ตอนที่ ๔ ขอบเขตการสอน

ผนวก ก ชั้นปีที่ ๑
อนุผนวก ก – ๑ วิชากองทัพบกและเหล่าทหาร
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ในเรื่องภารกิจและการจัดหน่วยงานของกองทัพบก ภารกิจและ
การดาเนินงานของเหล่าต่าง ๆ ในกองทัพบก เป็นพื้นฐานในการศึก ษาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. กองทัพบกและความเป็น ๒
สช.
- กองทัพบกในความเป็นทหารอาชีพ
ทหารอาชีพของ
- ค่านิยมที่เป็นแนวทางและมาตรฐาน
กองทัพบก
- ค่านิยมที่เป็นแนวทางและมาตรฐาน
- ความเป็นผู้นา
- การฝึกและหลักนิยม
- วัตถุประสงค์ทางทหารแห่งชาติ
- วิสัยทัศน์ของกองทัพบก
- ภารกิจ ๕ ประการ ของกองทัพบก
- การจัดหน่วยงานของกองทัพบก
๒. ภารกิจและการดาเนิน
๓
สช.
- เหล่าทหารราบ
งานของเหล่ากาลังรบ
- เหลาทหารม้า
๓. ภารกิจและการ
๓
สช.
- เหล่าทหารปืนใหญ่
ดาเนินงานของเหล่า
- เหล่าทหารช่าง
สนับสนุนการรบ
- เหล่าทหารสื่อสาร
- เหล่าทหารการข่าว
- การบิน ทบ./ศบบ.
๔. ภารกิจและการ
๓
สช.
- เหล่าทหารสรรพาวุธ
ดาเนินงานของเหล่า
- เหล่าทหารพลาธิการ
สนับสนุนการช่วยรบ
- เหล่าทหารสารวัตร
- เหล่าทหารขนส่ง
- เหล่าทหารแผนที่
- เหล่าแพทย์ทหารบก
- เหล่าดุริยางค์ทหารบก
- เหล่าทหารการสัตว์
- เหล่าทหารการเงิน
- เหล่าทหารสารบรรณ
- เหล่าทหารพระธรรมนูญ
๕. การสอบประจาภาคและ ๖
ส.
ระหว่างภาค

หลักฐาน
-รส.๑
-รส.๑-๐๒
-รส.๑๐๑-๕-๑
-รส.๑๐๐-๓

๒๔
อนุผนวก ก – ๒ วิชาการติดต่อสื่อสารเบือ้ งต้น
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ในเรื่องการสื่อสารทั่วไป หน่วยสื่อสารและหน่วยทหารสื่อสาร
มัชฌิมการสื่อสารประเภทต่างๆ ระบบการสื่อสารประเภทวิทยุและประเภทสาย ข่าวทางทหาร
ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์ และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร
เรื่อง
๑. การสื่อสารทั่วไป

ชั่วโมง วิธีการสอน
๑
สช.
๒. การจัดและภารกิจของ
๒
สช.
หน่วยสื่อสารและหน่วย
ทหารสื่อสาร
๓. มัชฌิมการสื่อสาร

๑

สช.

๔. องค์แทนการสื่อสาร

๑

สช.

๕. ข่าวทางทหาร

๑

สช.

๖. ระบบการสื่อสารประเภท ๑
สาย

สช.

-

ขอบเขตการสอน

กล่าวนา
ประวัติทหารสื่อสาร
หน่วยทหารสื่อสารใน ทบ.
เครื่องมือสื่อสารหลักทางยุทธวิธี
กล่าวนา
หน่วยสื่อสารและหน่วยทหารสื่อสาร
ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสารและหน่วย
ทหารสื่อสาร
การจัดและภารกิจของหมวดสื่อสารกองพัน
และกรมทหารราบ
ระบบการสื่อสารในกองพันทหารราบ
กล่าวนา
มัชฌิมการสื่อสาร
พลนาสาร
การไปรษณีย์
โทรคมนาคม
กล่าวนา
องค์แทนการสื่อสาร
การจัดศูนย์การสื่อสารกองพล
ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การสื่อสารและ
ศูนย์รับ-ส่ง
กล่าวนา
ประเภทของข่าว
หลักการเขียนข่าว
การดาเนินกรรมวิธีต่อข่าว
กล่าวนา
สายเคเบิ้ลสนาม
สายโทรศัพท์สนาม
การต่อสายโทรศัพท์สนาม
ชุดเครื่องมือสร้างสาย
การสร้างทางสายสนาม
เครื่องสลับสายโทรศัพท์สนาม
โทรศัพท์สนาม

หลักฐาน
-รส.๑๑-๑๗
-รส.๒๔-๕
-รส.๑๑-๑๗
-รส.๒๑-๑๑
-รส.๒๔-๕

-รส.๑๑-๑๖
-รส.๑๑-๑๗
-รส.๑๑-๒๑
-รส.๒๔-๕
-รส.๑๑-๓๕
-รส.๑๑-๕๐
-รส.๒๔-๕
-รส.๑๑-๑๖
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๔-๑๖
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๔-๒๐

๒๕
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๗. ระบบการสื่อสารประเภท ๑
สช.
- กล่าวนา
วิทยุ
- การรับ-ส่งข่าวทางวิทยุ
- การใช้ระบบรับรองฝ่าย
- หลักการรักษาความปลอดภัย
- การเลือกที่ตั้งสถานีวิทยุ
- ยุทโธปกรณ์วิทยุ
๘. ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์ ๑
สช.
- กล่าวนา
- การอ่านออกเสียงตัวอักษรและตัวเลข
- คาพูดตามระเบียบการ
๙. การรักษาความปลอดภัย ๑
สช.
- กล่าวนา
เกี่ยวกับการสื่อสาร
- ประเภทและความรับผิดชอบในการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร
- หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสาร
๑๐. การสื่อสารประเภท
๑
สช.
- กล่าวนา
นาสาร
- การใช้พลนาสาร
- ระบบและชนิดของพลนาสาร
- การปฏิบัติงานของพลนาสาร
๑๑. การสื่อสารประเภท
๑
สช.
- กล่าวนา
ทัศนสัญญาณ
- การใช้โคมและแสงสัญญาณ
- การใช้ธงสัญญาณ
- การใช้แผ่นผ้าสัญญาณ
๑๒. สอบระหว่างภาคและ
๒
ส.
ประจาภาค

หลักฐาน
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๔-๑๘

-รส.๑๑-๑๖
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๔-๑๖
-รส.๑๑-๑๖
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๔-๑๖
-รส.๑๑-๑๗
-รส.๑๑-๒๑
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๑-๖๐
-รส.๒๔-๕

๒๖
อนุผนวก ก – ๓ วิชาป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง
จานวน ๘ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ในเรื่องหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับป้อมสนาม การเลือกที่มั่น และ
ที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต คู การสร้างคู และการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง
การสร้ างเครื่ อ งกี ด ขวางต่ อ ต้ า นบุ ค คล เครื่ อ งกี ดขวางต่ อต้ า นยานเกราะ การพรางบุ ค คล
ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ตั้งกองบัญชาการ และตาบลส่งกาลัง
เรื่อง
๑. หลักการเบื้องต้น
เกี่ยวกับป้อมสนาม

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๐.๕๐ สช.
- ประเภทของป้อมค่าย
-รส.๕-๑๕
- การใช้ป้อมสนาม
-แนวสอน รร.ช.กช.
- ลาดับความเร่งด่วนของงาน
- ความรับผิดชอบในการทางาน
- การจัดที่มั่นตั้งรับ
- ความรับผิดชอบของทหารช่าง
๒. หลักการเลือกที่มั่นและ ๐.๕๐ สช.
- แผนขั้นต้นของที่มั่น
ที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน
- การปรับปรุงให้ก้าวหน้า
- ความต้องการของที่ตั้งอาวุธ คูที่มั่น และ
ที่พักกาบัง
- ที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน
๓. ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต
๑
สช.
- ความมุ่งหมาย
- ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต
- แบบของที่ตั้งอาวุธเมื่อเทียบกับผิวดิน
- การออกแบบโครงสร้างแบบธรรมดา
- การออกแบบเกี่ยวกับน้าหนักและแรงเค้น
- เครื่องกาบังเหนือศีรษะ
๔. คู
๐.๕๐ สช.
- ความหมายของการใช้คู
- การสร้างคู
- มูลดินด้านหน้า
- มูลดินด้านหลัง
- แบบต่าง ๆ ของคู
๕. การสร้างคูและการกรุ ๐.๕๐ สช.
- การสร้าง
ลาด
- ปัญหาเกี่ยวกับการสร้าง
- การทรงตัวของดิน
- การกรุลาด
- การระบายอากาศและการให้ความร้อน
๖. หลักการเครื่องกีดขวาง
๑
สช.
- การแบ่งประเภทเครื่องกีดขวาง
- หลักการเลือกที่ตั้งและการใช้เครื่องกีดขวาง
- การคุ้มครองเครื่องกีดขวาง
- ลักษณะที่ตั้งอาวุธเพื่อคุ้มครองเครื่องกีดขวาง
- การเตรียมการสร้างเครื่องกีดขวาง
- ความรับผิดชอบของทหารช่างในการสร้าง
เครื่องกีดขวาง

๒๗
เรื่อง
๗. เครื่องกีดขวางต่อต้าน
บุคคล

๘. เครื่องกีดขวางต่อต้าน
ยานเกราะ
๙. วัสดุพราง
๑๐. การพรางบุคคลและ
ป้อมสนาม
๑๑. การพรางยานพาหนะ
ปืนใหญ่ เครื่องบิน ที่พัก
แรม ที่ตั้งกองบัญชาการ
และตาบลส่งกาลัง
๑๒. สอบระหว่างภาคและ
ประจาภาค

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๐.๕๐ สช.
- การแบ่งประเภทเครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล
- เครื่องกีดขวางลวดหนาม
- ทุ่นระเบิดสังหารและกับระเบิด
- เครื่องกีดขวางขวากไม้
- หลุมพราง
- ขวากไม้ประกอบการซุ่มยิง
- เครื่องกีดขวาง
๐.๕๐ สช.
- การแบ่งประเภทของเครื่องกีดขวางต่อต้าน
ยานเกราะ
- คูดักรถถัง
๐.๕๐ สช.
- การแบ่งประเภทวัสดุพราง
-รส.๒๐-๓
- เทคนิคการใช้วัสดุพรางสาเร็จรูป
-แนวสอน รร.ช.กช.
- การเก็บรักษาและการระวังรักษาตาข่ายพราง
๐.๕๐ สช.
- การพรางบุคคล
- การพรางหมวกเหล็ก
- การพรางเครื่องแต่งกาย
- การพรางป้อมสนาม
๑
สช.
- การพรางยานพาหนะ
- การพรางปืนใหญ่
- การพรางเครื่องบิน
- การพรางที่พักแรม
- การพรางที่ตั้งกองบัญชาการ
- การพรางตาบลส่งกาลัง
๑
ส.

๒๘
อนุผนวก ก – ๔ วิชาวัตถุระเบิดและการทาลาย
จานวน ๘ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ในเรื่องคุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุด
ระเบิด คุณลักษณะและการทางานของทุ่นระเบิดและกับระเบิด การติดตั้งและการรื้อถอนกับ
ระเบิด การตรวจค้นและการรื้อถอนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิด และการผ่านสนามทุ่นระเบิด
เรื่อง
๑. คุณลักษณะของวัตถุ
ระเบิดทหาร
๒. ระบบจุดระเบิด

๓. ประวัติการใช้สงคราม
ทุ่นระเบิด
๔. คุณลักษณะและการ
ทางานของทุ่นระเบิด

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑
สช.
- กล่าวทั่วไป
- วัตถุระเบิดบรรจุเป็นแท่ง
- อุปกรณ์การจุดระเบิด
๑
สช.
- ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุชนวน
- ระบบการจุดระเบิดด้วยเชื้อปะทุไฟฟ้า
- ระบบการจุดระเบิดด้วยชนวนฝักแคระเบิด
- การจุดระเบิดคู่
- การจุดดินระเบิดนา
๐.๕๐ สช.
- ประวัติการใช้สงครามทุ่นระเบิด
๑

สช.

๕. การฝังและการทาทุ่น
ระเบิดดักรถถังเป็นทุ่น
ระเบิด กับระเบิด

๑

สช.

๖. การติดตั้งและรื้อถอนกับ
ระเบิด

๑

สช.

๗. การตรวจค้นและการรื้น ๐.๕๐
ถอน

สช.

- ทุ่นระเบิด
- สายการจุดระเบิด
- ชนวนและอาการริเริ่มการจุดชนวน
- ชนิดของทุ่นระเบิด
- การจับถือทุ่นระเบิด
- การวางทุ่นระเบิด
- มาตรการการป้องกันการรื้อถอนทุ่นระเบิด
- การฝังทุ่นระเบิดแบบตัว X
- การฝังทุ่นระเบิดแบบตัว U หรือแบบม้วนพรม
- การฝังทุ่นระเบิดแบบตัว H
- การฝังทุ่นระเบิดแบบตัว O หรือทัพพี
- การทาทุ่นระเบิดดักรถถังเป็นกับระเบิด
- การแบ่งประเภทของกับระเบิด
- สายการจุดระเบิด
- อาการริเริ่มการจุดระเบิด
- การทางานของเครื่องจุดระเบิด
- การใช้กับระเบิดที่ผลิตจากโรงงาน
- การใช้กับระเบิดแสวงเครื่อง
- การใช้กับระเบิดทางยุทธวิธี
- การรายงาน การบันทึก และการทา
เครื่องหมาย
- วิธีที่จะทราบตาบลที่วางทุ่นระเบิดหรือกับ
ระเบิด
- วิธีการตรวจค้น
- การตรวจค้นด้วยสายตา
- การตรวจค้นด้วยของแหลม

หลักฐาน
-รส.๕-๒๕๐
-แนวสอน รร.ช.กช.

๒๙
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๘. การผ่านสนามทุ่นระเบิด

๑

สช.

๙. การสอบระหว่างภาค
และประจาภาค

๑

ส.

ขอบเขตการสอน
- การตรวจค้นด้วยเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด
- การตรวจค้นด้วยสุนัข
- การรื้อถอน
- การอ้อมผ่าน
- การเจาะช่องอย่างเร่งด่วน
- การเจาะช่องอย่างประณีต
- การผ่านช่องทางสนามทุ่นระเบิดและเครื่อง
กีดขวางอื่น ๆ

หลักฐาน

๓๐
อนุผนวก ก – ๕ วิชาการข่าวเบื้องต้น
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และการรักษาความลับ
ของทางราชการ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. การรักษาความปลอดภัย ๓ สช., สด. - กล่าวนา
-ระเบียบว่าด้วย
เกี่ยวกับบุคคล
- คาจากัดความ ความมุ่งหมาย และความ
การรักษาความ
รับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ
ปลอดภัยแห่งชาติ
- ข้อพิจารณาในการ รปภ.เกี่ยวกับบุคคล
พ.ศ.๒๕๑๗
- การตรวจสอบและกรรมวิธีในการตรวจสอบ
ประวัติและพฤติกรรมบุคคล
- การรับรองความไว้วางใจ
- สรุป
๒. การรักษาความปลอดภัย ๓ สช., สด. - กล่าวนา
เกี่ยวกับเอกสาร
- ความมุ่งหมาย ข้อพิจารณาในการ รปภ.
เอกสาร
- การกาหนด ปรับ ยกเลิกชั้นความลับ
- การทะเบียน การตรวจสอบ การโอนเอกสาร
ลับ
- การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่มีชั้นความลับ
- สรุป
๓. การรักษาความปลอดภัย ๒ สช., สด. - กล่าวนา
เกี่ยวกับสถานที่
- คาจากัดความ ความมุ่งหมาย ข้อพิจารณา
ในการ รปภ.สถานที่
- การสารวจ ตรวจสอบ มาตรการการ รปภ.
เกี่ยวกับสถานที่
- สรุป
๔. การรักษาความปลอดภัย ๓ สช., สด. - กล่าวนา
ในการประชุมลับ
- คาจากัดความ ความมุ่งหมาย ความรับผิดชอบ
ในการประชุมลับ
- มาตรการการ รภป., การตรวจทางเทคนิค,
การจัดระเบียบภายในที่ประชุมลับ
- การปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นความลับ
- การตรวจประจาวัน การประสานงานการ
รปภ.
- การแถลงข่วต่อสื่อมวลชล การบรรยาย/
บรรยายสรุปที่เป็นความลับ
- สรุป
๕. การละเมิดและการรักษา ๓ สช., สด. - คาจากัดความ ความมุ่งหมาย สาเหตุแห่งการ
ความปลอดภัย
ระละเมิดการ รปภ.
- การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการ รปภ.

๓๑
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

-

๖. การสอบระหว่างและ
ประจาภาค

๒

ส.

ขอบเขตการสอน
หน้าที่นายทะเบียนเอกสารลับ และความ
รับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
การ รปภ.ทางการสื่อสาร
การแก้ไขเมื่อมีเหตุฝ่าฝืนการ รปภ.
สรุป

หลักฐาน

๓๒
อนุผนวก ก – ๖ วิชาการอ่านแผนที่
จานวน ๔๘ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยสามารถใช้แผนที่ประกอบการเดินทาง การกาหนดที่อยู่ข องตนเองและ
ที่หมาย และการนาแผนที่ไปประกอบการวางแผนทางยุทธวิธี
เรื่อง
๑. กล่าวนา รายละเอียด
ขอบระวาง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๖ สด., ป. - ความหมายและความสาคัญของแผนที่
-รส.๒๑-๒๖
- การแบ่งประเภทของแผนที่ รวมทั้ง
-แนวสอน รร.ร.ศร.
รายละเอียดขอบระวางของแผนที่ที่จาเป็น
เช่น หมายเลขระหวาง, ชื่อระวาง, มาตรา
ส่วน, สารบัญระวางติดต่อ, สารบัญเขต
ปกครอง, สัญลักษณ์ต่าง ๆ บนแผนที่ เป็นต้น
๒. ระบบกริดทางทหาร
๖ สด., ป. - หลักการอ่านพิกัดกริดบนแผนที่มาตราส่วน
ใหญ่ใกล้เคียง ๑,๐๐๐ เมตร ด้วยตัวเลข ๔ ตัว,
๑๐๐ เมตร ด้วยตัวเลข ๖ ตัว, ๑๐ เมตร ด้วย
ตัวเลข ๘ ตัว
- วิธีอ่านอักษรประจาจัตุรัส ๑๐๐,๐๐๐ เมตร
นาหน้าเลขพิกัด
- การอ่านพิกัดที่กล่าวมาแล้ว ตลอดจนการใช้
แผนที่วัดพิกัด (พี ๖๗)
๓. สัญลักษณ์ทางทหารและ ๖ สด., ป. - สีต่าง ๆ ที่ใช้เขียนเป็นสัญลักษณ์ทางทหาร
มาตราส่วน
ชนิดต่าง ๆ
- การฝึกเขียนสัญลักษณ์ทางทหารที่เกี่ยวข้อง
- การคานวณมาตราส่วน
- การเปรียบเทียบมาตราส่วน
- การแบ่งมาตราส่วน ชนิดอัตราส่วน ให้เป็น
อัตราส่วนชนิดตัวเลข ข้อความ ตลอดจนการ
วัดระยะบนแผนที่
๔. ความสูงและทรวดทรวง ๔ สด., ป. - สัญลักษณ์ภูมิประเทศที่เกี่ยวกับความสูงและ
ทรวดทรง
- ความหมายของความสูงและทรวดทรง
- การแสดงความสูงบนแผนที่
- รายละเอียดเกี่ยวกับความสูงบของตาบล
ต่าง ๆ บนแผนที่ในฐานะผู้ใช้แผนที่
- การพิจารณาเส้นชั้นความสูงและทรวดทรง
ในรูปลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนในเรื่องลาด
ทั้งให้ นนร.พิจารณารายละเอียดของความสูง
และทรวดทรงบนแผนที่ตามที่กล่าวมาแล้ว
๕. ทิศทาง/เข็มทิศ
๔ สด., ป. - ความหมายของทิศทาง
- ทิศทางหลัก
- มุมภาคทิศเหนือ
- มุมภาคทิศเหนือที่เกี่ยวพันกับผู้ใช้แผนที่
- มุม ก-ม และการแปลงค่ามุม ก-ม

๓๓
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

-

๖. การกาหนดจุดที่อยู่

๔

สด., ป.

-

ขอบเขตการสอน
การหามุมภาคทิศเหนือกลับจากมุมภาคทิศ
เหนือบนแผนที่
ฝึกปฏิบัติการวัดมุมภาคทิศเหนือบนแผนที่
ลักษณะทั่วไปของเข็มทิซแบบเลนเซติก
การเก็บรักษาและข้อพึงระวังในการใช้
การใช้เข็มทิศวัดมุมภาคทิศเหนือบนแผนที่
และในภูมิประเทศ
หลักการขั้นต้นในการเดินทางด้วยเข็มทิศใน
เวลากลางวันและกลางคืน ตลอดจนวิธีตั้งมุม
เพื่อเดินทางในเวลากลางคืน
หลักการและวิธีการกาหนดจุดที่อยู่ของ
ตนเองบนแผนที่ด้วยการเล็งสกัดกลับ
การเล็งสกัดกลับประกอบแนวแผนการ
กาหนด (อาศัยมุมระยะจากจุดเริ่มต้น)
การกาหนดจุดที่อยู่ของที่หมายลงบนแผนที่
ด้วยวิธีโปล่าร์ และการเล็งสกัดตรง
เดินทางด้วยเข็มทิศไปยังพิกัดที่กาหนดให้ใน
สนามฝึกเวลากลางวัน
เดินทางด้วยเข็มทิศในเวลากลางวัน

๗. ฝึกการกาหนดจุดที่อยู่

๔

สด., ป.

-

๘. ฝึกเดินเข็มทิศในเวลา
กลางวัน
๙. ฝึกเดินเข็มทิศในเวลา
กลางคืน
๑๐. หลักการใช้ GPS

๔

สด., ป.

-

๒

สด., ป.

๒

สด., ป.

๑๑. ฝึกการใช้ GPS

๒

สด., ป.

- เดินทางด้วยเข็มทิศไปยังพิกัดที่กาหนดให้ใน
สนามฝึกเวลากลางคืน (เวลานอก)
- หลักการและวิธีการของเครื่องหาพิกัด
ดาวเทียม GPS ในระบบต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ต้องทราบและปฏิบัติก่อน
นาเครื่องไปใช้งาน
- การเดินทางเข้าสู่ที่หมายโดยใช้เครื่องหา
พิกัดด้วยดาวเทียมทั้งกลางวันและกลางคืน

๑๒. การสอบระหว่างและ
ประจาภาค

๔

ส.

หลักฐาน

๓๔
อนุผนวก ก – ๗ วิชาอาวุธประจากาย
จานวน ๔๘ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยทราบถึงลักษณะ ขีดความสามารถ การถอดประกอบ การระวังป้องกัน
การทาความสะอาด การตรวจเครื่องนิรภัยของปืน การฝึกยิงเบื้องต้น และทราบถึงคุณลักษณะ
ส่วนประกอบของอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษทั้ง ๑๖ ชนิด การทางานของลูกระเบิดขว้า ง
และการฝึกการขว้างลูกระเบิด
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ ๔ สช., สด., - กล่าวนา
-รส.๒๓–๙
มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ป.
- บรรยายเรื่อง
พ.ศ.๒๕๔๑
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง
๘. การฝึกท่ายิง
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
๒. ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ ๒ สช., สด., - กล่าวนา
มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒
ป.
- บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
๓. ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ ๒ สช., สด., - กล่าวนา
มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔
ป.
- บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง

๓๕
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๔. ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ ๒ สช., สด., - กล่าวนา
มม. TARVOR TAR 21
ป.
- บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
๕. ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ แบบ ๒ สช., สด., - กล่าวนา
๑๑ ขนาด ๕.๕๖ มม.
ป.
- บรรยายเรื่อง
(HK-33)
๑.คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
๖. ปืนเล็กยาว เอเค ๔๗
๒ สช., สด., - กล่าวนา
(อาก้า)
ป.
- บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
๗. ปืนลูกซอง
๒ สช., สด., - กล่าวนา
ป.
- บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง

หลักฐาน
-แนวสอน รร.ร.ศร.
-คู่มือว่าด้วย
การใช้งานและ
ปรนนิบัติบารุง
ปลย.ทาโวร์

-คู่มือว่าด้วย
ปืนเล็กยาว
อัตโนมัติ
แบบ๑๑ ขนาด
๕.๕๖มม.

-แนวสอนรร.ร.ศร.

๓๖
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๘. ปืนพก ๘๖ ขนาด .๔๕ นิ้ว ๓

-

สช., สด., ป.
-

๙. ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด
๙ มม. (เจริโก้)

๒

สช., สด., ป.
-

๑๐. ปืนเล็กกล แบบ เอ็ม
๒๔๙ ขนาด ๕.๕๖ มม.
(มินิมิ)

๒

สช., สด., ป.
-

๑๑. ปืนเล็กกลเนเกฟ
(NEGEV) ขนาด ๕.๕๖
มม.

๒

สช., สด., ป.
-

ขอบเขตการสอน
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง
๘. การฝึกท่ายิง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน

หลักฐาน
-รส.๒๓–๓๕

-คู่มือว่าด้วย
การใช้ ปพ.
กึ่งอัตโนมัติ
ขนาด๙มม. (เจ
ริโก้)

-รส.๒๓ –๑๔
พ.ศ.๒๕๔๐

-คู่มือว่าด้วยการ
ใช้งานและ
ปรนนิบัติบารุง
ปืนเล็กกลเนเกฟ

๓๗
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
-

๑๒. เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓

๒

สช., สด., ป.
-

๑๓. เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๗๙

๒

สช., สด., ป.
-

๑๔. เครื่องยิงจรวด
อาร์พีจี ๒

๒

สช., สด., ป.
-

๑๕. เครื่องยิงจรวด
อาร์พีจี ๗

๒

สช., สด., ป.
-

ขอบเขตการสอน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การปรนนิบัติบารุง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การเล็งการลั่นไก
๗. การฝึกพลประจาเครื่องยิง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทกระสุน
๓. การถอดประกอบ
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การเล็งการลั่นไก
๗. การฝึกพลประจาเครื่องยิง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทลูกจรวด
๓. การปรนนิบัติบารุง
๔. การทางานของปืน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การฝึกพลยิง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. ชนิดและประเภทลูกจรวด
๓. การปรนนิบัติบารุง
๔. การทางานของปืน

หลักฐาน

-รส.๒๓–๓๑–๑
พ.ศ.๒๕๒๕

-รส.๒๓–๓๑
พ.ศ.๒๕๑๒

-คู่มือการฝึก
ว่าด้วย
เครื่องยิงจรวด
อาร์พีจี ๒ขนาด
๔๐มม.
พ.ศ.๒๕๒๔

-คู่มือการฝึก
ว่าด้วย
เครื่องยิงจรวด
อาร์พีจี ๗
ขนาด ๔๐มม.
พ.ศ.๒๕๒๕

๓๘
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๖. ลูกระเบิดขว้าง การฝึก ๓
ลูกระเบิดขว้าง

๑๗. การฝึก-ศึกษาอาวุธ
อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
อาวุธใน ทบ.ไทย

๒

๑๘. การฝึกการยิงปืนด้วย
กระสุนจริงของปืนเล็กยาว
ขนาด ๕.๕๖ มม. เอ็ม ๑๖
เอ ๑
๑๙. สอบระหว่างภาคและ
ประจาภาค

๖

๔

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๕. การใช้ศูนย์ปืน
๖. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๗. การฝึกพลยิง
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
สช., สด., - กล่าวนา
-รส.๒๓–๓๐
ป.
- บรรยายเรื่อง
พ.ศ.๒๕๓๕
๑. คุณลักษณะและส่วนสาคัญ
๒. ชนิดและประเภทของลูกระเบิดขว้าง
๓. การพิจารณาและการใช้ตามลักษณะ
การใช้
๔. การขว้างลูกระเบิดขว้าง
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
สช., สด. - กล่าวนา
- บรรยาย/แนะนาเรื่อง
- ชนิดและประเภทของอาวุธที่มีใช้อยู่ใน
ประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศสังคมนิยม
ทั้งอาวุธประจากายและประจาหน่วย ฯลฯ
ป.
- ทาการยิงบันทึกผลต่อเป้าหุ่นย่อส่วน ด้วยท่า -รส.๒๓–๙
ยิงมาตรฐาน ๕ ท่า (ท่านอนยิง ท่านั่งราบ
ยิง ท่านั่งสูงยิงท่านั่งคุกเข่ายิง และท่ายืนยิง)
ส.

๓๙
อนุผนวก ก – ๘ วิชาบุคคลทาการรบและยุทธวิธีขั้นพืน้ ฐาน
จานวน ๓๒ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้เป็นนักรบที่แข็งแกร่ง มีความสามารถ
ในการตรวจการณ์ การค้นหาเป้าหมาย การพิจารณาภูมิประเทศ สามารถปฏิบัติการอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นบุคคลหรือเป็นหน่วยในการปฏิบัติการรบได้
เรื่อง
๑. การเคลื่อนที่

ชั่วโมง วิธีการสอน
๔ สด., ป. ๒. การพรางและสร้าง
๒ สด., ป. ที่มั่นรบ
๓. การรายงานข่าวสารและ ๒ สด., ป. การจาแนก
-

๔. บุคคลทาการรบในเวลา
กลางวันและกลางคืน

๔

สด., ป.

-

๕. การฝึกบุคคลเบื้องต้น
ทางยุทธวิธี

๖

สด., ป.

๖. หน้าที่เฉพาะทางเทคนิค

๑๐

สด., ป.

-

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
การเคลื่อนที่ภายใต้การยิงเล็งตรง
-รส.๒๑-๗๕
การข้าม การผ่านหรืออ้อมผ้านเครื่องกีดขวาง
การปฏิบัติเมื่อถูกยิงด้วยอาวุธเล็งจาลอง
การปฏิบัติต่อพลุส่องสว่าง
การพรางร่างกายและยุทโธปกรณ์
-รส.๒๑-๗๕
การพรางยุทโธปกรณ์
-คฝ.๒๑-๑
การเลือกที่ตั้งยิงชั่วคราว
การถากถางพื้นยิง
การสร้างหลุมบุคคล
พรางที่มั่นตั้งรับ
การใช้สัญญาณผ่าน ถาม-ตอบ
การรายงานข่าวสารข้าศึก
-รส.๒๑-๗๕
การจาแนกยานเกราะและเครื่องบินของ
-คฝ.๒๑-๑
ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก
การกะระยะ
การเฝ้าตรวจและขั้นตอนการกวาดตาดู
วินัยการใช้เสียงและแสง การทิ้งเศษขยะ -รส.๒๑-๗๕
การเฝ้าตรวจโดยไม่ใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ -คฝ.๒๑-๑
การใช้งานกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน
AN/PVS-4
การกากับดูแลการใช้อุปกรณ์ช่วยตรวจการณ์
ในเวลากลางคืน
เตรียมแผ่นจดระยะของจรวดต่อสู้รถถัง
-รส.๒๑-๗๕
การใช้ทัศนสัญญาณมือและแขน
-คฝ.๒๑-๑
การเคลื่อนที่ภายใต้การยิงและเล็งตรง
การเคลื่อนที่เมื่อเป็นกาลังพลในชุดยิง
การเคลื่อนที่ในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
การเตรียมที่มั่นของอาวุธประจากาย
การเลือกที่ตั้งยิงเร่งด่วนในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
การนาเฮลิคอปเตอร์ลงจุดลง
การกาหนดที่ตรวจการณ์
-คฝ.๗-๑๑
การควบคุมการยิง
การให้คาสั่งเป็นส่วน ๆ
คาสั่งเตือน
การควบคุมการเคลื่อนที่ของชุดยิง
การเลือกที่ตั้งยิงของอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบา

๔๐
เรื่อง

๗. สอบระหว่างภาคและ
ประจาภาค

ชั่วโมง วิธีการสอน

๔

ส.

-

ขอบเขตการสอน
ระเบียบการนาหน่วย
การออกคาสั่งยุทธการด้วยวาจา
การดาเนินกลยุทธของหมู่ปืนเล็ก
การปฏิบัติของผู้บังคับหน่วยลาดตระเวน
การวางแผนการใช้สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
และพลุสัญญาณในการเตือนภัย

หลักฐาน

๔๑
อนุผนวก ก – ๙ การฝึกสุขศาสตร์ทหาร
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้มีความรู้ในเรื่องสุขศาสตร์ทหารที่จาเป็นสาหรับการใช้ชีวิตในสนามรบ
อย่ า งปลอดภั ย จากเชื้ อ โรค อุ บั ติ เ หตุ และการบาดเจ็ บ ต่ า ง ๆ ตลอดจนสามารถท าการ
ปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับตนเองและเพื่อนทหารที่อยู่ในสนามรบได้
เรื่อง
๑. การพักแรมในสนาม

๒. การปฐมพยาบาลทหาร

๓. การช่วยชีวิตเบื้องต้น
๔. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ
ด้วยมือเปล่า
๕. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ
ด้วยอุปกรณ์แสวงเครื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๘ สช., สด., - การกางกระโจมพักแรมในสนาม
-รส.๒๑-๖
ป.
- การจัดระเบียบที่พักแรมในสนาม
-รส.๒๑-๑๐
- การสุขาภิบาลที่พักแรมในสนาม
- การกาจัดสิ่งปฏิกูลในสนาม
๘ สช., สด., - วิธีการห้ามเลือดผู้ป่วยเจ็บ
-รส.๒๑-๑๐
ป.
- การใช้ผ้าตบแต่งบาดแผล
- การปฐมพยาบาลผู้ป่วยจากการช๊อค
- การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเจ็บหมดสติ
- การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเจ็บจากกระดูก
- การเข้าเฝือกผู้ป่วยเจ็บ
๘ สช., สด., - การช่วยหายใจ
-รส.๒๒-๑๑
ป.
- วิธีการนับจังหวะการช่วยหายใจสลับ
-รส.๘-๕๐
การนวดหัวใจภายนอก
๘ สช., สด., - การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยมือเปล่าท่าอุ้มเดี่ยว -รส.๘-๓๕
ป.
และท่าอุ้มคู่
๘ สช., สด., - วิธีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยเปลแสวง
ป.
เครื่องออกจากพื้นที่อันตราย
- วิธีประกอบเปลแสวงเครื่องจากวัสดุธรรมชาติ
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บด้วยเครื่องมือการ
ส่งกลับของหน่วยระดับ พัน.ร./พัน.ม.ฯ

๔๒
อนุผนวก ก – ๑๐ การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เกี่ยวกับอาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ การฝึกความเชื่อมั่นใน
การใช้หน้ากาก/ยุทธภัณฑ์ป้องกันได้ การตรวจสารเคมีและการลาดตระเวนทางเคมี ชีวะ รังสี
นิวเคลียร์ การปฐมพยาบาลในสภาวะเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และอาวุธเพลิง
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. อาวุธเคมี ชีวะ รังสี
๘ สช., สด., - กล่าวนา
นิวเคลียร์
ป.
- อาวุธ เคมี ชีวะ รังสีนิวเคลียร์
- หน้ากากป้องกันเคมี-ชีวะ
- ยุทโธปกรณ์ที่สาคัญ
- การใช้หน้ากากป้องกันเคมี – ชีวะ
- การดื่มน้าจากกระติกน้าเมื่อใส่หน้ากาก
ป้องกัน
- การใช้ส้วมในขณะที่สวมใส่ชุดป้องกัน
๒. หน้ากากป้องกันเคมี – ๘ สช., สด., - การสวมใส่ การถอด และการเก็บหน้ากาก
ชีวะ
ป.
ป้องกันชุด M 17 พร้อมผ้าคลุมศีรษะ
- การปรนนิบัติบารุงหน้ากากป้องกันชุด M 17
- การทาลายล้างสารพิษต่อเครื่องแต่งกายและ
ยุทโธปกรณ์
- การฝึกความเชื่อมันในหน้ากากป้องกัน
เคมี-ชีวะ
- การเข้าห้องแก๊ส
๓. การปฐมพยาบาลใน
๘ สช., สด., - การใช้ยาเพื่อแก้สารพิษทาลายประสาทด้วย
ภาวะ คชรน.
ป.
ตนเอง (ช่วยตนเอง)
- การใช้ยาเพื่อแก้สารพิษทาลายประสาทด้วย
ตนเอง (เป็นคู่บัดดี้)
๔. การลาดตระเวนและ
๘ สช., สด., - แผนและข้อแนะนาในการติดตั้งเครื่องแจ้ง
การเตือนภัย
ป.
เตือน M ๘ หรือ M ๘ A ๑
- การใช้และการปรนนิบัติบารุงเครื่องสัญญาณ
ระบบ M ๘ หรือ M ๘ A๑
- การทาเครื่องหมายพื้นที่ที่มี นชค.
- การวางชุดป้องกัน นชค. ในการตั้งรับ
๕. การใช้ควันและอาวุธ
๘ สช., สด., - การเตรียมเชื้อเพลิงสาหรับการฉีดไฟ
เพลิง
ป.
- การปฏิบัติการใช้เครื่องฉีดไฟ
- การทาความสะอาดเครื่องฉีดไฟ
- การใช้ควันทางยุทธวิธี

หลักฐาน
-รส.๒๑-๔๐
- คู่มือว่าด้วย
คาแนะนาในการ
ป้องกันคชรน.
พ.ศ.๒๕๒๔

๔๓
อนุผนวก ก – ๑๑ การฝึกการติดต่อสื่อสารเบือ้ งต้น
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อย มีความรู้และสามารถปฏิบัติในเรื่องการปฏิบัติง านของศูน ย์ข่าว

การปฏิบัติงานของสถานีวิทยุ AM และ FM การสื่อสารประเภทสาย และการปฏิบัติงาน
ของชุดวิทยุถ่ายทอด การใช้วิทยุและการใช้โทรศัพท์สนาม

เรื่อง
๑. การปฏิบัติงานของ
ศูนย์ข่าว
๒. การปฏิบัติงานของสถานี
วิทยุ AM
๓. การปฏิบัติงานของสถานี
วิทยุ FM

๔. การสื่อสารประเภทสาย
๕. เครื่องสลับสายและการใช้
งานโทรศัพท์สนาม

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๘ สช., สด., - การปฏิบัติงานตอนศูนย์ข่าว
ป.
- การปฏิบัติงานตอนอักษรลับ
- การปฏิบัติงานตอนนาสาร
- การดาเนินกรรมวิธีต่อข่าว
๘ สช., สด., - วิทยุ AM ทั่วไป
ป.
- โทรพิมพ์
- คลื่นวิทยุและสายอากาศ
- การรับ-ส่งข่าวทางวิทยุ
๘ สช., สด., - วิทยุ FM ทั่วไป
ป.
- การตั้งเสาอากาศ RC-๒๙๒
- การใช้ Remote Control
- การทาสายอากาศแสวงเครื่อง
- การรับ-ส่งข่าวทางวิทยุ
๘ สช., สด., - การตัดต่อสายและการผูกสาย
ป.
- การติดตั้งและรื้อถอนสายโทรศัพท์สนาม
- การวางสายโทรศัพท์สนาม
๘ สช., สด., - เครื่องสลับสาย
ป.
- การติดตั้งวงจรเร่งด่วน
- การใช้โทรศัพท์สนาม TA-๓๑๒/PT
- การติดตั้งระบบการทางานของโทรศัพท์
สนาม TA-๓๑๒/PT

หลักฐาน
-รส.๒๑-๖๐
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๔-๑๖
-รส.๒๔-๒๐
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๔-๑๖
-รส.๒๔-๑๘
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๔-๑๖
-รส.๒๔-๑๘
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๔-๑๘
-รส.๒๔-๒๐
-รส.๒๔-๕
-รส.๒๔-๑๖
-รส.๒๔-๒๐
-รส.๒๔-๒๑

๔๔
อนุผนวก ก – ๑๒ การฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับป้อมสนาม การเลือกที่มั่นและที่ตั้ง
อาวุธเร่งด่วน ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต การสร้างคูและการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การ
สร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพรางบุคคล ป้อมสนาม
ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ตั้งกองบัญชาการและตาบลส่งกาลัง
เรื่อง
๑. วิชาป้อมสนาม
๑.๑ หลักการเบื้องต้น
เกี่ยวกับป้อมสนาม
การเลือก ที่มั่น ที่ตั้ง
อาวุธแบบเร่งด่วนและ
ประณีต
๑.๒ ฝึกการสร้างหลุมบุคคล
๑.๓ ฝึกการสร้างที่ตั้งอาวุธ

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑๘
(๒) สช., สด. - ความเป็นของป้อมสนาม หลักมูลฐานการ
สร้างและการใช้ป้อมสนาม การจัดที่มั่นตั้ง
รับแบบเร่งด่วนและแบบประณีต
(๘)
(๘)

๒. วิชาเครื่องกีดขวาง
๑๐
๒.๑ หลักการเครื่องกีดขวาง (๒)
เครื่องกีดขวางต่อต้าน
บุคคลและยานเกราะ
๒.๒ ฝึกการสร้างเครื่องกีด (๘)
ขวางลวดหนาม
๓. วิชาการพราง
๑๒
๓.๑ หลักการพราง วัสดุ
(๒)
พราง และเทคนิคการใช้

๓.๒ ฝึกการพรางบุคคลและ (๕)
ป้อมสนาม
๓.๓ ฝึกการพรางยานพาหนะ (๕)
ที่พักแรม ที่ตั้งกอง บัญชาการ และตาบลส่ง
กาลัง

หลักฐาน
-รส..๕-๑๕
-แนวสอนรร.ช.กช.

สช., สด. - ฝึกการสร้างหลุมบุคคลเดี่ยวและหลุมบุคคลคู่
สช., สด. - ฝึกการสร้างหลุมปืนกล เอ็ม ๖๐ และหลุม
ปืนกลต่อสู้อากาศยาน ขนาด .๕๐ นิ้ว (ปก.
๙๓)
สช., สด. - หลักการทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องกีดขวาง การ
แบ่งประเภทเครื่องกีดขวาง และการใช้
เครื่องกีดขวางในการยุทธ
สช., สด. - ฝึกการสร้างรั้วลวด ๔ เส้น
- ฝึกการสร้างลวดกระโจมสูง ๔ ก้าว ๒ ก้าว
- ฝึกการสร้างลวดหีบเพลงมาตรฐาน ๓ วง
สช., สด. - ความสาคัญของหลักการพรางที่หน่วยต่าง ๆ -รส.๒๐-๓
จะต้องมีความสามารถที่จะพรางตนเอง
-แนวสอนรร.ช.กช.
ตลอดจนยุทโธปกรณ์เพื่อการดารงหน่วย
ทหารที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามต้องการ
การที่หน่วยจะอยู่รอดในสนามรบได้จะต้องมี
ความเจนจัดในแนวความคิดและเทคนิคการ
พรางเป็นอย่างดี
สช., สด. - ฝึกการพรางบุคคล หมวกเหล็ก อาวุธประจา
กาย
สช., สด. - ฝึกการพรางยานพาหนะ ที่พักแรม ที่ตั้งกอง
บัญชาการ และตาบลส่งกาลัง

๔๕
อนุผนวก ก – ๑๓ การฝึกวัตถุระเบิดและการทาลาย
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อ ยมีความรู้ คุ ณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิ ด
คุณลักษณะและการทางานของทุ่นระเบิดและกับระเบิด การติดตั้งและการรื้อถอนกับระเบิด
การตรวจค้นและการรื้อถอนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิด และการผ่านสนามทุ่นระเบิด
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. วิชาวัตถุระเบิดและการ ๑๖ สช., สด. ๑. คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ข้อ -รส.๕-๒๕๐
ทาลาย
ระมัดระวังความปลอดภัย อุปกรณ์การจุด -แนวสอนรร.ช.กช.
ระเบิด และระบบการจุดระเบิด (๔)
- แนะนาทางทหาร ข้อระมัดระวัง ความ
ปลอดภัย อุปกรณ์การจุดระเบิด และระบบ
การจุดระเบิด
๒. ฝึกการจุดระเบิดด้วยเชื้อประทุชนวน (๕)
๓. ฝึกการจุดระเบิดด้วยเชื้อประทุไฟฟ้า (๕)
๔. ฝึกการจุดระเบิดด้วยชนวนฝึกแคระเบิด (๒)
๒. วิชาสงครามทุ่นระเบิด
๒๔ สช., สด. ๑. ประวัติการใช้สงครามทุ่นระเบิด
-แนวสอนรร.ช.กช.
คุณลักษณะและการทางานของทุ่นระเบิด
และกับระเบิด การฝัง การทาให้พร้อม
ระเบิดและไม่พร้อมระเบิด กับระเบิดพวกใช้
เชื้อประทุชนวนและกับระเบิดพวกใช้เชื้อ
ประทุไฟฟ้า (๔)
๒. ฝึกการทาทุ่นระเบิดให้พร้อมระเบิดและไม่
พร้อมระเบิด (๖)
- ฝึกการทาทุ่นระเบิดดักรถถังและสังหาร
บุคคลให้พร้อมระเบิดและไม่พร้อมระเบิด
๓. ฝึกกับระเบิดพวกใช้เชื้อประทุชนวนและกับ
ระเบิดพวกใช้เชื้อประทุไฟฟ้า (๖)
- ฝึกกับระเบิดพวกใช้เชื้อประทุชนวนและ
พวกใช้เชื้อประทุไฟฟ้าทางานแบบดึง แบบกด
แบบดึง-เลิกดึง และแบบเลิกกด
๔. ฝึกกับระเบิดที่ใช้สวิตซ์จุดระเบิดอิเล็คทรอนิคส์ และระเบิดเพลิงแสวงเครือง (๒)
๕. ฝึกการใช้เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดแบบ
ตรวจได้เฉพาะโลหะ และแบบตรวจได้ทั้ง
โลหะและอโลหะ (๖)

๔๖
อนุผนวก ก – ๑๔ การฝึกยิงอาวุธประจากาย
จานวน ๑๒๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : ๑. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยทราบถึงลักษณะ ความสามารถ การทางานของของอาวุธประจากาย
ชนิดต่าง ๆ ตลอดจนสาเหตุการติดขัดและการแก้ไข การบารุงรักษา ข้อควรระวังในการ
รักษาความปลอดภัย รวมถึงได้รับการฝึ ก และศึก ษาในเรื่ องของหลั กยิง ปืนเล็ กยาวและ
หลักการพลแม่นปืน
๒. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีทักษะ มีความรู้ความสามารถในการใช้และการยิงอาวุธประจากาย
ด้วยกระสุนจริง รวมถึงการใช้และการขว้างลูกระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
ถูกต้องปลอดภัย
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ ๔ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-รส.๒๓-๙
มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๑
- ท่ายิง, การเล็งและการลั่นไก
พ.ศ.๒๕๔๑
- สาเหตุการติดขัดและการแก้ไข
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว
- ทาการยิงจัดกลุ่มกระสุนต่อเป้าปรับ
- ทาการยิงปรับศูนย์รบต่อเป้าปรับ
- การยิงปืนในเวลากลางวันต่อเป้าหุ่นย่อส่วน
โดยมีเครื่องหนุนรองและไม่มีเครื่องหนุนรอง
๒. ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ ๔ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-รส.๒๓–๙
มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๒
- การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
พ.ศ.๒๕๔๑
- สาเหตุการติดขัดและการแก้ไข
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว
- ทาการยิงจัดกลุ่มกระสุนต่อเป้าปรับ
- ทาการยิงปรับศูนย์ปืนต่อเป้าปรับ
- การยิงปืนในเวลากลางวันต่อเป้าหุ่นย่อส่วน
โดยมีเครื่องหนุนรองและไม่มีเครื่องหนุนรอง
๓. ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ ๔ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-รส.๒๓–๙
มม. เอ็ม ๑๖ เอ ๔
- การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
พ.ศ.๒๕๔๑
- สาเหตุการติดขัดและการแก้ไข
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว
- ทาการยิงจัดกลุ่มกระสุนต่อเป้าปรับ
- ทาการยิงปรับศูนย์ปืนต่อเป้าปรับ
- การยิงปืนในเวลากลางวันต่อเป้าหุ่นย่อส่วน
โดยมีเครื่องหนุนรองและไม่มีเครื่องหนุนรอง
๔. ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ ๔ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-แนวสอน รร.ร.ศร.
มม. TARVOR TAR 21
- การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
-คู่มือว่าด้วย
- สาเหตุการติดขัดและการแก้ไข
การใช้งานและ
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว ปรนนิบัติบารุง
- ทาการยิงจัดกลุ่มกระสุนต่อเป้าปรับ
ปลย.ทาโวร์
- ทาการยิงปรับศูนย์ต่อเป้าปรับ
- การยิงปืนในเวลากลางวันต่อเป้าหุ่นย่อส่วน
โดยมีเครื่องหนุนรองและไม่มีเครื่องหนุนรอง

๔๗
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๕. ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ แบบ ๔ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-คู่มือว่าด้วย
๑๑ ขนาด ๕.๕๖ มม.
- การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
ปืนเล็กยาว
- สาเหตุการติดขัดและการแก้ไข
อัตโนมัติ แบบ
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว ๑๑ขนาด๕.๕๖
- ทาการยิงจัดกลุ่มกระสุนต่อเป้าปรับ
มม.
- ทาการยิงปรับศูนย์ต่อ เป้าปรับ
- การยิงปืนในเวลากลางวันต่อเป้าหุ่นย่อส่วน
โดยมีเครื่องหนุนรองและไม่มีเครื่องหนุนรอง
๖. ปืนเล็กยาว เอเค ๔๗
๔ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-แนวสอนรร.ร.ศร.
(อาก้า)
- การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
- สาเหตุการติดขัดและการแก้ไข
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว
- ทาการยิงจัดกลุ่มกระสุนต่อเป้าปรับ
- ทาการยิงปรับศูนย์ต่อเป้าปรับ
- การยิงปืนในเวลากลางวันต่อเป้าหุ่นย่อส่วน
โดยมีเครื่องหนุนรองและไม่มีเครื่องหนุนรอง
๗. ปืนลูกซอง
๔ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-แนวสอนรร.ร.ศร.
- การฝึกท่ายิง, การเล็งและการลั่นไก
- การบรรจุบรรจุกระสุน
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริงต่อเป้าอยู่กับที่และ
เป้าเคลื่อนที่
๘ ปืนพก ๘๖ ขนาด .๔๕ นิ้ว ๔ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-รส.๒๓ –๓๕
- การฝึกท่ายิง, การเล็งและการลั่นไก
- สาเหตุการติดขัดและการแก้ไข
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริง
- ระยะ ๑๐ ม. ท่านอนยิงและท่า คุกเข่ายิง
- ระยะ ๑๕ ม. ท่าคุกเข่ายิงและท่ายืนยิง
๙. ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๔ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-คู่มือว่าด้วยการ
๙ มม. (เจริโก้)
- การฝึกท่ายิง, การเล็งและการลั่นไก
ใช้ ปพ.กึ่งอัต- สาเหตุการติดขัดและการแก้ไข
โนมัติ ขนาด ๙
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริง
มม. (เจริโก้)
- ระยะ ๑๐ ม. ท่านอนยิงและท่าคุกเข่ายิง
- ระยะ ๑๕ ม. ท่าคุกเข่ายิงและท่ายืนยิง
๑๐. ปืนเล็กกล แบบ ๒๔๙ ๔ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-รส.๒๓ –๑๔
ขนาด ๕.๕๖ มม. (มินิมิ)
- การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
พ.ศ.๒๕๔๐
- สาเหตุการติดขัดและการแก้ไข
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริงต่อเป้า ABCD
ระยะ ๑๐ ม.
- การยิงที่ละนัด ไม่จากัดเวลา
- การยิงอัตโนมัติ ไม่จากัดเวลา
- การยิงกวาดทางข้าง
- การยิงกวาดทางลึก
- การยิงกวาดผสม

๔๘
เรื่อง
๑๑. ปืนเล็กกลเนเกฟ
(NEGEV)

ชั่วโมง วิธีการสอน
๔ สด., ป. -

๑๒. เครื่องยิงลูกระเบิด
๔
ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓

สด., ป.

-

๑๓. เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๗๙

๔

สด., ป.

-

๑๔. เครื่องยิงจรวด
อาร์พีจี ๒

๔

สด., ป.

๑๕. การฝึกท่ายิง การเล็ง
การลั่นไก และการแก้ไข
เหตุติดขัดทันทีทันใด
การฝึกยิงปืนด้วยกระสุน
จริงของเครื่องยิงจรวด
อาร์พีจี ๗
๑๖. ลูกระเบิดขว้าง การฝึก
ท่าขว้าง การใช้และการ
ขว้างลูกระเบิดขว้าง

๔

สด., ป.

๘

สด., ป.

-

ขอบเขตการสอน
ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
สาเหตุการติดขัดและการแก้ไข
การยิงปืนด้วยกระสุนจริงต่อเป้า ABCD
ระยะ ๑๐ ม.
การยิงที่ละนัด ไม่จากัดเวลา
การยิงอัตโนมัติ ไม่จากัดเวลา
การยิงกวาดทางข้าง
การยิงกวาดทางลึก
การยิงกวาดผสม
ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
ท่ายิง
การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
การบรรจุและการเลิกบรรจุกระสุน
ทาการยิงปรับศูนย์ ระยะ ๒๐๐ ม. เป้าหมาย
เป็นพื้นที่ ด้วยกระสุนซ้อมยิง
ทาการยิงต่อเป้าหมายเป็นพื้นที่ด้วยกระสุน
ระเบิด ระยะ ๒๐๐ ม.
ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
ท่ายิง
การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
การบรรจุและการเลิกบรรจุกระสุน
การยิงปรับศูนย์ต่อเป้าหมายเป็นพื้นที่ด้วย
กระสุน ซย. ระยะ ๒๐๐ ม.
การยิงต่อเป้าหมายเป็นพื้นที่ด้วยกระสุน รบ.
ระยะ ๒๐๐ ม.
ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
ท่ายิง
การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
การบรรจุกระสุน
การยิงต่อเป้าหมายเป็นพื้นที่ระยะ ๒๐๐ ม.
ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
ฝึกท่ายิง
การใช้ศูนย์, การเล็งและการลั่นไก
การบรรจุและการเลิกบรรจุกระสุน
การยิงต่อเป้าหมายเป็นพื้นที่ ระยะ ๒๐๐ ม.

หลักฐาน
-คู่มือว่าด้วย
การใช้งานและ
ปรนนิบัติบารุง
ปืนเล็กกลเนเกฟ

-รส.๒๓–๓๑–๑
พ.ศ.๒๕๒๕

-รส.๒๓–๓๑
พ.ศ.๒๕๑๒

-คู่มือการฝึก
ว่าด้วยเครื่องยิง
จรวดอาร์พีจี ๒
ขนาด๔๐มม.
พ.ศ.๒๕๒๔
-คู่มือการฝึก
ว่าด้วยเครื่องยิง
จรวดอาร์พีจี ๗
ขนาด ๔๐มม.
พ.ศ.๒๕๒๕

- ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-รส.๒๓–๓๐
- ท่าขว้างลูกระเบิด
พ.ศ.๒๕๓๕
- การขว้างลูกระเบิดต่อเป้าหมายในที่โล่งระยะ
๓๕ ม.
- การขว้างลูกระเบิดต่อเป้าหมายในหลุม
บุคคลปิดระยะ ๒๐ ม.

๔๙
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

-

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
การขว้างลูกระเบิดต่อเป้าหมายในหลุมบุคคล
เปิดระยะ ๑๕ ม.
การใช้และการขว้างลูกระเบิดซ้อมขว้าง
การขว้างลูกระเบิดชนิดสังหาร
การใช้และการยิงอาวุธอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก -แนวสอนรร.ร.ศร.
อาวุธของ ทบ.ไทย
อาวุธของประเทศเพื่อนบ้าน
อาวุธของประเทศสังคมนิยม

๑๗. การฝึกการใช้และการยิง ๔
อาวุธอื่น ๆ ที่นอกเหนือ
จากอาวุธของ ทบ.ไทย
(อาวุธของประเทศเพื่อน
บ้าน อาวุธของประเทศ
สังคมนิยม)
๑๘. หลักยิงปืนเล็กยาวและ ๑๖ สช., สด., - หลักพื้นฐานเบื้องต้นของการยิงปืนเล็ก (๓)
หลักการของพลแม่นปืน
ป.
๑. วิธีหาระยะยิง
๒. วิธีจดจาลักษณะปรากฏของเป้าหมาย
๓. ประเภทของการยิง
๔. แผ่นจดระยะ
- การใช้อานาจการยิง (๑)
๑. การฝึกยิงปืนเล็ก
๒. การกระจายการยิง
๓. จังหวะการยิง
- การควบคุมการยิง (๑)
๑. วิธีควบคุมการยิง
๒. คาสั่งยิง
- หลักยิงปืนเวลากลางคืน (๓)
๑. ข้อจากัดการเห็นในเวลากลางคืน
๒. การใช้สายตา
๓. วิธียิงปืนในเวลากลางคืน
๔. วิธีควบคุมการยิงปืนในเวลากลางคืน
- หลักการของพลแม่นปืน (๘)
๑. การปฏิบัติการยิงและการปรับศูนย์
๑.๑ ท่ายิง
๑.๒ การเล็ง
๑.๓ การควบคุมลมหายใจ
๑.๔ การเหนี่ยวไก
๑.๕ การวิเคราะห์กลุ่มกระสุน
๑.๖ การปรับศูนย์
๒. การฝึกท่ายิง
๒.๑ ท่านอนยิง
๒.๒ ท่านั่งราบยิง
๒.๓ ท่านั่งคุกเข่ายิง
๒.๔ ท่ายืนยิง
๒.๕ ท่ายิงในหลุมบุคคล

-รส.๒๓–๑๒
-รส.๒๓-๕

-รส.๒๓–๕

-รส.๒๓–๕
-รส.๒๓–๙–๒ของ
รร.ร.ศร.

-รส.๒๓–๙

๕๐
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑๙. การยิงปืนในเวลา
๘
ป.
- การยิงปืนในเวลากลางวันตามหลักการยิงปืน
กลางคืน (สาหรับปืน
ในเวลากลางคืน (ไม่ใช้ศูนย์) ต่อเป้าหุ่น ก. ใน
เล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑)
ระยะ ๒๕ ม.และเป้าหุ่น ข. ในระยะ ๕๐ ม.
- การปรับสายตา
- การยิงปืนในเวลากลางคืน ต่อเป้าหุ่น ก. ใน
ระยะ ๒๕ ม. และเป้าหุ่น ข. ในระยะ ๕๐ ม.
๒๐. การยิงปืนในสนามทราบ ๘
ป.
- การยิงปืนปรับทางปืน ต่อเป้าหุ่น ข. ด้วยท่า
ระยะ (สาหรับปืนเล็กยาว
นอนยิง ระยะ ๒๐๐ ม. ใช้กระสุน ๓ นัด
เอ็ม ๑๖ เอ ๑)
ไม่จากัดเวลา
- การยิงบันทึกผลต่อเป้าหุ่น ข. ด้วยท่านอนยิง
ระยะ ๒๐๐ ม. ใช้กระสุน ๑๐ นัด ไม่จากัด
เวลา
- การยิงปืนปรับทางปืน ต่อเป้าหุ่น ข.ด้วยท่า
นอนยิง ระยะ ๑๐๐ ม. ใช้กระสุน ๓ นัด
ไม่จากัดเวลา
- การยิงบันทึกผล ระยะ ๑๐๐ ม. ต่อเป้าหุ่น ข.
๑. ท่านอนยิง ใช้กระสุน ๑๐ นัด ในเวลา
๑๐ นาที
๒. ท่านั่งคุกเข่า ใช้กระสุน ๕ นัด ในเวลา
๕ นาที
๓. ท่านั่งคุกเข่าจากยืน ใช้กระสุน ๕ นัด
ในเวลา ๕ นาที
๔. ท่ายืนยิงจังหวะเร็ว ใช้กระสุน ๕ นัด
นัดละ ๗ วินาที
- การยิงปรับทางปืน ในระยะ ๑๐๐ ม.
ท่านอนยิงไม่มีเครื่องหนุนรอง ๓ ครั้ง ครั้งละ
๓ นัด
- การยิงปืนจัดชั้นคุณวุฒิ ท่านอนยิงไม่มีเครื่อง
หนุนรอง ระยะ ๑๐๐, ๒๐๐ และ ๓๐๐ ม.
ระยะละ ๑๐ นัด
๒๑. การยิงปืนจัดชั้นคุณวุฒิ ๑๖ สด., ป. - การยิงปรับทางปืนในระยะ ๑๐๐ ม. ท่านอน
ยิงมีเครื่องหนุนรอง ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓ นัด
- การยิงปืนและการบันทึกผลการยิงปืนจัดชั้น
คุณวุฒิท่านอนยิง ระยะ ๑๐๐, ๒๐๐ (ไม่มี
เครื่องหนุนรอง) และ ๓๐๐ ม. (มีเครื่องหนุน
รอง) ระยะละ ๑๐ นัด จับเวลาระยะละ ๖๐
วินาที

หลักฐาน

๕๑
อนุผนวก ก – ๑๕ การฝึกบุคคลทาการรบและยุทธวิธีขั้นพืน้ ฐาน
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ที่จะสามารถทาการรบเป็นบุคคลได้ โดยใช้เทคนิคการตรวจ
การณ์ การกะระยะ สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของหมู่ปืนเล็กให้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีได้
เรื่อง
๑. การเคลื่อนที่

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๘ สช., สด., - กล่าวนา
-รส.๒๑-๗๕
ป.
- การเคลื่อนที่ภายใต้การยิงเล็งตรง
-คฝ.๗-๘
- การข้าม การผ่านหรืออ้อมผ้านเครื่องกีดขวาง -คฝ.๗-๑๑
- การปฏิบัติเมื่อถูกยิงด้วยอาวุธเล็งจาลอง
- การปฏิบัติต่อพลุส่องสว่าง
- การเฝ้าตรวจและการค้นหาเป้าหมาย
แนวนอนและแนวตั้ง
๒. การพรางและสร้าง
๒๔ สด., ป. - กล่าวนา
-รส.๗-๘
ที่มั่นรบ
- การพรางร่างกายและยุทโธปกรณ์
-คฝ.๒๑-๑
- การพรางยุทโธปกรณ์
-คฝ.๗-๑๑
- การเลือกที่ตั้งยิงชั่วคราว
- การถากถางพื้นยิง
- การสร้างหลุมบุคคล
- พรางที่มั่นตั้งรับ
๓. การรายงานข่าวสารและ ๑๖ สด., ป. - การรายงานข่าวสารข้าศึก
-รส.๗-๘
การจาแนกยานเกราะ
- การจาแนกยานเกราะและเครื่องบินของ
-คฝ.๒๑-๑
ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก
-คฝ.๗-๑๑
- การกะระยะ
- การเฝ้าตรวจและขั้นตอนการกวาดตาดู
๔. บุคคลทาการรบในเวลา ๑๖ สด., ป. - วินัยการใช้เสียงและแสง การทิ้งเศษขยะ รส.๒๑-๗๕
กลางวัน/กลางคืน
- การเฝ้าตรวจโดยไม่ใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์
- การใช้งานกล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน
AN/PVS-4
๕. การฝึกบุคคลเบื้องต้น
๔๘ สด., ป. - เตรียมแผ่นจดระยะของจรวดต่อสู้รถถัง
-รส.๗-๘
ทางยุทธวิธี
- การใช้ทัศนสัญญาณมือและแขน
-คฝ.๗-๑๑
- การเคลื่อนที่เมื่อเป็นกาลังพลในชุดยิง
-คฝ.๒๑-๑
- การเคลื่อนที่ในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
- การเตรียมที่มั่นของอาวุธประจากาย
- การเลือกที่ตั้งยิงเร่งด่วนในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
- การนาเฮลิคอปเตอร์ลงจุดลง
๖. ฝึกหน้าที่เฉพาะทาง
๔๘ สด., ป. - การกาหนดที่ตรวจการณ์
-รส.๗-๘
เทคนิค
- การควบคุมการยิง
-คฝ.๗-๘
- การให้คาสั่งเป็นส่วน ๆ
-คฝ.๗-๑๑
- คาสั่งเตือน
- การควบคุมการเคลื่อนที่ของชุดยิง
- การเลือกที่ตั้งยิงของอาวุธต่อสู้รถถังขนาดเบา

๕๒
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

-

ขอบเขตการสอน
ระเบียบการนาหน่วย
การออกคาสั่งยุทธการด้วยวาจา
การดาเนินกลยุทธของหมู่ปืนเล็ก
การปฏิบัติของผู้บังคับหน่วยลาดตระเวน

หลักฐาน

๕๓
ผนวก ข ชั้นปีที่ ๒
อนุผนวก ข – ๑ วิชาอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
จานวน ๔๘ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : ๑. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้ทราบถึงคุณลักษณะ ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทางาน
และการใช้งาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบารุง การ
แก้ไขเหตุติดขัด การใช้กล้องเล็งและเครื่องเล็งของปืนกล เอ็ม ๖๐ ขนาด ๗.๖๒ มม., ปืนกล
แบบ ๓๘ ขนาด ๗.๖๒ มม. (แม๊ก ๕๘), ปืนกล ๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว, ปืนไร้แรงสะท้อนถอย
หลัง ขนาด ๑๐๖ มม., เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ มม., เครื่องยิงลูกระเบิด
แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ มม. และเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม.
๒. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีพื้นฐานและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติทางหลักยิงของปืนกล และ
เครื่องยิงลูกระเบิด (อาวุธวิถีโค้ง)
๓. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีทักษะ มีความรู้ ความสามารถ ในการฝึกการใช้และการยิงอาวุธ
ประจาหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และปลอดภัย
๔. เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับการฝึกและทดสอบความชานาญการทางทหาร
เรื่อง
๑. ปืนกลเอ็ม ๖๐ ขนาด
๗.๖๒ มม.

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๒ สช., สด., - กล่าวนา
ป.
- บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. รายละเอียดชื่อชิ้นส่วน
๓. ระบบการทางานของเครื่องกลไก
๔. ชนิดและประเภทกระสุน
๕. การถอดประกอบและการปรนนิบัติบารุง
๖. การใช้ศูนย์
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
๒. ปืนกลแบบ ๓๘ ขนาด
๒ สช., สด., - กล่าวนา
๗.๕๖ มม. (แม๊ก ๕๘)
ป.
- บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. รายละเอียดชื่อชิ้นส่วน
๓. ระบบการทางานของเครื่องกลไก
๔. ชนิดและประเภทกระสุน
๕. การถอดประกอบและการปรนนิบัติบารุง
๖. การใช้ศูนย์
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
๓. ปืนกล ๙๓ ขนาด .๕๐ นิ้ว ๒ สช., สด., - กล่าวนา
ป.
- บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. รายละเอียดชื่อชิ้นส่วน
๓. ระบบการทางานของเครื่องกลไก
๔. ชนิดและประเภทกระสุน
๕. การถอดประกอบและการปรนนิบัติบารุง

หลักฐาน
-รส.๒๓-๖๗

-แนวสอนรร.ร.ศร.
-คู่มืออาวุธศึกษา
รร.ร.ศร.ว่าด้วย
ปก.๓๘ ขนาด
๗.๖๒มม.(แม๊ก
๕๘)พ.ศ.๒๕๔๑

-รส.๒๓-๖๕

๕๔
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๔. ปืนไร้แรงสะท้อนถอย
หลัง ขนาด ๑๐๖ มม.

๒

สช., สด., ป.
-

๕. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด
๖๐ มม.

๒

สช., สด., ป.
-

๖. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด
๘๑ มม.

๒

สช., สด., ป.
-

๗. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด
๑๒๐ มม.

๒

สช., สด., ป.
-

ขอบเขตการสอน
๖. การใช้ศูนย์
๗. การจัดปรับระยะหน้าลูกเลื่อน และการ
จัดปรับจังหวะการยิง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. รายละเอียดชื่อชิ้นส่วน
๓. ระบบการทางานของเครื่องกลไก
๔. ชนิดและประเภทกระสุน
๕. การถอดประกอบและการปรนนิบัติบารุง
๖. คุณลักษณะกล้องเล็งและเครื่องเล็ง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. รายละเอียดชื่อชิ้นส่วน
๓. ระบบการทางานของเครื่องกลไก
๔. ชนิดและประเภทกระสุน
๕. การปรนนิบัติบารุง
๖. คุณลักษณะกล้องเล็งและเครื่องเล็ง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. รายละเอียดชื่อชิ้นส่วน
๓. ระบบการทางานของเครื่องกลไก
๔. ชนิดและประเภทกระสุน
๕. การปรนนิบัติบารุง
๖. คุณลักษณะกล้องเล็งและเครื่องเล็ง
สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง
กล่าวนา
บรรยายเรื่อง
๑. คุณลักษณะ ขีปนวิธี
๒. รายละเอียดชื่อชิ้นส่วน
๓. ระบบการทางานของเครื่องกลไก
๔. ชนิดและประเภทกระสุน
๕. การปรนนิบัติบารุง
๖. คุณลักษณะกล้องเล็งและเครื่องเล็ง

หลักฐาน

-คู่มือการฝึกว่า
ด้วยปืนไร้แรง
สะท้อนถอยหลัง
ขนาด๑๐๖มม.
พ.ศ.๒๕๒๔

-รส.๒๓-๘๕

-รส.๒๓-๙๐

-รส.๒๓-๙๓

๕๕
เรื่อง
๘. การฝึกหน้าที่พลประจา
ปืน
๘.๑ ปืนกล เอ็ม ๖๐
๘.๒ ปืนกล ๓๘ (แม๊ก ๕๘)
๘.๓ ปืนกล ๙๓
๙. การฝึกหน้าที่พลเครื่องยิง
๙.๑ เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๖๐ มม.
๙.๒ เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๘๑ มม.
๙.๓ เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๑๒๐ มม.
๑๐. หลักยิงปืนกล
๑๐.๑ หลักพื้นฐานและการ
ควบคุมการยิง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
- สรุปเนื้อหาที่กล่าวมาและทาการประเมินผล
ท้ายชั่วโมง

หลักฐาน

๔
(๑)
(๑)
(๒)
๖
(๒)

ป.
ป.
ป.

- การฝึกพลประจาปืน
- การฝึกพลประจาปืน
- การฝึกพลประจาปืน

-รส.๒๓-๖๘
-รส.๒๓-๖๘
-รส.๒๓-๖๔

ป.

- ฝึกการปฏิบัติหน้าที่พลประจาเครื่องยิง

-รส.๒๓-๘๕

(๒)

ป.

- ฝึกการปฏิบัติหน้าที่พลประจาเครื่องยิง

-รส.๒๓-๙๐

(๒)

ป.

- ฝึกการปฏิบัติหน้าที่พลประจาเครื่องยิง

-รส.๒๓-๙๓

๔
(๑) สช., สด., - ลักษณะการยิง
ป.
- ประเภทของการยิง
- การหาระยะยิง
- การควบคุมการยิง
- คาสั่งยิง
๑๐.๒ ลักษณะของการ
(๑) สช., สด., - ลักษณะของเป้าหมาย
ปฏิบัติการยิง
ป.
- การกระจายอานาจการยิง
- การรวมอานาจการยิง
- จังหวะการยิง
- การยิงต่อเป้าหมายเล็งตรง
- การยิงข้าม
- ที่ตั้งยิงกาบัง
๑๐.๓ การยิงเมื่อมีทัศนวิสัย (๑) สช., สด., - หลักการยิงเป้าหมายที่เห็นระหว่างทัศนวิสัย
จากัด
ป.
จากัด
- หลักการยิงตามหลักฐานที่เตรียมการยิงไว้
ล่วงหน้า
๑๐.๔ การทาแผ่นจดระยะ (๑)
ป.
- ลักษณะทั่วไปของแผ่นจดระยะ
ของปืนกล
- วิธีทาแผ่นจดระยะ
- ฝึกปฏิบัติการทาแผ่นจดระยะ
๑๑. หลักยิงเครื่องยิงลูก
๖
ระเบิด
๑๑.๑ เครื่องยิงลูกระเบิด
(๓) สช., สด., - การหาหลักฐานยิงเริ่มแรก
ขนาด ๖๐ มม.
ป.
- สูตรมิลเลียม
- การหาทิศทางยิงและระยะยิงเริ่มแรก
- การเลือกที่ตรวจการณ์
- การดาเนินการยิง
- การตรวจการณ์

-รส.๒๓-๑๒

-รส.๒๓-๑๒

-รส.๒๓-๑๒

-รส.๒๓-๑๒

-รส.๒๓-๘๕

๕๖
เรื่อง
๑๑.๒ เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๘๑ มม. และ
ขนาด ๑๒๐ มม.

ชั่วโมง วิธีการสอน

(๓) สช., สด., ป.
-

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน

คาสั่งยิง
การปรับการยิง/การยิงหาผล
พื้นฐานทางหลักยิงของเครื่องยิงลูกระเบิด -รส.๒๓-๙๐
ภารกิจ
-รส.๒๓-๙๓
คุณลักษณะ
หลักการใช้
เทคนิคการใช้ ค.
การหาหลักฐานยิง
การใช้แผ่นกรุยจุดหาทิศทางยิงและระยะยิง
เริ่มแรก
- คาสั่งยิงและกรวยพื้นยิง
- คาสั่งยิง
- กรวยพื้นยิง

๑๒. การร้องขอการปรับ
๑๐
การยิง ค. และ ป.
๑๒.๑ เครื่องมือตรวจการณ์ (๒) สช., สด., - คาศัพท์ต่าง ๆ ในการตรวจการณ์และระเบียบ -รส.๖-๑๓๕
ป.
ปฏิบัตสิ าหรับผู้ตรวจการณ์
-แนวสอนรร.ร.ศร.
- กล้องส่องสองตา เข็มทิศ
- แผ่นพัดตรวจการณ์
- เครื่องมือกรุยพิกัดต่าง ๆ
๑๒.๒ การกาหนดที่ตั้ง
(๒) สช., สด., - การกาหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีพิกัดตาราง -รส.๖-๑๓๕
เป้าหมาย ๓ วิธี
ป.
- การกาหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีโปล่าร์
-แนวสอนรร.ร.ศร.
- การกาหนดที่ตั้งเป้าหมายด้วยวิธีย้ายจากจุด
ที่ทราบ
๑๒.๓ คาขอยิงและการปรับ (๒) สช., สด., - องค์ประกอบคาขอยิง
-รส.๖-๑๓๕
การยิง
ป.
- คาขอยิงเริ่มแรก
-แนวสอนรร.ร.ศร.
- คาขอยิงต่อมา
- การตรวจตาบลระเบิด
- การแก้ไขตาบลระเบิด
- การปรับการยิง
๑๒.๔ ฝึกปฏิบัติหน้าที่ของ (๔)
ป.
- การฝึกเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดอัดอากาศใน -รส.๖-๑๓๕
ผู้ตรวจการณ์
สนามย่นระยะ
-แนวสอนรร.ร.ศร.
๑๓. การสอบระหว่างภาค
๔
ส.
และประจาภาค

๕๗
อนุผนวก ข – ๒ วิชายุทธวิธีทหารราบระดับหมู่
จานวน ๖๔ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยเข้าใจคุณลักษณะของหน่วย การใช้หน่วยทางยุทธวิธี และยุทธวิธีพื้นฐาน
ระดับหมวดปืนเล็กที่จะประยุกต์ใช้ในการฝึกทางยุทธวิธีในห้วงการฝึกภาคสนาม
เรื่อง
๑. ระบบปฏิบัติการใน
สนามรบ
๒. การเตรียมการเพื่อทา
การรบ
๒.๑ ระเบียบการนาหน่วย
หมู,่ มว.ปล.

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๒ สด., ป. - ระบบการข่าวกรอง, การดาเนินกลยุทธ์,
การยิงสนับสนุน, ความคล่องแคล่วในการ
เคลื่อนที่, การป้องกันภัยทางอากาศ, การ
ช่วยรบ, การบังคับบัญชาและการควบคุม
๒

สด., ป.

๒.๒ ปัจจัยพิจารณาการ
๑
ปฏิบัติทางทหาร (METT-T)

สด., ป.

๒.๓ ปัจจัยพิจารณา
ภูมิประเทศทางทหาร
(OCOKA)
๒.๔ การฝึกบุคคลทาการรบ

๑

สด., ป.

๔

สด., ป.

- การใช้ที่กาบัง, การซ่อนพราง
-รส.๒๑-๗๕
- การพรางแสงและกลิ่น, การพรางสีต่าง ๆ
- การใช้ที่ตรวจการณ์และการใช้ภูมิประเทศ
ให้เป็นประโยชน์
- การกะระยะด้วยสายตา, การกะระจากแสง
และเสียง, การมองเห็นในเวลางกลางคืน
- การเคลื่อนที่, การปฏิบัติเมื่อหลงทาง

๑
๑

สด., ป.
สด., ป.

๒

สด., ป.

๓.๔ การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี ๒

สด., ป.

๓.๕ การปฏิบัติเมื่อเกิดการ
ปะทะ

สด., ป.

- กิจเฉพาะ : การปฏิบัติในที่รวมพล (๗-๘-๑๒) -คฝ.๗-๑๑
- กิจเฉพาะ : การเตรียมการเพื่อทาการรบ -คฝ.๗-๑๑
(๗-๘-๔๔)
- กิจเฉพาะ : การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี
-คฝ.๗-๑๑
(๗-๘-๑๑)
- กิจเฉพาะ : การปฏิบัติเมื่อเกิดการปะทะ
- กิจเฉพาะ : การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี
-คฝ.๗-๑๑
(๗-๘-๑๑)
- กิจเฉพาะ : การปฏิบัติเมื่อเกิดการปะทะ -คฝ.๗-๑๑

๓. การฝึกทาการรบ
๓.๑ การเข้าที่รวมพล
๓.๒ การเตรียมตัวเพื่อทา
การรบ
๓.๓ การทาการผ่านแนว

๒

- กล่าวทั่วไป
- ขั้นตอนของระเบียบการนาหน่วย ๘ ขั้นตอน
- การใช้ระเบียบนาหน่วยให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางยุทธวิธี
- การปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบการนาหน่วย
- กล่าวทั่วไป
- การพิจารณาการปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติทางทหาร
- การพิจารณาภูมิประเทศทางทหาร

หลักฐาน
-แนวสอน รร.ร.ศร.
-รส.๗-๘
-คฝ.๗-๘

-รส.๗-๘
-คฝ.๗-๘
-แนวสอน รร.ร.ศร.
-รส.๗-๘
-แนวสอน รร.ร.ศร.
-รส.๗-๘
-คฝ.๗-๘

๕๘
เรื่อง
๓.๖ การวางตัวเฝ้าตรวจ/
ทาการยิงสนับสนุน

๓.๗ การทาลายบังเกอร์
๓.๘ การเสริมความมั่นคง
และจัดระเบียบใหม่

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๒ สด., ป. - กิจเฉพาะ : การวางตัวเฝ้าตรวจและทาการ คฝ.๗-๑๑
ยิงสนับสนุน (๗-๘-๑๑)
- ทาการยิงกดดันข้าศึกจนทาให้ส่วนที่เข้าตีมี
การสูญเสียกาลังพลไม่เกิน ๒๐% การยิงของ
หมู่, มว. ต้องไม่เป็นอันตรายต่อฝ่ายเดียวกัน,
หมู่, มว. สามารถทาการตรึงหน่วยข้าศึกได้
อย่างน้อย ๕๐% สามารถทาลายหรือ
ผลักดันให้ข้าศึกทั้งหมดออกจากพื้นที่การยิง
ที่กาหนด
๒ สด., ป. - หมู่, มว.ปล. ทาการกวาดล้างบังเกอร์ที่
คฝ.๗-๑๑
กาหนด โดยการทาลาน จับเป็นเชลย หรือ
บังคับให้ข้าศึกทั้งหมดถอนตัวออกจากบังเกอร์
๒ สด., ป. - จัดระเบียบใหม่ (๗-๘-๔๕) หน่วยมีการนับ คฝ.๗-๑๑
ยอดกาลังพลทั้งหมดและจัดสายการบังคับ
บัญชาสาหรับส่วนต่าง ๆ ขึ้นใหม่ หน่วยทา

๓.๙ การระวังป้องกันทาง
ยุทธวิธี

๒

สด., ป.

๓.๑๐ การปฏิบัติเมื่อถูกยิง
ฉาก ป.-ค.

๒

สด., ป.

๒

สด., ป.

๒

สด., ป.

๔. หมู่ หมวดในการรบขั้น
พื้นฐาน
๔.๑ รูปขบวนทาการรบของ
หมู่และ มว.ปล.

๔.๒ การฝึกรูปขบวนทาการ
รบของหมู่และ มว.ปล.

การเสริมความมั่นคง หน่วยได้มีการจัด
กาลังพลเข้าปฏิบัติหน้าที่พลประจาอาวุธ
กล, อาวุธ ตถ. ได้ปฏิบัติต่อเชลยศึกตาม
หลักการ (ค้น, แยก, เงียบ, เร็ว, พิทักษ์)
บาดเจ็บจากการรบ ได้รับการตรวจการ
ปฐมพยาบาลขั้นต้น เตรียมการส่งกลับ
มีการแจกจ่ายและเฉลี่ยกระสุนและ สป.
ต่าง ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจต่อไป

- หน่วยสามารถป้องกันการหาข่าวของข้าศึก
ในเรื่องกาลัง การวางกาลัง และเจตนารมณ์
- หน่วยสามารถป้องกันการหาข่าวของข้าศึก
จากการจัดรูปขบวนรบของฝ่ายข้าศึก
- วินัยการตใช้แสง, เสียง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
- ฝึกกาลังให้ปฏิบัติเป็นบุคคล, ชุดยิง, หมู่ ให้
เร็วที่สุด กระจายกาลังให้กว้าง เพื่อให้
ปลอดภพัยและไม่สูญเสียจากกระสุนนัดแรก
ของ ป. และ ค.

- รส.๗-๘
- คฝ.๗-๘

- กล่างถึงการแบ่งประเภทรูปขบวนทาการรบ
ของหมู,่ มว.ปล. ข้อพิจารณาโดยทั่วไป
เกี่ยวกับการใช้รูปขบวนทาการรบ
- โอกาสใช้ ข้อดี ข้อเสีย ของรูปขบวนทาการ
รบแบบต่าง ๆ
- ฝึกการจัดรูปขบวนทาการรบประเภทต่าง ๆ
ของหมู,่ มว.ปล.
- การใช้ท่าสัญญาณและการเปลี่ยนรูปขบวน

- รส.๗-๘
- แนวสอน
รร.ร.ศร.

- รส.๒๑-๗๕
- รส.๗-๑๕
- แนวสอน
รร.ร.ศร.

- รส.๗-๘
- แนวสอน
รร.ร.ศร.

๕๙
เรื่อง
๔.๓ การลาดตระเวนและ
การระวังป้องกัน

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๒ สด., ป. - ฝึกการจัดรูปขบวนทาการรบประเภทต่าง ๆ
ของหมู,่ มว.ปล.
- การใช้ท่าสัญญาณและการเปลี่ยนรูปขบวน
๔.๔ หลักพื้นฐานการรบ
๒ สด., ป. - หลักพื้นฐานในการรบด้วยวิธีรุก
ด้วยวิธีรุก
- หลักนิยมของการรบด้วยวิธีรุก, ชนิดของการ
รบด้วยวิธีรุก
- แบบของการดาเนินกลยุทธ์, มาตรการ
ควบคุมในการเข้าตี
๔.๕ การฝึกหมู่, มว.ปล. ใน ๒ สด., ป. - ทาการฝึกหมู่และ มว.ปล. ทาหน้าที่ส่วน
การเคลื่อนที่เข้าปะทะ
ระวังป้องกัน และเป็น มว. นาในการ
เคลื่อนที่เข้าปะทะ
- เทคนิคการเคลื่อนที่ของหมู่, มว.ปล.
- การระวังป้องกันระหว่างการเคลื่อนที่
- การเคลื่อนที่เมื่อทัศนวินัยจากัด
- การเคลื่อนที่ร่มกับยานเกราะ
๔.๖ การฝึกหมู่ ปล., หมู่ ปก. ๒ สด., ป. - การปฏิบัติหมู่, มว.ปล. ในการเข้าตี, การใช้
ในการเข้าตีในเวลากลางวัน
ปก. ในการเข้าตี
- การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ
- คาสั่งเข้าตีและการสั่งการ
- การดาเนินกลยุทธ์, การดาเนินการเข้าตี,
การยิงสนับสนุน
- การเข้าตะลุมบอน, การเสริมความมั่นคง ณ
ที่หมาย
๔.๗ การฝึกหมู่ ปล., หมู่ ปก. ๒ สด., ป. - การปฏิบัติหมู่, มว. ในการเข้าตีกลางคืน
ในการเข้าตีในเวลางกลาง
การจัดกาลัง
คืน
- การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ, มาตรการ
ควบคุม, การยิงสนับสนุน
- การเข้าตะลุมบอน, การเสริมความมั่น ณ
ที่หมาย
๔.๘ การฝึก มว.ปล. เข้าตีใน ๒ สด., ป. - ทาการฝึก มว.ปล. ในการเข้าตีเวลากลางวัน
เวลากลางวันและกลางคืน
และกลางคืน ในเรื่องของการเตรียมการเข้าตี,
การปฏิบัติการเข้าตี, แผนเผชิญเหตุ, การจัด
ระเบียบใหม่และเสริมความมั่นคง, การขยาย
ผลและไล่ติดตาม
๔.๙ หลักการรบด้วยวิธีรับ
๒ สด., ป. - ภารกิจและการใช้หมู่, มว.ปล., หมู่ ปก. ใน
การตั้งรับ การใช้ มว.ปล. ในการตั้งรับ
๔.๑๐ การฝึก หมู่ ปล.,
๒ สด., ป. - ทาการฝึกหมู่ ปล., หมู่ ก. ในการตั้งรับใน
หมู่ ปก. ในการตั้งรับ
เวลากลางวันและกลางคืน ในเรื่องของการ
เตรียมการตั้งรับ การปฏิบัติการตั้งรับ
๔.๑๑ การฝึก มว.ปล. ใน
๒ สด., ป. - ทาการฝึก มว.ปล. ในการตั้งรับเวลากลางวัน
แนวหน้าในการตั้งรับเวลา
และกลางคืน ในเรื่องของการเตรียมการตั้ง
กลางวันและกลางคืน
รับ, การปฏิบัติการตั้งรับ

หลักฐาน
- รส.๗-๘
- แนวสอน
รร.ร.ศร.
รส.๗-๘

คฝ.๗-๘

รส.๒๓-๑๒

- รส.๗-๘
- คฝ.๗-๑

- รส.๗-๘
- คฝ.๗-๘

รส.๗-๘
- รส.๗๓-๑๒
- คฝ.๗-๑
- รส.๗-๘
- คฝ.๗-๘
- รส.๗-๑๕

๖๐
เรื่อง
๔.๑๒ หลักการร่นถอย

ชั่วโมง วิธีการสอน
๒ สด., ป. ๔.๑๓ หมู่ และ มว.ปล. ใน ๒ สด., ป. การร่นถอย
-

หลักฐาน
- แนวสอน
รร.ร.ศร.

๔.๑๔ การฝึกหมู่, มว.ปล.
ในการร่นถอย

ขอบเขตการสอน
หลักการถอนตัวเมื่อข้าศึกกดดันและไม่กดดัน
หมู่ ปล., หมู่ ปก. ถอนตัวจากการรบ
การรบหน่วงเวลา
การสนับสนุนการรบในการร่นถอย
การเตรียมการถอนตัวของหมู่, มว.ปล. แผน
และคาสั่งในการถอนตัวของหมู่, มว.ปล.
การดาเนินการถอนตัวของหมู่, มว.ปล. และ
การเข้าที่มั่นใหม่
- ทาการฝึกหมู่, มว.ปล. ในการถอนตัวนอก
ความกดดัน และภายใต้ความกดดัน ในเรื่อง
การเตรียมการถอนตัวถึงการตั้งรับแนวที่มั่น
ใหม่

- รส.๒๓-๑๒
- คฝ.๗-๑

-

แนวสอน
รร.ร.ศร.

๒

สด., ป.

๒

สด., ป.

๕.๒ การฝึกการยุทธเคลื่อนที่ ๒
ทางอากาศ การแทรกซึม
และการเคลื่อนย้ายทาง
อากาศ
๖. สอบระหว่างภาคและ
๔
ประจาภาค

สด., ป.

๕. การปฏิบัติงานร่วมกับ
เฮลิคอปเตอร์
๕.๑ การยุทธเคลื่อนที่ทาง
อากาศ การแทรกซึม และ
การเคลื่อนย้ายทางอากาศ

คุณลักษณะของเฮลิคอปเตอร์
การนาอากาศยานหน้า, การนา ฮ. ลงสู่พื้น
การบรรทุก, การลาเลียงผู้ป่วยเจ็บ
กฎความปลอดภัยก่อนขึ้น-ลง ฮ., การระวัง
ป้องกันสนาม ฮ.
- การทาลายสนาม ฮ. เร่งด่วน, การทาสนาม
ฮ. เวลากลางคืน
- ฝึกการเคลื่อนย้ายกาลังด้วยเฮลิคอปเตอร์,
การจัดทาสนาม ฮ., การทาแผนบรรทุก

แนวสอน
รร.ร.ศร.

๖๑
อนุผนวก ข – ๓ วิชาการใช้ยุทธโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
จานวน ๓๒ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เกี่ยวกับเหล่าทหารม้า ยุทโธปกรณ์ที่มีใช้ในเหล่าทหารม้า
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. ประวัติและบทบาทของ ๓
สช.
- ประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของเหล่า
เหล่าทหารม้า
ทหารม้า (๑)
- บทบาทและหลักนิยมการรบของเหล่า
ทหารม้า (๑)
- คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และขีดจากัด
ของเหล่าทหารม้า (๑)
๒. การนาทางทหารของ
๘
สช.
- หน้าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่ง (๒)
เหล่าทหารม้า
- ลักษณะการนาทางทหาร (๑)
- ระเบียบการนาหน่วย (๑)
- คาสั่งการรบ (๓)
- สัญลักษณ์และเครื่องหมายทางทหารของ
เหล่าทหารม้า (๑)
๓. ภารกิจและการจัดของ
๔
สช.
- ภารกิจและการจัด ของกองพล กรม และ
เหล่าทหารม้า
กองร้อยชุดรบ (๑)
- ภารกิจและการจัด ของหน่วยทหารม้า
รถถัง ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และ
ทหารม้าลาดตระเวน (๒)

๔. ยุทโธปกรณ์ของเหล่า
ทหารม้า

๕

๕. การใช้งานยุทโธปกรณ์
ของเหล่าทหารม้า

๖

สช.

-

สช.

-

หลักฐาน
-แนวสอน รร.ม.ศม.
-อจย.๑๗-๑๕พ.ศ.
๒๕๑๙

-รส.๖-๒๒
-รส.๗๑-๑
-รส.๑๗-๑๕
-แนวสอน ๑๗-๑๑๐๐ พ.ศ.๒๕๕๒

-อจย.๑๗-๑ พ.ศ.
๒๕๑๘
-อจย.๑๗-๑๕พ.ศ.
๒๕๑๙
-อจย.๑๗-๒๑พ.ศ.
๒๕๒๗
-อจย.๑๗-๑๕พ.ศ.
๒๕๑๙
-อจย.๑๗-๒๕พ.พ.ศ.
๒๕๒๘
-อจย.๑๗-๕๕พ.พ.ศ.
๒๕๒๒
ภารกิจและการจัดของหน่วยทหารม้าใช้ม้า -อจย.๒-๑๕
และหน่วยทหารม้าอากาศ (๑)
-อจย.๑๗-๕๗(ฮ)
ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้าไทย (๓)
-แนวสอน
รร.ม.ศม.
ยุทโธปกรณ์เปรียบเทียบของเหล่าทหารม้า -สถาบันเทคโนโลยี
ในภูมิภาคอาเซียน (๒)
ป้องกันประเทศ
กห.
การขับยานรบและการใช้ทัศนสัญญาณ (๒) -แนวสอน รร.ม.
การปฏิบัติการยิงอาวุธรถถัง (๒)
ศม.
การใช้เครื่องช่วยฝึก TACOS (๑)
-คท.๙-๒๓๕๐การใช้เครื่องช่วยฝึก SAAB BT๔๖ (๑)
๒๕๓-๑๐
-รส.๑๗-๑๒-๓

๖๒
เรื่อง
๖. การใช้ม้าและสัตว์ต่าง

๗. สอบระหว่างภาคและ
ปลายภาค

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๒
สช.
- การใช้ม้าและเครื่องม้า (๑)
- การใช้สัตว์ต่างและเครื่องสัตว์ต่าง (๑)

๔

ส.

หลักฐาน
- คาสั่ง ทบ.
ที่ ๓๗๒/๑๒
พ.ศ.๒๕๑๒
- คาสั่ง ทบ.
ที่ ๓๗๐/๑๒
พ.ศ.๒๕๑๒
- รส.๑๓-๑๐๐-๑

๖๓
อนุผนวก ข – ๔ วิชาปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ตอ่ สู้อากาศยาน
จานวน ๓๒ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ การจัด การบังคับบัญชาและการควบคุม
ทหารปืนใหญ่สนาม การจัดทหารปืนใหญ่เข้าทาการรบ และการตรวจการณ์ ของทหารปืนใหญ่
และ มีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ การจัด ภารกิจ การจัด การบังคับบัญชา และการควบคุม
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ
เรื่อง
๑. ประวัติ และบทบาท
ทหารปืนใหญ่

๒. คุณลักษณะของทหาร
ปืนใหญ่สนาม

ชั่วโมง วิธีการสอน
๑
สช.
๑
สช.
-

๓. การจัดหน่วยทหารปืน
ใหญ่ในกองทัพบกไทย

๒

สช.

๔. ภารกิจทางยุทธวิธีของ
ป.สนาม

๒

สช.

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน
กล่าวนา
-รส.๖-๒๐,
ประวัติและบทบาทของ ป. ในการสงคราม -ST๖-๕๐-๑๙
กาเนิดเหล่าทหารปืนใหญ่
กาเนิดเหล่าทหารปืนใหญ่ของไทย
บทบาทของทหารปืนใหญ่ในการสงคราม
บทสรุป
กล่าวนา
-รส.๖-๒๐,
ภารกิจโดยทั่วไปของทหารปืนใหญ่
-ST๖-๕๐-๑๙
ระบบอาวุธของทหารปืนใหญ่
การแบ่งประเภทอาวุธปืนใหญ่สนาม
การแบ่งประเภทปืนใหญ่สนามตามลักษณะ
อาวุธ
- การแบ่งประเภทปืนใหญ่สนามตามวิธีการ
ขนส่ง
- ขีดความสามารถและขีดจากัดของปืนใหญ่
สนาม
- บทสรุป
- กล่าวนา
-รส.๖-๒๐
- การจัดหน่วยปืนใหญ่สนามของกองทัพบกไทย
- กรมทหารปืนใหญ่ (กรมทหารปืนใหญ่ใน
กองพล ร.,ม.)
- กองพันทหารปืนใหญ่ (กองพันทหารปืนใหญ่
ในกองพล ร.,ม.)
- กองพลทหารปืนใหญ่
- ศูนย์การทหารปืนใหญ่
- บทสรุป
- กล่าวนา
-รส.๖-๒๐,
- ภารกิจทางยุทธวิธีแบบมาตรฐาน
-ST๖-๕๐-๑๙
- ภารกิจช่วยโดยตรง (ชต.)
- ภารกิจเพิ่มเติมกาลังยิง (พย.)
- ภารกิจช่วยส่วนรวม (ชร.)
- ภารกิจช่วยส่วนรวม – เพิ่มเติมกาลังยิง
(ชร.-พย.)
- ภารกิจทางยุทธวิธีไม่มาตรฐาน
- การติดต่อของทหารปืนใหญ่

๖๔
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๕. การจัดทหารปืนใหญ่
สนามเข้าทาการรบ
การบังคับบัญชา และ
การควบคุม

๔

สช.

๖. การตรวจการณ์ของ
ทหารปืนใหญ่ และศัพท์
ที่ใช้ในส่วนยิง

๖

สช.

๗. ภารกิจและการจัดหน่วย
ปตอ.ทบ. ไทย

๒

สช.

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน

- คาสั่งเตือน
- กองร้อยทหารปืนใหญ่แยกเฉพาะ
- การขึ้นสมทบ
- บทสรุป
- กล่าวนา
-รส.๖-๒๐,
- หลัก มูล ฐานในการจัดทหารปืนใหญ่ส นาม -ST๖-๕๐-๑๙
เข้าทาการรบ
- ข้อพิจ ารณาที่ใช้กับขั้นต่างๆ ของทหารปืน
ใหญ่โดยเฉพาะ
- การจัดพวกทหารปืนใหญ่
- สรุปภารกิจ ทางยุทธวิธี และหลักมูลฐานใน
การจัดปืนใหญ่เข้าทาการรบ
- ตัวอย่างการจัดทหารปืนใหญ่ส นามเข้าท า
การรบ
- การบังคับบัญชา
- การควบคุม
- บทสรุป
- กล่าวนา
-รส.๖-๒๐
- การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่
- แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการณ์
หน้า
- เครือ่ งช่วยในการตรวจการณ์
- หลักการและเทคนิคมูลฐานที่ ผตน.ควรทราบ
- การกาหนดที่ตั้งเป้าหมาย
- คาขอยิง
- การร้องขอและปรับการยิงที่มีการตรวจการณ์
ตามกิจเฉพาะผู้ชานาญการทหารราบ
- ศัพท์ที่ใช้ในส่วนยิง
- คาสั่งยิง
- การฝึก ปบค.๑๐๕ มม. เป็นบุคคลชนิด
(ลากด้วยยานยนต์)
- การตั้งปืนตรงทิศ และการจาลองทิศ
- บทสรุป
- กล่าวนา
-รส.๔๔-๒,
- สงครามทางอากาศ
-รส.๔๔-๓
- วิธีและแบบของการป้องกันภัยทางอากาศ
- กาลังรบป้องกันภัยทางอากาศ
- คุณลักษณะของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ
- ภารกิจป้องกันภัยทางอากาศ
- พันธกิจการป้องกันภัยทางอากาศ
- ลาดับความเร่งด่วนในการป้องกันภัยทาง
อากาศ
- การแบ่งมอบกาลังรบ

๖๕
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๘. การควบคุมบังคับบัญชา
ปตอ.ทบ. ไทย

๒

สช.

๙. ระบบป้องกันภัยทาง
อากาศของประเทศไทย

๒

สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
- ภารกิจทางยุทธวิธี
- ภารกิจทางยุทธวิธีดัดแปลง และภารกิจระบุ
เฉพาะ
- การควบคุมทางธุรการ และการสมทบ
- การจัดหน่วย ปตอ. ของ ทบ.ไทย
- หน่วยในระบบควบคุม และแจ้งเตือนภัย
- หน่วยในระบบอาวุธ
- บทสรุป
- กล่าวนา
-รส.๔๔-๑
- หลักการควบคุมบังคับบัญชา
-รส.๔๔-๓
- ความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชา
- หลักสาคัญในการควบคุมบังคับบัญชา
- การอานวยการแบบรวมการ และการปฏิบัติ
การแบบแยกการ
- การควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
- การควบคุมกรณีพิเศษ
- โครงสร้างการควบคุมบังคับบัญชาและการ
ควบคุม
- การควบคุมห้วงอากาศ
- แนวความคิดในการควบคุมห้วงอากาศ
- การควบคุมห้วงอากาศ
- หน่วยที่ใช้ห้วงอากาศในเขตหน้า
- ความรับผิดชอบในการควบคุมห้วงอากาศ
- ระบบควบคุมห้วงอากาศของกองทัพบก
- หน่วยงานต่างๆ ของระบบการควบคุมห้วง
อากาศของกองทัพบก
- ระเบียบปฏิบัติในการบังคับบัญชา และการ
ควบคุม
- กฎการติดพัน
- มาตรการควบคุมการยิงเพิ่มเติม
- บทสรุป
- กล่าวนา
-รส.๔๔-๑๐๐
- ระบบป้องกันภัยทางอากาศ
- แนวความคิดในการป้องกันภัยทางอากาศ
ของประเทศไทย
- การป้องกันภัยทางอากาศในระดับ ทบ.
- การป้องกันภัยทางอากาศในระดับกองทัพภาค
- การป้องกันภัยทางอากาศในระดับกองพล
ดาเนินกลยุทธ์
- การปฏิบัติทางยุทธวิธีอื่นๆ ของ ทบ. ในการ
ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ
- พันธกิจในการป้องกันภัยทางอากาศ
- ควบคุมการใช้อาวุธ

๖๖
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๐. ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาง ๒
อากาศ พัน.ปตอ.

สช.

๑๑. อาวุธยุทโธปกรณ์
ปตอ.ทบ.ไทย และ
ระบบเรดาห์ในการ
ปภอ. ของ พล.ปตอ.
๑๒. อาวุธนาวิถีต่อสู้
อากาศยาน

๒

สช.

๒

สช.

๑๓. สอบระหว่างภาคและ
ประจาภาค

๔

ส.

ขอบเขตการสอน
- ระบบป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติ
- ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันภัย
ทางอากาศอัตโนมัติ
- การป้องกันภัยทางอากาศร่วมระหว่าง ทบ.
ทอ.
- บทสรุป
- กล่าวนา
- ศปภอ.พัน.ปตอ.
- การแบ่งมอบของ ศปภอ.
- ความต้องการ
- การจัดเจ้าหน้าที่ ศปภอ.พัน.ปตอ.
- การจัดยุทโธปกรณ์ใน ศปภอ.พัน.ปตอ.
- การติดต่อสื่อสาร
- ระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมพร้อม
และการแจ้งเตือนภัย
- กฎการติดพัน
- บทสรุป
- กล่าวนา
- การแบ่งประเภทอาวุธ
- อาวุธและยุทโธปกรณ์ ปตอ.ทบ.ไทย
- บทสรุป
- กล่าวนา
- คาจากัดความ
- การแบ่งประเภท
- บทสรุป

หลักฐาน

-รส.๔๔-๓
-รส.๔๔-๘

-รส.๔๔-๒๓,
-รส.๔๔-๕๗,
-รส.๔๔-๖๐,
-รส.๔๔-๖๑
-รส.๔๔-๒๓

๖๗
อนุผนวก ข – ๕ วิชาหลักปฏิบตั ิการรบของทหารช่าง
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการสนับสนุนการรบของทหารช่าง ทั้งการ
สนับสนุนการรบด้วยวิธีรุก รับ ร่นถอย และการสนับสนุนการรบในกรณีที่ทหารช่างต้องจัดกาลัง
รบอย่างทหารราบ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. ทหารช่างสนับสนุนการรบ ๔
สช.
- กล่าวทั่วไป
-แนวสอนรร.ช.กช.
ด้วยวิธีรุก
- ทหารช่างในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ
- ทหารช่างในการเข้าตีและขยายผล
- ทหารช่างในการไล่ติดตาม
- การควบคุม
- การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยทหารช่าง
นอกกองพล
- การออมกาลังทหารช่าง
- การลาดตระเวนทางการช่าง
- ถนนในสนาม
- การข้ามช่องว่างระยะสั้น
- การสนับสนุนข่าวกรองและแผนที่
- การพรางและการลวง
- ภารกิจเฉพาะของทหารช่างในการยุทธด้วย
วิธีรุก
๒. ทหารช่างสนับสนุนการรบ ๔
สช.
- กล่าวทั่วไป
ด้วยวิธีรับ
- การวางกาลังสนับสนุนของทหารช่าง
- ภารกิจหลักของทหารช่างในการยุทธด้วยวิธี
รับ
- การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยทหารช่าง
นอกกองพล
- การลาดตระเวน
- การดัดแปลงภูมิประเทศ
- ป้อมสนาม
- ฉากขัดขวางและเครื่องกีดขวาง
- ถนนในสนามและสะพานทางยุทธวิธี
- งานช่างในพื้นที่กองหนุนของกองพล
- ภารกิจเฉพาะของทหารช่างในการยุทธด้วย
วิธีรับ
๓. ทหารช่างสนับสนุนการรบ ๔
สช.
- กล่าวทั่วไป
ด้วยวิธีร่นถอย
- ความมุ่งหมาย
- แบบของการร่นถอย
- การวางกาลังทหารช่างสนับสนุนการร่นถอย
- การลาดตระเวนทางการช่าง
- การปฏิบัติการยุทธขัดขวาง

๖๘
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๔. ทหารช่างจัดกาลังทาการ ๒
สช.
- กล่าวทั่วป
รบอย่างทหารราบ
- การวางแผนฉุกเฉิน
- การใช้
- ชนิดของภารกิจ
- การเตรียมตัวเข้าทาการรบ
- การสนับสนุนด้วยการยิงและการ
ติดต่อสื่อสาร
- แนวทางที่เสนอแนะในการจัดกาลังใหม่เพื่อ
เข้าทาการรบ
๕. การสอบระหว่างภาคและ ๒
ส.
ประจาภาค

หลักฐาน

๖๙
อนุผนวก ข – ๖ การฝึกยิงอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความสามารถในการใช้และยิงอาวุธประจาหน่วยด้วยกระสุนจริง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้อง ปลอดภัย รวมถึงการฝึก -ศึกษาในเรื่องของหลักยิง
และตรวจการณ์ของอาวุธปืนกล, อาวุธวิถีโค้ง
เรื่อง
๑. ปืนกลเอ็ม ๖๐ ขนาด
๗.๖๒ มม.

๒. ปืนกลแบบ ๓๘ ขนาด
๗.๕๖ มม. (แม๊ก ๕๘)

๓. หลักยิงปืนกล เอ็ม ๖๐
และปืนกลแบบ ๓๘
(แม๊ก ๕๘)
๔. ปืนกล ๙๓ ขนาด .๕๐
นิ้ว

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๘ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-รส.๒๓-๖๗
๑. การถอดประกอบปกติ, การทางานของปืน
๒. การจัดปรับกรวยจัดแก๊ส
๓. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๔. การปรนนิบัติบารุง
- การฝึกหน้าที่พลประจาปืน
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริง
๑. การยิงปืนปรับศูนย์ จานวน ๖ นัด
๒. การยิงบันทึกผลต่อเป้า ABCD ระยะ ๑๐
ม. จานวน ๓๖ นัด
๓. การยิงต่อเป้าหมายระยะ ๑๐๐, ๒๐๐
และ ๓๐๐ ม.
๘ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-แนวสอนรร.ร.ศร.
๑. การถอดประกอบปกติ, การทางานของปืน -คู่มืออาวุธศึกษา
๒. การจัดปรับกรวยจัดแก๊ส
รร.ร.ศร.ว่าด้วย
๓. การแก้ไขเหตุติดขัด
ปก.๓๘ ขนาด
๔. การปรนนิบัติบารุง
๗.๖๒มม.(แม๊ก
- การฝึกหน้าที่พลประจาปืน
๕๘)พ.ศ.๒๕๔๑
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริง
๑. การยิงปืนปรับศูนย์ จานวน ๖ นัด
๒. การยิงบันทึกผลต่อเป้า ABCD ระยะ ๑๐
ม. จานวน ๓๖ นัด
๓. การยิงต่อเป้าหมายระยะ ๑๐๐, ๒๐๐
และ ๓๐๐ ม.
๔ สด., ป. - การทบทวนการจัดทาแผ่นจดระยะของปืนกล -รส.๒๓-๑๒
๑. ลักษณะทั่วไปของแผ่นจดระยะ
๒. วิธีทาแผ่นจดระยะ
- การทาแผ่นจดระยะปืนกลในสนาม
๘ สด., ป. - ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
๑. การถอดประกอบปกติ, การทางานของปืน
๒. การจัดปรับระยะหน้าลูกเลื่อน และการ
จัดปรับจังหวะการยิง
๓. การแก้ไขสาเหตุการติดขัด
๔. การปรนนิบัติบารุง
- การฝึกหน้าที่พลประจาปืน

๗๐
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๕. ปืนไร้แรงสะท้อนถอย
หลัง ขนาด ๑๐๖ มม.

๘

สด., ป.

๖. เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๖๐ มม.

๘

สด., ป.

๗. เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๘๑ มม.

๖

สด., ป.

๘. เครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด ๑๒๐ มม.

๖

สด., ป.

๙. หลักยิงเครื่องยิงลูก
ระเบิด

๘

สด., ป.

-

-

-

๑๐. การฝึกเครื่องยิงลูก
ระเบิดชนิดอัดอากาศใน
สนามย่นระยะ

๘

สด., ป.

-

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
การยิงปืนด้วยกระสุนจริง
๑. การยิงปืนปรับศูนย์ จานวน ๖ นัด
๒. การยิงกวาดทางข้างต่อเป้าหมายระยะ
๕๐๐ – ๗๐๐ ม.
๓. การยิงกวาดทางลึกต่อเป้าหมาย ระยะ
๕๐๐ – ๗๐๐ ม.
๔. การยิงกวาดผสมต่อเป้าหมายระยะ
๕๐๐ – ๗๐๐ ม.
ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-คู่มือการฝึก
การฝึกหน้าที่พลประจาปืน
ว่าด้วยปืนไร้แรง
การใช้กล้องเล็งและเครื่องเล็ง
สะท้อนถอยหลัง
การปฏิบัติต่อปืนชี้ตาบลกระสุนถูก
ขนาด๑๐๖มม.
การยิงปืนด้วยกระสุนจริง
พ.ศ.๒๕๒๔
ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
การฝึกหน้าที่พลประจาเครื่องยิง
การใช้กล้องเล็ง เอ็ม ๔
การยิงปืนด้วยกระสุนจริง
๑. การตั้งเครื่องยิง
๒. การหาหลักฐานยิงเริ่มแรก (ทิศทางยิง
และระยะยิง, การเลือกที่ตรวจการณ์)
๓. การดาเนินการยิง (การตรวจการณ์,
คาสั่งยิง, การปรับการยิง/การยิงหาผล)
ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
-รส.๒๓-๙๐
การฝึกหน้าที่พลประจาเครื่องยิง
การใช้กล้องเล็ง เอ็ม ๕๓
การปฏิบัติในการเข้าที่ตั้งยิงของเครื่องยิง
ทบทวนความรู้ในเรื่องอาวุธศึกษา
การฝึกหน้าที่พลประจาเครื่องยิง
การใช้กล้องเล็ง เอ็ม ๕๓
การปฏิบัติในการเข้าที่ตั้งยิงของเครื่องยิง
การปฏิบัติของ
-รส.๒๓-๑๒
๑. ศูนย์อานวยการยิง
๒. ผู้ตรวจการณ์หน้า
๓. ส่วนยิง
การฝึกเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง (การปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจการณ์หน้า)
การร้องขอการปรับการยิง ค. และ ป. โดย -รส.๒๓-๑๒
แบ่งการฝึกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
-แนวสอนรร.ร.ศร.
๑. ศูนย์อานวยการยิง
๒. ผู้ตรวจการณ์หน้า
๓. ส่วนยิง

๗๑
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑๑. การฝึกยิงเครื่องยิงลูก
๘ สด., ป. - การยิงปืนด้วยกระสุนจริง โดยแบ่งการ
ระเบิด ขนาด ๘๑ มม.
ปฏิบัติเป็น ๓ ส่วน คือ
และขนาด ๑๒๐ มม.
๑. ศูนย์อานวยการยิง
๒. ผู้ตรวจการณ์หน้า
๓. ส่วนยิง

หลักฐาน
-รส.๒๓-๑๒
-รส.๒๓-๙๐
-รส.๒๓-๙๓

๗๒
อนุผนวก ข – ๗ การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่
จานวน ๑๒๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยเรียนรู้และเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งต่าง ๆ ภายในหมู่ เข้ าใจ
การปฏิบัติการเคลื่อนย้ายหน่วยในสนามรบ เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการเตรียมการรบและ
การวางแผนการใช้หน่วยระดับหมู่ปืนเล็ก เข้าใจการรบและออกคาสั่งการรบ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. ฝึกการเตรียมการเพื่อทา ๑๖ สด., ป. - ระเบียบการนาหน่วยของหมู่ มว.ปล.
-รส.๗-๘
การรบ
- ปัจจัยพิจารณาการปฏิบัติทางทหาร
-รส.๒๑-๗๕
(METT-TC)
- ปัจจัยพิจารณาภูมิประเทศทางทหาร
(OCOKA)
๒. การฝึกทาการรบ
๑๖ สด., ป. - การเข้าที่รวมพล
-รส.๗-๘
- การเตรียมตัวเพื่อทาการรบ
-รส.๗-๑๑
- การทาการผ่านแนว
- การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี
- การปฏิบัติเมื่อเกิดการปะทะ
- การวางตัวเฝ้าตรวจ/ทาการยิงสนับสนุน
- การเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่
- การระวังป้องกันทางยุทธวิธี
- การปฏิบัติเมื่อถูกยิงจาก ป. – ค.
๓. แบบฝึกทาการรบของ
๑๖ สด., ป. - หมู่ปืนเล็กเข้าโจมตีและเข้าตะลุมบอน การ -รส.๗-๘
หมู่ปืนเล็ก
ปฏิบัติเมื่อปะทะข้าศึก การตอบโต้การ
-คฝ.๗-๘
ปะทะ การผละจากการปะทะ
- หมู่ปืนเล็กปฏิบัติเมื่อถูกซุ่มโจมตี การ
ต่อต้านการซุ่มโจมตี
- หมู่ปืนเล็กเจาะช่องผ่านสนามทุ่นระเบิดและ
เครื่องกีดขวาง การทาลายบังเกอร์ การตรวจ
ค้นคูสนามเพลาะ
- เทคนิคการเคลื่อนที่ในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
การเข้าสู่อาคาร การตรวจค้น การกวาด
ล้างภายในอาคาร หมู่ปืนเล็กเคลื่อนที่ผ่าน
พื้นที่อันตราย
๔. การฝึกหมู่ปืนเล็กในการ ๔๐ สด., ป. - การฝึกรูปขบวนทาการรบของหมู่และ
-คฝ.๗-๘
รบขั้นพื้นฐานในกรอบ
มว.ปล.
ของหมวดปืนเล็ก
- การฝึกหมู่, มว.ปล. ในการเคลื่อนที่เข้าปะทะ
- การฝึกหมู่ ปล., หมู่ ปก. ในการเข้าตีในเวลา
กลางวัน
- การฝึกหมู่ ปล., หมู่ ปก. ในการเข้าตีในเวลา
กลางคืน
- การฝึกหมู่, มว.ปล. ในแนวหน้าในการตั้งรับ
เวลากลางวันและกลางคืน
- การฝึกหมู่, มว.ปล. ในการร่นถอย

๗๓
เรื่อง
๕. การปฏิบัติงานร่วมกับ
เฮลิคอปเตอร์
๖. การฝึกเข้าสถานการณ์
การรบตามแบบ

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๘ สด., ป. - การฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ การ -แนวสอนรร.ร.ศร.
แทรกซึม และการเคลื่อนย้ายทางอากาศ
๘ สด., ป. - ทาการฝึกเป็นหน่วยระดับหมู่ปืนเล็กใน
กรอบของหมวดปืนเล็กในการปฏิบัติการรบ
ตามแบบพื้นฐานในสนาม ภายใต้
สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่กาหนด ตาม
โครงร่าง ภารกิจในการรบด้วยวิธีรุก, รับ
และร่นถอย

๗๔
อนุผนวก ข – ๘ การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ นักเรีย นนายร้ อ ยมีความรู้เกี่ ยวกับเหล่าทหารม้า ยุทโธปกรณ์ที่ มีใช้ในเหล่าทหารม้ า
คุณลักษณะ ขีดความสามารถของทหารม้า และขีดจากัด
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. หลักนิยม ภารกิจ การจัด ๘ สช., สด., - ยุทธวิธีของเหล่าทหารม้า
ยุทโธปกรณ์ของเหล่า
ป.
- ยุทโธปกรณ์ที่มีใช้ในเหล่าทหารม้า
ทหารม้า
๒. การฝึกขี่ม้าเบื้องต้น
๘ สด., ป. - การปรนนิบัติบารุงม้า อันตรายจากม้า
- ศึกษาธรรมชาติและลักษณะภายนอกของม้า
- เครื่องม้าและการใช้ การบรรทุกต่าง
- การขี่ม้าเบื้องต้น

๓. การฝึกพลประจารถถัง
ด้วยเครื่องช่วยฝึกแบบ
Tank Gunnery And
Combat Simulator
System (TACOS)

๘

สด., ป.

๔. การฝึกยิงปืนใหญ่รถถัง
ด้วยกระสุนจริง

๘

สด., ป.

๕. การฝึกขับรถถัง และรถ
สายพานลาเลียงพล

๘

สด., ป.

- คุณลักษณะและการใช้เครื่องช่วยฝึก แบบ
TACOS
- การฝึกขับรถถัง เอ็ม.๖๐ เอ.๓ ด้วย
เครื่องช่วยฝึก แบบ TACOS
- การฝึกยิงอาวุธประจารถถัง เอ็ม.๖๐ เอ.๓
ด้วยเครื่องช่วยฝึก แบบ TACOS
- การใช้งานเครื่องช่วยฝึก SAAB BT-46
- คุณลักษณะและการใช้งานป้อมปืนรถถัง
เอ็ม.๖๐ เอ.๓, รถถังเบา ๒๑ (Scorpion)
- ตาแหน่งการใช้งานในหอรบ
- คาสั่งยิง
- การแก้ไขเหตุติดขัด
- คุณลักษณะและการใช้งานรถถัง และ รถ
สายพานลาเลียงพล
- การปรนนิบัติบารุงประจาวัน
- หลักการขับรถโดยถูกวิธี
- การใช้ทัศนสัญญาณ สาหรับการควบคุม
ยานเกราะ
- ตาแหน่งการใช้งานในห้องพลขับ
- การขับรถถังและรถสายพานลาเลียงพล

หลักฐาน
รส.๑๗-๑
-คาสั่งทบ. ที่
๓๗๒/๑๒พ.ศ.
๒๕๑๒
-คาสั่งทบ. ที่
๓๗๐/๑๒พ.ศ.
๒๕๑๒
-รส.๑๓-๑๐๐-๑
-รส.๑๗-๑๒ -๓
-คท.๙-๒๓๕๐๒๕๓-๑๐

-รส.๑๗-๑๒-๓
-คท.๙-๒๓๕๐๒๕๓-๑๐
-คท.๙-๒๓๕๐๒๕๓-๑๐
-แนวสอนแผนกวิชา
ยานยนต์ กศ.รร.ม.
ศม.

๗๕
อนุผนวก ข – ๙ การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ตอ่ สู้อากาศยาน
จานวน ๑๒๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยฝึกและศึกษาหน้าที่ของชุดหลักยิงทหารปืนใหญ่สนาม การยิงปืนใหญ่
ด้วยกระสุนจริงและการปฏิบัติงานของกองร้อยทหารปืนใหญ่สนามในการปฏิบัติการรบ และ
เพื่อให้นักเรียนนายร้อยฝึกและศึกษาอาวุธยุทโธปกรณ์ในการป้องกันภัยทางอากาศ การยิงทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานด้วยกระสุนจริง การปฏิบัติงานของกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ
ยานในการป้องกันภัยทางอากาศ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ๔
สช.
- แนะนาหน่วยและแผนการปฏิบัติการฝึก
-รส.๔๔-๑,๓
หน่วย ปตอ.
ภารกิจ การจัด ปตอ. ระบบป้องกันภัยทาง
อากาศ อาวุธยุทโธปกรณ์ แนะนาการฝึก
หมุนเวียน ๕ สถานี, กองร้อยปฏิบัติการรบ
และ ศปภอ.พัน.ปตอ. และการยิง ปตอ. ด้วย
กระสุนจริง
๒. ฝึกพลประจาปืนและ
๘ สช., สด., - ฝึกพลประจาปืน และการเล็งตามขนาด
การเล็งตาม
ป.
๑๒.๗ มม. และ ๔๐ มม.ให้รู้การปฏิบัติใน
แต่ละตาแหน่งและเป็นชุดยิง เข้าใจการเล็ง
ตามและการยิงได้
๓. การฝึกอาวุธประจากาย ๔ สช., สด., - การฝึกอาวุธประจากายในการป้องกันการ
ในการป้องกันการโจมตี
ป.
โจมตีทางอากาศโดยให้เข้าใจเสียงสัญญาณ
ทางอากาศ
และทิศทางการโจมตีของอากาศยานและ
การปฏิบัติในการกาหนดรูปขบวนและใช้อาวุธ
ประจากายในการป้องกันภัยทางอากาศ
๔. การปฏิบัติงานของ
๘ สช., สด., - การปฏิบัติงานของ ศปภอ.พัน.ปตอ. ให้
ศปภอ.พัน.ปตอ.
ป.
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และ
ยุทโธปกรณ์ในการค้นหาเป้าหมายและแจ้ง
เตือนภัย ในระบบการป้องกันภัยทางอากาศ
- การฝึกการปฏิบัติของเรดาร์เตือนภัยระดับต่า
๕. การฝึกร้อย ปตอ.ปฏิบัติ ๘ สช., สด., - การฝึกร้อย ปตอ.ปฏิบัติการรบ (ในที่ตั้งหน่วย) -รส.๔๔-๑,๓
การรบ และ ศปภอ.
ป.
ทาการจัดกาลังพล นนร. ให้ฝึกในตาแหน่ง
พัน.ปตอ. (ในที่ตั้งหน่วย)
ต่าง ๆ และให้เข้าใจในการปฏิบัติในตาแหน่ง
ต่าง ๆ ตั้งแต่การออกคาสั่ง การลาดตระเวน
การเลือกที่ตั้ง การเข้าที่ตั้ง และการปฏิบัติ
ในที่ตั้ง
๖. การฝึกร้อย ปตอ.ปฏิบัติ ๔ สช., สด., - การฝึกร้อย ปตอ.ปฏิบัติการรบ (ในพื้นทีก่ าร
การรบในพื้นที่การฝึก
ป.
ฝึก) ทาการจัดกาลังพล นนร. ให้ฝึกใน
ตาแหน่งต่างๆ และให้เข้าใจในการปฏิบัติใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่การออกคาสั่ง การ
ลาดตระเวน การเลือกที่ตั้ง การเข้าที่ตั้ง และ
การปฏิบัติในที่ตั้ง

๗๖
เรื่อง
๗. การฝึกยิง ปตอ. ด้วย
กระสุนจริง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๔
ป.
- การฝึกยิง ปตอ.ด้วยกระสุนจริง ปตอ.๑๒.๗
มม. และ ปตอ.๔๐ มม. ในการเล็งตามและ
การยิง
๘. การตรวจการณ์
๓๒ สช., สด., - การเรียนการยิงที่มีการตรวจการณ์โดยเรียน
ป.
ในระบบค้นหาเป้าหมาย และฝึกปฏิบัติ
เครื่องช่วยในการตรวจการณ์และฝึกปฏิบัติ
การกาหนดที่ตั้งเป้าหมายและร้องขอ และ
ทาการปรับการยิง
- การฝึกเครื่องช่วยฝึก ผตน.โดยฝึกปฏิบัติ
เครื่องช่วยในการตรวจการณ์และฝึกปฏิบัติ
การกาหนดที่ตั้งเป้าหมายและร้องขอ และ
ทาการปรับการยิง
- การฝึกยิง ป.อัดลมโดยฝึกปฏิบัติเครื่องช่วย
ในการตรวจการณ์และฝึกปฏิบัติการกาหนด
ที่ตั้งเป้าหมายและร้องขอ และทาการปรับ
การยิง
- การร้องขอ และการปรับการยิงที่มีการ
ตรวจการณ์ (ตามกิจเฉพาะผู้ชานาญการ
ทหารราบ) วิธีพิกัดตาราง วิธีโปล่าร์ วิธีย้าย
จากจุดที่ทราบโดยฝึกให้ นนร.ปฏิบัติให้
เป็นไปตามเงื่อนไขและกิจเฉพาะ
๙. การอานวยการยิง
๘ สช., สด., - การเรียนการอานวยการยิง เรียนในหน้าที่ รส.๖-๔๐
ป.
ของการอานวยการยิงบทบาทเจ้าหน้าที่แต่ละ
ตาแหน่งอุปกรณ์เครื่องมือในการอานวยการ
ยิง ฝึกการทากรุยแผ่นเรขายิงกรรมวิธีในการ
หาหลักฐานยิง และกรรมวิธี การดาเนิน
ภารกิจยิง
๑๐. ส่วนยิงป.
๑๖ สช., สด., - ส่วนยิง ป.ขนาด ๑๐๕ มม.ขนาด ๑๕๕ มม. รส.๖-๕๐
ป.
เรียนส่วนประกอบของอาวุธ บทบาทเจ้าหน้าที่
ตาแหน่งต่าง ๆ ในชุดยิงและการฝึกปฏิบัติใน
การตั้งปืนและรวมปืน การปักหลักเล็ง และ
การปรับเส้นเล็ง และการปฏิบัติในชุดยิง
๑๑. การยิง ป.ด้วยกระสุน ๑๔
ป.
- การยิง ป.ด้วยกระสุนจริงขนาด ๑๐๕ มม. -รส.๖-๓๐
จริงในเวลากลางวันและ
และ ๑๕๕ มม. ในเวลากลางวัน และกลางคืน -รส.๖-๔๐
กลางคืน
ทาการฝึกปฏิบัติของชุดหลักยิงทั้ง การตรวจ -รส.๖-๕๐
การณ์ การอานวยการยิง ส่วนยิง
๑๒. การสาธิตอาวุธ
๑๒ สช., สด. - สาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทหารปืนใหญ่ ทั้งของ
ยุทโธปกรณ์ของทหาร
ทหารปืนใหญ่สนามและทหารปืนใหญ่ต่อสู้
ปืนใหญ่
อากาศยานและการรวมอานาจการยิงของ
ทหารปืนใหญ่การปฏิบัติของ ร้อย ป. และ
มว.ปตอ. ปฏิบัติการรบ
- ศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน พล.ป.

๗๗
อนุผนวก ข – ๑๐ การฝึกขับรถยนต์ทหาร
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยสามารถขับขี่รถยนต์ทหารได้อย่างปลอดภัย รู้จักวิธีการปรนนิบัติบารุง
ยานพาหนะของหน่วย ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้บังคับหมวดยานพาหนะได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. การอบรมความรู้เกี่ยวกับ ๒
- กล่าวนา
-คู่มือการฝึก
หลักการทางานของ
- ระบบเชื้อเพลิง
พลขับใช้ล้อ
เครื่องยนต์
- ระบบเบรก
รร.ขส.ทบ.
- ระบบบังคับเลี้ยว
๒. การจราจร พ.ร.บ.จราจร ๒
- กล่าวนา
ทางบก
- เครื่องหมายจราจรทางบก
- พรบ.จราจรทางบก
๓. การปรนนิบัติบารุง
๒
- กล่าวนา
ยานพาหนะ
- การปรนนิบัติบารุงก่อน–ขณะใช้งาน–
หลังใช้งาน
- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
๔. การฝึกขับโดยวิธีหนุนล้อ ๒
- กล่าวนา
- ศึกษาการทางานระบบมาตรวัดต่าง ๆ
- ฝึกความสัมพันธ์ การใช้เบรก ครัชท์ คันเร่ง
และเกียร์
๕. การฝึกขับในสนามฝึกขับ ๑๖
- กล่าวนา
- ฝึกขับในลักษณะภูมิประเทศต่าง ๆ ทาง
ลาดชัน ซิกแซก การจอด
๖. การฝึกขับบนเส้นทาง
๑๖
- กล่าวนา
จราจร
- ความหมายของหมายเลขเส้นทาง
- การขัดตามกฎจราจร
- การขับเป็นขบวนลาเลียง

๗๘
ผนวก ค ชั้นปีที่ ๓
อนุผนวก ค – ๑ วิชายุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
จานวน ๖๔ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ทางยุทธวิธีในกรอบของหน่วยระดับ มว.ปล. สาหรับควบคุม
บังคับบั ญชา และวางแผนการปฏิบัติ ประสานการปฏิบัต ิทั้งการรบด้วยวิธีรุก , รับ, ร่น ถอย

ยุทธวิธีของทหารราบยานเกราะ, การลาดตระเวน โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มว.ปล.
เมื่ อ ได้ รับ มอบหมายได้อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ ง หลี ก เลี่ ยงอั น ตรายเมื่ อตกอยู่ ใ น
สถานการณ์คับขันและการถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ สารเคมีชีวะ

เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. ระเบียบการนาหน่วย/
๘ สด., ป. - ทาการบรรยายในเรื่อง
-รส.๗-๗พ.ศ.
คาสั่งยุทธการระดับหมวด
๑. การเคลื่อนที่เข้าปะทะ
๒๕๔๘
ปืนเล็ก การแก้ปัญหาบน
- เทคนิคแบบค้นหาและโจมตี
ภูมิประเทศจาลอง
- เทคนิคแบบเคลื่อนรูปขบวนเข้าหาข้าศึก
๒. การเข้าตีประณีต
๒. การรบด้ยวิธีรุก
๒.๑ มว.ปล. เข้าตีในเวลา
๔ สด., ป. - ข้อพิจารณาในการวางแผน
กลางวัน
- การเคลื่อนที่เข้าหาที่หมาย
- การโจมตีที่หมาย
- การเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่
๒.๒ มว.ปล. เข้าตีใน
๒ สด., ป. - ข้อพิจารณาในการวางแผน
ระหว่างทัศนวินัยจากัด
- การลาดตระเวน
- การใช้พลนาทาง
- เทคนิคการควบคุมการยิง
- การยิง ค., ป. และอาวุธต่อสู้รถถัง
- การเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่
- การติดต่อสื่อสาร
- การค้นหาเป้าหมาย
๒.๓ การใช้ ค. ๖๐ มม. ใน ๒ สด., ป. - ภารกิจของ มว.ค.๖๐
นส.รร.ร.ศร.
การเข้าตี
- การจัด มว.ค.๖๐
เรื่องการใช้ ค.
- การใช้และการควบคุมทางยุทธวิธี
สนับสนุนทาง
- ลักษณะที่ตั้งยิงและเป้าหมาย
ยุทธวิธี พ.ศ.
๒๕๕๗
๒.๔ ฝึก มว.ปล. เข้าตีใน
๘ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะในการเข้าตี ดังนี้
รส.๗-๘
เวลากลางวันและใน
๑. กิจเฉพาะ การเข้าที่รวมพล
พ.ศ.๒๕๔๘
ระหว่างทัศนวิสัยจากัด
๒. กิจเฉพาะ การเตรียมตัวเพื่อทาการรบ
๓. กิจเฉพาะ การโจมตีตะลุมบอน
๔. กิจเฉพาะ การเสริมความมั่นคงและจัด
ระเบียบใหม่
๓. การรบด้วยวิธีรับ
๓.๑ มว.ปล. ในแนวหน้า
๔ สด., ป. - การเตรียมกาลังเข้าทาการรบ
รส.๗-๘
ตั้งรับ
- การเคลื่อนที่ไปยังที่มั่นตั้งรับ
พ.ศ.๒๕๔๘
- การสถาปนาที่มั่นตั้งรับ

๗๙
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๓.๒ การใช้ ค.๖๐ มม. ใน
การตั้งรับ

๒

สด., ป.

๓.๓ แผนการยิงประสาน

๒

สด., ป.

๓.๔ ฝึก มว.ปล. ตั้งรับใน
เวลากลางวันและในทัศน
วิสัยจากัด

๔

สด., ป.

๔. การรบด้วยวิธีร่นถอย
๔.๑ การถอนตัวของ มว.ปล. ๒

สด., ป.

๔.๒ ฝึกปฏิบัติการถอนตัว
ของ มว.ปล.

๔

สด., ป.

-

ขอบเขตการสอน
การค้นหาที่ตั้งข้าศึก
การปฏิบัติเมื่อปะทะข้าศึก
การดาเนินการตั้งรับ
การระวังป้องกัน
ที่บังคับการและการติดต่อสื่อสาร
การใช้อาวุธในการตั้งรับ
ประเภทของที่มั่นตั้งรับ
ที่มั่นตั้งรับของหมวดปืนเล็ก
ภาพสังเขปเขตการตั้งรับ
มาตรการควบคุมการยิง
ลาดับความเร่งด่วนของงาน
การประสานงาน
กล่าวทั่วไป
การเลือกที่ตั้งยิง
การใช้และการควบคุมทางยุทธวิธี
การดาเนินการตั้งรับ

- ทาการบรรยายในเรื่อง
๑. ความหมายของแผนการยิงประสาน
๒. องค์ประกอบของแผนการยิงประสาน
๓. การยิงในการตั้งรับ
๔. ประโยชน์ของแผนการยิงประสาน
- ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะในการตั้งรับ ดังนี้
๑. กิจเฉพาะ การปฏิบัติในที่รวมพล
๒. กิจเฉพาะ การเข้าประจาและการจัด
ระเบียบที่มั่นตั้งรับ
๓. กิจเฉพาะ การปฏิบัติการตั้งรับ
๔. กิจเฉพาะ การเสริมความมั่นคงและจัด
ระเบียบใหม่
- ทาการบรรยายในเรื่อง
๑. ความมุ่งหมาย, ประเภทของการร่นถอย
๒. การวางแผน, มาตรการในการควบคุม
และการเตรียมการถอนตัวของ มว.ปล.
- ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะในการถอนตัว ดังนี้
๑. กิจเฉพาะ มว.ปล. ในการถอนตัวนอก
ความกดดัน
๒. กิจเฉพาะ มว.ปล. ในการถอนตัวภายใต้
ความกดดัน

หลักฐาน

นส.รร.ร.ศร.
เรื่อง การใช้ ค.
สนับสนุนทาง
ยุทธวิธี พ.ศ.
๒๕๕๗
นส.รร.ร.ศร.
เรื่อง แผนการ
ยิงประสาน
พ.ศ.๒๕๕๗

๘๐
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๕. ทหารราบยานเกราะ
๕.๑ หลักการทางยุทธวิธี
๒ สด., ป. - ทาการบรรยายในเรื่องการจัด พัน.ร.ยาน
ของ มว.ร.ยานเกราะเกราะ
หมวดปืนเล็ก ในการเข้าตี
- คุณลักษณะและขีดความสามารถ ร.ยานเกราะ
กลางวันและกลางคืน
- การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของ มว.ร.ยาน
เกราะในการเข้าตี ตั้งรับ และถอนตัว
๕.๒ ฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี
๔ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติในเรื่อง
ของ มว.ร.ยานเกราะ
๑. การใช้ทัศนสัญญาณธง
๒. รูปขบวน
๓. เทคนิคการเคลื่อนที่
๔. การโจมตีที่หมายเมื่ออยู่บนรถ
๕. การโจมตีที่หมายเมื่อลงรถรบ
๖. การปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ.
๖.๑ การปฏิบัติงานร่วม
๒ สด., ป. - คุณลักษณะและขีดความสามารถของ
กับ ฮ.
เฮลิคอปเตอร์
- การจัดเตรียมการบรรทุก
- ข้อพิจารณาในการวางแผน
- การวางแผน
- การจัดเตรียมสนามขั้น-ลงเฮลิคอปเตอร์
๖.๒ ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ. ๔ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมสนามขึ้น-ลง
เฮลิคอปเตอร์
- ฝึกปฏิบัติการบรรทุกและการปฏิบัติการ
ระวังป้องกัน
๗. การลาดตระเวน
๗.๑ การวางแผนการ
๒ สด., ป. - การจัดหน่วยลาดตระเวน
ลาดตระเวน
- การวางแผนขั้นต้นและการประสานงาน
- การทาแผนสมบูรณ์
- การออกจากแนวทหารฝ่ายเดียวกัน
- จุดนัดพบ
- การลาดตระเวนของ ผบ.หน่วย บริเวณที่หมาย
๗.๒ การลาดตระเวนหาข่าว ๔ สด., ป. - การกลับเข้าแนวทหารฝ่ายเดียวกัน
- การรายงานผล
- การลาดตระเวนพื้นที่
- การลาดตระเวนเขต
- การลาดตระเวนเส้นทาง
๗.๓ การลาดตระเวนรบ
๔ สด., ป. - การซุ่มโจมตีเร่งด่วน
- การซุ่มโจมตีประณีต
- การซุ่มโจมตีเป็นจุด
- การซุ่มโจมตีเป็นพื้นที่
- การซุ่มโจมตียานเกราะ
- การตีโฉบฉวย
๘. สอบระหว่างภาคและ
๔
ส.
ประจาภาค

หลักฐาน

นส.รร.ร.ศร.
เรื่อง การปฏิบัติ
งานร่วมกับ ฮ.
พ.ศ.๒๕๕๗

รส.๗-๘
พ.ศ.๒๕๔๘

- รส.๗-๘
- แนวสอน
รร.ร.ศร.
- รส.๗-๘
- แนวสอน
รร.ร.ศร.

๘๑
อนุผนวก ค – ๒ วิชายุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
จานวน ๓๒ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ในระดับหมวดทหารม้า ได้แก่ ยุทธวิธีในระดับหมวดทหารม้า
ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ยุทธวิธีของหมวดรถถัง หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ หมวด
ลาดตระเวน และการปฏิบัติการร่วมกันของหมวดเป็นกองร้อยชุดรบ
เรื่อง
๑. บทบาทและหน้าที่ใน
หมวดรถถัง
๒. การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ของหมวดรถถัง
๓. การปฏิบัติการรบของ
หมวดรถถัง
๔. บทบาทและหน้าที่ใน
หมวดทหารม้าบรรทุก
ยานเกราะ
๕. การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ของหมวดทหารม้า
บรรทุกยานเกราะ

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑
สช.
- บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
-รส.๑๗-๑
ตาแหน่งในหมวดรถถัง
-รส.๑๗-๑๕
๓
สช.
- การรบด้วยวิธีรุก (๑)
- การปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับ (๑)
- การรบด้วยวิธีร่นถอย (๑)
๔
สช.
- การปฏิบัติเมื่อเคลี่อนย้าย (๑)
- การปฏิบัติเมื่อตอบโต้การโจมตี (๑)
- การปฏิบัติเมื่อปะทะ (๑)
- คาสั่งการรบ แผ่นบริวาร และแผนการยิง (๑)
๑
สช.
- บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
-รส.๑๗-๒๕
ตาแหน่งในหมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
๔

สช.

-

๖. การปฏิบัติการรบของ
หมวดทหารม้าบรรทุก
ยานเกราะ

๔

สช.

๗. บทบาทและหน้าที่ใน
หมวดลาดตระเวน
๘. การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ของหมวดลาดตระเวน

๑

สช.

-

๔

สช.

๙. การปฏิบัติการรบของ
หมวดลาดตระเวน

๔

สช.

๑๐. กองร้อยชุดรบ

๒

สช.

๑๑. การสอบระหว่างภาค
และปลายภาค

๔

ส.

-

การรบด้วยวิธีรุก (๑)
การปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับ (๑)
การรบด้วยวิธีร่นถอย (๑)
การลาดตระเวน และการรบภายใต้สภาพ
พิเศษ (๑)
การปฏิบัติเมื่อเคลื่อนย้าย (๑)
การปฏิบัติเมื่อตอบโต้การโจมตี (๑)
การปฏิบัติเมื่อปะทะ (๑)
คาสั่งการรบ แผ่นบริวาร และแผนการยิง (๑)
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
-รส.๑๗-๕๕
ตาแหน่งในหมวดลาดตระเวน
-รส.๑๗-๙๕
การลาดตระเวนและการระวังป้องกัน (๑)
การรบด้วยวิธีรุก (๑)
การรบด้วยวิธีรับ (๑)
การรบด้วยวิธีร่นถอย (๑)
การปฏิบัติเมื่อเคลื่อนย้าย (๑)
การปฏิบัติเมื่อตอบโต้การโจมตี (๑)
การปฏิบัติเมื่อปะทะ (๑)
คาสั่งการรบ แผ่นบริวาร และแผนการยิง (๑)
การปฏิบัติการร่วมกันของหมวดเป็น
กองร้อยชุดรบ (๑)
ภาพสนามรบและการดัดแปลงที่มั่น (๑)

๘๒
อนุผนวก ค – ๓ วิชาภูมิศาสตร์ทหาร
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนในพื้นที่ของแต่ละกองทัพภาค
และช่องทางที่สาคัญตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่อง
๑. ลักษณะที่ตั้งของ
ประเทศไทย

ชั่วโมง วิธีการสอน
๒ สช., สด. -

๒. ภูมิศาสตร์ทหารในพื้นที่
ทภ.๑

๓

๓. ภูมิศาสตร์ทหารในพื้นที่
ทภ.๒

๓

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน
กล่าวนา
-แนวสอนวิชา
ความหมายของชาติ องค์ประกอบ ของชาติ ภูมิศาสตร์ทหาร
องค์ประกอบกาลังอานาจของชาติ
ภารกิจของกองทัพบก
ความหมายของภูมิศาสตร์ และภูมิศาสตร์
ทหาร
- ความสาคัญของลักษณะภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง
ขนาด และรูปร่างของ ประเทศไทย
- พลังอานาจของชาติทางภูมิศาสตร์ และ
จุดอ่อนทางภูมิศาสตร์ทหารของประเทศไทย
- การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ
กองทัพภาค
- สรุปลักษณะที่ตั้งของประเทศไทย
สช., สด. - กล่าวนา
- พื้นที่รับผิดชอบของ ทภ.๑
- ลักษณะภูมิประเทศ ทิวเขา ลาน้า และแม่น้า
ที่สาคัญ
- ลักษณะแนวพรมแดนด้านไทย -พม่า,
เครื่องกีดขวางและช่องทางที่สาคัญ
- ปัญหาแนวพรมแดนด้านไทย-พม่า และ
ไทย–กัมพูชา
- สรุปลักษณะสาคัญในเขตพื้นที่ ทภ.๑
สช., สด. - กล่าวนา
- พื้นที่รับผิดชอบของ ทภ.๒
- ลักษณะภูมิประเทศ ทิวเขา ลาน้า และแม่น้า
ที่สาคัญ
- ลักษณะภูมิประเทศ ทิวเขา ลาน้า และแม่น้า
ที่สาคัญ
- ลักษณะแนวพรมแดนด้านไทย-ลาว,
เครื่องกีดขวางและช่องทางที่สาคัญ
- ลักษณะแนวพรมแดนด้านไทย-กัมพูชา,
เครื่องกีดขวางและช่องทาง ที่สาคัญ
- ปัญหาแนวพรมแดนด้านไทย-ลาว และไทย–
กัมพูชา
- สรุปลักษณะสาคัญในเขตพื้นที่ ทภ.๒

๘๓
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๔. ภูมิศาสตร์ทหารในพื้นที่ ๓ สช., สด. - กล่าวนา
ทภ.๓
- พื้นที่รับผิดชอบของ ทภ.๓
- ลักษณะภูมิประเทศ ทิวเขา ลาน้า และแม่น้า
ที่สาคัญ
- ลักษณะแนวพรมแดนด้านไทย-ลาว,
เครื่องกีดขวางและช่องทางที่สาคัญ
- ลักษณะแนวพรมแดนด้านไทย-พม่า,
เครื่องกีดขวางและช่องทางที่สาคัญ
- ปัญหาแนวพรมแดนด้านไทย-ลาว และ
ไทย–พม่า
- สรุปลักษณะสาคัญในเขตพื้นที่ ทภ.๓
๕. ภูมิศาสตร์ทหารในพื้นที่ ๓ สช., สด. - กล่าวนา
ทภ.๔
- พื้นที่รับผิดชอบของ ทภ.๔
- ลักษณะภูมิประเทศ ทิวเขา ลาน้า และแม่น้า
ที่สาคัญ
- ลักษณะแนวพรมแดนด้านไทย-พม่า,
เครื่องกีดขวางและช่องทางที่สาคัญ
- ลักษณะแนวพรมแดนด้านไทย-มาเลเซีย,
เครื่องกีดขวางและช่องทางที่สาคัญ
- ปัญหาแนวพรมแดนด้านไทย-พม่า และ
ไทย–มาเลเซีย
- สรุปลักษณะสาคัญในเขตพื้นที่ ทภ.๔
๖. การสอบระหว่างภาค
๒
และประจาภาค

หลักฐาน

๘๔
อนุผนวก ค – ๔ วิชาการสื่อสารทางยุทธวิธี
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ในเรื่องทหารสื่อสารกองพล การสื่อสารทางยุ ทธวิธี และการ
สนับสนุนทางการสื่อสาร
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
๑. ภารกิจของทหารสื่อสาร ๒
สช.
กองพล การจัดหน่วย
และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บังคับ
หน่วย
๒. การปฏิบัติการทาง
๘
สช.
ยุทธวิธีของทหารสื่อสาร

-

๓. การสนับสนุนทางการ
สื่อสาร

๒

สช.

๔. เทคนิคเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ในการปฏิบัติการรบ

๒

สช.

๕. สอบระหว่างภาคและ
ประจาภาค

๒

ส.

-

ขอบเขตการสอน

กล่าวนา
กองพันทหารสื่อสารกองพล
กองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการ
กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว
กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด
กล่าวนา
หลักนิยมการสื่อสาร
หลักการสื่อสารสนับสนุนการรบด้วยวิธีรุก
หลักการสื่อสารสนับสนุนการรบด้วยวิธีรับ
หลักการสื่อสารสนับสนุนการรบด้วยวิธี
ร่นถอย
การปฏิบัติของนายทหารสื่อสารตาแหน่ง
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติการสื่อสารทางยุทธวิธี
การจัดศูนย์การสื่อสาร
สงครามอิเล็กทรอนิกส์
กล่าวนา
การสนับสนุนทางการสื่อสารในยุทธบริเวณ
การสนับสนุนทางการส่งกาลังบารุง
การรักษาพยาบาลและการส่งกลับ
การขนส่ง
กล่าวนา
สายอากาศยุทธวิธีแบบอเนกประสงค์
เทคนิคการผูก การใช้สายสนาม

หลักฐาน
-รส.๒๔-๑
-รส.๒๔-๕
-คู่มือปฏิบัติการ
สื่อสารทางยุทธวิธี

๘๕
อนุผนวก ค – ๕ วิชาประวัตศิ าสตร์สากล
จานวน ๓๒ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. มีความรู้ในด้านวิชาประวัติศาสตร์การ
สงครามสากล สามารถนาไปประยุกต์ใช้เมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา และนาหน่วย
ทหารระดั บหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นพื้นฐานของเหล่า ทั้งทาง
เทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการทหารอย่างกว้าง ๆ ที่จาเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก
และมีพื้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติม จากโรงเรียนของเหล่าสายวิทยาการ สามารถนาหลักการ
สงครามและคุณลัก ษณะผู้ นาของไทยมาวิเคราะห์ในสถานการณ์ รบได้ น าไปประยุกต์ใช้ใ น
อนาคตในระดับหมวดได้
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. หลักการศึกษาประวัติ๔ สช., สด. - กล่าวนา
-หนังสือประวัติศาสตร์การสงครามสากล
- การแบ่งยุคประวัติศาสตร์
ศาสตร์สากล
- การเลือกสงครามเพื่อการศึกษา
-แนวสอนวิชา
- ความหมายของประวัติศาสตร์การสงคราม ประวัติศาสตร์
- ชีวประวัติผู้นาทัพและนักการเมืองที่มีชื่อเสียง ทหารรร.สธ.ทบ.
- การศึกษาประวัติศาสตร์การสงคราม
-แนวสอนวิชา
- ความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
ประวัติศาสตร์
การสงครามสากล
๒. พระเจ้าอเล็กซานเดอร์
๒ สช., สด. - กล่าวนา
สวท.รร.จปร.
มหาราช
- ประวัติ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
- รูปขบวนทาการรบ Phalanx
- การดาเนินสงคราม
- การรบที่ แม่น้า Hydaspes
- บทเรียนจากการรบ
- วิเคราะห์หลักการสงครามที่พระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์นามาใช้
๓. แม่ทัพฮันนิบาล
๒ สช., สด. - กล่าวนา
- ประวัติ, คุณลักษณะผู้นาของ
- แม่ทัพฮันนิบาล
- แผนและการดาเนินการ สงครามต่อโรม
- การรบที่แม่น้า Terbia และทะเลสาบ
Trasimane
- การรบที่ Cannae
- บทเรียนจากการรบที่ Cannae
- วิเคราะห์หลักการสงครามที่แม่ทัพฮันนิบาล
นามาใช้
๔. แม่ทัพจูเลียสซีซาร์
๒ สช., สด. - กล่าวนา
- ประวัติ คุณลักษณะผู้นาและจิตวิทยาการนา
- การดาเนินการสงคราม
- สงครามป้อมค่ายที่ Alesia
- สงครามกลางแปลงที่ Phasalus
- บทเรียนจากการรบที่ Phasalus และที่
อืน่ ๆ สามารถนารูปแบบไปใช้ได้

๘๖
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๕. จักรพรรดิเจงกิสข่าน

๒

สช., สด.

๖. พระเจ้าเฟรดเดอริก มหาราช

๒

สช., สด.

๗. การสงครามครั้งสาคัญ
ของจักรพรรดินโปเลียน
โปนาปารด์

๒

สช., สด.

๘. สงครามโลกครั้งที่ ๑

๒

สช., สด.

ขอบเขตการสอน
- วิเคราะห์หลักการสงครามของซีซ่าร์
หลักการรุก หลักการจูโ่ จม มาตรการเสริม
ความริเริ่มเขาตีก่อนเสมอ ความฉับพลัน
ความอ่อนตัว
- กล่าวนา
- ประวัติ คุณลักษณะของผู้นา
- การดาเนินสงคราม
- การทาสงครามที่ แคว้น Khwarizmion ใน
การเข้ายึดเมือง Samarkand
- บทเรียนจากการรบ
- วิเคราะห์หลักการสงครามของ จักรพรรดิ
เจงกีสข่าน ครบ ๑๐ ประการ และปัจจัย
นามาซึ่งชัยชนะ เช่น การจัดกาลังเป็นทหาร
ม้าทาให้มีความคล่องแคล่ว วิธีการปกครอง
งานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ การติดต่อ
สื่อสารที่มีความรวดเร็ว
- ความเด็ดขาด หรืออามหิต กองโจร
- กล่าวนา
- ประวัติ คุณลักษณะความเป็นผู้นา
- แผนและการดาเนินการสงคราม
- ความเป็นเจ้ายุทธศาสตร์ทางเส้นใน
- บทเรียนจากการรบ
- วิเคราะห์การใช้หลักการสงครามพระเจ้า
เฟรดเดอริก มหาราช
- กิจการทหารอันเป็นต้นแบบทหารจนถึง
ปัจจุบัน
- กล่าวนา
- ประวัติย่อ และ คุณลักษณะ- ความเป็นผู้นา
- แผนและการรบที่ Ulm
- แผนและการรบที่ Austerlitz
- แผนและการรบที่ Wagram
- แผนและการรบที่ Waterloo
- บทเรียนจากการรบ
- หลักการสงครามของจักรพรรดินโปเลียน
- กล่าวนา
- การจัดกาลังของทั้ง ๒ ฝ่าย
- สาเหตุแห่งสงครามโลกครั้งที่ ๑
- การยุทธหลักในยุโรป
- การยุทธรอง
- การรุกของฝ่ายพันธมิตร
- การใช้ไอพิษ และรถถัง

หลักฐาน

๘๗
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๙. สงครามโลกครั้งที่ ๒

๒

สช., สด.

๑๐. สงครามเกาหลี

๒

สช., สด.

๑๑. สงครามอ่าวเปอร์เซีย

๒

สช., สด.

๑๒. กองทัพไทยกับบทบาท
ธารงสันติภาพร่วมกับ
UN

๔

สช., สด.

ขอบเขตการสอน
- การทาสงครามในเขตหลัง
- บทเรียนจากการรบ
- กล่าวนา
- การจัดกาลังของทั้ง ๒ ฝ่าย
- สาเหตุแห่งสงคราม
- ยุทธศาสตร์ฮิตเลอร์
- นโยบายฝ่ายสัมพันธมิตร
- การบุกยุโรปของฝ่ายอักษะ
- การยุทธในแอฟริกา
- การยุทธในแปซิฟิก
- การรุกโต้ตอบของฝ่ายสัมพันธมิตร
- บทเรียนจากการรบ การนา หลักการสงคราม
ไปใช้ ปัจจัยเกื้อกูลฝ่ายชนะ
- กล่าวนา
- ความสาคัญทางยุทธศาสตร์ของเกาหลี
- กาลังและแผนของทั้ง ๒ ฝ่าย การบุกเกาหลี
ใต้ครั้งแรกของเกาหลีเหนือ
- การรบรอบเมือง Pusan และการเจาะวง
ล้อมหัวหาด Pusan
- การแทรกแซงของจีนคอมมิวนิสต์
- การบุกเกาหลีใต้ครั้งที่ ๒ ของเกาหลีเหนือ
- การรุกเข้าหาสามเหลี่ยมเหล็ก
- ผลของการรบ
- บทเรียนจากการรบ
- วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้ของทั้ง
๒ ฝ่าย
- กล่าวนา
- สาเหตุแห่งสงครามที่มาของกองกาลังปีศาจ
สงคราม (อิรัก)
- ปฏิกิริยาจากตะวันออกกลางปฏิบัติการพายุ
ทะเลทราย
- อิรักเจ้าตารับ “จอมตั้งรับ”
- สงครามทีม่ ิต้องมองเห็นตัว
- สงครามอ่าวเปอร์เซีย
- ทาไมซัดดัมจึงกล้าท้าโลก
- สันติภาพบนพื้นทราย
- บทเรียนจากการรบ
- กล่าวนา
- การนาเข้าสู่บทเรียน
- ความเป็นมาของ UN
- สาเหตุของปัญหาในการเข้าร่วมธารง
สันติภาพร่วมกับ UN

หลักฐาน

๘๘
เรื่อง

๑๓. สอบระหว่างภาคและ
ประจาภาค

ชั่วโมง วิธีการสอน

๔

ส.

ขอบเขตการสอน
- ภารกิจและการปฏิบัติในการร่วมธารง
สันติภาพกับ UN
- บทเรียนจากการปฏิบัติ
- ประโยชน์ที่ได้รับ

หลักฐาน

๘๙
อนุผนวก ค – ๖ วิชาประวัตศิ าสตร์การสงครามไทย
จานวน ๓๒ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาในแต่ละยุคของชนชาติไทย หลักการ
จัดทัพ ทหาร หลักการเกณฑ์ทหาร วิวัฒนาการทหาร และศาสตราวุธใน ทบ. ในสมัยโบราณ
หลักการรบ ตาราพิชัยสงครามและการสงครามในอดีตของไทย การเสียดินแดนไทย การนา
ความรู้ในแต่ละเรื่องมาประยุกต์ใ ช้ในโอกาสอันเหมาะสม การวิเคราะห์สถานการณ์รบโดยใช้
หลักการสงคราม และคุณลักษณะผู้นาของไทย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในอนาคตในระดับ
หมวดได้
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. ความเป็นมาของชนชาติ ๔ สช., สด. - กล่าวนา
-หนังสือไทยรบ
ไทย
- นาเข้าสู่บทเรียน บรรยายเชิงประชุม
พม่าสมเด็จ
ประกอบสื่อการสอน เรื่อง ความเป็นมาของ กรมพระยาดารง
ชนชาติไทย ยุทธวิธีไทย
ราชานุภาพ
- หลักการจัดทัพทหาร
-แนวสอนวิชา
- หลักการเกณฑ์ทหาร วิวัฒนาการ และ
ประวัติศาสตร์
ศาสตราวุธ
ทหารรร.สธ.ทบ.
- ตาราพิชัยสงคราม หลักการรบ และการ
-แนวสอนวิชา
สงครามในอดีตยุคต่าง ๆ ของไทย
ประวัติศาสตร์
การสงครามไทย
๒. การเสียกรุงศรีอยุธยา
๔ สช., สด. - กล่าวนา
สวท.รร.จปร.
ครั้งที่ ๑ และการกู้เอก
- นาเข้าสู่บทเรียน ความเป็นมาก่อนเกิด
ราชของสมเด็จพระ
สงคราม ด้านการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ -หนังสือการปก
นเรศวรมหาราช
ด้านการทหาร ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ของกรุง ครองสมัยสุโขทัย,
อยุธยา,ธนบุรี
ศรีอยุธยา
- สาเหตุของสงคราม ภูมิประเทศ พื้นที่การรบ และรัตนโกสินทร์
การวางแผนการรบทั้ง ๒ ฝ่าย การจัดกาลัง
การวางกาลังและรูปขบวนการปฏิบัติการรบ
- ผลจากการรบ บทเรียนจากการรบ
วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้
๓. การเสียกรุงศรีอยุธยา
๔ สช., สด. - กล่าวนา
ครั้งที่ ๒ และการกู้เอก
- ความเป็นมาของสงคราม ประวัติย่อพระเจ้า
ราชของสมเด็จพระตาก
เอกทัศน์ สถานการณ์ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี
สินมหาราช
ก่อนเสียกรุง
- การปฏิบัติการรบทั้งกรุงศรีอยุธยาและการรบ
ของชาวบ้านบางระจัน
- บทเรียนจากการรบ ปัจจัยที่ทาให้ฝ่ายเราแพ้
ภูมิประเทศ
- แผนการรบทั้ง ๒ ฝ่ายการจัดกาลัง การวาง
กาลัง และรูปขบวน ผลจากการรบ
- บทเรียนจากการรบ วิเคราะห์การนา
หลักการสงครามมาใช้

๙๐
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๔. การกู้เอกราชของสมเด็จ ๔ สช., สด. - กล่าวนา
พระนเรศวรมหาราช
- นาเข้าสู่บทเรียน ประวัติ คุณลักษณะของ
การรบครั้งสาคัญ และ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้านการทหาร
การทายุทธหัตถี
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี สาเหตุของสงคราม
ภูมิประเทศแผนทั้ง ๒ ฝ่ายการจัดกาลัง
การวางกาลังและรูปขบวนการปฏิบัติการรบ
ผลจากการรบบทเรียนจากการรบ วิเคราะห์
การนาหลัก การสงครามไปใช้ในศึกเมืองคัง
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
- สาเหตุสงครามการชนช้าง ภูมิประเทศแผน
ทั้ง ๒ ฝ่ายการจัดกาลัง การวางกาลัง และ
รูปขบวน การปฏิบัติการรบยุทธวิธี ผลจาก
การรบบทเรียนจากการรบ วิเคราะห์การนา
หลักการสงครามไปใช้ ของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
๕. สงครามเก้าทัพ
๒ สช., สด. - กล่าวนา
- นาเข้าสู่บทเรียน ด้านการทหาร ยุทธศาสตร์
ยุทธวิธี กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สาเหตุของ
สงครามเก้าทัพ ภูมิประเทศ พื้นที่การรบ
แผนการรบทั้ง ๒ ฝ่าย การจัดกาลัง การวาง
กาลัง และรูปขบวน
- การปฏิบัติการรบ ผลจากการรบ บทเรียน
จากการรบ
- วิเคราะห์การนาหลักการสงครามมาใช้
๖. บทเรียนจากการรบ
๒ สช., สด. - กล่าวนา
ทภ.๑
- นาเข้าสู่บทเรียน การป้องกันประเทศใน
พื้นที่ ทภ. ๑
- หลักยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี
- สาเหตุของการรบภูมิประเทศพื้นที่การรบ
การวางแผนการรบ การจัดกาลัง การวาง
กาลัง และรูปขบวน
- การปฏิบัติการรบที่บ้านโนนหมากมุ่น
- ผลจากการรบบทเรียนจากการรบ
- วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้
๗. บทเรียนจากการรบ
๒ สช., สด. - กล่าวนา
ทภ.๒
- หลักยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี
- สาเหตุของการรบ ภูมิประเทศ พื้นที่การรบ
การวางแผนการรบการจัดกาลัง การวาง
กาลัง
- การปฏิบัติการรบที่ช่องบก ผลจากการรบ
บทเรียนจากการรบ
- วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้

หลักฐาน

๙๑
เรื่อง
๘. บทเรียนจากการรบ
ทภ.๓

๙. บทเรียนจากการรบ
ทภ.๔

๑๐. บทเรียนจากการรบ
จังหวัดชายแดนใต้

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๒ สช., สด. - กล่าวนา
- นาเข้าสู่บทเรียน ความเป็นมาของพรรค
คอมมิวนิสต์ในประเทศไทย การต่อสู้เพื่อ
เอาชนะคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ ทภ.๓
- การสู้รบที่บ้านห้วยโก๋น ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี
การรบ สาเหตุของสงคราม ภูมิประเทศ
พื้นที่การรบ แผนการรบ การจัดกาลัง การ
วางกาลัง และรูปขบวน การปฏิบัติการรบ
ผลจากการรบ บทเรียนจากการรบ วิเคราะห์
การนา
- หลักการสงครามไปใช้การปฏิบัติการรบ
ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก และการรบที่บ้านร่ม
เกล้า
- กล่าวถึงยุทธศาสตร์ ยุทธวิธีการรบ สาเหตุ
ของสงคราม ภูมิประเทศพื้นที่การรบ
แผนการรบ การจัดกาลัง การวางกาลัง และ
รูปขบวน ผลจากการรบบทเรียนจากการรบ
- วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้
๒ สช., สด. - กล่าวนา
- บรรยายถึงการต่อสู้เพื่อเอาชนะ คอมมิวนิสต์
ในพื้นที่ ทภ.๔ หลักยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี
สาเหตุ ภูมิประเทศ พื้นที่การรบที่
อ.คลองท่อม การรบที่กิ่ง อ.กงหรา และที่
อ.เคียนชา
- แผนการรบทั้ง ๒ ฝ่าย การจัดกาลัง การ
วางกาลัง และรูปขบวน การปฏิบัติ การรบ
ผลกจากการรบ บทเรียนจากการรบ
วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้
- การปฏิบัติการรบในยุทธการทักษิณ ๘๗๐๑
และ ๘๘๐๑ การยุติปัญหาโจรคอมมิวนิสต์
มาลายา ผลจากการรบ บทเรียนจากการรบ
- วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้
๒ สช., สด. - กล่าวนา
- การต่อสู้เพื่อเอาชนะ จกร. ในพื้นที่ ทภ.๔
หลักยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี สาเหตุ ภูมิประเทศ
พื้นที่การรบที่ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี
จ.ยะลา และ จ.สงขลา บางส่วน
- แผนการรบทั้ง ๒ ฝ่าย การจัดกาลัง การวาง
กาลังและรูปขบวนการปฏิบัติการรบ ผลจาก
การรบ บทเรียนจากการรบ วิเคราะห์การนา
หลักการสงครามไปใช้

หลักฐาน

๙๒
เรื่อง

๑๑. สอบระหว่างภาคและ
ประจาภาค

ชั่วโมง วิธีการสอน

๔

ส.

ขอบเขตการสอน
- การปฏิบัติการรบในยุทธการ ทภ.๔ ผลจาก
การรบ บทเรียนจากการรบ
- วิเคราะห์การนาหลักการสงครามไปใช้

หลักฐาน

๙๓
อนุผนวก ค – ๗ การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
จานวน ๑๒๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ทางยุทธวิธีในกรอบของหน่วยระดับ มว.ปล. สาหรับควบคุม
บังคับบัญชา และวางแผนการปฏิบัติ ประสานการปฏิ บัติ ทั้งการรบด้วยวิธีรุก รับ ร่นถอย
การ ปปส. ยุท ธวิธี ของทหารราบยานเกราะ การลาดตระเวน โดยสามารถปฏิ บัติห น้า ที่
ผบ.มว.ปล. เมื่อได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหลีกเลี่ยงอันตรายเมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์คับขันและการถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ สารเคมีชีวะ
เรื่อง
๑. ระเบียบการนาหน่วย
และคาสั่งการรบ

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๘ สช., สด., - กล่าวทั่วไป
ป.
- ขั้นตอนของระเบียบการนาหน่วย ๘ ขั้น
- ข้อความในคาสั่งยุทธการ ๕ ข้อ
๒. ฝึก มว.ปล. เข้าตีในเวลา ๘ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะในการเข้าตี ดังนี้
กลางวนและในระหว่าง
๑. กิจเฉพาะ การเข้าที่รวมพล
ทัศนวิสัยจากัด
๒. กิจเฉพาะ การเตรียมตัวเพื่อทาการรบ
๓. กิจเฉพาะ การโจมตีตะลุมบอน
๔. กิจเฉพาะ การเสริมความมั่นคงและจัด
ระเบียบใหม่
๓. ฝึก มว.ปล. ตั้งรับเวลา
๘ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะในการตั้งรับ ดังนี้
กลางวันและในระหว่าง
๑. กิจเฉพาะ การปฏิบัติในที่รวมพล
ทัศนวิสัยจากัด
๒. กิจเฉพาะ การเข้าประจาและการจัด
ระเบียบที่มั่นตั้งรับ
๓. กิจเฉพาะ การปฏิบัติการตั้งรับ
๔. กิจเฉพาะ การเสริมความมั่นคง และจัด
ระเบียบใหม่
๔. ฝึกปฏิบัติการถอนตัว
๘ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติกิจเฉพาะในการถอนตัว ดังนี้
ของ มว.ปล.
๑. กิจเฉพาะ มว.ปล. ในการถอนตัวนอก
ความกดดัน
๒. กิจเฉพาะ มว.ปล. ในการถอนตัวภายใต้
ความกดดัน
๕. ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ ฮ. ๔ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมสนามขึ้น-ลง
เฮลิคอปเตอร์
- ฝึกปฏิบัติการบรรทุกและการปฏิบัติการ
ระวังป้องกัน
๖. การวางแผนการ
๘ สด., ป. - การจัดหน่วยลาดตระเวน
ลาดตระเวน
- การวางแผนขั้นต้นและการประสานงาน
- การทาแผนสมบูรณ์
- การออกจากแนวทหารฝ่ายเดียวกัน
- จุดนัดพบ
- การลาดตระเวนของ ผบ.หน่วย บริเวณที่
หมาย

หลักฐาน
รส.๗-๘
-รส.๗-๘
-คฝ.๗-๘

-รส.๗-๘
-คฝ.๗-๘

-รส.๗-๘
-คฝ.๗-๘

-รส.๗-๘
-คฝ.๗-๘
-รส.๗-๘
-คฝ.๗-๘

๙๔
เรื่อง
๗. การลาดตระเวนหาข่าว

๘. การลาดตระเวนรบ

๙. ฝึกเข้าสถานการณ์นอก
ที่ตั้ง

ชั่วโมง วิธีการสอน
๘ สด., ป. ๘
๖๐
-

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
การรายงานผล
-รส.๗-๘
การลาดตระเวนพื้นที่
-คฝ.๗-๘
การลาดตระเวนเขต
การลาดตระเวนเส้นทาง
การซุ่มโจมตีเร่งด่วน
-รส.๗-๘
การซุ่มโจมตีประณีต
-คฝ.๗-๘
การซุ่มโจมตีเป็นจุด
การซุ่มโจมตีเป็นพื้นที่
การซุ่มโจมตียานเกราะ
การตีโฉบฉวย
ฝึกปฏิบัติในสนามตามปัญหา/สถานการณ์ฝึก -รส.๗-๘
ดังนี้
-คฝ.๗-๘
๑. การรับทราบภารกิจและสถานการณ์
๒. การปฏิบัติตามระเบียบการนาหน่วย
๓. การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ
๔. การวางแผนและเตรียมการปฏิบัติ
๕. การดาเนินการเข้าตี
๖. การดาเนินการตั้งรับเวลากลางวันและ
กลางคืน
๗. การดาเนินการถอนตัวเข้าที่มั่นแห่งใหม่

๙๕
อนุผนวก ค – ๘ การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้และทักษะในระดับหมวดทหารม้า ได้แก่ ยุทธวิธีในระดับหมวด
ทหารม้าประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ยุทธวิธีของหมวดรถถัง หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
หมวดลาดตระเวน และการปฏิบัติการร่วมกันของหมวดเป็นกองร้อยชุดรบ และทักษะเสริมสร้าง
ความเป็นผู้บังคับหน่วยระดับหมวดอื่น ๆ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี ๒๐
ป.
- การปฏิบัติในที่รวมพล, การปฏิบัติตาม
ของหมวดรถถัง
ขั้นตอนระเบียบการนาหน่วย
- การฝึกหมวดรถถังปฏิบัติการเข้าตี
- การฝึกหมวดรถถังปฏิบัติการตั้งรับ
- การฝึกหมวดรถถังปฏิบัติการร่นถอย
๒. การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี ๒๐
ป.
- การปฏิบัติในที่รวมพล, การปฏิบัติตาม
ของหมวดทหารม้า
ขั้นตอนระเบียบการนาหน่วย
บรรทุกยานเกราะ
- การฝึกหมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
ปฏิบัติการเข้าตี
- การฝึกหมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
ปฏิบัติการตั้งรับ
- การฝึกหมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
ปฏิบัติการร่นถอย
๓. การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี ๒๐
ป.
- การปฏิบัติในที่รวมพล, การปฏิบัติตาม
ของหมวดลาดตระเวน
ขั้นตอนระเบียบการนาหน่วย
- การฝึกหมวดลาดตระเวนในการปฏิบัติ
ภารกิจลาดตระเวน
- การฝึกหาวดลาดตระเวนในการปฏิบัติ
ภารกิจระวังป้องกัน
๔. การฝึกขี่ม้า
๒๐ สด., ป. - การปรนนิบัติบารุงม้า อันตรายจากม้า
- ศึกษาธรรมชาติและลักษณะภายนอกของม้า
- เครื่องม้าและการใช้
- การขี่ม้าเบื้องต้น

หลักฐาน
-รส.๑๗-๑พ.ศ.
๒๕๑๖
-รส.๑๗-๑๕พ.ศ.
๒๕๒๖
-รส.๑๗-๒๗

-รส.๑๗-๕๕
-รส.๑๗-๓๖พ.ศ.
๒๕๑๙

-คาสั่งทบ.ที่
๓๗๒/๑๒พ.ศ.
๒๕๑๒
-คาสั่งทบ.ที่
๓๗๐/๑๒พ.ศ.
๒๕๑๒
-รส.๑๓-๑๐๐-๑

๙๖
อนุผนวก ค – ๙ การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
จานวน ๒๐๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนายร้ อ ยได้ รั บ ความรู้ ความสามารถ และได้ รั บ การฝึ ก -ศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะการทางานของร่ม การบังคับร่ม การลงพื้น และการกระโดดร่มจากอากาศยาน
รวมทั้งสามารถกระโดดร่มแบบทางานด้วยสายดึงประจาที่ทางยุทธวิธี เพื่อการปฏิบัติการรบทั้ง
ในแบบและนอกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง
๑. ประวัติทหารร่มและ
หน่วยส่งทางอากาศ

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๘
สช.
- แนะนาพื้นที่การฝึก/เครื่องช่วยฝึก
- คุณลักษณะและขีดความสามารถของ บ. , ฮ.
- มาตรการการรักษาความปลอดภัย
๒. มาตรการความปลอดภัย ๖
สช.
- การเคลื่อนที่ในสนามบิน
ในการกระโดดร่ม
- กฎการปฏิบัติขณะเครื่องบินทาการบิน
- กฎการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
- การสละอากาศยาน
- การปฏิบัติเมื่ออากาศยานลงน้า
๓. คุณลักษณะและขีดความ ๘
สช.
- คุณลักษณะของร่มบุคคลชนิดต่างๆ
สามารถของร่มบุคคลโดด
- สาเหตุการติดขัดและการแก้ไขร่มการผิดปกติ
๔. การแต่งร่มประกอบ
๔
สช.
- การเตรียมอุปกรณ์
เครื่องสนามและอาวุธ
- การประกอบอุปกรณ์
- ขั้นตอนการแต่งร่ม
๕. การยุทธส่งทางอากาศ
๑๒
สช.
- การยุทธส่งทางอากาศ
- การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ
- การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศโดย ฮ.
- ทดสอบภาควิชาการ
๖. การฝึกกระโดดร่มภาค ๙๒
ป.
- สถานีที่ ๑ การปฏิบัติบนอากาศยาน
พื้นดินหมุนเวียน ๖
- สถานีที่ ๒ การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต
สถานี
- สถานีที่ ๓ การบังคับร่ม
- สถานีที่ ๔ การลงพื้นจากแท่น ๒,๔ ฟุต
- สถานีที่ ๕ การฝึกการใช้ร่ม
- สถานีที่ ๖ การลงพื้นจากรอกวิ่ง
๗. ทดสอบการกระโดดร่ม ๒๐
ป.
- ทดสอบการกระโดดร่มภาคพื้นดิน ๓ สถานี
ภาคพื้นดิน ๓ สถานี
- การฝึกลงพื้นฉุกเฉิน
๘. การกระโดดร่มจาก
๕๐
ป.
- การกระโดดร่มจากอากาศยาน (ตัวเปล่า)
อากาศยาน
(ประกอบเครื่องสนามและอาวุธ)
- การกระโดดร่มจากอากาศยาน
(ประกอบเครื่องสนามและอาวุธ)
- การฝึกเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี

หลักฐาน
-นโยบายการศึกษา
กองทัพบกพ.ศ.
๒๕๕๕- ๒๕๕๙
-นโยบายการฝึก
กองทัพบก พ.ศ.
๒๕๕๕- ๒๕๕๙
-หลักสูตรส่งทาง
อากาศ๓๓-ข-ฉ-๖
ของรร.สพศ.
ศสพ.
- เอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการ
ฝึก-ศึกษาของ
หน่วยเหล่า สาย
วิทยาการ

๙๗
ผนวก ง ชั้นปีที่ ๔
อนุผนวก ง – ๑ การปฏิบตั ิการพิเศษ
จานวน ๔๘ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยทราบถึงภารกิจ ขีดความสามารถ การจัด การควบคุม และบังคับบัญชา
เทคนิคของหน่วยรบพิเศษ การใช้หน่วยและการสนับสนุนภารกิจ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติ และเพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติในระดับยุทธการและยุทธศาสตร์ของหน่วยรบพิเศษ
วิธีการในการปฏิบัติ การพิเศษของหน่วยรบพิเศษตั้งแต่ระดับกรม กองพัน กองร้อย รวมไปถึง
หน่วยระดับชุดปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษในเรื่องการปฏิบัติ
ภารกิจ หลัก ๗ ประการ และกิจ กรรมพิเศษของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ โดยเน้นสงครามนอก
แบบ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การปฏิบัติการจิตวิทยา ทั้งนี้ สามารถนา
ความรู้ไปเป็นแนวทางในการรับราชการในหน่วยรบพิเศษได้
เรื่อง
๑. สภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์

ชั่วโมง วิธีการสอน
สช.
๔
-

๒. การจัดหน่วยและพันธ
กิจของหน่วยรบพิเศษ

๔

สช.

๓. หลักการปฏิบัติการ
พิเศษของหน่วยรบ
พิเศษ
๔. การควบคุมบังคับบัญชา
การวางแผน การ
เตรียมการของหน่วยรบ
พิเศษ

๔

สช.

๓

สช.

๕. ฐานปฏิบัติการรบพิเศษ

๓

สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ
- รส.๓๑-๘๑
ภาพรวมของสถานการณ์ ภัยคุกคาม
หลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ
กิจกรรมหลักของการปฏิบัติการพิเศษ และ
กิจกรรมพิเศษ
- การจัดหน่วยของหน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษ (นสศ.)
- กองพลรบพิเศษ (พล.รพศ.) และหน่วยขึ้นตรง
กองพลรบพิเศษ
- ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) และหน่วยขึ้นตรง
ศูนย์สงครามพิเศษ
- กองพันทหารสื่อสาร นสศ.
- กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
- การประยุกต์การใช้งานตามหลักการสงคราม
- หลักสาคัญของการปฏิบัติการพิเศษ
- บทบาทของหน่วยรบพิเศษ
- การควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยรบพิเศษ
ในภารกิจป้องกันประเทศ
- การจัดหน่วยบังคับบัญชาและควบคุมหน่วย
รบพิเศษในภารกิจเสริมความมั่นคง
ภายในประเทศ
- การวางแผนและการเตรียมการของหน่วยรบ
พิเศษ
- การก่อการร้าย
- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการตั้งฐานปฏิบัติการ
รบพิเศษ
- การจัดฐานปฏิบัติการรบพิเศษ
- ภารกิจและหน้าที่ของ ฐปรพ.

๙๘
เรื่อง
๖. หลักพื้นฐานสงคราม
นอกแบบ

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
สช.
- แนวความคิดในการดาเนินการสงครามนอก
๔
แบบของ ทบ.ไทย
- การจัดและการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการ
สงครามนอกแบบ
- การจัดตั้งกาลังกองโจร
- การจัดกาลังกองโจร
- การจัดการฝึกกาลังกองโจร
- การส่งกาลังบารุงกองโจร
๗. ขบวนการต่อต้าน
สช.
- ปัจจัยมูลฐานที่มีอิทธิพลต่อกาลังกลุ่มต่อต้าน
๓
- การประกอบกาลังของขบวนการต่อต้าน
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยรบพิเศษกับ
องค์กรการต่อต้าน
- ขั้นตอนในการพัฒนาขบวนการต่อต้าน
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยรบพิเศษกับ
องค์กรการต่อต้าน
๘. การป้องกันและ
สช.
- การก่อความไม่สงบ
๔
ปราบปรามการก่อความ
- ขั้นตอนการก่อความไม่สงบ
ไม่สงบ
- กองโจรในการก่อความไม่สงบ
- หลักนิยมและแนวความคิดในการ ปปส.
- ยุทธศาสตร์ในการ ปปส.
- หลักในการ ปปส.
- การใช้กาลังในการ ปปส.
- การรณรงค์และการปฏิบัติการ ปปส.
- การดาเนินการและการตอบโต้ตามขั้นตอน
การก่อความไม่สงบ
- การรณรงค์เพื่อการ ปปส.
- การใช้หน่วยรบพิเศษในการ ปปส.
- ภารกิจของหน่วย รพศ. ในการ ปปส.
- การปฏิบัติการทางยุทธวิธี
๙. กาหนดการในการ ปปส. ๔
สช.
- กาหนดการหลักการ ปปส.
- กาหนดการเสริมการ ปปส.
๑๐. การ ปจว. ในการ
สช.
- ความหมายและวัตถุประสงค์การ ปจว.
๔
ปฏิบัติการพิเศษ
- ประเภทและลักษณะของการดาเนินงาน
- บทบาทของหน่วยในการ ปจว.
- ขอบเขตของการวางแผน ปจว.
- วงรอบการ ปจว.
- ขั้นตอนการดาเนินการตามวงรอบการ ปจว.
- ประเภทสื่อ การโฆษณาชวนเชื่อ การ
ต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ เทคนิคการ
ตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายข้าศึก
- การ ปจว.สนับสนุน สนบ.
- การ ปจว.สนับสนุนการ ปปส.

หลักฐาน

๙๙
เรื่อง
๑๑. กิจการพลเรือนของ
หน่วยรบพิเศษ
๑๒. ศึกษาเป็นคณะ ถก
แถลง นาเสนอ บรรยาย
๑๓. การสอบระหว่างภาค
และประจาภาค

ชั่วโมง วิธีการสอน
สช.
๓
๔ สช., ป. ๔

ส.

ขอบเขตการสอน
หลักการทั่วไป
กิจการพลเรือนใน สนบ.
กิจการพลเรือนใน ปปส.
กิจการพลเรือนใน ปนม.
การก่อความไม่สงบใน ๓ จชต.

หลักฐาน

๑๐๐
อนุผนวก ง – ๒ การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้และเข้าใจถึงหลักการและการดาเนินงานของการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
ทราบถึ ง หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั ก ทฤษฎี ใ หม่ และการด าเนิ น ชี วิ ต ตามแนว
พระราชดาริพอเพียง โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ
เรื่อง
๑. กล่าวทั่วไปการต่อสู้
เบ็ดเสร็จ

ชั่วโมง วิธีการสอน
๒
สช.
-

๒. องค์ประกอบของการต่อสู้ ๒
เบ็ดเสร็จ

สช.

-

๓. การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธ ศาสตร์พัฒนา

๒

สช.

-

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
คนไทยกับการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
-รส.๑๐๐-๔
ความสาคัญของระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
หลักนิยมในการ
ชาติและระบบการปกครอง
ต่อสู้เบ็ดเสร็จ
ระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ประวัติความเป็นมา กองทัพบกพ.ศ.
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๒๕๒๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการป้องกันภายใน
การต่อสู้เบ็ดเสร็จของไทย
ขั้นตอนการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
โครงสร้างของสงครามสมัยใหม่และพลัง
อานาจทางทหาร
การต่อสู้เบ็ดเสร็จองค์ประกอบของระบบ
การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
แนวความคิดในการปฏิบัติ
การจัดพื้นที่เพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
การจัดกาลังและการปฏิบัติเพื่อการต่อสู้
เบ็ดเสร็จ
ยุทธศาสตร์พัฒนาประวัติความเป็นมา
ยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์พัฒนา
งานสาคัญในการพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์
พัฒนา
แนวความคิดในการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
การจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดตั้ง
หมู่บ้านยุทธศาสตร์พัฒนา
ขั้นการปฏิบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ราษฎรเข้าอยู่ในโครงการ
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านป้องกันตนเอง
ตามแนวชายแดน
การจัดพื้นที่ยุทธศาสตร์พัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่
แนวความคิดและแนวทางในการปฏิบัติตาม
แผนยุทธศาสตร์พัฒนา

๑๐๑
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๔. การพัฒนาระบบการต่อสู้ ๒
สช.
- แนวความคิดขั้นพื้นฐานในการสร้างสรรค์
เบ็ดเสร็จ
และในการจัดระบบ แนวความคิดในการ
ปฏิบัติ และการสร้างผู้นาชุมชนในอนาคต
- หลักการและเหตุผลทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร
- การจัดการบังคับบัญชาเพื่อการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
- สรุปสาระสาคัญของการพัฒนาระบบการต่อสู้
เบ็ดเสร็จ
๕. ความเป็นมาและ
๒
สช.
- ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจ
จุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวพระราชดารัส และการน้อมนาหลัก
ปรัชญาฯ มาปฏิบัติ
- การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖. หลักทฤษฎีใหม่
๒
สช.
- หลักทฤษฎีใหม่
- การดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริพอเพียง
- ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
- โครงการพระราชดาริ
๗. ศึกษาเป็นคณะ, ถก
๒
ป.
- การถกแถลง
แถลง, นาเสนอ
- การนาเสนอ
- ศึกษาดูงานเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๘. การสอบระหว่างภาค
๒
ส.
และประจาภาค

หลักฐาน

๑๐๒
อนุผนวก ง – ๓ วิชาฝ่ายอานวยการ
จานวน ๔๘ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ นักเรีย นนายร้อยมีค วามรู้ มีความเข้า ใจ ในงานของฝ่ายอานวยการในระดับ กองพั น
มีความเข้าใจในระเบียบการนาหน่วยและคาสั่งยุทธการ สามารถนาไปใช้ได้จริงในการรับราชการ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. หน้าที่ และความรับผิด
๒ สช., สด. - กล่าวนา
-รส.๑๐๑-๕
ชอบของฝ่ายอานวยการ
- ประวัติเสนาธิการ, เข็มเสนาธิปัตย์ สายยง -คู่มอื กระบวนการ
การเขียนข้อพิจารณา
ยศ, เครือ่ งหมายเหล่า สธ. การจัดฝ่าย
ตกลงใจ พ.ศ.
ฝ่ายอานวยการ
อานวยการ หน้าที่และความรับผิดชอบของ ๒๕๕๒
ฝ่ายอานวยการ
-คู่มือว่าด้วย
- สรุป
ความสัมพันธ์
๒. หน้าที่และความรับผิด
๖ สช., สด. - กล่าวนา
ระหว่างฝ่าย
ชอบของฝ่ายการกาลังพล
- การดาเนินงานการกาลังพล การรักษายอด อานวยการพ.ศ.
(ฝอ.๑)
กาลังพล
๒๕๓๖
- การจัดการกาลังพล การพัฒนาและรักษา
ขวัญ การรักษาวินัย กฎข้อบังคับและคาสั่ง
- กาลังสารอง การเตรียมพล ทหารกองหนุน
นักศึกษาวิชาทหาร วินัย กฎข้อบังคับ เชลย
ศึก ศพ และทะเบียนศพขวัญและการบริการ
กาลังพลการจัดและการย้ายที่บังคับการ
- งานการกาลังพลในคาสั่งยุทธการ
- ศึกษาเป็นคณะของฝ่ายการกาลังพล (ฝอ.๑)
- สรุป
๓. หน้าที่และความรับผิด
๘ สช., สด. - กล่าวนา
ชอบของฝ่ายส่งกาลัง
- การส่งกาลัง การขนส่ง การซ่อมบารุง การ
บารุง (ฝอ.๔)
บริการทางการแพทย์ และการบริการอื่น ๆ
- การส่งกาลัง การปฏิบัติงานส่งกาลัง การบันทึก
และการรายงานการส่งกาลังบารุง
- งานการส่งกาลังบารุงในคาสั่งยุทธการ
- ศึกษาเป็นคณะของฝ่ายส่งกาลังบารุง (ฝอ.๔)
- สรุป
๔. หน้าที่และความรับผิด
๘ สช., สด. - กล่าวนา
ชอบของฝ่ายกิจการ- หลักนิยมกิจการพลเรือนหน้าที่และความ
พลเรือน (ฝอ.๕)
รับผิดชอบของฝ่ายกิจการพลเรือน การปฏิบัติ
การกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา
- การประชาสัมพันธ์ การปลูกฝังอุดมการณ์
การดาเนินงานกิจการพลเรือน
- งานกิจการพลเรือนในคาสั่งยุทธการ
- ศึกษาเป็นคณะของฝ่ายกิจการพลเรือน
(ฝอ.๕)
- สรุป

๑๐๓
เรื่อง
๕. หน้าที่และความรับผิด
ชอบของฝ่ายการข่าว
กรอง (ฝอ.๒)

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๘ สช., สด. - กล่าวนา
- วงรอบข่าวกรอง
- การต่อต้านข่าวกรองการวิเคราะห์พื้นที่
ปฏิบัติการลักษณะของลมฟ้าอากาศและภูมิ
ประเทศ
- แง่คิดทางทหารเกี่ยวกับพื้นที่ทางยุทธวิธีการ
วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ
- งานการข่าวในคาสั่งยุทธการ
- ศึกษาเป็นคณะของฝ่ายการข่าวกรอง (ฝอ.๒)
- สรุป
๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ ๑๒ สช., สด. - กล่าวนา
การดาเนินงานของฝ่าย
- คุณวุฒิของนายทหารฝ่ายยุทธการและ
ยุทธการและการฝึก
การฝึกการแก้ปัญหาทางทหาร
(ฝอ.๓)
- ความสัมพันธ์ระหว่าง ฝอ.๓ กับ ผบ.หน่วย
และ ฝอ.อืน่ ๆ การจัดแผนกยุทธการและ
การฝึก
- ระเบียบการนาหน่วย
- การจัดทาคาสั่งยุทธการ
- การแก้ปัญหาตามบ่งการ
สช., สด., - การใช้ระเบียบการนาหน่วยไปใช้ในคาสั่ง
ป.
ยุทธการ
๗. การสอบระหว่างภาค
๔
ส.
และประจาภาค

หลักฐาน

๑๐๔
อนุผนวก ง – ๔ วิชาการเขียนและบรรยายสรุปทางทหาร
จานวน ๓๒ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เกี่ยวกับการเสนอข่าวสารที่เลือกสรรแล้วต่อผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายอานวยการ รวมทั้งเทคนิ คการบรรยายสรุปที่ฝ่ายอานวยการนามาใช้พิจารณา ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ ความต้องการ และบทบาทของผู้บรรยาย
เรื่อง
๑. แบบการบรรยายสรุป

ชั่วโมง วิธีการสอน
๘ สช., สด. ๒. การเขียน
๖ สช., สด. ๓. การพูด
๖ สช., สด. ๔. เทคนิคการบรรยายสรุป ๘ สช., สด. ๕. การสอบระหว่างภาคและ ๔
ส.
ประจาภาค

ขอบเขตการสอน

กล่าวนา
การบรรยายสรุปข่าวสาร
การบรรยายสรุปข้อตกลงใจ
การบรรยายสรุปภารกิจ
การบรรยายของฝ่ายอานวยการ
กล่าวนา
หลักการเขียน
เทคนิคในการเขียนที่ดี
ข้อระวังในการเขียน
สรุป
กล่าวนา
วิธีการพูด
การเตรียมการพูด
การดาเนินการพูด
สรุป
สรุป
กล่าวนา
การวิเคราะห์สถานภาพ
การเตรียมการบรรยายสรุป
การดาเนินการบรรยายสรุป
สรุป

หลักฐาน
-คู่มือฝ่าย
อานวยการว่า
ด้วยการเขียน
และการพูดทาง
ทหาร
พ.อ.ประดับ
อินธาระ
พ.ศ.๒๕๑๘
-ข้อพิจารณาของ
ฝ่ายอานวยการ
และการเขียน
หนังสือราชการ
พ.ต.สุรศักดิ์
พันธเศรษฐ
พ.ศ.๒๕๓๔

๑๐๕
อนุผนวก ง – ๕ วิชาทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เกี่ยวกับภารกิจ การจัด โครงสร้างกองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพเรือ และภารกิจ การจัด โครงสร้างกองทัพอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้ง
การดาเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคง
เรื่อง
๑. กองทัพเรือ

๒. กองทัพอากาศ

๓. หน่วยงานความมั่นคง

๔. การสอบระหว่างภาค
และประจาภาค

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๔ สช., สด. - กล่าวนา
- ภารกิจ การจัด โครงสร้างกองทัพเรือ
- ภารกิจ การจัด โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพเรือ
- สรุป
๔ สช., สด. - กล่าวนา
- ภารกิจ การจัด โครงสร้างกองทัพอากาศ
- ภารกิจ การจัด โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพอากาศ
- สรุป
๖ สช., สด. - กล่าวนา
- ภารกิจ การจัด โครงสร้างกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในง
- บทบาทหน้าที่ของกองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
- ภัยคุกคามที่อานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในรับผิดชอบ
- การปฏิบัติงานที่สาคัญของกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน
- สรุป
๒
ส.

หลักฐาน
-พรบ.การจัด
ระเบียบส่วน
ราชการกลาโหม

๑๐๖
อนุผนวก ง – ๖ การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม
จานวน ๑,๐๖๕ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนาหน่วยให้กับผู้เข้ารับการศึกษา มีความสามารถ
เป็นผู้นาหน่วยทหารขนาดเล็กตั้งแต่ระดับกองร้อยลงมาได้ และเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการรบแบบจู่โจม และรู้จักประยุกต์ใช้การปฏิบัติการรบแบบจู่โจมในภูมิประเทศยากลาบาก
มาใช้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีได้ รวมทั้งสามารถนาความรู้ไปอานวยการฝึกหรือทาการฝึกหน่วย
ทหารอื่น ๆ ได้ด้วย
เรื่อง
๑. การฝึกในภาคที่ตั้ง
(กลางวัน ๑๑๐,
กลางคืน ๓๘)

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑๔๘ สด., ป. - การฝึกยิงปืนเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง
๑.นโยบาย
- การฝึกยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่
การศึกษา
เป็นบุคคล เป็นคู่ เป็นชุดยิง เป็นหมู่
กองทัพบกพ.ศ.
- ความอยู่รอดและการดารงชีพในสนามรบ
๒๕๕๕-๒๕๕๙
- การค้นหาและกาหนดที่ตั้งข้าศึกจากการยิง ๒.นโยบายการฝึก
- ยุทธวิธหี น่วยทหารขนาดเล็ก
กองทัพบกพ.ศ.
- การใช้แผนที่เข็มทิศ
๒๕๕๕-๒๕๕๙
- ทุ่นระเบิดกับระเบิดแสวงเครื่อง
๓.ร่างคป.๒๑-๗๖
- การลาดตระเวนซุ่มโจมตี
๔.เอกสารอื่นๆที่
- การต่อสู้ป้องกันตัว
เกี่ยวข้องกับการ
- คาสั่งยุทธการ
ฝึก–ศึกษาของ
๒. การฝึกในภาคป่าที่ราบ ๒๓๕ สด., ป. - การสะกดรอย
หน่วยเหล่าสาย
(กลางวัน ๑๖๐, กลางคืน
- การเล็ดลอดหลบหนี
วิทยาการ
๗๕)
- การทดสอบผู้ชานาญการทหารราบ
- การยิงปืน ปลย.ในอาคารกลางวันและกลางคืน
๓. การฝึกในภาคทะเลและ ๒๘๐ สด., ป. - การดารงชีพในทะเล , อันตรายในทะเล
ป่าที่ลุ่ม (กลางวัน ๑๑๐,
- เทคนิคการใช้เรือยาง
กลางคืน ๑๗๐)
- การลาดตระเวนชายฝั่ง
- การสละเรือใหญ่
- การลาดตระเวนค้นหาโจมตี (ปล่อยเกาะ)
- การเคลื่อนย้ายในป่าชายเลน
- การฝึกข้ามลาน้า
- ซุ่มโจมตีทางเรือ
- การฝึกพายเรือ
๔. การฝึกในภาคป่าภูเขา ๔๐๒ สด., ป. - ฝึกการวางที่ตรวจการณ์/เฝ้าตรวจถนน/
(กลางวัน ๑๖๐,
ภูมิประเทศสาคัญ/จัดชุดลาดตระเวนเฝ้า
กลางคืน ๒๔๒)
ตรวจร่วมกับพลซุ่มยิง
- ปัญหาลาดตระเวนหาข่าว เป็นจุด, พื้นที่,
เส้นทาง, รายงาน
- ปัญหาลาดตระเวนรบ ซุ่มโจมตีเป็นพื้นที่ใน
ลักษณะเข้าตีและ ลาดตระเวนค้นหาโจมตี

๑๐๗
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
- ฝึกปิดล้อมตรวจค้น และตีโฉบฉวยต่อ
หมู่บ้าน/เมืองเล็กในชนบทต่อเป้าหมาย
ยืนยันตั้งด่านตรวจเร่งด่วน/ประณีต
- ปัญหา ๑๒๐ ชม. ( ลาดตระเวนรบ,
ลาดตระเวนหาข่าว, สนับสนุนการรบตาม
แบบ, แทรกซึมเข้า-ออก)

หลักฐาน

๑๐๘
ผนวก จ ชั้นปีที่ ๕
อนุผนวก จ – ๑ วิชาการส่งกาลังบารุง
จานวน ๔๘ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการส่งกาลังบารุง ของ ทบ. สามารถ
ดาเนินการส่งกาลัง สป.ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. หลักการทั่วไปของการส่ง ๒
สช.
- กล่าวนา
นส.รร.สธ.ทบ.
กาลังบารุง
- ความหมายของการส่งกาลังบารุง
- วัตถุประสงค์ของการส่งกาลังบารุง
- ปัจจัยที่สาคัญในการส่งกาลังบารุง
- ขอบเขตของการส่งกาลังบารุง
๒. ระบบการส่งกาลังบารุง ๔
สช.
- กล่าวนา
ของ ทบ.ไทย
- หลักการจัดตั้งระบบขนส่งการสนับสนุนการ
ส่งกาลัง
๓. ศัพท์ทางการส่งกาลัง
๔
สช.
- กล่าวนา
บารุง
- ศัพท์ทางการส่งกาลังบารุง
๔. ขอบเขตของการส่งกาลัง ๔
สช.
- กล่าวนา
บารุง
- การส่งกาลัง
- การซ่อมบารุง
- การขนส่ง
- การบริการทางการแพทย์
- การบริการอื่น ๆ
๕. วงรอบการส่งกาลัง
๔
สช.
- กล่าวนา
- ความต้องการ, การจัดหา, การแจกจ่าย,
การจาหน่าย และการควบคุม
๖. คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ ๔
สช.
- กล่าวนา
ส่งกาลังบารุง
- คาสั่ง ทบ.ที่ ๔๘๗/๒๕๔๓ เรื่อง กาหนด
ภารกิจ นโยบาย แนวความคิดและความ
รับผิดชอบในการส่งกาลังบารุงของ ทบ.
๗. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ ๒
สช.
- กล่าวนา
ซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
- ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
พ.ศ.๒๕๒๔
๘. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ ๒
สช.
- กล่าวนา
จาหน่าย
- ร ะเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจาหน่ายยุทโธปกรณ์
พ.ศ.๒๕๓๙
๙. การจัดดินแดน
๒
สช.
- การจัดดินแดน
- ความหมาย และความสาคัญของการจัด
ดินแดน
- การจัดดินแดนของ ทบ.
- การปฏิบัติการทางทหาร
- การจัดหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบ

๑๐๙
เรื่อง
๑๐. การสอบระหว่างภาค
และประจาภาค

ชั่วโมง วิธีการสอน
๔

ส.

ขอบเขตการสอน
- การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
- กิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรมในยุทธบริเวณ

หลักฐาน

๑๑๐
อนุผนวก จ – ๒ วิชาการปฏิบัตกิ ารข่าวสาร
จานวน ๓๒ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน ทฤษฎี หลักนิยม องค์ประกอบการ
ปฏิบัติการข่ าวสาร และการปฏิบัติ การข่าวสารส าหรับหน่วยทหารขนาดเล็ก ตลอดจนการ
ปฏิบัติการข่าวสารในอดีต
เรื่อง
๑. การปฏิบัติการข่าวสาร

๒. หลักพื้นฐานของการ
ปฏิบัติการข่าวสาร

ชั่วโมง วิธีการสอน
๘ สช., สด. -

๘

๓. การปฏิบัติการข่าวสาร
ของกองทัพบก

๘

๔. การปฏิบัติการข่าวสาร
สาหรับหน่วยทหาร
ขนาดเล็ก

๑๖

สช., สด. สช., สด. สช., สด. -

ขอบเขตการสอน

กล่าวนา
ความหมายของการปฏิบัติการข่าวสาร
การสื่อสารทางยุทธศาสตร์
หลักนิยมสาหรับการปฏิบัติข่าวสารของ
กลาโหม
หลักนิยมการปฏิบัติการข่าวสารร่วม
สรุปการปฏิบัติการข่าวสาร
กล่าวนา
หลักการพื้นฐานของการปฏิบัติการข่าวสาร
ทฤษฎี/หลักนิยมของการปฏิบัติการข่าวสาร
องค์ประกอบของการปฏิบัติการข่าวสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการ
ปฏิบัติการข่าวสาร
การปฏิบัติการด้านข่าวสาร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
สรุป
กล่าวนา
องค์ประกอบของการปฏิบัติการสารสนเทศ
สงครามอีเลกทรอนิกส์
การปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การ ปจว.
การลวง
การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
การทาลายทางกายภาพ
การรักษาความปลอดภัย
การต่อต้านข่าวกรอง
การต่อต้านการลวง
การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ
การประชาสัมพันธ์
กล่าวนา
การปฏิบัติการด้านข่าวสาร ข้อมูล และ
ภาพลักษณ์
การ รปภ.การปฏิบัติการ
การ ปจว
การลวง
การสงคราอีเลกทรอนิกส์

หลักฐาน
-รส.๓-๑๓
-รส.๑๑-๗๕
-รส.๓๔-๑
-รส.๓-๓๓
-รส.๒๔-๗

๑๑๑
เรื่อง

๕. การศึกษาเป็นคณะและ
การแถลงผล

ชั่วโมง วิธีการสอน

๔

๖. การสอบระหว่างภาคและ ๔
ประจาภาค

สช., สด. ส.

ขอบเขตการสอน
การปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การ รปภ.บุคคล/เอกสาร/สถานที่
การทาลายทางกายภาพ
การต่อต้านการลวง
การต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ
การต่อต้านข่าวกรอง
การประชาสัมพันธ์และการเสนาสนเทศ
การปฏิบัติการกิจการพลเรือน
สรุป
แนวทางการปฏิบัติการข่าวสารของ ทบ.
การฝึกปฏิบัติตามบ่งการ
สรุป

หลักฐาน

๑๑๒
อนุผนวก จ – ๓ วิชาระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกาลังพล
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกาลังพล
เรื่อง
๑. ระเบียบงานสารบรรณ

๒. สิทธิกาลังพล

๓. การสอบระหว่างภมาค
และประจาภาค

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑๔ สช., สด. - กล่าวนา
-ระเบียบทบ.
- ความจาเป็นของการปฏิบัติงานตามระเบียบ ว่าด้วยงาน สาร
งานสารบรรณ
บรรณ พ.ศ.
- ประเภทงานหนังสือราชการ การเก็บรักษา ๒๕๕๕
ยืม และทาลาย หนังสือราชการ
- การจัดทาหนังสือราชการตามระเบียบงาน
สารบรรณ และชั้นความลับ
- การร่างและบันทึกหนังสือราชการ การสาเนา
และแจกจ่าย
- สรุป
๑๔ สช., สด. - กล่าวนา
ข้อบังคับ
- สิทธิของกาลังพลด้านการเงิน
กระทรวง
- การเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการของรัฐ
กลาโหมว่าด้วย
- การเบิก-จ่ายเงินอื่น
เงินราชการ
- สรุป
พ.ศ.๒๕๕๔
๔
ส.

๑๑๓
อนุผนวก จ – ๔ ศึกษาดูงานกองทัพภาค
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับทราบภารกิจ การจั ดหน่วย และการปฏิบัติงานของหน่วยระดับ
กองทัพภาค กองพล กรม และกองพัน ทั้งการปฏิบัติงานในที่ตั้งและในสนามชายแดน รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานที่สาคัญทางวัฒนธรรม ศึกษาสภาพสังคมจิตวิทยาในพื้นที่
ที่ตั้งหน่วยทหาร และตามแนวชายแดน
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. หน่วยระดับ ทภ. กองพล ๑๖ สช., สด., - การศึกษาดูงาน ทภ. และกองพล (๑๒)
กรม กองพัน
ป.
๑. การบรรยายภารกิจ การจัดหน่วย และ
การปฏิบัติงาน
๒. ชมการสาธิต/เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การ
ปฏิบัติงานโครงการที่สาคัญของหน่วย
- การศึกษาดูงานกรม กองพัน (๑๖)
๑. การบรรยายภารกิจ การจัดหน่วย และ
การปฏิบัติงาน
๒. ชมการสาธิตงานการปฏิบัติที่สาคัญของ
หน่วย
๒. หน่วย บชร. และ มทบ./ ๘ สช., สด., - การบรรยายภารกิจ การจัดหน่วย และการ
จทบ. ในแต่ละพื้นที่
ป.
ปฏิบัติงานของ บชร. หรือ จทบ./ มทบ.
- ชมการสาธิต ระบบการส่งกาลัง สป. การซ่อม
บารุง และการบริการตามความรับผิดชอบ
๓. ดูงานและฝึกปฏิบัติงาน ๓๒ สช., สด., - การบรรยายภารกิจ การจัดหน่วย และการ
ตามหน่วย กกล.ป้องกัน
ป.
ปฏิบัติงานของ กกล. และฐานปฏิบัติการ
ชายแดน และฐานปฏิบัติ
ตามแนวชายแดน
การตามแนวชายแดน
- การฝึกปฏิบัติงานตามฐานปฏิบัติการ ระยะ
เวลา ๓-๕ วัน (แบ่งพวก นนร.แยกตามฐาน
ปฏิบัติการ)
๔. การศึกษาดูงานหน่วยงาน ๘ สช., สด., - การบรรยายภารกิจ การจัดหน่วย และการ
ด้านความมั่นคงอื่นๆ ใน
ป.
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทหารพราน, ตชด.,
พื้นที่ เช่น ตารวจ ตชด.,
ตารวจภูธร, ตม., อส. ในพื้นที่
อส.
- เยี่ยมชมการสาธิตหรือปฏิบัติงานของหน่วย
งานความมั่นคงอื่น ๆ ในพื้นที่
๕. การศึกษาดูงานหน่วยงาน ๖ สช., สด., - การเยี่ยมชม การดาเนินงานของหน่วยงาน
หรือองค์กรภาครัฐและ
ป.
ภาครัฐและเอกชน อาทิ หน่วยงานรถไฟ
เอกชน
หน่วยงานผลิต สป.หรือยุทธภัณฑ์ทางทหาร
เขื่อนผลิตไฟฟ้า พิพิธภัณฑ์ทางทหาร หรือ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนั้น
๖. การศึกษาดูงานสภาพ
๘ สช., สด., - การศึกษาสภาพสังคมจิตวิทยาตาม
สังคมจิตวิทยาหรือ
ป.
แนวชายแดน หรือในท้องถิ่น อาทิ
สถานที่สาคัญที่มีชื่อเสียง
สะพานมิตรภาพ วัดที่มีชื่อเสียง แหล่งมรดก
และแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรม

หลักฐาน

๑๑๔
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
วัฒนธรรมทางศาสนา
พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่

ขอบเขตการสอน

หลักฐาน

๑๑๕
อนุผนวก จ – ๕ (๑) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารราบ
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภารกิจ และการดาเนินงานของเหล่าทหารราบ
ที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. การแบ่งส่วนราชการของ ๑๓
สช.
- การกิจ การจัดส่วนราชการ และการ
กห. และเหล่าทหารใน ทบ.
ดาเนินงานของกองทัพบก (๔)
- การแบ่งเหล่าของกองทัพบก (๒)
- ภารกิจ ขีดความสามารถ และการจัดหน่วย
ทหารราบ (๖)
ส.
- สอบ (๑)
๒. ความรู้เบื้องต้นการ
๒๗
สนับสนุนการรบ
๒.๑ วิชาอาวุธ
(๘)
สช.
- การใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและอาวุธต่อสู้รถถัง
ทางยุทธวิธี (๒)
สช., สอ. - อาวุธศึกษา ค.๘๑ มม. (๒)
- อาวุธศึกษา ค.๑๒๐ มม. (๒)
- อาวุธศึกษา ปรส.๑๐๖ (๒)
๒.๑ วิชายุทธวิธี
(๑๒) สช.
- แผนการยิงสนับสนุนของ ป. และ ค.

๒.๓วิชายานยนต์

(๖)

สช.

๒.๔ สอบ
(๑)
๓. การปฏิบัติทางยุทธวิธีของ ๕๑
หน่วยระดับหมวดปืนเล็ก
ในกรอบของกองร้อย
อาวุธเบา
๓.๑ วิชายุทธวิธี
(๓๑)

ส.

สช.

หลักฐาน
- รส.๑
- รส.๑๐๑-๕

- แนวสอน รร.ร.ศร.
เรื่อง ค.๘๑ มม.,
ค.๑๒๐ มม., ปรส.
๑๐๖ มม.

- แนวสอน รร.ร.ศร.
เรื่อง แผนการยิง
ประสาน พ.ศ.
๒๕๕๗
๑. คุณลักษณะยานยนต์ทหาร (๑)
- แนวสอน รร.ร.ศร.
- อธิบายคุณลักษณะของยานยนต์ที่ใช้ใน วิชายานยนต์
ราชการทหาร และการแบ่งประเภทของยาน ทหาร เล่ม ๕/๒
ยนต์ทหาร
- อจย.๗-๑๑ ลง
๒. ยานยนต์ กรม ร.
๒๕ ก.พ.๕๒
- อธิบายชนิดของยานยนต์ แบบของยาน - คาสั่ง ทบ.
ยนต์ ความมุ่งหมายในการใช้และข้อมูล
(เฉพาะ) ที่
รายละเอียดของยานยนต์ที่ใช้ในอัตรา กรม ร. ๔๐/๕๕ ลง ๑
(๒)
พ.ย.๕๕
- เรื่องที่ศึกษามาแล้วทั้งหมด

-

หลักนิยมการรบอากาศ – พื้นดิน (๒)
ระบบปฏิบัติการในสนามรบ (๔)
หลักพื้นฐานการรบด้วยวิธีรุก (๒)
มว.ปล. ในการเข้าตีเวลากลางวัน (๒)
มว.ปล. ในการเข้าตีระหว่างทัศนวิสัยจากัด
(๒)

๑๑๖
เรื่อง

๓.๒ วิชาฝ่ายอานวยการ

๔. วิชาครูทหาร

ชั่วโมง วิธีการสอน

(๒๐) สช.
สช., สด. สช.
ป.
ส.
๒๐ สช., สด., ป.
-

๕. ความรู้เรื่องการปฏิบัติงาน ๑๗
ตามวงรอบประจาปีของ
หน่วยระดับกองพันลงมา

สช., สด. -

๖. ความรู้เรื่องการปฏิบัติงาน ๑๗
ในสนาม หรือการปฏิบัติ
ภารกิจพิเศษอื่น ๆ

ส.
สช., สด. -

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
หลักพื้นฐานการรบด้วยวิธีรับ (๒)
มว.ปล. ในการรบด้วยวิธีรับ (๒)
การรบด้วยวิธีร่นถอย (๒)
ทหารราบยานเกราะ (๖)
หลักพื้นฐานการลาดตระเวน (๒)
การลาดตระเวนหาข่าว (๒)
การลาดตระเวนรบ (๒)
สอบ (๑)
การจัดและหน้าที่ของฝ่ายอานวยการ (๒) - รส.๑๐๑-๕
ระเบียบการนาหน่วย (๒)
- รส.๗-๘
การประมวลสถานการณ์ (๔)
แผนและคาสั่งยุทธการ (๒)
การฝึกออกคาสั่งยุทธการด้วยวาจาประกอบ
ภูมิประเทศจาลอง (๘)
สอบ (๒)
หลักการสอนเบื้องต้น
- รส.๒๑-๖
บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของครู
- แนวสอน รร.ร.ศร.
หลักการสอนและการดาเนินการสอน
วิชาครูทหาร
วิธีสอบแบบต่าง ๆ และอุปกรณ์การสอน
เทคนิคการพูด การถาม ทักษะการถ่ายทอด
การเตรียมการสอนและการทาแผนการสอน
การประเมินผล
การฝึกที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติ
วัตถุประสงค์การฝึก
การวางแผนการฝึก
การดาเนินการฝึก
การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครู
สอบ
งานตามวงรอบประจาปีของฝ่ายอานวยการ
(๖)
การปฏิบัติงานของฝ่ายอานวยการกองพัน
และเจ้าหน้าที่กองร้อย (๖)
งานในหน้าที่ระดับ ผบ.หมู่, ผบ.มว. และ รอง
ผบว.มว. (๑)
งานในหน้าที่ระดับ ผบ.ร้อย และ รอง ผบ.
ร้อย (๑)
สอบ (๑)
การจัดกองกาลังป้องกันชายแดน (๑)
ภารกิจของหน่วยในสนาม หรือกองกาลัง
ป้องกันชายแดน (๑)
การปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มว. หรือ ผบ.ฐาน ฯ (๑)
ความหมายของฐานปฏิบัติการ และ
แนวความคิดการป้องกันฐานที่ตั้ง (๑)

๑๑๗
เรื่อง

๗. ความรู้เรื่องการฝึกตาม
วงรอบประจาปีของ
กองทัพบก

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๗

ขอบเขตการสอน
- มาตรการป้องกันฐานที่ตั้ง และการจัดพื้นที่ใน
การระวังป้องกัน (๑)
- กรณีศึกษาการตั้งฐานปฏิบัติการในยุคต่าง ๆ
(๒)
- หลักปฏิบัติในการป้องกันฐานปฏิบัติการใน
พื้นที่ จชต. (๒)
- ข้อพิจารณาในการเลือกที่ตั้งของฐาน
ปฏิบัติการและพื้นที่รับผิดชอบ (๒)
- มาตรการในการป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิด
ขึ้นกับฐานปฏิบัติการจากการกระทาของผู้ก่อ
เหตุรุนแรง (๒)
- ระเบียบปฏิบัติประจาสาหรับกาลังพลในฐาน
ปฏิบัติการ (๒)
ส.
- สอบ (๑)
สช., สด. ๑. การฝึกตามวงรอบ (๑๐)
- การฝึกครูทหารใหม่และสิบตรีกอง
ประจาการ
- การฝึกทหารใหม่และการฝึกเฉพาะหน้าที่
- การฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด
- การฝึกเป็นหน่วยกองร้อย
- การฝึกเป็นหน่วยกองพัน
๒. การฝึกพิเศษเพิ่มเติมตามทีกองทัพบกกาหนด
(๖)
- การแข่งขันหมู่ ตอน หมวด
- การแข่งขันหน่วยทหารขนาดเล็ก
- การแข่งขันหน่วยทหารทรหด
ส.
๓. สอบ (๑)

หลักฐาน

๑๑๘
อนุผนวก จ – ๕ (๒) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารม้า
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภารกิจ และการดาเนินงานของเหล่าทหารม้ า
มีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานระดับหมวดเพียงพอที่จ ะสามารถทาหน้าที่ผู้บังคับหมวดหรือ
ผู้บังคับหน่วยระดับหมวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. ประวัติศาสตร์และ
๑๓
สช.
- ประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของเหล่า
บทบาทของเหล่าทหาร
ทหารม้า
ม้า
- บทบาทและหลักนิยมของเหล่าทหารม้า
- คุณักษณะ ขีดความสามารถ และขีดจากัด
ของเหล่าทหารม้า
๒. การนาทางทหารของเหล่า ๒๔
สช.
- หน้าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่ง
ทหารม้า
- ลักษณะการนาทางทหาร
- ระเบียบการนาหน่วย
- คาสั่งการรบ
- สัญลักษณ์และเครื่องหมายทางทหารของ
เหล่าทหารม้า
๓. ภารกิจและการจัดของ ๑๘
สช.
- ภารกิจและการจัดของกองพล กรม และ
เหล่าทหารม้า
กองร้อยชุดรบ
- ภารกิจและการจัดของหน่วยทหารม้ารถถัง
ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และทหารม้า
ลาดตระเวน
- ภารกิจและการจัดของหน่วยทหารม้าใช้ม้า
และหน่วยทหารม้าอากาศ

๔. ยุทโธปกรณ์ของเหล่า
ทหารม้า

๑๒

สช.

-

๕. การใช้งานยุทโธปกรณ์
ของเหล่าทหารม้า

๑๘

สช.

-

หลักฐาน
- แนวนอน
รร.ม.ศม.
- อจย.๑๗-๑๕ พ.ศ.
๒๕๑๙
- รส.๖-๒๒
- รส.๗๑-๑
- รส.๑๗-๑๕
- แนวสอน ๑๗-๑๑๐๐ พ.ศ.๒๕๕๒

- อจย.๑๗-๑ พ.ศ.
๒๕๑๘
- อจย.๑๗-๑๕ พ.ศ.
๒๕๑๙
- อจย.๑๗-๒๑ พ.ศ.
๒๕๒๗
- อจย.๑๗-๒๕ (พ.)
พ.ศ.๒๕๒๘
- อจย.๑๗-๕๕ พ.ศ.
๒๕๒๒
- อจย.๒-๑๕
- อจย.๑๗-๕๗ (ฮ)
ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้าไทย
- แนวสอน รร.ม.ศม.
ยุทโธปกรณ์เปรียบเทียบของเหล่าทหารม้าใน - สถาบันเทคโนโลยี
ภูมิภาคอาเซียน
ป้องกันประเทศ
กห.
การขับยานรบและการใช้ทัศนสัญญาณ
- แนวสอน รร.ม.ศม.
การปฏิบัติการยิงอาวุธรถถัง
- คท.๙-๒๓๕๐การใช้เครื่องช่วยฝึก TACOS
๒๕๓-๑๐
การใช้เครื่องช่วยฝึก SAAB BT ๔๖
- รส.๑๗-๑๒-๓

๑๑๙
เรื่อง
๖. การใช้ม้าและสัตว์ต่าง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๖
สช.
- การใช้ม้าและเครื่องม้า
- การใช้สัตว์ต่างและเครื่องสัตว์ต่าง

๗. บทบาทและหน้าที่ใน
๖
หมวดรถถัง
๘. การปฏิบัติทางยุทธวิธีของ ๑๒
หมวดรถถัง
๙. บทบาทและหน้าที่ใน
หมวดทหารม้าบรรทุก
ยานเกราะ
๑๐. การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ของหมวดทหารม้า
บรรทุก ยานเกราะ
๑๑. บทบาทและหน้าที่ใน
หมวดลาดตระเวน
๑๒. การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ของหมวดลาดตระเวน
๑๓. กองร้อยชุดรบ

๖

สช.
สช.

- บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ตาแหน่งในหมวดรถถัง
- การรบด้วยวิธีรุก
- การปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับ
- การรบด้วยวิธีร่นถอย
- บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
- รส.๑๗-๒๕
ตาแหน่งในหมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ

๑๒

-

๖

-

๑๒

-

๒๒

หลักฐาน
- คาสั่ง ทบ.ที่
๓๗๒/๑๒ พ.ศ.
๒๕๑๒
- คาสั่ง ทบ.ที่
๓๗๐/๑๒ พ.ศ.
๒๕๑๒
- รส.๑๓-๑๐๐-๑
- รส.๑๗-๑
- รส.๑๗-๑๕
- รส.๑๗-๑
- รส.๑๗-๑๕

-

การรบด้วยวิธีรุก
การปฏิบัติการรบด้วยวิธีรับ
การรบด้วยวิธีร่นถอย
การลาดตระเวน และการรบภายใต้สภาพ
พิเศษ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามตาแหน่ง
ในหมวดลาดตระเวน
การลาดตระเวนและการระวังป้องกัน
การรบด้วยวิธีรุก
การรบด้วยวิธีรับ
การรบด้วยวิธีร่นถอย
การปฏิบัติการร่วมกันของหมวดเป็นกองร้อย
ชุดรบ
ภาพสนามรบ และการดัดแปลงที่มั่น

- รส.๑๗-๒๕

- รส.๑๗-๕๕
- รส.๑๗-๙๕
- รส.๑๗-๕๕
- รส.๑๗-๙๕
- รส.๑๗-๑๕
- รส.๑๗-๑๗

๑๒๐
อนุผนวก จ – ๕ (๓) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารปืนใหญ่
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : - เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติของชุดหลักยิง ป.
สนาม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยิง ป.สนามได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น ผตน.ป. และ นอย. ได้ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะขีด
ความสามารถของอาวุธปืนใหญ่ และจรวด ที่มีใช้อยู่ใน ทบ. ไทย และมีความรู้เกี่ยวกับกระสุน
และชนวนที่ใช้กับปืนใหญ่สนามด้วย
- มีค วามรู้ พื้นฐานในวิท ยาการสมั ยใหม่เ กี่ย วกั บวิช ายุ ทธวิธี ป.สนาม จนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติภารกิจตามตาแหน่งหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถอธิบายอาวุธ ปตอ. ลากล้องของ ทบ. ไทย สามารถใช้เครื่องเล็งอาวุธ ปตอ. ทาการยิง
เป้าหมายทางอากาศ และการใช้ ปตอ. ทางยุทธวิธี ได้
- มีความรู้ในวิชาการสื่อสารในหน่วย ป. สนาม เกี่ยวกับระเบียบการสื่อสาร และระบบการ
สื่อสารเท่าที่จาเป็น
- มีความรู้เกี่ยวกับคาจากัดความ การเก็บรักษากระสุนและวัตถุระเบิด การรายงาน การควบคุม
การสารวจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นผลดีของหน่วย
เรื่อง
๑. หลักยิง ป.สนาม
๑.๑ การอานวยการยิง ป.

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๙๔
(๓๔) สช.,ป, ๑. แผ่นเรขายิงจากงานแผนที่ (๔)
-รส.๖–๔๐
- การสร้างแผ่นเรขายิงจากงานแผนที่
- การกรุยที่ตั้งเป้าหมายและการแก้ของ
ผู้ตรวจการณ์หน้า
- การหาและประกาศหลักฐานแผ่นเรขา
๒. ตารางและอุปกรณ์ที่ใช้หาหลักฐานยิง (๔) -รส.๖–๔๐
- ตารางต่าง ๆ ของตารางยิง
- สภาพมาตรฐานของตารางยิง
- การคานวณเพื่อหาหลักฐานยิงมุมเล็ก
และมุมใหญ่จากตารางยิง
- การหาหลักฐานยิงมุมเล็กและมุมใหญ่จาก
บรรทัดตารางยิงและบรรทัดมุมพื้นที่ยิง
๓. ข่าวสารในการดาเนินภารกิจยิง (๔)
-รส.๖–๔๐
- หัวข้อของคาสั่งยิง (คาสั่ง นอย.) และ
มาตรฐาน ที่กาหนด
- การวิเคราะห์เป้าหมายและผลของกระสุน
- องค์ประกอบของคาสั่งยิงและมาตรฐานที่
กาหนด
- ข่าวถึงผู้ตรวจการณ์หน้าและข่าวสาร
เพิ่มเติม
๔. การดาเนินกรรมวิธีในการหาหลักฐานยิง (๘) -รส.๖–๔๐
- วิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ใน
ศอย. เมื่อได้รับภารกิจยิง

๑๒๑
เรื่อง

๑.๒ การปรับการยิง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
- ส่วนประกอบของหลักฐานยิง
- การบันทึกหลักฐานต่าง ๆ ไว้ในบันทึก
การยิง
๕. การฝึกดาเนินกรรมวิธีในการหาหลักฐานยิง -รส.๖–๔๐
(๑๒)
- การฝึกปฏิบัติในการดาเนินภารกิจยิงเป็น
พื้นที่มุมเล็กด้วยชนวนไว, ชนวนเวลา และ
ชนวนวีที
- การฝึกปฏิบัติการดาเนินภารกิจยิง
กระสุนควัน
- การฝึกปฏิบัติการดาเนินภารกิจยิงกระสุน
ส่องแสง
ส.
๖. สอบ (๒)
(๒๙) สช.,สด.,. ๑. เครื่องช่วยในการตรวจการณ์ (๘)
-รส.๖–๓๐
ป
- หลักฐานเพิ่มเติมแผนที่
- แผ่นพัดตรวจการณ์
- ภาพภูมิประเทศสังเขปและแผนผังจุดอ้าง
- แผนผังการเห็น
- การวัดมุมด้วยมือ
- กล้องส่องสองตา
- เข็มทิศ M.2
- กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
- กล้องตรวจการณ์กลางคืน
- เวลาต่างแสง – เสียง
สช., ป. ๒. การกาหนดที่ตั้งเป้าหมายส่งคาขอยิงและ -รส.๖–๓๐
การปรับการยิง (๘)
- วิธีการกาหนดที่ตั้งเป้าหมาย
- การกาหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยวิธีพิกัด
ตาราง
- การกาหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยวิธีโปล่าร์
- การกาหนดที่ตั้งเป้าหมายโดยวิธีย้ายจาก
จุดทราบที่ตั้ง
- สรุป
- องค์ประกอบคาขอยิง
- การเลือกใช้กระสุนและชนวน
- หลักมูลฐานในการปรับการยิง
- การยิงเป็นพื้นที่
- การยิงประณีต
- บันทึกช่วยผู้ตรวจการณ์หน้า
- การใช้กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ ใน
การปรับการยิง

๑๒๒
เรื่อง

๑.๓ อาวุธศึกษา ป.

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
ป.
๓. การฝึกปรับการยิงโดยใช้เครื่องช่วยฝึก (๑๒)
- การกาหนดที่ตั้งเป้าหมาย ส่งคาขอยิง
และการปรับการยิง
ส.
๔. สอบ (๑)
(๑๒) สช.
๑. ประวัติและวิวัฒนาการของปืนใหญ่ (๑)
- ประวัติและวิวัฒนาการของปืนใหญ่
สมัยต่าง ๆ
๒. ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. M 101 A1
(ปรับปรุง) (๑)
- คุณลักษณะขีดความสามารถ,ชิ้นส่วน
สาคัญ ๆ ระบบของเครื่องรับแรงถอยและ
เครื่องช่วยทางให้ทางสูงของ ป.
๓. ปบค.๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. M 56, ปบค.๓๙
ขนาด ๑๐๕ มม.LG - 1 MK 2 , ปบค.๕๔
ขนาด ๑๐๕ มม.LG - 1 MK 1 (๑)
- คุณลักษณะขีดความสามารถ,ชิ้นส่วน
สาคัญ ๆ ระบบของเครื่องรับแรงถอย, เครื่อง
ช่วยทางให้ทางสูง และ ฐานตั้งยิง ของ ป.
๔. ปบค.๔๙ ขนาด ๑๐๕ มม. M 119, ปนร.
๕๒ ขนาด ๑๕๕มม. CAESAR (๑)
- คุณลักษณะขีดความสามารถ,ชิ้นส่วน
สาคัญ ๆ ระบบของเครื่องรับแรงถอย,
เครื่องช่วยทางให้ทางสูง และฐานตั้งยิงของ ป.
๕. ปนร.๒๐ ขนาด ๑๕๕มม. M 71 , ปนร.
๓๔ ขนาด๑๕๕ มม.GHN 45A1 (๑)
- คุณลักษณะขีดความสามารถ,ชิ้นส่วน
สาคัญ ๆ ระบบของเครื่องรับแรงถอย,เครื่อง
ช่วยทางให้ทางสูง และฐานตั้งยิงของ ป.
๖. ปกค.๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. M 198 (๑)
- คุณลักษณะขีดความสามารถ,ชิ้นส่วน
สาคัญ ๆ ระบบของเครื่องรับแรงถอย,เครื่อง
ช่วยทางให้ทางสูง และฐานตั้งยิงของ ป.
๗. ปกค.๓๗ ขนาด ๑๕๕ มม.M 109 A5 (อจ.),
รถสายพานบรรทุกกระสุน M992 A1 (๑)
- คุณลักษณะขีดความสามารถ,ชิ้นส่วน
สาคัญ ๆ ระบบของเครื่องรับแรงถอยและ
เครื่องช่วยทางให้ทางสูงของ ป., ระบบลาเลียง
กระสุนของรถ
๘. จรวด DTI , จรวด SR4 (๑)
- คุณลักษณะขีดความสามารถ

หลักฐาน
-รส.๖–๓๐

-อว.๐๐๑
-คท.๙–๑๐๕๒๐๓–๑๒

-คท.๙–๑๐๕๒๐๓–๑๒
-ค๖-๑๑

-คู่มือปืนใหญ่
อัตตาจรล้อยาง
CAESAR
-คท.๙-๒๕๒๐๑๕๕–๑๐

-คท.๙๐–๒๖๐๐๕๐๑๐
-คท.๙-๑๐๒๕–
๑๕๕–๑๐
-นท.๙-๒๓๕๐-๓๑๑
–๑๐

-คู่มือจรวดDTI
-คู่มือจรวดSR4

๑๒๓
เรื่อง

๑.๔ ส่วนยิง ป. สนาม

ชั่วโมง วิธีการสอน

(๑๙)

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๙. กระสุน – ชนวน (๓)
คู่มือที่เกี่ยวข้อง
- คุณลักษณะ, ส่วนประกอบ และการทา
งานของกระสุน ดินส่ง และชนวนชนิดต่าง ๆ
ที่มีใช้ใน ทบ.
๑๐. สอบ (๑)
๑. การจัดและหน้าที่ส่วนยิง ป.สนาม (๒)
-รส.๖–๕๐
- กล่าวนา, ประสิทธิผลของ ป.สนาม,
ความอยู่รอด,การจัดส่วนยิง ป.สนาม, หน้าที่
ความรับผิดชอบของส่วนยิง ป.สนาม
๒. ศัพท์ที่ใช้ในส่วนยิง (๓)
-รส.๖–๕๐
- กล่าวนา, ศัพท์เกี่ยวกับแผนที่ และมุมภาค
ศัพท์เกี่ยวกับส่วนยิง
๓. เครื่องควบคุมการยิง (๔)
-รส.๖–๕๐
- เครื่องควบคุมการยิงบนรถปืน กล้องเล็ง
พาโนรามิค, กล้องข้อศอกหรือกล้องยิงเล็งตรง,
เครื่องให้ระยะยิง, เครื่องตั้งมุมยิงประณีต, ข้อ
พึงระลึกในการใช้เครื่องควบคุมการยิง
- เครื่องควบคุมการยิงนอกรถปืน
คุณลักษณะทั่วไปของกล้องกองร้อย เอ็ม.๒,
เข็มทิศ เอ็ม.๒, คอลลิมิเตอร์, หลักเล็ง, แผ่น
กรุย เอ็ม.๑๗
- การทดสอบตามกาหนดเวลา, การเตรียม
การทดสอบ, การทดสอบเครื่องตั้งมุมยิง
ประณีต, การทดสอบเครื่องให้ระยะยิงของปืน
๔. คาสั่งยิง (๔)
-รส.๖–๕๐
- การขานตัวเลข, ลาดับและองค์ประกอบ
ของคาสั่งยิง, รายละเอียดของคาสั่งยิง, การ
กาหนดคาสั่งยิงให้เป็นมาตรฐาน, ตัวอย่าง
คาสั่งยิง, หยุดยิง หยุดบรรจุ, จบภารกิจ, การ
ทวนคาสั่งยิง, เป้าหมายตามแผน, การรายงาน
การแก้คาสั่งยิงให้ถูกต้อง, คาสั่งอื่น ๆ การ
แก้ไขคาสั่งยิง,การยิงกวาด,การยิงเขตการยิง
เป้าหมายสาคัญ
๕. การปรับเส้นเล็ง (๒)
-รส.๖–๕๐
- การปรับเส้นเล็งโดยวิธีแผ่นเป้าทดสอบ, -คท.๙-๑๐๒๕ การปรับเส้นเล็งโดยวิธีที่หมายเล็งไกล, การ
๒๑๑–๑๐
ปรับเส้นเล็งโดยวิธีมุมมาตรฐาน, การปรับเส้น
เล็งโดยวิธีกล้องกองร้อย, การปรับเส้นเล็งโดย
วิธีใช้คอลลิมิเตอร์

๑๒๔
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ส.
๒. ยุทธวิธี ป.สนาม
๒.๑ ยุทธวิธี ป.สนาม

๒.๒ การปฏิบัติของหน่วย
ป.สนาม

๒๔
(๑๐)

สช.

(๑๔)

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
๖. การตั้ง ป. ตรงทิศ (๒)
- กล่าวนา, การตั้ง ป. ตรงทิศ วิธีกล้อง
กองร้อยโดยใช้มุมตรงทิศ, การตั้ง ป. ตรงทิศ
วิธกี ล้องกองร้อยโดยใช้เข็มทิศ, การตั้ง ป. ตรง
ทิศ วิธีใช้เข็มทิศ เอ็ม ๒, การตั้ง ป. ตรงทิศวิธี
ที่หมายเล็งและมุมทิศ, การตั้ง ป. ตรงทิศวิธี
หมายแนวลากล้องปืน, การเล็งขนานคู่, การ
ปักหลักเล็ง, การตรวจสอบการตั้ง ป.ตรงทิศ
๗. การปฏิบัติเกี่ยวกับกระสุน (๒)
- การจับถือกระสุน,เก็บรักษากระสุนใน
สนาม
- การปฏิบัติเมื่อ ป.ยิงต่อไปไม่ได้
- การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้
๘. สอบ (๑)

หลักฐาน

๑. ภารกิจทางยุทธวิธีของ ป.สนาม (๓)
-รส.๖–๒๐
- ภารกิจทางยุทธวิธีแบบมาตรฐาน
- ภารกิจช่วยโดยตรง
- ภารกิจเพิ่มเติมกาลังยิง
- ภารกิจช่วยส่วนรวม
- ภารกิจช่วยส่วนรวม – เพิ่มเติมกาลังยิง
- ภารกิจทางยุทธวิธีแบบไม่มาตรฐาน
- คาสั่งเตือน
๒. ป.สนามสนับสนุนการรบด้วยวิธีรุก, รับและ
ร่นถอย (๖)
- การยิงของทหารปืนใหญ่สนามในการ
สนับสนุนการรบ ด้วยวิธีรุก
- ทหารปืนใหญ่สนามในการสนับสนุนการ
รบด้วยวิธีรับ
- การยิงของทหารปืนใหญ่สนามในการ
สนับสนุนการรบ ด้วยวิธีรับ
- ทหารปืนใหญ่สนามในการสนับสนุนการ
รบด้วยวิธีร่นถอย
- การถอนตัว
- การรบหน่วงเวลา
- การถอย
๓. สอบ (๑)
๑. การจัดพื้นที่ตั้งหน่วย ป.สนาม (๒)
-รส.๖–๒๐
- นิยามศัพท์
- การจัดพื้นที่ตั้ง ร้อย.ป.สนาม
- การจัดพื้นที่ตั้ง บก.พัน.และ ร้อย.บก.บร.

๑๒๕
เรื่อง

๓. แผนที่ ป.และการค้นหา
เป้าหมาย

ชั่วโมง วิธีการสอน

๒

๔. ปืนใหญ่ตอ่ สู้อากาศยาน ๔๐
๔.๑ อาวุธศึกษา ปตอ.
(๗)

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
๒. การระวังป้องกันที่ตั้งหน่วย ป.สนาม (๓)
- มาตรการป้องกัน
- หลักการป้องกัน
- การระวังป้องกัน
- การใช้อาวุธ
- การเตรียมการป้องกันของ ร้อย.ป.สนาม
ลากล้อง
๓. การเปลี่ยนที่ตั้งหน่วย ป. สนาม (๒)
- การวางแผนการเปลี่ยนที่ตั้ง
- วิธีการเปลี่ยนที่ตั้ง
- การเปลี่ยนที่ตั้งของ พัน.ป.ชต.
- การเปลี่ยนที่ตั้งของ พัน.ป.พย.
- การเปลี่ยนที่ตั้งของ พัน.ป.ชร.
- การเปลี่ยนที่ตั้งของ พัน.ป. ชร. – พย.
- การเปลี่ยนที่บังคับการ
๔. การ ลลขต.ของ ร้อย.ป.สนาม (๔)
- ความมุ่งหมาย
- การเตรียมการลาดตระเวน
- ขั้นตอนในการ ลลขต.ร้อย.ป.สนาม
- การปฏิบัติตามขั้นตอนในการ ลลขต.
ร้อย.ป.สนาม
๕. การเข้าที่ตั้งยิงฉุกเฉิน ร้อย.ป.สนาม (๒)
- การจัดขบวนเดินของกองร้อย ป.
- การกาหนดจุดตรวจสอบ
- การนาปืนเข้าที่ตั้งยิงฉุกเฉินและดาเนิน
การยิง
๖. สอบ (๑)
๑. กล่าวนางานแผนที่ ป. (๒)
- ภารกิจและการวางแผนงานแผนที่
- ความรับผิดชอบ
- หน้าที่ของเจ้าหน้าที่แผนที่ ป.

สช., สอ. ๑. อาวุธและยุทโธปกรณ์ ปตอ.ทบ. ไทย (๑)
- คุณลักษณะของ ปตอ. ๑๒.๗ มม. แบบ
เอ็ม. ๑๖(อจ.), ปตอ. ๑๒.๗มม. แบบ เอ็ม. ๕๕
(ลจ.), ปตอ. ๒๐ มม. วัลแคน อจ. และ ลจ.,
ปตอ.๔๐มม. แอล ๖๐ ลจ. และ อจ., ปตอ.
๔๐มม. (อังกฤษ),ระบบอาวุธ ปตอ. ๔๐ มม.
แอล๗๐ (สวีเดน) ควบคุมการยิงด้วยเรดาร์,
ระบบอาวุธ ปตอ. ๕๗ มม. ของ สปจ.,ระบบ
อาวุธนาวิถีเรดอาย, ระบบอาวุธ นาวิถี IGLA –

หลักฐาน
-รส.๖–๒๐

-รส.๖–๒๐

-รส.๖–๒๐

-รส.๖–๒๐

-รส.๖-๒

-รส.๔๔-๕๗
-รส.๔๔-๖๐
-รส.๔๔-๖๑
-รส.๔๔-๖๒
-คท.๙-๑๐๐๕๒๘๖–๑๐
-รส.๔๔–๓,๕
-เอกสารพล.ปตอ.

๑๒๖
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
สช.

ส.

ขอบเขตการสอน
S, ระบบอาวุธนาวิถี สปาด้าและระบบอาวุธนา
วิถี สตาร์เสตรค
๒. ปตอ.๑๒.๗ มม. แบบ เอ็ม. ๑๖ (อจ.) และ
แบบเอ็ม. ๕๕ (ลจ.) (๑)
- คุณลักษณะทั่วไป, ข้อแตกต่างสาคัญของ
ปตอ. ๑๒.๗ มม. แบบ เอ็ม. ๑๖และ เอ็ม.
๕๕, อาวุธ ปก. ๑๒.๗ มม. ลากล้องหนัก,
แท่น ปก. แบบ เอ็ม.๔๕ และ กระสุน ปตอ.
๑๒.๗ มม.แบบต่างๆ
๓. ปตอ.๒๐ มม.วัลแคน (อจ).และ (ลจ.) (๑)
- คุณลักษณะทั่วไป, ส่วนประกอบสาคัญ
ของระบบอาวุธ, ข้อแตกต่างของระบบอาวุธ
ปตอ. ๒๐ มม. วัลแคน อจ. แบบ เอ็ม. ๑๖๓
และ ลจ. แบบ เอ็ม. ๑๖๗, การทางานของ
ระบบอาวุธกระสุนแบบต่างๆ,การเก็บรักษา
กระสุน
๔. ปตอ. ๔๐ มม. วัลแคน (อจ).และ (ลจ.) (๑)
- คุณลักษณะทั่วไป, การถอดประกอบ,
ชื่อชิ้นส่วนสาคัญ, หน้าที่และการทางานของ
ชิ้นส่วน การตรวจและการปรนนิบัติบารุง,
กระสุน ปตอ.๔๐ มม. วัลแคน (อจ).และ (ลจ.)
๕. ปตอ. ๔๐มม. แอล ๖๐ และ แอล ๗๐ (๑)
- คุณลักษณะทั่วไป, การถอดประกอบ,
ชื่อชิ้นส่วนสาคัญ, หน้าที่และการทางานของ
ชิ้นส่วน การตรวจและการปรนนิบัติบารุง,
กระสุน ปตอ.๔๐ มม. แอล ๖๐ และ แอล ๗๐
๖. อาวุธ ปตอ. ๕๗ มม. อาวุธนาวิถีต่อสู้
อากาศยาน (๑)
- คุณลักษณะและส่วนประกอบสาคัญ,
การทางานของระบบอาวุธ ปตอ. ๕๗มม.
ควบคุมการยิงด้วยเรดาร์,กระสุน ปตอ. ๕๗
มม. แบบต่างๆ และระบบการนาวิถีที่ใช้กับ
ระบบอาวุธนาวิถีต่อสู้อากาศยาน, ระบบอาวุธ
นาวิถี IGLA – S, ระบบอาวุธนาวิถี สปาด้า
และระบบอาวุธนาวิถี สตาร์เสตรค โดยอธิบาย
ถึงคุณลักษณะโดยทั่วไป ส่วนประกอบสาคัญ
ของระบบอาวุธและการทางานของส่วนต่างๆ
ของระบบอาวุธ
๗. สอบ (๑)

หลักฐาน
-รส.๒๓-๖๕
-คท.๙-๒๐๑๐
-คท.๙-๑๙๐๐

-คท.๙-๒๓๕๐
๓๐๐–๒๐–๑
-คท.๙-๑๐๐๕–
๒๘๖–๑๐

-TM๙-๒๕๒
-เอกสาร
พล.ปตอ.
-TM๙-๒๕๒
-เอกสารพล.ปตอ.

-รส.๔๔-๒๓
-เอกสารพล.ปตอ.

๑๒๗
เรื่อง
๔.๒ หลักยิง ปตอ.

๔.๓ ยุทธวิธี ปตอ.

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
(๑๑) สช.
๑. ปัญหาหลักยิง (๒)
-รส.๔๔-๖๒
- ปัญหาหลักยิง ปตอ., แนวความคิดใน
การใช้พื้นลาด, ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้น
ลาด, การเรียกชื่อแนวบิน, เงื่อนไขแห่งหลักยิง,
ความต้องการการยิงถูกเป้าหมาย, การ
วิเคราะห์สมการมุมดัก
๒. การตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี (๒)
-รส.๔๔-๖๒
- หลักการตรวจการณ์, ประเภทการตรวจ
การณ์กระสุนส่องวิถี, การตรวจการณ์กระสุน
ส่องวิถี ณ ที่ตั้งปืน, หลักการตรวจการณ์ และ
ผลการตรวจการณ์ กระสุนส่องวิถีต่อแนวบิน
ต่างๆ, การตรวจการณ์กระสุนส่องวิถี ณ สถานี
ปลายแนวบิน
๓. เครื่องควบคุมการยิง (๒)
-รส.๔๔-๖๒
- ประเภทของเครื่องควบคุมการยิง, เครื่อง
เล็งวงกลมความเร็วแบบต่างๆ , หลักการสร้าง
การปรับเส้นเล็ง, การใช้เครื่องเล็งวงกลม
ความเร็วทาการยิงเป้าหมายทางอากาศ, การ
แก้ไขการยิง, การยิงเป้าหมายทางพื้นดิน,
เครื่องเล็งคานวณแบบต่างๆ, หลักการสร้าง
การปรับเส้นเล็ง, การใช้เครื่องเล็งคานวณทา
การยิงเป้าหมายทางอากาศ, การแก้ไขการยิง
การยิงเป้าหมายทางพื้นดิน
๔. ระบบเรดาร์ในการ ปภอ. ของ ทบ. (๒)
-รส.๔๔-๓๐
- หลักการของเรดาร์, คุณลักษณะของ
เรดาร์แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการ ปภอ.ของ ทบ.
สช., ป. ๕. การค้นหาและพิสูจน์ฝ่าย (๒)
-รส.๔๔-๓๐
- การค้นหาเป้าหมายโดยทั่วไป, หน่วย
ค้นหาเป้าหมายนอก ทบ. อุปกรณ์พิสูจน์ฝา่ ย
เป้าหมายด้วยอิเล็กทรอนิกส์, สายการข่าวกรอง
ปภอ., เรดาร์ค้นหาเป้าหมายของหน่วย ปตอ.
แบบต่างๆ, การค้นหาเป้าหมายด้วยสายตา,
การพิสจู น์ฝ่ายเป้าหมายด้วยสายตา
ส.
๖. สอบ (๑)
(๒๒) สช.
๑. ภัยคุกคามทางอากาศ (๒)
-รส ๔๔-๓
- ขั้นตอนการดาเนินสงครามทางอากาศ,
การสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี,ระบบอาวุธ ที่
ติดตั้งบนอากาศยาน, ยุทธวิธีมูลฐาน, เทคนิค
การโจมตีของ บ. และ ฮ. ยุทธวิธี

๑๒๘
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๒. การ ปภอ. ของประเทศไทย (๒)
-รส.๔๔-๒
- แผนการ ปภอ. ของประเทศไทย, ระบบ -รส.๔๔-๓
การ ปภอ.ของ ทบ., ศปภอ.ทบ., ศปภอ.ทบ.
ประจาพื้นที่, ศปภอ.พัน.ปตอ.
๓. การจัดหมวด ปตอ.แบบต่าง ๆ (๒)
-อจย.ที่เกี่ยวข้อง
- การจัด หมวด ปตอ. แบบต่างๆ, หน้าที่
เจ้าหน้าที่ต่างๆ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คน
สาคัญของ หมวด ปตอ.
๔. การควบคุมบังคับบัญชา ปตอ.ทบ. (๒)
-รส.๔๔-๑
- หลักสาคัญในการบังคับบัญชาและการ
ควบคุม, การอานวยการและการปฏิบัติแบบ
แยกการ, การควบคุมการปฏิบัติการทาง
อากาศ, การควบคุมกรณีพิเศษ, โครงสร้าง
ทางการบังคับบัญชา, มาตรการควบคุมการยิง
เพิ่มเติม
๕. การใช้ ปตอ.ในการ ปภอ. (๓)
-รส.๔๔-๓
- การกาหนดความเร่งด่วนในการ ปภอ.,
แนวความคิดในการวางแผนการใช้ ปตอ. ลา
กล้องป้องกันภัยทางอากาศ,การใช้
มว.ปตอ.ปภอ. ,ขั้นการวิเคราะห์ ,การประเมิน
ค่า, ขั้นการปฏิบัติการใช้หมวด ปตอ.ปภอ. ต่อ
ที่ตั้งอยู่กับที่ หน่วยดาเนินกลยุทธ์เคลื่อนที่
และขบวนเดิน
๖. การใช้ ปตอ.สนับสนุนการรบ (๓)
-รส.๔๔-๓
- แบบของการรบด้วยวิธีรุก, การใช้ ปตอ.
สนับสนุนการรบด้วยวิธีรุก, เทคนิคการ
เคลื่อนที่, แบบของการรบด้วยวิธีรับ, การจัด
พื้นที่การตั้งรับ, การใช้ ปตอ.สนับสนุนการตั้ง
รับ, การใช้ ปตอ.สนับสนุนการรบใน
สถานการณ์พิเศษ
๗. การ รปภ. และความอยู่รอด (๒)
-รส.๔๔-๓
- การ รปภ. ข่าวสาร, การระวังป้องกัน
ที่ตั้ง, การ รปภ. ทางการสื่อสาร , มาตรการ
ตอบโต้ และการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์,
การลวง
๘. ศปภอ.พัน.ปตอ. (๒)
-รส.๔๔-๘
- หน้าที่ ศปภอ.พัน.ปตอ.,การประกอบกาลัง
ของ ศปภอ., การข่าวกรอง ปภอ.,ระเบียบ
ปฏิบัติในการควบคุมหน่วยรอง ต่างๆ ของหมวด
ปตอ., การปฏิบัติ งานของ ศปภอ.

๑๒๙
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
สช., ป. ๙. การ ลลขต. (๒)
-รส.๔๔-๓
- ประเภทและชนิดของการลาดตระเวน,
ลาดับขั้นการ ลลขต. ,การประกอบกาลังคณะ
ลาดตระเวน, การสั่งการ, การลาดตระเวน,
การเลือกตั้ง,คาสั่งการ เคลื่อนย้าย, การ
เคลื่อนที่เข้าประจาที่ตั้ง, การเข้าประจาที่ตั้ง
ส.
๑๐. การสอบครั้งที่ ๑ (๑)
ส.
๑๑. การสอบครั้งที่ ๒ (๑)

๑๓๐
อนุผนวก จ – ๕ (๔) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารช่าง
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่จาเป็นของเหล่าทหารช่าง
เมื่อสาเร็จการศึกษาไปรับราชการ ก่อนที่จะได้รับการศึกษาเพิ่มเติมจาก รร.เหล่าสายวิทยาการ
เรื่อง
๑. การจัดหน่วยทหารช่าง
และหลักปฏิบัติการรบ
ของทหารช่าง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑๕
สช.
๑. การจัดหน่วยทหารช่าง (๖)
-รส.๕-๑๓๕ พ.ศ.
๑) ภารกิจ ขีดความสามารถ หลักการจัด
๒๕๑๘
และการใช้หน่วยทหารช่าง (๓)
-รส.๕-๕ พ.ศ.๒๕๑๔
- ประวัติ ภารกิจ ขีดความสามารถ
หลักการจัด และการใช้หน่วยทหารช่างของ
กองทัพบกไทย
๒) การจัดหน่วยทหารช่างของกองทัพไทย (๓)
(๑) กองพันทหารช่างสนามกองพล/
กองทัพภาค
(๒) กองพันทหารช่างก่อสร้าง
(๓) กองพลทหารช่าง
(๔) กรมทหารช่าง
(๕) กองร้อยทหารช่างอิสระและตอน
ทหารช่าง
๒. หลักปฏิบัติการรบของทหารช่าง (๘)
-รส.๕-๑๓๒ พ.ศ.
๑) ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธีรุก (๒) ๑๕๑๔
(๑) การยุทธด้วยวิธีรุก
-รส.๙๐-๑๓ พ.ศ.
(๒) การวางกาลังของทหารช่างสนับสนุน ๒๕๒๑
การยุทธในทุกขั้นตอน
๒) ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธี
ตั้งรับ (๒)
(๑) การยุทธด้วยวิธีตั้งรับ แบบของการตั้ง
รับ หลักนิยมในการตั้งรับ
(๒) การวางกาลังของทหารช่างสนับสนุน
การตังรับ
๓) ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธี
ร่นถอย (๒)
(๑) การร่นถอย
(๒) การวางกาลังทหารช่างสนับสนุนการร่น
ถอย
(๓) หน้าที่ของหมู่ หมวด ทหารช่าง
สนับสนุนการร่นถอย
๔) ทหารช่างสนับสนุนการยุทธข้ามลาน้า (๒)
(๑) หลักการยุทธข้ามลาน้าโดยทั่วไป
(๒) แบบของการยุทธข้ามลาน้า
(๓) ขั้นตอนในการยุทธข้ามลาน้า
(๔) การใช้เครื่องมือในการข้ามลาน้า

๑๓๑
เรื่อง
๒. วิชาเครื่องยกของหนัก

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
ส.
๓. สอบ (๑)
๑๕
สช.
๑. เชือก และเชือกลวด (๓)
-TM๕-๗๒๕,
๑) คุณลักษณะของเชือก
๑๙๕๔
- ชนิดของเชือก
-TM๕-๗๒๕,๑๙๖๘
- การพันปลายเชือก
- การระวังรักษาเชือก
- การคานวณหาน้าหนักเชือก
๒) คุณลักษณะของเชือกลวด
- การเรียกชื่อเชือกลวด
- การระวังรักษาเชือกลวด
- การพันปลายเชือกลวด
- การใช้คลิปกับเชือกลวด
- การคานวณหาน้าหนักเชือกลวด
- การคานวณหาความแข็งแรงของ
เชือกลวด
๒. โซ่ ขอ และสลิง (๒)
๑) คุณลักษณะของโซ่
- การระวังรักษาโซ่
- การคานวณหาความแข็งแรงของโซ่
๒) คุณลักษณะของขอ
- ชนิดของขอ
- การประกอบโซ่กับขอ
- การคานวณหาความแข็งแรงของขอ
๓) คุณลักษณะของสลิง
- ชนิดของสลิง
- แรงที่เกิดขึ้นบนขาของสลิงและมุม
(อันตราย) ของสลิง
- การคานวณหาแรงที่เกิดขึ้นบนขา
ของสลิงแต่ละขา
๓. สายหนวดพราหมณ์ (๑)
๑) คุณลักษณะของสายหนวดพราหมณ์
- ลักษณะการเกิดแรงดึงบนสาย
หนวดพราหมณ์
- การคานวณแรงดึงบนสาย
หนวดพราหมณ์
๔. รอก และขบวนรอก (๒)
๑) คุณลักษณะของรอกและส่วนประกอบ
ขบวนรอก
- ชนิดของรอก
- การเรียกชื่อรอก
- ชนิดของขบวนรอก
- การหาค่าการได้เปรียบเชิงกลของ
ขบวนรอก การออกแบบขบวนรอกต่าง ๆ

๑๓๒
เรื่อง

๓. ป้อมสนามและ
เครื่องกีดขวาง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๒

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
- การคานวณหาแรงและน้าหนักที่ยกได้
จากขบวนรอกที่ออกแบบไว้
๕. สมอบก (๒)
๑) คุณลักษณะของสมอบก
- ชนิดของสมอบก
- การคานวณหาความแข็งแรงของสมอ
บกผสมชนิดต่าง ๆ
๒) คุณลักษณะของสมอบกนอนฝังดิน
- การออกแบบสมอบกนอนฝังนอน
๖. การขนส่งทางสาย (๒)
๑) คุณลักษณะของการขนส่งทางสาย
- ประเภทของการขนส่งทางสาย
- ชนิดของสายขนส่ง
- ประโยชน์ของสายขนส่ง
- การคานวณหาความแข็งแรงปลอดภัย
ของสายส่งข้าม
- การคานวณหาความสามารถจริงของ
สายส่งข้าม
๗. เงื่อนเชือก และการผูกมัด (๒)
๑) คุณลักษณะของเงื่อนเชือก
- เงื่อนเชือก และประโยชน์ของเงื่อนใน
การผูกมัดเครื่องยกของหนักชนิดต่าง ๆ
- ฝึกการผูกเงื่อนต่าง ๆ
๘. สอบ (๑)
๑. การจัดที่มั่นตั้งรับ (๒)
-FM๕-๑๕, ๑๙๔๙
๑) การลาดตระเวน
-FM๕-๑๕, ๑๙๗๒
๒) การจัดระเบียบยุทธวิธี
-FM๕-๑๐๓,
๓) การจัดระเบียบการยิง
๑๙๘๕
๔) การดัดแปลงภูมิประเทศ
๒. ที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน (๒)
๑) คาจากัดความ
๒) หลุมบุคคลนอนยิง
๓) หลุมบุคคลแบบหมอบ
๔) หลุมบุคคลคนเดียว
๕) หลุมบุคคลสองคน
๖) ที่ตั้งปืนกลรูปเกือกม้า
๗) ที่ตั้งปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ๑๐๖ มม.
๘) ที่ตั้งเครือ่ งยิงลูกระเบิด ๖๐ มม.
๓. ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต (๒)
๑) งานก่อและมูลดิน
๒) งานก่อและมูลดินตามธรรมชาติ
๓) งานก่อและมูลดินที่สร้างขึ้น
๔) แบบที่ตั้งอาวุธเมื่อเทียบกับผิวดิน

๑๓๓
เรื่อง

๔. การพรางและประปา
สนาม

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๒

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๕) การออกแบบโครงสร้างแบบธรรมดา
๖) ระดับการป้องกันที่ต้องการ
๗) เครื่องกาบังเหนือศีรษะ
๔. คู (๑)
๑) ความมุ่งหมายของการใช้คู
๒) การสร้างคู
๓) มูลดินหน้า มูลดินหลัง
๔) การซ่อนพราง
๕) พื้นกระดานของคู
๖. วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องกีดขวาง
ลวดหนาม (๑)
๑) ความมุ่งหมายของการใช้คู
๒) เสาเหล็กเกลียว
๓) เสารูปตัวยู
๔) เสาแสวงเครื่อง
๕) เสาธรรมชาติ
๖) ม้วนลวดหนาม
๖. การสร้างเครื่องกีดขวางลวดหนาม (๑)
๑) การสร้างเครื่องกีดขวางลวดหนาม
- ลวดกระโจมสูง ๔ ก้าว ๒ ก้าว
- ลวดหีบเพลงมาตรฐาน
- รั้วลวด ๔ เส้น
๗. การประมาณการ (๒)
- การประมาณการวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ
เครื่องใช้ และยานพาหนะที่ใช้ในการสร้าง
เครื่องกีดขวางลวดหนาม
๘. สอบ (๒)
๑. การพราง (๗)
-FM๕-๒๐A, ๑๙๔๔
๑) วัสดุพราง และเทคนิคการใช้ (๑)
-FM๕-๒๐B, ๑๙๔๔
(๑) วัสดุพรางธรรมชาติ
-FM๕-๒๐D, ๑๙๔๔
(๒) วัสดุพรางที่สร้างขึ้น
(๓) อุปกรณ์ประกอบ
(๔) การใช้ตาข่ายพราง
(๕) การเก็บรักษาตาข่ายพราง
(๖) วัสดุพรางที่สร้างขึ้นในสนาม
๒) การพรางบุคคล และป้อมสนาม (๒)
(๑) การพรางบุคคล
(๒) การพรางหมวกเหล็ก
(๓) การพรางเครื่องสนามที่เป็นผ้าใบ
(๔) การลวดความเด่นชัดของผิวหนัง
(๕) การลาดความเด่นชัดของอาวุธ
ประจากาย
(๖) การพรางเครื่องแต่งกาย

๑๓๔
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ส.
สช.

๕. ลาดตระเวนทางการช่าง

๒๕

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
(๗) การพรางป้อมสนาม
(๘) การสร้าง
(๙) การกาบัง
(๑๐) การพรางหลุมปืนกล
(๑๑) การพรางเครื่องยิงลูกระเบิด
๓) การพรางยานพาหนะ ปืนใหญ่ และ
เครื่องบิน (๑)
(๑) การพรางยานพาหนะ
(๒) การพรางปืนใหญ่
(๓) การพรางเครื่องบิน
๔) การพรางที่พักแรม ที่ตั้ง ที่บังคับการ
และตาบลส่งกาลัง (๒)
(๑) ขั้นการพัฒนาที่พักแรม
(๒) ขั้นการวางแผน
(๓) ขั้นเข้าสู่พื้นที่ครอบครอง
(๔) ขั้นการบารุงรักษา
(๕) ขั้นการออกจากที่พัก
(๖) การพรางที่ตั้ง ที่บังคับการ
(๗) การพรางตาบลส่งกาลัง
(๘) การพรางตาบลจ่ายน้า
๕) สอบ (๑)
๒. ประปาสนาม (๕)
-FM๕-๒๙๕,
๑) ความสาคัญและลักษณะของน้า (๑)
๑๙๔๕
(๑) ความสาคัญและความต้องการน้า -FM๕-๐๐๗,
(๒) ชนิดแหล่งน้า
๑๙๖๗
(๓) ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการประปาสนาม
๒) กรรมวิธีทาน้าให้สะอาด (๑)
(๑) การทาน้าสะอาดด้วยตนเอง
(๒) วิธีการทาน้าประปาและการ
ควบคุมคุณภาพน้า
๓) การฟื้นฟูแหล่งน้าและตาบลจ่ายน้า (๑)
(๑) การฟื้นฟูแหล่งน้า
(๒) การฟื้นฟูตาบลจ่ายน้า
๔) ชุดประปาสนาม (๑)
(๑) ชุดประปาสนามของ ทบ.ไทย
(๒) ชุดประปาสนาม สเตลลาร์
(๓) ตัวงานประปาสนามในภารกิจต่าง ๆ
๕) สอบ (๑)
๑. การลาดตระเวนเส้นทาง (๔)
-FM๕-๓๖,๑๙๗๐
๑) ความรับผิดชอบของทหารช่าง
-FM๕-๓๔,๑๙๖๙
๒) ประเภทการลาดตระเวนเส้นทาง
๓) สูตรการแบ่งชั้นเส้นทาง

๑๓๕
เรื่อง

๖. ทางและสนามบิน

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๒

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
๔) ชั้นรับน้าหนักทางทหาร
๒. การลาดตระเวนถนน (๔)
๑) การแบ่งขั้นถนน
๒) ลักษณะจากัด
๓) ความกว้าง
๔) วัสดุที่ใช้สร้างถนน
๕) ความยาวของเครื่องกีดขวาง
๖) สภาพพิเศษ
๗) การกาหนดหมายเลขถนน
๓. สัญลักษณ์มาตรฐานทางทหาร (๔)
๑) โค้งแคบเชื่อมต่อกัน
๒) ลาดชัน
๓) ความกว้างจากัด
๔) ทางลอดผ่าน
๕) อุโมงค์
๖) ข่าวสารที่จะเขียนลงบนสัญลักษณ์
๗) ทางเบี่ยง
๘) ท่าลุยข้าม
๔. การบันทึกแบบฟอร์มต่างๆ (๔)
- DA ๑๗๑๑-ฑ
- DA ๑๗๒๔๘
- DA ๑๗๒๔๙
- DA ๑๗๒๕๐
- DA ๑๗๒๕๑
- DA ๑๗๒๕๒
๕. การฝึกปฏิบัติ (๗)
๑) ฝึกการลาดตระเวนทางการช่าง
๒) การนาเสนองานเป็นกลุ่ม
๖. สอบ (๒)
๑. ส่วนประกอบของทางและการเลือกพื้นที่
ก่อสร้างทาง (๑)
๑) ส่วนต่าง ๆ ของทาง
๒) ชั้นของาง
๓) ปัจจัยที่นามาพิจารณาในการเลือก
๔) การปฏิบัติการลาดตระเวน
๕) ประเภทของการลาดตระเวน
๖) วิธีทาการลาดตระเวน
๗) ข้อแนะนาในการลาดตระเวน
๒. หลักกรุยก่อสร้าง (๑)
๑) ชนิดของหลักกรุยก่อสร้าง
๒) การปักและการหมายหลักกรุย

หลักฐาน

-TM๕-๓๓๐
- วิศวกรรมทาง(๑)
(๒๕๒๖)กัญญา
ทองฉม
-คู่มือปฏิบัติการ
งานสารวจทาง
(๒๕๒๙) วัชรินทร์
วิทยากุล
-การออกแบบและ
วางแนวเส้นทาง
(๒๕๓๕)วัชรินทร์
วิทยากุล

๑๓๖
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
๓. การออกแบบแนวทางราบ (๑)
๑) ส่วนต่าง ๆ ของโค้งทางราบ
๒) การคานวณหามุมเบี่ยงเบน
๔. งานดิน (๑)
๑) งานถางป่าและขุดตอ
๒) งานดินตัดและงานดินถมคันทาง
๓) งานวัสดุคัดเลือก
๔) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
๕) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต
๕. ทางลาลอง สนามบินทหารและลานจอด
เฮลิคอปเตอร์
๑) ลักษณะของทางลาลอง
๒) ชนิดสนามบิน
๓) ประเภทของเครื่องบิน
๔) ชนิดสนามเฮลิคอปเตอร์
๕) ความรับผิดชอบของบทหารช่าง
เกี่ยวกับสนามบิน
๖. โครงสร้างถนนแบบผิวอ่อนตัว (๑)
๑) แนวคิดมูลฐาน
๒) แบบของถนนเมื่อแบ่งตามลักษณะผิว
๓) โครงสร้างถนนลาดยาง
๗. วัสดุบิทูมินัสและมวลรวม (๑)
๑) ส่วนประกอบของบิทูมินัส
๒) ลักษณะของมวลรวมที่พึงประสงค์
๓) ชนิดและลาดับขนาดของมวลรวม
๔) ประเภทและการแบ่งเกรดวัสดุบิทูมินัส
๘. การพิสจู น์ทราบชนิดของบิทูมินัสในสนาม
(๑)
๑) การทดสอบด้วยการละลาย การเท และ
การเผา
๒) การทดสอบแอสฟัลท์ซีเมนต์
๓) การทดสอบแอสคัทคัทแบค
๔) การทดสอบแอสฟัลท์อีมัลชั่น
๕) การทดสอบน้ามันดิน
๙. การทาผิวบิทูมินัสแบบต่าง ๆ (๒)
๑) การลงผิวด้วยวัสดุบิทูมินัส
๒) การฉาบก่อนลงผิว
๓) การฉาบก่อนเพิ่มผิว
๔) การแต่งผิวชั้นเดียว การทาผิวหลายชั้น
๕) การทาผิวแมคคาดัม
๖) การทาผิวผสมในถนน
๗) การทาผิวบิทูมินัสคอนกรีตผสมร้อน
(Hot Mix)

หลักฐาน
-รายละเอียดและขอ้
กาหนดการก่อสร้าง
ทางหลวง(๒๕๓๕)
กรมทางหลวง
-วิศวกรรมทาง
(๒๕๓๘)เผ่าพงศ์
นิลจันทร์พันธ์ศรี
-แอสฟัลเทคโนโลยี่
และการ
ปฏิบัติงาน
ก่อสร้างรศ.
วัชรินทร์ วิทย
กุลภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
เมษายน๒๕๓๖
-TM๕-๓๓๗
-แอสฟัลเทคโนโลยี่
และการปฏิบัติงาน
ก่อสร้าง(๒๕๓๖)
วัชรินทร์ วิทยากุล

๑๓๗
เรื่อง

๗. เครื่องข้ามลาน้า

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๒

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
๑๐. การประมาณการวัสดุ (๑)
๑) การคานวณเปลี่ยนปริมาตรวัสดุบิทูมินัส
๒) การหาปริมาณวัสดุบิทูมินัสสาหรับการ
ก่อนลงผิวและก่อนเพิ่มผิว
๓) การหาปริมาณวัสดุบิทูมินัส และมวล
รวมสาหรับการแต่งผิว
๑๑. สอบ (๒)
๑. ประวัติและลักษณะชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ
สะพาน (๑)
๑) ประวัติ องค์ประกอบ และคุณลักษณะ
ของสะพาน
๒) การแบ่งชั้นสะพาน
๒. รูปแบบอุปกรณ์เครื่องบน (๑)
๑) การเลือกใช้เครื่องบนตงไม้
๒) การเลือกใช้เครื่องบนตงเหล็ก
๓. รูปแบบตะม่อปัก และตะม่อวางของเครื่อง
ล่าง (๑)
๑) การเลือกใช้ตะม่อตลิ่ง
๒) การเลือกใช้ตะม่อวางแถวเดียว
๓) การเลือกใช้ตะม่อหมู่วาง
๔) การเลือกใช้ตะม่อหมู่ปัก
๔. ระบบการจัดชั้นสะพาน (๑)
๑) การกาหนดชั้นยานพาหนะ
(๑) การกาหนดชั้นยานพาหนะด้วยวิธี
วิเคราะห์
(๒) การกาหนดชั้นยานพาหนะด้วยวิธี
สนาม
๒) การหาชั้นยานพาหนะ
(๑) การกาหนดชั้นยานพาหนะชนิดล้อ
(๒) การกาหนดชั้นยานพาหนะชนิด
ยานสายพาน
๓) เครื่องหมายชั้นยานพาหนะ
๔) การปรับชั้นของยานพาหนะ
๕) การกาหนดชั้นสะพาน
๕. การลาดตระเวนที่สร้างและการเลือกที่ข้าม
พึงประสงค์ (๑)
๑) แบบการข้าม
๒) การเลือกที่ข้ามพึงประสงค์ทางเทคนิค
๖. สะพานเครื่องหนุนมั่นที่มีประจาการใน ทบ.
(๒)
๑) สะพานเครื่องหนุนมั่น M๔
๒) สะพานเครื่องหนุนมั่น แบลีย์
๓) สะพานเครื่องหนุนมั่น M.G.B.

หลักฐาน

-TM๕-๒๑๐
-TM๕-๒๑๐
- TM๙๐-๑๓
-คู่มือMGB
-คู่มือT๘๔A
-คู่มือHSB

๑๓๘
เรื่อง

๘. การก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค

ชั่วโมง วิธีการสอน

๙

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๔) สะพานเครื่องหนุนมั่น T๘๔A
๕) สะพานเครื่องหนุนมั่น H.S.B.
๗. เรือทหารช่าง (๑)
- เรือทหารช่าง ชนิด รูปร่างลักษณะ ขีด
ความสามารถของเรือพลาสติค ๑๖ ฟุต, เรือ
ลาดตระเวนลมอัดชนิดจุ ๓ คน และเรือส่งข้าม
ลมอัดชนิดจุ ๑๕ คน
๘. แพ M๔ เรือทุ่นโลหะผสม (๑)
๑) คุณลักษณะและขีดความสามารถ
๒) ชิ้นส่วนสาคัญ
๓) การประกอบสร้าง
๙. สะพานเครื่องหนุนลอย M๔ เรือทุ่นโลหะ
ผสม (๑)
๑) คุณลักษณะและขีดความสามารถ
๒) ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่สาคัญ
๓) ชนิดของการประกอบสร้าง การบรรทุก
ชิ้นส่วน และระบบการโยงยึด
๑๐. แพและสะพานเครื่องหนุนลอย M.G.B.
แพและสะพานเครื่องหนุนลอยพับได้แบบ
๗๙A (๑)
๑) คุณลักษณะและความสามารถของแพท
และสะพานเครื่องหนุนลอย M.G.B.
๒) คุณลักษณะและความสามารถของแพ
และสะพานเครื่องหนุนลอยพับได้แบบ ๗๙A
๑๑. การข้ามลาน้าทางยุทธวิธี และปัญหา
เกี่ยวกับการสร้างสะพาน (๑)
๑) ภารกิจของทหารช่างในการยุทธข้ามลา
น้า
๒) ประเภทการข้ามและการยึดที่หมาย
ตามลาดับขั้น
๓) ปัญหา ๑๐ ประการ ในการสร้าง
สะพานและวิธีการแก้ไข
๑๒. สอบ (๑)
๑. อาคารในยุทธบริเวณ (๑)
-TM๕-๓๐๒Oct.
๑) การก่อสร้างอาคารในยุทธบริเวณ
๑๙๕๘
๒) อาคารทางทหาร
๓) อาคารทางพลเรือน
๔) ข้อเสนอแนะทางช่างประกอบการ
๕) พิจารณาเลือกที่ตั้ง
๒. การวางผังของอาคาร (๒)
๑) วิธีการสร้างมุมฉาก
๒) การสร้างมุมฉากด้วยวิธีไม้ฉาก
๓) กฎ ๓ : ๔ : ๕ ของ Pythagorus’s

๑๓๙
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๔) การสร้างมุมฉากด้วยกล้องทีโอโดไลท์
๕) วิธีการสร้างผังอาคาร
๖) วิธีการหาตาแหน่งของศูนย์กลางเสา
๗) การหาศูนย์กลางของเสาเข็ม
๓. ส่วนต่างๆ ของอาคารไม้ (๓)
- งานไม้ก่อสร้าง
๑) ส่วนฐานรากไม้
อ.ชวินเป้าอารีย์
๒) ส่วนตัวอาคาร
อ.สวัสดิ์ อุดม
๓) ส่วนพื้นไม้
โภชน์พ.ศ.๒๕๓๑
๔) ส่วนของหลังคา
๕) สว่นพิเศษของอาคาร
๔. ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารไม้ (๑)
๑) การเตรียมงานก่อสร้าง
๒) การซื้อวัสดุก่อสร้าง
๓) การเตรียมเครื่องมือ
๔) การวางผังอาคาร
๕) การขุดหลุมอาคาร
๖) การตอกเสาเข็ม
๗) การใส่อิฐหักลงในหัวเข็ม
๘) การเทคอนกรีตทับหัวเข็ม
๙) การตั้งฉากเสา
๕. ขั้นตอนการก่อสร้าง (๑)
- ตาราสิ่งก่อสร้าง
๑) งานระบบเสาเข็ม
และสาธารณูป
๒) งานขุดหลุมฐานราก
โภคกช.พ.ศ.
๓) งานระบบของฐานราก
๒๕๔๑
๔) งานคานคอดิน
๕) งานระบบโครงสร้างพื้น
๖) งานเสาอาคาร
๗) งานคารรับพื้นชั้นที่ ๒
๘) งานระบบพื้นชั้นที่ ๒
๙) งานเสาอาคารชั้นที่ ๒
๑๐) งานโครงสร้างหลังคา
๑๑) งานฉนวนกันความร้อน
๑๒) งานก่ออิฐผนังอาคาร
๑๓) งานบันได
๑๔) งานฝังท่อร้อยสายไฟ
๑๕) งานติดตั้งวงกบประตูและหน้าต่าง
๑๖) งานฉาบปูน
๑๗) งานปูกระเบื้อง
๑๘) งานฝ้าเพดาน
๑๙) งานติดตั้งบานประตูและหน้าต่าง
๒๐) งานติดตั้งระบบสุขภัณฑ์
๒๑) งานทาสีอาคาร

๑๔๐
เรื่อง

๙. การดาเนินงานก่อสร้าง
โดยหน่วยทหารช่าง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๒

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
๖. การประมาณการวัสดุ (๑)
๑) การหาปริมาตรไม้
๒) การประมาณการงานไม้
๓) การประมาณการงานคอนกรีต
๔) การประมาณการงานเหล็กเสริม
๗. การอ่านแบบการก่อสร้าง (๑)
๑) สัญลักษณ์และมาตราส่วน
๒) แบบทางสถาปัตยกรรม
๓) แบบทางวิศวกรรม
๔) แบบขยายอื่น ๆ
๘. การตรวจสอบงาน (๑)
๑) ตรวจสอบการก่อสร้าง
๒) การตรวจสอบการพัฒนาแหล่งน้า
๓) การตรวจสอบก่อสร้างถนน
๙. สอบ (๑)
๑. หลักการและวิธีการของการวางแผนงาน
ก่อสร้าง (๒)
๑) ประเภทและลักษณะงานก่อสร้าง
๒) แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง
๓) แผนการจัดการทรัพยากรของ
๔) แผนการจัดการงานก่อสร้าง
๕) แผนงบประมาณก่อสร้าง
๖) วิธีการวางแผนงาน
๗) การกาหนดเวลาทางาน
๘) การแก้ไขหรือปรับปรุงแผนงาน
๙) ลักษณะการวางแผนให้เป็นระบบ
๑๐) ความสาคัญของงานวางแผน
๑๑) แผนงานย่อยที่เกี่ยวข้อง
๑๒) ระบบการวางแผนก่อสร้าง
๒. การวางแผนงานก่อสร้างระบบตารางทางาน
(๒)
๑) วิธีการคานวณระบบตารางทางาน
๒) ตัวอย่างการวางแผนระบบตารางเวลา
๓. การวางแผนงานก่อสร้างระบบ CPM. (๒)
๑) หลักการวางแผนงานก่อสร้าง CPM
๒) การทาตารางคานวณ (Tabulation)
๓) การทาตารางงานก่อสร้าง
(Construction Schedule)
๔) ฝึกการวางแผนการก่อสร้างระบบ (Bar
Chart) และระบบ CPM แบ่งกลุ่มนักเรียน
ออกเป็น ๘ กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มฝึกการวางแผน
ก่อสร้าง และบรรยายสรุป

หลักฐาน
- การประมาณราคา
ก่อสร้าง ผส.
พิภพสุนทรสมัย
พ.ศ.๒๕๓๑
- เขียนแบบช่าง
ก่อสร้างสถาบัน
เทคโนโลยีราช
มงคลอุเทนถวาย
พ.ศ.๒๕๓๐
-ตาราสิ่งก่อสร้าง
และสาธารณปโภค
กช.พ.ศ.๒๕๔๑
- เอกสารการสอนชุด
วิชาการวางแผนงาน
ก่อสร้างมหาวิทยา
ลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

๑๔๑
เรื่อง

๑๐. ยุทโธปกรณ์สายช่าง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๒

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๔. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาคอนกรีต (๑) - คอนกรีตเทคโน โลยี
๑) วัสดุที่ใช้ทาคอนกรีต – ซีเมนต์ – ทราย วินิตช่อวิเชียร
– หิน – น้า – สารผสมเพิ่ม
๒) เครื่องมือธรรมดา – เครื่องมือกล
๕. การคานวณหาปริมาตรงานคอนกรีต (๑)
๑) การคานวณหาปริมาตรของซีเมนต์ ทราย
หิน และน้า
๒) การเตรียมงานสาหรับเทคอนกรีต
๓) การผสมคอนกรีต
๔) วิธีการขนส่งคอนกรีต
๕) การเทคอนกรีต
๖. การทดสอบคอนกรีตภาคสนาม (๑)
๑) การบ่มคอนกรีต
๒) การทาคอนกรีตให้แน่น
๓) การทดสอบหาค่ายุบตัว
๔) การหล่อแท่งทดสอบทรงกระบอกเหล็ก
เสริม
๕) คุณสมบัติของเหล็กเสริม
๖) การดัดของเหล็กเสริม
๗) การจัดวางเหล็กเสริม
๗. ลักษณะการชารุดของคอนกรีต (๑)
- เทคนิคงานปูน๑) รอยร้าวคอนกรีต
คอนกรีตประณต
๒) ความเสียหายบนผิวคอนกรีต
กุลประสูติ
๓) รอยเปื้อนบนคอนกรีต
๔) การซ่อมคอนกรีต
๘. ฝึกปฎิบัติงานคอนกรีตภาคสนาม (๑)
- ฝึกปฏิบัติการเตรียมงานสาหรับเท
คอนกรีต, การผสมคอนกรีตโดยใช้เครื่องผสม
คอนกรีต การเทคอนกรีต การบ่มคอนกรีต
ตลอดจนการทดสอบหาค่ายุบตัว และการหล่อ
แท่งทดสอบงานคอนกรีต
๙. สอบ (๑)
๑. เครื่องมือช่าง (๘)
-คู่มือการใช้และการ
๑) ความหมายหลักพื้นฐานการใช้งาน
ปรนนิบัติบารุงของ
เครื่องมือช่างอย่างถูกต้องและปลอดภัย (๓)
บริษัทผู้ผลิต
(๑) ความหมายของเครื่องมือช่าง
-แนวสอนวิชาการ
(๒) คุณลักษณะ ความสามารถ และ
ประมาณงานช่างของ
การใช้งาน
รร.ช.กช.
(๓) หลักพื้นฐานในการใช้งานอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
(๔) สาเหตุที่เครื่องมือช่างมีอายุการ
ชั้งานสั้นหรือชารุดผิดสภาพ

๑๔๒
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
๒) การประมาณการและการหาผลงาน
เครื่องมือช่างในการปฏิบัติงานต่าง ๆ (๔)
- การประมาณการหาผลงานในการ
ปฏิบัติงานของรถถากถาง รถเกลี่ย รถตัก
บรรทุก และรถโกยตัก
๓) การปรนนิบัติบารุง (๒)
(๑) ความหมายและบทบาทการ
ปรนนิบัติบารุง
(๒) เหตุและความจาเป็นของการ
ปรนนิบัติบารุง
๒. เครื่องมือกล (๓)
๑) เครื่องกาเนิดไฟฟ้า (๐.๕)
(๑) คุณลักษณะ ความสามารถ
(๒) การใช้งานและข้อควรระมัดระวังล
(๓) การปรนนิบัติบารุง
๒) เครื่องเลื่อยโซ่เบนซิน (๐.๕)
(๑) คุณลักษณะ ความสามารถ
(๒) การใช้งานและข้อควรระมัดระวัง
(๓) การปรนนิบัติบารุง
๓) เครื่องอัดลมขนาด ๑๕ ลบ.ฟุต/นาที
(๐.๕)
(๑) คุณลักษณะ ความสามารถ
(๒) การใช้งานและข้อควรระมัดระวัง
(๓) การปรนนิบัติบารุง
๔) เครื่องอัดลมขนาด ๒๕๐ ลบ.ฟุต/นาที
และเครื่องมือใช้ลมอัด (๐.๕)
(๑) คุณลักษณะ ความสามารถ
(๒) การใช้งานและข้อควรระมัดระวัง
(๓) การปรนนิบัติบารุง
๕) เครื่องยนต์ติดท้าย (๑)
(๑) คุณลักษณะ ความสามารถ
(๒) การใช้งานและข้อควรระมัดระวัง
(๓) การปรนนิบัติบารุง

๑๑. วิชาวัตถุระเบิดและ
การทาลาย

๑๒

ส.
สช.

๓. สอบ (๑)
๑. คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร
(ทบทวน) (๑)
๑) กล่าวนา
๒) ความมุ่งหมาย
๓) วัตถุระเบิดทางทหาร

หลักฐาน

-คู่มือการใช้และการ
ปรนนิบัติบารุงของ
บริษัทผู้ผลิต
-TM๕-๖๑๑๕-๓๒๓๑๕OCTOBER
๑๙๖๔
-TM๕-๓๖๙๕-๒๑๓๑๕APRL๑๙๖๔
-TM๕-๔๓๑๐-๒๐๐๑๕APRL๑๙๖๔

-TM๕-๔๓๑๐-๒๕๐๑๕OCTOBER
๑๙๖๔
-คาแนะนาการใช้
เครื่องยนต์ติดท้าย
ที่มีใช้ในกองทัพบก
-TM๕-๖๑๑๕-๓๒๓๑๕AUGUST
๑๙๖๕
- FM๕-๓๔
September๑๙๘๗
- FM๕-๒๕February
๑๙๗๑
- FM๕-๒๕March
๑๙๘๖

๑๔๓
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
๔) คุณลักษณะพิเศษของวัตถุระเบิดทาง
ทหาร
๕) วัตถุระเบิดที่บรรจุเป็นแท่ง
๖) ข้อควรระมัดระวัง และกฎความ
ปลอดภัย
๗) อุปกรณ์การจุดระเบิด
๘) ระบบการจุดระเบิด
๒. หลักการคานวณและการวางดินระเบิด (๑)
๑) กล่าวนา
๒) ปัจจัยสาคัญในการคานวณดินระเบิด
๓) หลักการทาลาย
๔) ชนิดของการวางดินระเบิด
๕) การเลือกและการคานวณดินระเบิด
๓. การวางดินระเบิดตัดไม้ (๑)
๑) การคานวณหาจานวนดินระเบิดเพื่อ
ระเบิดต้นไม้
๒) การวางดินระเบิดภายใน
๓) การวางดินระเบิดภายนอก
๔) การวางดินระเบิดเพื่อโค่นต้นไม้ให้ล้ม
เป็นเครื่องกีดขวาง
๔. การวางดินระเบิดตัดเหล็ก (๑)
๑) การระเบิดตัดเหล็กชนิดต่าง ๆ
๒) เทคนิคการทาลายพิเศษ
๓) การทาลายทางรถไฟ
๔) วิธีการวางดินระเบิดตัดเหล็ก
๕. การวางดินระเบิดอัด (๑)
๑) การคานวณหาจานวนดินระเบิดสาหรับ
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีตรงรูปตัว T
๒) วิธีการวางดินระเบิด
๖. การวางดินระเบิดแตกหัก (๑)
๑) การคานวณจานวนดินระเบิด
๒) วิธีการวางดินระเบิด และการหาจานวน
แท่งในการวางดินระเบิด
๗. การทาหลุมระเบิดบนถนน (๑)
๑) การทาหลุมระเบิดบนถนนแบบเร่งด่วน
๒) การทาหลุมระเบิดบนถนนแบบประณีต
๓) การทาหลุมระเบิดบนถนนแบบ
สี่เหลี่ยมคางหมู (แบบหน้าผา)
๔) การทาหลุมระเบิดบนถนนทแยงมุม
๘. การทาลายตอม่อตลิ่ง (๑)
๑) การคานวณหาจานวนดินระเบิด
๒) วิธีการวางดินระเบิด

หลักฐาน

๑๔๔
เรื่อง

๑๒. วิชาสงครามทุ่นระเบิด

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๒

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
๙. การใช้บัตรและเทปทาลาย (๑)
- การหาจานวนดินระเบิดเพื่อทาลาย
เป้าหมายจากบัตรและเทปทาลาย
๑๐. การลาดตระเวนทาลาย (๒)
๑) การลาดตระเวนทาลาย
๒) การรายงานการลาดตระเวนทาลาย
๓) คาสั่งการทาลาย
๑๑. การคานวณกาลังงานไฟฟ้า (๑)
๑) การคานวณกาลังงานไฟฟ้าโดยวิธีการ
ต่อวงจรการจุดระเบิดแบบเรียงอันดับ
๒) การคานวณกาลังงานไฟฟ้าโดยวิธีการ
ต่อวงจรการจุดระเบิดแบบเรียงขนาน
๓) การคานวณกาลังงานไฟฟ้าโดยวิธีการ
ต่อวงจรการจุดระเบิดแบบผสม
๑๒. สอบ (๑)
๑. คุณลักษณะของทุ่นระเบิด (๑)
๑) คุณลักษณะและการทางานของทุ่น
ระเบิดที่มีใช้อยู่ในกองทัพไทย และของ
ต่างประเทศ
๒) การติดตั้งทุ่นระเบิดให้พร้อมระเบิด
และการทาให้ไม่พร้อมระเบิด
๒. การฝังทุ่นระเบิด และการทาทุ่นระเบิดกับ
ระเบิด (๑)
๑) วิธีการฝังทุ่นระเบิด รูปตัว X
๒) วิธีการฝังทุ่นระเบิด รูปตัว U
๓) วิธีการฝังทุ่นระเบิด รูปตัว H
๔) วิธีการฝังทุ่นระเบิด รูปตัว O
๕) การทาทุ่นระเบิดดักรถถังเป็นทุ่นระเบิด
กับระเบิด
๓. กับระเบิด (๒)
๑) การแบ่งประเภทกับระเบิด
๒) หลักการใช้กับระเบิด
๓) การติดตั้งและรื้อถอนกับระเบิดแสวง
เครื่อง
๔. สนามทุ่นระเบิด และการออกแบบสนามทุ่น
ระเบิด (๒)
๑) ประเภทของสนามทุ่นระเบิดทางยุทธวิธี
๒) หลักการออกแบบสนามทุ่นระเบิด
๓) ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและ
ฝ่ายอานวยการ

หลักฐาน

- FM๕-๓๑
September๑๙๖๕
- FM๕-๓๔
September๑๙๗๖
Novemberb๑๙๗๖

๑๔๕
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ส.

ขอบเขตการสอน
๕. การรายงานและการบันทึกสนามทุ่นระเบิด
(๑)
๑) การรายงานสนามทุ่นระเบิดของฝ่าย
เดียวกัน
๒) การรายงานสนามทุ่นระเบิดของฝ่าย
ตรงข้าม
๓) การบันทึกสนามทุ่นระเบิด โดยใช้แบบ
บันทึก แบบ ทบ.๔๖๒-๐๓๔
๔) การบันทึกสนามทุ่นระเบิด โดยใช้แบบ
บันทึก ทบ.๔๖๒-๐๓๕
๖. การตรวจค้นและการรื้อถอน (๑)
๑) วิธีตรวจค้นทุ่นระเบิดและกับระเบิด
๒) วิธีการรื้อถอนทุ่นระเบิด กับระเบิด
๗. การผ่านสนามทุ่นระเบิดของข้าศึก (๑)
๑) วิธีการผ่านสนามทุ่นระเบิดของฝ่าย
ข้าศึก
๒) การจัดกาลังพลและการปฏิบัติการ
๘. การกวาดล้างสนามทุ่นระเบิด (๑)
๑) วิธีการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิด
๒) การกวาดล้างทุ่นระเบิดบนเส้นทาง
๙. สอบ (๑)

หลักฐาน

๑๔๖
อนุผนวก จ – ๕ (๕) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารสื่อสาร
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับ
- เรื่องทฤษฎีวิทยุและหลักการเครื่องรับ-ส่งเบื้องต้น เข้าใจคุณลักษณะทางเทคนิครวมทั้งติดตั้ง
ใช้งานยุทโธปกรณ์ประเภทวิทยุที่มีใช้ในกองทัพบก สามารถวางแผนการใช้งานวิทยุ พร้อมทั้ง
สามารถปฏิบัติงานการติดต่อสื่อสารเป็นข่ายวิทยุตามแผนได้
- คุณลักษณะทางเทคนิคและขีดความสามารถของเครื่องมือวางสายทางยุทธวิธี สายโทรศัพท์
สนาม เครื่องโทรศัพท์สนาม เครื่องสลับสายสนาม เครื่องวิทยุถ่ายทอด เครื่องชุมสายสนาม
รวมทั้งสามารถวางแผนระบบการใช้งานได้
- การจัด หน้าที่ การแบ่งมอบ ขอบเขต ความรับผิดชอบ การแบ่งส่วนราชการ อัตรากาลังพล
และที่ตั้งหน่วยต่างๆ ตลอดจนบทบาทของเหล่า ส.ในปัจจุบัน
- การจัดหน่วยทหารสื่อสารในระดับต่าง ๆ ใน ทบ.และของ บก.ทท. รวมทั้งการจัดหน่วยสื่อสาร
ของหน่วยทหารระดับ กรม กองพัน
- การปฏิบัติงานภายในของศูนย์การสื่อสารและความสาคัญของศูนย์การสื่อสาร
- พื้นฐานของหลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร การ
วางแผนและกากับดูแลการสื่อสารทางยุทธวิธี
- ภารกิจของ พัน.ส.พล. ในการให้บริการทางการสื่อสารให้กับกองพลและ นขต. ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยเหนือ หน่วยข้างเคียงและใช้การสื่อสารแบบ
พื้นที่ได้
- การปฏิบัติงานของหน่วยทหารสื่อสารเป็นอย่างดี ได้แก่ กองร้อยต่างๆ ของ พัน.ส.พล.
- วิชาสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับมาตรการการสนับสนุน มาตรการต่อต้านและมาตรการ
ตอบโต้การต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ
- วิชาการส่งกาลัง และซ่อมบารุงสายสื่อสารที่เกี่ยวกับระบบการส่งกาลังบารุงของ ทบ.
- ความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน จากการได้เห็นการปฏิบัติงานและการ
สอบถามจากกาลังพลของหน่วยที่ไปศึกษา
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. การสื่อสารประเภทวิทยุ ๓๖
๑.๑ ทฤษฎีวิทยุและหลักการ (๖)
สช.
๑. การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ (๑)
- คุณสมบัติของคลื่นวิทยุ
- การแพร่กระจายของคลื่นดิน-คลื่นฟ้า
๒. สายอากาศและสายส่ง (๑)
- การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ
- แบบของสายอากาศและทิศทางการแพร่
กระจายคลื่น
- คุณลักษณะของสายส่งสัญญาณ
- สายส่งสัญญาณแบบต่าง ๆ
๓. หลักการเครื่องรับ-ส่งวิทยุ (๒)
- แบบของเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ
- ส่วนประกอบต่างๆในเครื่อง รับ-ส่ง

หลักฐาน
- แนวสอนการ
สื่อสารประเภท
วิทยุ พ.ศ.๒๕๕๗
-เทคนิคการใช้
วิทยุสนาม(รส.
๒๔-๑๘)พ.ศ.
๒๕๕๗

๑๔๗
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
๔. เทคโนโลยี่ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิทยุ (๒)
- ระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่าย
๑.๒ ระบบและระเบียบการ (๖)
สช.
๑. ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์ (๓)
วิทยุ
- การใช้คาเรียกขาน การรับรองฝ่าย
ระเบียบการเรียกขาน การเปิด-ปิดข่ายวิทยุ
๒. การเลือกที่ตั้งสถานีวิทยุ (๑)
- การเลือกที่ตั้งสถานีวิทยุ
๓. การปฏิบัติในระหว่างถูกก่อกวน (๑)
- ระเบียบปฏิบัติของสถานีวิทยุ
๔. การทาลายอุปกรณ์วิทยุ (๐.๕)
- ลาดับความเร่งด่วนในการทาลาย
๕. การบันทึกและการรายงานการก่อกวนและ
การรบกวน (๑)
- วิธีการทาบันทึกประวัติสถานี
๖. แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานีวิทย (๑/๒)
- การใช้แบบพิมพ์ประจาสถานีวิทยุ (ทบ.
๔๖๓-๐๐๓,๐๓๕,๐๓๖ และ ๐๓๗)
๑.๓ ยุทโธปกรณ์วิทยุ
(๑๘) สช., สธ. ๑. เครื่องวิทยุ AM/SSB ทางยุทธวิธี (๖)
- คุณลักษณะทางเทคนิคของชุดวิทยุAM/SSB
- การติดตั้งและใช้งานชุดวิทยุ AM/SSB
- การปรนนิบัติบารุงรักษาเบื้องต้น
สช., สธ. ๒. เครื่องวิทยุ FM ทางยุทธวิธี (๑๒)
- คุณลักษณะทางเทคนิคของชุดวิทยุ FM
- การติดตั้งและใช้งานชุดวิทยุ AM/SSB
- การปรนนิบัติบารุงรักษาเบื้องต้น
๑.๔ ฝึกการทางานเป็นข่าย (๕)
ป.
๑. ฝึกการติดตั้งสถานีวิทยุและการใช้
สายอากาศ (๓)
- ฝึกให้เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติต่อเครื่อง
วิทยุ ส่วนประกอบชุด การติดตั้งบนยานยนต์
การใช้สายอากาศประจาเครื่อง
๒. ฝึกการปรับเครื่องวิทยุใช้งาน (๑)
- ฝึกการปรับเครื่องวิทยุใช้งาน การเลือก
ที่ตั้งสถานีวิทยุในภูมิประเทศ
๓. ฝึกการเรียกขานและการตอบรับ (๑)
- การตอบรับตามระเบียบการ การใช้คา
ย่อตามระเบียบการและสัญญาณปฏิบัติการ
๑.๕ สอบ
(๑)
ส.

หลักฐาน

๑๔๘
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๒. การสื่อสารประเภทสาย ๓๖
๒.๑ ยุทโธปกรณ์ทางสาย
(๔)
สช.
๑. เครื่องมือวางสายทางยุทธวิธี (๑/๓)
-คู่มือการสื่อสาร
- ชุดเครื่องมือวางสาย CE - ๑๑
ประเภทสาย
- ส่วนประกอบชุดเครื่องวางสาย CE - ๑๑ รร.ส.สส. พ.ศ.
- ชุดเครื่องมือสร้างสาย TE - ๒๑
๒๕๕๙
- ชนิดของเครื่องมือวางสาย
๒. สายโทรศัพท์สนาม (๑/๓)
- ชนิดของสายโทรศัพท์สนาม
- คุณลักษณะทางเทคนิคของสายโทรศัพท์
สนาม WD - ๑/TT
- สายเคเบิ้ลสนาม (FIELD CABLE)
๓. เครื่องโทรศัพท์สนาม (๑/๓)
- คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องโทรศัพท์
สนาม TA - ๑/PT
- คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องโทรศัพท์
สนาม TA - ๓๑๒/PT
- คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องโทรศัพท์
สนาม TA - ๓๑๒/M๒E
๔. เครื่องสลับสายสนาม (๑/๓)
- คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องสลับสาย
โทรศัพท์สนาม SB - ๙๙๓/GT
- คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องสลับสาย
โทรศัพท์สนาม SB - ๒๒/PT
- คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องสลับสาย
โทรศัพท์สนาม SB - ๘๖/P
๕. เครื่องสลับสายสนามอัตโนมัติ (๒/๓)
- คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องสลับสาย
โทรศัพท์อัตโนมัติระบบ SPC แบบ MD–๑๑๐
- คุณลักษณะทางเทคนิคเครื่องสลับสาย
โทรศัพท์อัตโนมัติ MX-๑
ป.
๖. ฝึกปฏิบัติ (๒)
- การใช้งานชุดเครื่องวางสาย CE-๑๑
- การตัดต่อสายโทรศัพท์สนาม WD-๑/TT
- การใช้งานเครื่องโทรศัพท์สนาม TA-๑/PT
- การใช้งานเครื่องโทรศัพท์สนาม TA๓๑๒/PT และ TA-๓๑๒/M๒E
- การใช้งานเครื่องสลับสายโทรศัพท์สนาม
SB-๙๙๓/GT

๑๔๙
เรื่อง
๒.๒ ยุทโธปกรณ์วิทยุ
ถ่ายทอดและเครื่อง
ชุมสายสนาม

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
(๑๔) สช.
๑. เครื่องวิทยุถ่ายทอด R–๔๒๐/๔๒๑A (๑/๒) - คู่มือการสื่อสาร
- กล่าวทั่วไปเกี่ยวกับวิทยุถ่ายทอด
ประเภทสาย รร.
- คุณลักษณะและขีดความสามารถของ
ส.สส. พ.ศ.๒๕๕๙
วิทยุถ่ายทอด RL– ๔๒๐/๔๒๑A
๒. เครื่องวิทยุถ่ายทอด RL– ๔๒๒A (๑/๒)
- คุณลักษณะและขีดความสามารถของ
วิทยุถ่ายทอด RL- ๔๒๒A
- ข้อแตกต่างของวิทยุถ่ายทอด RL- ๔๒๒A
กับวิทยุถ่ายทอดเครื่องอื่น
๓. เครื่องวิทยุถ่ายทอด RL– ๔๓๒A (๑/๒)
- คุณลักษณะและขีดความสามารถของ
วิทยุถ่ายทอด RL- ๔๓๒A
- ข้อแตกต่างของวิทยุถ่ายทอด RL- ๔๓๒A
กับวิทยุถ่ายทอดเครื่องอื่น
๔. เครื่องวิทยุถ่ายทอด RL-๕๓๒A (๑/๒)
- คุณลักษณะและขีดความสามารถของ
วิทยุถ่ายทอด RL-๕๓๒A
- ข้อแตกต่างของวิทยุถ่ายทอด RL-๕๓๒A
กับวิทยุถ่ายทอดเครื่องอื่น
๕. เครื่องชุมสายสนามอัตโนมัติ DX-๑๑๑ (๑)
- คุณลักษณะ และขีดความสามารถ
- หน้าที่ ปุ่มปรับ หมุดเชื่อมต่อต่างๆ
- การใช้ MENU การตั้งค่าการใฃ้งาน
- การติดตั้งใช้งานเบื้องต้น
- การใช้บริการพิเศษแบบต่างๆ
๖. เครื่องชุมสายสนามอัตโนมัติ DX-๒๐๐B
(๑/๒)
- คุณลักษณะ และขีดความสามารถ
- หน้าที่ ปุ่มปรับ หมุดเชื่อมต่อต่าง ๆ
- การใช้ MENU การตั้งค่าการใช้งาน
๗. เครื่องโทรศัพท์ DAP - ๒๑๐/ET-๑๐ (๑/๒)
- คุณลักษณะและขีดความสามารถเครื่อง
โทรศัพท์ DAP - ๒๑๐/ET-๑๐
ป.
๘. ฝึกปฏิบัติ (๑)
- การตั้งเสาอากาศวิทยุถ่ายทอด TAM-๑๘
- การติดตั้งใช้งานเครื่องวิทยุถ่ายทอด
- การตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นของเครื่อง
วิทยุถ่ายทอด
- การติดตั้งใช้งานเครื่องชุมสายสนาม
อัตโนมัติ DX-๑๑๑

๑๕๐
เรื่อง

๒.๓ ระบบทางสาย

ชั่วโมง วิธีการสอน

(๑๐)

สช.

ป.

๒.๔ ระบบวิทยุถ่ายทอด

(๘)

สช.

ขอบเขตการสอน
- การตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นของเครื่อง
ชุมสายสนามอัตโนมัติ DX-๑๑๑
- การใช้บริการพิเศษแบบต่าง ๆ ของ
เครื่องชุมสายสนามอัตโนมัติ DX-๑๑๑
๑. การสร้างทางสายสนาม /เทคนิคการวาง
สาย (๑/๓)
- รูปแบบการสร้างทางสายสนาม
- การเลือกเส้นทางวางสาย
- เทคนิคการวางสาย
- การผูกยึดสายสนาม
- การต่อสายสนาม
๒. การวางแผนระบบโทรศัพท์ (๑/๓)
- ประเภทของชุมสายโทรศัพท์
- ระบบโทรศัพท์กองพล
๓. บันทึกและรายงานทางสาย (๑ ๑/๓)
- การคานวนค่า DB Loss
- แผนที่เส้นทางสาย
- แผนผังวงจร
- แผนผังการสื่อสารทางโทรศัพท์
- บัญชีการใช้สาย
- บัญชีการใช้โทรศัพท์
๔. ฝึกปฏิบัติ (๖)
- การสร้างทางสายบนพื้นดิน
- การสร้างทางสายเหนือศีรษะ
- การสร้างทางสายใต้พื้นดิน
- การผูกยึดสายสนาม
- การผูกป้ายสายโทรศัพท์สนาม
- การเก็บสายโทรศัพท์สนาม
๑. การวางแผนความถี่ (๑/๓)
- การเลือกความถี่ใช้งานของวิทยุถ่ายทอด
- แบบของสายอากาศและการ
แพร่กระจายคลื่นวิทยุถ่ายทอด
- การวางแผนความถี่วิทยุถ่ายทอด RL๔๒๐/๔๒๑A
- การวางแผนความถี่วิทยุถ่ายทอด RL๔๒๒A/๔๓๒A/๕๓๒A
๒. การวางแผนตัวเลข (๑/๓)
- การวางแผนหมายเลขย่อ DX-๑๑๑
- การวางแผนหมายเลขโทรศัพท์ DX-๑๑๑

หลักฐาน

- คู่มือการสื่อสาร
ประเภทสาย รร.
ส.สส. พ.ศ.๒๕๕๙

- คู่มือการสื่อสาร
ประเภทสาย รร.
ส.สส. พ.ศ.๒๕๕๙

๑๕๑
เรื่อง

๒.๕ สอบ
๓. อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.)
กรมการทหารสื่อสาร

ชั่วโมง วิธีการสอน

(๒)
๖

ส.
สช.

ส.

ขอบเขตการสอน
๓. การทาโปรไฟล์ (๑/๓)
- ประโยชน์ของการทา PROFILE
- การอ่านค่าบนแผนที่ (พิกัด, มาตราส่วน
เส้นชั้นความสูง)
- การลงจุดบนกระดาษ PROFILE
๔. คานวณหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบ (๑/๒)
- การคานวณหาเส้นทาง LINE OF SIGHT
- การหาค่าความเชื่อถือได้ของระบบ
(RELIABILITY)
- การสรุปวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ของ
ระบบ
๕. แผนผังระบบวิทยุถ่ายทอด (๑/๒)
- การอ่านค่าต่างๆ บนแผนผังวิทยุถ่ายทอด
- ขั้นตอนการทาแผนผังวิทยุถ่ายทอด
- การนาแผนผังวิทยุถ่ายทอดไปใช้งาน

หลักฐาน

๑. ภารกิจและการจัดกรมการทหารสื่อสาร
(๑/๒)
- ภารกิจและการจัดของกรมการทหาร
สื่อสาร
- การแบ่งมอบภารกิจให้กับหน่วยรอง
๒. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ (๑/๒)
- ขอบเขตความรับผิดชอบของเหล่า ส. ที่มี
ต่อ ทบ.และของเหล่าโดยเฉพาะ
๓. การแบ่งส่วนราชการ (๑)
- การแบ่งส่วนราชการภายในเหล่า ส. และ
ส่วนภูมิภาค
๔. อัตรากาลังพลและอัตรายุทโธปกรณ์ (๒)
- หลักการบรรจุกาลังพลของเหล่า ส.
- อัตรากาลังพลของเหล่า ส.
- อัตรากาลังพลในส่วนภูมิภาค
- อัตรายุทโธปกรณ์หลักและรอง
- ความรับผิดชอบต่อยุทโธปกรณ์
๕. ที่ตั้ง นขต. กรมการทหารสื่อสาร (๑)
- ทีต่ ั้ง นขต.กรมการทหารสื่อสารทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๖. สอบ (๑)

- คู่มือวิชาทหาร
สื่อสารสาหรับ
สอนทหารต่าง
เหล่า พ.ศ.
๒๕๕๑

๑๕๒
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๔. การจัดหน่วยทหารสื่อสาร ๖
สช.
๑. การจัดหน่วยสื่อสารและหน่วยทหารสื่อสาร -คู่มือวิชาทหาร
(๑)
สื่อสารสาหรับ
- การจัดและภารกิจของหน่วยสื่อสารในกอง สอนทหารต่าง
พัน และ กรม ร., ม.และป.
เหล่า พ.ศ.๒๕๕๑
- การจัดหน่วยทหารสื่อสารในระดับต่างๆ
ในปัจจุบัน ทั้งทางยุทธศาสตร์และทางยุทธวิธี
๒. พัน.ส.พล. (๑)
- ให้ทราบถึงภารกิจ การจัด ขีดความ
สามารถของ พัน.ส.พล.
๓. พัน.ส.ทภ. (๑)
- ให้ทราบถึงภารกิจ การจัด ขีดความ
สามารถของ พัน.ส.ทภ.
๔. กรม ส.๑ (๑)
- ให้ทราบถึงภารกิจ การจัด ขีดความ
สามารถของ กรม ส.
๕. พัน.ส.บก.ทท. (กองทัพไทย) (๑)
- ให้ทราบถึง ภารกิจ การจัด ขีด
ความสามารถของ พัน.ส.บก.ทท.
ส.
๖. สอบ (๑)
๕. องค์แทนการสื่อสาร
๑๒
สช.
๑. ศูนย์การสื่อสารของกองพล (๑)
- คู่มือ วิชาองค์
- เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานของศูนย์ แทนการสื่อสาร
การสื่อสารกองพล
พ.ศ.๒๕๔๔
๒. การดาเนินการต่อข่าว (๒)
- ลักษณะของข่าวทหารที่เข้า-ออกศูนย์ ส.
๓. การ รปภ.ส. (๑)
- ระเบียบ รปภ.ส. แห่งชาติปี พ.ศ.๒๕๒๕
๔. การนาสาร (๑)
- การบริการนาสารของศูนย์การสื่อสาร
๕. การบันทึกและรายงานของศูนย์การสื่อสาร
(๒)
- แบบฟอร์มต่างๆ ของศูนย์การสื่อสาร
- ระเบียบการรายงานของศูนย์การสื่อสาร
๖. ความสัมพันธ์ของศูนย์การสื่อสารกับฝ่าย
อา นวยการและศูนย์รับส่ง (๑)
- ความสัมพันธ์ของศูนย์การสื่อสารกับฝ่าย
อานวยการและศูนย์รับส่งในหน่วยระดับกองพล
๗. ระเบียบการใช้วิทยุโทรศัพท์ (๑)
- ระเบียบการใช้วิทยุ-โทรศัพท์ในการส่งข่าว
- การ รปภ. ทางการส่งข่าว

๑๕๓
เรื่อง

๖. หลักนิยมการสื่อสารทาง
ยุทธวิธี

๗. การสื่อสารทางยุทธวิธี
ระดับกองพล

ชั่วโมง วิธีการสอน

๕

ส.
สช.

๕

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๘. การปฏิบัติงานของตอนเครื่องมือ (๒)
- การจัดตอนเครื่องมือ
- การปฏิบัติงานของ จนท. ในตอนเครื่องมือ
๙. สอบ (๑)
๑. ความรับผิดชอบหลักและเครื่องมือในการ -คู่มือวิชาหลัก
สื่อสารทางยุทธวิธี
นิยมการสื่อสาร
- ความรับผิดชอบในการวางและการซ่อม ทางยุทธวิธี พ.ศ.
บารุงสายสื่อสาร
๒๕๔๓
- หลักการสื่อสาร
- ชนิด ขีดความสามารถและข้อจากัดของ
เครื่องมือสื่อสาร
๒. การรักษาความปลอดภัย (๑)
- นิยามศัพท์ทาง รปภ.ส.
- ประเภทของการ รปภ.ส.
- มาตรฐานต่างๆ ในการ รปภ.ส.
- บทผนวก
๓. การใช้การสื่อสารทางยุทธวิธี (๒)
- การสื่อสารทางยุทธวิธีในหน่วยระดับต่างๆ
- การสื่อสารระหว่างขั้นต่างๆ ของการ
ปฏิบัติ การทางยุทธวิธี
- การใช้การสื่อสารทางยุทธวิธีอื่นๆ
- การสื่อสารในสภาพต่างๆ ทางภูมิศาสตร์
๔. การวางแผนและกากับดูแลการสื่อสารทาง
ยุทธวิธี
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการ
สื่อสารทางยุทธวิธี
๕. สอบ (๑)
๑. การสื่อสารภายใน พล.ร/พล.ม. (๑/๒)
-คู่มือวิชาหลัก
- กองพลภายใต้กองทัพน้อย
นิยมการสื่อสาร
- ศูนย์ ส.กองพล
ทางยุทธวิธี พ.ศ.
- ข่ายวิทยุกองพล
๒๕๔๓
- ระบบทางสายของกองพล
-อจย.๑๑-๓๕
- การนาสารของกองพล
พัน.ส.พล. พ.ศ.
๒. การสื่อสารภายในกรม.ร. และ พัน ร. (๑/๒) ๒๕๒๖
- ระบบทางสายกรม ร., พัน.ร.
- ข่ายวิทยุกรม ร. พัน.ร.
๓. การสื่อสารภายในกรม ป., พัน.ป.,
พัน.ปตอ. (๑/๒)
- ข่ายวิทยุหน่วย ป.
- ระบบทางสายหน่วย ป.

๑๕๔
เรื่อง

๘. การปฏิบัติงานของ
พัน.ส.พล.ทางยุทธวิธี

ชั่วโมง วิธีการสอน

๖

ส.
สช.

ส.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๔. การสื่อสารภายใน นขต.กองพล (๑/๒)
- พัน.ถ.- พัน ม.
- กอง พธ.พล.
- กอง สพบ.พล.
- ร้อย ลว.ไกล
- กอง ลว.พล.
- ร้อยบิน พล.
- พัน สร.พล.
๕. การสื่อสารของหน่วยขึ้นสมทบและหน่วย
แยก (๑)
- การใช้หลักนิยมให้เป็นประโยชน์ ในการ
วางสื่อสารให้กับหน่วยแยกและหน่วยขึ้นสมทบ
๖. การสื่อสารแบบพื้นที่ (๑)
- ระบบการสื่อสาร
- ข้อดี - ข้อเสีย
๗. การสื่อสารระหว่างกองพลกับหน่วยเหนือ
(๑)
- ระบบทางสาย
- ระบบวิทยุหลายช่องสื่อสาร
๘. สอบ (๑)
๑. การปฏิบัติงานของ บก.และ ร้อย.บก.พัน.ส. -คู่มือวิชาหลัก
พล. (๑)
นิยมการสื่อสาร
- ตอนทหารสื่อสารกองพล
ทางยุทธวิธี พ.ศ.
- ตอน บก.พัน.ฯ
๒๕๔๓
- ตอนส่งกาลังและซ่อมบารุง
-อจย.๑๑-๓๕
- ตอนการภาพ
พัน.ส.พล.พ.ศ.
- ตอนซ่อมบารุงยานยนต์กองพัน
๒๕๒๖
- การสั่งการของนายทหารประจาตอนต่างๆ -รส.๒๔-๕การ
๒. กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าวทางยุทธวิธี (๒) สื่อสาร
- มว.วิทยุ
พ.ศ.๒๕๓๕
- มว.ศูนย์ข่าวและนาสาร
- การสั่งการของนายทหารภายในกองร้อย
วิทยุและศูนย์ข่าว
๓. กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี
(๒)
- มว.สาย
- มว.วิทยุถ่ายทอด
- การสั่งการของนายทหารภายในกองร้อย
สายและวิทยุถ่ายทอด
๔. สอบ (๑)

๑๕๕
เรื่อง
๙. สงครามอิเล็กทรอนิกส์

๑๐. การส่งกาลังและซ่อม
บารุงสายสื่อสาร

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑๐
สช.
๑. การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (๑)
-เอกสารประกอบ
- กล่าวทั่วไป
การเรียนวิชา
๒. มาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (๑)
สงครามอิเล็ก
- มาตรการสนับสนุนสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์ รร.
- มาตรการต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ส.สส.ฉบับ
- มาตรการตอบโต้และการต่อต้านสงคราม ปรับปรุงพ.ศ.
อิเล็กทรอนิกส์
๒๕๕๐
๓. การส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (๑)
- ความสาคัญของการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- การยุทธภายใต้สภาวะทางคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้า
- การควบคุมการแพร่กระจายคลื่น
๔. การรบกวนและการก่อกวน (๑)
- การรบกวนสาคัญอย่างไร
- การก่อกวนและการต่อต้านการก่อกวน
๕. การดักรับ (๑)
- เทคนิคการดักรับ
๖. ข่าวกรองทางการสื่อสาร (๑)
- การข่าวกรองทางการสื่อสาร
๗. สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ในการยุทธหลัก (๑)
- การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในการรุก
- การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในการตั้งรับ
- การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในการร่นถอย
๘. C๔I
๙. หน่วยงานสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของ ทบ.
ไทย
- หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในด้านสงคราม
อิเล็ก ทรอนิกส์ของ ทบ.
ส.
๑๐. สอบ (๑)
๖
สช.
๑. ระบบส่งกาลังบารุงของ ทบ. (๑)
-เอกสารรร.ส.สส.
- ขอบเขตงานส่งกาลังบารุง
วิชา การส่งกาลัง
- กรม ฝยบ. และ ฝกษ. ที่รับผิดชอบงาน และซ่อมบารุงสาย
ส่งกาลังบารุง
สื่อสารพ.ศ.๒๕๕๐
๒. การแบ่งประเภท สป. (๑)
-ระเบียบความ
- ประเภท สป. ๑ ถึง ๕
รับผิดชอบสป.ของ
- การส่งกาลัง สป.แต่ละประเภท
ทบ.พ.ศ.๒๕๕๕
๓. การควบคุม สป. (๑)
- การควบคุมทางบัญชี
- การควบคุมทางการส่งกาลัง

๑๕๖
เรื่อง

๑๑. การศึกษานอกสถานที่

ชั่วโมง วิธีการสอน

๓๐

ส.
ป.

ขอบเขตการสอน
๔. หนทางได้มาซึ่ง สป. (๑)
- วิธีการและหนทางได้มาซึ่ง สป.
- การจัดหา
๕. การส่งกาลังบารุงสาย ส. ในกองพลและ
กองทัพภาค (๑)
- หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการส่งกาลัง และ
ซ่อมบารุง สาย ส. ใน พล., ทภ.
- ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
๖. สอบ (๑)
๑. ศึกษาการปฏิบัติงาน พัน.ส.พล. (๖)
- ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถและ
ขีดจากัด ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ได้
ดาเนินการในปัจจุบัน
๒. ศึกษาการปฏิบัติงาน พัน.ส.ทภ. (๖)
- ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถและ
ขีดจากัด ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ได้
ดาเนินการในปัจจุบัน
๓. ศึกษาปฏิบัติงาน กรม ส.๑,พัน.ส.ซบร.เขต
หลังและ กผสป.สส. (๖)
- ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถและ
ขีดจากัด ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ได้
ดาเนินการในปัจจุบัน
๔. ศึกษาการปฏิบัติงาน สส.ทหาร (ทุ่งสีกัน
เขตดอนเมือง) (๖)
- ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถและ
ขีดจากัด ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ได้
ดาเนินการในปัจจุบัน
๕. ศึกษาการปฏิบัติงาน นขต.สส. (สะพาน
แดง) (๒)
- ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถและ
ขีดจากัด ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ได้
ดาเนินการในปัจจุบัน
๖. ศึกษาการปฏิบัติงาน กซสอ.สส. และ กภ.
สส. (๔)
- ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถและ
ขีดจากัด ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ได้
ดาเนินการในปัจจุบัน

หลักฐาน

๑๕๗
อนุผนวก จ – ๕ (๖) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารการข่าว
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดการปฏิบัติงานด้านการข่าว ทบ. ,
หลักพื้นฐานงานด้านการข่าว, การดาเนินการต่อต้านการข่าวกรองในหน่วยข่าวกรองทางทหาร
สนับสนุน ทบ.
เรื่อง
๑. โครงสร้างการปฏิบัติ
งานข่าวกรองของ ทบ.

๒. การข่าวกรอง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๖
สช. - โครงสร้าง การจัดหน่วยข่าวกรองของ ทบ. -คู่มือการปฏิบัติ
ในแต่ละระดับ
งานด้านข่าว
- ภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบ
กรองรร.ขว.ทบ.
การดาเนินงานด้านการข่าวของ ทบ.
- รูปแบบ ความมุ่งหมาย แนวทางการปฏิบัติ
งานด้านการข่าว ทบ. ในการสนับสนุนภารกิจ
ด้านการข่าว ทบ.
๔๒
สช.
กล่าวนาข่าวกรอง (๔)
-รส.๒๑-๓๐
- งานในหน้าที่ของนายทหารฝ่ายการข่าวกรอง -รส.๓๐-๕
- การจัดพื้นที่ปฏิบัติงานด้านการข่าว
-รส.๓๐-๙
- หลักการปฏิบัติงานข่าวกรอง และการจัด
-รส.๓๐-๑๐๐
แผนกข่าวกรอง
-แนวสอนรร.ขว.ทบ.
- ความสัมพันธ์ระหว่างนายทหารฝ่ายการข่าว
กรองกับผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอื่นๆ
สช.,ป. การวางแผนรวบรวมข่าวสาร (๑๘)
- การกาหนดความต้องการข่าวกรอง
- การกาหนดสิ่งบอกเหตุ
- การจัดทาแผนรวบรวมข่าวสาร
- ฝึกการจัดทาแผนรวบรวมข่าวสาร
สช. การรวบรวมข่าวสาร (๓๖)
- หลักการรวบรวมข่าวสารของหน่วย
- การลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจสนามรบ
- การค้นหาเป้าหมาย
- การซักถาม
- การตีความภาพถ่าย
- การรวบรวมข่าวสารด้วยเครื่องมือพิเศษ
- การรวบรวมข่าวสารทางเปิด
การกระจายและการใช้ข่าวสารและข่าวกรอง
(๒)
- ความมุ่งหมาย
- หลั ก การและวิ ธี ก ารรวบรวมข่ า วสารและ
ข่าวกรอง

๑๕๘
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๓. การข่าวกรองเพื่อการ
สนับสนุนภารกิจของ
เหล่าอื่น (เหล่า ร., ม.,
ป., ช. และ ส.)
๔. งานข่าวกรองสาหรับภัย
คุกคามในรูปแบบต่างๆ

๑๒

สช.

๑๒

สช.

๕. วิธีการรวบรวมข่าวสาร
ในสภาวะภัยคุกคาม
ระดับต่า

๑๒

สช.

๖. การต่อต้านการข่าวกรอง ๑๒

สช.

ขอบเขตการสอน
- ปัญหาที่เกิดในระหว่างการกระจายข่าวสาร
และข่าวกรอง
- ความมุ่งหมาย ประโยชน์ของงานข่าวกรองใน
การนาไปใช้ประโยชน์สนับสนุนภารกิจของ
เหล่าอื่น (เหล่า ร., ม., ป., ช. และ ส.)

หลักฐาน

- คาจากัดความ
- สภาพแวดล้อม และปัจ จัยที่เป็นผลกระทบ
ทาให้เกิดภัยคุกคามระดับต่า
- แนวทางในการจัดการงานข่ าวกรองในการ
สนั บสนุน ภารกิจ ในการต่ อต้ านภั ยคุ กคาม
รูปแบบแบบต่างๆ
- ความมุ่งหมาย
- ชนิด และแบบของ วิธีการรวบรวมข่าวสารใน
สภาวะภัยคุกคามระดับต่า ให้เกิดเพียงพอ
ต่อการนาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการข่าวกรอง
ของหน่วย
กล่าวนาการต่อต้านข่าวกรอง(๒)
- หลักการและมาตรการต่อต้านการข่าวกรอง
- ความรับผิดชอบขององค์การต่อต้านการข่าว
กรอง
การรักษาความปลอดภัยบุคคล (๒)
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
- การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
- การอบรมเรื่องการรักษาความปลอดภัย
- แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ (๒)
- ความมุ่งหมาย
- การกาหนดชั้นความลับ
- การดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่มีชั้น
ความลับของทางราชการ
- พรบ.ข้ อ มู ล ข่ า วสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ (๒)
- คาจากัดความ
- ความมุ่งหมาย
- แนวความคิดในการรักษาความปลอดภัย
- ลักษณะและมาตรการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่

- คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
ด้านข่าวกรอง
รร.ขว.ทบ.

- แนวสอนวิชา
การต่อต้านการ
ข่าวกรองและ
รักษาความ
ปลอดภัย
รร.ขว.ทบ.

- รส.๓๐-๑๐๐
- พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐
- ระเบียบว่าด้วย
การรักษาความ
ลับของทาง
ราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔

๑๕๙
เรื่อง

๗. ฝึกปฏิบัติด้านการข่าว
กรอง และต่อต้านการ
ข่าวกรอง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๖

๘. การรวบรวมข่าวสารด้วย ๑๖
บุคคล

ป.

สช., ป.

สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
การรักษาความปลอดภัยการสื่อสาร (๒)
- แนวสอน รร.ขว.
- คาจากัดความ ความมุ่งหมาย
ทบ.
- หลักการและความรับผิดชอบ
- มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ รปภ.
- หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
- คาแนะนาวิธีเขียนกระดาษเขียนข่าว
แผนการต่อต้ านข่ าวกรองและมาตรการการ
ต่อต้านข่าวกรอง (๒)
- การวางแผนต่อต้านข่าวกรอง
- การกาหนดมาตรการการต่อต้านข่าวกรอง
- ฝึกทบทวนเป็นรายวิชาเฉพาะในสถานการณ์
ที่กาหนด ในการดาเนินงานตามวงรอบข่าว
กรอง วิธีการรวบรวมข่าวสารในสภาวะภัย
คุกคามระดับต่า การต่อต้านการข่าวกรอง
การจัดทาแผนการต่อต้านข่าวกรอง
การสารวจสถานที่เพื่อเตรียมการปฏิบัติภารกิจ - แนวสอน
ต่างๆ (๒)
รร.ขว.ทบ.
- คาจากัดความ ความมุ่งหมาย
- ประโยชน์ของการสารวจสถานที่
- การเตรียมการขั้นต้นเรื่องที่สารวจ
- การเข้าถึงสถานที่สารวจ
- การปฏิบัติการสารวจและการรายงาน
- ฝึกการสารวจสถานที่
การป้องกันอันตรายในระหว่างการปฏิบัติ
ภารกิจ (๒)
- ประเภทของฝ่ายตรงข้าม
- การดาเนินการของฝ่ายตรงข้าม
- วิธีการป้องกันอันตรายในระหว่างการปฏิบัติ
ภารกิจ
การรวบรวมข่าวสารด้วยการสนทนา (๒)
- เทคนิคการรวบรวมข่าวสารด้วยการสนทนา
- การปฏิบัติตัวต่อขณะสนทนา
- ประโยชน์จากการรวบรวมข่าวสารจากสนทนา
การรวบรวมข่าวสารด้วยการสัมภาษณ์ (๒)
- เทคนิคการรวบรวมข่าวสารด้วยการสัมภาษณ์
- การปฏิบัติตัวต่อขณะสัมภาษณ์
- ประโยชน์จากการรวบรวมข่าวสารจาก
สัมภาษณ์

๑๖๐
เรื่อง

๙. การฝึกปฏิบัติการ
รวบรวมข่าวสารด้วย
บุคคล
๑๐. การสอบระหว่างภาค
และประจาภาค
๑๑. สอบประมวลความรู้

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๘

ป.

๖

ส.

๖

ส., ป.

ขอบเขตการสอน
การรวบรวมข่าวสารด้วยการลวงถาม (๒)
- คาจากัดความ
- ลักษณะพิเศษของการลวงถาม
- สถานการณ์ที่อาจใช้ในการลวงถาม
- การวางแผนพบปะเพื่อการลวงถาม
- เทคนิคและปัจจัยสาเร็จในการลวงถาม
- วิธีการในการลวงถาม
- ข้อแนะนาในการลวงถาม
หลักการสังเกตการณ์และการอ่านภาษากาย (๒)
- คาจากัดความ
- วิธีการสังเกต
- การใช้ประสาททั้งห้าในการสังเกต
- เทคนิคการอ่านภาษากาย
- ข้อแนะนาและประโยชน์ที่ได้รับ
หลักการการถ่ายภาพในลักษณะปกปิด
เจตนารมณ์ (๒)
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
- เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพในลักษณะปกปิด
เจตนารมณ์
การรายงานการปฏิบัติ และการรายงาน
ข่าวสาร (๒)
- การเขียนรายงานระหว่างหน่วยในระดับต่าง ๆ
- วิธีการเขียนรายงาน
- การรายงานข่าวสาร
- การรายงานการปฏิบัติการต่างๆ
- ฝึกปฏิบัติเฉพาะในสถานการณ์ที่กาหนด ใน
การรวบรวมข่าวสารด้วยบุคคลในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งการทบทวนหลังการปฏิบัติ
-

หลักฐาน

๑๖๑
อนุผนวก จ – ๕ (๗) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารสรรพาวุธ
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มว. หรือเทียบเท่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดและภารกิจของเหล่าทหารสรรพาวุธ และหลักการรบ ตลอดจนบทบาท
ของเหล่ าทหารสรรพาวุ ธในปัจ จุ บัน เป็ นผู้นาที่ดี บนพื้นฐานแห่งความมีคุ ณธรรม มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ทรหดอดทนต่องานในหน้าที่ตามภารกิจ เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ที่ถูกต้อง
และเสริมสร้างแนวความคิดในทางสร้างสรรค์ มีความรักความภูมิใจในเหล่า
เรื่อง
๑. การบริการสรรพาวุธ

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๒๔
สช.
๑. การจัด ภารกิจ กรมสรรพาวุธทหารบก (๑) -บรรณสารของ
- ให้ทราบถึงผังการจัดส่วนราชการ, ภารกิจ รร.สพ.สพ.ทบ.
ความรับผิดชอบที่ ทบ. มอบหมาย
-การจัดสพ.ทบ.
๒. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ความรับผิดชอบสิ่ง -อจย.๓๘๐๐สพ.
อุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕ (๒)
ทบ.
- พันธกิจหรือการบริการสรรพาวุธ ๖
-อจย.๙-๒๕ลง๖
ประการ ที่ สพ.ทบ. ต้องทาหน้าที่สนับสนุน
ม.ค.๒๔กองสพบ.
หน่วยทหารต่าง ๆ
-อจย.๑๙-๑๕ลง
๓. พันธกิจของทหารสรรพาวุธ (๒)
๒๙ม.ค.๒๔
- การส่งกาลัง สป.๒ และ ๔ สาย สพ.
พัน.ซบร.กรม
- การซ่อมบารุง สป.๒ และ ๔ สาย สพ.
สน.พล.
- การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
-อจย.๙-๓๕ลง๓๑
- การทาลายล้างวัตถุระเบิด
ส.ค.๓๑พัน.สพ.
- การบริการข่าวกรองทางเทคนิค
ซบร.เขตหลัง
ยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ
-อจย.๒๙-๒๕,
- การปรับเทียบสภาพทางขีปนวิธี
๑๐-๒๕,๙-๕๕,๙ส.
๔. สอบและวิจารณ์ผล (๑)
๕๐๐ลง๑๐
สช.
๕. การจัดหน่วยสรรพาวุธสนับสนุนต่าง ๆ (๓) ต.ค.๒๓พัน.
- หลักการจัดหน่วยสรรพาวุธสนับสนุน
ซบร.บชร.พัน.
หน่วยทหารต่าง ๆ
สบร.บชร.พัน.
- หน่วยทหารสรรพาวุธสนับสนุนโดยตรงใน สพ.กระสุนบชร.,
อัตราการจัดของกองพล นอกอัตราการจัดของ ชุดทลร.ทภ.
กองพล กองพลในกองทัพภาค กองพลนอก -คู่มือราชการสนาม
กองทัพภาค และการจัดหน่วยสรรพาวุธ
รส.๙-๑(การบริการ
สนับสนุน นขต.ทบ.
สรรพาวุธในสนาม)
- กองสรรพาวุธเบากองพล ฯ (กอง สพบ.)
- กองพันซ่อมบารุง กรมสนับสนุนกองพล
ฯลฯ
- กองพันสรรพาวุธซ่อมบารุงเขตหลัง
ส.
๖. สอบและวิจารณ์ผล (๑)

๑๖๒
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
สช.
๗. หน่วยทหารสรรพาวุธสนับสนุนทั่วไป (๑)
- กองพันซ่อมบารุง กองบัญชาการช่วยรบ
(พัน.ซบร.บชร.)
- กองพันส่งกาลังและบริการ กองบัญชาการ
ช่วยรบ (พัน.สบร.บชร.)
- กองพันสรรพาวุธกระสุน กองบัญชาการ
ช่วยรบ (พัน.สพ.กระสุน บชร.)
- ศูนย์ควบคุมการส่งกาลังบารุง กองทัพภาค
(ศคบ.บชร.)
ส.
๘. สอบและวิจารณ์ผล (๑)
สช.
๙. หน่วยทหารสรรพาวุธสนับสนุนประจาที่ (๑)
- ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
(ศซส.สพ.ทบ.)
- กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สาย
สรรพาวุธ กรซย.ศซส.สพ.ทบ.
- กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร
กรซท.ศซส.สพ.ทบ.
- โรงงานซ่อมยาง (ซย.กรซท.ศซส.สพ.ทบ.)
- ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ (ศอ.สพ.ทบ.)
* กองโรงงานช่างแสง (กชส.ศอ.สพ.ทบ.)
* กองโรงงานวัตถุระเบิด (กวรบ.ศอ.สพ.
ทบ.
- กองคลังยุทโธปกรณ์ (กคย.สพ.ทบ.)
- กองคลังแสง (คส.สพ.ทบ.)
- กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ (กคสป.สพ.ทบ.)
ส.
๑๐. สอบหน่วยทหารสรรพาวุธสนับสนุนประจา
ที่ (๑)
สช.
๑๑. โครงสร้างการจัดหน่วยและการปฏิบัติการ
ซ่อมบารุง (๔)
- โครงสร้างการจัดหน่วยสรรพาวุธสนับสนุน
โดยตรง, ส่วนควบคุม, ส่วนส่งกาลัง, ส่วนบริการ
, เจ้าหน้าที่หลัก และความรับผิดชอบ
- ผบ.หน่วยทหารสรรพาวุธ, น.ซ่อมบารุง,
น.ส่งกาลัง, น.ควบคุมการซ่อม, ส.ควบคุมงาน
ซ่อม, ผบ.มว./ผบ.ตอน, ส.ควบคุมตอนซ่อม,
หัวหน้างาน, จ่ากอง, ช่างซ่อม และแรงงาน
เพิ่มเติม
- การปฏิบัติการซ่อมบารุง ความรับผิดชอบ
ในการซ่อมบารุงและพันธกิจ
- งานในโรงซ่อม

หลักฐาน

๑๖๓
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
ส.
๑๒. สอบโครงสร้าง/การปฏิบัติการซ่อมบารุง
(๑)
สช.
๑๓. การซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ -คาสั่งทบ.ที่
(๔)
๓๒๐/๒๓๖๓๐
- วิธีซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ลง๙พ.ย.๙๘
- หลักฐานการนายุทโธปกรณ์ส่งซ่อม
- วิธีดาเนินการส่งยานยนต์ซ่อม
- การกู้ซ่อมและการส่งกลับ
ส.
๑๔. สอบการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สาย
สรรพาวุธ (๑)
๒. การส่งกาลัง สป.๒, ๔ สย ๒๔
สพ.
๒.๑ การควบคุม สป.
(๑๔) สช., ป. ๑. คาจากัดความ (๑)
-ระเบียบทบ.ว่า
- ความหมาย การควบคุมทางการส่งกาลัง, ด้วยชิ้นส่วน
การควบคุมมูลฐานการควบคุมทางการส่งกาลัง, ซ่อมตามอัตรา
ภารกิจการควบคุมทางการส่งกาลัง, ความ
พิกัดชิ้นส่วน
รับผิดชอบ, การควบคุมทางบัญชี, ภารกิจการ ซ่อมที่สะสมพ.ศ.
ควบคุมทางบัญชา
๒๕๑๒
๒. การควบคุม สป.ทางบัญชีในระดับหน่วยใช้
(๔)
- สป.สาคัญและ สป.หลัก ชิ้นส่วนซ่อม และ
สป.รอง, การปฏิบัติของหน่วยใช้เกี่ยวกับชิ้นส่วน
ซ่อมตามอัตราพิกัด, การปฏิบัติของหน่วยใช้เมื่อ
ได้รับ บชอพ.ขั้นต้น, การทาบัญชีชิ้นส่วนซ่อม
ตามอัตราพิกัด, ทะเบียนเอกสาร
๓. การควบคุม สป.ทางบัญชีในระดับหน่วย
สนับสนุนทางการส่งกาลัง (๔)
- การควบคุมทางบัญชี, การจัดหน่วยงาน
ควบคุมทางบัญชี, การจัดทาบัญชีคุม, การ
บันทึกบัญชีคุม, ทะเบียนเอกสาร, การบันทึก
ทะเบียนเอกสาร, การปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นส่วน
ซ่อมที่สะสมของหน่วยสนับสนุนทางการส่งกาลัง
, สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับระดับการส่งกาลัง
๔. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยชิ้นส่วนซ่อมตามอัตรา
พิกัดและชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม พ.ศ.๒๕๑๒
(๔)
- คาจากัดความ, ความรับผิดชอบ, การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ชอพ., การปฏิบัติเกี่ยวกับ
ชิ้นส่วนซ่อมที่สะสม
ส.
๕. สอบ (๑)

๑๖๔
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๒.๒ การส่งกาลัง สป.๒ และ ๔(๑๐) สช., ป. ๑. คาจากัดความ (๑)
-ระเบียบทบ.ว่า
สาย สพ.
- สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒, สิ่งอุปกรณ์ประเภท ด้วยการส่งกาลัง
๔, สิ่งอุปกรณ์สาเร็จรูป, สิ่งอุปกรณ์สาคัญ, สิ่ง สิ่งอุปกรณ์
อุปกรณ์หลัก, สิ่งอุปกรณ์รอง, สิ่งอุปกรณ์ถาวร, ประเภท๒ และ
สิ่งอุปกรณ์กาหนดอายุ, สิ่งอุปกรณ์ไม่กาหนด ๔สายสรรพาวุธ
อายุ, สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง, สิ่งอุปกรณ์สารอง พ.ศ.๒๕๓๔
เพื่อการซ่อมบารุง, สิ่งอุปกรณ์ใช้การไม่ได้
๒. ความต้องการ (๑)
- ลักษณะความต้องการ, ประเภทความ
ต้องการ, การคานวณความต้องการ, การเสนอ
ความต้องการ
๓. การจัดหา (๑)
- ทางได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์, งานของการจัดหา
, ประเภทการจัดหา, ความรับผิดชอบในการ
จัดหา
๔. การเบิก การยืม การโอน และการส่งคืน สป.
(๒)
- ประเภทการเบิก, หน่วยเบิก,
วิธีดาเนินการเบิก, การติดตามใบเบิก, การ
ยกเลิกการเบิก, การยืมสิ่งอุปกรณ์, วิธีปฏิบัติใน
การยืมสิ่งอุปกรณ์, การโอน, การโอนความ
รับผิดชอบ, การโอนสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณ์,
การดาเนินการโอนความรับผิดชอบ, ผู้มีอานาจ
สั่งให้โอน, การส่งคืน, มูลเหตุการส่งคืน, ผู้มี
อานาจให้ส่งคืนอุปกรณ์, การเก็บรักษา, การจ่าย
สิ่งอุปกรณ์
๕. การแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ (๑)
- การรับสิ่งอุปกรณ์, การเก็บรักษา สป.,
การจ่ายสิ่งอุปกรณ์
๖. การควบคุม (๑)
- ประเภทการควบคุม, การควบคุมทางการ
ส่งกาลัง, การควบคุมทางบัญชี
๗. การสารวจ (๑)
- ความหมาย, ประเภทการสารวจสิ่ง
อุปกรณ์, การดาเนินการสารวจสิ่งอุปกรณ์, ผู้มี
อานาจในการสั่งสารวจสิ่งอุปกรณ์, วิธีการ
สารวจสิ่งอุปกรณ์, การรายงานการสารวจ
อุปกรณ์, การปรับยอดในบัตรบัญชีคุม, การ
สารวจที่เก็บสิ่งอุปกรณ์, การดาเนินการสารวจที่
เก็บ

๑๖๕
เรื่อง

๓. การส่งกาลัง สป.๕ สาย
สพ.

๔. ยุทโธปกรณ์กระสุน

๕. ยุทโธปกรณ์ยานยนต์

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๘

สช.

๑๘

ส.
สช.

๒๔

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๘. การรายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ (๑)
- ความมุ่งหมาย, หน่วยรายงาน, ห้วง
ระยะเวลารายงาน, สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องรายงาน,
การดาเนินการรายงาน, ประเภทเอกสาร,
เอกสารต่าง ๆ
๙. การจาหน่วยสิ่งอุปกรณ์ (๑)
- หน้าที่และความรับผิดชอบ, อานาจอนุมัติ
จาหน่ายสิ่งอุปกรณ์, การดาเนินกรรมวิธีขอ
อนุมัติจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์, การชดใช้สิ่งอุปกรณ์,
การปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์, ตาบลรวบรวมสิ่ง
อุปกรณ์จาหน่าย, ข้อกาหนดอื่น ๆ
๑. การส่งกาลังกระสุนของ ทบ.ไทย (๑๕)
-ระเบียบทบ.ว่า
- กล่าวทั่วไป, คาจากัดความ
ด้วยการส่งกาลัง
- สถานการณ์การส่งกาลัง
สป.๕พ.ศ.๒๕๔๒
- กฎความปลอดภัย
- ความต้องการ
- การดาเนินการส่งกาลัง
- การควบคุมทางการบัญชี
- การเก็บรักษา
๒. การเก็บรักษา (๒)
-ระเบียบทบ.ว่า
- กล่าวทั่วไป คาจากัดความ
ด้วยการเก็บ
- การแบ่งประเภทพื้นที่เก็บรักษากระสุน รักษาสป.๕พ.ศ.
และวัตถุระเบิด
๒๕๔๕
๓. สอบและวิจารณ์ผล
๑. หลักการยุทโธปกรณ์กระสุน
-บรรณสารของ
- วัตถุระเบิดทางทหาร
รร.สพ.สพ.ทบ.
- กระสุนปืนเล็ก
วิชายุทโธปกรณ์
- กระสุนปืนใหญ่ และชนวน
กระสุนปี๒๕๕๙
- ลูกระเบิดยิง ขนาด ๔๐ มม.
-TM๙-๑๓๐๐- ลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิด
๒๐๐
- ลูกระเบิดขว้าง
- ทุ่นระเบิด
๒. สอบและวิจารณ์ผล (๑)
๑. ยานยนต์ที่ใช้ใน ทบ.ไทย (๒)
-บรรณสารของ
- ยานยนต์ล้อ
รร.สพ.สพ.ทบ.
- ยานยนต์สายพาน
-ระเบียบการ
๒. หลักการซ่อมบารุง (๒)
ปรนนิบัติบารุง
๓. คู่มือการซ่อมบารุง (๔)
ปี ๒๕๒๔
- คู่มือในกลุ่มนาโต้
- คู่มือนอกกลุ่มนาโต้

๑๖๖
เรื่อง

๖. ยุทโธปกรณ์อาวุธ

ชั่วโมง วิธีการสอน

๒๒

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๔. เครื่องมือการซ่อมบารุง (๔)
- เครื่องมือประจารถ
- เครื่องมือประจาตัวช่าง
- เครื่องมือประจาหน่วย
- เครื่องมือพิเศษ
๕. หลักการยานยนต์ (๔)
- ระบบเครื่องยนต์
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบขบวนทางกาลงและแคร่รถ
๖. การปรนนิบัติบารุง (๔)
- ตามคาสั่งการหล่อลื่น (LO)
- คาสั่ง ทบ.ที่ ๒๒๘/๒๕๐๗ ลง ๓ ก.ค.๐๗
- คาสั่ง ทบ.ที่ ๔๐๐/๒๕๐๗ ลง ๑๙ พ.ย.๐๗
๗. หลักการกู้ซ่อม (๓)
- การปรนนิบัติการกู้ซ่อม (เครื่องช่วยฝึก)
๘. สอบ (๑)
๑. อาวุธเบาที่ใช้ใน ทบ.ไทย (๔)
-บรรณสารวิชา
- กล่าวถึงอาวุธเบาแบบต่าง ๆ ที่นักเรียนจะ ยุทโธปกรณ์
ต้องเรียน และความมุ่งหมายในการเรียนรู้เบื้อง อาวุธที่ใช้ในทบ.
ต้นเกี่ยวกับอาวุธเบา คุณลักษณะทางเทคนิค ไทย
๒. หลักการอาวุธปืนเบา (๓)
-ตาราหลักการ
- คานิยามศัพท วงรอบการทางานของอาวุธ อาวุธเบา
เบา ระบบการทางานของอาวุธเบา ระยะยิงและ รร.สพ.สพ.ทบ.
อัตราการยิงของปืน องค์ประกอบหลักของอาวุธ
เบา เครื่องป้อนกระสุน คุณลักษณะทางเทคนิค
ที่สาคัญของอาวุธเบา
๓. ปืนใหญ่ที่ใช้ใน ทบ.ไทย (๔)
-บรรณสารวิชา
- กล่าวถึงอาวุธปืนใหญ่ชนิดต่าง ๆ ที่มีใช้ ยุทโธปกรณ์
งานในกองทัพบกไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อาวุธที่ใช้ในทบ.
อาวุธปืนใหญ่แต่ละชนิด, คุณลักษณะและข้อมูล ไทย
ทางเทคนิคของปืนใหญ่แต่ละชนิดพอสังเขป
๔. หลักการปืนใหญ่ (๓)
-ตาราหลักการปืน
- คานิยามศัพท็ การแบ่งประเภทของปืน ใหญ่ รร.สพ.สพ.
ใหญ่, องค์ประกอบหลัก, หน้าที่และการทางาน ทบ.
ขององค์ประกอบหลักในตัวปืน, ส่วนประกอบที่
สาคัญของปืนใหญ่แต่ละชนิด, เครื่องมือและ
อุปกรณ์ประจาปืน, การทางานของเครื่องปิด
ท้าย และเครื่องเข็มแทงชนวน, การทางานของ
เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง และเครื่องส่งลา
กล้องกลับเข้าที่ เครื่องช่วยให้มุมทางสูง, คาสั่ง
การหล่อลื่น, การตรวจสภาพทางเทคนิค

๑๖๗
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
บ.
๕. กระสุนปืนเล็กที่ใช้กับอาวุธเบา (๔)
-บรรณสารวิชา
- คุณลักษณะเฉพาะของกระสุนปืนเล็กที่ใช้ ยุทโธปกรณ์
กับอาวุธเบา
กระสุน
๖. การปรนนิบัติบารุงอาวุธเบา (๓)
-บรรณสารแผนก
- หลักการปรนนิบัติบารุงอาวุธ และ
วิชาอาวุธ
หลักการซ่อมบารุง หน้าที่ของช่างซ่อมแต่ละขั้น
ส.
๗. สอบ
๗. เครื่องควบคุมการยิง
๖
สช.
๑. หลักการเครื่องควบคุมการยิง (๔)
-บรรณสารของ
- หลักการเครื่องควบคุมการยิง
รร.สพ.สพ.ทบ.
- การแบ่งประเภทเครื่องควบคุมการยิง
๒. การปรนนิบัติบารุงและการเก็บรักษา (๑)
- ระเบียบ คาสั่ง คาชี้แจง ที่เกี่ยวกับเครื่อง
ควบคุมการยิง
ส.
๓. สอบและวิจารณ์ผล
๘. อาวุธนาวิถี
๖
สช.
๑. หลักการอาวุธนาวิถี (๕)
-บรรณสารของ
- หลักการอาวุธนาวิถี (๒)
รร.สพ.สพ.ทบ.
- อาวุธนาวิถีที่มีใช้ใน ทบ.ไทย (๓)
ต.ค.๕๒
* TOW
* lgla-S
* Starstreak
* Barrier
* Combat
ส.
๒. สอบ (๑)
๙. การศึกษาภาคปฏิบัตินอก ๑๘
ป.
- ศึกษาภาคปฏิบัตินอกที่ตั้งปกติและดูงาน
ที่ตั้งและดูงาน
เกี่ยวกับภารกิจ การจัด บทบาท และหน้าที่
ของหน่วยงานที่เป็น นขต.สพ.ทบ. ดังนี้
๑) กคสป.สพ.ทบ., กชส.ศอ.สพ.ทบ. (๖)
๒) กคย.สพ.ทบ., คส.สพ.ทบ. (๖)
๓) กรซย.ศซส.สพ.ทบ. (๖)

๑๖๘
อนุผนวก จ – ๕ (๘) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารพลาธิการ
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด บทบาทหน้าที่ของเหล่า ทหาร
พลาธิการ การประสานการปฏิบัติในเรื่อง การส่งกาลัง และซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๑, ๒,
๔ และ ๓ สายพลาธิการ รวมทั้งระบบคลัง การเก็บรักษา การปรนิบัติบารุง และการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ คาสั่ง ฯ
เรื่อง
๑. การจัด และภารกิจ
พธ.ทบ.

๒. พลาธิการกิจ

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๖
สช.
๑. กล่าวทั่วไป
-คาสั่งทบ.(เฉพาะ)
- ความมุ่งหมาย
ที่ ๗๑/๒๕๔๘ลง
- คาจากัดความ
๓๐ธ.ค.๔๘
๒. การจัด และการแบ่งส่วนราชการ
-คาสั่งพธ.ทบ.
- โครงสร้างการจัดหน่วยพลาธิการทหารบก (เฉพาะ)ที่ ๓๔/
- สายงานการบังคับบัญชาหน่วยในกรม
๒๕๔๙ลง๖
พลาธิการทหารบก
๓. ภารกิจ
มี.ค.๔๙
- ภารกิจของส่วนราชการใน พธ.ทบ.
-อฉก.๓๕๐๐ ของ
- การสนับสนุนส่วนราชการต่าง ๆ ภายใน พธ.ทบ.
ทบ.
ส.
๔. สอบ
๑๘
สช.
๑. การสนับสนุนการช่วยรบสาย พธ.ในระดับ - ตารา ฝพธ.พธ.
กองพล
กอง พธ.พล.
- อธิบายให้ทราบถึงภาพรวมโดยทั่วๆ ไป - แนวสอนเรื่อง
ของความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุน
ส่งกาลังบารุง
ทางการช่วยรบของสาย พธ.ในระดับกองพล ซึ่ง ของ รร.สธ.ทบ.
ได้แก่การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ ๑ สิ่ง - ข้อมูลส่งกาลัง
อุปกรณ์ประเภทที่ ๒,๔ และสิ่งอุปกรณ์ประเภท บารุง พ.ศ.
ที่ ๓ การซ่อมบารุง การบริการ สาย พธ. และ ๒๕๒๑
การขนส่ง
- รส.๑๐-๑๗
๒. ฝพธ.พล และ กอง พธ.พล.
- อจย.๑๐-๗
- การจัดหน่วย การประกอบกาลังภารกิจ - รส.๑๐-๗
และขีดความสามารถของ ฝพธ.พล และ กอง
พธ.พล
๓. ร้อย.สบร.สนต.กรม สน.
- การจัดหน่วย การประกอบกาลัง ภารกิจ
และขีดความสามารถของ ร้อย สบร.สนต.กรม
สน.
๔. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยุทธบริเวณ
- ความหมายเรื่องการจัดดินแดน เขต
สงคราม เขตหน้า เขตหลัง และยุทธบริเวณ

๑๖๙
เรื่อง

๓. การศพสนาม

ชั่วโมง วิธีการสอน

๙

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
ตลอดจนการใช้สัญลักษณ์ทางทหารด้านการส่ง
กาลัง และการบริการสาย พธ.
๕. การปฏิบัติงาน ณ สภาพการส่งกาลังและ
บริการสาย พธ.
- การพิจารณาในการเลือกสถานที่ส่งกาลัง
และการบริการสาย พธ.ตามแผนที่
- ข้อพิจารณาในการใช้พื้นที่ของตาบลจ่าย
ตาบลรวบรวมศพหน้า ตาบลน้าอาบ และ
ตาบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์เก็บกู้
- การปฏิบัติงาน ณ ตาบลจ่ายสิ่งอุปกรณ์,
ตาบลรวบรวมศพ, ตาบลน้าอาบ และตาบล
รวบรวมสิ่งอุปกรณ์
- การศึกษาภูมิประเทศจากภูมิประเทศ
จาลองบนโต๊ะทราย และหรือภูมิประเทศจริง
เท่าที่โอกาสจะอานวย
๖. สอบ
๑. กล่าวทั่วไป
-แนวสอนวิชาการ
- ความจาเป็นในการจัดการศพ
ศพสนาม
- หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยการ รร.พธ.พธ.ทบ.
ศพ
-ระเบียบทบ.
๒. การจัดการศพ และทรัพย์สินของหน่วยทหาร ว่าด้วยการ
ขนาดเล็ก
จัดการศพ
- หน่วยการศพ
ขั้นต้นของ
- การทะเบียนศพชั้นกองร้อย
ผู้เสียชีวิต
- การส่งศพและทรัพย์สินกลับไปยังกองพัน
- การรายงานต่าง ๆ
- การทะเบียนศพชั้นกองพัน
- การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ณ ตาบล
รวบรวมศพของกองพัน
- การทะเบียนศพชั้นกรม
- การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ณ ตาบลรวบรวม
ศพหน้าของ กองพลในพื้นที่ขบวนสัมภาระ
๓. การจัดตั้งสุสานชั่วคราว
- การเลือกพื้นที่จัดตั้งสุสาน
- การดาเนินงานสุสาน
๔. การจัดการศพ และทรัพย์สินในเขตหลังเขต
ภายใน
- การทะเบียนศพในเขตหลัง , เขตภายใน
- การบันทึก และเอกสารทะเบียนศพ

๑๗๐
เรื่อง

๔. หลักโภชนาการ

ชั่วโมง วิธีการสอน

๖

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๕. แนวความคิดในเรื่องการศพของ ทบ.ไทย
- การทะเบียนศพยามปกติ และยามสงคราม
- การปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการ
จัดการศพขั้นต้นของผู้เสียชีวิต
๖. การทาบันทึก และเอกสารทะเบียนศพ
- แบบฟอร์มในกิจการทะเบียนศพที่จาเป็น
ต้องใช้
๗. การใช้อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวกใน
กิจการทะเบียนศพ
- วิธีการลงบันทึกแบบฟอร์มที่ใช้ในกิจการ
ทะเบียนศพ
- การบรรจุทรัพย์สินลงถุง
- การใช้หีบห่อ
- การบรรจุศพลงถุงใส่ศพ
- การใช้เครื่องมือดอกศพ
- การพิมพ์นิ้วมือศพ
๘. ฝึกการแก้ปัญหาตาบลรวบรวมศพ
- การใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่จะเป็น
- การตั้งตาบลรวบรวมศพ
- การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในกิจการศพ
- การบันทึก และทาหลักฐานเอกสารการ
ทะเบียนศพ
๙. สอบ
๑. ความสาคัญของสารอาหาร
-แนวสอน
- หน้าที่หรือประโยชน์ของสารอาหารต่างๆ รร.พธ.พธ.ทบ.
- คาร์โบไฮเดรท
หมายเลข
- ไขมัน
ควบคุมวิชา
- โปนจรย
๑๐–๐๖–๑๕
- เกลือแร่
- ไวตามิน
๒. ภาวะโภชนาการ และโรคที่เกิดจากการกิน
ไม่ดี
- ความหมายของภาวะโภชนาการ
- สาเหตุที่ทาให้เกิดภาวะโภชนาการไม่ดี
- ขั้นต่างๆ ในการเกิดภาวะโภชนาการไม่ดี
- วิธีสารวจภาวะโภชนาการ
- โรคที่เกิดจากการมีภาวะโภชนาการไม่ดี
- โรคขาดโปรตีน
- โรคขาดแคลอรี
- โรคโลหิตจาง , โรคนิ่ว , โรคเหน็บชา
- โรคคอหอยพอกชนิดไม่เป็นพิษ

๑๗๑
เรื่อง

๕. การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๑ ในสนาม

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๕

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๓. อาหารครบมาตรฐาน
- ความหมายของอาหารครบมาตรฐาน
- หลักการในการจัดอาหารครบมาตรฐาน
- ประโยชน์จากการมีอาหารครบมาตรฐาน
สาหรับประชาชน
- หลักการจัดอาหารสาหรับผู้ป่วย
- การจัดพวกอาหารตามส่วนประกอบ
- อาหารครบมาตรฐานสาหรับคนไทย
- ตัวอย่างอาหารครบมาตรฐาน
- ความหมาย และหน่วยของพลังงาน
๔. การใช้จ่ายพลังงานในร่างกาย
- กระบวนการสร้างพลังงานของสารอาหาร
คาร์โบไฮเดรท ไขมัน และโปรตีน
- ความสาคัญของพลังงาน A T P
- กระบวนการสร้างพลังงานโดยไม่ใช้
ออกซิเจน
- พลังงานที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน
- ในกรณีใช้พลังงานสูง (ฝึกภาคสนาม)
๕. สอบ
๑. การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๑ (ใน
-ระเบียบทบ.ว่า
สนาม) ของ กกบ.พธ.ทบ.
ด้วยการส่งกาลัง
- ขอบเขต และความรับผิดชอบในการส่ง สป.๑พ.ศ.๒๕๓๕
กาลัง
- คาจากัดความ
- ประเภทเสบียง
๒. โครงสร้าง และเจ้าหน้าที่สากาลังสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๑ ในสนาม
- หลักในการส่งกาลัง สป.๑
- วงรอบในการส่งกาลัง สป.๑
- เขตยุทธบริเวณ
- โครงสร้างการจัดหน่วยทหาร
๓. การเสนอความต้องการ
- หน่วย และเจ้าหน้าที่ส่งกาลัง สป.๑
- ขอบเขต และความรับผิดชอบ
- สูตรอาหาร และรายการอาหารประจาวัน
๔. การจัดหา และการเก็บรักษา
- การกาหนดความต้องการ
- การเบิกอาหารประจาวัน
- วิธีการได้มาซึ่ง สป.๑
- การดาเนินการจัดหาของหน่วย
- การตรวจนับ

๑๗๒
เรื่อง

๖. การเลี้ยงดูทหาร

ชั่วโมง วิธีการสอน

๙

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๕. การเบิก และแจกจ่าย
- หลักการ และวิธีเก็บรักษา
- การเบิกเสบียงประเภทต่าง ๆ
- วีธีการแจกจ่าย
๖. การคานวณระดับสิ่งอุปกรณ์
- ตารางแจกจ่าย
- ระดับสิ่งอุปกรณ์
๗. การควบคุมสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๑ ทางบัญชี
- แบบฝึกหัด
- ระดับหน่วยประกอบเลี้ยง
- กองพัน และกรม
- สถานพยาบาล
- ตาบลจ่าย และตาบลส่งกาลัง
- คลัง
๘. สอบ
๑. กล่าวทั่วไป
-ระเบียบทบ.ว่า
- คาจากัดความ
ด้วยการเลี้ยงดู
- ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ทหาร
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยประกอบเลี้ยง
-ระเบียบทบ.ว่า
- โรงเลี้ยงและสถานที่อานวยความสะดวก ด้วยการเลี้ยงดู
- การสุขาภิบาลโรงเลี้ยง
ทหาร (ฉบับที่
- การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สูทกรรม
๒) พ.ศ.๒๕๓๔
- การเลี้ยงดูทหารเจ็บป่วย และทหารที่นับ -แนวสอน
ถือศาสนาอิสลาม
วิชาการเลี้ยงดู
๒. หน่วยประกอบเลี้ยง
ทหาร
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยประกอบเลี้ยง
รร.พธ.พธ.ทบ.
- โรงเลี้ยงและสถานที่อานวยความสะดวก
- การสุขาภิบาลโรงเลี้ยง
- การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สูทกรรม
- การเลี้ยงดูทหารเจ็บป่วย และทหารที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม
๓. รายการอาหารประจาวัน
- หน่วยจัดทารายการอาหาร และหลักใน
การพิจารณารายการอาหาร
- การแจกจ่าย และการแก้ไขรายการอาหาร
๔. ความต้องการ
- การเสนอความต้องการ
- การจัดหา
- การเบิก และการแจกจ่าย
- การเก็บรักษา และการถนอมอาหาร

๑๗๓
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
สช.
๕. การปฏิบัติในเรื่องการเงิน และบัญชี
ประกอบเลี้ยง
- การชาระเงินค่าประกอบเลี้ยง
- การปฏิบัติต่อเงินเหลือจากค่าประกอบ
เลี้ยง
- การปฏิบัติการทางบัญชีของหน่วย
ประกอบเลี้ยง และหน่วยแจกจ่าย
ส.
๖. สอบ
๗. การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ ๑๒
สช.
๑. กล่าวทั่วไป
ประเภท ๒, ๔
- ความมุ่งหมาย
- คาจากัดความ
๒. ความต้องการ
- ประเภทความต้องการ
- การกาหนดความต้องการ
- การเสนอความต้องการ
๓. ระดับส่งกาลัง
- ระดับส่งกาลัง
๔. การเบิก
- กรรมวิธีในการเบิก
- การใช้แบบพิมพ์
- การยกเลิกการเบิก
๕. การยืม, การโอน, การส่งคืน
- การยืม, การโอน และการส่งคืน
๖. ระบบหมายเลขสิ่งอุปกรณ์
- ระบบหมายเลขสิ่งอุปกรณ์
๗. การแจกจ่าย
- การรับ , การจ่าย
- การดาเนินการจ่าย
๘. การควบคุม
- ประเภทการควบคุม
- ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี
- การจัดทาบัญชีคุม
๙. การรายงานสถานภาพ
- การรายงานสถานภาพ
ส.
๑๐. สอบ
๘. การส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ ๙
สช.
๑. กล่าวทั่วไป
- ความมุ่งหมาย
- ความรู้เกี่ยวกับการส่ง และรับสิ่งอุปกรณ์
- คาจากัดความ

หลักฐาน

-ระเบียบทบ.ว่า
ด้วยการส่งกาลัง
สป.๒,๔พ.ศ.
๒๕๓๔
-แนวสอนรร.พธ.ฯ

-ระเบียบทบ.ว่า
ด้วยการส่งกาลัง
และรับสป.พ.ศ.
๒๕๕๒

๑๗๔
เรื่อง

๙. การจาหน่ายสิ่งอุปกรณ์

ชั่วโมง วิธีการสอน

๙

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
๒. กรรมวิธีในการส่ง และรับสิ่งอุปกรณ์
- การปฏิบัติของหน่วยส่ง
- การปฏิบัติของสานักงานขนส่ง
- การปฏิบัติของหน่วยรับ
- แบบพิ มพ์ ที่เ กี่ย วข้ องในการส่ งไป และ
ส่งกลับ
- กรรมวิธีส่งมอบเอกสาร
- การบรรทุก และการยึดตรึง
๓. กรรมวิธีในการส่งไป
- ทางเดินใบเบิก
- กรรมวิธีการเบิก – จ่าย
- การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์เบิก และรับสิ่ง
อุปกรณ์
- การเขียนใบเบิก
๔. กรรมวิธีในการส่งกลับ
- ทางเดินใบส่งคืน
- การเขียนใบส่งคืน
๕. ความรับผิดชอบของหน่วยต่าง ๆ
- การติดต่อสื่อสาร
- การปฏิบัติต่อ สป.โพ้นทะเล
- ข้อกาหนดอื่น ๆ
๖. สอบ
๑. กล่าวทั่วไป
- ความมุ่งหมาย
- คาจากัดความ
๒. ความรั บผิ ดชอบ, การตั ดยอดสิ่ง อุป กรณ์
เพื่อการจาหน่าย, อานาจอนุมัติ
- ความรับผิดชอบระดับต่างๆ
- การรายงานขออนุมัติจาหน่าย
- การตั้งกรรมการสอบสวน
- อานาจอนุมัติการจาหน่าย
- การชดใช้
- การปฏิบัติต่อซากสิ่งอุปกรณ์
๓. การด าเนิ น งานของ ต าบลรวบรวมสิ่ ง
อุปกรณ์ จาหน่าย
- หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- การปฏิบัติของหน่วยใช้
- การด าเนิ น งานของต าบลรวบรวมสิ่ ง
อุปกรณ์จาหน่าย

หลักฐาน
-ระเบียบทบ.ว่า
ด้วยการทาหีบห่อ
และทาเครื่องหมาย
การขนส่งสิ่ง
อุปกรณ์ พ.ศ.
๒๔๙๙
-ระเบียบทบ.ว่า
ด้วยการส่งกาลัง
สป.๒,๔พ.ศ.
๒๕๓๕
-ระเบียบทบ.ว่า
ด้วยการส่ง
ลายมือชื่อผู้มี
สิทธิเ์ บิกและรับ
สิ่งอุปกรณ์
พ.ศ.๒๕๑๐

-ระเบียบทบ.ว่า
ด้วยการจาหน่าย
สิ่งอุปกรณ์
พ.ศ.๒๕๓๙
-ระเบียบพธ.ทบ.
ว่าด้วยการ
ดาเนินงานของ
ตาบลรวบรวม
สิ่งอุปกรณ์
จาหน่ายพธ.ทบ.
พ.ศ.๒๕๓๙

๑๗๕
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๐. การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ ๑๒
ประเภท ๓

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
๔. ปัญหาการจาหน่าย
- การรายงาน
- การตั้งกรรมการสอบสวน
- การบั น ทึ ก ในแบบรายงานขออนุ มั ติ
จาหน่าย (ทบ.๔๐๐-๐๖๕)
- การส่งรายงานขออนุมัติจาหน่าย
๕. สอบ
๑. กล่าวทั่วไป
- ความมุ่งหมาย
- นิยามศัพท์
- ประเภทน้ามัน
- ผลิตภัณฑ์น้ามันต่าง ๆ
- ความรับผิดชอบ
๒. ความต้องการ และการจัดหา
- การกาหนดความต้องการ
- การเสนอความต้องการ
- การจัดหา สป.๓
๓. การเบิก , การจ่าย, การลงบัญชี และการ
เก็บรักษา
- กรรมวิธีในการเบิก
- การแจกจ่ายหน่วย
- การเก็บรักษา
- การรายงาน
๔. การจาหน่ายและส่งคืน
- การระเหยหาย
- การรั่วไหล
๕. การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ ในสนาม
- การขนส่ง และการร้องขอ
- การรายงาน เขตยุทธบริเวณ
๖. การควบคุมทางบัญชี
- การทาบัญชีคุม
- การรายงาน
๗. การตรวจการปฏิ บั ติ ง านส่ ง สิ่ ง อุ ป กรณ์
ประเภท ๓ ของ มทบ.
- การรายงาน
- การลงบัญชีคุม
๘. ศึกษาการเก็บรักษาของหน่วยปฏิบัติ
- การเก็บรักษา สป.๓
- กซพ.พธ.ทบ.

หลักฐาน

-ระเบียบทบ.ว่า
ด้วยการส่งกาลัง
สป.๓สายพธ.ทบ.
พ.ศ.๒๕๒๔และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
-เอกสารกซพ.
พธ.ทบ.

๑๗๖
เรื่อง

๑๑. ผลิตภัณฑ์น้ามัน

๑๒. การซ่อมบารุง และ
การปรณนิบัติบารุง
ยุทโธปกรณ์

ชั่วโมง วิธีการสอน

๖

ส.
สช.

๑๐

ส.
สช.

ส.

ขอบเขตการสอน
๙. แนวทางป้องกันการทุจริต (๑)
- บรรยายพิเศษจาก นธน.
๑๐. สอบ (๑)
๑. ผลิตภัณฑ์น้ามันพื้นฐาน
- แหล่งกาเนิดและการผลิต
- การสารวจ
๒. ผลิตภัณฑ์น้ามันเชื้อเพลิง
- แก๊สโซลีนยานยนต์
- แก๊สโซลีนอากาศยาน
- น้ามีนดีเซล
- น้ามันเตา
๓. น้ามันหล่อลื่น และไขข้น
- ประเภทน้ามัน
- การใช้งาน
- ส่วนประกอบของน้ามัน
๔. การควบคุมคุณภาพ และเก็บรักษา
- การตรวจสอบคุณภาพ
- การเสื่อมคุณภาพของน้ามัน
- การเก็บรักษา
- การระวังป้องกัน
๕. สอบ
๑. การซ่อมบารุง
- กล่าวทั่วไป
- หน้าที่ และความรับผิดชอบในการซ่อม
บารุง
- หลักการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
๒. การปฏิบัติ
- ตรวจสภาพ และการรายงาน
- การปรนนิบัติบารุงยุทโธปกรณ์
- ชิ้นส่วนซ่อมตามอัตราพิกัด และชิ้นส่วน
ซ่อมที่สะสม
๓. การซ่อมบารุง และการปรนนิบัติบารุงยุทธ
โธปกรณ์สายพลาธิการ
- กล่าวนา
- การจัด หน่ว ย และการดาเนิ น การซ่ อ ม
บารุงยุทโธปกรณ์สาย พลาธิการ
- คาแนะนาการใช้ และการปรนนิบัติบารุง
ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ
- การซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์สายพลาธิการ
๔. สอบ

หลักฐาน

-แนวสอนวิชาการ
ซ่อมบารุงและ
การปรนนิบัติ
บารุงยุทโธปกรณ์
ของ รร.พธ.พธ.
ทบ.ปี ๒๕๓๔

๑๗๗
เรื่อง
๑๓. การคลัง และการเก็บ
รักษาสิ่งอุปกรณ์

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑๐
สช.
๑. กล่าวทั่วไป
- กล่าวนา
- นิยามศัพท์
- บทบาท และความส าคั ญ ของการเก็ บ
รักษาสิ่งอุปกรณ์
๒. การคลังและการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
- วัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
- การแบ่งประเภทของสิ่งอุปกรณ์เพื่อการ
เก็บรักษา
- ขอบเขตการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
- ปัจจัยมูลฐานของการเก็บรักษาสิ่ง
อุปกรณ์
๓. การปฏิบัติด้านการคลังและการเก็บรักษา
- พันธกิจของการเก็บรักษา
- ประเภทของการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
- แบบของสิ่ง อานวยความสะดวกในการ
เก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
- ปัจจัยของความจุ
- ทดสอบให้ นักเรียนนายร้อยคานวนพื้นที่
การเก็บรักษา
๔. ระบบการแจ้งตาแหน่งที่เก็บ
- ระบบตาราง
- การกาหนดส่วนต่าง ๆ ในพื่นที่เก็บรักษา
- รหัสแสดงตาแหน่งที่เก็บ , บัตรบันทึกที่
เก็บรักษา
- การสารวจตาแหน่งที่เก็บ
- ท าแบบฝึ ก หั ด ทดสอบการท าฝั ง แสดง
พื้นที่การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์
๕. การสารวจ และการตรวจสภาพ
- ความมุ่งหมายของการสารวจ สป.
- ประเภทของการสารวจ
- วิธีสารวจ
- ระยะเวลาในการสารวจ
- กรรมวิธีในการสารวจอุปกรณ์
- ประเภทของการตรวจสภาพ
- ความถี่ในการตรวจสภาพ
๖. ความปลอดภัย (อุบัติเหตุ)
- อุบัติเหตุ , ต้นเหตุ , ผลเสียของอุบัติเหตุ
- การป้องกันอุบัติเหตุ
- ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา
โดยทั่วไป

หลักฐาน
-แนวสอนรร.พธ.ฯ
ว่าด้วยการคลัง
และการเก็บรักษา
สิ่งอุปกรณ์

๑๗๘
เรื่อง

๑๔. การจัดซื้อ และจัดจ้าง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๒

ส.
สช.

สช.

ป.

๑๕. การส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์
ทางอากาศ

๘

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
- การดูแลภายในคลัง และภายนอกคลัง
- การควบคุมแมลงและสัตว์
- การป้องกันอัคคีภัย
๗. การยกขนสิ่งอุปกรณ์ (๒)
- ความมุ่งหมายของการยกขนสิ่งอุปกรณ์
- ประเภทของเครื่องมือยกขน
- มีกาลังในตัว
- ไม่มีกาลังในตัว
- หลักการยกขน
- การเลือกใช้เครื่องมือยกขน
- การพิจารณาความต้องการเครื่องยกขน
๘. สอบ (๑)
๑. คาจากัดความ
- กล่าวนา
- การกาหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์
๒. การรายงานขอซื้อขอจ้าง
๓. การคิดค่าปรับ
- การคิดค่าปรับ
- การทาสัญญา
- หลักประกัน
๔. ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกการตั้งเรื่องรายงานขออนุมัติซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีต่าง ๆ ตามสถานการณ์ และปัญหา
ที่มอบหมาย
๕. สอบ
๑. ประวัติ และวิวัฒนาการด้านการส่งกาลั ง
ทางอากาศ
- ประวัติ และความเป็นมาของหน่วยทหาร
พลร่ม
- หน่วยส่งกาลังทางอากาศของ พธ.ทบ.
- หน่วยต่าง ๆ ที่ พธ.ทบ.ให้การสนับสนุน
- บทบาทการส่งกาลังทางอากาศของ ทบ.
ไทย
- ประวัติร่ม และบอลลูนโดยสังเขป
- สาเหตุที่ต้องมีการส่งกาลังทางอากาศ
- ประเภทของการส่งกาลังทางอากาศ
- อากาศยานที่ใช้สนับสนุน
- คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมการ
กระโดดร่ม

หลักฐาน

-แนวสอนรร.พธ.ฯ
-ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
-มติ ครม.ต่างๆ
ข้อบังคับกห.
ระเบียบ/คาสั่ง
ของทบ.ที่
เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อและ
การจ้าง
-คู่มือการสอน
หลักสูตรพับร่ม
รร.พธ.พธ.ทบ.
-คู่มือการสอนผู้
ควบคุมการ
กระโดด
ร่มของศสพ.

๑๗๙
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ป.

ส.
๑๖. การศึกษาและดูงาน
นอกสถานที่

๑๒

ขอบเขตการสอน
- คุ ณ สมบั ติ และหน้ า ที่ ข องนายทหาร
รักษาความปลอดภัยสนามโดด
- ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติในเขตส่งลง
๒. การส่งกาลังทางอากาศ
- ทบทวนตามหัวข้อที่ได้ศึกษามา
๓. การปฏิบัติส่งกาลังทางอากาศ
- การผูกรัดยึดตรึงสิ่งบรรจุอุปกรณ์แบบ
A–๗
A – ๑๐
A – ๒๑
A – ๒๒
- การรับของทางอากาศ
- การปฏิบัติในเขตส่งลง
- สัญญาณมือบอกทิศทาง บ.ปีกหมุน
- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมการ
กระโดดร่ม
- การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจ
แต่งร่ม
๔. สอบ
๑. กองคลังยกกระบัตร
- ดูเกี่ยวกับหลักการในการเก็บรักษา
- การจัดพื้นที่
- การยกขน และบรรทุก
๒. กองคลังน้ามันเชื้อเพลิง
- การควบคุมทางการส่งกาลัง และการ
ควบคุมทางบัญชี
- แบบของการเก็บรักษา
- หลักเกณฑ์ในการจ่ายน้ามัน

หลักฐาน

๑๘๐
อนุผนวก จ – ๕ (๙) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารขนส่ง
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด บทบาทหน้าที่ของเหล่าทหารขนส่ง
การประสานการปฏิบัติในเรื่อง การส่งกาลัง และซ่อมบารุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒, ๔ และ ๕
สายขนส่ง รวมทั้งระบบคลัง การเก็บรักษา การปรนิบัติบารุง ประเภทของยานพาหนะสายขนส่ง
การขอใช้ยานพาหนะ อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ คาสั่ง ฯ
เรื่อง
๑. วิชาการเคลื่อนย้าย

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๒๔
สช.
๑. การจัดภารกิจของหน่วยต่าง ๆ ใน ขส.ทบ. -เอกสารรร.ขส.ฯ
และหน่วยเหล่า ขส.ทบ. ที่มิใช่ นขต. ของ
ขส.ทบ. (๒)
- ประวัติของ ขส.ทบ.โดยสังเขป
- การจัดภารกิจขอบเขตขีดความสามารถ
ของ ขส.ทบ. และเหล่า ขส. ที่มิใช่ นขต.ของ
ขส.ทบ.
- หน่วยที่มีบทบาทเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
- กรม ขส.รอ. , พัน.ขส.ซบร. ต่างๆ
๒. การจัดภารกิจของสานักงานขนส่งและ
-เอกสารรร.ขส.ฯ
หน้าที่นายทหารขนส่งประจาส่วนภูมิภาค -คาสั่งทบ.(คา
(๒)
ชี้แจง)ที่ ๔๕/
- การจัดภารกิจของ สขส.ต่าง ๆ ที่ประจา ๘๓๒๕เรื่อง
มทบ. และหน่วยทหารอื่นๆ
กาหนดหน้าที่ฝ่าย
- หน้ า ที่ น ายทหารขนส่ ง ประจ าส่ ว น ยุทธบริการในส่วน
ภูมิภาค ระดับต่าง ๆ
ภูมิภาค
๓. คุณลักษณะของการขนส่งประเภทต่าง ๆ (๒) -เอกสารรร.ขส.ฯ
- ลักษณะของการขนส่งประเภทต่าง ๆ
- หลักการใช้
- ข้อดี , ข้อเสีย
- ลักษณะเปรียบเทียบประหยัด
๔. การส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ. (๔)
-เอกสารรร.ขส.ฯ
- กล่าวทั่วไป
-ระเบียบทบ.ว่า
- การส่งไป, การส่งกลับ
ด้วยการส่งและ
- การติดต่อสื่อสาร
รับสิ่งอุปกรณ์
- ความรับผิดชอบ
พ.ศ.๒๕๐๐
- การาปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์โพ้นทะเล
-คาสั่งทบ.(คาสั่ง
- ข้อกาหนดอื่น ๆ
ชี้แจง)ที่ ๓๐/
- แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการส่งและรับ ๒๒๖๓๒ครั้งที่ ๑
สป.
ลง๘ ต.ค.๐๑

๑๘๑
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
สช.
๕. การทาหีบห่อและเครื่องหมายเพื่อการส่งสิ่ง
อุปกรณ์และการบรรทุกของอันตรายและ
ไวเพลิง (๑)
- การทาเครื่องหมาย,การทาหีบห่อ,การ
ผูกมัด และการประทับตรา
- สีของหน่วยสายยุทธบริการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่ง และรับสิ่งอุปกรณ์
- การบรรทุกของอันตรายและไวเพลิงตาม
ระเบียบ ทบ.และระเบียบของบริการขนส่ง
พาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
๖. การขอใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง (๑)
- วิธีการขอใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่งทุก
ประเภทของ ทบ. และเหล่าทัพ
- การขอใช้บริการขนส่งพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ

หลักฐาน
-เอกสารรร.ขส.ฯ
-ระเบียบทบ.ว่า
ด้วยการทาหีบ
ห่อและ
เครื่องหมายเพื่อ
การส่งสิ่ง
อุปกรณ์ พ.ศ.
๒๔๙๙

-เอกสารรร.ขส.ฯ
ระเบียบทบ.ว่า
ด้วยการขอใช้
ยานพาหนะเพื่อ
การขนส่งพ.ศ.
๒๕๐๐
๗. การจัดการเคลื่อนย้ายตามระเบียบ ทบ. (๘) -เอกสารรร.ขส.ฯ
- การปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายตาม -ระเบียบกห.ว่าด้วย
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้ายที่ใช้ การใช้ใบแลกการ
อยู่ในปัจจุบัน
ขนส่งในการ
- หลักการใช้จ่ายเงินงบประมาณการ
เคลื่อนย้ายพ.ศ.
เคลื่อนย้าย
๒๕๑๐(ฉบับที่ ๒)
- การรายงานยอดความสิ้นเปลือง
พ.ศ.๒๕๒๘
งบประมาณประจาเดือน
-ระเบียบกห.ว่าด้วย
- การจัดการเดินทาง
ค่าพาหนะในการ
- หน้าที่ ผบ.หน่วยรับการสนับสนุน และ เดินทางไปราชการ
หน้าที่ของ ผบ.เจ้าของงบประมาณการ
พ.ศ.๒๕๒๖
เคลื่อนย้าย
- กรรมวิธีในการจัดการเดินทาง
- งบประมาณการเคลื่อนย้ายการใช้ใบแลก
การขนส่ง ตลอดจน พ.ร.ฏ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ระเบียบ กค.ว่าด้วยค่าพาหนะในการ
เดินทางไปราชการ และระเบียบ กค.ว่าด้วย
การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
- หนังสือ กค.ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้าย และคาสั่งชี้แจงของหน่วยเหนือที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณค่า
เคลื่อนย้าย
- ทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย

๑๘๒
เรื่อง

๒. การขนส่งด้วยรถยนต์

ชั่วโมง วิธีการสอน

๒๔

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
๘. การรับส่งสิ่งอุปกรณ์โพ้นทะเล (๒)
- วิธีดาเนินกรรมวิธีในการรับและส่งสิ่ง
อุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศ
- การทาเอกสารที่ใช้ในการรับสิ่งอุปกรณ์
- ระบบ เอฟ เอ็ม เอส จากท่าเรือ และท่า
อากาศยาน
๙. สอบ (๒)
๑. ความรู้พื้นฐานเรื่องรถยนต์ทหาร (๑)
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- การแบ่งประเภทรถยนต์ทหาร
- ความหมายของศัพท์ที่ใช้
- ข้อบังคับทหาร และระเบียบ ทบ.เกี่ยวกับ
รถยนต์ทหาร
๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหน่วยทหาร
ขนส่งของ ทบ.ไทย (๑)
- หน่วยทหารขนส่งของ ทบ.ไทย ที่มี่ใน
ปัจจุบัน
- ขอบเขตการรับผิดชอบงานในหน้าที่ของ
หน่ ว ยทหารขนส่ ง ทั้ ง ในส่ ว นกลาง และส่ ว น
ภูมิภาค
๓. ความรู้ พื้ น ฐานเรื่ อ งหลั ก การขนส่ ง ด้ ว ย
รถยนต์ (๒)
- คุณลักษณะของการขนส่งด้วยรถยนต์
- ข้อดี,ข้อเสีย และขีดจากัดของการขนส่ง
ด้วยรถยนต์
๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นขบวน
ลาเลียง (๒)
- แบบของการเคลื่อนย้ายทางทหาร
- ลั ก ษณะของการเคลื่ อ นย้ า ยเป็ นขบวน
ลาเลียง
๕. การจัดภารกิจขีด ความสามารถของ ร้อย
ขส.รยบ. (๐.๕)
- ร้อย ขส.รยบ.ของ ทบ.ไทย
- ร้อย ขส.รยบ.ของ ทบ.สรอ.
๖. การดาเนินงานภายใน ขส.รยบ. (๐.๕)
- หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
สาคัญๆ ในกองร้อย
- การบังคับบัญชา และอานวยการปฏิบัติ
ของกองร้อย

หลักฐาน
- เอกสาร รร.ขส.ฯ

-เอกสารรร.ขส.ฯ
-FM๕๕-๓๐

-เอกสารรร.ขส.ฯ

- อจย.ที่เกี่ยวข้อง
- FM ๕๕-๓๐
- อจย.ที่เกี่ยวข้อง

๑๘๓
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๗. หลักการขนส่งด้วยรถยนต์ (๒)
--FM๕๕-๓๐
- คุณลักษณะของบริการขนส่งด้วยรถยนต์ -เอกสารรร.ขส.ฯ
- แบบของการขนส่ง
- วิธีปฏิบัติการขนส่ง
- ประเภทของการปฏิบัติการขนส่ง
๘. การวางแผนการขนส่งด้วยรถยนต์ (๔)
--FM๕๕-๓๐
- กล่าวนา
๒๗ June
- มูลฐานในการวางแผนการขนส่งด้วย
๑๙๙๗
รถยนต์
-เอกสารรร.ขส.ฯ
- หลักการในการวางแผนเบื้องต้น
- การหาเวลาวงรอบ
- แบ่งกลุ่มเตรียมข้อมูล และถกแถลง
- ทาแบบฝึกหัด การวางแผน การขนส่ง
ระยะใกล้
๙. การจัดและการปฏิบัติเป็นขบวนลาเลียง (๔) --FM๕๕-๓๐
- แบบของการเคลื่อนย้ายทางทหาร
๒๗ June
- ลักษณะของการเคลื่อนย้ายเป็นขบวน
๑๙๙๗
ลาเลียง
-เอกสารรร.ขส.ฯ
- การจัดรูปขบวน
- ส่วนประกอบของขบวน
- การรักษาระยะต่อของรถภายในขบวน
- รูปขบวนต่าง ๆ ที่ใช้
๑๐. การคานวณการเคลื่อนย้ายด้วยรถยนต์ (๒) -FM๕๕-๑๐
- ปัจจัยพื้นฐานของการวางแผนการ
-FM๕๕-๓๐
เคลื่อนย้ายด้วยรถยนต์
-เอกสารรร.ขส.ฯ
- คาศัพท์ เฉพาะที่ใช้ในการปฏิบัติเป็น
ขบวน
- หลักการคานวณ ตารางการนาขบวน และ
ตารางการเคลื่อนย้าย
- ข่ายเรขาการเคลื่อนย้าย และวิธีการอ่าน
๑๑. สิ่งบรรทุก, การบรรทุกและการยึดตรึง (๑) -เอกสารรร.ขส.ฯ
- ความรับผิดชอบของพลขับ, ผู้บังคับบัญชา
และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับการบรรทุก และ
การยึดตรึง
- หลักการ และทฤษฎีการกระจายน้าหนัก
๑๒. สิทธิการใช้ทางหลวง และการแก้ปัญหา -พ.ร.บ.จราจรทาง
จราจร (๒)
บกฉบับ
- บรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากกองบังคับการ ปัจจุบัน
ตารวจจราจรกลาง
๑๓. สอบ (๒)

๑๘๔
เรื่อง
๓. การขนส่งทางรถไฟ

๔. การขนส่งทางน้า

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑๘
สช.
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการของการรถไฟ -เอกสารรร.ขส.ฯ
แห่งประเทศไทย (๔)
-FM๕๕–๒๑
- ประวัติ และวิวัฒนาการของการรถไฟแห่ง ๙November
ประเทศไทย
๑๙๙๕
- การบริการขนส่งของการรถไฟฯ
- โครงสร้างการบริหารงาน และหน้าที่ของ
หน่วยงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย
๒. รถจักรและล้อเลื่อน (๔)
- รถจักร และล้อเลื่อน
- คุณลักษณะทั่วไปของรถจักรและล้อเลื่อน
- ประเภท และการใช้รถจักร และล้อเลื่อน
ของการรถไฟ ฯ
- ขีดความสามารถของรถจักร และล้อเลื่อน
๓. ระเบียบ/ข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย -เอกสารรร.ขส.ฯ
(๔)
- ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับ
* การโดยสาร
* การบรรทุกสินค้า
* การคิดค่าโด่ยสาร/ระวางบรรทุกสินค้า
* การเช่ารถโดยสาร
* การเช่ารถไฟขบวนพิเศษ-การบรรทุก
สินค้า
* การคิดค่าโดยสาร/ระวางบรรทุกสินค้า
* การเช่ารถโดยสาร
* สัมภาระ
๔. หน้าที่ของ ขส.ทบ.ในการขอใช้รถไฟ (๕)
- ประเภทการขอใช้การขนส่งทางรถไฟ
ส.
๕. สอบ (๑)
๑๘
สช.
๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งทางน้า (๑) -เอกสารรร.ขส.ฯ
- วิวัฒนาการของการขนส่งทางน้า
-FM๕๕-๕๘
- ชนิดของการขนส่งทางน้า
- องค์ประกอบการขนส่งทางน้า
- ความรับผิดชอบของ ขส.ทบ.เกี่ยวกับการ
ขนส่งทางน้า
- กิจการท่าเรือภายในประเทศ
- แผนกท่าเรือ กจย.ขส.ทบ.
๒. ท่าเรือและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
(๑)
- แบบต่าง ๆ ของท่าเรือ
- สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ

๑๘๕
เรื่อง

๕. การขนส่งทางอากาศ

ชั่วโมง วิธีการสอน

๑๖

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๓. เครื่องมือทุ่นแรงยกขนสัมภาระ (๒)
- แบบและเครื่องมือทุ่นแรง
- เงื่อนเชือกแบบต่าง ๆ
๔. ลักษณะและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเรือสินค้า (๒)
- ชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือสินค้า
๕. กลไกยกขนของเรือ (๑)
- เครื่องมือ อุปกรณ์แบบต่าง ๆ ในการยกขน
๖. ต้นระวางของเรือ (๒)
- ต้นระวางบรรทุก
- ต้นระวางทั้งสิ้น
- ตันเมตริก
๗. กองร้อยทหารขนส่งบริการและกองพันทหาร
ขนส่งสถานีปลายทาง (๒)
- การจัดหน่วย สรอ. ในการขนส่งทางน้า
๘. กองร้อยทหารขนส่งเรือ (๒)
- การจัดและภารกิจ
- ขีดความสามารถ
๙. เส้นทางน้าภายในแผ่นดิน (๒)
- เส้นทางน้าภายในแผ่นดินที่เอื้อต่อการ
บรรทุก และอุปสรรคในการขนส่งทางน้า
๑๐. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย ฉบับ -พ.ร.บ.การเดินเรือ
ปัจจุบัน และ พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน
ในน่านน้าไทย
- วิธีการเดินเรือในน่านน้าไทย
- วิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในน่านน้าไทย
๑๑. สอบ (๑)
๑. ประวัติ และวิวัฒนาการของการบิน ทบ. (๑) -เอกสารรร.ขส.ฯ
- กล่าวทั่วไป
-FM๑–๒๐๓
- ความมุ่งหมาย
๓Oct๑๙๘๘
- ประวัติและวิวัฒนาการของการบิน
ทบ.สรอ.
- ประวัติและวิวัฒนาการของการบิน ทบ.
ไทย
- ถกแถลง และสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้
๒. การจัด และการใช้หน่วยบินใน ทบ. (๑) -เอกสารรร.ขส.ฯ
- การจัดและการใช้หน่วยบินในระดับ
-FM๑–๒๐๓
กองทัพภาค
๓Oct๑๙๘๘
- การจัด และการใช้หน่วยบินในระดับ
กองพล
- การจัด และการใช้หน่วยบินในศูนย์การบิน
ทบ.

๑๘๖
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
- การจัด และการใช้หน่วยบิน ขส.ทบ.
- ทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการจัด และการใช้
หน่วยบิน ทบ.
๓. ประเภทและแบบของอากาศยานทหารบก -เอกสารรร.ขส.ฯ
(๑)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากาศยาน
ทหารบก
- การแบ่งประเภทอากาศยาน
๔. คุณลักษณะ และขีดความสามารถของอากาศ-เอกสารรร.ขส.ฯ
ยานทหารบก (๑)
-FM๑–๒๐๓
- คุณลักษณะ และขีดความสามารถของ บ. ๓Oct๑๙๘๘
ปีกติดลาตัว
- คุณลักษณะ และขีดความสามารถของ บ.
ปีกหมุน
- ทาแบบฝึกหัดเกี่ยวกับประเภทของอากาศ
ยาน ทบ.
- จัดกลุ่มให้ถกแถลง
๕. ความรับผิดชอบของ ขส.ทบ.เกี่ยวกับการบิน -เอกสารรร.ขส.ฯ
ทหารบก (๑)
-ระเบียบบก.
- ภารกิจของหน่วยบิน ขส.ในการขนส่งทาง สูงสุดว่าด้วย
อากาศ
การส่งกาลัง
- ความรับผิดชอบในการส่งกาลัง และซ่อม และซ่อมบารุงฮ.
บารุง บ.ทบ.
ระดับโรงงาน
- การส่งกาลัง และซ่อมบารุงเฮลิคอปเตอร์ แบบรวมการ พ.ศ.
ระดับโรงงานแบบรวมการ
๒๕๑๔
- การส่งกาลัง และซ่อมบารุงเครื่องบินเบา
ขึ้นคลังแบบรวมการ
- ความร่วมมือทางเทคนิคกับ ทอ. และ ทร.
เกี่ยวกับกิจการบิน
๖. การโดยสาร และการขนส่งสิ่งอุปกรณ์โดย -ระเบียบทบ.และ
อากาศยาน (๒)
ระเบียบขส.ทบ.
- ระเบียบการโดยสารอากาศยาน
ว่า
- ระเบียบการขนส่งสิ่งอุปกรณ์บนอากาศ ด้วยการโดยสาร
ยาน
และการขนส่งสิ่ง
- หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยที่ อุปกรณ์
เกี่ยวข้อง
โดยอากาศยาน
- ทาแบบฝึกหัด และถกแถลงเกี่ยวกับการ
ขอโดยสาร และการขนส่งสิ่งอุปกรณ์บนอากาศ
ยาน

๑๘๗
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
สช.
๗. การบรรทุกเพื่อการขนส่งทางอากาศ (๒) -เอกสารรร.ขส.ฯ
- ความรู้เกี่ยวกับน้าหนัก และการสมดุลของ -FM๑–๒๐๓
อากาศยาน
๓Oct๑๙๘๘
- หลักการบรรทุกบนอากาศยาน
- สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการ
บรรทุก
- ทาแบบฝึกหัดการบรรทุก สป.บนอากาศ
ยาน
๘. การยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์บนอากาศยาน (๔) -เอกสารรร.ขส.ฯ
- ความมุ่งหมายในการยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์บน -FM๑–๒๐๓
อากาศยาน
๓Oct๑๙๘๘
- หลักการยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์บนอากาศยาน
- สิ่งอานวยความสะดวกในการยึดตรึง
- ทาแบบฝึกหัดการยึดตรึง สป.บน อากาศ
ยาน
- จัดกลุ่มถกแถลงในเรื่องการบรรทุก และ
การยึดตรึงสิ่งอุปกรณ์บนอากาศยาน
๙. การเคลื่อนย้ายทางอากาศ (๑)
-เอกสารรร.ขส.ฯ
- คุณลักษณะ, ความสาคัญ, แบบและ
-FM๑–๒๐๓
ประเภทของการเคลื่อนย้ายทางอากาศ
๓Oct๑๙๘๘
- การเคลื่อนย้ายทางอากาศในยุทธบริเวณ
- ความหมายของการส่งกาลังทาง
อากาศยาน
๑๐. การส่งกาลังทางอากาศ (๑)
-เอกสารรร.ขส.ฯ
- ขึ้นดาเนินการ และวิธีการส่งกาลังทาง -คู่มือการส่ง
อากาศ
กาลังบารุงทบ.
ส.
๑๑. สอบ
๕. วิชาการส่งกาลังและ
๖๐
สช.
๑. ระบบการส่งกาลังบารุง (๒)
-ศัพท์การส่ง
ซ่อมบารุง สป. สาย ขส.
- ให้ทราบถึงความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวกับ กาลัง
ระบบการส่งกาลังและซ่อมบารุงของ ทบ.ไทย
๒. สายยุทธบริการต่าง ๆ (๒)
-ระเบียบทบ.ว่า
- ให้ทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้วยความ
ของ สป.สายยุทธบริการต่างๆ พอสังเขป
รับผิดชอบใน
สิ่งอุปกรณ์
๓. การแบ่งประเภทและความรับผิดชอบ สป. -ระเบียบทบ.ว่า
(๒)
ด้วยชิ้นส่วน
- ให้ทราบถึงความรับผิดชอบ ของ สป.สาย ซ่อมตามอัตรา
ยุทธบริการโดยเฉพาะเน้นสาย ขส.
พิกัดและ
ชิ้นส่วนซ่อมที่
สะสม

๑๘๘
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๔. ระเบียบและคาสั่งเกี่ยวกับการส่งกาลัง สป.
ประเภท ๒ และ ๔ (๔)
- ระเบียบ, คาสั่ง คาชี้แจงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการส่งกาลังและซ่อมบารุง สป.ประเภท ๒
และ ๔ โดยเฉพาะเน้นสายขนส่ง
๕. ระเบียบและคาสั่งเกี่ยวกับการพัสดุและการ -ระเบียบกห.ว่า
ด้วยรถราชการ
ซ่อมยุทโธปกรณ์สาย ขส. (๒๘)
ทหารพ.ศ.๒๕๒๕
- การซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์
- คณะกรรมการต่าง ๆ ตามระเบียบสานัก -ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่า
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
- หน้าที่ต่าง ๆ ของคณะกรรมการจัดซื้อ จัด ด้วยการพัสดุ
(เฉพาะที่)
จ้าง การตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ ฯ
เกี่ยวกับการ
ควบคุมและการ
จาหน่าย
๖. การดาเนินกรรมวิธีตามแบบพิมพ์เกี่ยวกับ -แบบพิมพ์
การส่งกาลังบารุงของ สป.สายขนส่ง (๒) ทบ.๔๐๐-๐๐๑
- ให้ทราบถึงกรรมวิธีในการใช้ และการ
ทบ.๔๐๐-๐๐๒
เขียนแบบพิมพ์ตลอดจนทางเดินของแบบพิมพ์ ทบ.๔๐๐-๐๐๓
ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งกาลัง และ ทบ.๔๐๐-๐๐๔
ซ่อมบารุง สป.สาย ขส. (ใบเบิก-ใบส่งคืน)
ทบ.๔๐๐-๐๐๕
ทบ.๔๐๐-๐๐๖
ทบ.๔๐๐-๐๐๗
ทบ.๔๐๐-๐๐๘
ถึง๐๑๒
ทบ.๔๐๐-๐๖๖
ทบ.๔๐๐-๐๖๗
ทบ.๐๔๔-๐๖๕
ทบ.๔๐๐-๐๖๙
๗. การแบ่งประเภทการซ่อมบารุงของ ทบ.ไทย -ระเบียบทบ.ว่า
(๒)
ด้วยการซ่อม
- ให้ทราบถึงประเภทของการซ่อมบารุง
บารุง
- การซ่อมบารุงระดับหน่วย
ยุทโธปกรณ์ พ.ศ.
- การซ่อมบารุงสนับสนุนโดยตรง
๒๕๒๔
- การซ่อมบารุงสนับสนุนทั่วไป
- การซ่อมบารุงระดับคลัง
๘. การแบ่งประเภทแบบพิมพ์ (๒)
-ระเบียบทบ.ว่า
- ให้ทราบถึงประเภทของแบบพิมพ์ต่าง ๆ ด้วยการซ่อม
- แบบพิมพ์ควบคุมการใช้รถ ทบ.๔๖๘บารุงยุทโธปกรณ์
๓๗๕
พ.ศ.๒๕๒๔

๑๘๙
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ส.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
- แบบพิมพ์การปรนนิบัติบารุงและซ่อม
บารุง ทบ.๔๖๘-๓๖๐
๙. แบบพิมพ์ควบคุมการใช้รถ (๒)
-ระเบียบทบ.ว่า
- ให้ทราบถึงแบบพิมพ์ควบคุมการใช้รถ
ด้วยการซ่อม
ประจาวัน
บารุงยุทโธ
- สถิติการจ่ายรถประจาวัน ทบ.๔๖๘-๓๗๕ ปกรณ์ พ.ศ.
- บัตรการใช้รถประจาวัน ทบ.๔๖๘-๓๑๐ ๒๕๒๔
สพ.๑๑๐
- ใบอนุญาตพิเศษสาหรับขับรถยนต์ทหาร
๑๐. แบบพิมพ์ปรนนิบัติบารุง และซ่อมบารุง -ระเบียบทบ.ว่า
(๒)
ด้วยการซ่อม
- ให้ทราบถึงแบบพิมพ์การปรนิบัติบารุง
บารุงยุทโธ
และซ่อมบารุง
ปกรณ์ พ.ศ.
- กาหนดการปรนนิบัติบารุงยุทโธปกรณ์ ๒๕๒๔
ทบ.๔๖๘-๓๖๑
- รายงานปรนนิบัติบารุง และตรวจสภาพ
ทางเทคนิคสาหรับยานยนต์ล้อ และกึ่งสายพาน
ทบ.๔๖๘-๓๖๑ และ ทบ.๔๖๘-๓๗๘
- ทะเบียนใบสั่งงาน ทบ.๔๖๘-๓๗๗
๑๑. แบบพิมพ์การเบิกเปลี่ยนชิ้นส่วนซ่อม (๑) -ระเบียบทบ.ว่า
- ให้ทราบถึงแบบพิมพ์การเบิกชิ้นส่วนซ่อม ด้วยการซ่อม
- ทะเบียนใบเบิก
บารุงยุทโธ
- ใบเบิก ทบ.๔๐๐-๐๑๓
ปกรณ์ พ.ศ.
- แผนเก็บของและสารวจยอด ทบ.๔๖๘- ๒๕๒๔
๒๗๑
๑๒. แบบพิมพ์สถิติและรายงานต่าง ๆ (๔)
-ระเบียบทบ.ว่า
- ให้ทราบถึงแบบพิมพ์สถิติ และการ
ด้วยการซ่อม
รายงานต่าง ๆ
บารุงยุทโธ
- รายงานอุบัติเหตุ ทบ.๔๘๖-๗๐๒
ปกรณ์ พ.ศ.
- รายงานยานยนต์งดใช้การประจาเดือน ๒๕๒๔
ทบ.๔๖๘-๓๐๖
- รายงานผลการตรวจสภาพยุทโธปกรณ์
ทบ.๔๖๘-๖๑๒
๑๓. สอบ (๔)

๑๙๐
อนุผนวก จ – ๕ (๑๐) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารสารวัตร
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นัก เรี ยนนายร้อยได้รับ ความรู้เกี่ ยวกับ ภารกิจ การจั ด บทบาทหน้าที่ของเหล่า ทหาร
สารวัตรในส่วนภูมิภาค และส่วนกาลังรบ การเชลยศึก การเรือนจา การควบคุมบุคคลในสนาม
และยามปกติ การควบคุมการจราจรทางทหาร กฎหมายฝ่ายทหาร อานาจหน้าที่ และการ
สืบสวนสอบสวน
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. ทหารสารวัตร
๘๐
๑.๑ การจัดและภารกิจของ (๒)
สช.
๑. ความเป็นมาของเหล่า (๑)
-หนังสือประวัติ
ทหารสารวัตร
- ให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเหล่า ทหารสารวัตร
และคุณลักษณะพิเศษของเหล่า
ครบ๘๐ปี
๒. การจัดและภารกิจของทหารสารวัตร ทบ. -คาสั่งทบ.(เฉพาะ)
ไทย และ ทบ.สหรัฐอเมริกา
ที่ ๑๑๘/๓๓
- ให้ทราบถึงการจัด ภารกิจ และหน้าที่ของ เรื่องอัตราการจัด
ทหารสารวัตรในส่วนภูมิภาคและสว่นกาลังรบใน และยุทโธปกรณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนการจัดหน่วยและหน้าที่ของ (ครั้งที่ ๑๕)ลง
หน่วยทหารสารวัตร ทบ.สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็น ๓๑ก.ค.๓๓
การเปรียบเทียบ
-ข้อบังคับกห.ว่า
ด้วยสารวัตร
ทหารพ.ศ.
๒๕๕๕
-รส.๑๙-๑๐
-อฉก.๒๒๐๐
-อจย.๑๙-๒๗
-อจย.๑๙-๒๐๕
-อจย.๑๙-๒๐๖
-อจย.๑๙-๒๐๗
-อจย.๑๙-๓๐๗
-อจย.๑๙-๒๑๕
-อจย.๑๙-๒๑๗
-คาบรรยายผู้สอน
๑.๒ การควบคุมบุคคลใน
(๙)
สช.
๑. การควบคุมบุคคลในสนาม (๔)
- รส.๑๙-๑
สนาม และทหารพลัด
- ให้ทราบถึงประเภทของบุคคลในสนามที่ - รส.๑๙-๕
หน่วย
ทหารสารวัตรจะต้องควบคุม ตลอดจนการ
- รส.๑๙-๑๐
ติดต่อประสานงานกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- คาบรรยายผู้สอน
๒. การควบคุมทหารพลัดหน่วย (๔)
- ให้ทราบถึงความหมายของทหารพลัด
หน่วย, ประเภทของทหารพลัดหน่วย, มาตรการ
ในการควบคุม และดาเนินกรรมวิธีต่อทหารพลัด
หน่วย

๑๙๑
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ส.
๑.๓ การปฏิบัติงานของ
ทหารสารวัตร

(๓๖)

สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
- ทบทวนให้ทราบถึงประเภทของบุคคลใน
สนามที่ทหารสารวัตรจะต้องควบคุม ตลอดจน
การติดต่อประสานงานกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- สอบการควบคุมบุคคลในสนามและทหาร
พลัดหน่วย (๑)
๑. การประชาสัมพันธ์ในหน้าที่ของทหาร
-รส.๑๙-๕
สารวัตร (๔)
-รส.๑๙-๙
- ให้ทราบถึงหลักการประชาสัมพันธ์ที่ดี. -รส.๑๙-๑๐
การดาเนินการประชาสัมพันธ์ต่อทหาร
-รส.๑๙-๙๐
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน และประชาชน
-ข้อบังคับกห.ว่า
๒. การป้องกันอาชญากรรม (๔)
ด้วยสารวัตร
- ให้ทราบถึงประเภทของอาชญากร,
ทหารพ.ศ.๒๕๕๕
สาเหตุการเกิด การป้องกัน และวิธีลด
-ระเบียบทบ.ว่า
อาชญากรรม ตลอดจนการปฏิบัติของทหาร
ด้วยการสารวัตร
สารวัตรในการป้องกันอาชญากรรม
ทหารพ.ศ.
๓. การควบคุมอบายมุข (๔)
๒๕๒๙,๒๕๕๑
- ให้ทราบถึงนโยบายของราชการทหารใน - คาสั่ง ทบ.ที่ ๓/
เรื่องเกี่ยวกับการควบคุมอบายมุข ตลอดจน
๑๓๘ ลง ๕ ม.ค.
วิธีการควบคุมอบายมุขประเภทต่างๆ ตาม
๐๑
นโยบายกองทัพบก
- คาบรรยายผู้สอน
๔. การประมวลข้อบังคับ คาสั่ง และระเบียบ -ปัญหาของผู้สอน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทหารสารวัตร (๔)
- ให้ทราบถึงประมวลข้อบังคับ คาสั่ง
และระเบียบต่าง ๆ ที่เหล่าทหารสารวัตร
จะต้องปฏิบัติ
๕. การปฏิบัติงานของสถานีทหารสารวัตรเกี่ยว
กับการบันทึกแบบพิมพ์ ทบ.ที่เกี่ยวข้อง (๔)
- ให้ทราบถึงการปฏิบัติงานภายในสถานี
สารวัตรทหาร การจัดตั้งสถานี ตาแหน่งหน้าที่
ต่างๆ ในสถานี ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้
ประจาสถานี และระเบียบปฏิบัติในการเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีสารวัตรทหาร และการ
ใช้แบบพิมพ์ ทบ.ในสถานีทหารสารวัตร
๖. การฝึกการคุ้มกันอารักขาบุคคลสาคัญ (๔)
- ให้ทราบถึงบุคคลสาคัญทั้งทางทหารและ
พลเรือน ตลอดจนการประสานงานกับหน่วย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, การลาดตระเวน, การ
วางแผน และการปฏิบัติ ตลอดจนการคัดเลือก
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคลสาคัญ
และการรักษาความปลอดภัย

๑๙๒
เรื่อง

๑.๔ การควบคุมจราจร

ชั่วโมง วิธีการสอน

(๓๕)

ส.
สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๗. การจับกุมตรวจค้น (๔)
- ให้ทราบถึงหลักการและวิธีการเกี่ยวกับ
การจับกุมตรวจค้นผู้กระทาความผิด การใช้
อาวุธ การใช้กุญแจมือ และการลาเลียง
ผู้กระทาผิด
๘. การจู่โจมของทหารสารวัตร และการปฏิบัติ
ในเหตุการณ์พิเศษ
- ให้ทราบถึง ความมุ่งหมายของการปฏิบัติ
เพื่อการจู่โจม , การจัดกาลังทหารสารวัตรเข้า
ปฏิบัติการ, การดาเนินการปฏิบัติต่างๆ และให้
ทราบแนวทางในการแก้ปัญหา เหตุการณ์
พิเศษต่างๆ ตลอดจนการจัดกาลังทหาสารวัตร
เข้าปฏิบัติการ
๙. การปฏิบัติงานของทหารสารวัตรป้อมค่าย
(๓)
- ให้ทราบถึงหน่วยทหารสารวัตรประจาค่าย
ทหาร, ภารกิจหน้าที่, การจัดเวรยาม และหน้า
สายตรวจ ตลอดจนเทคนิคในการตรวจ
๑๐. สอบ (๑)
๑. พ.ร.บ.จราจรทางบก (๔)
- รส.๑๙-๒๕
- ให้ทราบถึง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. - ร.ส.๑๙-๒๖
๒๕๒๒
- พ.ร.บ.จราจรทาง
๒. เครื่องหมาย และสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการ
บก พ.ศ.๒๕๒๒
ควบคุมจราจร (๔)
- พ.ร.บ.จราจรทาง
- ให้ทราบถึงชนิด และประเภทของ
บก พ.ศ.๒๕๒๒
เครื่องหมายจราจร ตลอดจนการติดตั้ง และการ - คาสั่งข้อบังคับ
ดูแลรักษารวมทั้งสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการ ที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมการจราจร
- คาบรรยายผู้สอน
๓. การสืบสวนอุบัติเหตุจราจร (๔)
- ได้ทราบถึง สาเหตุของอุบัติเหตุ, การ
ลาดับเหตุการณ์ขั้นต้น ซึ่งต้องปฏิบัติเมื่อมี
อุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้น, การคานวณรอยลื่นไถล
และการหาความเร็วเฉลี่ยก่อนเกิดอุบัติเหตุ
๔. การสารวจจราจร (๔)
- เพื่อให้ทราบถึงการนับจานวนรถ, การ
ตรวจจับความเร็วรถ , การปฏิบัติตามเครื่องมือ
และสัญญาณจราจรของผู้ใช้ยานพาหนะ การ
ประเมินค่าต่างๆ ซึ่งได้จากการสารวจจราจร

๑๙๓
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ส.
๒. ฝ่ายการสารวัตร
๔๐
๒.๑ การจัดและการใน
(๒๒)
หน้าที่นายทหารฝ่ายการ
สารวัตร

สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๕. การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจราจร (๒) - ให้ทราบถึง สาเหตุการกระทาผิด, วิธี
บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายจราจร, การบังคับ
เชิงป้องกัน และเลือกบังคับ
๖. การเคลื่อนย้ายยานยนต์ (๔)
- ให้ทราบถึง ศัพท์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการ
เคลื่อนย้ายยานยนต์, รูปแบบต่างๆ ของการ
เคลื่อนย้ายยานยนต์ , การประสานงานก่อนการ
วางแผน, การทาข่ายเรขาการเคลื่อนย้ายบน
ถนน และการเขียนตารางการเคลื่อนย้าย
ยานยนต์
๗. การควบคุมจราจรในเขตยุทธบริเวณ (๔)
- ให้ทราบถึงตาบลควบคุมจราจร การจัด
พื้นที่พักรถ , การควบคุมจราจรในสภาพพราง
แสงไฟ , สายตรวจยานยนต์ และวิธีตรวจการณ์
และการตั้งจุดตรวจ
๘. การควบคุมจราจรในเขตหน้า (๔)
- รส.๑๙-๑๐
- ให้ทราบถึง การวางแผนควบคุมจราจรใน - รส.๑๙-๒๕
เขตหน้า , การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผน - คาบรรยายผู้สอน
ควบคุมจราจร
๙. การลาดตระเวนเส้นทางเพื่อควบคุมจราจร - รส.๑๙-๑๐
(๔)
- รส.๑๙-๒๕
- ให้ทราบถึงวิธีการลาดตระเวนเส้นทาง , - คาบรรยายผู้สอน
ข่าวสารที่จะต้องรวบรวม , การบันทึกข่าวสาร
ทางถนน สะพาน อุโมงค์ ที่ข้าม โดยลงด้วย
การใช้สัญลักษณ์ที่กาหนด
๑๐. สอบ (๒)
๑. การจัดและการในหน้าที่นายทหารฝ่ายการ
สารวัตรส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค และส่วน
กาลังรบ (๒)
- ให้ทราบถึงการจัดการแบ่งมอบ และงาน
ในหน้าที่ของนายทหารฝ่ายการสารวัตร
ส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค และส่วนกาลังรบ
๒. รายงานสถิติการสารวัตรทหาร (๒)
- ให้ทราบถึงวิธีการรวบรวมรายงานสถิติ
การสารวัตรทหาร (ทบ.๑๐๔-๐๐๑) รวมถึง
การบันทึก และการรายงานในรอบเดือน และ
รอบ ๖ เดือน

-อฉก.๒๒๐๐
-รส.๑๙-๙๐
-รส.๑๙-๑
-ระเบียบทบ.ว่าด้วย
การสารวัตรทหาร
พ.ศ.๒๕๒๙,๒๕๕๑
-คาสั่งทบ.ที่ ๓/
๑๓๘ลง ม.ค.๐๕
- คาบรรยายของ
ผู้สอน

๑๙๔
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๒.๒. การเรือนจาทหาร และ (๑๘)
การเชลยศึก

สช.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๓. การทาแบบฝึกหัดแบบพิมพ์รายงานสถิติการ
สารวัตรทหาร (๒)
- กาหนดปัญหาให้ผู้เข้ารับการศึกษา หัดทา
แบบฝึกหัดในทุกขั้นตอน
๔. หน้าที่นายสิบยุทธการ (๒)
- ให้ทราบถึงหน้าที่นายสิบยุทธการใน
บก.ฝสห.ทั้งส่วนกลาง , ส่วนภูมิภาค และส่วน
กาลังรบ
๕. ภัยที่มีต่อการรักษาความปลอดภัย (๔)
- ให้ทราบถึง ภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อการ
รักษาความปลอดภัย
๖. มาตรการที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย (๒)
- ให้ทราบถึงมาตรการต่าง ๆ ที่นามาใช้ใน
การรักษาความปลอดภัย
๗. การตรวจพิสูจน์ และการควบคุมการสัญจร
ของบุคคล และยานพาหนะ (๒)
- ให้ทราบถึงวิธีการตรวจพิสูจน์บุคคล และ
ยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกที่ตั้งทางทหาร รวมถึง
การใช้บัตรผ่าน
๘. ระบบสัญญาณแจ้งภัย (๒)
- ให้ทราบถึงระบบสัญญาณแจ้งภัยเครื่องมือ
สื่อสารที่นามาใช้ในการรักษาความปลอดภัย
๑. อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และการราชทัณฑ์ -หนังสืออาญา
ทั่วไป (๔)
วิทยาและทัณฑ
- เพื่อให้ทราบถึง สาเหตุแห่งอาชญากรรม วิทยาของ
การป้องกัน การแก้ไข และวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทา ผศ.ประเทืองธนิ
ผิดการลงโทษ และการแก้ไขผู้กระทาผิดเพื่อให้ ยผล ม.ราม
ทราบถึงระบบงานราชทัณฑ์ ซึ่งมีหน้าที่
คาแหงพ.ศ.
ดาเนินการต่อผู้กระทาผิดตามคาพิพากษาหรือ ๒๕๕๐
คาสั่งของศาล
-พ.ร.บ.เรือนจา
๒. การเรือนจาทหาร (๖)
ทหารพ.ศ.
- ให้ทราบถึงการแบ่งประเภทของเรือนจา ๒๔๗๙,๒๕๕๐
ทหาร อานาจหน้าที่ของผู้คุมเรือนจา การปฏิบัติ -ข้อบังคับกห.ว่า
ต่อผู้ต้องขังในเรือนจาทหาร
ด้วยเรือนจา
๓. อนุสัญญาเจนีวา (๒)
พ.ศ.๒๕๔๕
- เพื่อให้ทราบถึงสาระสาคัญของอนุสัญญา -อนุสัญญาเจนีวา
เจนีวา ว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก
พ.ศ.๒๔๙๒
๔. การปฏิบัติ และการส่งกลับต่อเชลยศึก (๔) -พ.ร.บ.การบังคับให้
- เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อเชลยศึกใน เป็นไปตาม
ความรับผิดชอบของสารวัตรทหาร รวมถึงความ อนุสัญญาเจนีวา
รับผิดชอบของสารวัตรทหารตั้งแต่รับตัวเชลยศึก พ.ศ.๒๔๙๘

๑๙๕
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ส.
๓. สืบสวนสอบสวน
๔๐
๓.๑ กฎหมายที่มีโทษทาง (๘)
อาญา

๓.๒ กฎหมายวิ ธี พิจ ารณา (๘)
ความอาญา

สช.

สช.

ขอบเขตการสอน
จากหน่วยจับ และการปฏิบัติของสารวัตรทหาร
ในการส่งกลับจากตาบลรวมรวมเชลยศึกหน้า
จนถึงค่ายเชลยศึก
๕. สอบ (๒)

หลักฐาน
-ระเบียบทบ.ว่า
ด้วยการปฏิบัติ
ต่อเชลยศึก
พ.ศ.๒๕๑๓
-รส.๑๙-๔๐

๑. ความผิดอาชญากรรม (๑)
-ประมวกฎหมาย
- ให้ทราบถึงความหมายของอาชญากรรม อาญา
และประเภทความผิดอาชญากรรม
-กฎหมายที่มีโทษ
๒. ความผิดอาญาแผ่นดิน (๒)
ทางอาญา
- ให้ทราบถึงความหมายของความผิดอาญา
แผ่นดินฐานความผิดที่สาคัญของคดีอาญา
แผ่นดิน และวิธีดาเนินการต่อความผิดอาญา
แผ่นดิน
๓. ความผิดอันยอมความได้ (๒)
- ให้ทราบถึงความหมายของความผิดอัน
ยอมความได้ ลักษณะและประเภทของความผิด
อันยอมความได้ วิธีปฏิบัติของฝ่ายทหารต่อ
ความผิดดังกล่าว
๔. ความผิดเกี่ยวกับการจราจร (พ.ร.บ.จราจร -พ.ร.บ.จราจรทาง
ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒) (๑)
บก
- ให้ทราบถึงอานาจของ เจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.๒๕๒๒
และพนักงานเจ้าหน้าที่ , การเปรียบเทียบกับ -กฎระเบียบคาสั่ง
อานาจของสารวัตรทหารในการควบคุมการ
ที่เกี่ยวข้อง
จราจรในกิจการทหาร
๕. สิทธิมนุษยชน (๒)
-รัฐธรรมนูญแห่ง
- ให้ทราบถึงสิทธิมนุษยชนขึ้นพื้นฐาน , การ ราชอาณาจักรไทย
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราช -ปฏิญญาสากลว่า
อาณาจักรไทย และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ ด้วยสิทธิ
มนุษยชน
มนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ
๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (๔) --ประมวลกฎหมาย
- ให้ทราบถึงอานาจพนักงานสอบสวนฝ่าย วิธีพิจารณาความ
ปกครองหรือนายตารวจชั้นผู้ใหญ่ และศาลใน อาญา
การออกหมายเรียกและหมายอาญา
๒. กฎหมายลักษณะพยาน และการพิจารณา
พยาน (๔)
- ให้ทราบถึงการอ้างอิงพยานหลักฐานต่อ
ศาล เอกสิทธิของพยาน หลักการและวิธีปฏิบัติ
ในการเป็นพยานในศาล ตลอดจนฝึกการ
พิจารณาลักษณะของพยานที่ศาลจะรับฟัง

๑๙๖
เรื่อง
๓.๓ กฎหมายฝ่ายทหาร

๓.๔ การสืบสวนสอบสวน

๓.๕ กฎหมายความมั่นคง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
(๘)
สช.
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ -ระเบียบสานัก
ปฏิบัติและประสานงานกรณีทหารถูกหาว่า นายกรัฐมนตรี ว่า
กระทาความผิดอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (๒)
ด้วยการปฏิบัติ
- ให้ทราบถึงการปฏิบัติและการประสาน และประสานงาน
งานกรณีทหารถูกหาว่ากระทาความผิดอาญา กรณีทหารถูกหา
๒. กฎหมายฝ่ายทหารที่สาคัญ (๒)
ว่ากระทาความผิด
- ให้ทราบถึงกฎหมายฝ่ายทหารที่สาคัญ อาญาพ.ศ.๒๕๔๔
ซึ่งสารวัตรทหารจะต้องทราบ และเกี่ยวข้อง -ประมวลกฎหมาย
๓. การจับ ค้น และยึดสิ่งของ (๒)
วิธีพิจารณา ความ
- ให้ทราบถึงอานาจหน้าที่ของสารวัตรทหาร อาญา
ในการจับ ค้น และยึดสิ่งของ ตลอดจนวิธีการ --ข้อบังคับกห.ว่า
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุม และแนะนาการ ด้วยสารวัตรทหาร
ปฏิบัติแก่สารวัตรทหาร และการเปรียบเทียบกับ พ.ศ.๒๕๕๕
อานาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ -ข้อบังคับกห.ว่า
๔. การควบคุมผู้ถูกจับ (๒)
ด้วยระเบียบ
- ให้ทราบถึงอานาจการควบคุมผู้ถูกจับของ จัดการทางคดีพ.ศ.
สารวัตรทหาร , ระยะเวลาการควบคุม , ปัญหา ๒๕๔๗
ในการควบคุม , วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ควบคุม และแนะนาการปฏิบัติแก่สารวัตรทหาร
และการเปรียบเทียบอานาจของพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตารวจ
(๘)
สช.
๑. การสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงขั้นต้น (๒) -ระเบียบทบ.ว่าด้วย
- ให้ทราบถึงวิธีสืบสวนสอบสวนขั้นต้นต่อ การสารวัตรพ.ศ.
ผู้ถูกกล่าวโทษผู้ร้องทุกข์ ผู้กว่าวโทษ หรือ
๒๕๒๙
พยาน เพื่อประโยชน์ในการหาข้อเท็จจริง
-พ.ร.บ.ธรรมนูญศาล
๒. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาทั่วไป (๒)
ทหารพ.ศ.๒๔๙๘
- ให้ทราบถึงการดาเนินการสืบสวน
-แบบธรรมเนียม
สอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ทหาร
อาญา, อานาจพนักงานสอบสวน, หลักการ และ -ประมวลกฎหายวิธี
วิธีการนสอบสวนคดีอาญา
พิจารณาความ
๓. นิติวิทยาศาสตร์ (๒)
อาญา
- ให้ทราบถึงหลักการนาเอาวิทยาศาสตร์
สายต่าง ๆ เข้าช่วยในการสืบสวน, การตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐาน และการบรรจุนาส่ง
๔. การตรวจสถานที่เกิดเหตุ (๒)
- ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ
(๘)
สช.
๑. การชุมนุมในที่สาธารณะ (๑)
-พ.ร.บ.การชุมนุม
- ให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ สาธารณะพ.ศ.
ในการชุมนุมในที่สาธารณะ และอานาจหน้าที่ ๒๕๕๘
ของเจ้าพนักงาน

๑๙๗
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

ส.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๒. กฎอัยการศึก (๒)
-พ.ร.บ.กฎอัยการศึก
- ให้ทราบถึงอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่าย พ.ศ.๒๔๕๗
ทหารเมื่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
- พ.ร.ก.การบริหาร
๓. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (๒) ราชการในสถาน
- ให้ทราบถึงอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
การณ์ฉุกเฉิน
ฝ่ายทหารเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
๔. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - พ.ร.บ.การรักษา
(๒)
ความมั่นคง
- ให้ทราบถึงอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ภายใน
ฝ่ายทหารเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายความ ราชอาณาจักร
มั่นคง
พ.ศ.๒๕๕๑
๕. สอบ (๑)

๑๙๘
อนุผนวก จ – ๕ (๑๑) ศึกษาความรู้ของเหล่าทหารแผนที่
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภารกิจและการดาเนินงานของหล่าทหารแผนที่
และมีความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. ภารกิจ บทบาท หน้าที่
๘ สช., สด. ๑. ภารกิจการจัดส่วนราชการ และการ
ของเหล่าทหารแผนที่
ดาเนินงานของ บก.ทท.
ในการสนับสนุนภารกิจ
๒. ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของเหล่าทหารแผน
ของกองทัพไทย
ที่ ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย
๓. การจัดหน่วย และการดาเนินงานของหน่วย
ทหารแผนที่ในกองทัพไทย
๔. งานที่สาคัญของทหารแผนที่ ในการปฏิบัติ
ราชการสนามและราชการระหว่างประเทศ
๒. ความรู้เบื้องต้นในการ
๘ สช., สด., ๑. ความรู้เบื้องต้นในการจัดทาแผนที่
จัดทาแผนที่ การวางแผน
ป.
๒. การวางแผนการบินถ่ายภาพทางอากาศ
การบินถ่ายภาพทาง
๓. การถ่ายภาพทางอากาศ
อากาศ การถ่ายภาพทาง
๔ การกาหนดจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ
อากาศ และการางแผน
กาหนดจุดบังคับภาพถ่าย
ทางอากาศ
๓. การสารวจด้วยดาวเทียม ๗๐ สช., สด., ๑. การสารวจด้วยดาวเทียม
การระดับ การวงรอบ
ป.
๒. การระดับ
และการเก็บรายละเอียด
๓. การวงรอบ
ภูมิประเทศ
๔. การเก็บรายละเอียดข้อมูลภูมิประเทศ
๔. โฟโตแกรมเมตรี

๕. การจาแนกรายละเอียด
ข้อมูลแผนที่ในภูมิ
ประเทศ

หลักฐาน
-พระราชกฤษฎี
การแบงสวนราชการ
และกาหนดหน้าที่
ของสวนราชการ
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๕๒
-การสารวจด้วย
ภาพถ่าย,
ชาจิวา

-ระบบการหา
ตาแหน่งบนพื้น
โลกด้วย
ดาวเทียม
ยรรยงค์
ทรัพสุข
๒๖ สช., สด., ๑. การปรับแก้ทางเรขาคณิตข้อมูลภาพถ่าย -การรังวัดด้วย
ป.
ทางอากาศ
ภาพดิจิทัล,
๒. การผลิตข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
ไพศาลสันติ
๓. การผลิตข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ดัดแก้ ธรรมนนท์
เชิงเลข และการต่อภาพ
เส้นโครงแผนที่,
ยรรยงค์
ทรัพย์ สุข
อานวย
๑๔ สช., สด., ๑. การสารวจ จาแนกรายละเอียดข้อมูลแผนที่ -การสารวจด้วย
ป.
๒. การกาหนดรหัสและสัญลักษณ์ในการ
ภาพถ่าย,
จาแนกรายละเอียดข้อมูลแผนที่
วิชาจิวาลัย

๑๙๙
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๖. การประกอบระวางแผนที่ ๑๖ สช., สด., ๑. การเขียนถ่ายทอดรายละเอียด
๑.TLM50Military
ป.
๒. การจัดวางสัญลักษณ์ในแผนที่ภูมิประเทศ Specification
๓. การประกอบระวางแผนที่
(MIL-T-89301A)
๔. การจัดทาต้นร่างแผนที่
๒.Standard
PracticeFor
MC&GSymbols
ForGraphic
Products(MILSTD-2401)
๗. ภูมิสารสนเทศและ จัดทา ๑๔ สช., สด., ๑. การจัดทาระบบภูมิสารสนเทศ
- เรียนรู้ระบบ
หลักฐานข้อมูลแผนที่
ป.
๒. การจัดทาฐานข้อมูลแผนที่
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้วย
โปรแกรม Arc
GIS, สุเพชร
จิรขจรกุล
๘. สอบวัดผลประเมินความรู้ ๔
ส.

๒๐๐
อนุผนวก จ – ๖ การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก
จานวน ๑๒๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นทหารอาชีพ พร้อมรบได้ทุกสถานการณ์ให้กับนักเรียนนายร้อย เพิ่ม
อานาจกาลังรบที่ไม่มีตัวตน เกิดความมั่นใจในการเป็นผู้นาหน่วย และมีจิตใจรุกรบ เป็นการ
เสริมทักษะในการใช้อาวุธให้เกิดความแม่นยา ปลอดภัย และมีความคล่องตัว โดยใช้กระสุนจริง
รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการระวังป้องกันและตื่นตัว เป็นนักรบที่มีไหวพริบ ปฏิภาณ สามารถ
พัฒนายุทธวิธีของหน่วยทหารขนาดเล็ก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การก่อการร้ายในสงคราม
ปัจจุบัน ทาให้นักเรียนนายร้อยสามารถปฏิบัติได้หลายรูปแบบและหลายมิติของการปฏิบัติการ
ทางทหาร เป็นการทดสอบความอดทน เสริมสร้างธาตุทรหดในการปฏิบัติภายใต้สภาพพิเศษ
เรื่อง
๑. ความพร้อมของชุด
ปฏิบัติการ
๒. ความพร้อมด้านทักษะ
ความรู้

๓. ควมพร้อมเป็นบุคคล

๔. ความพร้อมเป็นชุด
ปฏิบัติการ

๕. การบรรยายพิเศษ

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๒
สช.
- ความพร้อมของชุดปฏิบัติการด้านกาลังพล ๑.นโยบายการศึกษา
- การประกอบกาลัง
กองทัพบกพ.ศ.
- อาวุธยุทโธปกรณ์
๒๕๕๕-๒๕๕๙
๑๖ สช., ป. - วิชาทหารทั่วไป (การติดต่อสื่อสาร, แผนที่, ๒.นโยบายการฝึก
เข็มทิศ, การพราง และการปฐมพยาบาล)
กองทัพบกพ.ศ.
- วิชาเฉพาะ (การข่าวและการรวบรวมข้อมูล ๒๕๕๕-๒๕๕๙
การร้องขอและการปรับการยิง ป., การนา ๓.คู่มือการใช้หน่วย
อากาศยานหน้า, การดารงชีพ, วัตถุระเบิด ทหารขนาดเล็ก
และการทาลาย, การเล็ดลอดหลบหนี)
ปฏิบัติการเป็น
๒๔
ป.
- สมรรถภาพร่างกาย (กายบริหาร, การเดิน
อิสระของทบ.ปี
เร่งรีบ, การต่อสู้ป้องกันตัว)
๒๕๑๗
- การยิงปืน (การยิงปืนสนามทราบระยะ, การ ๔.คู่มือว่าด้วยการ
ยิงปืนฉับพลัน, การยิงปืนประกอบการ
ฝึกหน่วยทหาร
เคลื่อนที่, การยิงปืนทานองรบ, การยิงปืนใน ขนาดเล็กของทบ.
ป่า, การยิงปืนเวลากลางคืน)
ปี ๒๕๕๔
- บุคคลทาการรบ (บุคคลทาการรบเวลา
๕.แนวสอนหลักสูตร
กลางวัน, เวลากลางคืน)
การรบแบบจู่โจม
๗๒
ป.
- ฝึกปัญหา ๗๒ ชม. (รูปขบวนการลาดตระเวน, ของรร.ร.ศร.
รูปขบวนการปะทะ, การปฏิบัติฉับพลัน, การ ๖.หลักฐาน(ตารา)
ซุ่มโจมตี และการต่อต้านการซุ่มโจมตี, การ หลักสูตรหน่วย
ปิดล้อมตรวจค้น, การเฝ้าตรวจ และการตั้ง ทหารขนาดเล็ก
ด่านตรวจ)
ปฏิบัติการเป็น
๖
สช.
- แนวทางในการรับราชการในหน่วย,
อิสระพล.ม.๑(สน.)
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสนาม
และกองอานวยการ
ชายแดน
รักษาความมั่นคง
ภายในภาค๓ส่วน
แยกที่ ๑
๗.หลักฐาน(ตารา)
หลกสูตร
ลาดตระเวน

๒๐๑
อนุผนวก จ – ๗ การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษาและออกไปรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ
หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพ ได้รับการฝึก – ศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ
การใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการทาลายเป้าหมายในระยะประชิดได้
อย่างแม่นยาและรวดเร็ว
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. ทักษะการใช้อาวุธ, ระบบ ๘ สช., สด., ๑. ทักษะการใช้อาวุธอย่างปลอดภัย (๒)
-คู่มือ
อาวุธ และกายวิภาค
ป.
- กฎแห่งความปลอดภัย
ศาสตร์
- การจับถือและการพกพาอาวุธปืน
- ศึกษาวีดีทัศน์เกี่ยวกับทักษะการใช้อาวุธ
ชนิดต่าง ๆ
๒. ระบบของอาวุธและการใช้อาวุธ (๔)
- ระบบอาวุธปืนลูกซองและกระสุนที่ใช้กับ
ปืนลูกซอง
- เกี่ยวกับระบบอาวุธปืนกลมือและกระสุน
ที่ใช้กับปืนกลมือ
- ระบบอาวุธปืนเล็กยาวและกระสุนที่ใช้
กับปืนเล็กยาว
๓. กายวิภาคศาสตร์ (๒)
- กายวิภาคศาสตร์, อวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกาย, จุดอวัยวะทีสาคัญเป็นจุดสังหาร
- ลักษณะอาการบาดเจ็บจากอาวุธปืน
๒. การใช้และการยิงอาวุธปืน ๘ สด., ป. - การฝึกท่ายิง
ลูกซองในการต่อสู้ระยะ
- การใช้ศูนย์, การเล็ง และการลั่นไก
ประชิด
- การบรรจุกระสุน
- การยิงปืนลูกซองด้วยกระสุนจริง ระยะ ๑๕
ม. ไม่จากัดเวลา
- การยิงปืนลูกซองด้วยกระสุนจริง ระยะ ๑๕
ม. จับเวลาตามเสียงสัญญาณ
๓. การใช้และการยิงอาวุธปืน ๘ สด., ป. - การฝึกท่ายิง
พกในการต่อสู้ระยะ
- การใช้ศูนย์, การเล็ง และการลั่นไก
ประชิด
- การบรรจุกระสุน
- การยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง ระยะ ๕ ม. ไม่
จากัดเวลา
- การยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง ระยะ ๕ ม. จับ
เวลาตามเสียงสัญญาณ
๔. การใช้และการยิงอาวุธปืน ๘ สด., ป. - การฝึกท่ายิง
เล็กยาวในการต่อสู้ระยะ
- การเล็งปืนเล็กยาวโดยไม่ใช้ศูนย์ และการลั่นไก
ประชิด
- การบรรจุกระสุน
- การยิงปืนเล็กยาวด้วยกระสุนจริง โดยไม่ใช้
ศูนย์ ระยะ ๕ ม. และ ๑๐ ม. ไม่จากัดเวลา

๒๐๒
เรื่อง

๕. การยิงปืนต่อเป้าหมาย
เคลื่อนที่ การฝึกการ
เปลี่ยนซองกระสุน
เร่งด่วน และแก้ไขเหตุ
ติดขัดทันทีทันใด

ชั่วโมง วิธีการสอน

๘

สด., ป.

ขอบเขตการสอน
- การยิงปืนเล็กยาวด้วยกระสุนจริง โดยไม่ใช้
ศูนย์ ระยะ ๕ ม. และ ๑๐ ม. จับเวลาตาม
เสียงสัญญาณ
๑. ปืนพก ขนาด ๙ มม. (๓)
- การยิงปืนพกต่อเป้าอยู่กับที่ ระยะ ๕ ม.
จับเวลา
- การยิงปืนพกต่อเป้าพลิก ระยะ ๕ ม. จับ
เวลา
- การยิงปืนพกต่อเป้าเคลื่อนที่ ระยะ ๕ ม.
จับเวลา
- การเปลี่ยนซองกระสุนเร่งด่วน
- การแก้ไขเหตุติดขัดกรณีกระสุนด้านและ
กระสุนซ้อน จับเวลา
๒. ปืนลูกซอง (๒)
- การยิงปืนลูกซองต่อเป้าอยู่กับที่ ระยะ
๑๐ ม. จับเวลา
- การยิงปืนลูกซองต่อเป้าเคลื่อนที่ ระยะ
๑๐ ม. จับเวลา
- การแก้ไขเหตุติดขัดกรณีกระสุนด้านจับ
เวลา
๓. ปืนเล็กยาว (เอ็ม ๑๖ เอ ๒) (๓)
- การยิงปืนเล็กยาวต่อเป้าอยู่กับที่ ระยะ
๕ ม. และ ๑๐ ม. จับเวลา
- การยิงปืนเล็กยาวต่อเป้าพลิก ระยะ ๕ ม.
และ ๑๐ ม. จับเวลา
- การยิงปืนเล็กยาวต่อเป้าเคลื่อนที่ ระยะ
๑๐ ม. จับเวลา
- การเปลี่ยนซองกระสุนเร่งด่วน
- การแก้ไขเหตุติดขัดกรณีกระสุนด้านและ
กระสุนซ้อน จับเวลา

หลักฐาน

๒๐๓
อนุผนวก จ – ๘ การฝึกการปฏิบตั ิงานของหน่วยเฉพาะกิจ
จานวน ๔๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ที่จ ะสาเร็จ การศึกษาและออกไปรับราชการเป็น นายทหาร
สัญญาบัตรของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพ ได้รับการฝึก–ศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่
๓ จชต.
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. การสังเกต และการตรวจ ๔ สด., ป. - การสังเกตและการตรวจการณ์ เป็นจุด และ
การณ์ การวิเคราะห์พื้นที่
เป็นพื้นที่
ปฏิบัติการ
- การตรวจค้นวัตถุ,สิ่งอุปกรณ์ และเป้าหมาย
พื้นที่ต้องสงสัย
- การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ
- การให้คาสั่งของ ผบ.มว. (ระเบียบการ
๒. การลาดตระเวนด้วยการ
เดินเท้าและยานยนต์

๔

สด., ป.

๓. การคุ้มครองฐานที่ตั้ง
๒๔
การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
การรักษาความปลอดภัย
บุคคลและสถานที่
การปิดล้อมตรวจค้น

สด., ป.

นาหน่วย)

- การลาดตระเวนด้วยการเดินเท้า
- การลาดตระเวนด้วยยานพาหนะ (รถยนต์
และรถจักยานยนต์)
- การคุ้มครองฐานที่ตั้ง
๑. การเลือกฐานที่ตั้ง/การจัดตั้งฐาน
ปฏิบัติการ
๒. การวางกาลัง
๓. การลาดตระเวนรอบฐานที่ตั้ง
๔. การระวังป้องกันฐานที่ตั้ง
- การตั้งจุดตรวจ – จุดสกัด
๑. การจัดตั้งจุดตรวจ–จุดสกัด
๒. การจัดกาลังและการวางกาลัง ณ จุดตรวจ
และเส้นทาง
๓. การตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้อง
สงสัย
- การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่
๑. การ รปภ. ครู/พระ ด้วยยานพาหนะและ
เดินเท้า
๒. การ รปภ. สถานที่สาคัญ
- การปิดล้อมตรวจค้น
๑. การจัดกาลังและการเตรียมกาลัง
๒. การวางแผนและการให้คาสั่ง
๓. การเคลื่อนย้ายกาลังจากฐานที่ตั้งไปยัง
พื้นที่เป้าหมาย
๔. การปิดล้อมตรวจค้นอาคารหรือพื้นที่ต้อง
สงสัยการวางกาลังป้องกัน
๕. การปฏิบัติ ณ พื้นที่เป้าหมาย และการ
รายงานผลการปฏิบัติ

หลักฐาน
-รส.๗–๘
-รส.๒๑–๗๕
-รส.๒๓–๙
-คฝ.๗–๘
-แนวสอนรร.ร.ศร.

๒๐๔
เรื่อง
๔. การยิงปืนทางยุทธวิธี

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๘ สด., ป. - การยิงปืนด้วยกระสุนจริง ประกอบการ
เคลื่อนที่เป็นบุคคล, เป็นชุด และเป็นหมู่
- การยิงปืนด้วยกระสุนจริงทางยุทธวิธี (หมู่ปืน
เล็กเข้าโจมตีที่หมาย)

หลักฐาน

๒๐๕
อนุผนวก จ – ๙ การฝึกเตรียมความพร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตร
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ที่จาเป็นในเรื่องการปกครองบังคับบัญ ชา แบบธรรมเนียม และ
มารยาททางทหาร มีอุดมการณ์ มีความรู้ในเรื่องการสวัสดิการ งานการจเร เรื่องกฎหมายทาง
ทหารและกฎหมายอื่นๆที่สาคัญต่อการปฏิบัติราชการ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. ความรู้เรื่องแบบธรรม
๖ สช., สด. - ความรู้เรื่องแบบธรรมเนียมทหารที่ สาคัญ
เนียมทหาร และมารยาท
- มารยาททางทหาร และการปฏิบัติตนใน
ทางทหารที่จาเป็นต่อการ
โอกาสต่าง ๆ หรือการร่วมพิธีกรรมที่สาคัญ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ทางศาสนา
๒. การปลูกฝังและเสริมสร้าง ๖ สช., สด. - การอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ
อุดการณ์
และอุดมการณ์ทางทหาร โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. การฝึกอบรมครูทหาร
๑๖ สช., สด., - ความรู้เรื่องครูทหาร ขั้นการสอน การจัด
ป.
การฝึก
- การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นและท่ากระบี่
- การจัดทาแผนบทเรียนและการฝึกทาหน้าที่ครู
๔. ระบบสวัสดิการของ
๔ สช., สด. - การบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบการสวัสดิการ
ข้าราชการทหารโดย
ของข้าราชการทหาร โดย สก.ทบ.
สก.ทบ.
๕. ความรู้เรื่องสายงานจเร ๑๒ สช., สด., - การอบรมความรู้เรื่องสายงานจเร โดย จบ.ทบ.
ป.
- การจัดระเบียบคลังอาวุธ ยุทธภัณฑ์
- การสาธิตการตรวจของ จเร ทบ.
๖. การอบรมกฎหมายทหาร ๑๐
- กฎอัยการศึก, พ.ร.บ.รักษาความมั่นคง
และกฎหมายอื่นๆ
ภายใน, พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
- ประมวลกฎหมายอาญา, พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัย
ทหาร
- กฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหาร
- การปฏิบัติร่วมกับ จนท.ตารวจ
๗. การบรรยายสรุปและพูด ๑๔ สช., สด., - การเขียนและการบรรยายสรุปทางทหาร
ในที่สาธารณะ
ป.
- เทคนิคการบรรยายสรุป
- การพูดในที่สาธารณะในโอกาสต่างๆ
- ฝึกปฏิบัติตามบ่งการที่กาหนด
๘. การบรรยายประสบการณ์ ๑๒
สช.
- การบรรยายประสบการณ์ในการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติราชการ
ราชการสนาม จาก ๔ ทภ.
สนามและการปฏิบัติการ
- การบรรยายเรื่องการบรรเทาสาธารณภัย
ทางทหารนอกเหนือการ
- การบรรยายการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
สงคราม
ร่วมกับสหประชาชาติ
- เรื่องอื่นๆ อาทิ การก่อการร้าย และการ
ต่อต้านการก่อการร้าย งานโครงการ
พระราชดาริ เป็นต้น

หลักฐาน

๒๐๖
อนุผนวก จ – ๑๐ (๑) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารราบ
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อ ยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหน่วยระดับหมวด
ระบบการปกครองบั งคับ บัญชา การทาหน้าที่ ของกาลั งพลระดับกองร้ อยลงมา ระบบฝ่า ย
อานวยการ งานด้านการข่าว ยุทธการ งานการส่ งกาลังบารุง งานตามวงรอบประจาปี ทั้งใน
ที่ตั้งปกติ และหน่วยในสนาม และการเรียนรู้การปรับตนเองให้เข้ากับสภาพที่เป็นจริงของหน่วย
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. การเรียนรู้ปกครอง
๑๖ สด., ป. - จัดให้นายทหารอาวุโสของหน่วยหรือ
บังคับบัญชา การใช้ชีวิต
นายทหารพี่เลี้ยงอบรมแนะนาประสบการณ์
ตาม รปจ. และแบบ
ในการทางาน การปกครองบังคับบัญชา และ
ธรรมเนียมของหน่วย
การปฏิบัติตนในหน่วย
- มอบหมายความรับผิดชอบให้ นนร. ร่วม
กิจกรรม หรืองานที่มีโอกาสได้สัมผัสคลุกคลี
กับกาลังพลอย่างใกล้ชิด
๒. การเรียนรู้ปฏิบัติงานใน ๒๔ สช., สด. - ฝึกปฏิบัติหน้าที่/เรียนรู้ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ผู้บังคับหมวดและ
ตาแหน่งผู้บังคับหมวด และรองผู้บังคับหมวด
รองผู้บังคับหมวดในที่ตั้ง
ปกติ
๓. เรียนรู้งานประจาวัน
๒๔ สด., ป - การจัดผู้แนะนาหรือบรรยายกิจกรรมของหน่วย
ภายในหน่วย การฝึกตาม
- การให้ศึกษาสภาพพื้นที่ภายในหน่วยด้วย
วงรอบ หรืองานอื่น ๆ
ตนเอง
ของหน่วย
- การให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในงานหรือการฝึก
ตาม รปจ. หรือการฝึกตามวงรอบของหน่วย
๔. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๑๖ สด., ป - ศึกษา/เรียนรู้งานตามความรับผิดชอบของ
ในหน้าที่ผู้บังคับกองร้อย
ผบ.ร้อย และ รอง ผบ.ร้อย ในที่ตั้งปกติและ
และรองผู้บังคับกองร้อย
ในสนาม
๕. การศึกษาการปฏิบัติ
๑๖ สด., ป. - ศึกษา/เรียนรู้การปฏิบัติงานของฝ่าย
หน้าที่ในงานฝ่ายอานวย
อานวยการ (ฝอ.๑-๕)
การระดับกองพัน
๖. ศึกษาการปฏิบัติงานของ ๒๔ สด., ป. - จัดให้นอนที่กองร้อยเพื่อศึกษาการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ภายในกองร้อย
ของส่วนต่าง ๆภายในกองร้อยโดยใกล้ชิด
เช่น จ่ากองร้อย เสมียน
ทั้ง ร้อย อวบ. ร้อย สสก. และร้อย สสช.
กองร้อย เจ้าที่คลังต่าง ๆ
๗. ฝึกปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้ ๔๐ สด., ป. - ฝึกปฏิบัตหน้าที่/ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติ
บังคับหมวดหรือ ผบ.ฐาน
หน้าที่ผู้บังคับหมวด หรือ ผู้บังคับฐาน
ในการปฏิบัติงานตาม
- ฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการลาดตระเวนการจัดตั้ง
กกล.ป้องกันชายแดน
จุดตรวจ/จุดสกัด
- ฝึกปฏิบัติงานด้านการข่าวและกิจการพลเรือน
ในสนาม

หลักฐาน

๒๐๗
อนุผนวก จ – ๑๐ (๒) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารม้า
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนายร้ อ ยได้ เ รีย นรู้ ก ารปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ผู้บั ง คั บ หน่ ว ยระดั บ หมวด การ
รักษาการณ์ ระบบการปกครองบังคับบัญชา การทาหน้าที่ของกาลังพลระดับกองร้อยลงมา
ระบบฝ่ายอานวยการ งานด้านการข่าว ยุทธการ งานการส่งกาลังบารุง งานตามวงรอบประจาปี
การฝึกครูทหารใหม่ การเตรียมการและการฝึกทหารใหม่ตามขั้นตอน โดยเน้นการทาหน้าที่ครู
ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และผู้ฝึกทหารใหม่ ตลอดจนงานของหน่วยในสนาม
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. การฝึกปฏิบัติงานใน
๘ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติหน้าที่/เรียนรู้ความรับผิดชอบใน - อจย.๑๗-๑๕
หน้าที่ผู้บังคับหมวดและ
ตาแหน่ง ผบ.มว. และ รอง ผบ.มว.
- อจย.๑๗-๒๕
รองผู้บังคับหมวดในที่ตั้ง
- เรียนรู้ภารกิจ การจัด และหน้าที่ของ มว.ถ., - อจย.๑๗-๕๕
ปกติ
มว.ก., มว.ม.(ลว.) และการสนับสนุนของส่วน - รส.๑๗-๑๕
บก.ร้อย
- รส.๑๗-๒๕
- ศึกษาการปฏิบัติงานตามวงรอบประจาปีของ - รส.๑๗-๕๕
หน่วย ทั้งด้าน ยก., ขว., กร., การปฏิบัติของ - รส.๑๗-๙๕
ร้อย.รส., การช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ
๒. การฝึกปฏิบัติหน้าที่
๘ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ผช.สิบเวร, สิบเวร
- รปจ.หน่วยฯ
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ใน
- ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ผช.และ ผบ.กองรักษาการณ์
หน่วยระดับกองร้อย
- ฝึกปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวร
และกองพัน
๓. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๘ สช., สด. - ศึกษา/เรียนรู้งานตามความรับผิดชอบของ
ในหน้าที่ ผบ.ร้อย และ
ผบ.ร้อย และ รอง ผบ.ร้อย ในที่ตั้งปกติ และ
รอง ผบ.ร้อย
ฝึกตามวงรอบประจาปี
- ศึกษา/เรียนรู้งานในความรับผิดชอบของ ผบ.
ร้อย. และ รอง ผบ.ร้อย. ในสนาม
๔. การศึกษาการปฏิบัติ
๘ สช., สด., - ศึกษา/เรียนรู้การปฏิบัติงานของฝ่าย
หน้าที่งานฝ่ายอานวย
ป.
อานวยการ (ฝอ.๑-๕)
การระดับกองพัน
- ศึกษาการปฏิบัติงานตามวงรอบประจาปี
๕. การศึกษางานด้านการ
๘ สช., สด., - ศึกษา/เรียนรู้การส่งกาลังระดับกองร้อย และ
ส่งกาลังบารุงของหน่วย
ป.
ฝึกปฏิบัติหน้าที่จ่ากองร้อย เจ้าหน้าที่คลัง
ระดับกองพัน
อาวุธ เจ้าหน้าที่คลังอาภรณ์ภัณฑ์
เจ้าหน้าที่คลังสื่อสาร นายสิบยานยนต์
๖. การฝึกครูทหารใหม่
๑๖ สช., สด., - การจัดการฝึกครูทหารใหม่
ป.
- ขั้นตอนและการดาเนินการฝึกครูทหารใหม่
- การประเมินผลการฝึก
๗. การเตรียมการและการ ๒๔ สด., ป. - การเตรียมการฝึกทหารใหม่ ในเรื่องการ
- รส.๒๑-๕
ดาเนินการฝึกทหารใหม่
จัดตั้ง บก.หน่วยฝึก และจัดทาคาสั่งการฝึก พ.ศ.๒๕๑๒
ตารางการฝึกประจาสัปดาห์ ประจาวัน และ
เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง การจัดทา
แผนบทเรียน

๒๐๘
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๘. การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครู ๔๐
ฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และผู้
ฝึกทหารใหม่
๙. ฝึกปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้ ๔๐
บังคับหมวดหรือ ผบ.ฐาน
ในการปฏิบัติงานตาม
กกล.ป้องกันชายแดน

สด., ป.

ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
- นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่
- รูปแบบการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ
- การสนับสนุนการฝึก
- การดาเนินการฝึกทหารใหม่ ได้แก่ การ
ดาเนินกรรมวิธีการรับตัว การฝึกท่าเบื้องต้น
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย วิชา
ทหารทั่วไป การใช้อาวุธ การฝึกทาง
ยุทธวิธี การอบรม
- การประเมินผล
- การฝึกทาหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และผู้ฝึก - รส.๒๑-๕ พ.ศ.
ทหารใหม่
๒๕๑๒

สช., สด. - ฝึกปฏิบัติหน้าที่/ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติ
หน้าที่ ผบ.มว. หรือ ผบ.ฐาน
- ฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการลาดตระเวนการจัดตั้ง
จุดตรวจ/จุดสกัด
- ฝึกปฏิบัติงานด้านการข่าว และกิจการพล
เรือนในสนาม

- อจย.๑๗-๑๕
- อจย.๑๗-๒๕
- อจย.๑๗-๕๕
- รส.๑๗-๑๕
- รส.๑๗-๒๕
- รส.๑๗-๕๕
- รส.๑๗-๙๕

๒๐๙
อนุผนวก จ – ๑๐ (๓) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารปืนใหญ่
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รบั ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่นายทหาร
สัญญาบัตรควรทราบ การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหมวด ในตาแหน่งที่สาคัญของเหล่า
ทหารปืนใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องหลัก การฝึกปฏิบัติงานในการฝึกทหารใหม่ การฝึกปฏิบัติงาน
หน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ในหน่วยระดับกองร้อยกองพัน การศึกษาการปฏิบัติงานในหน้า ที่
ผบ.ร้อยและรอง ผบ.ร้อย การศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ ระดับกองพัน และ
การศึกษาการปฏิบัติงานในด้านการส่งกาลังบารุงของหน่วยระดับกองพัน
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๑. ความรู้เบื้องต้นของเหล่า ๘
สช.
- ปฐมนิเทศ แนะนาผู้บังคับบัญชา แนะนา
-อจย.หน่วย
ทหารปืนใหญ่ที่นายทหาร
สถานที่
-แผนการ
สัญญาบัตรควรทราบ
- อจย. ของหน่วย และ ภารกิจ การจัดของ
ปฏิบัติงานของ
หน่วย นโยบายของหน่วย แผนการ
หน่วย
ปฏิบัติงานของหน่วย รปจ. ของหน่วย
-รปจ.หน่วย
(ฝึกหน่วย ปตอ.ขอบเขตการสอนเดียวกัน)
๒. การฝึกปฏิบัติงานใน
๗๒ สช.,สด., - ฝึกศึกษางานพื้นฐานของเหล่า ป.สนามของ -อจย.หน่วย
หน้าที่ผู้บังคับหมวด ใน
ป.
ส่วน ต่างๆในเรื่อง ยุทธวิธี ป.สนาม งานกอง -รปจ.หน่วย
ตาแหน่งที่สาคัญของ
บังคับการกองร้อย งานส่วนยิง ป. งานหมู่ -รส.๖-๑๐
เหล่าทหารปืนใหญ่ใน
ซ่อมบารุงกองร้อย งานหมู่สูทกรรม งานของ -รส.๖-๒๐
เรื่องที่เกี่ยวข้องหลัก
หมู่สื่อสารและ (๑๖)
-รส.๖-๓๐
- ตาแหน่ง ผตน. ฝึกในเรื่อง การตรวจการณ์ -รส.๖-๔๐
หน้า (๑๖)
-รส.๖-๕๐
- ตาแหน่ง ศอย. ฝึกในเรื่อง การอานวยการยิง -รส.๖-๒
ป.(๓๒)
-รส.๔๔-๑
- ตาแหน่ง นลว.ผท. ฝึกในเรื่อง แผนที่ ป.และ -รส.๔๔-๒
การค้นหาเป้าหมาย (๘) (ฝึกหน่วย ปตอ. -รส.๔๔-๓
ขอบเขตการสอน ตาแหน่ง ผบ.มว.ปตอ. ฝึก -รส.๔๔-๖๒
ในเรื่อง ยุทธวิธี ปตอ. หลักยิง ปตอ. และ -รส.๔๔-๕๗
ระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของ พล.ปตอ. การ
ปฏิบัติงานของ พัน.ปตอ.และ ศปภอ.ทบ.
ประจาพื้นที่)
๓. การฝึกปฏิบัติงานในการ ๔๐ สช., สด., - การฝึก ครูฝึก ผช.ผู้ฝึก ผู้ฝึกทหารใหม่ ในการ -คู่มือการฝึก
ฝึกทหารใหม่
ป.
เตรียมการ การดาเนินการ และการปฏิบัติเมื่อ ทหารใหม่
เสร็จสิ้นการฝึก ในการฝึกทหารใหม่
(ฝึกหน่วย ปตอ.ขอบเขตการสอนเดียวกัน)
๔. การฝึกปฏิบัติงานหน้าที่ ๘ สช., สด., - การปฏิบัติหน้าที่ เสมียรเวร
-ระเบียบคาสั่ง
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ใน
ป.
- การปฏิบัติหน้าที่ สิบเวร
หน่วย
หน่วยระดับกองร้อย
- การปฏิบัติหน้าที่ ผบ.กองรักษาการณ์
-รปจ.หน่วย
กองพัน
- การปฏิบัติหน้าที่ น.เวร
(ฝึกหน่วย ปตอ.ขอบเขตการสอนเดียวกัน)

๒๑๐
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๕. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๘ สช., สด., - ศึกษาการปฏิบัติงานของ ผบ.ร้อย และ รอง -อจย.หน่วย
ในหน้าที่ ผบ.ร้อยและ
ป.
ผบ.ร้อย ในการควบคุมบังคับบัญชาภารกิจ -ระเบียบคาสั่ง
รอง ผบ.ร้อย
การดาเนินงานต่างๆของหน่วยกองร้อย ป. หน่วย
(ฝึกหน่วย ปตอ.ขอบเขตการสอนเดียวกัน)
๖. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๑๖ สช., สด., - การฝึกและศึกษาระบบฝ่ายอานวยการ สาย - ระเบียบคาสั่ง
ในหน้าที่ฝ่ายอานวยการ
ป.
๑-๕ การเงิน และฝ่ายกิจการพิเศษของหน่วย หน่วย
ระดับกองพัน
- การศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
- รปจ.หน่วย
- การศึกษาแบบธรรมเนียบทหาร
-ระเบียบงานสาร
- การศึกษาสิทธิกาลังพล
บรรณ
- ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดาริของ -แบบธรรมเนียม
หน่วยและโครงการอื่นๆของหน่วย
ทหาร
(ฝึกหน่วย ปตอ.ขอบเขตการสอนเดียวกัน)
๗. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๘ สช., สด., - ฝึกและศึกษาระบบส่งกาลังบารุงของหน่วย -ระเบียบคาสั่ง
ในด้านการส่งกาลังบารุง
ป.
ระดับกองพัน
หน่วย
ของหน่วยระดับกองพัน
- ศึกษาการปฏิบัติงานของคลังต่างๆของหน่วย -รปจ.หน่วย
(ฝึกหน่วย ปตอ.ขอบเขตการสอนเดียวกัน)

๒๑๑
อนุผนวก จ – ๑๐ (๔) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารช่าง
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้การปฏิบัติงานของกาลังพลในหน้าที่ๆ สาคัญ ในระดับกองร้อย
ระดับกองพัน ของกองพันทหารช่างสนามและกองพันทหารช่างก่อสร้าง การรักษาการณ์ภายใน
หน่วย การปกครองบังคับบัญชา ฝ่ายอานวยการ การเตรียมการและการฝึกทหารใหม่ การทา
หน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ผู้ฝึกทหารใหม่ และการปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง
เรื่อง
ชั่วโมง
๑. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๔
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์
ระดับกองร้อยและกอง
พัน
๒. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๒
นายสิบสูทกรรมกองร้อย
๓. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๒
นายสิบคลังเครื่องมือ
กองร้อย
๔. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๔
นายสิบยานยนต์
กองร้อย
๕. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๔
นายสิบส่งกาลังกองร้อย
๖. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๘
จ่ากองร้อย
๗. การฝึกปฏิบัติงาน
๘
รองผู้บังคับหมวดและ
ผู้บังคับหมวด
๘. การศึกษาการปฏิบัติงาน
รอง ผบ.ร้อย และ ผบ.
ร้อย

๘

วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
สด., ป. - ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ผช.สิบเวร, สิบเวร
- ฝึกปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวร
- ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ผช.และ ผบ.กองรักษาการณ์
สด.
สด., ป.

- ศึกษา/เรียนรู้การปฏิบัติงานนายสิบสูทกรรม
กองร้อย
- ศึกษา/เรียนรู้การปฏิบัติงานนายสิบคลัง
เครื่องมือกองร้อย

สด., ป.

- ศึกษา/เรียนรู้การปฏิบัติงานนายสิบยานยนต์
กองร้อย

สด., ป.

- ศึกษา/เรียนรู้การปฏิบัติงานนายสิบส่งกาลัง
กองร้อย
- ศึกษา/เรียนรู้การปฏิบัติงานจ่ากองร้อย

สด., ป.
สด., ป.

สด., ป.

- ฝึกปฏิบัติหน้าที่/เรียนรู้ความรับผิดชอบใน
ตาแหน่ง ผบ.มว. และ รอง ผบ.มว.ของกอง
พันทหารช่างสนามและกองพันทหารช่าง
ก่อสร้าง
- ศึกษา/เรียนรู้งานตามความรับผิดชอบของ
ผบ.ร้อย และ รอง ผบ.ร้อย ในที่ตั้งปกติ และ
ฝึกตามวงรอบประจาปีของกองพันทหารช่าง
สนามและกองพันทหารช่างก่อสร้าง
- ศึกษา/เรียนรู้การปฏิบัติงานของฝ่าย
อานวยการ (ฝอ.๑-๕)
- ศึกษาการปฏิบัติงานตามวงรอบประจาปี
- ศึกษา/เรียนรู้การส่งกาลังระดับกองพัน

๙. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๒๔ สด., ป.
ฝ่ายอานวยการ ระดับ
กองพัน
๑๐. การศึกษาการปฏิบัติ
๑๖ สด., ป.
งานการส่งกาลัง ระดับ
กองพัน
๑๑. การศึกษาการ
๑๐ สช., สด., - การจัดการฝึกครูทหารใหม่
ปฏิบัติงานการฝึกครู
ป.
- ขั้นตอนและการดาเนินการฝึกครูทหารใหม่
ทหารใหม่
- การประเมินผลการฝึก

หลักฐาน

๒๑๒
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑๒. การศึกษาการ
๑๐ สด., ป. - การเตรียมการฝึกทหารใหม่ ในเรื่องการ
ปฏิบัติงานการ
จัดตั้ง บก.หน่วยฝึก และจัดทาคาสั่งการฝึก
เตรียมการและการ
ตารางการฝึกประจาสัปดาห์ ประจาวัน และ
ดาเนินการฝึกทหารใหม่
เมือ่ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง การจัดทา
แผนบทเรียน
- นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่
- รูปแบบการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ
- การสนับสนุนการฝึก
- การดาเนินการฝึกทหารใหม่
- การประเมินผลการฝึก
๑๓. การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครู ๒๐ สด., ป. - การฝึกทาหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และผู้ฝึก
ฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และผู้
ทหารใหม่
ฝึกทหารใหม่
๑๔. การฝึกปฏิบัติงานใน
๔๐ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติหน้าที่/ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงาน
หน่วยงานก่อสร้าง
ในหน่วยงานก่อสร้างภายในและนอกหน่วย

หลักฐาน

๒๑๓
อนุผนวก จ – ๑๐ (๕) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารสื่อสาร
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อ ยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหน่วยระดับหมวด
การรักษาการณ์ ระบบการปกครองบังคับบัญชา การทาหน้าที่ของกาลังพลระดับกองร้อยลงมา
ระบบฝ่ายอานวยการ งานด้านการข่าว ยุทธการ งานการส่งกาลังบารุง งานตามวงรอบประจาปี
การฝึกครูทหารใหม่ การเตรียมการและการฝึกทหารใหม่ตามขั้นตอน โดยเน้นการทาหน้าที่ครู
ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และผู้ฝึกทหารใหม่ ตลอดจนงานของหน่วยในสนาม
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. การฝึกปฏิบัติงานใน
๑๖ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติหน้าที่/เรียนรู้ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ผู้บังคับหมวดและ
ตาแหน่ง ผบ.มว. และ รอง ผบ.มว.
รองผู้บังคับหมวดในที่ตั้ง
- เรียนรู้ภารกิจ การจัด และหน้าที่ของ มว.
ปกติ
วิทยุ, มว.วิทยุถ่ายทอด, ตอนโทรศัพท์
- ศึกษาการปฏิบัติงานตามวงรอบประจาปีของ
หน่วย ทั้งด้าน ยก., ขว., กร., การปฏิบัติของ
ร้อย.รส., การช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ
๒. การฝึกปฏิบัติหน้าที่
๘ สด., ป. - ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ผช.สิบเวร, สิบเวร
เจ้าหน้าที่รักษาการณ์ใน
- ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ผช.และ ผบ.กองรักษาการณ์
หน่วยระดับกองร้อย
- ฝึกปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวร
และกองพัน
๓. การศึกษาการปฏิบัติงาน ๑๖ สช., สด. - ศึกษา/เรียนรู้งานตามความรับผิดชอบของ
ในหน้าที่ ผบ.ร้อย และ
ผบ.ร้อย และ รอง ผบ.ร้อย ในที่ตั้งปกติ และ
รอง ผบ.ร้อย
ฝึกตามวงรอบประจาปี
- ศึกษา/เรียนรู้งานในความรับผิดชอบของ
ผบ.ร้อย. และ รอง ผบ.ร้อย. ในสนาม
๔. การศึกษาการปฏิบัติ
๑๖ สช., สด., - ศึกษา/เรียนรู้การปฏิบัติงานของฝ่าย
หน้าที่งานฝ่ายอานวย
ป.
อานวยการ (ฝอ.๑-๕)
การระดับกองพัน
- ศึกษาการปฏิบัติงานตามวงรอบประจาปี
๕. การศึกษางานด้านการ ๑๖ สช., สด., - ศึกษา/เรียนรู้การส่งกาลังระดับกองร้อย และ
ส่งกาลังบารุงของหน่วย
ป.
ฝึกปฏิบัติหน้าที่จ่ากองร้อย เจ้าหน้าที่คลัง
ระดับกองพัน
อาวุธ เจ้าหน้าที่คลังอาภรณ์ภัณฑ์
เจ้าหน้าที่คลังสื่อสาร นายสิบยานยนต์
๖. การฝึกครูทหารใหม่
๑๖ สช., สด., - การจัดการฝึกครูทหารใหม่
ป.
- ขั้นตอนและการดาเนินการฝึกครูทหารใหม่
- การประเมินผลการฝึก
๗. การเตรียมการและการ ๑๖ สด., ป. - การเตรียมการฝึกทหารใหม่ ในเรื่องการ
ดาเนินการฝึกทหารใหม่
จัดตั้ง บก.หน่วยฝึก และจัดทาคาสั่งการฝึก
ตารางการฝึกประจาสัปดาห์ ประจาวัน และ
เมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง การจัดทา
แผนบทเรียน
- นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่

หลักฐาน

๒๑๔
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๘. การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก ๑๖
ผู้ช่วยครูฝึก และผู้ฝึก
ทหารใหม่
๙. ฝึกปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้ ๔๐
บังคับหมวดหรือ ผบ.ฐาน
ในการปฏิบัติงานตาม
กกล.ป้องกันชายแดน

สด., ป.

ขอบเขตการสอน
- รูปแบบการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ
- การสนับสนุนการฝึก
- การดาเนินการฝึกทหารใหม่ ได้แก่ การ
ดาเนินกรรมวิธีการรับตัว การฝึกท่าเบื้องต้น
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย วิชา
ทหารทั่วไป การใช้อาวุธ การฝึกทางยุทธวิธี
การอบรม
- การประเมินผล
- การฝึกทาหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และผู้ฝึก
ทหารใหม่

สช., สด. - ฝึกปฏิบัติหน้าที่/ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติ
หน้าที่ ผบ.มว. หรือ ผบ.ฐาน
- ฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการลาดตระเวนการจัดตั้ง
จุดตรวจ/จุดสกัด
- ฝึกปฏิบัติงานด้านการข่าว และกิจการพลเรือน
ในสนาม

หลักฐาน

๒๑๕
อนุผนวก จ – ๑๐ (๖) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารการข่าว
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตาม ชกท. ของเหล่า ขว. และได้เข้าใจถึง
การปฏิบัติงานการข่าวกรองชั้นสูง การฝึกการต่อต้านการข่าวกรอง ซึ่งเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการนาวิชาของเหล่า ขว. ไปปฏิบัติหน้าที่ในการรับราชการและเกิดความสอดคล้องกับ
นโยบายของ ทบ. ต่อไป
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. การศึกษาความรู้เบื้องต้น ๘
สช.
- ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ และ
ของเหล่าทหารการข่าว
บทบาทของเหล่าทหารการข่าว
- โครงสร้าง การจัดหน่วยข่าวกรองของ ทบ.
ในแต่ละระดับ
๒. การฝึก/ศึกษาการปฏิบัติ ๘ สด., ป. - ฝึก/ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ ผช.สิบเวร, สิบ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่
เวร, ผช.และ ผบ.กองรักษาการณ์ และ
รักษาการณ์ในหน่วย
นายทหารเวรระดับกองร้อยและกองพัน
๓. การฝึก/ศึกษาการปฏิบัติ ๘ สด., ป. - การฝึก/ศึกษาการทาหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก
หน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก
และผู้ฝึกทหารใหม่
และผู้ฝึกทหารใหม่
๔. การศึกษาการปฏิบัติ
๘ สช., สด., - ศึกษา/เรียนรู้การปฏิบัติงานของฝ่าย
หน้าที่งานฝ่ายอานวย
ป.
อานวยการ (ฝอ.๑-๕)
การระดับกองพัน
- ศึกษาการปฏิบัติงานตามวงรอบประจาปี
๕. การฝึกปฏิบัติงานตาม
๓๒ สด. , ป. - ฝึกการปฏิบัติงานตาม ชกท.ของ เหล่า ขว.
ชกท. ของเหล่า ขว.
ในหน่วยงานทางด้านการข่าว ทบ.
๖. การฝึ ก การปฏิ บั ติ ง าน ๓๒ สด., ป. - ฝึกการปฏิบัติการวางแผนและรวบรวม
การข่าวกรองชั้นสูง
ข่าวสาร
- ฝึกการรวบรวมข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ และ
รวบรวมข่าวสารด้วยวิธีพิเศษ
- การฝึกการปฏิบัติงานในหน่วย สถานการณ์
ภัย คุก คามระดั บต่ า การด าเนิ นงานตาม
วงรอบข่ า วกรอง การด าเนิ น กรรมวิ ธี ต่ อ
ข่าวสาร
- ฝึกการใช้และการกระจายข่าวสาร/ข่าวกรอง
๗. การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านด้ า น ๒๔ สด. , ป. - ฝึกการต่อต้านข่าวกรองเชิงรับ
การ ต่ อ ต้ านการ ข่ า ว
- การปฏิบัติตามมาตรการ รปภ. แบบต่างๆ
กรอง
- การจัดทามาตรการต่อต้านข่าวกรอง
- แผนต่อต้านข่าวกรอง
- การทาประมาณการ
- การทาแผ่นบันทึกมาตรการ ตข.และ
แบบฟอร์มของแผนการ ตข.

หลักฐาน
-เอกสาร รร.ขว.ทบ

-เอกสาร รร.ขว.ทบ
-รส.๓๐-๑๐๐

-พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการพ.ศ.
๒๕๔๐
-ระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของ
ทางราชการพ.ศ.
๒๕๔๔

๒๑๖
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๘. การฝึก/ศึกษาการปฏิบัติ ๔๐ สด. , ป. - ฝึก/ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
หน้าที่ในสนาม
หน่วยข่าวกรอง ณ หน่วย ขกท.พล.ร.๑๕
ค่ายพระยาอินทิรา อ.หนองจิก จว.ปน.

หลักฐาน

๒๑๗
อนุผนวก จ – ๑๐ (๗) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารสรรพาวุธ
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนายทหารเหล่า สพ.ตามตาแหน่ง
ต่าง ๆ ในหน่วยสรรพาวุธที่สนับสนุนหน่วยใช้
เรื่อง
๑. นายทหารสรรพาวุธ

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๒๔
ป.
- การรับ, เก็บรักษา, ซ่อมบารุง และแจกจ่าย
ยุทโธปกรณ์สาย สพ. กระสุนและวัตถุระเบิด
๒. สอบ
๑
ส.
๓. นายทหารซ่อมบารุง
๕๘
ป.
- การแยกประเภทการซ่อมสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ.
- การตรวจสภาพ สป.สาย สพ.เพื่อพิจารณา
ความเสียหาย และวิธีการซ่อม
- การดาเนินการต่อยุทโธปกรณ์ สาย สพ. ที่
ซ่อมแล้วเสร็จ
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อการซ่อมบารุง
- การปรนนิบัติบารุง และการซ่อมบารุงประจา
หน่วย
- การซ่อมบารุงขั้นหน่วยที่เกินขีดความสามารถ
ของหน่วยรับการสนับสนุน
- การซ่อมบารุงประจาหน่วยสาหรับหน่วยใช้
- การใช้รถกู้ซ่อม
๔. สอบ
๒
ส.
๕. นายทหารควบคุมการซ่อม ๓๔
ป.
- การวางแผนการปฏิบัติการซ่อมบารุง
- การควบคุมการซ่อมบารุง, ปรนนิบัติบารุง
ยุทโธปกรณ์สาย สพ.
- การควบคุมงานซ่อมในโรงซ่อม
- การตรวจสภาพงานซ่อม
๖. สอบ
๑
ส.
๗. นายทหารส่งกาลัง
๓๙
- การส่งกาลัง สป.๒ – ๔ สาย สพ.
- การส่งกาลัง สป.๕
- การสนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมขั้นประจา
หน่วยและหน่วยรับการสนับสนุน
- การจาหน่าย สป.สาย สพ.
- การกาหนดระดับ สป.ในคลังเก็บ
- การลงบัญชีและการตรวจสอบบัญชีคุม
- การปฏิบัติงานคลัง
๘. สอบ
๑
ส.

หลักฐาน

๒๑๘
อนุผนวก จ – ๑๐ (๘) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารพลาธิการ
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของนายทหารเหล่าทหารพลาธิการที่ให้การ
สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑. นายทหารฝ่ายพลาธิการ ๒๔
ป.
- การรับ, เก็บรักษา, แจกจ่าย สป.สาย พธ.
- การวางแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับ สป.สาย พธ.
- การรวบรวม สป.เก็บซ่อม
๒. สอบ
๑
ส.
๓. นายทหารเลี้ยงดู
๕๘
ป.
- การจัดทารายการอาหาร
- การจัดหาอาหาร
- การเก็บอาหาร
- การประกอบอาหาร
- การจ่ายอาหารในโรงเลี้ยง
- การระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูและการประกอบอาหาร
- การตรวจอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ และ
เจ้าหน้าที่
- การบันทึกและการทาบัญชีเกี่ยวกับการ
ประกอบเลี้ยง
๔. สอบ
๒
ส.
๕. นายทหารจัดหา
๒๔
ป.
- การจัดหา สป.สาย พธ.
- การประมูลประกวดราคา
- การทาสัญญาซื้อ
- การเปลี่ยนแปลงข้อสัญญา
- การจัดทารายงานการรับ สป.
- การจัดทารายงานการรับ สป.และรายงานการ
สนทนา
๖. สอบ
๑
ส.
๗. นายทหารการซ่อมสาย ๒๔
ป.
- การซ่อมและจ่ายให้ใหม่ สป.สาย พธ.
พลาธิการ
- การรับและการแบ่งประเภท สป.ซ่อม เพื่อ
พิจารณาการซ่อม
- การจัดส่ง สป.ซ่อม
- การซ่อมบารุงเครื่องมือซ่อม
- การตรวจ สป.ซ่อมแล้วเสร็จ
๘. สอบ
๑
๙. นายทหารการทะเบียนศพ ๒๔
ป
- ทาทะเบียนศพ
- การทาหลักฐานเกี่ยวกับศพ
- การแยก, การรวบรวม, การส่งกลับศพ
- การฝังศพ

หลักฐาน

๒๑๙
เรื่อง
๑๐. สอบ

ชั่วโมง วิธีการสอน
๑

ส.

ขอบเขตการสอน
- การประสานงานกับหน่วยรบ, หน่วยเสนารักษ์
และอนุศาสนาจารย์

หลักฐาน

๒๒๐
อนุผนวก จ – ๑๐ (๙) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารขนส่ง
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอานวยการ, กากับการในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การขนส่งด้วยรถยนต์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการวางแผนการใช้ยานยนต์แก่ ผบ.หน่วย
อานวยการซ่อมบารุง, การตรวจตราการซ่อมบารุงประจาหน่วย
เรื่อง
๑. นายทหารส่งกาลัง

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
หลักฐาน
๒๐
ป.
- การปฏิบัติงานการส่งกาลังบารุง
- เอกสาร
- การปฏิบัติการบริหารงานการส่งกลับ
รร.ขส.ฯ
- การปฏิบัติการควบคุมแหล่งรวมแรงงาน
- การปฏิบัติในเรื่องการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น
การขนส่งและการซ่อมบารุง
- การปฏิบัติในการจัดทา,วางแผนและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยส่งกาลังบารุง
๒. นายทหารซ่อมบารุง
๑๖
ป.
- การปฏิบัติงานการซ่อมบารุง
- การปฏิบัติงานการตรวจเพื่อทราบสภาพ
ยานยนต์ล้อ
- การปฏิบัติในการติดต่อกับหน่วยที่ทาการซ่อม
- การปฏิบัติงานธุรการ เช่นการเบิกชิ้นส่วนซ่อม
๓. นายทหารยานยนต์
๑๖
ป.
- การปฏิบัติในเรื่องอานวยการการซ่อมบารุง,
การตรวจตราการซ่อม
- การปฏิบัติในเรื่องการเคลื่อนย้ายที่เป็นขบวน
ยานยนต์
- การปฏิบัติการส่งกาลังตลอดจนการขนส่งคน
และยุทโธปกรณ์
๔. นายทหารการเคลื่อนย้าย ๑๖
ป.
- การปฏิบัติการวางแผน,ประสานงานและ
ควบคุมการเคลื่อนย้ายกาลังพลและ
สิ่งอุปกรณ์
- การปฏิบัติเรื่องแผนการปฏิบัติการขนส่งและ
แผนหมุนเวียนการจราจร
- ศึกษาถึงขีดความสามารถของการขนส่งทาง
ถนน, ทางรถไฟ, ทางน้า และทางอากาศ
๕. นายทหารควบคุมขบวน ๒๐
ป.
- การปฏิบัติการควบคุมขบวนลาเลียงทางถนน
ลาเลียง
- การปฏิบัติการควบคุมขบวนลาเลียงทางรถไฟ
- การปฏิบัติการควบคุมขบวนลาเลียงทางน้า
- การแก้ไขปัญหาและเทคนิคในการควบคุม
ขบวนลาเลียงขบวนต่าง ๆ
๖. ผบ.มว.รยบ.เบา
๒๐
ป.
- การปฏิบัติการควบคุมยานพาหนะชนิด
เดียวกัน
- การปฏิบัติการควบคุมยานพาหนะต่างชนิดกัน
- การปฏิบัติการกากับความเร็วของขบวน

๒๒๑
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๗. ผบ.มว.รยบ.กลาง

๑๖

ป.

๘. ผบ.มว.รยบ.หนัก

๒๐

ป.

๙. ผบ.มว.ร้อย ขส.เรือ

๑๖

ป.

ขอบเขตการสอน
- การปฏิบัติการถึงปัจจัยที่กระทบกระเทือนถึง
การปฏิบัติการขนส่งทางถนน
- การปฏิบัติการในเรื่องการบรรทุกสิ่งอุปกรณ์
- การปฏิบัติการดูแลยกขนสัมภาระทุกชนิดขึ้น
ลงจากรถยนต์
- การปฏิบัติการในเรื่องการบรรทุกและยึดตรึง
ยานพาหนะขนาดใหญ่
- การปฏิบัติการในเรื่องการขนส่งเป็นขบวน
ลาเลียง
- การปฏิบัติการในเรื่องการควบคุมขบวน
ลาเลียงทางน้า
- การปฏิบัติในเรื่องการบรรทุกและยึดตรึง

หลักฐาน

๒๒๒
อนุผนวก จ – ๑๐ (๑๐) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารสารวัตร
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับการทาหน้าที่ของนายทหารสารวัตรการปฏิบัติการ
ของสารวัตรทหาร อานาจศาลทหาร การเรือนจา
เรื่อง
๑. นายทหารสารวัตร

๒. สอบ
๓. นายทหารสารวัตร
สืบสวนสอบสวน

๔. สอบ
๕. นายทหารซักถาม
เชลยศึก

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๖๘
ป.
- การปฏิบัติการของสารวัตรทหาร
- การปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
- อานาจศาลทหาร
- การปฏิบัติการของเรือนจา
- การป้องกันและวิจัยอาชญากรรมในกองทัพบก
- การควบคุมการจราจรด้วยยานพาหนะและ
ด้วยการเดินเท้า
- การเชลยศึก
- การปราบปรามพวกก่อการวุ่นวาย
- การป้องกันสถานที่สาคัญ
- การป้องกันทรัพย์สมบัติต่างๆ
- การประสานงานกับเจ้าหน้าที่พลเรือนและ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
- การปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ฝ่ากฎข้อบังคับ, คาสั่ง,
ทหารผลัดหน่วย, นักโทษทหารที่หลบหนี,
ทหารหนีราชการ
- กรรมวิธีและควบคุมเชลยศึก
- การควบคุมผู้ลี้ภัย
- การควบคุมเชลยศึกในขณะทาการส่งกลับ
หรือเปลี่ยนที่ควบคุม
- การปฏิบัติการควบคุม
๑
ส.
๒๙
ป
- การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของทางราชการทหาร
- การสืบสวนสอบสวนและป้องกันอาชญากรรม
- การเตรียมหลักฐาน, รายงาน, บันทึก และ
แฟ้มที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรม
๑
ส.
๓๐
ป
- การวบรวมข่าวกรองทางทหารด้วยการ
ซักถามเชลยศึก
- การหาข่าวสารเกี่ยวกับเจตจานง
- การพลางยุทธวิธีและพลางเทคนิคของกอง
ทหารข้าศึก

หลักฐาน

๒๒๓
เรื่อง

ชั่วโมง วิธีการสอน

๖. สอบ
๑
๗. นายทหารพิสูจน์หลักฐาน ๒๙

ส.
ป.

๘. สอบ

ส.

๑

ขอบเขตการสอน
- การซักถามเชลยศึกตามเทคนิคของการ
สัมภาษณ์ การสอบสวน และการสอบสวน
โดยทางอ้อม
- กาทารายงาน, บันทึก และสถิติ และสิ่งของ
ใช้เป็นหลักฐานอ้างถึง
- การแลกเปลี่ยนข่าวสารและพิจารณาร่วมกับ
ฝ่ายพลเรือน
- การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานๆ
- การเตรียมหลักฐาน, รายงาน, บันทึกและ
แฟ้มการพิสูจน์หลักฐาน
- การตรวจพิสูจน์เอกสาร, วัตถุลายพิมพ์นิ้วมือ
ศาสตราวุธ, และหลักฐานต่าง ๆ อันเป็น
พยานในทางอาชญากรรม
- การห้องทดลองทางวิทยาการ
- การวินิจฉัยหลักฐานโดยอาศัยวิทยาศาสตร์

หลักฐาน

๒๒๔
อนุผนวก จ – ๑๐ (๑๑) การฝึกปฏิบตั ิหน้าที่ของเหล่าทหารแผนที่
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนายร้ อ ยได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ภารกิ จ โครงสร้ า ง หน้ า ที่ การจั ด และการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมแผนที่ทหาร
เรื่อง
ชั่วโมง วิธีการสอน
๑. ฟังการบรรยายและ
๔
ป.
แนะนากรมแผนที่ทหาร
๒. ดูงานกองบิน กรมแผนที่ ๖
ป.
ทหาร
๓. ดูงาน กองทาแผนที่
๓
ป.
กรมแผนที่ทหาร
๔. ดูงาน กองยีออเดซี และ ๓
ป.
ยีออฟิสิก กรมแผนที่
ทหาร
๕. ดูงาน กองเขตแดนระ
๓
ป.
หว่าประเทศ กรมแผน
ที่ทหาร
๖. ดูงาน กองภูมิศาสตร์
๓
ป.
กรมแผนที่ทหาร
๗. ดูงาน กองพิมพ์ กรม
๓
ป.
แผนที่ทหาร
๘. ดูงาน ศูนย์ข้อมูลทาง
๓
แผนที่ กรมแผนที่ทหาร
๙. ดูงาน โรงเรียนทหาร
๖
แผนที่ กรมแผนที่ทหาร
๑๐ ดูงาน กองคลัง กรม
๖
แผนที่ทหาร
๑๑. ฝึกปฏิบัติหน้าที่ตาม
๔๘
กองปฏิบัติการ กรม
แผนที่ทหาร
๑๒. ดูงานการปฏิบัติงาน
๗๒
ของกองสนามเขตแดน
ระหว่างประเทศ

ป.
ป.
ป.
ป.
ป.

ขอบเขตการสอน
- รับฟังการบรรยายจากผู้บังคับบัญชา
- ศึกษาดูงาน ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่ การจัด
ของ กองบิน กรมแผนที่ทหาร
- ศึกษาดูงาน ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่ การจัด
ของ กองทาแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
- ศึกษาดูงาน ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่ การจัด
ของ กองยีออเดซี และยีออฟิสิก กรมแผนที่
ทหาร
- ศึกษาดูงาน ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่ การจัด
ของ กองเขตแดนระหว่างประเทศ กรมแผนที่
ทหาร
- ศึกษาดูงาน ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่ การ
จัด ของ กองภูมิศาสตร์ กรมแผนที่ทหาร
- ศึกษาดูงาน ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่
การจัดของ กองพิมพ์
กรมแผนที่ทหาร
- ศึกษาดูงาน ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่ การจัด
ของ ศูนย์ข้อมูลทางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
- ศึกษาดูงาน ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่ การจัด
ของ โรงเรียนทหารแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
- ศึกษาดูงาน ภารกิจ โครงสร้าง หน้าที่
การจัดของ กองคลัง กรมแผนที่ทหาร
- ฝึกปฏิบัติหน้าที่ตามกองปฏิบัติการ
ที่ตนเองเลือกรับราชการ
- ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ จนท.
กองสนาม ไทย-ลาว และ กองสนาม
ไทย-กัมพูชา ในพื้นที่

หลักฐาน

๒๒๕
อนุผนวก จ – ๑๑ การฝึกเตรียมเป็นผูฝ้ กึ ทหารใหม่
จานวน ๘๐ ชั่วโมง
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกครูทหารใหม่ การเตรียมการและการฝึกทหาร
ใหม่ตามขั้นตอน โดยเน้นการทาหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และผู้ฝึกทหารใหม่
เรื่อง
๑. การฝึกครูทหารใหม่

ชั่วโมง วิธีการสอน
ขอบเขตการสอน
๑๒ สช., สด., - การจัดการฝึกครูทหารใหม่
ป.
- ขั้นตอนและการดาเนินการฝึกครูทหารใหม่
- การประเมินผลการฝึก
๒. การเตรียมการและการ ๒๔ สด., ป. - การเตรียมการฝึกทหารใหม่ในเรื่องการจัดตั้ง
ดาเนินการฝึกทหารใหม่
บก.หน่วยฝึก และจัดทาคาสั่งการฝึก ตาราง
การฝึกประจาสัปดาห์ ประจาวัน และเมื่อ
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง การจัดทาแผน
บทเรียน
- นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่
- รูปแบบการฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ
- การสนับสนุนการฝึก
- การดาเนินการฝึกทหารใหม่ ได้แก่ การ
ดาเนินกรรมวิธีการรับตัว การฝึกท่าเบื้องต้น
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย วิชาทหาร
ทั่วไป การใช้อาวุธ การฝึกทางยุทธวิธี การ
อบรม
๓. การฝึกปฏิบัติหน้าที่ครู ๔๐ สด., ป. - การฝึกทาหน้าที่ครูฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และผู้ฝึก
ฝึก ผู้ช่วยครูฝึก และผู้
ทหารใหม่
ฝึกทหารใหม่

หลักฐาน

