กองทัพบก
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
ค่ายธนะรัชต์
หลักสูตรการศึกษา
หมายเลขหลักสูตร ๗ - จ - ล.
สาหรับนายสิบชั้นต้น ศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย
หมายเลข ชกท.๑๑๑
ระยะเวลาศึกษา ๔ สัปดาห์ ๑๗๐(๖) ชั่วโมง
ทบ.อนุมัตเิ มื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๗
ท้ายหนังสือ ยศ.ทบ.ที่ กห ๐๔๖๑/๔๓๒๙ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๗

1
ตอนที่ 1 บทนา
ก. หลักสูตร
ข.

ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

นายสิบชั้นต้น ศึกษา ณ ทีต่ ั้งหน่วย
หมายเลขหลักสูตร 7 - จ - ล.
ชกท.111
ความมุ่งหมาย
เพือ่ ให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ มีความรู้และความสามารถ
1. ปฏิบัติหน้าทีใ่ นตาแหน่ง ผบ.หมู่ ปล. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของ ทบ. ได้แก่ การปูองกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน,
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจ
ทางทหารทีน่ อกเหนือสงคราม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้นาทีด่ ีบนพืน้ ฐานแห่งความมีคุณธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทรหดอดทนต่อการ
ตรากตราทางานในหน้าทีต่ ามภารกิจ
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
1. เป็นนายทหารประทวน ชั้นยศ ส.อ.เหล่าทหารราบ
2. รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ระยะเวลาในการฝึก 4 สัปดาห์ หรือ 170 (6) ชั่วโมง
ทีต่ ั้งสถานทีฝ่ ึก
ณ ทีต่ ั้งหน่วย
ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิด
ตอนที่ 5
ความต้องการน้ามันเชื้อเพลิง
ตอนที่ 6
ความต้องการเกี่ยวกับการเงิน
ตอนที่ 7
------------------------------

2

ตอนที่ 2 สรุปหลักสูตร
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษา ณ ทีต่ ั้งหน่วย
ระยะเวลาการศึกษา 4 สัปดาห์ 170 (6) ชั่วโมง
วิชา
ลาดับ
1. การทดสอบก่อนการศึกษา
1.1 วิชาอาวุธ
1.2 วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
1.3 วิชาแผนที่
2. วิชาหลัก
2.1 วิชายุทธวิธี
2.2 วิชาอาวุธ
2.3 วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
2.4 วิชาแผนที่
2.5 วิชาผู้นาทางทหาร
2.6 วิชาครูทหาร
3. วิชารอง
3.1 วิชาการรบแบบจู่โจมเบือ้ งต้น
3.2 วิชาฝุายอานวยการ
3.3 วิชาสื่อสาร
3.4 การฝึกและทดสอบกิจทหารราบเป็นบุคคล
3.5 การฝึกปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้บังคับหมู่
4. วิชาประกอบ
4.1 วิชากฎหมายทหาร
4.2 วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ
4.3 วิชาศาสนาและศีลธรรม
4.4 วิชาภาษาอังกฤษ
5. เบ็ดเตล็ด
5.1 เวลาดาเนินกรรมวิธีเปิด - ปิดการศึกษา
5.2 ประเมินโดย รร.เหล่า
5.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
6. ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิด
7. ความต้องการน้ามันเชื้อเพลิง
8. ความต้องการเกี่ยวกับการเงิน
รวม

ชั่วโมง
5
(2)
(2)
(1)
99 (6)
(45)
(16 (4))
(13)
(12 (2))
(4)
(9)
28
(9)
(7)
(4)
(8)
17
(5)
(4)
(3)
(5)
21
(4)
(14)
(3)

ผนวก หน้า หน่วยกิต
ก
6
S/U
S/U
S/U
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช

7
10
13
14
16
17

3
1
1
1
0.5
0.5

ซ
ด
ต
ถ
ท

18
20
21
22
23

0.5
0.5
0.5
0.5
S/U

น
บ
ป
ผ
ฝ

24
25
27
28
29

S/U
S/U
S/U
S/U

S/U
S/U
30
31
32

170 (6)
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หมายเหตุ
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ตอนที่ 3 แถลงหลักสูตร
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษา ณ ทีต่ ั้งหน่วย
ระยะเวลาการศึกษา 4 สัปดาห์ 170 (6) ชั่วโมง
เรื่องทีส่ อน
วิชา
1. การทดสอบ
ก่อนการศึกษา 1.1 วิชาอาวุธศึกษา
1.1.1 อาวุธประจากาย
1.1.2 อาวุธประจาหน่วย
1.2 วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
1.2.1 หลักการยิงปืนเล็ก, หลักยิงปืนกลและการยิงเป็นหมู่
1.2.2 การร้องขอและการปรับการยิง ป., ค.
1.3 วิชาแผนที่
- การอ่านแผนทีแ่ ละการใช้แผนทีป่ ระกอบเข็มทิศ
2. วิชาหลัก
2.1 วิชายุทธวิธี
2.1.1 พืน้ ฐานทางยุทธวิธี
2.1.2 การลาดตระเวน
2.1.3 การปูองกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
2.1.4 การรบด้วยวิธีรุก, รับ และร่นถอย
2.2 วิชาอาวุธ
2.2.1 อาวุธศึกษา
2.2.2 ช่างสนามและสงครามทุน่ ระเบิด
2.3 วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
2.3.1 การร้องขอและการปรับการยิง ป.และ ค.
2.3.2 ฝึกปฏิบัติการร้องขอและการปรับการยิง ป.และ ค.
2.3.3 สอบ วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
2.4 วิชาแผนที่
2.4.1 รายละเอียดขอบระวาง
2.4.2 ระบบกริดทางทหาร
2.4.3 ความสูงและทรวดทรง
2.4.4 เข็มทิศเล็นเซติกและการใช้
2.4.5 ฝึกปฏิบัติการอ่านพิกัด,การพิจารณาภูมิประเทศ
2.4.6 ฝึกการใช้แผนทีแ่ ละเข็มทิศในเวลากลางวันและ
กลางคืน
2.4.7 สอบ วิชาแผนที่

ชั่วโมง
5
(2)

ผนวก
ก

หน้า
6

99 (6)
(45)

ข

7

(16 (4))

ค

10

(13)

ง

13

(12 (2))

จ

14

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)

(13)
(8)
(7)
(17)
(8)
(8 (4))
(4)
(8)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(4 (2))
(1)
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วิชา

เรื่องทีส่ อน

ชั่วโมง
(4)

2.5 วิชาผู้นาทางทหาร
2.5.1 พืน้ ฐานความเป็นผู้นาและคุณลักษณะผู้นา
2.5.2 การฝึกการแก้ปัญหาความเป็นผู้นาหน่วยทหาร
ขนาดเล็ก
2.6 วิชาครูทหาร
2.6.1 หลักพืน้ ฐานและความสาคัญของการฝึกทีม่ ุ่งเน้น
ผลการปฏิบัติ
2.6.2 การฝึกและทดสอบการจัดทาแผนการสอนแบบ
มุ่งเน้นผลการปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติการสอน
เป็น บุคคล

หน้า
16

(9)

ช

17

28
(9)

ซ

18

(7)

ด

20

(4)

ต

21

(8)

ถ
ท

22
23

(1)
(3)

(2)
(7)

3. วิชารอง
3.1 วิชาการรบแบบจู่โจมเบือ้ งต้น
3.1.1 การดารงชีพในปุา
3.1.2 การเล็ดลอดหลบหนี
3.1.3 การสะกดรอย
3.1.4 การสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี
3.1.5 สอบ วิชาการรบแบบจู่โจมเบือ้ งต้น
3.2 วิชาฝุายอานวยการ
3.2.1 การประมาณสถานการณ์
3.2.2 คาสั่งยุทธการ
3.2.3 สอบ วิชาฝุายอานวยการ
3.3 วิชาสื่อสาร
3.3.1 การสื่อสารทางสาย
3.3.2 การสื่อสารทางวิทยุ
3.3.3 ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์
3.3.4 สอบ วิชาสื่อสาร
3.4 การฝึกและทดสอบกิจทหารราบเป็นบุคคล
3.5 การฝึกปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้บังคับหมู่
3.5.1 การฝึกตามรายการกิจเฉพาะของ ผบ.หมู่ในการ
เข้าตี
3.5.2 การฝึกตามรายการกิจเฉพาะของ ผบ.หมู่ในการ
ตั้งรับ
3.5.3 การฝึกตามรายการกิจเฉพาะของ ผบ.หมู่ในการ
ถอนตัว

ผนวก
ฉ

(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
-
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วิชา
4. วิชาประกอบ

เรื่องทีส่ อน
4.1 วิชากฎหมายทหาร
4.1.1 ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
4.1.2 กฎหมายสงคราม
4.1.3 กฎการใช้กาลังกองทัพไทย
4.1.4 สิทธิมนุษยชน
4.2 วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ
4.2.1 อุดมการณ์กาลังพลกองทัพบก
4.2.2 เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์ - ชาติลักษณ์ของชาติไทย
4.2.3 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4.3 วิชาศาสนาและศีลธรรม
4.3.1 ประวัติพระพุทธศาสนาและพระรัตนตรัย
4.3.2 หลักการครองตนให้เป็นคนดีมีความสุข
4.3.3 ศาสนพิธีเบือ้ งต้น
4.4 วิชาภาษาอังกฤษ
4.4.1 การฟัง - การพูด
4.4.2 การอ่าน
4.4.3 คาศัพท์ทางทหาร

5. เบ็ดเตล็ด
5.1 เวลาดาเนินกรรมวิธีเปิด - ปิดการศึกษา
5.2 ประเมินผลโดยคณะกรรมการของ รร.ร.ศร.
5.3 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ชั่วโมง
17
(5)

ผนวก

หน้า

น

24

(4)

บ

25

(3)

ป

27

(5)

ผ

28

21
(4)
(14)
(3)

ฝ

29

(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(2)
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ตอนที่ 4 ผนวก
ผนวก ก การทดสอบก่อนการศึกษา
5 ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพือ่ ทบทวนความรู้ขั้นพืน้ ฐานของผู้เข้ารับการศึกษา ให้พร้อมในการฝึก - ศึกษาใน
ขอบเขตทีส่ ูงขึ้นต่อไป ทาการทดสอบคิดเกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน
ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน
1. วิชาอาวุธ
(2)
1.1 อาวุธประจากาย
1 - ส. - อาวุธประจากาย ปพ.86, ปลย.เอ็ม 16, ปลก.,
ค.เอ็ม 203
1.2 อาวุธประจาหน่วย
1 - ส. - อาวุธประจาหน่วย ปก.38, ค.60
2. วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
(2)
2.1 หลักการยิงปืนเล็ก, หลักยิง 1 - ส. - หลักการยิงปืนเล็ก
ปืนกลและการยิงเป็นหมู่
- การยิงเป็นหมู่
- หลักยิงปืนกล
2.2 การร้องขอและการปรับ
1 - ส. - การร้องขอและการปรับการยิง ป.- ค.
การยิง ป., ค.
3. วิชาแผนที่
1 - ส. - รายละเอียดขอบระวาง
- เครื่องหมายแผนที่
- เครื่องหมายทางทหาร
- ระบบพิกัดตาราง
- มาตราส่วนและทรวดทรง
- ทิศทางและมุมภาคทิศเหนือ
- เข็มทิศและการใช้
- การกาหนดจุดทีอ่ ยู่บนแผนทีแ่ ละในภูมิประเทศ
- การใช้แผนทีป่ ระกอบเข็มทิศในเวลากลางวัน
เรื่อง

หลักฐาน
- นส.รร.ร.ศร.
วิชาอาวุธศึกษา
พ.ศ.2541
- นส.รร.ร.ศร.
วิชาหลักยิงและ
ตรวจการณ์
พ.ศ.2541

- นส.รร.ร.ศร.
วิชาแผนที่
พ.ศ.2557
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ผนวก ข วิชายุทธวิธี
45 ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เรื่องบุคคลทาการรบ, ระเบียบการ
นาหน่วย, การลาดตระเวน การ ปปส. และการปฏิบัติเป็นหน่วยทางยุทธวิธีระดับ
มว.ปล. มีความสามารถฝึกสอนทหาร, ทาการรบเป็นบุคคลและนาหน่วยทหารราบ
ระดับชุดยิง ปฏิบัติการรบได้
ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน
1. พืน้ ฐานทางยุทธวิธี
(13)
1.1 บุคคลทาการรบ
4 - สช.,สด. - การกาบัง การหลบซ่อน และการพราง
- ทีม่ ั่นต่อสู้
- การเคลื่อนที่
- การตรวจการณ์
1.2 รูปขบวนและการเคลื่อนที่ 4 - สช.,สด., - รูปขบวนของชุดยิง
- รูปขบวนของหมู่
ป.
- รูปขบวนของหมวด
- เทคนิคการเคลื่อนที่
1.3 ระเบียบการนาหน่วย
4 - สช. - กล่าวทัว่ ไป
- ขั้นตอนของระเบียบการนาหน่วย 8 ขั้น
1.4 สอบ พืน้ ฐานทางยุทธวิธี
1 - ส. - วิชาการทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด
2. การลาดตระเวน
(8)
2.1 หลักพืน้ ฐานการลาดตระเวน 3 - สช. - การจัดหน่วยลาดตระเวน
- การวางแผนขั้นต้นและการประสานงาน
- การทาแผนสมบูรณ์
- การออกจากแนวทหารฝุายเดียวกัน
- จุดนัดพบ
- การลาดตระเวนของ ผบ.หน่วย บริเวณทีห่ มาย
- การกลับเข้าแนวทหารฝุายเดียวกัน
- การรายงานผล
- การลาดตระเวนหาข่าว
- การตีโฉบฉวย
4 - ป. - ฝึกปฏิบัติการลาดตระเวนหาข่าว
2.2 ฝึกปฏิบัติการลาดตระเวน
- ฝึกปฏิบัติการตีโฉบฉวย
1 - ส. - เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด
2.3 สอบ การลาดตระเวน
เรื่อง

หลักฐาน
- รส. 21 - 75
พ.ศ.2547

- รส. 7 - 8
พ.ศ.2548

- รส. 7 - 8
พ.ศ.2548

- รส. 7 - 8
พ.ศ.2548

- คฝ. 7 - 8
พ.ศ.2541
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เรื่อง
3. การปูองกันและปราบปราม
การก่อความไม่สงบ
3.1.หลักพืน้ ฐานการ ปปส.

3..2 ฝึกปฏิบัติการ ปปส.

3.3 สอบ การปูองกันและ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบ.
4. การรบด้วยวิธีรุก,รับและร่นถอย
4.1 การรบด้วยวิธีรุก

4.2 การรบด้วยวิธีรับ

ชั่วโมงและ
วิธีการสอน
(7)

ขอบเขตการสอน

2 - สช.

- ความมุ่งหมายและกล่าวทัว่ ไปการ ปปส.
- ปัจจัยทีเ่ อื้ออานวยต่อการก่อความไม่สงบ
- รูปแบบของการจัดและการปฏิบัติการในการ
ก่อความไม่สงบ
4 - สด., ป. - ฝึกปฏิบัติการคุ้มครองทีต่ ั้ง
- ฝึกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด
- ฝึกปฏิบัติการ รปภ.บุคคลและสถานที่
- ฝึกปฏิบัติการปิดล้อม / ตรวจค้น
1 - ส. - เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด
(17)
2 - สช.

- ทาการบรรยายหมู,่ มว.ปล.เข้าตี ในเรื่อง
1. ข้อพิจารณาในการวางแผน
2. การเคลื่อนทีเ่ ข้าหาทีห่ มาย
3. การเข้าตะลุมบอนทีห่ มาย
4. การเสริมความมั่นคง และจัดระเบียบใหม่
4 - ป. - ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะ หมู,่ มว.ปล.ในการเข้าตี
ดังนี.้ 1. กิจเฉพาะ การเข้าทีร่ วมพล
2. กิจเฉพาะ การเตรียมตัวเพือ่ ทาการรบ
3. กิจเฉพาะ การโจมตีตะลุมบอน
4. กิจเฉพาะ การเสริมความมั่นคง และจัด
ระเบียบใหม่
2 - สช. - ทาการบรรยายหมู,่ มว.ปล.ตั้งรับในเรื่อง
1. การเตรียมกาลังเข้าทาการรบ
2. การเคลื่อนทีไ่ ปยังทีม่ ั่นตั้งรับ
3. การสถาปนาทีม่ ั่นตั้งรับ
4. การดาเนินการตั้งรับ
5. การระวังปูองกัน
4 - ป. - ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะ หมู,่ มว.ปล.ในการตั้งรับ
ดังนี.้ 1. กิจเฉพาะ การปฏิบัติในทีร่ วมพล

หลักฐาน

- รส. 100 - 20
พ.ศ.2540

- รส.7-8-1
พ.ศ.2555

- รส.7-8
พ.ศ.2548

- คฝ.7-8
พ.ศ.2541

- รส.7-8
พ.ศ.2548

- คฝ.7-8
พ.ศ.2541
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เรื่อง

4.3. การรบด้วยวิธีร่นถอย

4.4 สอบ การรบด้วยวิธีรุก, รับ,
ร่นถอย

ชั่วโมงและ
วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน

2. กิจเฉพาะ การเข้าประจา และการจัด
ระเบียบทีม่ ั่นตั้งรับ
3. กิจเฉพาะ การปฏิบัติการตั้งรับ
4. กิจเฉพาะ การเสริมความมั่นคง และจัด
ระเบียบใหม่
2 - สช. - ทาการบรรยายการถอนตัวของ มว.ปล.ในเรื่อง
1. ความมุ่งหมาย, ประเภทของการถอนตัว
2. การวางแผน, มาตรการในการควบคุม และ
การเตรียมการถอนตัวของ หมู,่ มว.ปล.
2 - ป. - ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะในการถอนตัวของ มว.ปล.
ดังนี.้ 1. กิจเฉพาะ มว.ปล. ในการถอนตัวนอกความ
กดดัน
2. กิจเฉพาะ มว.ปล. ในการถอนตัวภายใต้
ความกดดัน
1 - ส. - เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด

หลักฐาน

- รส.7-8
พ.ศ.2548

- คฝ.7-8
พ.ศ.2541
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ผนวก ค วิชาอาวุธ
16 (4) ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพือ่ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาวุธประจากาย ,ประจาหน่วย ทีม่ ีใช้ในหน่วย
ทหารราบและอาวุธทันสมัย พร้อมทัง้ ให้รู้จักการถนอมรักษาและแก้ไขเหตุติดขัด
ได้อย่างถูกต้อง จนสามารถนาไปฝึกสอนทหารได้ ตลอดจนงานช่างสนาม และ
สงครามทุน่ ระเบิด
ชั่วโมงและ
วิธีการสอน
1. อาวุธศึกษา
(8)
1.1 อาวุธประจากาย (ปลย.M 16, 3 - สช.,สด.
ปพ.86, ปลย.11, ปลย.ทาโว,
ป.
ค.เอ็ม 203, ปลก.M 249 และ
ปลก.เนเกฟ)
เรื่อง

1.2 อาวุธประจาหน่วย
(ค.อัตโนมัติ 40 มม., ปก.38,
ค.60 มม., ปรส.84)

ขอบเขตการสอน
- ทาการบรรยายอาวุธแต่ละชนิดในเรื่อง
1. อัตราการจัด
2. คุณลักษณะและขีดความสามารถ
3. การบรรจุ, การยิง, การเลิกบรรจุ
4. การบารุงรักษาและแก้ไขเหตุติดขัด
5. การถอดประกอบ

3 - สช.,สด. - ทาการบรรยายอาวุธแต่ละชนิดในเรื่อง
ป.
1. อัตราการจัด
2. คุณลักษณะและขีดความสามารถ
3. การบรรจุ, การยิง, การเลิกบรรจุ
4. การบารุงรักษาและแก้ไขเหตุติดขัด
5. การถอดประกอบ

1.3 อาวุธกลุ่มประเทศสังคมนิยม 1 - สช.,สด. - ทาการบรรยายในเรื่อง
1. คุณลักษณะและขีดความสามารถของ
อาวุธประเทศเพือ่ นบ้านใกล้เคียง
2. การพัฒนาอาวุธของประเทศในภูมิภาค
เอเชียและประเทศมหาอานาจ
1.4 สอบ อาวุธศึกษา
1 - ส. - เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด

หลักฐาน
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
ปลย.M.16 A2, A4
ปพ.86, ปลย.11,
ปลย.ทาร์โว,
ค.เอ็ม 203, ปลก.
M 249, เนเกฟ
พ.ศ.2541
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
ค.อัตโนมัติ ขนาด
40 มม. พ.ศ. 2545
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
ปก.38 ขนาด 7.62
มม. พ.ศ. 2541
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
ค.60 มม., ค.81 มม.
ค.120 มม. พ.ศ.2541
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
ปรส.84 เอ็ม 3
พ.ศ.2546
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
อาวุธกลุ่มประเทศ
สังคมนิยม พ.ศ.2541
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ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน
2. ช่างสนามและสงครามทุน่ ระเบิด (8(4))
2.1 ปูอมสนาม และเครื่อง
3 (2) - สช., - ทาการบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่อง
กีดขวาง
สด.,ป.
1. หลักการของงานปูอมสนาม
2. อุปกรณ์เครื่องมือและความรับผิดชอบงาน
ปูอมสนาม ใน หน่วย ร.
3. รูปแบบและขนาดหลุมบุคคลและทีต่ ั้งอาวุธ
4. ลาดับความเร่งด่วนของงานปูอมสนาม ใน
การตั้งรับ
5. การพรางหลุมบุคคล ทีต่ ั้งอาวุธ ทีบ่ ังคับ
การ และส่วนสนับสนุนทางการช่วยรบ
6. หลักการพิจารณาใช้เครื่องกีดขวาง
สนับสนุนการปฏิบัติทางยุทธวิธีแต่ละรูปแบบ
7. เครื่องกีดขวางลวดหนามและการใช้
8. รูปแบบและวิธีการสร้างรั้วลวดหนามแบบ
ต่างๆ
9. การสร้างรั้วลวดหนามแบบต่าง ๆ
2.2 สงครามทุน่ ระเบิด
2.2.1 วัตถุระเบิด และการ 1 - สช.,สด., ทาการบรรยายในเรื่อง
ทาลาย
ป.
- คุณสมบัติวัตถุระเบิดทางทหาร
- กฎของความปลอดภัย
- ระบบการจุดระเบิด
- การใช้วัตถุระเบิดในการทาลาย
2.2.2 ทุน่ ระเบิดและกับระเบิด 1(2) - สช., ทาการบรรยายในเรื่อง
สด.,ป. - คุณลักษณะและชนิดของทุน่ ระเบิด
- คุณลักษณะและประเภทของกับระเบิด
- ชนิดการทางานของเครื่องจุดระเบิด
- หลักเบือ้ งต้นการใช้ทางยุทธวิธี
2.2.3 การต่อต้านระเบิด
2 - สช.,สด., - องค์ประกอบของระเบิดแสวงเครื่อง
แสวงเครื่อง
ป.
- ข้อพิจารณาในการวาง
- การตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิด
- การปฏิบตั ิเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิด
เรื่อง

- เทคนิคการลาดตระเวนเพือ่ การต่อต้านระเบิด
แสวงเครื่อง

หลักฐาน
- รส.5-15 พ.ศ.2535
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
เครื่องกีดขวาง
พ.ศ.2541

- รส.5-25 พ.ศ.2535

- รส.5-31 พ.ศ.2534

- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
การต่อต้านระเบิด
แสวงเครื่อง
พ.ศ.2541
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เรื่อง

ชั่วโมงและ
วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการต่อต้าน
ระเบิดแสวงเครื่อง
- มาตรการปูองกันการลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง

2.3 สอบ วิชาช่างสนามและ
สงครามทุน่ ระเบิด

1–ส

- เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด

หลักฐาน

13

ผนวก ง วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
13 ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ การใช้เครื่องมือตรวจการณ์ การใช้
สูตรมิลเลียม การกาหนดทีต่ ั้งเปูาหมาย การตรวจการณ์และปรับการยิงจนสามารถ
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้ตรวจการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง
1. การร้องขอและปรับการยิง ป.
และ ค.

2. ฝึกปฏิบัติการร้องขอและการ
ปรับการยิง ป.และ ค.
3. สอบ การร้องขอและปรับการ
ยิง ป.และ ค.

ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
วิธีการสอน
4 - สช.,ป. - ระเบียบปฏิบัติในการตรวจการณ์
- รส.23-93
- การใช้เครื่องมือตรวจการณ์
พ.ศ.2536
- การใช้สูตรมิลเลียม
- การกาหนดทีต่ ั้งเปูาหมาย
- องค์ประกอบคาขอยิง
- การตรวจการณ์และปรับการยิง
8 - ป. - ฝึกปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้ตรวจการณ์ในสนามฝึกยิง ค.
อัดอากาศย่นระยะ
1 - ส. - เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด
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ผนวก จ วิชาแผนที่
12 (2) ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดขอบระวาง , การหาตาแหน่ง
ทีอ่ ยู่ด้วยเครื่องมือทีม่ ีอยู่, โดยวิธีแสวงเครื่อง, การเดินตามทิศทางทีก่ าหนดได้
อย่างถูกต้อง และแม่นยา และสามารถอ่านแผนทีไ่ ด้ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
วิธีการสอน
1. รายละเอียดขอบระวาง
1 - สช.,สด., - เครื่องหมายบนแผนที่
- นส.รร.ร.ศร.
ป.
- รายละเอียดขอบระวาง
เรื่อง การอ่าน
- การเขียนเครื่องหมายต่าง ๆ บนแผนที่
แผนที่ พ.ศ.2557
2 ระบบกริดทางทหาร
1 - สช.,สด., - หลักการและวิธีการอ่านพิกัดตามระบบกริด
- นส.รร.ร.ศร.
ป.
ทางทหาร
เรื่อง การอ่าน
- หลักการใช้แผ่นวัดมุม P-67 ในการอ่านพิกัด แผนที่ พ.ศ.2557
บนแผนทีแ่ ละกาหนดพิกัดทีท่ ราบแล้วลงบนแผนที่
- สาธิตประกอบการอธิบาย วิธีการอ่านพิกัดตาม
ระบบกริดทางทหารใกล้เคียง 10 เมตร
- วิธีการอ่านอักษรประจาจัตุรัส 100,000 ม.
- ให้ฝึกปฏิบัติตามปัญหาทีค่ รูกาหนดให้
3. ความสูงและทรวดทรง
1 - สช.,สด., - ลักษณะของเส้นชั้นความสูงต่างๆ
- นส.รร.ร.ศร.
- การหาค่าความสูงของตาบลต่างๆบนแผนที่ เรื่อง การอ่าน
ป.
- การพิจารณาลักษณะภูมิประเทศจากลักษณะ แผนที่ พ.ศ.2557
ของเส้นชั้นความสูงบนแผนที่
- การพิจารณาทรวดทรงของภูมิประเทศ
- ลาดและการพิจารณาลักษณะของลาด
- ให้ฝึกปฏิบัติตามปัญหาทีค่ รูกาหนด
4. เข็มทิศเล็นเซติกและการใช้
1 - สช.,สด., - หลักและวิธีการใช้เข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือ - นส.รร.ร.ศร.
- การเดินทางด้วยเข็มทิศ
ป.
เรื่อง การอ่าน
- การวางแผนทีใ่ ห้ถูกทิศโดยใช้เข็มทิศประกอบ แผนที่ พ.ศ.2557
แผนที่
- สาธิตการตั้งเข็มทิศเพือ่ ใช้งานในเวลากลางคืน
- ให้ฝึกปฏิบัติตามปัญหาทีค่ รูกาหนด
5. ฝึกการอ่านพิกัดและพิจารณา
3 - ป. - ฝึกการอ่านพิกัดในแผนทีป่ ระกอบอักษร
- นส.รร.ร.ศร.
ภูมิประเทศ
ประจากริด ใกล้เคียง 6 ตัว , 8 ตัว และ 10 ตัว เรื่อง การอ่าน
- ฝึกการพิจารณาภูมิประเทศในแผนที่
แผนที่ พ.ศ.2557
เรื่อง
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เรื่อง
6. ฝึกการใช้แผนทีแ่ ละเข็มทิศใน
เวลากลางวันและกลางคืน
7. สอบ วิชาแผนที่

ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน
4 (2) - ป. - ฝึกปฏิบัติการเดินทางในภูมิประเทศโดยใช้
แผนทีแ่ ละเข็มทิศ ในภูมิประเทศทีก่ าหนด
1 - ส.

- เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด

หลักฐาน
- นส.รร.ร.ศร.
เรื่อง การอ่าน
แผนที่ พ.ศ.2557

