หลักสู ตร ๒๒๓๒ นายปื นกล ๒๐ มม.มาร์ ค ๒๐ ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖ (ไรเมทัล)
(20 mm. MK 20 DM 2 & DM 6 (Rhi.) Gun Mount Operator)
แผนกการปื น
กองฝึ กการอาวุธ
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๐

คำนำ
หลักสู ตรนำยปื นกล ๒๐ มม.มำร์ค ๒๐ ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖ ฉบับนี้ได้ปรับปรุ งมำจำกหัวข้อกำรอบรม
ที่ กฝร.เคยเปิ ดกำรอบรมมำแล้วสองครั้ง คือ กำรอบรมในปี งป.๔๙ และ งป.๕๐ ปี ละหนึ่งครั้ง โดยใช้ระยะเวลำ
กำรอบรมครั้งละ ๒ สัปดำห์ ประมำณ ๖๐ ชัว่ โมง
กำรปรับปรุ งหัวข้อกำรอบรมดังกล่ำวแต่เดิมขึ้นเป็ นหลักสู ตรครั้งนี้ เป็ นผลจำกกำรสัมมนำเพื่อ
พัฒนำปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งใหญ่ของ กร. (กฝร.) ที่ได้รับอนุมตั ิจำก ทร. ระหว่ำง ๑๕ - ๑๗ ส.ค.๔๘ ที่มี
ควำมเห็นให้จดั ทำหลักสู ตร สำหรับฝึ กอบรมกำลังพลของ กร. ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ปืนดังกล่ำวขึ้นเป็ น
มำตรฐำน เพื่อฝึ กอบรมผลัดเปลี่ยนกำลังพลต่อไป เนื่องจำกปื นกลรุ่ นนี้ได้ติดตั้งครั้งแรกในเรื อชุด ร.ล.
รัตนโกสิ นทร์ และต่อมำได้มีกำรติดตั้งในเรื ออีก หลำยลำ จึงมีควำมจำเป็ นต้องจัดทำหลักสู ตรขึ้นรองรับกำร
ฝึ กอบรมกำลังพลไว้เป็ นกำรถำวร ดังนั้น กฝร.จึงได้รวบรวมผลกำรอบรมจำกหัวข้อวิชำที่ใช้เพื่อพลำง ตำม
แผนงำนโครงกำรปี งป.๔๙ และ งป.๕๐ ดังกล่ำวในตอนต้น จัดทำขึ้นใช้เป็ นหลักสู ตรมำตรฐำนต่อไป
เมื่อได้เปิ ดกำรอบรมตำมหลักสู ตรนี้แล้ว
หำกพบว่ำยังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้เกิดควำม
เหมำะสมเป็ นประกำรใด กฝร.จะได้พิจำรณำปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีควำมสมบูรณ์ข้ ึนในโอกำสต่อไป
กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
กรกฎำคม ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๒๒๓๒ นำยปื นกล ๒๐ มม.มำร์ค ๒๐ ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖ (ไรเมทัล)
(20 mm. MK 20 DM 2 & DM 6 (Rhi.) Gun Mount Operator)

กองกำรฝึ ก กองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๕๐
๑. ควำมมุ่งหมำยของหลักสู ตร
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับปื นกล ๒๐ มม.มำร์ค ๒๐ ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖ โดยให้
มีควำมสำมำรถในกำรใช้ปืน กำรแก้ไขข้อขัดข้อง และกำรป้ องกันอันตรำย เพื่อนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่นำยปื นดังกล่ำว
ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นนำยทหำรประทวน พรรคนำวิน เหล่ำทหำรกำรปื น ชั้นยศ จ.ต. - จ.อ.
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๒ 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 อศึกษำตำมลำพัง
๑๙๐๐ - ๒๐๐๐ เวลำของผูบ้ งั คับบัญชำ
๔.๓ กำรศึกษำในห้องเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิรวมใช้เวลำประมำณ ๖๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กำหนดกำรเปิ ดและปิ ดกำรอบรมเป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร.
๕. กำรดูกิจกำรนอกหน่วยและกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย จัดให้ไปศึกษำและฝึ กปฏิบตั ิในเรื อตำมควำมเหมำะสม
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 ว่ำด้วยกำร
ดำเนินกำรศึกษำของโรงเรี ยน ซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และ พร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม

-๒๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำม ระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๐และ ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วย กำรดำเนิ นกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำซึ่ งมิได้จดั กำรศึ กษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘และ พร้ อมกับ ฉบับ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่ วยกิ ต กำหนดชั่วโมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่ วยกิ ต และกำหนด
ชัว่ โมงกำรปฏิ บตั ิประมำณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิตและให้เทียบ
เศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง 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 มีรำยชื่ อวิชำ จำนวนชัว่ โมงและหน่วยกิต ดังนี้

ชื่อวิชา
- ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไป
- สสำรและอำกำรของปื น
- หน้ำที่ประจำปื น
รวม

ทฤษฎี
๑๘
๑๘
๔
๔๐

จำนวนชัว่ โมง
ปฏิบตั ิ สอบ
๑
๑
๑๗
๑
๑๗

๓

รวม
๑๙
๑๙
๒๒
๖๐

หน่วยกิต
๑
๑
๑
๓

๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำย ดังนี้
๑๐.๑.๑ ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไป
ผนวก ก
๑๐.๑.๒ สสำรและอำกำรของปื น
ผนวก ข
๑๐.๑.๓ หน้ำที่ประจำปื น
ผนวก ค
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๒๒๓๒ 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 ๒๒๓๒.๑ ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไป
ผนวก ข วิชำ ๒๒๓๒.๒ สสำรและอำกำรของปื น
ผนวก ค วิชำ ๒๒๓๒.๓ หน้ำที่ประจำปื น
________________

๑๙ ชัว่ โมง หน้ำ ๔
๑๙ ชัว่ โมง หน้ำ ๕
๒๒ ชัว่ โมง หน้ำ ๖

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก
ชื่อวิชำ ๒๒๓๒.๑ ลักษณะและข้อมูลทัว่ ไป
๑ หน่วยกิต (๑๘ - ๐ - ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำมีควำมรู ้เกี่ยวกับ ลักษณะส่ วนประกอบ และข้อมูลโดยทัว่ ไปของ
ปื นกล ๒๐ มม.มำร์ค ๒๐ ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖ ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่นำยปื นดังกล่ำว ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. ข้อมูลทัว่ ไป (๓/๐)
๒. ตัวปื นและแท่นปื น (๑๕/๐)
๒.๑ ส่ วนประกอบของปื น (๙/๐)
๒.๒ ส่ วนต่ำง ๆ ของแท่นปื น (๖/๐)
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชา
- ข้อมูลทัว่ ไป
- ตัวปื น และแท่นปื น
รวม

จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและ
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓
- สอบข้อเขียน
๑๕
๑๘

-

หมำยเหตุ

๑

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
- คู่มือกำรสอบเลื่อนฐำนะนำยทหำรประทวน เหล่ำปื นใหญ่ เล่ม ๒ ของ แผนกกำรปื น กฝผ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๕ผนวก ข
ชื่อวิชำ ๒๒๓๒.๒ สสำรและอำกำรของปื น
๑ หน่วยกิต (๑๘ - ๐ - ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู ้เกี่ยวกับ สสำรและอำกำรของปื นกล ๒๐ มม.มำร์ค ๒๐ ดี
เอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖ ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่นำยปื นดังกล่ำว ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. สสำร อำกำร เครื่ องศูนย์ และกำรเล็งยิงปื น (๑๘/๐)
๑.๑ สสำรและอำกำรทำงำนของปื น (๓/๐)
๑.๒ สสำรและอำกำรทำงำนของเครื่ องป้อนลูกปื น (๖/๐)
๑.๓ สสำรและอำกำรทำงำนของเครื่ องลัน่ ไก (๖/๐)
๑.๔ เครื่ องศูนย์และกำรเล็งยิง (๓/๐)
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชา

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ

- สสำร อำกำร เครื่ องศูนย์ และกำรเล็งยิงปื น

๑๘

-

รวม

๑๘

-

หน่วย
กิต

กำรวัดและ
ประเมินผล

หมำยเหตุ

- สอบ
ข้อเขียน
๑

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
คู่มือกำรสอบเลื่อนฐำนะนำยทหำรประทวน เหล่ำปื นใหญ่ เล่ม ๒ ของ แผนกกำรปื น กฝผ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๖ผนวก ค
ชื่อวิชำ ๒๒๓๒.๓ หน้ำที่ประจำปื น
๑ หน่วยกิต (๔ - ๑๗ - ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำ มีควำมรู ้และควำมชำนำญ เกี่ยวกับหน้ำที่ประจำปื น กำรถอด
ประกอบ กำรป้ องกันอันตรำย กำรแก้ไขข้อขัดข้อง ตลอดจนกำรปรนนิบตั ิบำรุ ง และกำรเตรี ยมปื น สำหรับปื นกล
๒๐ มม.มำร์ค ๒๐ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖ ให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิหน้ำที่นำยปื นดังกล่ำว ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. กำรใช้ปืนกล ๒๐ มม.มำร์ค ๒๐ ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖ (๔/๑๗)
๑.๑ หน้ำที่ประจำปื น (๐/๖)
๑.๒ กำรถอดประกอบ (๐/๖)
๑.๓ กำรแก้ไขข้อขัดข้อง และป้ องกันอันตรำย
(๑/๒)
๑.๔ กำรปรนนิบตั ิบำรุ งและเตรี ยมปื น (๓/๓)
สรุ ปเวลำที่สอน
จำนวนชัว่ โมง
กำรวัดและ
หน่วยกิต
ประเมินผล
บรรยำย ปฏิบตั ิ
- กำรใช้ปืนกล ๒๐ มม.มำร์ ค ๒๐
๔
๑๗
- สอบข้อเขียน
ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖
- สอบปฏิบตั ิ
รวม
๔
๑๗
๑
หัวข้อวิชำ

หมำยเหตุ

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรสอบเลื่อนฐำนะนำยทหำรประทวน เหล่ำปื นใหญ่ เล่ม ๒ ของ แผนกกำรปื น กฝผ.กฝร.
๒. แบบฝึ กหน้ำที่ประจำปื นกล ๒๐ มม.มำร์ค ๒๐ ดีเอ็ม.๒ ดีเอ็ม.๖ ของ แผนกกำรปื น กฝผ.กฝร.
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรอำวุธ กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.
____________________
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

