หลักสู ตร ๒๒๓๓ พลประจำเครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม.
แผนกกำรปื น
กองฝึ กกำรอำวุธ
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๕๐

คำนำ
หลักสู ตร ๒๒๓๓ พลประจำเครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม.ฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งมำจำกหัวข้อกำร
อบรมเดิมที่เคยเปิ ดอบรมมำแล้ว รวม ๕ ครั้ง ซึ่ งแต่ละครั้งได้เว้นช่วงระยะเวลำหลำยปี คือเปิ ดกำรอบรมครั้งแรก
เมื่อปี งป. ๓๗และครั้งสุ ดท้ำยเมื่อปี งป.๔๘ และกำรอบรมแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลำสั้นฯเพียง ๑ สัปดำห์ (ประมำณ
๓๐ ชัว่ โมง) โดยระหว่ำงช่วงเวลำที่ กฝร.ไม่ได้เปิ ดกำรอบรมในหัวข้อวิชำนี้น้ นั กำลังพลที่เกี่ยวข้องจะถ่ำยทอด
ควำมรู ้จำกกำรรับส่ งหน้ำที่กนั โดยตรง กฝร.จึงไม่ได้จดั เตรี ยมกำรอบรมดังกล่ำวขึ้นเป็ นหลักสู ตรถำวร แต่จะเปิ ด
กำรอบรมเมื่อถึงช่วงเวลำที่จำเป็ น และอำจจะงดเปิ ดกำรอบรมต่อเนื่ องหลำยปี หรื อยกเลิกไปแล้วแต่กรณี
กำรที่ กฝร.ได้ปรับปรุ งหัวข้อกำรอบรมแต่เดิมขึ้นเป็ นหลักสู ตรถำวรครั้งนี้เป็ นไปตำมผลกำรสัมนำ
เพื่อพัฒนำปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งใหญ่ของ กร.(กฝร.) ที่ได้รับอนุมตั ิจำก ทร. ระหว่ำงวันที่ ๑๕-๑๗ ส.ค. ๔๘ ที่ให้
คงกำรอบรมดังกล่ำวไว้โดยยังไม่ให้ยกเลิก แต่ให้ปรับปรุ งเนื้อหำให้มีควำมเหมำะสมทันสมัย พร้อมที่จะใช้หลักสู ตรเปิ ด
กำรฝึ กอบรมได้เมื่อมีควำมจำเป็ น ดังนั้นจึงได้ทำกำรปรับปรุ งหัวข้อกำรอบรมเดิมให้เป็ นไปตำมแนวทำงดังกล่ำว
บรรจุไว้ในหลักสุ ตรนี้แล้ว รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลำของหลักสู ตรไว้ ๑ สัปดำห์เท่ำกับกำรอบรมเดิม
เมื่อได้เปิ ดทำกำรอบรมตำมหลักสู ตรนี้แล้วหำกพบว่ำยังมีขอ้ บกพร่ องไม่เหมำะสมด้วยประกำรใด
กฝร.จะได้พิจำรณำปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีควำมสมบูรณ์ข้ ึนในโอกำศต่อไป
กองกำรฝึ กกองเรื อยุทธกำร
พฤษภำคม ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๒๒๓๓ พลประจำเครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม.
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๕๐
๑. ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ในวิชำ เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม. ซึ่ งมีติดตั้งอยูม่ ในเรื อ ตกฝ. และ ตกช. ให้แก่
ผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่พลเล็งยิง และพลบรรจุเครื่ องยิงลูกระเบิดดังกล่ำวได้อย่ำงปลอดภัยและมี
ประสิ ทธิภำพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นนำยทหำรประทวน ชั้นยศ จ.ต. – จ.อ. พรรคนำวิน เหล่ำทหำรกำรปื น และหรื อนำยทหำรประทวนไม่
จำกัดพรรคเหล่ำ ที่ ทำงหน่ วยพิจำรณำให้เป็ นพลบรรจุหรื อเป็ นผูช้ ่ วยพลประจำเครื่ องยิงลู กระเบิดขนำด ๘๑ มม.
จำนวน ๒๐ นำย
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๑ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์ มีกำรศึกษำ ๕ วัน
๔.๒ กำหนดเวลำกำรฝึ กหัดศึกษำประจำวัน
๐๖๐๐ - ๐๗๐๐ พลศึกษำ
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ พลศึกษำหรื อทหำรรำบ
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลำของผูบ้ งั คับบัญชำ/ศึกษำในห้องเรี ยน
๔.๓ กำรศึกษำในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลำประมำณ ๓๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กำรกำหนดกำรเปิ ดและปิ ดอบรมเป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร. ที่ กร.อนุมตั ิ
๕. กำรดูกิจกำรนอกหน่วยและกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย
- ไม่มี
๕.๒ กำรบรรยำยพิเศษ
- ไม่มี
๖. คะแนนประจำตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร.ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วยคะแนน
ประจำตัวนักเรี ยนทหำร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
ตำมระเบียบกองทัพเรื อ ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบียบกรมยุทธศึกษำทหำรเรื อ ว่ำด้วยกำรดำเนิ น
กำรศึกษำของโรงเรี ยน ซึ่ งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำม ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย กำรดำเนินกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำซึ่ งมิได้จดั กำรศึ กษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้ อมกับฉบับ แก้ไขเพิ่ มเติ มฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชัว่ โมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกำหนดชัว่ โมง
กำรปฏิบตั ิประมำณ 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 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

ชื่อวิชา
- เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม.
และส่ วนประอบ
- ลูกระเบิดยิงจำกเครื่ องยิงขนำด ๘๑ มม.
- หน้ำที่ประจำเครื่ องยิง กำรป้ องกันอันตรำย
- กำรแก้ไขข้อขัดข้อง กำรปรนนิบตั ิบำรุ ง
รวม

ทฤษฎี
๑๒

จำนวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๑

รวม
๑๓

หน่วยกิต
๑

๖
๓

๖

๑
๑

๗
๑๐

๐.๕
๐.๕

๒๑

๖

๓

๓๐

๒

๑๐. กำรบรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ กำรบรรยำยหลักสู ตร มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑ เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม.และส่ วนประกอบ
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ลูกระเบิดยิงจำกเครื่ องยิงขนำด ๘๑ มม.
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ หน้ำที่ประจำเครื่ องยิง กำรป้ องกันอันตรำย กำรแก้ไขข้อขัดข้อง
ผนวก ค.
กำรปรนนิบตั ิบำรุ ง
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๒๒๓๓ เป็ นหมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำ กำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำ หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชำในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ
ชัว่ โมงกำรสอนทำงทฤษฎี และหลังเครื่ องหมำย / คือชัว่ โมงกำรสอนทำงปฏิบตั ิ

-๓รำยกำรผนวก
ผนวก ก.วิชำ ๒๒๓๓.๑ เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม. และส่ วนประกอบ
๑๓ ชัว่ โมง หน้ำ ๔
ผนวก ข.วิชำ ๒๒๓๓.๒ ลูกระเบิดจำกเครื่ องยิงขนำด ๘๑ มม.
๗ ชัว่ โมง หน้ำ ๕
ผนวก ค.วิชำ ๒๒๓๓.๓ หน้ำที่ประจำเครื่ องยิง กำรป้ องกันอันตรำย กำรแก้ไขข้อขัดข้อง ปรนนิบตั ิบำรุ ง
๑๐ ชัว่ โมง หน้ำ ๖
________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๒๒๓๓.๑ เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม. และส่ วนประกอบ
๑ หน่วยกิต( ๑๒ - ๐ -๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับ เครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม.และส่ วนประกอบ
ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่พลประจำเครื่ องยิง ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ข้อมูลทัว่ ไป (๑/๐)
๒. ส่ วนประกอบของปื น (๒/๐)
๓. สสำรและอำกำร (๙/๐)
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ข้อมูลทัว่ ไป
- ส่ วนประกอลของ ค.๘๑
- สสำรและอำกำร
รวม

จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและ
หน่วยกิต
กำรประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๑
๒
๙
-สอบข้อเขียน
๑๒
๑

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนเครื่ องยิงลูกระเบิด ขนำด ๘๑ มม. ของ แผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๕ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๒๒๓๓.๒ ลูกระเบิดจำกเครื่ องยิงขนำด ๘๑ มม.
๐.๕ หน่วยกิต (๖-๐-๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป
เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำ มีควำมรู ้เกี่ยวกับ ตัวลูกระเบิดยิงจำกเครื่ องยิง ขนำด ๘๑ มม.
ชนวนดินขับ และตำรำงยิง ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่พลประจำเครื่ องยิงลูกระเบิดดังกล่ำว ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ตัวลูกระเบิดยิงจำกเครื่ องยิง (๑/๐)
๒. ชนวนชนิดต่ำง ๆ ของ ลยด.ขนำด ๘๑ มม. (๒/๐)
๓. ดินขับ (ส่ วนบรรจุหลักและส่ วนบรรจุเพิม่ ) (๒/๐)
๔. ตำรำงยิงของ ลยด.ขนำด ๘๑ มม.ชนิดต่ำง ๆ (๑/๐)
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ตัวลูกระเบิดจำกเครื่ องยิง
- ชนวนชนิดต่ำง ๆ ของ ลยด.๘๑ มม.
- ตำรำงกำรยิง
- ดินขับ
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๑
๒
๒
๑
๖
-

หน่วยกิต

กำรวัดและ
หมำยเหตุ
กำรประเมินผล

- สอบข้อเขียน
๐.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
คู่มือกำรเรี ยนเครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม. ของ แผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ค.
ชื่อวิชำ ๒๒๓๓.๓ หน้ำที่ประจำเครื่ องยิง กำรป้ องกันอันตรำย แก้ไขข้อขัดข้อง กำรปรนนิบตั ิบำรุ ง ๐.๕ หน่วยกิต
(๑-๑๕-๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำ มีควำมรู ้และควำมชำนำญ เกี่ยวกับหน้ำที่ประจำเครื่ องยิง กำรป้ องกันอันตรำย
แก้ไขข้อขัดข้อง กำรปรนนิบตั ิบำรุ ง ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่พลประจำเครื่ องยิง ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. หน้ำที่ประจำเครื่ องยิง
๒. กำรป้ องกันอันตรำย
๓. กำรแก้ไขข้อขัดข้อง
๔. กำรปรนนิบตั ิบำรุ ง
๕. ฝึ กยิง ค.๘๑ เพื่อควำมคุน้ เคย ๓ นัด/คน
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
- หน้ำที่ประจำเครื่ องยิง
- กำรป้ องกันอันตรำย
- กำรแก้ไขข้อขัดข้อง
- กำรปรนนิบตั ิบำรุ ง
- ฝึ กยิงอำวุธ
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
๑
๓
๑
๓
๑
๓
๓
๓
๑๕

หน่วยกิต

กำรวัดและ
กำรประเมินผล

- ฝึ กปฏิบตั ิ
๐.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรเรี ยนเครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม. ของ แผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
๒. แบบฝึ กเครื่ องยิงลูกระเบิดขนำด ๘๑ มม.ของ แผนกกำรปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมำยเหตุ

