หลักสู ตร ๒๒๒๑ นายปื นกล ๓๐ มม.เอ็ม.เอส.ไอ.
แผนกการปื น
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๖

คานา
หลักสู ตรนายปื นกล ๓๐ มม.เอ็ม.เอส.ไอ. ฉบับนี้ได้จดั ทาขึ้นจากหัวข้อการฝึ กอบรมที่ กฝร.เคยจัดไว้
ตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี
สาหรับอบรมนายทหารประทวนเหล่าทหารการปื น เพื่อเพิม่ พูนความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อเพื่อเตรี ยมผลัดเปลี่ยนกาลังพลที่จะต้องทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับปื นนี้ ตามช่วง
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ปื น ๓๐ มม.เอ็ม.เอส.ไอ. เป็ นปื นที่ติดตั้งในเรื อชุด ร.ล.ลาดหญ้า ได้เปิ ดการอบรมกาลังพลที่เกี่ยวข้อง
กับปื นดังกล่าวมาแล้ว ๑ ครั้ง และยังจะต้องเปิ ดการอบรมต่อไปอีกตามความจาเป็ น กฝร.จึงได้นาผลการอบรมที่เคย
ดาเนินการมาแล้วพิจารณาปรับปรุ งเนื้อหาให้เกิดความเหมาะสม และจัดทาขึ้นเป็ นหลักสู ตรฉบับถาวร เพื่อใช้เป็ น
หลักฐานในการฝึ กอบรมของหน่วย ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยต่อไป
เมื่อได้เปิ ดการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรฉบับนี้แล้ว หากพบว่ามีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้เหมาะสมเป็ น
ประการใด กฝร.จะได้ปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
กันยายน ๒๕๔๖

หลักสู ตร ๒๒๒๑ นายปื นกล ๓๐ มม.เอ็ม.เอส.ไอ.
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๖
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพือ่ เพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับปื นกล ๓๐ มม.เอ็ม.เอส.ไอ. ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความสามารถใน
การใช้ปืน การแก้ไขข้อขัดข้อง ตลอดจนการป้ องกันอันตราย ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมทาหน้าที่เป็ นพลประจาปื นและ
นายปื น ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารประทวน 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 อศึกษาตามลาพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๖๐ ชัว่ โมง
๔.๔ การกาหนดวันเปิ ดและปิ ดอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
- ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- ไม่มี
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตาม ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยคะแนนประจาตัว
นักเรี ยนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ตามระเบี ยบกองทัพเรื อ ว่าด้วยการศึ กษา พ.ศ.๒๕๓๐ และระเบี ยบกรมยุทธศึ กษาทหารเรื 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 การดาเนินการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่ งมิได้จดั การศึ กษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้ อมกับฉบับ แก้ไขเพิ่ มเติ มฉบับที่ 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
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ รวม
- ลักษณะทัว่ ไปและส่ วนประกอบของปื น
๘
๑
๙
- สสารและอาการของปื น
๒๓
๑๐
๑
๓๔
๑
- หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัดข้อง
๑
๑๕
๑
๑๗
และการบารุ งรักษา
รวม

๓๒

๒๕

๓

๖๐

๑

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ลักษณะทัว่ ไปและส่ วนประกอบของปื น
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ สสารและอาการของปื น
ผนวก ข.
๑๐.๑.๓ หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัอข้อง และการบารุ งรักษา
ผนวก ค.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๒๒๑ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชา กาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก คือ
ชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ

-๓รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๒๒๑.๑ ลักษณะทัว่ ไปและส่ วนประกอบของปื น
๙ ชม.หน้า ๔
ผนวก ข.วิชา ๒๒๒๑.๒ สสารและอาการของปื น
๓๔ ชม.หน้า ๕ - ๖
ผนวก ค.วิชา ๒๒๒๑.๓ หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัดข้อง และการบารุ งรักษา ๑๗ ชม.หน้า ๗
________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๒๒๒๑.๑ ลักษณะทัว่ ไป และส่ วนประกอบของปื น
๐ หน่วยกิต (๘ – ๐ – ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะและส่ วนประกอบของปื นกล ๓๐ มม.เอ็ม.
เอส.ไอ. ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพลประจาปื นหรื อนายปื น ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไปของปื น (๒/๐)
๑.๑ หน้าที่และขีดความสามารถของปื น
๑.๒ ข้อมูลทัว่ ไปของปื น/การควบคุมปื น
๒. ส่ วนประกอบของปื น (๖/๐)
๒.๑ ตัวปื น
๒.๒ ลูกเลื่อน/เครื่ องไก
๒.๓ เปลปื น/แท่นปื น
๒.๔ ศูนย์ปืน
๒.๕ ระบบป้อนและบรรจุลูกปื น
๒.๖ ระบบหันและกระดกปื น
๒.๗ ระบบไฟฟ้าควบคุมปื น
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- ลักษณะทัว่ ไปของปื น
- ส่ วนประกอบของปื น
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๒
-ประเมินผลตาม
๖
ความเหมาะสม
๘
-

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือการเรี ยนปื นกล ๓๐ มม.เอ็ม.เอส.ไอ. ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ
- ให้ตดั สิ นผล
ผ่าน/ไม่ผา่ น

-๕ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๒๒๒๑.๒ สสารและอาการของปื น
๑ หน่วยกิต (๒๓ – ๑๐ – ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้เกี่ยวกับสสารและอาการของปื นกล ๓๐ มม.เอ็ม.เอส.ไอ. ให้
สามารถนาหลักการต่าง ๆ ไปใช้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นพลประจาปื นหรื อนายปื น ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การทางานของส่ วนประกอบ (๓/๑)
๑.๑ หน้าที่และส่ วนประกอบ
๑.๒ การทางานเมื่อปื นถอยและกลับเข้าที่
๑.๓ การเปิ ดลูกเลื่อนด้วยมือและอาการกล
๒. ลูกเลื่อนและอาการ (๖/๓)
๒.๑ หน้าที่ ส่ วนประกอบ และการทางาน
๒.๒ การลัน่ ไกยิง
๓. การทางานของระบบป้อนและบรรจุลูกปื น (๖/๒)
๓.๑ ส่ วนประกอบของเครื่ องป้ อนลูกปื น
๓.๒ การทางาน
๔. เครื่ องรับแรงถอยและนาปื นกลับ (๓/๑)
๔.๑ หน้าที่ และส่ วนประกอบ
๔.๒ การทางาน
๕. ระบบหันกระดกปื น (๕/๓)
๕.๑ หน้าที่ ส่ วนประกอบ และการทางาน
๕.๒ ระบบควบคุมการหันกระดกปื น
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้ อวิชา
- การทางานของส่ วนกระบอกปื น
- ลูกเลื่อนและอาการ
- การทางานของระบบป้อนและบรรจุ
ลูกปื น
- เครื่ องรับแรงถอยและนาปื นกลับ
- ระบบหันกระดกปื น
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๓
๑
๖
๓
๖
๒
๓
๑
๕
๓
๒๓

๑๐

หน่วย
กิต

การวัดและ
การประเมินผล

- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๑

หมายเหตุ

-๖รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือการเรี ยนปื นกล ๓๐ มม.เอ็ม.เอส.ไอ. ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๒๒๒๑.๓ หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัดข้อง และการบารุ งรักษา
๐ หน่วยกิต (๑ – ๑๕ – ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้และความชานาญ เกี่ยวกับหน้าที่ประจาปื นกล ๓๐ มม.เอ็ม.
เอส.ไอ. การแก้ไขข้อขัดข้อง การป้ องกันอันตราย ตลอดจนการบารุ งรักษา ให้สามารถนาไปปฏิบติหน้าที่พล
ประจาปื นหรื อ นายปื น ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. หน้าที่ประจาปื น (๑/๖)
๑.๑ หน้าที่ของนายปื น และหน้าที่ของพลประจาปื น
๑.๒ การเตรี ยมปื นก่อนและหลังยิง
๒. การแก้ไขข้อขัดข้อง (๐/๓)
๒.๑ การบรรจุและการถอนลูกปื น
๒.๒ สาเหตุของข้อขัดข้องและการแก้ไข
๓. การป้ องกันอันตราย (๐/๓)
- ข้อระมัดระวังต่าง ๆ ในการใช้ปืน
๔. การบารุ งรักษา (๐/๓)
- การทา PMS.
สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- หน้าที่ประจาปื น
- การแก้ไขข้อขัดข้อง
- การป้ องกันอันตราย
- การบารุ งรักษา
รวม

จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่วยกิต
หมายเหตุ
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑
๖
- ประเมินผล
- ให้ตดั สิ นผล ผ่าน/ไม่ผา่ น
๓
ตามความ
๓
เหมาะสม
๓
๑
๑๕
๐.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือการเรี ยนปื นกล ๓๐ มม.เอ็ม.เอส.ไอ. ของ แผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

