ตอนที่ ๓ แถลงหลักสูตร
หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านวิชาทหาร
ระยะเวลาการศึกษา ๕ ปี จานวน ๓,๒๒๔ ชั่วโมง
ลาดับ
เรื่องทีส่ อน
๑ ชั้นปีที่ ๑
๑.๑ ภาคการศึกษา
๑.๑.๑ กองทัพบกและเหล่าทหาร
๑.๑.๑.๑ กองทัพบกและความเป็นทหารอาชีพของกองทัพบก
๑.๑.๑.๒ ภารกิจและการดาเนินงานของเหล่ากาลังรบ
๑.๑.๑.๓ ภารกิจและการดาเนินงานของเหล่าสนับสนุนการรบ
๑.๑.๑.๔ ภารกิจและการดาเนินงานของเหล่าสนับสนุนการ
ช่วยรบ
๑.๑.๑.๕ การสอบประจาภาคและระหว่างภาค
๑.๑.๒ วิชาการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น
(๑) การสื่อสารทั่วไป
(๒) การจัดและภารกิจของหน่วยสื่อสารและหน่วยทหาร
สื่อสาร
(๓) มัชฌิมการสื่อสาร
(๔) องค์แทนการสื่อสาร
(๕) ข่าวทางทหาร
(๖) ระบบการสื่อสารประเภทสาย
(๗) ระบบการสื่อสารประเภทวิทยุ
(๘) ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์
(๙) การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร
(๑๐) การสื่อสารประเภทนาสาร
(๑๑) การสื่อสารประเภททัศนสัญญาณ
(๑๒) สอบระหว่างภาคและประจาภาค
๑.๑.๓ วิชาป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง
๑.๑.๓.๑ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับป้อมสนาม
๑.๑.๓.๒ หลักการเลือกที่มั่นและที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน
๑.๑.๓.๓ ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต
๑.๑.๓.๔ คู
๑.๑.๓.๕ การสร้างคูและการกรุลาด
๑.๑.๓.๖ หลักการเครื่องกีดขวาง
๑.๑.๓.๗ เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล
๑.๑.๓.๘ เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ
๑.๑.๓.๙ วัสดุพราง
๑.๑.๓.๑๐ การพรางบุคคลและป้อมสนาม
๑.๑.๓.๑๑ การพรางยานพาหนะ ปืนใหญ่ เครื่องบิน ที่พัก
แรม ที่ตั้งกองบัญชาการ และตาบลส่งกาลัง
๑.๑.๓.๑๒ สอบระหว่างภาคและประจาภาค

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๖๗๒) ก
(๑๙๒)
(๑๖) ก-๑ ๒๓
(๒)
(๓)
(๓)
(๖)
(๒)
(๑๖) ก-๒ ๒๔
(๑)
(๒)
(๑)
(๑)
(๑)
(๒)
(๒)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๒)
(๘)
(๐.๕๐)
(๐.๕๐)
(๑)
(๐.๕๐)
(๐.๕๐)
(๑)
(๐.๕๐)
(๐.๕๐)
(๐.๕๐)
(๐.๕๐)
(๑)
(๑)

ก-๓ ๒๖

๒
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
ชั่วโมง ผนวก หน้า
๑.๑.๔ วิชาวัตถุระเบิดและการทาลาย
(๘) ก-๔ ๒๘
๑.๑.๔.๑ คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทหาร
(๑)
๑.๑.๔.๒ ระบบจุดระเบิด
(๑)
๑.๑.๔.๓ ประวัติการใช้สงครามทุ่นระเบิด
(๐.๕๐)
๑.๑.๔.๔ คุณลักษณะและการทางานของทุ่นระเบิด
(๑)
๑.๑.๔.๕ การฝังและการทาทุ่นระเบิดดักรถถังเป็นทุ่นระเบิด
กับระเบิด
(๑)
๑.๑.๔.๖ การติดตั้งและรื้อถอนกับระเบิด
(๑)
๑.๑.๔.๗ การตรวจค้นและการรื้นถอน
(๐.๕๐)
๑.๑.๔.๘ การผ่านสนามทุ่นระเบิด
(๑)
๑.๑.๔.๙ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
(๑)
๑.๑.๕ วิชาการข่าวเบื้องต้น
(๑๖) ก-๕ ๓๐
๑.๑.๕.๑ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
(๓)
๑.๑.๕.๒ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
(๓)
๑.๑.๕.๓ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
(๒)
๑.๑.๕.๔ การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
(๓)
๑.๑.๕.๕ การละเมิดและการรักษาความปลอดภัย
(๓)
๑.๑.๕.๖ การสอบระหว่างและประจาภาค
(๒)
๑.๑.๖ วิชาการอ่านแผนที่
(๔๘) ก-๖ ๓๒
๑.๑.๖.๑ กล่าวนา รายละเอียดขอบระวาง
(๖)
๑.๑.๖.๒ ระบบกริดทางทหาร
(๖)
๑.๑.๖.๓ สัญลักษณ์ทางทหารและมาตราส่วน
(๖)
๑.๑.๖.๔ ความสูงและทรวดทรวง
(๔)
๑.๑.๖.๕ ทิศทาง/เข็มทิศ
(๔)
๑.๑.๖.๖ การกาหนดจุดที่อยู่
(๔)
๑.๑.๖.๗ ฝึกการกาหนดจุดที่อยู่
(๔)
๑.๑.๖.๘ ฝึกเดินเข็มทิศในเวลากลางวัน
(๔)
๑.๑.๖.๙ ฝึกเดินเข็มทิศในเวลากลางคืน
(๒)
๑.๑.๖.๑๐ หลักการใช้ GPS
(๒)
๑.๑.๖.๑๑ ฝึกการใช้ GPS
(๒)
๑.๑.๖.๑๒ การสอบระหว่างและประจาภาค
(๔)
๑.๑.๗ วิชาอาวุธประจากาย
(๔๘) ก-๗ ๓๔
๑.๑.๗.๑ ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑
(๔)
๑.๑.๗.๒ ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒
(๒)
๑.๑.๗.๓ ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔
(๒)
๑.๑.๗.๔ ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม. TARVOR TAR 21
(๒)
๑.๑.๗.๕ ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ แบบ ๑๑ ขนาด ๕.๕๖ มม.
(HK-33)
(๒)
๑.๑.๗.๖ ปืนเล็กยาว เอเค ๔๗ (อาก้า)
(๒)
๑.๑.๗.๗ ปืนลูกซอง
(๒)
๑.๑.๗.๘ ปืนพก ๘๖ ขนาด .๔๕ นิ้ว
(๓)

๓
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๑.๑.๗.๙ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. (เจริโก้)
(๒)
๑.๑.๗.๑๐ ปืนเล็กกล แบบ เอ็ม ๒๔๙ ขนาด ๕.๕๖ มม. (มินิมิ) (๒)
๑.๑.๗.๑๑ ปืนเล็กกลเนเกฟ (NEGEV) ขนาด ๕.๕๖ มม.
(๒)
๑.๑.๗.๑๒ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓
(๒)
๑.๑.๗.๑๓ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๗๙
(๒)
๑.๑.๗.๑๔ เครื่องยิงจรวด อาร์พีจี ๒
(๒)
๑.๑.๗.๑๕ เครื่องยิงจรวด อาร์พีจี ๗
(๒)
๑.๑.๗.๑๖ ลูกระเบิดขว้าง การฝึกลูกระเบิดขว้าง
ผ๓)
๑.๑.๗.๑๗ การฝึก-ศึกษาอาวุธอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากอาวุธใน
ทบ.ไทย
(๒)
๑.๑.๗.๑๘ การฝึกการยิงปืนด้วยกระสุนจริงของปืนเล็กยาว
ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑
(๖)
๑.๑.๗.๑๙ สอบระหว่างภาคและประจาภาค
(๔)
๑.๑.๘ วิชาบุคคลทาการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน
๑.๑.๘.๑ การเคลื่อนที่
(๔)
๑.๑.๘.๒ การพรางและสร้างที่มั่นรบ
(๒)
๑.๑.๘.๓ การรายงานข่าวสารและการจาแนก
(๒)
๑.๑.๘.๔ บุคคลทาการรบในเวลากลางวันและกลางคืน
(๔)
๑.๑.๘.๕ การฝึกบุคคลเบื้องต้นทางยุทธวิธี
(๖)
๑.๑.๘.๖ หน้าที่เฉพาะทางเทคนิค
(๑๐)
๑.๑.๘.๗ สอบระหว่างภาคและประจาภาค
(๔)
๑.๒ ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม
๑.๒.๑ การฝึกสุขศาสตร์ทหาร
๑.๒.๑.๑ การพักแรมในสนาม
(๘)
๑.๒.๑.๒ การปฐมพยาบาลทหาร
(๘)
๑.๒.๑.๓ การช่วยชีวิตเบื้องต้น
(๘)
๑.๒.๑.๔ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บด้วยมือเปล่า
(๘)
๑.๒.๑.๕ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บด้วยอุปกรณ์แสวงเครื่อง
(๘)
๑.๒.๒ การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
๑.๒.๒.๑ อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
(๘)
๑.๒.๒.๒ หน้ากากป้องกันเคมี – ชีวะ
(๘)
๑.๒.๒.๓ การปฐมพยาบาลในภาวะ คชรน.
(๘)
๑.๒.๒.๔ การลาดตระเวนและการเตือนภัย
(๘)
๑.๒.๒.๕ การใช้ควันและอาวุธเพลิง
(๘)
๑.๒.๓ การฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น
๑.๒.๓.๑ การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว
(๘)
๑.๒.๓.๒ การปฏิบัติงานของสถานีวิทยุ AM
(๘)
๑.๒.๓.๓ การปฏิบัติงานของสถานีวิทยุ FM
(๘)
๑.๒.๓.๔ การสื่อสารประเภทสาย
(๘)
๑.๒.๓.๕ เครื่องสลับสายและการใช้งานโทรศัพท์สนาม
(๘)

ชั่วโมง ผนวก หน้า

(๓๒) ก-๘ ๓๙

(๔๘๐)
(๔๐) ก-๙ ๔๑

(๔๐) ก-๑๐ ๔๒

(๔๐) ก-๑๑ ๔๓

๔
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๑.๒.๔ การฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง
๑.๒.๔.๑ วิชาป้อมสนาม
๑) หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับป้อมสนาม การเลือก
ที่มั่น ที่ตั้งอาวุธแบบเร่งด่วนและประณีต (๒)
๒) ฝึกการสร้างหลุมบุคคล (๘)
๓) ฝึกการสร้างที่ตั้งอาวุธ (๘)
๑.๒.๔.๒ วิชาเครื่องกีดขวาง
๑) หลักการเครื่องกีดขวาง เครื่องกีดขวางต่อต้าน
บุคคลและยานเกราะ (๒)
๒) ฝึกการสร้างเครื่องกีดขวางลวดหนาม (๘)
๑.๒.๔.๓ วิชาการพราง
๑) หลักการพราง วัสดุพราง และเทคนิคการใช้ (๒)
๒) ฝึกการพรางบุคคลและป้อมสนาม (๕)
๓) ฝึกการพรางยานพาหนะ ที่พักแรม ที่ตั้งกอง บัญชาการ และตาบลส่งกาลัง (๕)
๑.๒.๕ การฝึกวัตถุระเบิดและการทาลาย
๑.๒.๕.๑ วิชาวัตถุระเบิดและการทาลาย
๑.๒.๕.๒ วิชาสงครามทุ่นระเบิด
๑.๒.๖ การฝึกยิงอาวุธประจากาย
๑.๒.๖.๑ ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑
๑.๒.๖.๒ ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒
๑.๒.๖.๓ ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔
๑.๒.๖.๔ ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม. TARVOR TAR 21
๑.๒.๖.๕ ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ แบบ ๑๑ ขนาด ๕.๕๖ มม.
๑.๒.๖.๖ ปืนเล็กยาว เอเค ๔๗ (อาก้า)
๑.๒.๖.๗ ปืนลูกซอง
๑.๒.๖.๘ ปืนพก ๘๖ ขนาด .๔๕ นิ้ว
๑.๒.๖.๙ ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. (เจริโก้)
๑.๒.๖.๑๐ ปืนเล็กกล แบบ ๒๔๙ ขนาด ๕.๕๖ มม. (มินิมิ)
๑.๒.๖.๑๑ ปืนเล็กกลเนเกฟ (NEGEV)
๑.๒.๖.๑๒ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓
๑.๒.๖.๑๓ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๗๙
๑.๒.๖.๑๔ เครื่องยิงจรวด อาร์พีจี ๒
๑.๒.๖.๑๕ การฝึกท่ายิง การเล็ง การลั่นไก และการแก้ไขเหตุ
ติดขัดทันทีทันใด การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของเครื่องยิงจรวด อาร์พีจี ๗
๑.๒.๖.๑๖ ลูกระเบิดขว้าง การฝึกท่าขว้าง การใช้และการ
ขว้างลูกระเบิดขว้าง
๑.๒.๖.๑๗ การฝึกการใช้และการยิงอาวุธอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากอาวุธของ ทบ.ไทย (อาวุธของประเทศเพื่อนบ้าน อาวุธของ
ประเทศสังคมนิยม)
๑.๒.๖.๑๘ หลักยิงปืนเล็กยาวและหลักการของพลแม่นปืน

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๔๐) ก-๑๒ ๔๔
(๑๘)

(๑๐)

(๑๒)

(๔๐) ก-๑๓ ๔๕
(๑๖)
(๒๔)
(๑๒๐) ก-๑๔ ๔๖
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๘)
(๔)
(๑๖)

๕
ลาดับ

๒

เรื่องทีส่ อน
๑.๒.๖.๑๙ การยิงปืนในเวลากลางคืน
๑.๒.๖.๒๐ การยิงปืนในสนามทราบระยะ
๑.๒.๖.๒๑ การยิงปืนจัดชั้นคุณวุฒิ
๑.๒.๗ การฝึกบุคคลทาการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน
๑.๒.๗.๑ การเคลื่อนที่
๑.๒.๗.๒ การพรางและสร้างที่มั่นรบ
๑.๒.๗.๓ การรายงานข่าวสารและการจาแนกยานเกราะ
๑.๒.๗.๔ บุคคลทาการรบในเวลากลางวัน/กลางคืน
๑.๒.๗.๕ การฝึกบุคคลเบื้องต้นทางยุทธวิธี
๑.๒.๗.๖ ฝึกหน้าที่เฉพาะทางเทคนิค
ชั้นปีที่ ๒
๒.๑ ภาคการศึกษา
๒.๑.๑ วิชาอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์
๒.๑.๑.๑ ปืนกลเอ็ม ๖๐ ขนาด ๗.๖๒ มม.
๒.๑.๑.๒. ปืนกลแบบ ๓๘ ขนาด ๗.๕๖ มม. (แม๊ก ๕๘)
๒.๑.๑.๓ ปืนกล ๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว
๒.๑.๑.๔ ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ มม.
๒.๑.๑.๕ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม.
๒.๑.๑.๖ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มม.
๒.๑.๑.๗ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม.
๒.๑.๑.๘ การฝึกหน้าที่พลประจาปืน
๑) ปืนกล เอ็ม ๖๐ (๑)
๒) ปืนกล ๓๘ (แม๊ก ๕๘) (๑)
๓) ปืนกล ๙๓ (๒)
๒.๑.๑.๙ การฝึกหน้าที่พลเครื่องยิง
๑) เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. (๒)
๒) เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มม. (๒)
๓) เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. (๒)
๒.๑.๑.๑๐ หลักยิงปืนกล
๑) หลักพื้นฐานและการควบคุมการยิง (๑)
๒) ลักษณะของการปฏิบัติการยิง (๑)
๓) การยิงเมื่อมีทัศนวิสัยจากัด (๑)
๔) การทาแผ่นจดระยะของปืนกล (๑)
๒.๑.๑.๑๑ หลักยิงเครื่องยิงลูกระเบิด
๑) เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. (๓)
๒) เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มม. และขนาด
๑๒๐ มม. (๓)
๒.๑.๑.๑๒ การร้องขอการปรับการยิง ค. และ ป.
๑) เครื่องมือตรวจการณ์ (๒)
๒) การกาหนดที่ตั้งเป้าหมาย ๓ วิธี (๒)
๓) คาขอยิงและการปรับการยิง (๒)

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๘)
(๘)
(๑๖)
(๑๖๐) ก-๑๕ ๕๑
(๘)
(๒๔)
(๑๖)
(๑๖)
(๔๘)
(๔๘)
(๕๙๒) ข
(๑๙๒)
(๔๘) ข-๑ ๕๓
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๔)

(๖)

(๔)

(๖)

(๑๐)

๖
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๔) ฝึกปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการณ์ (๔)
๒.๑.๑.๑๓ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๒.๑.๒ วิชายุทธวิธีทหารราบระดับหมู่
๒.๑.๒.๑ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ
๒.๑.๒.๒ การเตรียมการเพื่อทาการรบ
๑) ระเบียบการนาหน่วย หมู่, มว.ปล.
๒) ปัจจัยพิจารณาการปฏิบัติทางทหาร (METT-T)
๓) ปัจจัยพิจารณาภูมิประเทศทางทหาร (OCOKA)
๔) การฝึกบุคคลทาการรบ
๒.๑.๒.๓ การฝึกทาการรบ
๑) การเข้าที่รวมพล
๒) การเตรียมตัวเพื่อทาการรบ
๓) การทาการผ่านแนว
๔) การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี
๕) การปฏิบัติเมื่อเกิดการปะทะ
๖) การวางตัวเฝ้าตรวจ/ทาการยิงสนับสนุน
๗) การทาลายบังเกอร์
๘) การเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่
๙) การระวังป้องกันทางยุทธวิธี
๑๐) การปฏิบัติเมื่อถูกยิงฉาก ป.-ค.
๒.๑.๒.๔ หมู่ หมวดในการรบขั้นพื้นฐาน
๑) รูปขบวนทาการรบของหมู่และ มว.ปล.
๒) การฝึกรูปขบวนทาการรบของหมู่และ มว.ปล.
๓) การลาดตระเวนและการระวังป้องกัน
๔) หลักพื้นฐานการรบด้วยวิธีรุก
๕) การฝึกหมู่, มว.ปล. ในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ
๖) การฝึกหมู่ ปล., หมู่ ปก. ในการเข้าตีในเวลา
กลางวัน
๗) การฝึกหมู่ ปล., หมู่ ปก. ในการเข้าตีในเวลางก
ลางคืน
๘) การฝึก มว.ปล. เข้าตีในเวลากลางวันและ
กลางคืน
๙) หลักการรบด้วยวิธีรับ
๑๐) การฝึก หมู่ ปล., หมู่ ปก. ในการตั้งรับ
๑๑) การฝึก มว.ปล. ในแนวหน้าในการตั้งรับเวลา
กลางวันและกลางคืน
๑๒) หลักการร่นถอย
๑๓) หมู่ และ มว.ปล. ในการร่นถอย
๑๔) การฝึกหมู่, มว.ปล. ในการร่นถอย

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๔)
(๖๔) ข-๒ ๕๗
(๒)
(๒)
(๑)
(๑)
(๔)
(๑)
(๑)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

๗
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๒.๑.๒.๕ การปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์
๑) การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ การแทรกซึม และ
การเคลื่อนย้ายทางอากาศ
๒) การฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ การแทรก
ซึม และการเคลื่อนย้ายทางอากาศ
๒.๑.๒.๖ สอบระหว่างภาคและประจาภาค
๒.๑.๓ วิชาการใช้ยุทธโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
๒.๑.๓.๑ ประวัติและบทบาทของเหล่าทหารม้า
๒.๑.๓.๒ การนาทางทหารของเหล่าทหารม้า
๒.๑.๓.๓ ภารกิจและการจัดของเหล่าทหารม้า
๒.๑.๓.๔ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
๒.๑.๓.๕ การใช้งานยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
๒.๑.๓.๖ การใช้ม้าและสัตว์ต่าง
๒.๑.๓.๗ สอบระหว่างภาคและปลายภาค
๒.๑.๔ วิชาปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
๒.๑.๔.๑ ประวัติ และบทบาททหารปืนใหญ่
๒.๑.๔.๒ คุณลักษณะของทหารปืนใหญ่สนาม
๒.๑.๔.๓ การจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ในกองทัพบกไทย
๒.๑.๔.๔ ภารกิจทางยุทธวิธีของ ป.สนาม
๒.๑.๔.๕ การจัดทหารปืนใหญ่สนามเข้าทาการรบ การบังคับ
บัญชา และการควบคุม
๒.๑.๔.๖ การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่ และศัพท์ที่ใช้ใน
ส่วนยิง
๒.๑.๔.๗ ภารกิจและการจัดหน่วย ปตอ.ทบ. ไทย
๒.๑.๔.๘ การควบคุมบังคับบัญชา ปตอ.ทบ. ไทย
๒.๑.๔.๙ ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย
๒.๑.๔.๑๐ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ พัน.ปตอ.
๒.๑.๔.๑๑ อาวุธยุทโธปกรณ์ ปตอ.ทบ.ไทย และระบบเรดาห์
ในการ ปภอ. ของ พล.ปตอ.
๒.๑.๔.๑๒ อาวุธนาวิถีต่อสู้อากาศยาน
๒.๑.๔.๑๓ สอบระหว่างภาคและประจาภาค
๒.๑.๕ วิชาหลักปฏิบัติการรบของทหารช่าง
๒.๑.๕.๑ ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธีรุก
๒.๑.๕.๒ ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธีรับ
๒.๑.๕.๓ ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธีร่นถอย
๒.๑.๕.๔ ทหารช่างจัดกาลังทาการรบอย่างทหารราบ
๒.๑.๕.๕ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๒.๒ ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม
๒.๒.๑ การฝึกยิงอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์
๒.๒.๑.๑ ปืนกลเอ็ม ๖๐ ขนาด ๗.๖๒ มม.
๒.๒.๑.๒ ปืนกลแบบ ๓๘ ขนาด ๗.๕๖ มม. (แม๊ก ๕๘)

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๒)
(๒)
(๔)
(๓๒) ข-๓ ๖๑
(๓)
(๘)
(๔)
(๕)
(๖)
(๒)
(๔)
(๓๒) ข-๔ ๖๓
(๑)
(๑)
(๒)
(๒)
(๔)
(๖)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๔)
(๑๖) ข-๕ ๖๗
(๔)
(๔)
(๔)
(๒)
(๒)
(๔๐๐)
(๘๐) ข-๖ ๖๙
(๘)
(๘)

๘
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๒.๒.๑.๓ หลักยิงปืนกล เอ็ม ๖๐ และปืนกลแบบ ๓๘ (แม๊ก ๕๘)
๒.๒.๑.๔ ปืนกล ๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว
๒.๒.๑.๕ ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ มม.
๒.๒.๑.๖ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม.
๒.๒.๑.๗ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มม.
๒.๒.๑.๘ เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม.
๒.๒.๑.๙ หลักยิงเครื่องยิงลูกระเบิด
๒.๒.๑.๑๐ การฝึกเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดอัดอากาศในสนาม
ย่นระยะ
๒.๒.๑.๑๑ การฝึกยิงเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๑ มม. และ
ขนาด ๑๒๐ มม.
๒.๒.๒ การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่
๒.๒.๒.๑ ฝึกการเตรียมการเพื่อทาการรบ
๒.๒.๒.๒ การฝึกทาการรบ
๒.๒.๒.๓ แบบฝึกทาการรบของหมู่ปืนเล็ก
๒.๒.๒.๔ การฝึกหมู่ปืนเล็กในการรบขั้นพื้นฐานในกรอบของ
หมวดปืนเล็ก
๒.๒.๒.๕ การปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์
๒.๒.๒.๖ การฝึกเข้าสถานการณ์การรบตามแบบ
๒.๒.๓ การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
๒.๒.๓.๑ หลักนิยม ภารกิจ การจัด ยุทโธปกรณ์ของเหล่า
ทหารม้า
๒.๒.๓.๒ การฝึกขี่ม้าเบื้องต้น
๒.๒.๓.๓ การฝึกพลประจารถถังด้วยเครื่องช่วยฝึกแบบ Tank
Gunnery And Combat Simulator System(TACOS)
๒.๒.๓.๔ การฝึกยิงปืนใหญ่รถถังด้วยกระสุนจริง
๒.๒.๓.๕ การฝึกขับรถถัง และรถสายพานลาเลียงพล
๒.๒.๔ การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
๒.๒.๔.๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน่วย ปตอ.
๒.๒.๔.๒ ฝึกพลประจาปืนและการเล็งตาม
๒.๒.๔.๓ การฝึกอาวุธประจากายในการป้องกันการโจมตีทาง
อากาศ
๒.๒.๔.๔ การปฏิบัติงานของศปภอ.พัน.ปตอ.
๒.๒.๔.๕ การฝึกร้อย ปตอ.ปฏิบัติการรบ และ ศปภอ.
พัน.ปตอ. (ในที่ตั้งหน่วย)
๒.๒.๔.๖ การฝึกร้อย ปตอ.ปฏิบัติการรบ ในพื้นที่การฝึก
๒.๒.๔.๗ การฝึกยิง ปตอ.ด้วยกระสุนจริง
๒.๒.๔.๘ การตรวจการณ์
๒.๒.๔.๙ การอานวยการยิง
๒.๒.๔.๑๐ ส่วนยิงป.

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๔)
(๘)
(๘)
(๘)
(๖)
(๖)
(๘)
(๘)
(๘)
(๑๒๐) ข-๗ ๗๒
(๑๖)
(๑๖)
(๑๖)
(๔๐)
(๘)
(๘)
(๔๐) ข-๘ ๗๔
(๘)
(๘)
(๘)
(๘)
(๘)
(๑๒๐) ข-๙ ๗๕
(๔)
(๘)
(๔)
(๘)
(๘)
(๔)
(๔)
(๓๒)
(๘)
(๑๖)

๙
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๒.๒.๔.๑๑ การยิง ป.ด้วยกระสุนจริง ในเวลากลางวัน และ
กลางคืน

๓

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๑๔)
(๑๒)

๒.๒.๔.๑๒ การสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหารปืนใหญ่
๒.๒.๕ การฝึกขับรถยนต์ทหาร
(๔๐) ข-๑๐ ๗๗
๒.๒.๕.๑ การอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของ
เครื่องยนต์
(๒)
๒.๒.๕.๒ การจราจร พ.ร.บ.จราจรทางบก
(๒)
๒.๒.๕.๓ การปรนนิบัติบารุงยานพาหนะ
(๒)
๒.๒.๕.๔ การฝึกขับโดยวิธีหนุนล้อ
(๒)
๒.๒.๕.๕ การฝึกขับในสนามฝึกขับ
(๑๖)
๒.๒.๕.๖ การฝึกขับบนเส้นทางจราจร
(๑๖)
ชั้นปีที่ ๓
(๕๙๒) ค
๓.๑ ภาคการศึกษา
(๑๙๒)
๓.๑.๑ วิชายุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
(๖๔) ค-๑ ๗๘
๓.๑.๑.๑ ระเบียบการนาหน่วย/คาสั่งยุทธการระดับหมวดปืน
เล็ก การแก้ปัญหาบนภูมิประเทศจาลอง
(๘)
๓.๑.๑.๒ การรบด้ยวิธีรุก
๑) มว.ปล. เข้าตีในเวลากลางวัน
(๔)
๒) มว.ปล. เข้าตีในระหว่างทัศนวินัยจากัด
(๒)
๓) การใช้ ค. ๖๐ มม. ในการเข้าตี
(๒)
๔) ฝึก มว.ปล. เข้าตีในเวลากลางวันและในระหว่าง
ทัศนวิสัยจากัด
(๘)
๓.๑.๑.๓ การรบด้วยวิธีรับ
๑) มว.ปล. ในแนวหน้าตั้งรับ
(๔)
๒) การใช้ ค.๖๐ มม. ในการตั้งรับ
(๒)
๓) แผนการยิงประสาน
(๒)
๔) ฝึก มว.ปล. ตั้งรับในเวลากลางวันและในทัศน
วิสัยจากัด
(๔)
๓.๑.๑.๔ การรบด้วยวิธีร่นถอย
๑) การถอนตัวของ มว.ปล.
(๒)
๒) ฝึกปฏิบัติการถอนตัวของ มว.ปล.
(๔)
๓.๑.๑.๕ ทหารราบยานเกราะ
๑) หลักการทางยุทธวิธีของ มว.ร.ยานเกราะหมวดปืนเล็ก ในการเข้าตีกลางวันและกลางคืน
(๒)
๒) ฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธีของ มว.ร.ยานเกราะ
(๔)
๓.๑.๑.๖ การปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.
๑) การปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.
(๒)
๒) ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.
(๔)

๑๐
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๓.๑.๑.๗ การลาดตระเวน
๑) การวางแผนการลาดตระเวน
๒) การลาดตระเวนหาข่าว
๓) การลาดตระเวนรบ
๓.๑.๑.๘ สอบระหว่างภาคและประจาภาค
๓.๑.๒ วิชายุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
๓.๑.๒.๑ บทบาทและหน้าที่ในหมวดรถถัง
๓.๑.๒.๒ การปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวดรถถัง
๓.๑.๒.๓ การปฏิบัติการรบของหมวดรถถัง
๓.๑.๒.๔ บทบาทและหน้าที่ในหมวดทหารม้าบรรทุก ยานเกราะ
๓.๑.๒.๕ การปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวดทหารม้าบรรทุก
ยานเกราะ
๓.๑.๒.๖ การปฏิบัติการรบของหมวดทหารม้าบรรทุกยาน
เกราะ
๓.๑.๒.๗ บทบาทและหน้าที่ในหมวดลาดตระเวน
๓.๑.๒.๘ การปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวดลาดตระเวน
๓.๑.๒.๙ การปฏิบัติการรบของหมวดลาดตระเวน
๓.๑.๒.๑๐ กองร้อยชุดรบ
๓.๑.๒.๑๑ การสอบระหว่างภาคและปลายภาค
๓.๑.๓ วิชาภูมิศาสตร์ทหาร
๓.๑.๓.๑ ลักษณะที่ตั้งของประเทศไทย
๓.๑.๓.๒ ภูมิศาสตร์ทหารในพื้นที่ ทภ.๑
๓.๑.๓.๓ ภูมิศาสตร์ทหารในพื้นที่ ทภ.๒
๓.๑.๓.๔ ภูมิศาสตร์ทหารในพื้นที่ ทภ.๓
๓.๑.๓.๕ ภูมิศาสตร์ทหารในพื้นที่ ทภ.๔
๓.๑.๓.๖ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๓.๑.๔ วิชาการสื่อสารทางยุทธวิธี
๓.๑.๔.๑ ภารกิจของทหารสื่อสารกองพล การจัดหน่วย และ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วย
๓.๑.๔.๒ การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของทหารสื่อสาร
๓.๑.๔.๓ การสนับสนุนทางการสื่อสาร
๓.๑.๔.๔ เทคนิคเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการรบ
๓.๑.๔.๕ สอบระหว่างภาคและประจาภาค
๓.๑.๕ วิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล
๓.๑.๕.๑ หลักการศึกษาประวัติศาสตร์การสงครามสากล
๓.๑.๕.๒ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
๓.๑.๕.๓ แม่ทัพฮันนิบาล
๓.๑.๕.๔ แม่ทัพจูเลียสซีซาร์
๓.๑.๕.๕ จักรพรรดิเจงกิสข่าน
๓.๑.๕.๖ พระเจ้าเฟรดเดอริกมหาราช

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๒)
(๔)
(๔)
(๔)
(๓๒) ค-๒ ๘๑
(๑)
(๓)
(๔)
(๑)
(๔)
(๔)
(๑)
(๔)
(๔)
(๒)
(๔)
(๑๖) ค-๓ ๘๒
(๒)
(๓)
(๓)
(๓)
(๓)
(๒)
(๑๖) ค-๔ ๘๔
(๒)
(๘)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓๒) ค-๕ ๘๕
(๔)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

๑๑
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๓.๑.๕.๗ การสงครามครั้งสาคัญของจักรพรรดินโปเลียน
โปนาปารด์
๓.๑.๕.๘ สงครามโลกครั้งที่ ๑
๓.๑.๕.๙ สงครามโลกครั้งที่ ๒
๓.๑.๕.๑๐ สงครามเกาหลี
๓.๑.๕.๑๑ สงครามอ่าวเปอร์เซีย
๓.๑.๕.๑๒ กองทัพไทยกับบทบาทธารงสันติภาพร่วมกับ UN
๓.๑.๕.๑๓ สอบระหว่างภาคและประจาภาค
๓.๑.๖ วิชาประวัติศาสตร์การสงครามไทย
๓.๑.๖.๑ ความเป็นมาของชนชาติไทย
๓.๑.๖.๒ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ และการกู้เอกราช
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๓.๑.๖.๓ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ และการกู้เอกราช
ของสมเด็จพระตากสินมหาราช
๓.๑.๖.๔ การกู้เอกราชของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การ
รบครั้งสาคัญ และการทายุทธหัตถี
๓.๑.๖.๕ สงครามเก้าทัพ
๓.๑.๖.๖ บทเรียนจากการรบ ทภ.๑
๓.๑.๖.๗ บทเรียนจากการรบ ทภ.๒
๓.๑.๖.๘ บทเรียนจากการรบ ทภ.๓
๓.๑.๖.๙ บทเรียนจากการรบ ทภ.๔
๓.๑.๖.๑๐ บทเรียนจากการรบจังหวัดชายแดนใต้
๓.๑.๖.๑๑ สอบระหว่างภาคและประจาภาค
๓.๒ ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม
๓.๒.๑ การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
๓.๒.๑.๑ ระเบียบการนาหน่วยและคาสั่งการรบ
๓.๒.๑.๒ ฝึก มว.ปล. เข้าตีในเวลากลางวนและในระหว่าง
ทัศนวิสัยจากัด
๓.๒.๑.๓ ฝึก มว.ปล. ตั้งรับเวลากลางวันและในระหว่างทัศน
วิสัยจากัด
๓.๒.๑.๔ ฝึกปฏิบัติการถอนตัวของ มว.ปล.
๓.๒.๑.๕ ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.
๓.๒.๑.๖ การวางแผนการลาดตระเวน
๓.๒.๑.๗ การลาดตระเวนหาข่าว
๓.๒.๑.๘ การลาดตระเวนรบ
๓.๒.๑.๙ ฝึกเข้าสถานการณ์นอกที่ตั้ง
๓.๒.๒ การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
๓.๒.๒.๑ การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวดรถถัง
๓.๒.๒.๒ การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวดทหารม้าบรรทุก
ยานเกราะ

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๔)
(๔)
(๓๒) ค-๖ ๘๙
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๔)
(๔๐๐)
(๑๒๐) ค-๗ ๙๓
(๘)
(๘)
(๘)
(๘)
(๔)
(๘)
(๘)
(๘)
(๖๐)
(๘๐) ค-๘ ๙๕
(๒๐)
(๒๐)

๑๒
ลาดับ

๔

เรื่องทีส่ อน
๓.๒.๒.๓ การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวดลาดตระเวน
๓.๒.๒.๔ การฝึกขี่ม้า)
๓.๒.๓ การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
๓.๒.๓.๑ ประวัติทหารร่มและหน่วยส่งทางอากาศ
๓.๒.๓.๒ มาตรการความปลอดภัยในการกระโดดร่ม
๓.๒.๓.๓ คุณลักษณะและขีดความ สามารถของร่มบุคคลโดด
๓.๒.๓.๔ การแต่งร่มประกอบเครื่องสนามและอาวุธ
๓.๒.๓.๕ การยุทธส่งทางอากาศ
๓.๒.๓.๖ การฝึกกระโดดร่มภาค พื้นดินหมุนเวียน ๖ สถานี
๓.๒.๓.๗ ทดสอบการกระโดดร่มภาคพื้นดิน ๓ สถานี
๓.๒.๓.๘ การกระโดดร่มจากอากาศยาน
ชั้นปีที่ ๔
๔.๑ ภาคการศึกษา
๔.๑.๑ วิชาการปฏิบัติการพิเศษ
๔.๑.๑.๑ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
๔.๑.๑.๒ การจัดหน่วยและพันธกิจของหน่วยรบพิเศษ
๔.๑.๑.๓ หลักการปฏิบัติการพิเศษของหน่วยรบพิเศษ
๔.๑.๑.๔ การควบคุมบังคับบัญชา การวางแผน การเตรียมการ
ของหน่วยรบพิเศษ
๔.๑.๑.๕ ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ
๔.๑.๑.๖ หลักพื้นฐานสงครามนอกแบบ
๔.๑.๑.๗ ขบวนการต่อต้าน
๔.๑.๑.๘ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
๔.๑.๑.๙ กาหนดการในการ ปปส.
๔.๑.๑.๑๐ การ ปจว. ในการปฏิบัติการพิเศษ
๔.๑.๑.๑๑ กิจการพลเรือนของหน่วยรบพิเศษ
๔.๑.๑.๑๒ ศึกษาเป็นคณะ ถกแถลง นาเสนอ บรรยาย
๔.๑.๑.๑๓ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๔.๑.๒ วิชาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
๔.๑.๒.๑ กล่าวทั่วไปการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
๔.๑.๒.๒ องค์ประกอบของการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
๔.๑.๒.๓ การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธ -ศาสตร์พัฒนา
๔.๑.๒.๔ การพัฒนาระบบการต่อสู้ เบ็ดเสร็จ
๔.๑.๒.๕ ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑.๒.๖ หลักทฤษฎีใหม่
๔.๑.๒.๗ ศึกษาเป็นคณะ, ถกแถลง, นาเสนอ
๔.๑.๒.๘ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๔.๑.๓ วิชาฝ่ายอานวยการ
๔.๑.๓.๑ หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายอานวยการ การ
เขียนข้อพิจารณาฝ่ายอานวยการ

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๒๐)
(๒๐)
(๒๐๐) ค-๙ ๙๖
(๘)
(๖)
(๘)
(๔)
(๑๒)
(๙๒)
(๒๐)
(๕๐)
(๑,๒๒๕) ง
(๑๖๐)
(๔๘) ง-๑ ๙๗
(๔)
(๔)
(๔)
(๓)
(๓)
(๔)
(๓)
(๔)
(๔)
(๔)
(๓)
(๔)
(๔)
(๑๖)

ง-๒ ๑๐๐

(๔๘)

ง-๓ ๑๐๒

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)

๑๓
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๔.๑.๓.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายการกาลังพล
(ฝอ.๑)

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๖)

๔.๑.๓.๓ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายส่งกาลังบารุง
(ฝอ.๔)

(๘)
๔.๑.๓.๔ หน้าที่และความรับผิด ชอบของฝ่ายกิจการพลเรือน

(ฝอ.๕)

(๘)
๔.๑.๓.๕ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายการข่าวกรอง

(ฝอ.๒)

๕

๔.๑.๓.๖ หน้าที่ความรับผิดชอบการดาเนินงานของฝ่าย
ยุทธการ และการฝึก (ฝอ.๓)
๔.๑.๓.๗ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๔.๑.๔ วิชาการเขียนและบรรยายสรุปทางทหาร
๔.๑.๔.๑ แบบการบรรยายสรุป
๔.๑.๔.๒ การเขียน
๔.๑.๔.๓ การพูด
๔.๑.๔.๔ เทคนิคการบรรยายสรุป
๔.๑.๔.๕ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๔.๑.๕ วิชาทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง
๔.๑.๕.๑ กองทัพเรือ
๔.๑.๕.๒ กองทัพอากาศ
๔.๑.๕.๓ หน่วยงานความมั่นคง
๔.๑.๕.๔ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๔.๒ ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม
๔.๒.๑ การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม
๔.๒.๑.๑ การฝึกในภาคที่ตั้ง
๔.๒.๑.๒ การฝึกในภาคป่าที่ราบ
๔.๒.๑.๓ การฝึกในภาคทะเลและป่าทีล่ ุ่ม
๔.๒.๑.๔ การฝึกในภาคป่าภูเขา
ชั้นปีที่ ๕
๕.๑ ภาคการศึกษา
๕.๑.๑ วิชาการส่งกาลังบารุง
๕.๑.๑.๑ หลักการทั่วไปของการส่งกาลังบารุง
๕.๑.๑.๒ ระบบการส่งกาลังบารุงของ ทบ.ไทย
๕.๑.๑.๓ ศัพท์ทางการส่งกาลังบารุง
๕.๑.๑.๔ ขอบเขตของการส่งกาลังบารุง
๕.๑.๑.๕ วงรอบการส่งกาลัง
๕.๑.๑.๖ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการส่งกาลังบารุง
๕.๑.๑.๗ ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
๕.๑.๑.๘ ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจาหน่าย
๕.๑.๑.๙ การจัดดินแดน
๕.๑.๑.๑๐ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค

(๘)
(๑๒)
(๔)
(๓๒)

ง-๔ ๑๐๔

(๑๖)

ง-๕ ๑๐๕

(๘)
(๖)
(๖)
(๘)
(๔)
(๔)
(๔)
(๖)
(๒)
(๑,๐๖๕)
(๑,๐๖๕) ง-๖ ๑๐๖
(๑๑๐)(๓๘)
(๑๖๐)(๗๕)
(๑๑๐)(๑๗๐)
(๑๖๐)(๒๔๒)
(๗๗๖) จ
(๔๑๖)
(๔๘) จ-๒ ๑๐๘
(๒)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๔)
(๒)
(๒)
(๒)
(๔)

๑๔
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๕.๑.๒ วิชาการปฏิบัติการข่าวสาร
๕.๑.๒.๑ การปฏิบัติการข่าวสาร
๕.๑.๒.๒ หลักพื้นฐานของการปฏิบัติการข่าวสาร
๕.๑.๒.๓ การปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก
๕.๑.๒.๔ การปฏิบัติการข่าวสารสาหรับหน่วยทหารขนาดเล็ก
๕.๑.๒.๕ การศึกษาเป็นคณะและการแถลงผล
๕.๑.๒.๖ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๕.๑.๓ วิชาระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกาลังพล
๕.๑.๓.๑ ระเบียบงานสารบรรณ
๕.๑.๓.๒ สิทธิกาลังพล
๕.๑.๓.๓ การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๕.๑.๔ การศึกษาดูงานกองทัพภาค
๕.๑.๔.๑ หน่วยระดับ ทภ. กองพล กรม กองพัน
๕.๑.๔.๒ หน่วย บชร. และ มทบ./ จทบ.ในแต่ละพื้นที่
๕.๑.๔.๓ ดูงานและฝึกปฏิบัติงานตามหน่วย กกล.ป้องกัน
ชายแดน และฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน
๕.๑.๔.๔ การศึกษาดูงานหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ใน
พื้นที่ เช่น ตารวจ ตชด., อส.
๕.๑.๔.๕ การศึกษาดูงานหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและ
เอกชน
๕.๑.๔.๖ การศึกษาดูงานสภาพสังคมจิตวิทยาหรือสถานที่
สาคัญ ที่มีชื่อเสียง และแหล่งมรดก วัฒนธรรมทางศาสนา พิพิธภัณฑ์ หรือ
แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่
๕.๑.๕ การศึกษาความรู้ของเหล่าที่เลือกรับราชการ
๕.๑.๕.๑ เหล่าทหารราบ
๑) การแบ่งส่วนราชการของ กห. และเหล่าทหารใน
ทบ.
๒) ความรูเ้ บื้องต้นการสนับสนุนการรบ
๓) การปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยระดับหมวดปืน
เล็กในกรอบของกองร้อยอาวุธเบา
๔) วิชาครูทหาร
๕) ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานตามวงรอบประจาปี
ของหน่วยระดับกองพันลงมา
๖) ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานในสนาม หรือการ
ปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่น ๆ
๗) ความรู้เรื่องการฝึกตามวงรอบประจาปีของ
กองทัพบก
๕.๑.๕.๒ เหล่าทหารม้า
๑) ประวัติศาสตร์และบทบาทของเหล่าทหารม้า
๒) การนาทางทหารของเหล่าทหารม้า
๓) ภารกิจและการจัดของเหล่าทหารม้า

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๓๒) จ-๒ ๑๑๐
(๘)
(๘)
(๘)
(๑๖)
(๔)
(๔)
(๑๖) จ-๓ ๑๑๒
(๑๔)
(๑๔)
(๔)
(๘๐) จ-๔ ๑๑๓
(๒๘)
(๖)
(๓๒)
(๘)
(๖)
(๘)
(๑๖๐) จ-๕ ๑๑๕
จ-๕
(๑๓)
(๒๗)

(๑)

(๕๑)
(๒๐)
(๑๗)
(๑๗)
(๑๗)
(๑๓)
(๒๔)
(๑๘)

จ-๕ ๑๑๘
(๒)

๑๕
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๔) ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
๕) การใช้งานยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
๖) การใช้ม้าและสัตว์ต่าง
๗) บทบาทและหน้าที่ในหมวดรถถัง
๘) การปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวดรถถัง
๙) บทบาทและหน้าที่ในหมวดทหารม้าบรรทุก
ยานเกราะ

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๑๒)
(๑๘)
(๖)
(๖)
(๑๒)
(๖)

๑๐) การปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวดทหารม้า
บรรทุก ยานเกราะ
๑๑) บทบาทและหน้าที่ในหมวดลาดตระเวน
๑๒) การปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวดลาดตระเวน
๑๓) กองร้อยชุดรบ
๕.๑.๕.๓ เหล่าทหารปืนใหญ่
๑) หลักยิง ป.สนาม
๒) ยุทธวิธี ป.สนาม
๓) แผนที่ ป.และการค้นหาเป้าหมาย
๔) ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
๕.๑.๕.๔ เหล่าทหารช่าง
๑) การจัดหน่วยและหลักปฏิบัติการรบของทหารช่าง
๒) เครื่องยกของหนัก
๓) ป้อมสนามและเครื่องกีดขวาง
๔) การพรางและประปาสนาม
๕) การลาดตระเวนทางการช่าง
๖) ทางและสนามบิน
๗) เครื่องข้ามลานา
๘) การก่อสร้างและสาธารณูปโภค
๙) การดาเนินการก่อสร้างโดยหน่วยทหารช่าง
๑๐) ยุทโธปกรณ์สายช่าง
๑๑) วัตถุระเบิดและการทาลาย
๑๒) สงครามทุ่นระเบิด
๕.๑.๕.๕ เหล่าทหารสื่อสาร
๑) การสื่อสารประเภทวิทยุ
๒) การสื่อสารประเภทสาย
๓) อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) กรมการทหารสื่อสาร
๔) การจัดหน่วยทหารสื่อสาร
๕) องค์แทนการสื่อสาร
๖) หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี
๗) การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล
๘) การปฏิบัติงานของ พัน.ส.พล.ทางยุทธวิธี
๙) สงครามอิเล็กทรอนิกส์

(๑๒)
(๖)
(๑๒)
(๒๒)
(๙๔)
(๒๔)
(๒)
(๔๐)
(๑๕)
(๑๕)
(๑๒)
(๑๒)
(๒๕)
(๑๒)
(๑๒)
(๙)
(๑๒)
(๑๒)
(๑๒)
(๑๒)
(๓๖)
(๓๖)
(๖)
(๑๒)
(๑๒)
(๖)
(๖)
(๖)
(๑๐)

จ-๕ ๑๒๐
(๓)

จ-๕ ๑๓๐
(๔)

จ-๕ ๑๔๖
(๕)

๑๖
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๑๐) การส่งกาลังและซ่อมบารุงสายสื่อสาร
๑๑) การศึกษานอกสถานที่
๕.๑.๕.๖ เหล่าทหารการข่าว
๑) โครงสร้างการปฏิบัติงานข่าวกรองของ ทบ.
๒) การข่าวกรอง
๓) การข่าวกรองเพื่อการสนับสนุนภารกิจของ
เหล่าอื่น (เหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส.
๔) งานข่าวกรองสาหรับภับคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ
๕) วิธีการรวบรวมข่าวสารในสภาวะภัยคุกคาม
ระดับต่า
๖) การต่อต้านการข่าวกรอง
๗) ฝึกปฏิบัติด้านการข่าวกรอง และต่อต้านการ
ข่าวกรอง
๘) การรวบรวมข่าวสารด้วยบุคคล
๙) การฝึกปฏิบัติการรวบรวมข่าวสารด้วยบุคคล
๑๐) การสอบระหว่างภาคและประจาภาค
๑๑) สอบประมวลความรู้
๕.๑.๕.๗ เหล่าทหารสรรพาวุธ
๑) การบริการสรรพาวุธ
๒) การส่งกาลัง สป.๒, ๔ สาย สพ.
๓) การส่งกาลัง สป.๕ สาย สพ.
๔) ยุทโธปกรณ์กระสุน
๕) ยุทโธปกรณ์ยานยนต์
๖) ยุทโธปกรณ์อาวุธ
๗) เครื่องควบคุมการยิง
๘) อาวุธนาวิถี
๙) การศึกษาภาคปฏิบัตินอกที่ตั้งและดูงาน
๕.๑.๕.๘ เหล่าทหารพลาธิการ
๑) การจัด และภารกิจ พธ.ทบ.
๒) พลาธิการกิจ
๓) การศพสนาม
๔) หลักโภชนาการ
๕) การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๑ ในสนาม
๖) การเลี้ยงดูทหาร
๗) การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒, ๔
๘) การส่งและรับสิ่งอุปกรณ์
๙) การจาหน่วยสิ่งอุปกรณ์
๑๐) การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓
๑๑) ผลิตภัณฑ์น้ามัน
๑๒) การซ่อมบารุง และการปรนนิบัติบารุง
ยุทโธปกรณ์

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๖)
(๓๐)
(๖)
(๔๒)

จ-๕ ๑๕๗
(๖)

(๑๒)
(๑๒)
(๑๒)
(๑๒)
(๑๖)
(๑๖)
(๑๘)
(๖)
(๖)
(๒๔)
(๒๔)
(๑๘)
(๑๘)
(๒๔)
(๒๒)
(๖)
(๖)
(๑๘)
(๖)
(๑๘)
(๙)
(๖)
(๑๕)
(๙)
(๑๒)
(๙)
(๙)
(๑๒)
(๖)
(๑๐)

จ-๕ ๑๖๑
(๗)

จ-๕ ๑๖๘
(๘)

๑๗
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๑๓) การคลัง และการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
๑๔) การจัดซื้อ และจัดจ้าง
๑๕) การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ทางอากาศ
๑๖) การศึกษาและดูงานนอกสถานที่
๕.๑.๕.๙ เหล่าทหารขนส่ง
๑) การเคลื่อนย้าย
๒) การขนส่งด้วยรถยนต์
๓) การขนส่งทางรถไฟ
๔) การขนส่งทางน้า
๕) การขนส่งทางอากาศ
๖) การส่งกาลังบารุง สป.สายขนส่ง
๕.๑.๕.๑๐ เหล่าทหารสารวัตร
๑) ทหารสารวัตร
๒) ฝ่ายการสารวัตร
๓) สืบสวนสอบสวน
๕.๑.๕.๑๑ เหล่าทหารแผนที่
๑) ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ของเหล่าทหารแผนที่
ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย
๒) ความรู้เบื้องต้นในการจัดทาแผนที่ การวางแผน
การบินถ่ายภาพทางอากาศ การถ่ายภาพทางอากาศ และการางแผนกาหนด
จุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ
๓) การสารวจด้วยดาวเทียม การระดับ การวงรอบ
และการเก็บรายละเอียด ภูมิประเทศ
๔) โฟโตแกรมเมตรี
๕) การจาแนกรายละเอียดข้อมูลแผนที่ในภูมิ
ประเทศ
๖) การประกอบระวางแผนที่
๗) ภูมิสารสนเทศและ จัดทาหลักฐานข้อมูลแผนที่
๘) สอบวัดผลประเมินความรู้
๕.๒ ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม
๕.๒.๑ การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก
๕.๒.๑.๑ ความพร้อมของชุดปฏิบัติการ
๕.๒.๑.๒ ความพร้อมด้านทักษะความรู้
๕.๒.๑.๓ ควมพร้อมเป็นบุคคล
๕.๒.๑.๔ ความพร้อมเป็นชุดปฏิบัติการ
๕.๒.๑.๕ การบรรยายพิเศษ
๕.๒.๒ การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด
๕.๒.๒.๑ ทักษะการใช้อาวุธ, ระบบอาวุธ และกายวิภาคศาสตร์
๕๒.๒.๒ การใช้และการยิงอาวุธปืนลูกซองในการต่อสู้ระยะ
ประชิด

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๑๐)
(๑๒
(๘)
(๑๒
(๒๔)
(๒๔)
(๑๘)
(๑๘)
(๑๖)
๖๐)
(๘๐)
(๔๐)
(๔๐)
(๘)

จ-๕ ๑๘๐
(๙)

จ-๕ ๑๙๐
(๑๐)
จ-๕ ๑๙๘
(๑๑)

(๘)
(๗๐)
(๒๖)
(๑๔)
(๑๖)
(๑๔)
(๔)
(๕๒๐)
(๑๒๐) จ-๖ ๒๐๐
(๒)
(๑๖)
(๒๔)
(๗๒)
(๖)
(๔๐) จ-๗ ๒๐๑
(๘)
(๘)

๑๘
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๕.๒.๒.๓ การใช้และการยิงอาวุธปืนพกในการต่อสู้ระยะ
ประชิด

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๘)

๕.๒.๒.๔ การใช้และการยิงอาวุธปืนเล็กยาวในการต่อสู้ระยะ
ประชิด
๕.๒.๒.๕ การยิงปืนต่อเป้าหมายเคลื่อนที่ การฝึกการเปลี่ยน
ซองกระสุนเร่งด่วน และแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด
๕.๒.๓ การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ
๕.๒.๓.๑ การสังเกต และการตรวจการณ์ การวิเคราะห์พื้นที่
ปฏิบัติการ
๕.๒.๓.๒ การลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าและยานยนต์
๕.๒.๓.๓ การคุ้มครองฐานที่ตั้ง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
การรักษาความปลอดภัย บุคคลและสถานที่ การปิดล้อมตรวจค้น
๕.๒.๓.๔ การยิงปืนทางยุทธวิธี
๕.๒.๔ การฝึกเตรียมความพร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๕.๒.๔.๑ ความรู้เรื่องแบบธรรมเนียมทหาร และมารยาททาง
ทหารที่จาเป็นต่อการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๕.๒.๔.๒ การปลูกฝังและเสริมสร้าง อุดการณ์
๕.๒.๔.๓ การฝึกอบรมครูทหาร
๕.๒.๔.๔ ระบบสวัสดิการของข้าราชการทหารโดย สก.ทบ.
๕.๒.๔.๕ ความรู้เรื่องสายงานจเร
๕.๒.๔.๖ การอบรมกฎหมายทหารและกฎหมายอื่นๆ
๕.๒.๔.๗ การบรรยายสรุปและพูดในที่สาธารณะ
๕.๒.๔.๘ การบรรยายประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการ สนาม
และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม
๕.๒.๕ การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการ
๕.๒.๕.๑ เหล่าทหารราบ
๑) การเรียนรู้ปกครองบังคับบัญชา การใช้ชีวิต
ตาม รปจ. และแบบธรรมเนียมของหน่วย
๒ป การเรียนรู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหมวด
และรองผู้บังคับหมวดในที่ตั้งปกติ
๓) เรียนรู้งานประจาวัน ภายในหน่วย การฝึกตาม
วงรอบ หรืองานอื่น ๆของหน่วย
๔) การศึกษาการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้บังคับ
กองร้อย และรองผู้บังคับกองร้อย
๕) การศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ในงานฝ่ายอานวย
การระดับกองพัน
๖) ศึกษาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
กองร้อย เช่น จ่ากองร้อย เสมียนกองร้อย เจ้าที่คลังต่าง ๆ
๗) ฝึกปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้บังคับหมวดหรือ ผบ.
ฐาน ในการปฏิบัติงานตาม กกล.ป้องกันชายแดน

(๘)
(๘)
(๔๐) จ-๘ ๒๐๓
(๔)
(๔)
(๒๔)
(๘)
(๘๐) จ-๙ ๒๐๕
(๖)
(๖)
(๑๖)
(๔)
(๑๒)
(๑๐)
(๑๔)
(๑๒)
(๑๖๐) จ-๑๐
จ-๑๐ ๒๐๖
(๑)
(๑๖)
(๒๔)
(๒๔)
(๑๖)
(๑๖)
(๒๔)
(๔๐)

๑๙
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๕.๒.๕.๒ เหล่าทหารม้า
๑) การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหมวดและรอง
ผู้บังคับหมวดในที่ตั้งปกติ
๒) การฝึกปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ใน
หน่วยระดับกองร้อยและกองพัน
๓) การศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผบ.ร้อย และ
รอง ผบ.ร้อย
๔) การศึกษาการปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายอานวย
การระดับกองพัน
๕) การศึกษางานด้านการส่งกาลังบารุงของหน่วย
ระดับกองพัน
๖) การฝึกครูทหารใหม่
๗) การเตรียมการและการดาเนินการฝึกทหารใหม่
๘) การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และผู้
ฝึกทหารใหม่
๙) ฝึกปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้บังคับหมวดหรือ ผบ.
ฐาน ในการปฏิบัติงานตาม กกล.ป้องกันชายแดน
๕.๒.๕.๓ เหล่าทหารปืนใหญ่
๑) ความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหารปืนใหญ่ที่
นายทหารสัญญาบัตรควรทราบ
๒) การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหมวด ใน
ตาแหน่งที่สาคัญของเหล่าทหารปืนใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลัก
๓) การฝึกปฏิบัติงานในการฝึกทหารใหม่
๔) การฝึกปฏิบัติงานหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาการณ์
ในหน่วยระดับกองร้อยกองพัน
๕) การศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผบ.ร้อยและ
รอง ผบ.ร้อย
๖) การศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่าย
อานวยการ ระดับกองพัน
๗) การศึกษาการปฏิบัติงานในด้านการส่งกาลัง
บารุงของหน่วยระดับกองพัน
๕.๒.๕.๔ เหล่าทหารช่าง
๑) การศึกษาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาการณ์
ระดับกองร้อยและกองพัน
๒) การศึกษาการปฏิบัติงานนายสิบสูทกรรม
กองร้อย
๓) การศึกษาการปฏิบัติงานนายสิบคลังเครื่องมือ
กองร้อย
๔) การศึกษาการปฏิบัติงานนายสิบยานยนต์
กองร้อย

ชั่วโมง ผนวก หน้า
จ-๑๐ ๒๐๗
(๒)
(๘)
(๘)
(๘)
(๘)
(๘)
(๑๖)
(๒๔)
(๔๐)
(๔๐)
จ-๑๐ ๒๐๙
(๓)
(๘)
(๗๒)
(๔๐)
(๘)
(๘)
(๑๖)
(๘)
จ-๑๐ ๒๑๑
(๔)
(๔)
(๒)
(๒)
(๔)

๒๐
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๕) การศึกษาการปฏิบัติงานนายสิบส่งกาลัง
กองร้อย
๖) การศึกษาการปฏิบัติงานจ่ากองร้อย
๗) การฝึกปฏิบัติงาน
รองผู้บังคับหมวดและ
ผู้บังคับหมวด

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๔)
(๘)
(๘)

๘) การศึกษาการปฏิบัติงาน รอง ผบ.ร้อย และ
ผบ.ร้อย

(๘)
๙) การศึกษาการปฏิบัติงานฝ่ายอานวยการ ระดับ

กองพัน

(๒๔)
๑๐) การศึกษาการปฏิบัติ งานการส่งกาลัง ระดับ

กองพัน
๑๑) การศึกษาการปฏิบัติงานการฝึกครูทหารใหม่
๑๒) การศึกษาการปฏิบัติงานการเตรียมการและ
การดาเนินการฝึกทหารใหม่
๑๓) การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และผู้
ฝึกทหารใหม่
๑๔) การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง
๕.๒.๕.๕ เหล่าทหารสื่อสาร
๑) การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหมวดและรอง
ผู้บังคับหมวดในที่ตั้งปกติ
๒) การฝึกปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ใน
หน่วยระดับกองร้อยและกองพัน
๓) การศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผบ.ร้อย และ
รอง ผบ.ร้อย
๔) การศึกษาการปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายอานวย
การระดับกองพัน
๕) การศึกษางานด้านการส่งกาลังบารุงของหน่วย
ระดับกองพัน
๖) การฝึกครูทหารใหม่
๗) การเตรียมการและการดาเนินการฝึกทหารใหม่
๘) การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และผู้ฝึก
ทหารใหม่
๙) ฝึกปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้บังคับหมวดหรือ ผบ.
ฐาน ในการปฏิบัติงานตาม กกล.ป้องกันชายแดน
๕.๒.๕.๖ เหล่าทหารการข่าว
๑) การศึกษาความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหารการข่าว
๒) การฝึก/ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
รักษาการณ์ในหน่วย
๓) การฝึก/ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก
และผู้ฝึกทหารใหม่

(๑๖)
(๑๐)
(๑๐)
(๒๐)
(๔๐)
จ-๑๐ ๒๑๓
(๕)
(๑๖)
(๘)
(๑๖)
(๑๖)
(๑๖)
(๑๖)
(๑๖)
(๑๖)
(๔๐)
(๘)
(๘)
(๘)

จ-๑๐ ๒๑๕
(๖)

๒๑
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๔) การศึกษาการปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายอานวย
การระดับกองพัน
๕) การฝึกปฏิบัติงานตาม ชกท. ของเหล่า ขว.
๖) การฝึกการปฏิบัติงานการข่าวกรองชั้นสูง
๗) การฝึกปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการข่าวกรอง
๘) การฝึก/ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ในสนาม
๕.๒.๕.๗ เหล่าทหารสรรพาวุธ
๑) นายทหารสรรพาวุธ
๒) สอบ
๓) นายทหารซ่อมบารุง
๔) สอบ
๕) นายทหารควบคุมการซ่อม
๖) สอบ
๗) นายทหารส่งกาลัง
๘) สอบ
๕.๒.๕.๘ เหล่าทหารพลาธิการ
๑) นายทหารฝ่ายพลาธิการ
๒) สอบ
๓) นายทหารเลี้ยงดู
๔) สอบ
๕) นายทหารจัดหา
๖) สอบ
๗) นายทหารการซ่อมสายพลาธิการ
๘) สอบ
๙) นายทหารการทะเบียนศพ
๑๐) สอบ
๕.๒.๕.๙ เหล่าทหารขนส่ง
๑) นายทหารส่งกาลัง
๒) นายทหารซ่อมบารุง
๓) นายทหารยานยนต์
๔) นายทหารการเคลื่อนย้าย
๕) นายทหารควบคุมขบวนลาเลียง
๖) ผบ.มว.รยบ.เบา
๗) ผบ.มว.รยบ.กลาง
๘) ผบ.มว.รยบ.หนัก
๙) ผบ.มว.ร้อย ขส.เรือ
๕.๒.๕.๑๐ เหล่าทหารสารวัตร
๑) นายทหารสารวัตร
๒) สอบ
๓) นายทหารสารวัตรสืบสวนสอบสวน
๔) สอบ

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๘)
(๓๒)
(๓๒)
(๒๔)
(๔๐)
(๒๔)
(๑)
(๕๘)
(๒)
(๓๔)
(๑)
(๓๙)
(๑)
(๒๔)
(๑)
(๕๘)
(๒)
(๒๔)
(๑)
(๒๔)
(๑)
(๒๔)
(๑)
(๒๐)
(๑๖)
(๑๖)
(๑๖)
(๒๐)
(๒๐)
(๑๖)
(๒๐)
(๑๖)
(๖๘)
(๑)
(๒๙)
(๑)

จ-๑๐ ๒๑๗
(๗)

จ-๑๐ ๒๑๘
(๘)

จ-๑๐ ๒๒๐
(๙)

จ-๑๐ ๒๒๒
(๑๐)

๒๒
ลาดับ

เรื่องทีส่ อน
๕) นายทหารซักถาม เชลยศึก
๖) สอบ
๗) นายทหารพิสูจน์หลักฐาน
๘) สอบ
๕.๒.๕.๑๑ เหล่าทหารแผนที่
๑) ฟังการบรรยายและแนะนากรมแผนที่ทหาร
๒) ดูงานกองบิน กรมแผนที่ทหาร
๓) ดูงาน กองทาแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
๔) ดูงาน กองยีออเดซี และยีออฟิสิก กรมแผนที่
ทหาร

ชั่วโมง ผนวก หน้า
(๓๐)
(๑)
(๒๙)
(๑)
(๔)
(๖)
(๓)

จ-๑๐ ๒๒๔
(๑๑)

(๓)
๕) ดูงาน กองเขตแดนระหว่าประเทศ กรมแผนที่

ทหาร
๖) ดูงาน กองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร
๗) ดูงาน กองพิมพ์ กรมแผนที่ทหาร
๘) ดูงาน ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
๙) ดูงาน โรงเรียนทหารแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
๑๐) ดูงาน กองคลัง กรมแผนที่ทหาร
๑๑) ฝึกปฏิบัติหน้าที่ตามกองปฏิบัติการ
กรมแผนที่ทหาร

(๓)
(๓)
(๓)
(๓)
(๖)
(๖)
(๔๘)

๑๒) ดูงานการปฏิบัติงานของกองสนามเขตแดน
ระหว่างประเทศ
๕.๒.๖ การฝึกเตรียมเป็นผู้ฝึกทหารใหม่
๕.๒.๖.๑ การฝึกครูทหารใหม่
๕.๒.๖.๒ การเตรียมการและการดาเนินการฝึกทหารใหม่
๕.๒.๖.๓ การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และผู้ฝึก
ทหารใหม่

(๗๒)
(๘๐) จ-๑๑ ๒๒๕
(๑๒)
(๒๔)
(๔๐)

