๑๐.๑.๑๑ ดีเกำส์ซิ่ง
ผนวก ฎ.

-๔–
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๒๒๑๗ เป็ นหมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำ กำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำ หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชำในแต่ละผนวก เลขตัวแรก
คือ ชัว่ โมงกำรสอนทำงทฤษฎี และหลังเครื่ องหมำย / คือชัว่ โมงกำรสอนทำงปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก.
วิชำ ๒๒๑๗.๑
ปื นใหญ่
ผนวก ข.
วิชำ ๒๒๑๗.๒ ปื นกล
ผนวก ค.
วิชำ ๒๒๑๗.๓
อำวุธปล่อยนำวิถี
ผนวก ง.
วิชำ ๒๒๑๗.๔
วัตถุระเบิด กำรลำเลียง ข้อระมัดระวังและกำรเก็บรักษำ
ผนวก จ.
วิชำ ๒๒๑๗.๕ กำรควบคุมกำรยิง
ผนวก ฉ.
วิชำ ๒๒๑๗.๖
ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
ผนวก ช.
วิชำ ๒๒๑๗.๗ เครื่ องมือค้นหำและอุปกรณ์ในกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
ผนวก ซ.
วิชำ ๒๒๑๗.๘
อำวุธและระบบปรำบเรื อดำน้ ำ
ผนวก ฌ.
วิชำ ๒๒๑๗.๙
ทุ่นระเบิด
ผนวก ญ.
วิชำ ๒๒๑๗.๑๐ กำรกวำดทุ่นระเบิด
ผนวก ฎ.
วิชำ ๒๒๑๗.๑๑ ดีเกำส์ซิ่ง
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๕ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๑ ปื นใหญ่
๑.๕ หน่วยกิต (๒๗ – ๓ – ๒)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อเพิม่ พูนควำมรู ้แก่ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำ เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็ นของปื นใหญ่แต่ละ
ขนำดโดยทัว่ ไป รวมถึงสสำรกำรปื น ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับอำวุธปื นใหญ่แต่ละ
ขนำดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ปื นใหญ่ขนำดต่ำง ๆ (หัวข้อย่อย ๑.๑ – ๑.๗ ใช้เวลำบรรยำย / ปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ในวงเล็บท้ำย
หัวข้อนั้น ๆ)
๑.๑ ปื น ๕ นิ้ว MK.42 (๖/๐)
๑.๒ ปื น ๕ นิ้ว MK.45 (๓/๐)
๑.๓ ปื น ๔.๕ นิ้ว (๓/๐)
ข้อมูลที่จำเป็ นโดยทัว่ ไปของปื นแต่ละขนำด
๑.๔ ปื น ๑๐๐ มม. (๓/๐)
๑.๕ ปื น ๗๖/๖๒ มม. (๓/๐)
สสำรของปื นแต่ละขนำด
๑.๖ ปื น ๗๖/๕๐ มม.แบบ ๙๓ (๓/๓)
๑.๗ ปื น ๕๗/๗๐ มม. (๓/๐)
๒. ค.๘๑ (๓/๐)
๒.๑ ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลจำเพำะ
๒.๒ สสำรและกำรปฏิบตั ิในกำรยิงที่ควรทรำบ
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
- ปื นใหญ่ขนำดต่ำง ๆ ๒๔
๓
-สอบข้อเขียน -ข้อเขียนทำกำรสอบโดยแยก
- ค.๘๑
๓
หรื อรวมหัวข้อวิชำได้ตำม
ควำมเหมำะสม
-สอบปฏิบตั ิ
-ปฏิบตั ิแยกทดสอบเป็ นกลุ่ม
ย่อยได้ตำมควำมเหมำะสม
รวม
๒๗
๓
๑.๕
หัวข้อวิชำ

-๖รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนปื น ๕ นิ้ว MK.42
๒. คู่มือกำรเรี ยนปื น ๕ นิ้ว MK.45
๓. คู่มือกำรเรี ยนปื น ๔.๕ นิ้ว
๔. คู่มือกำรเรี ยนปื น ๑๐๐ มม.
ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๕. คู่มือกำรเรี ยนปื น ๗๖/๖๒ มม.
๖. คู่มือกำรเรี ยนปื น ๗๖/๕๐ มม.
๗. คู่มือกำรเรี ยนปื น ๕๗/๗๐ มม.
๘. คู่มือเครื่ องยิงลูกระเบิด ค.๘๑
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๒ ปื นกล
๒ หน่วยกิต (๒๙ – ๐ – ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป สสำรของปื นกลแต่ละขนำด
และศูนย์ปืนแบบต่ำง ๆ ตลอดจนศูนย์วงกลม ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับอำวุธปื นแต่ละ
ขนำดได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ปื นกลขนำดต่ำง ๆ (หัวข้อย่อย ๑.๑ – ๑.๑๐ ใช้เวลำบรรยำย / ปฏิบตั ิ ตำมสรุ ปเวลำที่สอน)
๑.๑ ปื นกล ๔๐/๗๐
๑.๒ ปื นกล ๔๐/๖๐
๑.๓ ปื นกล ๓๗ มม.
ข้อมูลโดยทัว่ ไปของปื นแต่ละขนาด
๑.๔ ปื นกล ๓๐ มม.แท่นคู่
๑.๕ ปื นกล ๓๐ มม.
สสารของปื นแต่ละขนาด
๑.๖ PHALANX
๑.๗ ปื นกล ๒๐ มม. อ.
การใช้ศูนย์ปืน
๑.๘ ปื นกล ๒๐ มม. GAM.
๑.๙ ปื นกล ๒๐ มม.ไรเมทัล
๑.๑๐ ปื นกล .๕๐ นิ้ว
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- ปื นกล ๔๐/๗๐
- ปื นกล ๔๐/๖๐
- ปื นกล ๓๗ มม.
- ปื นกล ๓๐ มม.
แท่นคู่
- ปื นกล ๓๐ มม.
- PHALANX
- ปื นกล ๒๐ มม.อ.
- ปื นกล ๒๐มม.GAM

จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
-สอบข้อเขียน -ทำกำรสอบโดยแยกหรื อ
๓
รวมหัวข้อวิชำได้ตำมควำม
๓
เหมำะสม
๓
๓
๓
๓
๓

-

-๘-

- ปื นกล ๒๐ มม.
ไรเมทัล
- ปื นกล .๕๐ นิ้ว
รวม

๓

-

๒
๒๙

-

๒

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้ (ของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.ทั้ง ๑๑ รำยกำร)
๑. คู่มือกำรเรี ยนปื นกล ๔๐/๗๐
๒. คู่มือกำรเรี ยนปื นกล ๔๐/๖๐
๓. คู่มือกำรเรี ยนปื นกล ๓๗ มม.
๔. คู่มือกำรเรี ยนปื นกล ๓๐ มม.แท่นคู่
๕. คู่มือกำรเรี ยนปื นกล ๓๐ มม.
๖. คู่มือกำรเรี ยน PHALANX
๗. คู่มือกำรเรี ยนปื นกล ๒๐ มม.อ.
๘. คู่มือกำรเรี ยนปื นกล ๒๐ มม. GAM.
๙. คู่มือกำรเรี ยนปื นกล ๒๐ มม.ไรเมทัล
๑๐. คู่มือกำรเรี ยนปื นกล .๕๐ นิ้ว
๑๑. คู่มือกำรเรี ยนศูนย์วงกลม
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๙ผนวก ค.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๓ อำวุธปล่อยนำวิถี
๑.๕ หน่วยกิต (๒๗ – ๐ – ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็ นโดยทัว่ ไปของอำวุธปล่อยนำ
วิถีชนิดต่ำง ๆ ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับอำวุธปล่อย ฯ แต่ละชนิด ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. GABRIEL
๒. EXOCET
๓. C – 801
๔. HARPOON
๕. ASPIDE
๖. MISTRAL
๗. เป้ำลวง RBOC
๘. เป้ำลวง DAGAIE
๙. ROCKET FLARE
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- GABRIEL
- EXOCET
- C – 801
- HARPOON
- ASPIDE
- MISTRAL
- เป้ำลวง RBOC
- เป้ำลวง DAGAIE
- ROCKET FLARE
รวม

จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
-สอบข้อเขียน -ทำกำรสอบโดยแยกหรื อ
รวมหัว
๓
ข้อวิชำได้ตำมควำมเหมำะสม
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒๗
๑.๕

- ๑๐ รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยน GABRIEL
๒. คู่มือกำรเรี ยน EXOCET
๓. คู่มือกำรเรี ยน C – 801
๔. คู่มือกำรเรี ยน HARPOON
๕. คู่มือกำรเรี ยน ASPIDE
ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๖. คู่มือกำรเรี ยน MISTRAL
๗. คู่มือกำรเรี ยน เป้ ำลวง RBOC
๘. คู่มือกำรเรี ยน เป้ำลวง DAGAIE
๙. คู่มือกำรเรี ยน OPTICAL SIGHT
๑๐. คู่มือกำรเรี ยน ROCKET FLARE
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๑ ผนวก ง.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๔ วัตถุระเบิด กำรลำเลียง ข้อระมัดระวังและกำรเก็บรักษำ
.๕ หน่วยกิต (๘ – ๐ – ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็ นต่ำง ๆ ของวัตถุระเบิด กำร
ลำเลียง
ข้อระมัดระวังและกำรเก็บรักษำวัตถุระเบิด ตลอดจนลูกปื นและชนวน ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิ
หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่ำว ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. วัตถุระเบิด (๒/๐)
๑.๑ ชนิดของวัตถุระเบิดที่ควรทรำบ
๑.๒ ข้อมูลสำคัญของวัตถุระเบิดแต่ละชนิด
๒. กำรลำเลียงวัตถุระเบิด (๒/๐)
๒.๑ ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกำรลำเลียง
๒.๒ กำรลำเลียงในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
๓. ข้อระมัดระวังและกำรเก็บรักษำวัตถุระเบิด (๒/๐)
๓.๑ กำรระวังอันตรำยเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
๓.๒ กำรเก็บรักษำวัตถุระเบิดแต่ละชนิด
๔. ลูกปื นและชนวน (๒/๐)
๔.๑ ชนิดของลูกปื นต่ำง ๆ
๔.๒ ชนิดและอำกำรของชนวนต่ำง ๆ
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- วัตถุระเบิด

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๒
-

-กำรลำเลียงวัตถุระเบิด
- ข้อควรระมัดระวังและ
กำรเก็บรักษำวัตถุ
ระเบิด
- ลูกปื นและชนวน

๒
๒

-

๒

-

รวม

๘

-

หน่วย
กิต

๐.๕

กำรวัดและกำร
หมำยเหตุ
ประเมินผล
-สอบข้อเขียน -ทำกำรสอบโดยแยกหรื อ
รวมหัวข้อวิชำได้ตำม
ควำมเหมำะสม

- ๑๒ รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนวัตถุระเบิดของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๒. คู่มือกำรลำเลียง และเก็บรักษำวัตถุระเบิดของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๓. คู่มือกำรเรี ยนลูกปื นและชนวนของแผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๓ ผนวก จ.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๕ กำรควบคุมกำรยิง
๑ หน่วยกิต (๑๔ – ๓ – ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรยิง อุปกรณ์ควบคุมกำรยิง
เบื้องต้น เครื่ องควบคุมกำรยิงแบบต่ำงๆ และกำรสอบศูนย์ ให้สำมำรถนำไปใช้เป็ นหลักในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรควบคุมกำรยิงแบบต่ำง ๆ (๖/๓)
๑.๑ ทฤษฎีปืนใหญ่เรื อเบื้องต้น (๒/๐)
๑.๒ กำรยิงอิสระ (๐/๓)
๑.๓ กำรยิงฉำก สอ. และกำรปื น สอ.ระยะใกล้ (๒/๐)
๑.๔ กำรยิงสนับสนุนด้วยปื นเรื อ (๒/๐)
๒. เครื่ องควบคุมกำรยิงแบบต่ำง ๆ (๖/๐)
๓. กำรสอบศูนย์ (๒/๐)
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
- กำรควบคุมกำรยิง
๖
๓
-สอบข้อเขียน -ทำกำรสอบโดยแยกหรื อ
รวมหัว
แบบต่ำง ๆ
ข้อวิชำได้ตำมควำมเหมำะสม
- เครื่ องควบคุมกำรยิง
๖
-ปฏิบตั ิประเมิน -ปฏิบตั ิเพื่อเสริ มควำมรู ้ควำม
แบบต่ำง ๆ
ผลทัว่ ไป
เข้ำใจไม่คิดหน่วยกิต
- กำรสอบศูนย์
๒
รวม
๑๔
๓
๑
หัวข้อวิชำ

- ๑๔ รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยน ทฤษฎีปืนใหญ่เรื อเบื้องต้น
๒. คู่มือกำรเรี ยน กำรยิงอิสระ
๓. คู่มือกำรเรี ยน กำรยิงฉำก สอ.
๔. คู่มือกำรเรี ยน กำรปื น สอ.ระยะใกล้
๕. คู่มือกำรเรี ยน กำรยิงสนับสนุนด้วยปื นใหญ่เรื อ
๖. คู่มือกำรเรี ยน เครื่ องควบคุมกำรยิงเบื้องต้น
๗. คู่มือกำรเรี ยน กำรสอบศูนย์
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำกำรฝึ ก กฝร.

ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๕ ผนวก ฉ.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๖ ควำมรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
๐ หน่วยกิต (๖ – ๐ – ๐)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับกำรปรำบเรื อดำน้ ำโดยทัว่ ไป สำหรับเป็ น
พื้นฐำนในกำรศึกษำถึงอำวุธปรำบเรื อดำน้ ำที่เกี่ยวข้องต่อไป
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรปรำบเรื อดำน้ ำโดยทัว่ ไป (๓/๐)
๑.๑ หลักกำรโดยทัว่ ไป
๑.๒ หน่วยปรำบเรื อดำน้ ำ
๑.๓ แนวควำมคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับสงครำมปรำบเรื อดำน้ ำ
๑.๔ เครื่ องมือค้นหำเรื อดำน้ ำและอำวุธปรำบเรื อดำน้ ำโดยทัว่ ไป
๒. คุณลักษณะและยุทธวิธีเรื อดำน้ ำ (๓/๐)
๒.๑ ประวัติเรื อดำน้ ำ
๒.๒ คุณลักษณะของเรื อดำน้ ำ
๒.๓ เรื อดำน้ ำในยุคปั จจุบนั
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
- กำรปรำบเรื อดำน้ ำ
๓
-ประเมินผล
-ไม่คิดหน่วยกิตแต่กำหนดไว้
ทัว่ ไป
โดยทัว่ ไป
เพื่อเสริ มควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
- คุณลักษณะและยุทธ
๓
พื้นฐำน
วิธีเรื อดำน้ ำ
รวม
๖
๐
รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. ATP 28 JANE,S FIGHTING SHIP/WEAPON SYSTEM
๒. US. FLEET ASW SCHOOL SANDIEGO 1972 NAVPER 10130 – B
๓. คู่มือกำรฝึ กปรำบเรื อดำน้ ำของ น.ต.ชำติ นำวำวิจิตร
๔. ATP + (A) VOLUME (2) CHANGE 9
๕. NWP 55 – 2
หัวข้อวิชำ

- ๑๖ ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๗ ผนวก ช.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๗ เครื่ องมือค้นหำและอุปกรณ์ในกำรปรำบเรื อดำน้ ำ
๐.๕ หน่วยกิต (๙ – ๐ – ๐.๕)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในหลักกำรเบื้องต้นของโซนำร์ โซนำร์
แบบต่ำง ๆ และกำรทำงำนโดยสังเขป ตลอดจนเครื่ องล่อตอร์ ปิโด
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. โซนำร์และอุปกรณ์ (๙/๐)
๑.๑ หลักกำรเบื้องต้นของโซนำร์
๑.๒ โซนำร์ แบบต่ำง ๆ และกำรทำงำน
๑.๓ เครื่ องล่อตอร์ ปิโด
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- โซนำร์และอุปกรณ์
รวม

จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๙
-สอบข้อเขียน
๙
.๕

หมำยเหตุ

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนของ US FLEET ASW SCHOOL SANSIEGO 1927 NAVPER 10130 +
10138 เอกสำรกำรบรรยำยของบริ ษทั KRUPP ATLAS - ELEKTRONIC
๒. คู่มือระบบปรำบเรื อดำน้ ำ ร.ล.พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๘ ผนวก ซ.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๘ อำวุธและระบบปรำบเรื อดำน้ ำ
๒.๕ หน่วยกิต (๔๐ – ๓ – ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับอำวุธปรำบเรื อดำ ระบบปรำบเรื อดำน้ ำของ
เรื อที่มีใน ทร.ไทย และเครื่ องควบคุมกำรยิงอำวุธปรำบเรื อดำน้ ำ เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. อำวุธปรำบเรื อดำน้ ำ (๓๐/๐)
๑.๑ ประวัติและวิวฒั นำกำรของอำวุธปรำบเรื อดำน้ ำ
๑.๒ ระเบิดลึก MK 6 และ MK 9
๑.๓ เครื่ องยิง K – GUN และรำงปล่อย
๑.๔ ตอร์ ปิโดปรำบเรื อดำน้ ำแบบ MK 44 MOD 1 , MK 46 , STINGRAY
๑.๕ ท่อยิงตอร์ ปิโดปรำบเรื อดำน้ ำและเครื่ องควบคุมกำรยิง
๑.๖ จรวดปรำบเรื อดำน้ ำชุ ด ร.ล.เจ้ำพระยำ
๑.๗ อำวุธนำวิถีปรำบเรื อดำน้ ำแบบ ASROC
๑.๘ อำวุธปรำบเรื อดำน้ ำแบบอื่น ๆ
๒. ระบบปรำบเรื อดำน้ ำและเครื่ องควบคุมกำรยิงอำวุธปรำบเรื อดำน้ ำ (๑๐/๐)
๒.๑ เรื อฟริ เกต ชุด ร.ล.ตำปี
๒.๒ เรื อคอร์ เวต ชุด ร.ล.รัตนโกสิ นทร์
๒.๓ เรื อ ตกด. ชุด ร.ล.คำรณสิ นธุ
๒.๔ เรื อฟริ เกต ชุด ร.ล.เจ้ำพระยำ
๒.๕ เรื อฟริ เกต ชุด ร.ล.พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
๓. ดูงำนหน่วยปรำบเรื อดำน้ ำ (๐/๓)
๓.๑ ดูงำนเพื่อเสริ มควำมรู ้ควำมเข้ำใจ (ไม่คิดหน่วยกิต)

- ๑๙ สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
- อำวุธปรำบเรื อดำน้ ำ
๓๐
-สอบข้อเขียน -ทำกำรสอบโดยแยกหรื อ
รวมหัว
- ระบบปรำบเรื อดำน้ ำ ๑๐
ข้อวิชำได้ตำมควำมเหมำะสม
และเครื่ องควบคุม
กำรยิงอำวุธปรำบ
เรื อดำน้ ำ
-ดูงำนหน่วยปรำบเรื อ
๓
ดำน้ ำ
หัวข้อวิชำ

รวม

๔๐

๓

๒.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. TOEPEDOMAN’S MATE 3&2 NAVP 16017 – A CHART 12 NAVAL ORDNANCE &
GUNNERY NAVPERS 16116 – A CHART
๒. รำยงำนกำรดูงำนของ น.อ.เกรี ยงศักดิ์ ศรี ภูมิ
๓. OP 2890
๔. คู่มือกำรเรี ยนของ US. FLEET ASW SCHOOL SANDIEGO 1966
๕. คู่มือสรรพำวุธ ทร.ที่ คส., 114 , 214 , 314 , 416 และ น.ส. 117
๖. THE A/S OFFICER NAVPERS 10778
๗. คู่มือ CONTROL PANEL MK 264 MOD 1
๘. ระบบปรำบเรื อดำน้ ำ ร.ล.พุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๒๐ ผนวก ฌ.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๙ ทุ่นระเบิด
๑.๕ หน่วยกิต (๒๗ – ๐ – ๓)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป
เพื่อเพิม่ พูนควำมรู ้ควำมเข้ำใจแก่ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ทุ่นระเบิดแบบต่ำง ๆ
๑.๑ ทุ่นระเบิดแบบเดนมำร์ ค แบบ ๗๐ และ ๘๐ (๙/๐)
๑.๒ ทุ่นระเบิด MK.6 (๓/๐)
๑.๓ ทุ่นระเบิด MK.18 (๓/๐)
หลักกำรทำงำนของทุ่นระเบิด
๑.๔ ทุ่นระเบิด MK.36 (๓/๐)
กำรแบ่งประเภทของทุ่นระเบิด
๑.๕ ทุ่นระเบิด MK.25 (๓/๐)
ส่ วนประกอบของทุ่นระเบิด
๑.๖ ทุ่นระเบิด MK.52 (๓/๐)
๑.๗ ทุ่นระเบิดฝึ ก VEMS (๓/๐)
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
-ทุ่นระเบิดแบบต่ำง ๆ ๒๗
-สอบข้อเขียน -ทำกำรสอบโดยแยกหรื อ
รวมหัว
ข้อวิชำได้ตำมควำมเหมำะสม
รวม
๒๗
๑.๕
หัวข้อวิชำ

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
ตำรำมำตรฐำนวิชำทุ่นระเบิดสำหรับจ่ำและพันจ่ำ กร. ที่เกี่ยวข้องกับทุ่นระเบิดแบบต่ำง ๆ ที่กำหนด
ไว้ในวิชำนี้ ของแผนกกำรทุ่นระเบิด กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๒๑ ผนวก ญ.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๑๐ กำรกวำดทุ่นระเบิด
๑ หน่วยกิต (๑๔ – ๐ – ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป
เพื่อเพิม่ พูนควำมรู ้ควำมเข้ำใจแก่ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมในวิชำกำรกวำดทุ่นระเบิดให้
สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ชนิดและคุณสมบัติของเรื อกวำดทุ่นระเบิด (๑/๐)
๑.๑ ขนำดของเรื อกวำด
๑.๒ กวำดแบบอะไร/ที่ไหน
๑.๓ ควำมเร็ วในกำรกวำด
๑.๔ ควำมปลอดภัยในกำรกวำด
๒. ทุ่นหมำยเขตแบบ ๑ และแบบ ๓ (๒/๐)
๒.๑ ควำมต้องกำรในกำรใช้
๒.๒ จุดประสงค์ในกำรใช้
๒.๓ วิธีกำรใช้
๓. เครื่ องกวำดทุ่นระเบิดแบบโอ (๖/๐)
๓.๑ กำรปล่อยและกำรเก็บ
๓.๒ กำรประกอบกรรไก
๓.๓ กำรซ่อมบำรุ งรักษำ
๓.๔ ควำมปลอดภัยในกำรกวำด
๔. เครื่ องกวำดทุ่นระเบิดแบบแม่เหล็ก (๓/๐)
๔.๑ กำรปล่อยและกำรเก็บ
๔.๒ หำงกวำดแม่เหล็กชนิดหำงตรง และชนิดหำงโค้ง
๔.๓ กำรทำงำนและกำรเรี ยกชื่อชิ้นส่ วนต่ำง ๆ ของสำย
๕. เครื่ องกวำดทุ่นระเบิดเสี ยง (๒/๐)
๕.๑ กำรปล่อยและกำรเก็บ
๕.๒ ควำมต้องกำรในกำรใช้เสี ยงสู ง/กลำง/ต่ำ
๕.๓ กำรซ่อมบำรุ งรักษำ

- ๒๒ สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและกำร
หน่วยกิต
หมำยเหตุ
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
- ชนิดและคุณสมบัติ
๑
-สอบข้อเขียน -ทำกำรสอบโดยแยกหรื อ
ของเรื อกวำดทุ่น
รวมหัวข้อวิชำได้ตำมควำม
ระเบิด
เหมำะสม
- ทุ่นหมำยเขตแบบ ๑
๒
และแบบ ๓
-เครื่ องกวำดทุ่น
๖
ระเบิดแบบโอ
- เครื่ องกวำดทุ่น
๓
ระเบิดแบบแม่เหล็ก
- เครื่ องกวำดทุ่น
๒
ระเบิดเสี ยง
รวม
๑๔
๑
หัวข้อวิชำ

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
ตำรำมำตรฐำนวิชำทุ่นระเบิดสำหรับจ่ำและพันจ่ำ กร. ที่เกี่ยวข้องกับทุ่นระเบิดแบบต่ำง ๆ ที่กำหนด
ไว้ในวิชำนี้ ของแผนกกำรทุ่นระเบิด กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๒๓ –
ผนวก ฎ.
ชื่อวิชำ ๒๒๑๗.๑๑ ดีเกำส์ ซิ่ง
๑ หน่วยกิต (๑๔ – ๐ – ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อเพิม่ พูนควำมรู ้ควำมเข้ำในแก่ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมในวิชำดีเกำส์ซิ่งให้สำมำรถนำไป
ปฏิบตั ิหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ทฤษฎีของแม่เหล็ก สนำมแม่เหล็กโลก (๒/๐)
๑.๑ โครงสร้ำงสนำมแม่เหล็กโลก
๑.๒ ขั้วสนำมแม่เหล็กโลก
๑.๓ เส้นแรงและแรงแยกสนำมแม่เหล็กโลก
๑.๔ ควำมเข้มของสนำมแม่เหล็กโลก
๒. แม่เหล็กเรื อ (๒/๐)
๒.๑ เรื อกลำยเป็ นแม่เหล็ก
๒.๒ แม่เหล็กชักนำ
๒.๓ แม่เหล็กถำวร
๒.๔ แม่เหล็กเรื อรวม
๒.๕ กำรเปลี่ยนแปลงของสนำมแม่เหล็กเรื อชักนำ
๓. ชนิดของขดดีเกำส์ซิ่งและประโยชน์ (๖/๐)
๓.๑ ขดต่ำง ๆ ของดีเกำส์ซิ่ง
๓.๒ กำรตรวจขั้วของกระแสไฟดีเกำส์ซิ่ง
๓.๓ กำรควบคุมและประโยชน์
๔. กำรแก้อตั รำผิดจำกทิศหัวเรื อและแลตติจูด (๔/๐)
๔.๑ กำรแก้อตั รำผิดซึ่ งเกิดจำกตำบลที่และทิศทำงของเรื อ

- ๒๔ สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- ทฤษฎีของแม่เหล็ก
สนำมแม่เหล็กโลก
- แม่เหล็กเรื อ
-ชนิดของขดดีเกำส์ซิ่ง
และประโยชน์
- กำรแก้อตั รำผิดจำก
ทิศหัวเรื อและแลตติจูด
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๒
๒
๖

-

๔

-

๑๔

-

หน่วย
กิต

กำรวัดและกำร
หมำยเหตุ
ประเมินผล
-สอบข้อเขียน -ทำกำรสอบโดยแยกหรื อรวม
หัวข้อวิชำได้ตำมควำมเหมำะสม

๑

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
ตำรำมำตรฐำนวิชำทุ่นระเบิดสำหรับจ่ำและพันจ่ำ กร. ที่เกี่ยวข้องกับทุ่นระเบิดแบบต่ำง ๆ ที่กำหนด
ไว้ในวิชำนี้ ของแผนกกำรทุ่นระเบิด กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และกองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

