หลักสู ตร ๒๒๒๓ จ่ าใหม่ เหล่าทหารการปื น
แผนกการปื น
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๗

คานา
หลักสู ตรจ่าใหม่เหล่าทหารการปื นฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งมาจากหลักสู ตรจ่าใหม่เหล่าทหารการปื น (รร.ชุมพลฯ) ที่
ยศ.ทร. ได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ ๖ ต.ค.๒๙ การปรับปรุ งหลักสู ตรนี้ข้ ึนใหม่ เนื่องจากหลักสู ตรฉบับเดิมได้ใช้มา
นาน เนื้ อหาไม่สอดคล้องกับหลักสู ตร นรจ.ของ ร.ร.ชุมพลฯ ที่ปรับปรุ งใหม่
หลักสู ตรฉบับเดิมใช้เวลาอบรม ๔ สัปดาห์ สาหรับหลักสู ตรที่ปรับปรุ งขึ้นใหม่น้ ี จาเป็ นต้องเพิ่มเวลาเพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้ อหาที่มีมากขึ้น จึงกาหนดเวลาของหลักสู ตรเป็ น ๑๐ สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้การอบรม
สามารถดาเนินการได้ครอบคลุมกับเนื้อหา รวมทั้งการใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิให้มากขึ้น ซึ่ งมีผลให้ผเู ้ ข้ารับการ
อบรมได้รับความรู ้ความสามารถเพิม่ ขึ้น
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรนี้แล้ว หากพบข้อบกพร่ องควรแก้ไขให้หลักสู ตรมีความเหมาะสม
เป็ นประการใด กฝร.จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้สมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
กรกฎาคม ๒๕๔๗

หลักสู ตร ๒๒๒๓ จ่าใหม่เหล่าทหารการปื น
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๗
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อให้จ่าสาเร็ จใหม่เหล่าทหารการปื น มีความรู ้ความชานาญเกี่ ยวกับอาวุธต่าง ๆ ที่มีแพร่ หลายเพิ่มขึ้นใน
กองเรื อยุทธการ โดยให้ รู้ถึ งข้อมู ลทั่วไปสสารและอาการของอาวุธปื นแต่ ละชนิ ด การเตรี ยมการก่ อนยิง การแก้ไข
ข้อขัดข้อง การป้ องกันอันตราย การลาเลี ยง การเก็บรักษาตลอดจนระเบียบข้อบังคับเกี่ ยวกับการสรรพาวุธ ให้สามารถ
นาไปปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง จ่าปื นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นจ่าสาเร็ จใหม่ พรรคนาวินเหล่าทหารการปื น ที่สาเร็ จการศึกษาจาก รร.ชุมพล ฯ
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๑๐ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ใน ๑ สัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาการฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษา
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ พลศึกษาหรื อศึกษาตามลาพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๓๐๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดอบรมและปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
- ฝึ กและศึกษาระบบอาวุธในเรื อ
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบกองทัพ เรื อว่าด้วยการศึ กษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบี ยบกรมยุทธศึกษา
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 ้
ปฏิ บตั ิ ตาม ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบี ยบ ยศ.ทร. ว่าด้วย การดาเนิ นการ
ศึกษาของสถานศึกษาซึ่ งมิได้จดั 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 หน่ วยกิ ต โดยไม่นับชัว่ โมงที่ สอบคิดเป็ นหน่ วยกิ ตและให้เทียบเศษของ
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
จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ รวม
-ปื นใหญ่
๕๔
๓๖
๓
๙๓
๔
- ปื นกล ๑
๕๔
๓๖
๓
๙๓
๔
- ปื นกล ๒
๕๔
๓๖
๓
๙๓
๔
- ระเบียบ/ข้อบังคับและวัตถุระเบิด
๑๘
๓
๒๑
๑
รวม
๑๘๐ ๑๐๘
๑๒
๓๐๐
๑๓
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ปื นใหญ่
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ ปื นกล ๑
ผนวก ข
๑๐.๑.๓ ปื นกล ๒
ผนวก ค
๑๐.๑.๔ ระเบียบ/ข้อบังคับและวัตถุระเบิด
ผนวก ง
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๒๒๓ เป็ นหมายเลขของหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ
ชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๓รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๒๒๓.๑ ปื นใหญ่
ผนวก ข. วิชา ๒๒๒๓.๒ ปื นกล ๑
ผนวก ค. วิชา ๒๒๒๓.๓ ปื นกล ๒
ผนวก ง. วิชา ๒๒๒๓.๔ ระเบียบ/ข้อบังคับและวัตถุระเบิด

๙๓ ชม.หน้า ๔
๙๓ ชม.หน้า ๕
๙๓ ชม.หน้า ๖
๒๑ ชม.หน้า ๗ - ๘

_______________

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๒๒๒๓.๑ ปื นใหญ่
๔ หน่วยกิต (๔๕ – ๓๖ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรบ มีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะและส่ วนประกอบของปื น สสารและ
การทางานของปื น การเตรี ยมการก่อนยิง การแก้ไขข้อขัดข้อง และการป้ องกันอันตราย ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นพลประจาปื นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- ข้ อมูลปื นทัว่ ไป
- สสารและอาการทัว่ ไปของปื น
- การถอดประกอบ
- การเตรี ยมการก่อนยิง
- การแก้ ไขข้ อขัดข้ อง
- การป้องกันอันตราย
- หน้ าที่ประจาปื น

หัวข้อวิชาและเนื้อหา
๑. ปื น ๑๐๐ มม.แบบ ๗๙ แท่นคู่ (๑๘/๑๒)
๒. ปื น ๗๖/๖๒ มม. ออโตเมลารา(๑๘/๑๒)
๓. ปื น ๗๖/๕๐ มม. แบบ ๙๓ มาร์ค.๒๒ ม็อด.๐ (๑๘/๑๒)

สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
ปื น ๑๐๐ มม.แบบ ๗๙ แท่นคู่
ปื น ๗๖/๖๒ มม. ออโตเมลารา
ปื น ๗๖/๕๐ มม. แบบ ๙๓ มาร์ค.
๒๒ ม็อด.๐
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑๘
๑๒
๑๘
๑๒
๑๘
๑๒
๕๔

๓๖

หน่วยกิต

การวัดและการ
ประเมินผล
- สอบข้อเขียน

๔

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
- คู่มือสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เล่ม ๑ ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
_______________

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ
- การปฏิบตั ิให้
คะแนนเป็ น
รายบุคคลจาก
การฝึ กในเรื อ

-๕ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๒๒๒๓.๒ ปื นกล ๑
๔ หน่วยกิต (๕๔ - ๓๖ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรบ มีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะและส่ วนประกอบของปื น สสารและ
การทางานของปื น การเตรี ยมการก่อนยิง การแก้ไขข้อขัดข้อง และการป้ องกันอันตราย ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นพลประจาปื นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและเนื้อหา
- ข้ อมูลปื นทัว่ ไป
- สสารและอาการทัว่ ไปของปื น
- การถอดประกอบ
- การเตรี ยมการก่อนยิง
- การแก้ ไขข้ อขัดข้ อง
- การป้องกันอันตราย
- หน้ าที่ประจาปื น

๑. ปื นกล ๔๐/๖๐ มม.(๑๘/๑๒)
๒. ปื นกล ๔๐/๗๐ มม. (๑๘/๑๒)
๓. ปื นกล ๓๗ มม.แบบ ๗๖ แท่นคู่ (๑๘/๑๒)

สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ปื นกล ๔๐/๖๐ มม.
- ปื นกล ๔๐/๗๐ มม.
- ปื นกล ๓๗ มม.แบบ ๗๖ แท่นคู่

รวม

การวัดและ
จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑๘
๑๒
-สอบข้อเขียน
๑๘
๑๒
- ปฏิบตั ิ
๑๘
๑๒
ประเมินผล
ทัว่ ไป
๕๔

๓๖

๔

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
- คู่มือสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เล่ม ๑ ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
_______________

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ
- กรปฏิบตั ิ
เพื่อเสริ ม
ความรู ้ความ
เข้าใจไม่คิด
หน่วยกิต

-๖-

ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๒๒๒๓.๓ ปื นกล ๒
๔ หน่วยกิต (๕๔ - ๓๖ – ๓)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรบ มีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะและส่ วนประกอบของปื น สสาร
และการทางานของปื น การเตรี ยมการก่อนยิง การแก้ไขข้อขัดข้อง และการป้ องกันอันตราย ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นพลประจาปื นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและเนื้อหา
- ข้ อมูลปื นทัว่ ไป
- สสารและอาการทัว่ ไปของปื น
- การถอดประกอบ
- การเตรี ยมการก่อนยิง
- การแก้ ไขข้ อขัดข้ อง
- การป้องกันอันตราย
- หน้ าที่ประจาปื น

๑. ปื นกล ๒๐ มม.แกม-ซีโอ.๑ (๑๘/๑๒)
๒. ปื นกล ๒๐ มม.มาร์ ค.๒๐ ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖ (๑๘/๑๒)
๓. ปื นกล .๕๐ นิ้ว (๑๘/๑๒)

สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ปื นกล ๒๐ มม.แกม-ซีโอ.๑
- ปื นกล ๒๐ มม.มาร์ค.๒๐ ดีเอ็ม.๒ ดี
เอ็ม.๖
- ปื นกล .๕๐ นิ้ว
รวม

การวัดและ
จานวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑๘
๑๒
-สอบข้อเขียน
๑๘
๑๒
- ปฏิบตั ิ
๑๘
๑๒
ประเมินผล
ทัว่ ไป
๕๔

๓๖

๔

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
- คู่มือสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เล่ม ๑ ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
_______________

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ
- กรปฏิบตั ิ
เพื่อเสริ ม
ความรู ้ความ
เข้าใจไม่คิด
หน่วยกิต

-๗ผนวก ง.
ชื่อวิชา ๒๒๒๓.๔ ระเบียบ/ข้อบังคับและวัตถุระเบิด
๑ หน่วยกิต ( ๑๘ – ๐ – ๓ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ในระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับข้อบังคับสรรพาวุธที่
สาคัญ และจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้องและปลอดภัย ตลอดจนมีความรู ้ถึงวัตถุ
ระเบิด และการทางานของลูกปื นและชนวนประเภทต่าง ๆ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ข้อบังคับสรรพาวุธ (๓/๐)
๑.๑ วิเคราะห์ศพั ท์
๑.๒ การบัญชี สถิติและประวัติ
๑.๓ การเบิกนาส่ งสรรพาวุธ
๑.๔ การลาเลียง การเก็บรักษาสรรพาวุธ
๒. งานธุรการสรรพาวุธ (๓/๐)
๒.๑ รายงานก่อนออกปฏิบตั ิราชการ
๒.๒ รายงานหลังกลับจากปฏิบตั ิราชการ
๒.๓ รายงานซ่อมทา
๓.ระเบียบการอาวูธ กร.ที่ ๑ และ ๒ (๑/๐)
๓.๑ การเรี ยกชื่อปื น การเขียนมุมหัน การเขียนหมายเลขปื น การสัง่ ปื น
๓.๒ การแบ่งเขตการยิง สอ.ในเรื อ
๔. อทร.๓๖๒๑ (๒/๐)
- การเรี ยกชื่อปื นในกองทัพเรื อ
๕. วัตถุระเบิดเบื้องต้น (๓/๐)
๖. ลูกปื นและชนวน (๖/๐)
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หัวข้ อวิชา
บรรยาย ปฏิบตั ิ หน่วยกิต การประเมินผล
- ข้อบังคับสรรพาวุธ
- งานธุรการสรรพาวุธ
- ระเบียบการอาวุธ กร.ที่ ๑ และ ๒
- อทร.๓๖๒๑
- วัตถุระเบิดเบื้องต้น
- ลูกปื นและชนวน
รวม

๓
๓
๑
๒
๓
๖
๑๘

-

-สอบข้อเขียน

๑

หมายเหตุ

-๘รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เล่ม ๓ ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.
๒. ระเบียบการอาวุธ กร.ที่ ๑ และ ๒
๓. อทร. ๓๖๒๑
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
_______________

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

