กองทัพบก
โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
ค่ายธนะรัชต์
หลักสูตรการศึกษา
หมายเลขหลักสูตร ๗ - จ.- ล.๑ ข.
สาหรับนายสิบอาวุโส ศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย
หมายเลข ชกท.๑๑๑
ระยะเวลาศึกษา ๖ สัปดาห์ ๒๒๗ (๖) ชั่วโมง
ทบ.อนุมัตเิ มื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๗
ตามหนังสือ ยศ.ทบ.ที่ กห ๐๔๖๑/๙๓๓๑ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๗

ตอนที่ 1 บทนำ
ก. หลักสูตร

นายสิบอาวุโส ศึกษา ณ ทีต่ ั้งหน่วย หมายเลขหลักสูตร 7 - จ – ล.1 ข.
ชกท.111
ข. ความมุ่งหมาย
เพือ่ ให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้
1. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าทีใ่ นตาแหน่งผู้บังคับหมวด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าทีต่ ามภารกิจของ ทบ.ได้แก่ การปูองกัน
ประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจทางทหารทีน่ อกเหนือการสงคราม ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้นาทีด่ ีบนพืน้ ฐานแห่งความมีคุณธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทรหดอดทน
ต่อการตรากตราทางานในหน้าทีต่ ามภารกิจ
ค. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
1. เป็นนายทหารประทวน ชั้นยศ จ.ส.อ. เหล่าทหารราบ
2. รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. อายุไม่เกิน 54 ปี
4. สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่าทหารราบ หรือหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
เหล่าทหารราบ หรือหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (เหล่าทหารราบ )
5. เป็นกาลังพลทีส่ ังกัดในหน่วยกองพันทหารราบ หรือกรมทหารราบ
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.

ระยะเวลาในการฝึก 6 สัปดาห์ 227 (6) ชั่วโมง
ทีต่ ั้งสถานทีฝ่ ึก
ณ ทีต่ ั้งหน่วย
ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิด
ตอนที่ 5
ความต้องการน้ามันเชื้อเพลิง
ตอนที่ 6
ความต้องการเกี่ยวกับการเงิน
ตอนที่ 7
------------------------------
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ตอนที่ 2 สรุปหลักสูตร
หลักสูตรนายสิบอาวุโส ศึกษา ณ ทีต่ ั้งหน่วย
ระยะเวลาศึกษา 6 สัปดาห์ 227 (6) ชั่วโมง
วิชา
ลาดับ
1. การทดสอบก่อนการศึกษา
1.1 วิชายุทธวิธี
1.2 วิชาอาวุธ
1.3 วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
1.4 วิชาแผนที่
2. วิชาหลัก
2.1 วิชายุทธวิธี
2.2 วิชาอาวุธ
2.3 วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
2.4 วิชาฝุายอานวยการ
2.5 วิชาการรบแบบจู่โจมเบือ้ งต้น
2.6 วิชาผู้นาทางทหาร
3. วิชารอง
3.1 วิชาแผนที่
3.2 วิชาครูทหาร
3.3 วิชาสื่อสาร
3.4 วิชายานยนต์
3.5 การฝึกและทดสอบกิจทหารราบ
3.6 การฝึกปฏิบัติในหน้าทีผ่ ู้บังคับหมวดปืนเล็ก
4. วิชาประกอบ
4.1 วิชาศาสนาและศีลธรรม
4.2 วิชากฎหมายทหาร
4.3 วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ
4.4 วิชาภาษาอังกฤษ
5. เบ็ดเตล็ด
5.1 เวลาดาเนินกรรมวิธีเปิด - ปิดการศึกษา
5.2 ประเมินผลโดย รร.เหล่า
5.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
6. ความต้องการกระสุนและวัตถุระเบิด
7. ความต้องการน้ามันเชื้อเพลิง
8. ความต้องการเกี่ยวกับการเงิน
รวม

ชั่วโมง ผนวก หน้า หน่วยกิต
5
ก
6
(1)
S/U
(2)
S/U
(1)
S/U
(1)
S/U
128 (4)
(59)
ข
7
4
(23 (4)) ค 11
2
(15)
ง 14
1
(16)
จ 15
1
(11)
ฉ 16
1
(4)
ช 18
0.5
49 (2)
(22 (2)) ซ 19
1
(9)
ด 20
0.5
(6)
ต 21
0.5
(4)
ถ 22
0.5
(8)
ท 23
S/U
น 24
S/U
20
(4)
บ 25
0.5
(5)
ป 27
0.5
(5)
ผ 29
0.5
0.5
(6)
ฝ 31
25
พ 32
(4)
(18)
S/U
(3)
S/U
33
34
35
227 (6)
14

หมายเหตุ
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ตอนที่ 3 แถลงหลักสูตร
หลักสูตรนายสิบอาวุโส ศึกษา ณ ทีต่ ั้งหน่วย
ระยะเวลาศึกษา 6 สัปดาห์ 227 (6) ชั่วโมง
วิชา
1. การทดสอบ
ก่อนการศึกษา

เรื่องทีส่ อน

ชั่วโมง
5
(1)

1.1 วิชายุทธวิธี
1.1.1 การรบด้วยวิธีรุก
1.1.2 การรบด้วยวิธีรับ
1.1.3 การรบด้วยวิธีร่นถอย
1.2 วิชาอาวุธ
1.3 วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
1.3.1 หลักยิงปืนเล็ก
1.3.2 การร้องขอและการปรับการยิง ป.-ค.
1.4 วิชาแผนที่
1.4.1 การอ่านแผนที่
1.4.2 การใช้แผนทีป่ ระกอบเข็มทิศ

หน้า
6

128 (4)
(59)

ข

7

(23 (4))

ค

11

(15)

ง

14

(16)

จ

15

(2)
(1)

(1)

2. วิชาหลัก
2.1 วิชายุทธวิธี
2.1.1 การรบด้วยวิธีรุก
2.1.2 การรบด้วยวิธีรับ
2.1.3 การรบด้วยวิธีร่นถอย
2.1.4 ทหารราบยานเกราะ
2.1.5 การปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.
2.1.6 การลาดตระเวน
2.1.7 การปูองกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
2.2 วิชาอาวุธ
2.2.1 อาวุธศึกษา
2.2.2 ช่างสนามและสงครามทุน่ ระเบิด
3.3 วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
2.3.1 หลักยิงอาวุธประจาหน่วย
2.3.2 การร้องขอและการปรับการยิง ค.และ ป.
2.3.3 สอบ วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
2.4 วิชาฝุายอานวยการ
2.4.1 ระเบียบการนาหน่วย
2.4.2 การประมาณสถานการณ์

ผนวก
ก

(11)
(11)
(7)
(5)
(5)
(9)
(11)
(15)
(8 (4))
(6)
(8)
(1)
(2)
(5)

4

วิชา

เรื่องทีส่ อน
2.4.3 ฝึกการให้คาสั่งยุทธการประกอบภูมิประเทศจาลอง
2.4.4 สอบ วิชาฝุายอานวยการ
2.5 วิชาการรบแบบจู่โจมเบือ้ งต้น
2.5.1 การดารงชีพในปุา
2.5.2 การเล็ดลอดหลบหนี
2.5.3 การสะกดรอย
2.5.4 การสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี
2.5.5 สอบ วิชาการปฏิบัติการพิเศษ
2.6 วิชาผู้นาทางทหาร
2.6.1 พืน้ ฐานความเป็นผู้นาและคุณลักษณะผู้นา
2.6.2 การฝึกการแก้ปัญหาความเป็นผู้นาหน่วย
ทหารขนาดเล็ก

ชั่วโมง

หน้า

(11)

ฉ

16

(4)

ช

18

49 (2)
(22 (2))

ซ

19

(9)

ด

20

(6)

ต

21

(4)

ถ

22

(8)
(1)
(2)
(2)
(2)
(4)
(1)
(1)
(3)

3. วิชารอง
3.1 วิชาแผนที่
3.1.1 การอ่านแผนที่
3.1.2 การใช้เข็มทิศ
3.1.3 ฝึกปฏิบัติการอ่านแผนทีแ่ ละการใช้เข็มทิศ
3.1.4 การฝึกการใช้แผนที่ - เข็มทิศประกอบ
ภูมิประเทศในเวลากลางวันและกลางคืน
3.1.5 สอบ วิชาแผนที่
3.2 วิชาครูทหาร
3.2.1 หลักพืน้ ฐานและความสาคัญของการฝึกทีม่ ุ่งเน้น
ผลการปฏิบัติ
3.2.2 ฝึกปฏิบัติและทดสอบการจัดทาแผนการสอน
แบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติและฝึกปฏิบัติการสอน
เป็นบุคคล
3.3 วิชาสื่อสาร
3.3.1 หลักนิยมการสื่อสาร
3.3.2 การสื่อสารทางสาย
3.3.3 การสื่อสารทางวิทยุ
3.3.4 การสื่อสารทางยุทธวิธี
3.3.5 การเขียนข่าวทางทหาร
3.3.6 สอบ การสื่อสาร
3.4 วิชายานยนต์
- การใช้ รสพ. และยานเกราะล้อยาง

ผนวก

(6)
(4)
(7)
(4 (2))
(1)
(2)
(7)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)

5

วิชา

เรื่องทีส่ อน
3.5 การฝึกทดสอบกิจทหารราบเป็นบุคคล
3.6 การฝึกปฏิบัติในหน้าทีผ่ ู้บังคับหมวดปืนเล็ก
3.6.1 การฝึกตามรายการกิจเฉพาะของ ผบ.มว.ปล.
ในการเข้าตี
3.6.2 การฝึกตามรายการกิจเฉพาะของ ผบ.มว.ปล.
ในการตั้งรับ
3.6.3 การฝึกตามรายการกิจเฉพาะของ ผบ.มว.ปล.
ในการถอนตัว

ชั่วโมง
(8)

5. เบ็ดเตล็ด
5.1 เวลาดาเนินกรรมวิธีเปิด - ปิดการศึกษา
5.2 ประเมินผลโดย รร.เหล่า
5.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

หน้า
23
24

(20)
(4)

บ

25

(5)

ป

27

(5)

ผ

29

(6)

ฝ

31

25
(4)
(18)
(3)

พ

32

-

4. วิชาประกอบ
4.1 วิชาศาสนาและศีลธรรม
4.1.1 หลักการครองตน เป็นคนดีมีความสุข
4.1.2 หลักการครองคนและหลักการครองงาน
4.1.3 พระพุทธศาสนากับสังคมไทยและศาสนพิธี
4.2 วิชากฎหมายทหาร
4.2.1 กฎการใช้กาลังกองทัพไทย
4.2.2 พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457
4.2.3 พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ.2551
4.2.4 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548
4.2.5 สิทธิมนุษยชน
4.3 วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ
4.3.1 อุดมการณ์กาลังพลกองทัพบก
4.3.2 เอกลักษณ์-อัตลักษณ์-ชาติลักษณ์ของชาติไทย
4.3.3 สถาบันไตรภักดิ์ (ชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย)์
4.3.4 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4.4 วิชาภาษาอังกฤษ
4.4.1 การอ่าน
4.4.2 การพูด - การฟัง
4.4.3 คาศัพท์ทางทหาร

ผนวก
ท
น

(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(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
หลักฐาน
วิธีการสอน
1. วิชายุทธวิธี
1 - ส. ทาการทดสอบพืน้ ฐานความรู้ในเรื่อง
- รส.7-8 พ.ศ.2548
1.1 การรบด้วยวิธีรุก
- หลักการรบด้วยวิธีรุก
- รูปขบวนการดาเนินกลยุทธและปัจจัยพิจารณา
1.2 การรบด้วยวิธีรับ
- หลักการรบด้วยวิธีรับ
- แบบการตั้งรับและปัจจัยพิจารณา
1.3 การรบด้วยวิธีร่นถอย
- หลักการรบด้วยวิธีร่นถอย
- แบบการร่นถอยและปัจจัยพิจารณา
2. วิชาอาวุธ
2 - ส. ทาการทดสอบพืน้ ฐานความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
อาวุธในอัตรา ร้อย อวบ.
ปลย.M.16 A2, A4,
ปลย.ทาร์โว, ปลก.M
249, เนเกฟพ.ศ.2541
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
3. วิชาหลักยิงและตรวจการณ์ 1 - ส. ทาการทดสอบพืน้ ฐานความรู้ในเรื่อง
หลักยิงปืนเล็กและ
3.1 หลักยิงปืนเล็ก
- หลักยิงปืนเล็ก
การยิงเป็นหมู่
- การยิงเป็นหมู่
พ.ศ.2541
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
3.2 การร้องขอและการปรับ
- การร้องขอการยิง ป.และ ค.
การปรับการยิง ป.
การยิง ป.และ ค.
- การปรับการยิง ป.และ ค.
และ ค. พ.ศ.2541
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
4. วิชาแผนที่
1 - ส. ทาการทดสอบพืน้ ฐานความรู้ในเรื่อง
การอ่านแผนที่
4.1 การอ่านแผนที่
- รายละเอียดขอบระวาง
พ.ศ. 2557
- เครื่องหมายแผนที่
- เครื่องหมายทางทหาร
- ระบบพิกัดตาราง
- มาตราส่วนและทรวดทรง
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
4.2 การใช้แผนทีป่ ระกอบ
- ทิศทางและมุมภาคทิศเหนือ
การอ่านแผนที่
เข็มทิศ
- เข็มทิศและการใช้
- การกาหนดจุดทีอ่ ยู่บนแผนทีแ่ ละในภูมิประเทศ พ.ศ. 2557
- การใช้แผนทีป่ ระกอบเข็มทิศในเวลากลางวัน
เรื่อง
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ความมุ่งหมาย :

เรื่อง
1. การรบด้วยวิธีรุก
1.1 มว.ปล.ในการเข้าตี

1.2 การใช้ มว.ค.60 ในการ
เข้าตี

1.3 ฝึกแก้ปัญหา มว.ปล.
เข้าตีประกอบภูมิประเทศ
จาลอง
1.4 สอบ การรบด้วยวิธีรุก
2. การรบด้วยวิธีรับ
2.1 มว.ปล.แนวหน้าในการ
ตั้งรับ

ผนวก ข วิชายุทธวิธี
59 ชั่วโมง
เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ทางยุทธวิธีในกรอบของหน่วยระดับ มว.ปล.สาหรับ
ควบคุมบังคับบัญชา และวางแผนการปฏิบัต,ิ ประสานการปฏิบัติ ทัง้ การรบด้วยวิธีรุก,
รับ, ร่นถอย, การ ปปส. โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มว.ปล. เมื่อได้รับมอบหมาย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การหลีกเลี่ยงอันตราย เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน และ
การถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ สารเคมี ชีวะ
ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน
(11)
5 - สช. - ทาการบรรยายการเข้าตีเวลากลางวันในเรื่อง
1. ข้อพิจารณาในการวางแผน
2. การเคลื่อนทีเ่ ข้าหาทีห่ มาย
3. การโจมตีทหี่ มาย
4. การเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่
- ทาการบรรยายการเข้าตีในระหว่างทัศนวิสัย
จากัดในเรื่อง
1. ข้อพิจารณาในการวางแผน
2. การลาดตระเวน
3. การใช้พลนาทาง
4. เทคนิคการควบคุมการยิง
5. การยิง ค., ป. และอาวุธต่อสู้รถถัง
6. การเสริมความมั่นคง และจัดระเบียบใหม่
1 - สช. - ทาการบรรยายในเรื่อง
- ภารกิจของ มว.ค.60
- การจัด มว.ค.60
- การใช้และการควบคุมทางยุทธวิธี
- ลักษณะทีต่ ั้งยิงและเปูาหมาย
4 - ป. - ฝึกแก้ปัญหา มว.ปล.ในการเข้าตี ตามบ่งการที่
กาหนดประกอบภูมิประเทศจาลอง
1 - ส.
(11)
4 - สช.

หลักฐาน
- รส.7-8 พ.ศ. 2548

- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
มว.ค.60 ในการเข้าตี
พ.ศ.2556
- คฝ.7-8 พ.ศ.2541

- เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด
- ทาการบรรยายในเรื่อง
- การเตรียมกาลังเข้าทาการรบ

- รส.7-8 พ.ศ. 2548
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เรื่อง

2.2 แผนการยิงประสาน

2.3. ฝึกแก้ปัญหา มว.ปล.
ตั้งรับประกอบภูมิประเทศ
จาลอง
2.4 สอบ การรบด้วยวิธีรับ
3. การรบด้วยวิธีร่นถอย
3.1 การถอนตัวของมว.ปล.

3.2 ฝึกแก้ปัญหา มว.ปล.
ถอนตัว ประกอบภูมิประเทศ
จาลอง

ชั่วโมงและ
วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน

- การเคลื่อนทีไ่ ปยังทีม่ ั่นตั้งรับ
- การสถาปนาทีม่ ั่นตั้งรับ
- การค้นหาทีต่ ั้งข้าศึก
- การปฏิบัติเมื่อปะทะข้าศึก
- การดาเนินการตั้งรับ
- การระวังปูองกัน
- ทีบ่ ังคับการและการติดต่อสื่อสาร
- การใช้อาวุธในการตั้งรับ
- ประเภทของทีม่ ั่นตั้งรับ
- ทีม่ ั่นตั้งรับของหมวดปืนเล็ก
- ภาพสังเขปเขตการตั้งรับ
- มาตรการควบคุมการยิง
- ลาดับความเร่งด่วนของงาน
- การประสานงาน
2 - สช. - ทาการบรรยายในเรื่อง
1. ความหมายของแผนการยิงประสาน
2. องค์ประกอบของแผนการยิงประสาน
3. การยิงในการตั้งรับ
4. ประโยชน์ของแผนการยิงประสาน
4 - ป. - ฝึกแก้ปัญหา มว.ปล.ในการตั้งรับ ตามบ่งการ
ทีก่ าหนดประกอบภูมิประเทศจาลอง
1 - ส.
(7)
2 - สช.

4 - ป.

หลักฐาน

- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
แผนการยิงประสาน
พ.ศ.2556

- คฝ.7-8 พ.ศ.2541

- เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด
- ทาการบรรยายในเรื่อง
1. ความมุ่งหมาย, ประเภทของการร่นถอย
2. การวางแผน, มาตรการในการควบคุม และ
การเตรียมการถอนตัวของ มว.ปล.
- ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะในการถอนตัว ดังนี.้ 1. กิจเฉพาะ มว.ปล. ในการถอนตัวนอกความ
กดดัน
2. กิจเฉพาะ มว.ปล. ในการถอนตัวภายใต้
ความกดดัน

- รส.7-8 พ.ศ. 2548

- คฝ.7-8 พ.ศ.2541
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3.3 สอบ การรบด้วยวิธี
ร่นถอย
4. ทหารราบยานเกราะ
4.1 หลักการทางยุทธวิธีของ
มว.ร.ยานเกราะ

ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน
1 - ส. - เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด
(5)
4 - สช.

- ทาการบรรยายในเรื่องการจัด กรม ร.ยก.
- คุณลักษณะและขีดความสามารถ
- การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของ มว.ร.ยก. ในการ
เข้าตี, ตั้งรับ และถอนตัว
4.2 สอบทหารราบยานเกราะ 1 - ส. - เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด
5. การปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.
(5) ทาการบรรยายในเรื่อง
5.1 การปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ. 4 - สช. - คุณลักษณะและขีดความสามารถของ
เฮลิคอปเตอร์
- การจัดเตรียมการบรรทุก
- ข้อพิจารณาในการวางแผน
- การวางแผน
- การจัดเตรียมสนามขึ้น - ลง เฮลิคอปเตอร์
5.2 สอบการปฏิบัติงาน
1 - ส. - เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด
ร่วมกับ ฮ.
6. การลาดตระเวน
(9) ทาการบรรยายในเรื่อง
6.1 การวางแผนการ
2- สช. - การจัดหน่วยลาดตระเวน
ลาดตระเวน
- การวางแผนขั้นต้นและการประสานงาน
- การทาแผนสมบูรณ์
- การออกจากแนวทหารฝุายเดียวกัน
- จุดนัดพบ
- การลาดตระเวนของ ผบ.หน่วย บริเวณทีห่ มาย
- การกลับเข้าแนวทหารฝุายเดียวกัน
- การรายงานผล
6.2 การลาดตระเวนหาข่าว 2 - สช. - การลาดตระเวนพืน้ ที่
- การลาดตระเวนเขต
- การลาดตระเวนเส้นทาง
6.3 การลาดตระเวนรบ
4 - สช. - การซุ่มโจมตีเร่งด่วน
- การซุ่มโจมตีประณีต
- การซุ่มโจมตีเป็นจุด
- การซุ่มโจมตีเป็นพืน้ ที่
- การซุ่มโจมตียานเกราะ

หลักฐาน

- รส.7-7 พ.ศ.2548

- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
การปฏิบัติงานร่วมกับ
ฮ. พ.ศ.2556

- รส.7-8 พ.ศ. 2548
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เรื่อง
6.4 สอบ การลาดตระเวน
7. การปูองกันและปราบปราม
การก่อความไม่สงบ
7.1. หลักการ ปปส.ในเมือง

7.2 ฝึกปฏิบัติการ ปปส.

7.3 สอบ วิชาการปูองกัน
และปราบปรามการก่อความ
ไม่สงบ

ชั่วโมงและ
วิธีการสอน
1 - ส.
(11)
2 - สช.

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน

- การตีโฉบฉวย
- เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด

- ความมุ่งหมายและกล่าวทัว่ ไปการ ปปส.
- ปัจจัยทีเ่ อื้ออานวยต่อการก่อความไม่สงบ
- รูปแบบของการจัดและการปฏิบัติการในการ
ก่อความไม่สงบ
8 - สด./ป. - ฝึกปฏิบัติการคุ้มครองทีต่ ั้ง
- ฝึกปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ / จุดสกัด
- ฝึกปฏิบัติการ รปภ.บุคคลและสถานที่
- ฝึกปฏิบัติการปิดล้อม / ตรวจค้น
1 - ส. - เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด

- รส. 100 - 20
พ.ศ. 2540

- รส. 100-20-1
พ.ศ.2557
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ผนวก ค วิชาอาวุธ
23(4) ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพือ่ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาวุธประจากาย, อาวุธประจาหน่วย ทีม่ ีใช้ในหน่วย
ทหารราบและอาวุธทันสมัย พร้อมทัง้ ให้รู้จักการถนอมรักษาและแก้ไขเหตุติดขัดได้
อย่างถูกต้อง จนสามารถนาไปฝึกสอนทหารได้ ตลอดจนงานช่างสนาม และ
สงครามทุน่ ระเบิด
ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน
1. อาวุธศึกษา
(15)
1.1 อาวุธประจากาย
4 - สช., ทาการบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่อง
(ปลย.M.16 A 2, A 4,
สด.,ป. - อัตราการจัด
ปลย.ทาร์โว, ปลก.M 249 และ
- คุณลักษณะและขีดความสามารถ
ปลก.เนเกฟ)
- การบรรจุ, การยิง, การเลิกบรรจุ
- การบารุงรักษาและแก้ไขเหตุติดขัด
- การถอดประกอบ
1.2 อาวุธประจาหน่วย
7 - สช., ทาการบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่อง
(ค.อัตโนมัติ 40 มม.,ปก.เอ็ม 60, สด.,ป. - อัตราการจัด
ปก.38, ค.60 มม., ค. 81 มม.
- คุณลักษณะและขีดความสามารถ
และ ค. 120 มม)
- การบรรจุ, การยิง, การเลิกบรรจุ
- การบารุงรักษาและแก้ไขเหตุติดขัด
- การถอดประกอบ
- ลักษณะทัว่ ไปและการทางาน
- การตั้งเครื่องยิงและเลิกยิง
- การเล็งและการบรรจุ
- การตั้งมุมทิศและมุมสูง
- การจาลองทิศและปักหลักเล็ง
1.3 อาวุธต่อสู้รถถังและอาวุธ 2 - สช., ทาการบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่อง
ต่อสู้อากาศยาน (ปรส.84,
สด.,ป. - อัตราการจัด
ปรส.106 และ ปก.93)
- คุณลักษณะและขีดความสามารถ
- การบรรจุ, การยิง, การเลิกบรรจุ
- การบารุงรักษาและแก้ไขเหตุติดขัด
- การถอดประกอบ
1.4 อาวุธกลุ่มประเทศ
1-สช.สด. ทาการบรรยายในเรื่อง
สังคมนิยม
- คุณลักษณะและขีดความสามารถของอาวุธ
ประเทศเพือ่ นบ้านใกล้เคียง
เรื่อง

หลักฐาน
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
ปลย.M.16 A2, A4
ปลส.ทาร์โว, 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
ปก.93 มม., ปรส.
106 มม. พ.ศ.2541
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
อาวุธกลุ่มประเทศ
สังคมนิยม พ.ศ.2541
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1.5 สอบ วิชาอาวุธศึกษา
2. ช่างสนามและสงคราม
ทุน่ ระเบิด
2.1 ปูอมสนามและ
เครื่องกีดขวาง

ชั่วโมงและ
วิธีการสอน

1 - ส.
8 (4)

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน

- การพัฒนาอาวุธของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
และประเทศมหาอานาจ
- เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด

3(2)-สช., ทาการบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่อง
สด.,ป. - หลักการของงานปูอมสนาม
- อุปกรณ์เครื่องมือและความรับผิดชอบงาน
ปูอมสนาม ใน หน่วย ร.
- รูปแบบและขนาดหลุมบุคคลและทีต่ ั้งอาวุธ
- ลาดับความเร่งด่วนงานปูอมสนามในการตั้งรับ
- การพรางหลุมบุคคล ทีต่ ั้งอาวุธ ทีบ่ ังคับการ
และส่วนสนับสนุนทางการช่วยรบ
- หลักการพิจารณาใช้เครื่องกีดขวางสนับสนุน
การปฏิบัติทางยุทธวิธีแต่ละรูปแบบ
- เครื่องกีดขวางลวดหนามและการใช้
- รูปแบบและวิธีการสร้างรั้วลวดหนามแบบต่างๆ
- การสร้างรั้วลวดหนามแบบต่าง ๆ
2.2. สงครามทุน่ ระเบิด
4 (2) ทาการบรรยายและฝึกปฏิบัติในเรื่อง
2.2.1 วัตถุระเบิดและการ 1 - สช., - คุณสมบัติวัตถุระเบิดทางทหาร
ทาลาย
สด.ป. - กฎของความปลอดภัย
- ระบบการจุดระเบิด
- การใช้วัตถุระเบิดในการทาลาย
2.2.2 ทุน่ ระเบิดและ
1(2) - สช., - คุณลักษณะและชนิดของทุน่ ระเบิด
กับระเบิด
สด.,ป. - คุณลักษณะและประเภทของกับระเบิด
- ชนิดการทางานของเครื่องจุดระเบิด
- หลักเบือ้ งต้นการใช้ทางยุทธวิธี
2.2.3 การต่อต้านระเบิด
2 - สช., - องค์ประกอบของระเบิดแสวงเครื่อง
แสวงเครื่อง
สด.,ป. - ข้อพิจารณาในการวาง
- มาตรการปูองกันการลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง
- การตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิด
- การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยหรือวัตถุระเบิด
- เทคนิคการลาดตระเวนเพือ่ การต่อต้านระเบิด
แสวงเครื่อง

- 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

2.3 สอบ วิชาช่างสนามและ
สงครามทุน่ ระเบิด

ชั่วโมงและ
วิธีการสอน

1–ส

ขอบเขตการสอน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการต่อต้านระเบิด
แสวงเครื่อง
- มาตรการปูองกันการลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง
- เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด

หลักฐาน
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ผนวก ง วิชาหลักยิงและตรวจการณ์
15 ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้และเทคนิคการใช้อาวุธวิถีโค้ง ตลอดจนการร้องขอ
และปรับการยิง ค. - ป. จนสามารถใช้อาวุธได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้
ตรวจการณ์หน้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน
1. หลักยิงอาวุธประจาหน่วย
(6)
1.1 หลักยิงปืนกล
2 - สช.,สด. - พืน้ ฐานเบือ้ งต้น
- การควบคุมการยิง
- การยิงตะลุมบอน
- การยิงข้าม
- การทาแผ่นจดระยะปืนกล
1.2 หลักยิง ค.60 มม.
4 - สช.,ป. - การใช้สูตรมิลเลียม
- การหาหลักฐานการยิงเริ่มแรก
- การตรวจการณ์
- การปรับการยิง/การยิงหาผล
- การทาแผ่นบันทึกหลักฐานการยิง ค.60 มม.
- การทาแผ่นบริวาร มว.ค.60 มม.
2. การร้องขอและปรับการยิง
(8)
ค.และ ป.
2.1 เครื่องมือตรวจการณ์ 1 - สช.,ป. - การใช้เครื่องมือตรวจการณ์
และสูตรมิลเลียม
- การใช้สูตรมิลเลียม
2.2 การกาหนดทีต่ ั้ง
1 - สช.,ป. - การกาหนดทีต่ ั้งเปูาหมายด้วยวิธีพิกัดตาราง
เปูาหมาย
- การกาหนดทีต่ ั้งเปูาหมายด้วยวิธีโปล่าร์
- การกาหนดทีต่ ั้งเปูาหมายด้วยวิธีย้ายจากจุดที่
ทราบ
2.3 คาขอยิง
1 - สช.,ป. - องค์ประกอบคาขอยิง
2.4 การปรับการยิง
1 - สช.,ป. - การปรับการยิง
- การยิงหาผล
2.5 การฝึกการร้องขอและ
4 - ป. - การปฏิบัติการร้องขอและปรับการยิง ค.และ
ปรับการยิง ค.และ ป.
ป.ในสนามฝึกยิง ค. อัดอากาศย่นระยะและห้อง
เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง
3. สอบ วิชาหลักยิงและตรวจ
1 - ส. - เรื่องทีไ่ ด้ศึกษามาแล้วทัง้ หมด
การณ์
เรื่อง

หลักฐาน
- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
หลักยิงปืนกล
พ.ศ.2541

- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
หลักยิง ค.60 มม.
พ.ศ.2541

- นส.รร.ร.ศร. เรื่อง
การปรับการยิง ป.
และ ค. พ.ศ.2541
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ผนวก จ วิชาฝุายอานวยการ
16 ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหน้าทีข่ อง
ผู้บังคับหน่วย ระดับ มว.ปล.ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในควบคุม วางแผน และปฏิบัติหน้าที่
ผบ.มว.ปล.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง
1. ระเบียบการนาหน่วย
2. การประมาณสถานการณ์

3. ฝึกการให้คาสั่งยุทธการ
ประกอบภูมิประเทศจาลอง

4. สอบ วิชาฝุายอานวยการ

ชั่วโมงและ
ขอบเขตการสอน
วิธีการสอน
2 - สช.,ป. - อธิบายขั้นตอนตามระเบียบการนาหน่วย
5 - สช.,ป. - อธิบายและให้ฝึกปฏิบัติในเรื่อง
1. การวิเคราะห์ ปัจจัย METT - T
2. การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติ
3. การจัดทาคาสั่งยุทธการ
8 - สด.,ป. - สาธิตและให้ฝึกปฏิบัติในเรื่อง
1. การฝึกการให้คาสั่งยุทธการประกอบ
ภูมิประเทศจาลอง
2. การทดสอบการให้คาสั่งยุทธการประกอบ
ภูมิประเทศจาลอง
1 - ส. - เรื่องทีก่ ล่าวแล้วทัง้ หมด

หลักฐาน
- นส.รร.ร.ศร.
เรื่อง การยุทธการ
พ.ศ.2531

