(เพือ่ พลาง)

หลักสู ตร ๒๒๒๔ เจ้ าหน้ าที่ประจาปื น ๕ นิว้
แผนกการปื น
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๐

คานา
ปั จจุบนั การอาวุธทางเรื อได้พฒั นาเปลี่ยนแปลงมาก แต่อาวุธปื นก็ยงั มีความจาเป็ นต้องติดตั้งกับเรื อ
รบแทบทุกประเภท เพราะเป็ นอาวุธที่มีราคาไม่สูงมาก จัดหาได้ง่าย มีความสง่างาม สาหรับ ทร.ได้นาอาวุธปื นรุ่ น
ใหม่เข้ามาใช้กบั เรื อรบต่าง ๆ ขณะนี้ได้แก่ปืน ๕ นิ้ว MK 42 และปื น ๕ นิ้ว MK 45 ซึ่ งเป็ นอาวุธค่อนข้างทันสมัย
เพื่อให้การใช้ปืนดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปด้วยความปลอดภัย จึงต้องมีการฝึ กและศึกษาให้
เกิดความชานาญ เพราะปื นแต่ละประเภทและชนิด จะมีขอ้ มูลและเทคนิคต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน การจัดทาหลักสู ตร
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจขึ้นเป็ นการเฉพาะ จะเป็ นการเตรี ยมการเพื่อใช้อาวุธให้เกิดความคุม้ ค่า
และได้ผลตามความมุ่งหมายของทางราชการ
เมื่อได้มีการฝึ กอบรมกาลังพลที่เกี่ยวข้องตามหลักสู ตรนี้แล้ว หากพบว่าหลักสู ตรยังมีขอ้ บกพร่ องควร
แก้ไขประการใด กฝร.จะได้ดาเนินการปรับปุรงหลักสู ตรให้เกิดความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
กรกฎาคม ๒๕๔๐

(เพื่อพลาง)
หลักสู ตร ๒๒๒๔ เจ้าหน้าที่ประจาปื น ๕ นิ้ว
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๐
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับปื น ๕ นิ้ว MK ๔๒ MOD ๙ และปื น ๕ นิ้ว MK ๔๕ MOD ๒ ตลอดจน
การแก้ไขข้อขัดข้องและการปรนนิบตั ิบารุ ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจาปื นหรื อผูท้ ี่พิจารณาเตรี ยมไว้บรรจุทดแทนอัตรา
ที่วา่ ง เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับปื นดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารประทวนพรรคนาวิน เหล่าทหารการปื น 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
๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ เป็ นเวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ พลศึกษาหรื อทหารราบ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๖๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
- ไม่มี
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 สาหรับวิชาที่ ไม่กาหนดหน่วยกิต 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 สาหรับวิชาที่ ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่ วยกิ ต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่ วยกิ ต 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 มีรายชื่ อวิชา จานวนชัว่ โมงและหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชา
- ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไป
- ระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์
- การเตรี ยมปื นและการปรนนิบตั ิบารุ ง
รวม

ทฤษฎี
๒๗
๑๘
๔๕

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๑
๑
๑๒
๑
๑๒

๓

รวม
๒๘
๑๙
๑๓
๖๐

หน่วยกิต
๑.๕
๑
๐.๕
๓

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไป
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ ระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์
ผนวก ข
๑๐.๑.๓ การเตรี ยมปื นและการปรนนิบตั ิบารุ ง
ผนวก ค
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๒๒๔ เป็ นหมายเลขของหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ ชัว่ โมงการสอน
ทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ

-๓รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๒๒๔.๑
ผนวก ข. วิชา ๒๒๒๔.๒
ผนวก ค. วิชา ๒๒๒๔.๓

ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไป
๒๘ ชัว่ โมง หน้า ๔
ระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์
๑๙ ชัว่ โมง หน้า ๕
การเตรี ยมปื นและการปรนนิบตั ิบารุ ง ๑๓ ชัว่ โมง หน้า ๖-๗
________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๒๒๒๔.๑ ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไป
๑.๕ หน่วยกิต ( ๒๗ - ๐ – ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ เกี่ยวกับลักษณะ และข้อมูลทัว่ ไปของปื น ๕ นิ้ว MK42 MOD 9
และ ปื น ๕ นิ้ว MK45 MOD 2 โดยจะสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับปื นดังกล่าวได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ข้อมูลที่จาเป็ นโดยทัว่ ไป (๒/๐)
๑.๑ ปื น ๕ นิ้ว MK42 MOD 9
๑.๒ ปื น ๕ นิ้ว MK45 MOD 2
๒. ลูกปื นและชนวน (๑/๐)
๒.๑ กระสุ นและดินปื น
๒.๒ การทางานของชนวน
๓. ส่ วนประกอบและอาการของปื น (๒๔/๐)
๓.๑ ระบบควบคุม
๓.๒ ระบบบรรจุ
๓.๓ ระบบ หัน - กระดก
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไป
- ลูกปื นและชนวน
- ส่ วนประกอบและอาการของปื น
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๒
๑
๒๔
- สอบข้อเขียน
๒๗
๑.๕

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
๑. คู่มือการเรี ยน ปื น ๕ นิ้ว MK42 MOD 9
๒. คู่มือการเรี ยน ปื น ๕ นิ้ว MK45 MOD 2
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๕ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๒๒๒๔.๒ ระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์
๑ หน่วยกิต ( ๑๘ - ๐ – ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิกส์ของปื น ๕ นิ้ว
MK42 MOD 9 และ ปื น ๕ นิ้ว MK45 MOD 2 โดยสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิต่อระบบไฟฟ้าและไฮ
ดรอลิกส์ของปื นดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ระบบไฟฟ้า (๙/๐)
๑.๑ ระบบควบคุมการยิง
๑.๒ วงจรไฟฟ้าอาวุธ
๑.๓ ระบบซินโคร
๒. ระบบไฮดรอลิกส์
๒.๑ ระบบควบคุมปื น
- ระบบหัน
- ระบบกระดก
๒.๒ ระบบบรรจุ
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบไฮดรอลิกส์
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๙
๙
- สอบข้อเขียน
๑๘
๑

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
๑. คู่ปืนการเรี ยนปื น ๕ นิ้ว MK42 MOD 9
๒. คู่มือการเรี ยนปื น ๕ นิ้ว MK45 MOD 2
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร.และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๖ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๒๒๒๔.๓ การเตรี ยมปื นและการปรนนิบตั ิบารุ ง
๐.๕ หน่วนกิต (๐ – ๑๒ – ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรี ยมปื น การปรนนิบตั ิบารุ ง
ตลอดจนการป้ องกันอันตราย ในการใช้ปืน ๕ นิ้ว MK42 MOD 9 และ ปื น ๕ นิ้ว MK45 MOD 2 ให้สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับปื นดังกล่าวเป็ นไปด้วยความปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. หน้าที่ประจาปื น (๐/๒)
๑.๑ การใช้ตูค้ วบคุมและสวิทช์ตดั การบรรจุ
๒. การเตรี ยมปื น (๐/๒)
๒.๑ การเตรี ยมการก่อนยิง
๒.๒ ขั้นตอนการเตรี ยมยิง
๒.๓ ขั้นตอนปฏิบตั ิในการใช้ปืน
๒.๔ ขั้นตอนปฏิบตั ิและการบรรจุ
๓. การป้ องกันอันตราย (๐/๒)
๓.๑ ขั้นตอนปฏิบตั ิในการถอนลูกปื น
๔. การแก้ไขข้อขัดข้อง (๐/๒)
๔.๑ การปฏิบตั ิเมื่อปื นขัดข้อง
๕. การปรนนิบตั ิบารุ ง (๐/๒)
๕.๑ การปฏิบตั ิงานตามบัตร PMS.
๖. การปฏิบตั ิหลังยิง (๐/๒)
๖.๑ ขั้นตอนการเลิกเตรี ยปื น
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- หน้าที่ประจาปื น
- การเตรี ยมปื น
- การป้ องกันอันตราย
- การแก้ไขข้อขัดข้อง
- การปรนนิบตั ิบารุ ง
- การปฏิบตั ิหลังยิง
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
หมายเหตุ
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๒
- การปฏิบตั ิฝึกในเรื อ
๒
๒
๒
๒
๒
- สอบปฏิบตั ิ
๑๒
๐.๕

-๗เอกสารที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
๑. คู่ปืนการเรี ยนปื น ๕ นิ้ว MK42 MOD 9
๒. คู่มือการเรี ยนปื น ๕ นิ้ว MK45 MOD 2
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร.และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

