- สาเนาคู่ฉบับ -

ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายอาสารักษาดินแดน

โดย
กองวิชาฝ่ายอานวยการและทั่วไป
ส่วนการศึกษา โรงเรียนการกาลังสารอง
ศูนย์การกาลังสารอง
ร.อ.

ร่าง/ตรวจ มิ.ย.๕๕
ส.อ.

พิมพ์/ทาน มิ.ย.๕๕

๑

๒

๑. หลักสูตร ผู้บังกองร้อยอาสารักษาดินแดน
๑.๑ คุณสมบัติก่อนเข้ารับการศึกษา
- นักศึกษาโรงเรียนนายอาเภอ วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๑.๒ รายละเอียดที่จะเข้ารับการศึกษา
ลาดับ
วิชา
๑ วิชาหลัก
๑.๑ วิชาฝุายอานวยการ
๑.๒ วิชายุทธวิธี
๑.๓ วิชาการปฏิบัติการพิเศษ
๑.๔ การฝึกภาคสนาม
๒ วิชารอง
๒.๑ วิชาอาวุธศึกษา
๒.๒ วิชาแผนที่
๒.๓ วิชาการจัดหน่วยทหารราบ
๒.๔ วิชาการติดต่อสื่อสาร
๒.๕ วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
๒.๖ วิชาการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
๒.๗ การศึกษาภูมิประเทศ
๓ วิชาประกอบ
๓.๑ วิชาเวชกรรมปูองกันและการปฐมพยาบาล
๓.๒ วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓.๓ สถานการณ์ภัยคุกคามต่อความมั่นคง
๓.๔ การบรรยายพิเศษ บก.อส.
๓.๕ กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายว่าด้วย
การขัดกันด้วยอาวุธ
๓.๖ การต่อต้านการก่อการร้าย
๓.๗ การปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมเรียกร้อง
๓.๘ จริยธรรมผู้นา
๓.๙ การฝึกเบื้องต้น
๓.๑๐ การอบรม

หมายเหตุ

๑.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจบการศึกษา
- มีความรู้ในการปฏิบัติงานทางทหารรวมทั้งงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างฝุายทหารกับฝุาย
ปกครอง เพื่อให้สามารถประสานงานกับฝุายทหารได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้นาหน่วยขนาดเล็กปฏิบัติการรบเป็นอิสระ และเป็นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อในหลักสูตร ฝุายอานวยการกองอาสารักษาดินแดน
- มีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีวินัยและคุณธรรม พร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจได้
- มีความรู้ในการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ และการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
๑.๔ ระยะเวลาการศึกษา
- ๔ สัปดาห์ ( ๒๘๐ ชม. )

๓

๒. หลักสูตร ผู้บังหมวดอาสารักษาดินแดน
๑.๑ คุณสมบัติก่อนเข้ารับการศึกษา
- ข้าราชการฝุายปกครอง ระดับ ปฏิบัติการ-ชานาญงาน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย หรือตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กาหนด
๑.๒ รายละเอียดที่จะเข้ารับการศึกษา
ลาดับ
วิชา
๑ วิชาหลัก
๑.๑ วิชายุทธวิธี
๑.๒ วิชาการปฏิบัติการพิเศษ
๑.๓ การฝึกภาคที่ตั้ง
๑.๔ การฝึกภาคสนาม
๒ วิชารอง
๒.๑ วิชาฝุายอานวยการ
๒.๒ วิชาอาวุธศึกษา
๒.๓ วิชาแผนที่
๒.๔ วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
๒.๕ วิชาการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
๒.๖ วิชาการติดต่อสื่อสาร
๒.๗ วิชาการข่าว
๒.๘ วิชาการระดมสรรพกาลังและการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร
๒.๙ วิชาครูทหารและผู้นาทางทหาร
๒.๑๐ วิชาศาสนากับนักปกครอง
๒.๑๑ วิชาการปฐมพยาบาลในสนาม
๒.๑๒ วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร
๒.๑๓ วิชาการจัดกองทัพบก
๒.๑๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
๓ วิชาประกอบ
๓.๑ การฝึกเบื้องต้นและการอบรม
๓.๒ การบรรยายพิเศษเสริมความรู้

หมายเหตุ

๑.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจบการศึกษา
- มีความรู้การปฏิบัติงานทางทหารรวมทั้งงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างฝุายทหาร กับฝุาย
ปกครองเพื่อให้สามารถประสานงานกับฝุายทหารได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้นาหน่วยขนาดเล็กปฏิบัติการเป็นอิสระ และสามารถแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับหน่วยอาสา
รักษาดินแดนเมื่อมีการจัดตั้งหน่วยใหม่ หรือทดแทนกาลังพล
- มีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีวินัยและคุณธรรม พร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจได้
- มีความรู้การพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
๑.๔ ระยะเวลาการศึกษา
- ๗ สัปดาห์ ( ๔๙๐ ชั่วโมง )

๔

๓. หลักสูตร ผู้นากองอาสารักษาดินแดน

-

๑.๑ คุณสมบัติก่อนเข้ารับการศึกษา
- เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ไม่จากัดชั้นยศ ประเภทประจากองที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. ของ รร.กสร.ศสร. และบรรจุอยู่ในอัตรา กองร้อยอาสารักษา
ดินแดน อาเภอ/จังหวัด
- ผ่านการตรวจสอบไว้วางใจจาก หน่วยต้นสังกัดมาแล้วเป็นอย่างดี
- มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นผู้นาหน่วยได้ และไม่มีโรคประจาตัวที่ขัดต่อการฝึก
สามารถรับการฝึกติดต่อกันได้ตลอดหลักสูตร

๑.๒ รายละเอียดที่จะเข้ารับการศึกษา
ลาดับ
วิชา
๑ วิชาหลัก
๑.๑ วิชายุทธวิธี
๑.๒ วิชาการปูองกันและปราบปรามการก่อ
ความไม่สงบ
๑.๓ วิชาการปฏิบัติการพิเศษ
๑.๔ ผู้นาหน่วย
๒ วิชารอง
๒.๑ วิชาอาวุธศึกษา
๒.๒ วิชาทั่วไป
๓ วิชาประกอบ
๓.๑ การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น
๓.๒ พลศึกษาและการต่อสู้ปูองกันตัว
๓.๓ การอบรมแบบธรรมเนียมทหาร
๔ การฝึกภาคที่ตั้งและภาคสนาม
๔.๑ การฝึกภาคที่ตั้ง
๔.๒ การฝึกภาคสนาม

หมายเหตุ

๑.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจบการศึกษา
- สามารถเป็นผู้นาในหน่วย อส.ขนาดเล็ก และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้สามารถปฏิบัติการรบตามแบบและนอกแบบได้
- มีระเบียบ วินัย ความอดทน และความกล้าหาญ
- มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้
๑.๔ ระยะเวลาการศึกษา
- ๔ สัปดาห์ ( ๒๘๐ ชั่วโมง )

๕

๔. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
๑.๑ คุณสมบัติก่อนเข้ารับการศึกษา
- เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
๑.๒ รายละเอียดที่จะเข้ารับการศึกษา
ลาดับ
วิชา
๑ วิชาหลัก
๑.๑ วิชายุทธวิธี
๑.๒ วิชาการปูองกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
๑.๓ วิชาการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง
๑.๔ วิชาการปฏิบัติการพิเศษและหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการ
รบเป็นอิสระ (นทล.)
๑.๕ การฝึกภาคที่ตั้ง
๑.๖ การฝึกภาคสนาม
๒ วิชารอง
๒.๑ วิชาอาวุธศึกษา
๒.๒ วิชาการติดต่อสื่อสาร
๒.๓ วิชาการข่าวเบื้องต้น
๒.๔ วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ
๒.๕ วิชาการปฐมพยาบาลและสุขวิทยาอนามัย
๒.๖ วิชาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๗ วิชากฎหมายปุาไม้และซากสัตว์
๒.๘ วิชากฎหมายเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว
๒.๙ วิชากฎหมายจราจร
๒.๑๐ วิชา พรบ.ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
๒.๑๑ วิชา พรบ.อาวุธปืน,เครื่องกระสุนปืน,วัตถุระเบิด ,ดอกไม้ไฟ
,สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2496
๒.๑๒ วิชาการก่อวินาศกรรม
๒.๑๓ วิชาการต่อต้านการก่อการร้าย
๒.๑๔ วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒.๑๕ วิชาคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๑๖ วิชาการจัดและภารกิจ อส.
๒.๑๗ วิชาการ รปภ.บุคคลสาคัญ
๓ วิชาประกอบ
๓.๑ การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น
๓.๒ การต่อสู้ปูองกันตัวและพลศึกษา
๓.๓ การอบรม

หมายเหตุ

๑.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจบการศึกษา
- เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขนาดเล็ก และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้การปฏิบัติการรบตามแบบ และนอกแบบ
- มีความรู้ในการปฏิบัติการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

- มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจเข็มแข็ง มีวินัย และคุณธรรม พร้อมที่
จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
๑.๔ ระยะเวลาการศึกษา
- ๗ สัปดาห์ ( ๔๕๐ ชั่วโมง )

. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (เขตเมือง)
๑.๑ คุณสมบัติก่อนเข้ารับการศึกษา
- เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
๑.๒ รายละเอียดที่จะเข้ารับการศึกษา
ลาดับ
วิชา
๑. วิชาหลัก
๑.๑ วิชายุทธวิธีพื้นฐาน
๑.๒ วิชาการปูองกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในเมือง
๑.๓ วิชาการรบในสิ่งปลูกสร้าง (เขตเมือง)
๑.๔ วิชาการปฏิบัติการพิเศษและหน่วยทหาร
ขนาดเล็กปฏิบัติการรบเป็นอิสระ (นทล.)
๑.๕ การฝึกภาคที่ตั้ง
๑.๖ การฝึกภาคสนาม
๒. วิชารอง
๒.๑ วิชาอาวุธศึกษา
๒.๒ วิชาทั่วไป
๒.๓ วิชาเสริมความรู้
๓. วิชาประกอบ
๓.๑ การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น
๓.๒ การต่อสู้ปูองกันตัวและพลศึกษา
๓.๓ การอบรม

หมายเหตุ

๑.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจบการศึกษา
- เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขนาดเล็ก และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรู้การปฏิบัติการรบตามแบบ และนอกแบบ
- มีความรู้ในการปฏิบัติการรบในสิ่งปลูกสร้าง (เขตเมือง)
- มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจเข็มแข็ง มีวินัย และคุณธรรมพร้อมที่
จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
๑.๔ ระยะเวลาการศึกษา
- ๙ สัปดาห์ ( ๖๐๐ ชั่วโมง )

๖

๗

๖. หลักสูตร ช่างอาวุธสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
๑.๑ คุณสมบัติก่อนเข้ารับการศึกษา
- เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ยศ อส.อ. – ม.ญ.
- เป็นผู้ที่บรรจุหรือมีแผนที่จะบรรจุในตาแหน่งช่างอาวุธของหน่วย
- เป็นผู้มีพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งช่างอาวุธ
๑.๒ รายละเอียดที่จะเข้ารับการศึกษา
ลาดับ
วิชา
๑ วิชาหลัก
๑.๑ วิชาหลักเบื้องต้น,การทางานของอาวุธ,
ระเบียบ ทบ.และระเบียบกองอาสารักษาดินแดนที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ อ่ อาวุธ
๑.๒ วิชาอาวุธศึกษาและการปรนนิบัติบารุง
๑.๓ การฝึกท่ายิงและการยิงปืนด้วยกระสุนจริง
๑.๔ วิชาการส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๕
๒ วิชารอง
๒.๑ วิชาทั่วไป
๒.๒ การดูงานการปฏิบัติเกี่ยวกับคลังอาวุธและคลัง
กระสุน หน่วยระดับ พัน ร.
๒.๓ การบรรยายพิเศษ
๒.๔ การฝึกปฏิบัติ
๓ วิชาประกอบ
๓.๑ พละศึกษาและการฝึกเบื้องต้น
๓.๒ การอบรมแบบธรรมเนียมทหาร

หมายเหตุ

๑.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจบการศึกษา
- ปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบารุงอาวุธที่มีในอัตราของหน่วย ,การแก้ไขเหตุติดขัดและปรนนิบัติ
บารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้อยู่ในสภาพพร้อมรบ
- ปฏิบัติหน้าที่งานส่งกาลัง อาวุธยุทโธปกรณ์,กระสุนและวัตถุระเบิดให้เป็นไปตามวงรอบ
การส่งกาลัง
- ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ ในเรื่องอาวุธกับผู้บังคับบัญชาทุกระดับพร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจ
๑.๔ ระยะเวลาการศึกษา
- ๔ สัปดาห์ ( ๒๘๐ ชั่วโมง )

