หลักสู ตร ๒๒๓๐ เจ้ าหน้ าที่ปืนกล .๕๐ นิว้ เอ็ม ๒ ลากล้ องหนัก
แผนกการปื น
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๘

คานา
หลักสู ตรนายปื นกล .๕๐ นิ้ว ฉบับนี้ได้ปรับปรุ งขึ้นใหม่โดยแยกมาจากหลักสู ตร นายปื นกล ๒๐ อ.
และปื น .๕๐ นิ้ว ที่ ยศ.ทร.ได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ ๑๓ พ.ย.๒๘ ระยะเวลาในการอบรม ๒ สัปดาห์
การปรับปรุ งใหม่ได้แยกเนื้ อหาในส่ วนของปื นกล .๕๐ นิ้ว ออกมาจากหลักสู ตรที่ ยศ.ทร.ได้ให้ความ
เห็นชอบไว้แล้ว และปรับปรุ งเพิ่มเติมให้มีชวั่ โมงในด้านสสารการปื น ให้เพียงพอที่กาลังพลผูเ้ ข้ารับการอบรม
จะสามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่นายปื นดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และกาหนดเวลาสาหรับการอบรมของ
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับเวลาที่เพิ่มขึ้นเป็ น ๒ สัปดาห์ ซึ่ งแต่เดิมจะมีเนื้ อหาในส่ วนของปื นกล .๕๐ นิ้ว ประมาณ
๑ สัปดาห์เท่านั้น เนื่ องจากได้ผนวกไว้กบั การเรี ยนการสอนในเนื้อหาของปื นกล ๒๐ อ. ในหลักสู ตรเดียวกันด้วย
เมื่อได้เปิ ดการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรฉบับนี้แล้ว หากพบว่ามีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้เหมาะสมเป็ น
ประการใด กฝร.จะได้ปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ย.๒๕๔๘

หลักสู ตร ๒๒๓๐ เจ้าหน้าที่ปืนกล .๕๐ นิ้ว เอ็ม ๒ ลากล้องหนัก
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๔๙
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้เกี่ยวกับปื นกล .๕๐ นิ้ว ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความรู ้ความสามารถในการใช้ปืน การแก้ไข
ข้อขัดข้อง การป้ องกันอันตราย ให้พร้อมที่จะทาหน้าที่เป็ นนายปื นดังกล่าว ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
เป็ นนายทหารประทวนเหล่าทหารการปื 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
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ศึกษาในห้องเรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ - ๑๗๐๐ พลศึกษาหรื อศึกษาตามลาพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลาประมาณ ๖๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรมเป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษาประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
- ไม่มี
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
- ไม่มี
๖. การฝึ กยิงปื นด้วยกระสุ นจริ ง
- จานวน ๕๐ นัด / นาย
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
ชื่อวิชา
- ลักษณะทัว่ ไปและส่ วนประกอบของปื น
- สสารและอาการกลของปื น
- หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัดข้อง
และการบารุ งรักษา
รวม

ทฤษฎี
๘
๒๑
๑
๓๐

จานวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๑
๑๑
๒
๑๕
๑
๒๖

๔

หน่วยกิต
รวม
๑๐
๓๔
๑๗

๐.๕
๑.๕
๐.๕

๖๐

๒.๕

๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายละเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ ลักษณะทัว่ ไปและส่ วนประกอบของปื น
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ สสารและอาการกลของปื น
ผนวก ข
๑๐.๑.๓ หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัดข้อง และการบารุ งรักษา ผนวก ค
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๒๒๓๐ เป็ นหมายเลขของหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชา หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชาในแต่ละผนวก เลขตัวแรก
คือ ชัว่ โมงการสอนทางทฤษฎี และหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการสอนทางปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๒๒๓๐.๑ ลักษณะทัว่ ไปและส่ วนประกอบของปื น
ผนวก ข. วิชา ๒๒๓๐.๒ สสารและอาการของปื น

-๓ผนวก ค. วิชา ๒๒๓๐.๓ หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัดข้อง และการบารุ งรักษา

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๒๒๓๐.๑ ลักษณะทัว่ ไปและส่ วนประกอบของปื น
๐.๕ หน่วยกิต ( ๘ - ๐ – ๑ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้ ความเข้าใจในลักษณะและส่ วนประกอบ ของปื นกล .๕๐ นิ้ว
และสามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่นายปื นดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. ลักษณะทัว่ ไปของปื น (๒/๐)
๑.๑ หน้าที่ และขีดความสามารถของปื น
๑.๒ ข้อมูลทัว่ ไปของปื น
๑.๓ ชนิดของลูกปื น
๒. ส่ วนประกอบของปื น (๖/๐)
๒.๑ กระบอกปื น
๒.๒ ห้องลูกเลื่อน
๒.๓ เครื่ องลูกเลื่อน
๒.๔ เครื่ องรับแรงถอยและนาปื นกลับ
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและการ
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- ลักษณะทัว่ ไปของปื น
๒
- สอบข้อเขียน
- ส่ วนประกอบของปื น
๖
รวม
๘
๐.๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือการเรี ยนปื นกล .๕๐ นิ้ว ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
หัวข้ อวิชา

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

-๕ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๒๒๓๐.๒ สสารและอาการกลของปื น
๑.๕ หน่วยกิต ( ๒๑ - ๑๑ – ๒ )
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรม มีความรู ้เกี่ยวกับสสารและอาการของปื นกล .๕๐ นิ้ว ให้สามารถนา
หลักการต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายปื นดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การทางานของส่ วนกระบอกปื น (๓/๐)
๑.๑ หน้าที่และส่ วนประกอบ
๑.๒ การทางานเมื่อปื นถอยและกลับเข้าที่
๒. ห้องลูกเลื่อน (๓/๑)
๒.๑ หน้าที่และส่ วนประกอบ
๒.๒. เครื่ องศูนย์
๓. ลูกเลื่อนและอาการ (๓/๒)
๓.๑ หน้าที่ ส่ วนประกอบ และการทางานของลูกเลื่อน
๔. เครื่ องรับแรงถอยและนาปื นกลับ (๓/๒)
๔.๑ เครื่ องรับแรงถอยและนาปื นกลับของลูกเลื่อน
๔.๒ เครื่ องรับแรงถอยและนาปื นกลับของส่ วนกระบอกปื น
๕. การถอดประกอบและการปรับแต่ง (๙/๖)
๕.๑ การถอดปกติและการถอดพิเศษ
๕.๒ การปรับแต่งระยะห่างหน้าลูกเลื่อน และจังหวะการยิง
สรุ ปเวลาที่สอน
การวัดและ
จานวนชัว่ โมง
หัวข้ อวิชา
หน่วยกิต
หมายเหตุ
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑. การทางานของส่ วนกระบอกปื น
๓
- สอบข้อเขียน
๒. ห้องลูกเลื่อน
๓
๑
- สอบปฏิบตั ิ
๓. ลูกเลื่อนและอาการ
๓
๒
๔. เครื่ องรับแรงถอยและนาปื นกลับ
๓
๒
๕. การถอดประกอบและการปรับแต่ง
๙
๖
รวม
๒๒
๑๑
๑.๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือการเรี ยนปื นกล .๕๐ นิ้ว ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖-

ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๒๒๓๐.๓ หน้าที่ประจาปื น การแก้ไขข้อขัดข้อง และการบารุ งรักษา
๐.๕ หน่วยกิต (๑ - ๑๕ – ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ และความชานาญในหน้าที่ประจาปื นกล .๕๐ นิ้ว
การแก้ไขข้อขัดข้อง การป้ องกันอันตราย ตลอดจนการบารุ งรักษา ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิหน้าที่นายปื นดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. หน้าที่ประจาปื น (๑/๓)
๑.๑ หน้าที่ของนายปื น และหน้าที่ของพลประจาปื น
๑.๒ การเตรี ยมปื นก่อนและหลังยิง
๒. การแก้ไขข้อขัดข้อง (๐/๓)
๒.๑ สาเหตุของข้อขัดข้องและการแก้ไข
๒.๒ การใช้เครื่ องมือ
๓. การป้ องกันอันตราย (๐/๓)
๓.๑ ข้อระมัดระวังต่าง ๆ ในการใช้ปืน
๔. การบารุ งรักษา (๐/๓)
๔.๑ การทา PMS.
๕. ฝึ กยิงปื นด้วยกระสุ นจริ ง (๐/๓)
จานวน ๕๐ นัด/นาย
สรุ ปเวลาที่สอน
จานวนชัว่ โมง
การวัดและ
หน่
ว
ยกิ
ต
หัวข้ อวิชา
การประเมินผล
บรรยาย ปฏิบตั ิ
- หน้าที่ประจาปื น
๑
๓
- สอบปฏิบตั ิ
- การแก้ไขข้อขัดข้อง
๓
- การป้ องกันอันตราย
๓
- การบารุ งรักษา
๓
- ฝึ กยิงปื นด้วยกระสุ นจริ ง
๓
รวม
๑
๑๕
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือการเรี ยนปื นกล .๕๐ นิ้ว ของแผนกการปื น กฝอ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการอาวุธ กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

หมายเหตุ

