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คํานํา 
 

สภาวะแวดลอมทางดานความมั่นคงในปัจจุบันที่มีความเป็นพลวัตรสูง การพัฒนาของ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว กระแสโลกาภิวัฒน์ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนน  
ธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ส่งผลให้กองทัพอากาศพิจารณาจัดทำ ยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เพื่อเปนแนวทางการบริหารงาน และปฏิบัติภารกิจ ของ
กองทัพอากาศตามวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” 
ซ่ึงตอบสนองตอทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการฝึกทางทหาร เพ่ือเตรียมกำลัง
อากาศโยธินซึ่งเป็นกำลังรบภาคพ้ืนของกองทัพอากาศให้มีคุณภาพ และมาตราฐานในระดับ “อากาศโยธินชั้น
นำในอาเซียน” กอปรกับตระหนักดีว่าเอกสารตำราหรือคู่มือที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านการฝึกทางทหาร             
ที่มีใช้งานอยู่ในสายวิทยาการอากาศโยธินในปัจจุบันมีจำนวนน้อย และไม่ทันสมัย จึงได้จัดการองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในเอกสารตำรา และความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวบุคคลจัดทำเป็นคู่มือกระบวนการฝึกทางทหารที่
มุ่งเน้นการรบ เพ่ือใช้ในกระบวนการจัดการฝึกให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ “กระบวนการฝึกทางทหารที่มุ่งเน้นการรบ” ฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ในการนำไปพัฒนากระบวนการฝึกเพื่อเตรียมกำลังอากาศโยธิน ให้มีความรู้ 
ทักษะ และความสามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
         

      

 



๑ 

 

บทที่ ๑ บทนำ  
 

 กองทัพอากาศ กำลังทหารที่มีขีดความสามารถโดดเด่นในด้านการใช้กำลังทางอากาศ มีสมรรถนะ
และพิสัยที่กว้างไกลสามารถเข้าปฏิบัติต่อเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง ผสานการทำงานร่วมกันทั้ง
กำลังรบ และกำลังสนับสนุนที ่มีประสิทธิภาพ กองทัพอากาศแบ่งกำลังรบออกเป็น ๒ ส่วน ที ่สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ได้แก่ กำลังภาคอากาศ และกำลังภาคพื้น โดย หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน เป็นกำลังรบภาคพ้ืนที่มีศักยภาพในการป้องกันฐานบิน การปฏิบัติการพิเศษ และการช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติ  ประกอบด้วย ๓ กรมรบ อันได้แก่ กรมทหารอากาศโยธิน กรมต่อสู้อากาศยาน 
กรมปฏิบัติการพิเศษ มีศูนย์รวมสายวิทยาการของอากาศโยธิน คือ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน และ มี ๑ กอง
ดุริยางคท์หารอากาศ 
 ด้วยสภาวะแวดล้อมทางด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ อย. ซึ่งเป็นสายวิทยาการของหน่วย
กำลังรบทางภาคพ้ืนของ ทอ. จำเป็นต้องพิจารณาทบทวนปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือรองรับภารกิจที่ 
ทอ.มอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตพระราชฐานซึ่งอยู่ในพื้นที่ ทอ. ทำให้ อย. มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคล
บาทในภารกิจถวายความปลอดภัย รวมถึง อย. ได้ตระหนักถึงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ตั้งแต่ ยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศฉบับแรก ปี พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๗) เพื่อกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำใน
ภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” จนปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามเจตนารมณ์ของ              
ผู้บัญชาการทหารอากาศอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ และมีแบบแผนอย่างมีศักยภาพ ซ่ึง อย.มีส่วนเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงครบทั้ง ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ทำให้ อย.สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังรบทางภาคพื้นที่ 
ตามท่ี ทอ.ต้องการได ้ 
 เมื ่อพิจารณาโครงสร้างการจัดหน่วยกำลังรบอากาศโยธิน และองค์ประกอบของสายวิทยาการ               
ที่ประกอบไปด้วยจำพวกทหารป้องกันฐานบิน, จำพวกทหารต่อสู้อากาศยาน และจำพวกทหารปฏิบัติการ
พิเศษ ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยฐานที่ตั้ง ด้วยระบบบัญชาการและควบคุม                       
ที่ทันสมัย ทำให้ สายวิทยาการอากาศโยธิน มีขีดความสามารถครบถ้วนในการทำภารกิจคุ ้มครองกำลัง                               
(Forces Protection) สามารถตอบสนองทั้งความต้องการของ ทอ., เหล่าทัพ และรัฐบาล ได้สำเร็จ อย่างไรก็
ตามโครงสร้างของฝ่ายอำนวยการ, หน่วยรอง และหน่วยฝึกศึกษาของสายวิทยาการ จำเป็นต้องถูกปรับปรุง
เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระงาน, เส้นทางการรับราชการ, รองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับกระบวนการ
และมาตรฐานการฝึกศึกษาของกองทัพอากาศ  ด้วยศักยภาพที่มีและโอกาสที่ได้รับ อย.ในฐานะหน่วย
รับผิดชอบสายวิทยาการอากาศโยธิน ไม่เพียงแค่สามารถพัฒนากำลังรบทางภาคพื้นให้มีขีดความสามารถ
ตามที่ ทอ.ต้องการได้เท่านั้น หากแต่ยังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็น “หน่วยรบทางภาคพื้นของ ทอ.(War 
Fighter) ที่มีความพร้อมปฏิบัติการทั้งภารกิจการรบและมิใช่การรบ (Combat/Non-Combat) ในทุก
สถานการณ์และภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง” ได้อีกด้วย การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนสายวิทยาการอากาศ
โยธินไปสู่จุดนั้นได้ ถูกสะท้อนออกมาให้เห็นในเชิงรูปธรรม คือ การจัดทำคู่มือกระบวนการฝึก ซึ่งจะอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่มุ่งเน้นให้เป็นเอกสารสำคัญหลักในการปฏิบัติงานของ
หน่วยขึ้นตรงได้อย่างแท้จริง  



๒ 

 

 การจะสร้างให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้นั ้น จะต้องมีกระบวนการฝีกที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการฝึกที่ดีนั้นต้องมีความสมจริง มีมาตรฐาน
และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้สมบูรณ์แบบ ซึ่งองค์ความรู ้เหล่านี้อาจถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาจาก
เหตุการณ์การรบสำคัญๆในอดีต จากรุ่นสู่รุ่น และถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ชนรุ่นหลังต้องจดจำ   
โดยวีรกรรมครั้งสำคัญ ได้แก่  
 เหตุการณ์วีรกรรมการรบต่อสู้ป้องกันกองบินน้อยที่ ๕ ของเหล่าวีรบุรุษกองทัพอากาศ ณ ฐานบิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วง ระหว่าง ๗ - ๙ ธ.ค.๘๔เหล่าทหารอากาศได้ทำการต่อสู้ป้องกันการยกพลขึ้น
บกของกองกำลังทหารญี่ปุ่นด้วยความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว นับเป็นเกียรติประวัติการรบที่ทหารอากาศทุกคนพูด
กล่าวเล่าถึงด้วยความสรรเสริญและภาคภูมิใจในครั้งนั้น ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต ๒๑๗ นาย พร้อมทั้งบาดเจ็บอีก
จำนวนมากและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก ๒๐๐ นาย เป็นนายทหาร ๘ นาย นอกนั้นเป็นนายทหารประทวน 
กับพลทหาร ส่วนฝ่ายไทยมีนายทหารชั้นประทวน และพลทหารกองประจำการเสียชีวิต ๓๘ นาย นายตำรวจ 
๑ นาย ลูกเสือ ๑ นาย และครอบครัวของข้าราชการอีก ๒ คน รวมเป็น ๔๒ คน และมีผู้บาดเจ็บอีก ๒๗ คน 
 หรือการรบครั้งสำคัญในสนามรบ ที่เรียกว่า "สมรภูมิแขวงไชยบุรี" ในปี พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖ กองพัน
ทหารอากาศโยธิน ปฏิบัติการรบเฉพาะกิจ BC622 (BATTALION COMMANDO 622) กองพันทหารอากาศ
โยธินนิรนาม เป็นเพียงกองพันหนึ่งเดียวจากพื้นที่การรบของยุทธศาสตร์เขตหน้าแห่งนอกเขตแนวชายแดน
ประเทศไทย ที่หน่วยงานควบคุมการรบ(บก.ผสม ๓๓๓)    ได้ประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นกองพันปฏิบัติการ
รบดีเด่น(CITATION) โดย กองพันทหารอากาศโยธินนิรนามนี้ เปรียบประหนึ่งเสือนักล่าที ่เปี ่ยมไปด้วย
พละกำลัง, ปราดเปรียว และมีเขี้ยวเล็บที่แหลมคม ดุร้าย ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา มอบภารกิจ
ในการยึดรักษาพื้นที่สำคัญและไล่ล่าศัตรูอย่างไม่จำกัดขีดความสามารถ ประสบผลสำเร็จในทุกภารกิจอย่าง
เหนือความคาดหมาย   ก่อเกิดวีรชนและวีรบุรุษผู้ปิดทองหลังพระ โดยไม่เรียกร้องสิทธิประโยชน์เหนืออ่ืนใด 
 เหตุการณ์การช่วยเหลือตัวประกันที่ทำให้โลกต้องจารึกถึงการปฏิบัติการในครั้งนั้น จากกรณีการจี้
เครื่องบินโดยสาร DC-9  ของประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๔ กรมอากาศโยธิน ได้จัด
ชุดปฏิบัติการพิเศษ เข้าทำการช่วยเหลือตัวประกัน จากกรณีการจี้เครื่องบินโดยสาร DC-9 ของประเทศ
อินโดนีเซีย มาลงที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ชุดปฏิบัติการพิเศษ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้ดำเนินการสังหารผู้ก่อการร้ายได้ทั้งหมด ส่วนผู้โดยสาร และลูกเรือปลอดภัย จากปฏิบัติการดังกล่าวทำให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษของ ทอ. ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญถึง ๕ นาย 
 วีรกรรมยุทธการร่มเกล้า โดยในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๑  ในยุทธการร่มเกล้า กรมอากาศโยธิน 
ได้จัดเจ้าหน้าที่     ชุดปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติการช่วยเหลือนักบิน F-5 ที่ถูกอาวุธของฝ่ายตรงข้ามยิงตกออก
จากพื้นที่การรบด้วยความปลอดภัย และในยุทธการช่องบก ก็ได้ปฏิบัติการอินทรีหักสายฟ้าเข้าช่วยเหลือ
นักบิน A-37 ที่ถูกอาวุธ  ฝ่ายตรงข้ามยิงตกออกจากพ้ืนที่การรบด้วยความปลอดภัยเช่นกัน 
 ภารกิจอพยพคนไทยออกจากพื ้นที ่ไม่ปลอดภัย เมื ่อวันที ่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๐ และวันที่                     
๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๖ เกิดความไม่สงบในประเทศกัมพูชา หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดชุด
ปฏิบัติการพิเศษจาก กรมปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับ กองบิน ๖ อพยพคนไทยออกจากพื้นที ่ไม่ปลอดภัย 
ปฏิบัติการในครั้งนั้นได้รับความชื่นชมจากคนไทย ทั้งประเทศ และยังได้รับการกล่าวขวัญถึงจนกระทั่งปัจจุบัน 
 ภารกิจครั้งสำคัญระดับประเทศในการการอารักขาผู้นำ ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ที่มาประชุมสุดยอดความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ครั้งที่ ๑๑ โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๖ หน่วยบัญชาการอากาศ
โยธิน ได้จัดกำลังการอารักขาผู้นำ ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ที่มาประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก หรือ APEC ครั้งที่ ๑๑ ในประเทศไทย  โดยจัดกำลังอารักขาให้แก่พระราชอาคันตุกะ และ                 



๓ 

 

ผู้นำประเทศ ในบริเวณท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๖ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่าง
เรียบร้อย 
 การปฏิบ ัต ิการร ักษาส ันต ิภาพ ไทย/ ต ิมอร ์ตะว ันออก (กกล.ฉก.๙๗๒ ) ในปี พ.ศ.๒๕๔๓                       
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดกำลังสนับสนุน ร่วมกับเหล่าทัพอื่น ในการปฏิบัติภารกิจ การปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพ ไทย / ติมอร์ตะวันออก (กกล.ฉก.๙๗๒) 
 การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ไทย/ ดาร์ฟูร์ (กกล.ฉก.๙๘๐) ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ หน่วยบัญชาการอากาศ
โยธิน ได้จัดกำลังสนับสนุน ร่วมกับเหล่าทัพอื่น ในการปฏิบัติภารกิจ การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ไทย/    
ดาร์ฟูร์ (กกล.ฉก.๙๘๐)  
 ภารกิจจัดตั ้งกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กกล.ทอ.ฉก.๙) หน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ส่งกำลังเข้า
ปฏิบัติตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ และได้ปฏิบัติต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ภารกิจจากวีรกรรมต่างๆ
เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นซึ่งมีทั ้งข้อดีและข้อเสีย ฉะนั้นการฝึกที่ดีจึงเป็นสิ่ งสำคัญในการ                 
ทีก่ำลังพลจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนข้อดีข้อเสียเหล่านี้และนำมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นมาตรฐานการทำงานต่อไป  
 จากเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อการวางแผนการฝึกในปัจจุบันนั้น สิ่งที่ผู้นำหน่วยต้องตระหนักในการ
ฝึกมากที่สุดคือ “เราจะทำการฝึกอย่างไรให้สมจริงมากที่สุด” ซึ่งการที่จะทำการฝึกให้ประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้นั้นจะต้องมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
 - ฝึกเทคนิคและกรรมวิธีโดยประสานการควบคุมส่วนบังคับบัญชา ส่วนอำนวยการ และส่วนปฏิบัติ
เข้าด้วยกัน 
 - สามารถประยุกต์ใช้หลักนิยม แนวทางการปฏิบัติ และยุทธวิธีการรบ ให้มีความสอดคล้องกัน 
 - ฝึกฝ่ายอำนวยการเพ่ือให้สามารถสนับสนุนการรบได้อย่างต่อเนื่อง 
 - การฝึกของกำลังพลในปัจจุบันนั้นจะส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยได้ในอนาคต 
 ประเด็นเหล่านี้ส่วนเป็นตัวกำหนดที่สำคัญที่จะทำให้ผู้วางแผนการฝึกมีแนวทางในการออกแบบการ
ฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้กำลังพลไม่หลงประเด็นการฝึก ฝึกได้สมจริง และคุ้มค่าต่องบประมาณที่ต้อง
สูญเสียไปในแต่ละปี นอกจากนี้การได้รับวิทยาการใหม่ เทคโนโลยี และการฝึกศึกษายุทธวิธีจากประเทศเพ่ือน
บ้านล้วนมีส่วนช่วยผลักดันให้เราสามารถวางแผนคิดวิเคราะห์พัฒนากระบวนการฝึกได้อย่างเป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ การฝึกร่วม การฝึกผสม และร่วมผสมกับมิตรประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เราได้เรียนรู้
วิทยาการใหม่จนสามารถก่อเกิดเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของหน่วยได้อย่างดีเยี่ยม ฉะนั้นแล้วในเรื่องของการ
พัฒนาด้านกระบวนการฝึกจึงเป็นตัวสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาหน่วยทหารเพ่ือให้กำลังได้เรียนรู้
แนวความคิดและวิธีการใหม่บนพื้นฐานองค์ความรู้ในอดีตที่ได้จากเหตุการณ์จริงเพื่อเกิดเป็นองค์ความรู้ของ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธินอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ผู้บังคับหน่วยกับการฝึก 
 ผู้บังคับหน่วยต้องดำรงความพร้อมของหน่วยเพื่อรักษาศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยไว้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยดำรงการปฏิบัติภารกิจควบคู่ไปกับการฝึกจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายแนวทาง
ปฏิบัติที่วางเอาไว้ การฝึกนั้นจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงานของกำลังพลเป็นอย่างมาก ทั้งยังทำให้รักษา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยควบคู่ไปกับการทำงาน นั่นคือ ฝึกจริง ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ทั้งนี้ยัง
ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและเพ่ิมความเป็นมืออาชีพของกำลังพลอีกด้วย 

บทบาทของผูบ้ังคับหน่วยกับการฝึก 

 ๑. กำหนดความต้องการการฝึกของหน่วย บนพื้นฐาน ผู้บังคับหน่วยต้องสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการฝึก เพ่ือช่วยในการวางแผนการฝึกให้กับหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก ่
  - ภารกิจหน่วย หลักนิยม และแนวคิดการใช้กำลัง 
  - จุดแข็ง จุดอ่อน และขีดความสามารถของหน่วย 
  - ขีดความสามารถของหน่วยสนับสนุน และหน่วยรับการสนับสนุน 
  - ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม 
  - ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการ 
  - สภาพแวดล้อมการฝึก (ท่ีตั้ง ลักษณะภูมิศาสตร์ โครงสร้างการบังคับบัญชา) 
 ๒. ผู้บังคับหน่วยทุกระดับต้องมีการฝึกพัฒนาในเรื่องของสภาวะผู้นำ ทบทวนความเข้าใจ และใช้
ระเบียบปฏิบัติของหน่วยอย่างเป็นรูปธรรม มีแบบแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานของการปฏิบัติ  
 ๓. ดำเนินการจัดการฝึกให้สมจริง ปลอดภัย คุ้มค่า มีมาตรฐาน ภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด  ได้แก่  
พ้ืนทีก่ารฝึก สนามฝึก กระสุน เครื่องช่วยฝึก งบประมาณ และเวลา  
 ๔. ส่งเสริมบรรยากาศในการฝึก โดยเพิ่มการฝึกสอน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดพร้อมยอมรับอย่างจริงใจ   
มีความยึดมั่นในระเบียบวินัย ปฏิบัติตามข้อบังคับครบถ้วน 
 ๕. มุ่งม่ันต่อการฝึก ทั้งการวางแผน ดำเนินการ และการประเมินผล 
 ๖. ชี้แจงความคาดหวังในผลสำเร็จที่หน่วยจะได้รับจากการฝึก 
 ๗. วางแผนด้านนิรภัยในการฝึก 
 ๘. ประเมินค่าหน่วยทุกระดับ เพ่ือประกันคุณภาพ มาตรฐานหน่วย 
 ๙. ตรวจเยี่ยมการฝึกอย่างต่อเนื่อง สังเกต ประเมินผลย้อนกลับเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำหน่วย ทุกระดับ
โดยให้คำแนะนำแนวทางด้วยการเป็นครู หรือพี่เลี้ยง ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกที่ดี และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
 ๑๐. จัดการฝึกของหน่วยให้มีมาตรฐาน เพ่ิมพูนขีดสมรรถนะ และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 

 

 

 



๕ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วยกับการฝึก 

 พึงระลึกเสมอว่า “ผู้บังคับหน่วย” ต้องให้ “หน่วยรองตามลำดับ” เข้าใจและปฏิบัติการฝึกใน
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้การฝึกหน่วยเป็นภาพรวม หลายระดับพร้อมกัน                      
มีการฝึกดังนี้ 

 ๑. ฝึกปฏิบัติตามรายการกิจเฉพาะสำคัญ ของหน่วยรองทุกหน่วยตามกระบวนการหลัก และ
กระบวนการสนับสนุนต่อภารกิจหน่วยที่ได้รับมอบหมาย เน้นความสำคัญคือการฝึกพัฒนาภาวะผู้นำ ระเบียบ
ปฏิบัติของหน่วย  

 ๒. วางแผนการฝึกแบบรวมการ ในการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จริง  และการฝึกแบบแยกการให้                 
ผู้บังคับหน่วยรองมีความอ่อนตัว สามารถทำการฝึกปฏิบัติตามสภาพจุดอ่อนและจุดแข็งของหน่วยตนเอง 

 ๓. มีการประชุม บรรยายสรุป และการทบทวนภายหลังการปฏิบัติ  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วย ดำเนินการจัดตั้งการสื่อสารที่ดีทุกระดับ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารภายในหน่วย  

 ๔. วางแผนใช้เวลาฝึกเพิ่มเติมในกิจเฉพาะของหน่วย โดยพิจารณาถึงกิจเฉพาะหน่วยทีอ่าจจะทำให้
ภารกิจหน่วยส่วนรวมไม่บรรลุมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ล้มเหลวในการปฏิบัติสถานการณ์จริง 
 

หลักสำคัญการฝึกทหารอากาศโยธิน 
 หลักสำคัญของการฝึกทหารอากาศโยธิน ผู้บังคับหน่วยต้องรู้และเข้าใจบทบาทในความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกเป็นหลักสำคัญ เพื่อฝึกหน่วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
หน่วย โดยกำลังพลทุกนายในหน่วยบัญชาการอากาศโยธินจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า “การฝึกของ ทหาร
อากาศโยธินจะต้องยึดถือหลักสำคัญ ๑๐ ประการ”  อันได้แก ่
 ๑. ผู้บังคับหน่วยในทุกระดับคือผู้รับผิดชอบหลักของการฝึก ข้อนี้เป็น “หัวใจของการฝึก” ถือเป็น
หลักสำคัญที่จะทำให้กำลังพลทุกนายมีประสบการณ์การเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะการนำหน่วย สภาพขวัญ 
และพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการใช้ระเบียบปฏิบัติของหน่วยที่เป็นแบบอย่างอันเดียวกัน หากแต่ผู้บังคับหน่วย
มอบหมายให้ผู้อ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการฝึก จะทำให้การฝึกนั้นๆเป็นเพียงการใช้ทรัพยากรให้หมดไปเท่า
นั้นเอง 
 ๒. นายทหารประทวนของทุกหน่วย คือ “ผู้ฝึกสอนหลัก” ที่จะทําให้องค์ความรู้ในงานหรือการ
ดำเนินการฝึกนั้นๆ คงอยู่ในหน่วยและมีความต่อเนื่องในการพัฒนาการฝึก อีกท้ังยังทำให้เกิดการพัฒนา ภาวะ
ผู้นําของกําลังพลระดับนายทหารประทวนได้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากนายทหารประทวนมีระยะเวลารับราชการใน
หน่วยนั้นๆนานกว่านายทหารสัญญาบัตรที่ต้องย้ายไปดํารงตําแหน่งอื่นหรือในหน่วยงานอื่น ตามเส้นทางการ
รับราชการ กอปรกับนายทหารประทวนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ในงานหรือกิจที่ทําการฝึก
นั้นมากกว่านายทหารสัญญาบัตร  
 
 



๖ 

 

 ๓. ฝึกรวมการโดยใช้ขีดความสามารถของทหารอากาศโยธินทั้ง ๓ มิติ เพื่อมุ่งเน้นจุดแข็งของ
ทหารอากาศโยธิน ประกอบไปด้วย  ทหารอากาศโยธิน ,ทหารต่อสู้อากาศยาน และทหารปฏิบัติการพิเศษ  
อันจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของทหารอากาศโยธินในการป้องกันที่ตั้งทางทหารและสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางอากาศ  
 ๔. ฝึกเพื ่อให้เกิดความชํานาญมากที ่สุด ทั ้งนี้ด ้วยภารกิจในการป้องกันที ่ตั ้งทางทหารของ
กองทัพอากาศ และสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ ทําให้ทหารอากาศโยธินมีความคุ ้นเคยในพื้นที่
ปฏิบัติการของตนเองตั้งแต่ยังไม่เริ่มสงคราม อันจะเป็นข้อได้เปรียบในการปฏิบัติภารกิจ 
 ๕. ทำการฝึกโดยอิงตามหลักนิยมและแนวความคิดในการใช้กำลังทหารอากาศโยธินอย่าง
เหมาะสมมีมาตรฐาน การฝึกลักษณะนี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติ วิธีการ และยุทธวิธี จน
สามารถพัฒนาหลักนิยมและแนวความคิดในการใช้กำลังใหม่ได้ 
 ๖. ดำเนินการฝึกเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและประยุกต์ใช้ประโยชน์ที่ดี ด้วยสภาวะแวดล้อมและภัย
คุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงข้อจํากัดด้านงบประมาณ ทําให้หน่วยบัญชาการอากาศโยธินต้องปรับปรุง 
ยุทธวิธีและประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗. การฝึกในแต่ละครั้งนั้นถือว่าเป็นกรรมวิธีอย่างหนึ่งที่จะช่วยดำรงการเก็บรักษาองค์ความรู้ไว้ 
องค์ความรู ้บางอย่างที่ทหารอากาศโยธินมีอยู่นั ้นอาจถูกเปลี ่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมจึงทำให้ไม่
จำเป็นต้องนำองค์ความรู้นั้นมาใช้อีก แต่ถึงกระนั้นองค์ความรู้ในอดีตดังกล่าวยังคงต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือหากใน
อนาคตอาจมีความจำเป็นที่จะต้องนำองค์ความรู้เก่าๆเหล่านั้นกลับมาใช้อีกก็เป็นได้  
 ๘. การใช้เทคนิคในการฝึกหน่วยหลายระดับพร้อมกัน จะช่วยให้เกิดการบูรณาการ สถานการณ์การ
ฝึกร่วมกันของกำลังทหารขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น ทหารยามรักษาการณ์ ชุดสายตรวจ ชุดปฏิบัตกิาร 
ชุดปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์ควบคุมและบัญชาการต่างๆในกองทัพอากาศ(C2) เป็นต้น การฝึกบูรณาการดังกล่าว 
เช่น การฝึกสนธิกำลังและเตรียมพร้อมปฏิบัติการ อย.ฯ เป็นต้น 
 ๙. ทหารอากาศโยธินต้องดำรงขีดความสามารถตามมาตรฐานไว้ เมื่อทหารอากาศโยธินหน่วยใดมี
ขีดความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนดให้แล้ว การฝึกเพื่อดํารงประสิทธิภาพจะต้องถูกจัดการฝึกขึ้น เพื่อให้
ทหารอากาศโยธินหน่วยนั้นคงขีดความสามารถตามมาตรฐานนั้นได้ต่อไป 
 ๑๐. ภาวะผู้นำทหารอากาศโยธินเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ ในการปฏิบัติการทางทหารของทหาร
อากาศโยธินไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการในระดับบุคคล กองพัน กรม หรือกองทัพ คือ "ภาวะผู้นําทหารอากาศ
โยธิน" เป็นสิ่งสำคัญในการกระทำให้เกิดความสำเร็จ ซึ่งต้องถือเอาหลักสําคัญการฝึกในข้อนี้แฝงเอาไว้ เป็น
วัตถุประสงค์ ของทุก ๆ การฝึก  
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

การจัดการฝึกทางยุทธวิธี 
 การฝึกทางยุทธวิธี เป็นแนวความคิดการฝึกในสถานการณ์ปกติของหน่วยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจความ
เชื่อมโยงระหว่างภารกิจที่สำคัญของหน่วย โดยนำภาพรวมของแต่ละเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงมาเลือกรูปแบบ
การฝึก จากนั้นรวบรวมข้อมูลสำหรับการฝึก ทำให้มีการปรับปรุง พัฒนาการฝึก เพื่อให้หน่วย สามารถบรรลุ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ 
 

 
ความเกี่ยวพันของการฝึกเป็นบุคคลและการฝึกเป็นหนว่ย 

 
 
 

ประเมินค่าการฝึก 

ก าหนดกลยุทธแ์ละ
แผนการฝึก 

ประเมินค่าการฝึก 

ก าหนดกลยุทธแ์ละ
แผนการฝึก 

ประเมินผลความส าเร็จ
ภารกิจตามมาตรฐานและ
สรุปผลทบทวนหลังการฝึก 

ประเมินผลการ
ด าเนินการฝึก 

ประเมินผลการ
ด าเนินการฝึก 

ด าเนินการก่อนการ
ฝึกและฝึก 

ด าเนินการก่อนการ
ฝึกและฝึก 

รายการเฉพาะกิจท่ี
ส าคัญต่อภารกิจ 



๘ 

 

 
วงรอบกระบวนการฝึก 

 

กระบวนการฝึกทางยุทธวิธี การจัดการฝึกทางยุทธวิธีมีกรรมวิธีการต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ซึ่งให้   
ผบ.หน่วยทุกระดับมีส่วนร่วม ดำเนินการฝึกในภาวะปกติโดยใช้ภารกิจหน่วยตามสถานการณ์จริงมาเป็น
พื้นฐานเพื่อสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ดำรงไว้ตามมาตรฐานในการฝึกหน่วย มีการประเมินผลการปฏิบัติ                   
ทั้งกระบวนการฝึกใช้การประเมินค่าที่มีพื้นฐานจากรายการกิจเฉพาะสำคัญของหน่วยทุกระดับจนถึงบุคคล 
กรรมวิธีการวางแผนฝึกมีพ้ืนฐานจากการประเมินค่าจุดแข็งจุดอ่อนของหน่วย วิเคราะห์ว่าต้องฝึกอะไรเพ่ิมเติม 
ฝึกในขั้นต้น และการฝึกดำรงความต่อเนื่อง การดำเนินการฝึกมีการกำหนดภารกิจรองที่ช่วยให้การปฏิบัติ
ภารกิจหลักได้มาตรฐาน มีการประเมินผลบ่งชี้กรรมวิธีให้ผบ.หน่วย ใช้วางแผนภายหลังการดำเนินการการฝึกได ้

 
 

กระบวนการฝึกทางยุทธวิธี 

 
 
 

ขอ้เสนอแนะ 



๙ 

 

คู่มือมาตรฐานกระบวนการฝึก 
ชื่องาน กระบวนการฝึก ส่วนราชการ อย.  รหัสเอกสาร : - 
หลักการและเหตุผล การสร้างใหก้ำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบตัิภารกจิ โดยใช้กระบวนการฝีกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นหลักประกนัในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานจัดการฝึกของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเกดิมาตรฐานในการปฏิบัติและมรีูปแบบเป็นแบบอย่างอันเดียวกัน 
ลำดับ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑  
 
 

- วิเคราะห์ภารกิจเพื่อให้ได้มา
ซึ่งรายการเฉพาะกิจที่สำคัญต่อ
ภารกิจ 
- เลือกรายการเฉพาะกิจที่
สำคัญต่อภารกจิที่เหมาะสม
ที่สุด 

- - แผนการ
ปฏิบัติการ
หรือ
แผนการรบ
ที่เกี่ยวข้อง
กับ อย. 

นขต.อย. บทที่ ๒ 

๒ 
 
 

 
 

- ประเมินขีดความสามารถของ
หน่วย ทั้งกำลังพล อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร 
และยานพาหนะ 

- - ข้อมูล
พื้นฐานของ
หน่วย 

นขต.อย. บทที่ ๕ 

๓ 
 
 
 

 
 

- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง 
วิธีการ เครื่องมือ และ
ทรัพยากร ตามหลักการที่ว่า 
“End – Ways – Means”เพื่อ 
นำมาหรือดำรง รกสภ. ไว ้

- - แผนการ
ฝึกยุทธวิธี
ภาคพื้น อย. 
ประจำป ี

นขต.อย. บทที่ ๓ 

๔ 
 

 

 
 

- ช่วยให้การวางแผนการฝึก
ของหน่วยรองเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
- ได้มาจากการประเมินขดี
ความสามารถและนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ 

- - นโยบาย 
ผบ.ชา 

นขต.อย. บทที่ ๓ 

๕  - พิจารณาปัจจยัต่างๆ เพื่อใช้
วางแผนการฝึกและเป็นพื้นฐาน
ของการดำเนินการฝึกต่อไป 
ประกอบด้วย 
     - แผนระยะยาว 
     - แผนระยะสั้น 
     - แผนก่อนเริ่มฝึก 

- - ตาราง
แผนการฝึก
ประจำป ี

นขต.อย. บทที่ ๓ 

       

 

ไม่สำเร็จ 
 

รายการเฉพาะกิจที่

ส  าคญัต่อภารกจิ 

ประเมินค่าการฝึก 
 

วางกลยุทธ์การฝึก 
 

พิจารณาแนวทาง
นโยบาย ผบ.ชา 

 

วางแผนการฝึก 
 

สำเรจ็ 
 



๑๐ 

 

ลำดับ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

  
 
 

     

๖  - ดำเนินการฝึกตามแผนการ
ฝกึท่ีวางไว้  
- อำนวยการฝึกในด้านการส่ง
กำลังบำรุงต่างๆที่เกีย่วข้อง 

- - แผนการ
ฝึก เงื่อนไข 
และ
มาตรฐาน
การฝึก 

นขต.อย. บทที่ ๔ 

๗ 
 
 
 

 
 

- ประเมินแตล่ะขั้นตอนการฝึก
เพื่อทราบถึงรายละเอียดในการ
ดำเนินการฝึกอย่างถ่ีถ้วน จน
นำไปสู่การประเมินคา่ทั้งระบบ 

- - แผนการ
ฝึก เงื่อนไข 
และ
มาตรฐาน
การฝึก 

นขต.อย. บทที่ ๕ 

๘ 
 
 
 

 
 

- พิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการกระบวนการฝึก ซึ่งผู้
บังคับหน่วยทุกระดับต้อง
ปฏิบัติซึ่งถือเป็นการวดัขีด
ความสามารถของกำลังพล ผู้
บังคับหน่วย และหน่วย ในการ
ปฏิบัติภารกิจตา่ง ๆ  
 

- - รายงานผล
การฝึก 
ภาคพื้นทาง
ยุทธวธีิ 

นขต.อย. บทที่ ๕ 

๙ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

- เป็นไปตามมาตรฐานของ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
และกองทัพอากาศ 
 

- - แผนการ
ปฏิบัติ
ภารกิจ 

นขต.อย. บทที่ ๑ 

 
เอกสารอ้างอิง : ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
๑. ตามอนุมัติการฝึกภาคพ้ืนทางยุทธวิธี อย. ประจำปี 
๒. เอกสารตำรา Battle Focused Training (FM 7 – 1) 
๓. เอกสารวิจัย หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ เรื่อง “แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์                                    
ระบบเครื่องช่วยฝึกจําลองสําหรับทหารอากาศโยธิน” โดย น.อ.วัชระ สกุลรัตน์ 
 
 

ดำเนินการฝึก 
 

มาตรฐานของ

กระบวนการฝึก 

ประเมินผลการ
ดำเนินการฝึก 

 

ประเมินผลการฝึก 
 



๑๑ 

 

บทที่ ๒ การพัฒนารายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจ 
 

 ในการฝึกที่เน้นการรบนั้นจะอยู่บนพื้นฐานความต้องการในการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปได้ตาม
เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหน่วยทหารทุกหน่วยอาจไม่สามารถดำเนินการฝึกตาม
แผนการทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของภารกิจได้ทุกขั้นตอนในเวลาที่จำกัด ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงต้อง
กำหนดและเลือกงานที่สำคัญซึ่งจะเป็นงานที่ผลต่อการภารกิจมาใช้ในการฝึกและบริหารกระบวนการฝึกนั้นให้
คุ้มค่าต่องบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อพิจารณาพื้นฐานทางยุทธวิธี 
 ข้อพิจารณาพ้ืนฐานทางยุทธวิธี คือ สิ่งที่ผู้บังคับชาจะต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัย วิธีการ กระบวนการ
ทำงาน ยุทธวิธี รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆที ่เกี ่ยวข้องกับแผนการปฏิบัติ  โดยพิจารณาตั ้งแต่เริ ่มต้น
กระบวนการจนจบกระบวน แล้วนำกระบวนการเหล่านั้นมาแจกแจงแบ่งจัดสรรเป็นหัวข้อต่างเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์เลือกรายการกิจเฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจ ซึ่ง ผู้บังคับบัญชาจะทำการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจาก
แหล่งที่มา ๒ ส่วนได้แก่ ข้อมูลจากแผนการรบ และคำสั่งหรือคำแนะนำจากภายนอก 
 ก. แผนการรบ  เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่จะพัฒนา รายการเฉพาะกิจสำคัญ ซึ่งเป็นการปฏิบัติในยาม
สงครามของหน่วยและเป็นแผนเผชิญเหตุ ภารกิจและข่าวสารที่เกี่ยวข้องจะกำหนดในแผนเหล่านี่เป็นกุญแจ
สำคัญในการกำหนดกิจเฉพาะการฝึกที่สำคัญ 
 ข. คำสั่ง/คำแนะนำจากภายนอก เป็นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมของกิจเฉพาะการฝึก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภารกิจยามสงครามของหน่วย ตัวอย่างเช่น แผนการฝึกตามภารกิจ แผนการสนธิกำลัง แผนการระดมสรรพ
กำลัง แผนการใช้กำลังและวางกำลังในยามสงคราม   

 ทั ้งแผนการรบ และ คำสั ่ง/คำแนะนำจากภายนอก เป็นแนวทางการวิเคราะห์ที ่สำคัญของ 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์รายการเฉพาะกิจที่สำคัญได้ ซึ่ง ผู้บังคับบัญชานั้นจะต้องพิจารณา
ภารกิจและสิ่งที่ต้องสนับสนุนการปฏิบัติทั ้งหมดร่วมกับแนวทางการปฏิบัติการ จนเกิดเป็น รายการกิจ
เฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจ 

 

 

แผนการรบ 

คำสั่ง/คำแนะนำจาก
ภายนอก 

การวิเคราะห์ของ  
ผู้บังคับบัญชา 

รายการกิจเฉพาะที่
สำคัญต่อภารกิจ

(รกสภ.) 



๑๒ 

 

ภารกิจ  
 งานที่หน่วยจะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของส่วนรวม เกิดขึ้นได้ ๒ ทาง ได้แก่ ผู้บังคับหน่วย
เหนือสั่งการด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร และผู้บังคับหน่วยคิดค้นขึ้นมา 

การวิเคราะห์ภารกิจ  
 กระทำเมื่อผู้บังคับหน่วยได้รับข่าวสารขั้นต้นจากฝ่ายอำนวยการ โดยจะกำหนดงานทั้งปวงที่หน่วย
ต้องทำ เพื่อให้สามารถบรรลุความสำเร็จตามคำสั่งของหน่วยเหนือได้ แล้วประกาศเป็นแนวทางวางแผน 
ประกอบด้วย  กิจเฉพาะ  กิจแฝง  และความมุ่งหมาย 

 กิจเฉพาะ คือ งานที่หน่วยเหนือสั่งการมาให้ปฏิบัติ โดยอาจจะสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร                 
กิจเฉพาะจะหาได้จากแผนหรือคำสั่งยุทธการข้อต่างๆ ซึ่งได้แก่  กลยุทธ์วิธีการปฏิบัติ  การสั่งการต่อหน่วย
โดยตรง  คำแนะนำในการประสาน  แผ่นบริวารยุทธการ 

 กิจแฝง คือ งานที่ผู้บังคับหน่วยกำหนดจากการวิเคราะห์ภารกิจ กิจแฝงจะเป็นงานที่ ช่วยเสริมให้
สามารถบรรลุในกิจเฉพาะที่หน่วยได้รับมอบให้ปฏิบัติ  

 ความมุ่งหมาย คือ ผลลัพธ์สุดท้ายของงานที่หน่วย ต้องปฏิบัติเพื่ออะไร 

 ภารกิจแถลงใหม่ คือ ภารกิจอันเกิดจาก การวิเคราะห์ภารกิจที่หน่วยเหนือสั่งการ จนกระทั่งสามารถ
ได ้กิจเฉพาะ กิจแฝง และความมุ่งหมายแล้ว ขั้นต่อไปจะดำเนินการเลือกเอากิจที่สำคัญๆจากกิจเฉพาะ และ
กิจแฝง มาเขียนรวมกับความมุ่งหมาย โดยใช้องค์ประกอบ ใคร ทำอะไร เมื่อใด ที่ไหน ทำไม 

 รายการกิจเฉพาะที่สําคัญต่อภารกิจ คือ ปริมาณกิจเฉพาะของงานเพื่อความต้องการให้หน่วยบรรลุ
ภารกิจ การจัดทํารายการกิจเฉพาะนี้สําคัญอย่างยิ่ง ต่อการกําหนดแผนการฝึก เนื่องจากกิจเฉพาะก็คือ ความ
จําเป็นหรือความต้องการให้ทหาร หรือหน่วย ต้องทําอะไรบ้าง ซึ่งการฝึกก็คือเครื่องมือเดียว ที่สามารถทําให้
ทหารหรือหน่วยทําสิ่งที่ต้องการได้ 

แหล่งที่มาของกิจเฉพาะ 
 รายการกิจเฉพาะสำคัญนี้มีแหล่งที่มาพ้ืนฐานอยู่ ๕ แหล่งที่มา คือ  
 ๑. แผนยุทธการของหน่วย ถือว่าเป็นแหล่งที่มาอันสำคัญสุดของการพัฒนารายการเฉพาะกิจสำคัญ
ต่อภารกิจ เพราะเป็นแนวทางปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการให้ได้มาซึ่งการ
ดำเนินการต่างๆทั้งทางด้านกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ วิธีการหรือยุทธวิธี และงบประมาณ เพื่อนำมาเข้าสู่
กระบวนทำงานจนสามารถสนองต่อภารกิจที่ได้รับ  
 ๒. ขีดความสามารถหลักเฉพาะของหน่วย เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าหน่วยทหารนั้นๆสามารถปฏิบัติ
ภารกิจอะไรได้บ้าง ปฏิบัติอย่างไร และมีความพร้อมมากน้อยเพียงไร โดยยึดภารกิจเป็นหลักเพื่อให้ได้มาซึ่ง
คุณลักษณะของบุคคลากรในหน่วยงานทหารที่ตรงกับภารกิจนั้นๆ    
 ๓. สภาพแวดล้อมของพื้นที่ปฏิบัติการ ในแตล่ะภารกจิของหน่วยกำลังรบ ย่อมมสีภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไป บางภารกิจต้องปฏิบัติในภูมิประเทศป่าเขา บางภารกิจต้องปฏิบัติในพื้นที่
สนามบิน จึงทำให้แนวทางการฝึกต้องแต่ต่างเช่นกัน 



๑๓ 

 

 ๔. ภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแผนยุทธการ นอกจากแผนการปฏิบัติที่วางเอาไว้อย่างเป็น
ระบบแล้ว  บางครั ้งในการปฏิบัต ิการทางทหารกำลังพลอาจต้องรับคำสั ่งพิเศษจากผู ้บ ังคับบัญชา
นอกเหนือจากแผนการที่วางเอาไว้ สิ่งนี้จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้
ภารกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถและประสบการณ์ของทหารเหล่านั้น เช่น การ
ช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การรักษาความสงบภายในประเทศ หรือการรักษาสันติภาพ เป็นต้น 
 ๕. แผนของหน่วยภายนอก คือแผนการปฏิบัติที่ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในส่วนยุทธการโดยตรง อาจมีไว้เป็น
หนทางปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยนอก หรือข้อตกลงสนธิการปฏิบัติต่างๆ เพื่อสนับสนุนกำลังทหารกันอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งกำลังทหารในหน่วยจะต้องรับรู้และเข้าใจแผนการปฏิบัติด้วยเช่นกัน เพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกับหน่วยนอกได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ เช่น แผนระดมสรรพกำลัง แผนสนธิกำลัง  

 
แหล่งที่มาของกิจเฉพาะ 

 

กรรมวิธีพัฒนารายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจ 
 การพัฒนารายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจ(รกสภ.) จําเป็นต้องดําเนินการในหน่วยทุกระดับไล่
เรียงตั้งแต่ กรม กองพัน กองร้อย หมวด หมู่ จนถึงรายบุคคล โดย รกสภ.ในระดับหมวดและระดับหมู่ นิยม
เรียกว่า “กิจจําเป็น” (Critical Tasks) และระดับบุคคลเรียกว่า “กิจบุคคล” (Individual Soldier 
Tasks)  

ความสัมพันธ์ระหว่าง รกสภ. ของหน่วยในระดับต่างๆกับ กิจจําเป็น กิจบุคคล และกิจเฉพาะการรบ 
จะเห็นได้ว่า ภารกิจของกรม จะสําเร็จลงได้ จําเป็นต้องทํากิจเฉพาะจํานวนหนึ่ง โดยบางส่วนของกิจเฉพาะ
ของกองพัน ก็คือ กิจเฉพาะของกองร้อย กล่าวคือ ความสําเร็จในการทํากิจเฉพาะของกองร้อยจะเป็นปัจจัย
สําคัญ ที่ทําให้กิจเฉพาะบางกิจของกรมประสบความสําเร็จไปด้วย ดังนั้นระดับความสามารถในการทํากิจ
บุคคลจึงส่งผลโดยตรงต่อโอกาสที่กรมจะกระทําภารกิจสําเร็จด้วยเช่นกัน  
 

แผนยุทธการของ
หน่วย 

ขีดความสามารถหลกั

เฉพาะของหน่วย 

สภาพแวดลอ้มของ
พ้ืนท่ีปฏิบตัิการ 

ภารกจิอ่ืนที่

นอกเหนือจากที่
ระบุไวใ้นแผน

ยุทธการ แผนของหน่วย

ภายนอก 

ค าแนะน าของ 
ผบ.ชา ระดบัสูง 

การวิเคราะห์
ขอ้มูลของ ผบ.ชา 

การอนุมตัขิอง 
ผบ.ชา ระดบัสูง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลของ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

รายการกิจเฉพาะ
ส าคญัต่อภารกิจ

(รกสภ.) 



๑๔ 

 

 
แนวทางผู้บังคับบัญชา 

 
 

การพัฒนารายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจมี ๔ ขั้นตอน ปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. วิเคราะห์ภารกิจหน่วยจากคำสั่งที่ได้รับมอบ ได้แก่ ภารกิจหน่วย เจตนารมณ์ของผู้บังคับบญัชา 
หน่วยเหนือขึ้นไป การปฏิบัติทางยุทธวิธี และการช่วยรบ โดยทบทวนจากรายการดังนี้ 

  - แผนยุทธการของหน่วย 
  - ขีดความสามารถหลักเฉพาะของหน่วย 
  - สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
  - ภารกิจอ่ืนที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในแผนยุทธการ  
  - แผนของหน่วยภายนอก 
 เพื่อกำหนดงานทั้งหมดที่หน่วยต้องปฏิบัติเป็น กิจเฉพาะ กิจแฝง และความมุ่งหมายของภารกิจ 
แล้วมาเขียนเป็น ภารกิจแถลงใหม่ของหน่วย 
 ๒. กำหนดและเลือกกิจสำคัญ การเลือกกิจสำคัญนั้นจะทำให้หน่วยบรรลุภารกิจ เพ่ือนำมาเป็น
รายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจ ซึ่งรายการกิจเฉพาะสำคัญต้องสนับสนุนและเป็นส่วนประกอบของงาน 
ตามกิจเฉพาะของหน่วยเหนือขึ้นไปทั้งกระบวนงานหลัก และกระบวนงานสนับสนุน 

 ๓. การอนุมัติรายการกิจเฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจ ให้ดำเนินการขออนุมัติต่อผู้บังคับหน่วยที่สูงขึ้น 
หนึ่งระดับ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจหน่วยในระดับต่างๆ 

ภารกจิกองพนั 

ภารกจิกรม 

ภารกจิกองร้อย 

แนวทาง ผูบ้งัคบับญัชา 

ภารกจิหมวด 

รกสภ.กรม 

กิจเฉพาะการรบ
ของกองร้อย 

ภารกจิของผูน้ า
ระดบัหมวด 

ภารกจิของผูน้ า
ระดบัชุด ปพ. 

กิจจ าเป็นและ 
การฝึกซักซ้อม 

เลือก 

ภารกจิ 

เลือก เลือก 

เลือก 

เลือก 

ภารกจิ 

ภารกจิ 

วิเคราะห์ภารกิจหมวด 

ภารกจิรายบุคคล
หรือ กิจบุคคล 

วิเคราะห์ภารกิจ 

วิเคราะห์ภารกิจ 

กิจเฉพาะการรบ

ของกรม 

รกสภ.กองพนั 

รกสภ.กองร้อย กิจเฉพาะการรบ
ขงอกองพนั 



๑๕ 

 

  ๔. ดำเนินการแจกจ่ายผู้บังคับหน่วยรองและฝ่ายอำนวยการ เพื่อให้ดำเนินการเลือกกิจเฉพาะ
หน่วยและของตนเอง ที่ได้รับมอบจาก ผบ.หน่วย มาทำกรรมวิธีพัฒนารายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจ
หน่วยรอง ตามลำดับจนถึงรายบุคคลตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 หลังจากอนุมัติรายการกิจเฉพาะของฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับหน่วยรองแล้ว ผู้บังคับหน่วยจะตัด 
กิจเฉพาะท่ีไม่จำเป็นออก จะเลือกกิจเฉพาะ ของฝ่ายอำนวยการ และผู้บังคับหน่วยรอง ที่ช่วยทำให้กิจเฉพาะ
ของหน่วยบรรลุภารกิจ และนำมาใช้ในการฝึก และประเมินผลได้ กิจเฉพาะนี้เรียกว่า  “ กิจเฉพาะการรบ” 
(Battle Task) ซึ่งผู้บังคับหน่วยจะตัดกิจเฉพาะที่ไม่จำเป็นออก เพ่ือประหยัดทรัพยากรการฝึก เช่น น้ำมัน 
กระสุน พ้ืนที่ฝึก เครื่องช่วยฝึก ที่มีจำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

กรรมวิธีการวิเคราะห์และพัฒนารายการกิจเฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจ 
ชื่องาน กรรมวิธีการพัฒนารายกการกิจเฉพาะทีส่ำคัญ ส่วนราชการ อย.  รหัสเอกสาร : - 
หลักการและเหตุผล วิเคราะห์แผนภารกิจของหน่วย ให้ได้รายการเฉพาะที่สำคัญต่อภารกิจ แล้วนำมาดำเนินการเลือกรายการเฉพาะกจิเพื่อใช้ใน
การฝึกต่อไปจนเป็นมาตรฐาน และเกิดความคุ้มค่าต่องบประมาณ ทอ. 
วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจ และทำการฝึกรายการกิจเฉพาะทีส่ำคัญที่เลือกตามแผนการฝึกที่จำเปน็ 
ลำดับ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑  
 
 

- งานท่ีหน่วยจะต้องปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย  
     - ผู้บังคับหน่วยเหนือสั่งการ
ด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร  
     - ผู้บังคับหน่วยคิดค้นขึ้นมา 

- - แผนการ
ปฏิบัติการ
หรือแผนการ
รบที่เกี่ยวข้อง
กับ อย. 

นขต.อย
. 

 

๒ 
 
 

 
 

- กระทำเมื่อผู้บังคับหน่วย
หลังจากได้รับสั่งการ   
     - กิจเฉพาะ   
     - กิจแฝง   
     - ความมุ่งหมาย 
- นำมาทำภารกิจแถลงใหม ่

- -รายละเอียด
ของ
แผนปฏิบัต ิ

นขต.อย
. 

 

๓ 
 
 
 

 
 

- เลือกกิจสำคญั เพื่อนำมาเป็น
รายการกิจเฉพาะสำคัญต่อ
ภารกิจซึ่งต้องสนบัสนุนและเป็น
ส่วนประกอบของงาน ตามกิจ
เฉพาะของหน่วยเหนือข้ึนไปทั้ง
กระบวนงานหลักและ
กระบวนงานสนับสนุน 

- - งบประมาณ
และห้วงเวลา
การฝึก 

นขต.อย
. 

 

๔ 
 

 

 
 

- ขออนุมัติต่อผู้บังคับหน่วยท่ี
สูงขึ้น หน่ึงระดับ เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างรายการกิจ
เฉพาะสำคญัต่อภารกิจหน่วยใน
ระดับต่างๆ 

- - นโยบาย/ 
แผนยุทธการ/ 
แผนภายนอก/
สิ่งแวดล้อม/
ภารกิจหน่วย
เหนือ  

นขต.อย
. 

 

๕  - ดำเนินการแจก รกสภ. ของ
หน่วยเหนือต่อหน่วยรอง เพื่อทำ
การพัฒนา รกสภ. ที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยรองต่อไป  

- - นโยบาย/กล
ยุทธ์ ผบ.ชา 

นขต.อย
. 

 

       

ไม่สำเร็จ 
 

ภารกิจของหน่วย
เหนือ 

วิเคราะหภ์ารกจิ 
 

กำหนดรายการกิจ
เฉพาะสำคญั 

 

อนุมัติรายการกิจ
เฉพาะที่สำคญัต่อภารกิจ 

 
แจกจ่าย รกสภ. ต่อผู้บังคับ

หน่วยรองและฝ่ายอำนวยการ 

สำเรจ็ 
 



๑๗ 

 

 
ลำดับ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

หมาย
เหตุ 

  
 
 

     

๖  - นำ รกสภ.ของหน่วยเหนือท่ี
เลือกมาทำกรรมวิธีพัฒนา 
รกสภ. ของหน่วยรอง 
ตามลำดับจนถึงรายบุคคลตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

- - นโยบาย/ 
แผนยุทธการ/ 
แผนภายนอก/
สิ่งแวดล้อม/
ภารกิจหน่วย
เหนือ 

นขต.อย.  

๗ 
 
 
 

 
 

- หลังจากอนุมัติรายการกิจ
เฉพาะของฝ่ายอำนวยการและผู้
บังคับหน่วยรองแล้ว ผู้บังคับ
หน่วยจะตดั กิจเฉพาะทีไ่ม่
จำเป็นออก จะเลือกกิจเฉพาะ 
ของฝ่ายอำนวยการ และผู้บังคับ
หน่วยรอง ท่ีช่วยทำให้กิจเฉพาะ
ของหน่วยบรรลภุารกิจ และ
นำมาใช้ในการฝึก และ
ประเมินผล 

- - นโยบาย/กล
ยุทธ์ ผบ.ชา 

นขต.อย. ผบ.หน่วย
พิจารณา

ความ
จำเป็น
สูงสุด 

๘ 
 
 
 
 
 

 - กิจเฉพาะที่จะทำให้หน่วย
สามารถบรรลุผลเปา้หมาย
วัตถุประสงค์ของการฝึก 

- - งบประมาณ
และห้วงเวลา
การฝึก 

นขต.อย.  

 
เอกสารอ้างอิง : ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
๑. ตามอนุมัติการฝึกภาคพ้ืนทางยุทธวิธี อย. ประจำปี 
๒. เอกสารตำรา Battle Focused Training (FM 7 – 1) 
๓. เอกสารวิจัย หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ เรื่อง “แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์                                    
ระบบเครื่องช่วยฝึกจําลองสําหรับทหารอากาศโยธิน” โดย น.อ.วัชระ สกุลรัตน์ 
 
 
 
 
 

คัดแยก
สำเรจ็ 

 

ปรับปรุง
ใหม ่

 

พัฒนา รกสภ.ของ
หน่วยรอง 

 

กิจเฉพาะการรบ 

คัดแยกกิจเฉพาะ
ของหน่วยรอง 

 



๑๘ 

 

ตัวอยา่ง  รายการกิจเฉพาะสำคัญในการฝึก 

 

 

ภารกิจของ พัน.๑ กรม ปพ.อย. 
- การต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
- การปราบปรามการปล้นยดึอากาศยาน 
- การถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์และอารักขาบุคคลสำคัญ 
- การรักษาความปลอดภยัในอากาศยาน 
- การอพยพประชาชนในพ้ืนท่ีอันตราย 
- การปฏิบัติการในพ้ืนท่ีการรบ 

สถานการณ์ฝึกที่เลือก 
- การปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน 

รายการกิจเฉพาะสำคัญ 
๑. การแจ้งเตือนและเรียกระดมพล 
๒. การเคลื่อนย้ายกำลังเข้าพื้นที่รวมพล 
    ๒.๑ การเคลื่อนย้ายกำลังทางรถยนต ์
    ๒.๒ การเคลื่อนย้ายกำลังทางอากาศยาน 
๓. การเข้าพื้นที่รวมพลและการเตรียมกำลัง 
๔. การประสานการปฏิบัต ิ
    ๔.๑ ส่วนควบคุมบังคับบญัชา 
    ๔.๒ ส่วนโจมต ี
    ๔.๓ ส่วนซุ่มยิง 
    ๔.๔ ส่วนสนับสนุน 
๕. การเข้าจุดวางตัวของพลซุ่มยิง 
    ๕.๑ การเคลื่อนที่เข้าจุดวางตัว 
    ๕.๒ การวางตัว 
    ๕.๓ การตรวจการณ์และรายงาน 
๖. การสำรวจภูมิประเทศหรือพื้นที่ปฏิบัต ิ
๗. การวางแผนโจมต ี
    ๗.๑ แผนฉุกเฉิน 
    ๗.๒ แผนประณตี 
    ๗.๓ แผนพื้นท่ีเปิดโล่ง 
    ๗.๔ แผนซุ่มโจมต ี
๘. การทำวงรอบระวังป้องกัน 
๙. การแถลงแผนการโจมต ี
๑๐. การเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสูเ่ป้าหมาย         
    ๑๐.๑ การเคลื่อนย้ายกำลังด้วยเท้า 
    ๑๐.๒ การเคลื่อนย้ายกำลังด้วยรถยนต์ 

๑๑. การโจมตีเป้าหมาย 
    ๑๑.๑ โจมตดี้วยแผนฉุกเฉิน (อากาศยาน) 
    ๑๑.๒ โจมตดี้วยแผนประณีต (อากาศยาน) 
    ๑๑.๓ โจมตดี้วยแผนพื้นท่ีเปดิโล่ง 
    ๑๑.๔ โจมตดี้วยแผนซุม่โจมต ี
๑๒. ชุดซุม่ยิงปฏิบตัิต่อเป้าหมาย 
    ๑๒.๑ โจมตดี้วยแผนฉุกเฉิน (อากาศยาน) 
    ๑๒.๒ โจมตดี้วยแผนประณีต (อากาศยาน)         
    ๑๒.๓ โจมตดี้วยแผนพ้ืนท่ีเปดิโล่ง 
    ๑๒.๔ โจมตดี้วยแผนซุม่โจมต ี
๑๓. ชุดก่อวินาศกรรมปฏิบัตติ่ออากาศยาน 
๑๔. ชุดโจมตเีข้าปฏิบตัิต่ออากาศยาน 
    ๑๔.๑ การโจมตีทุกประต ู
    ๑๔.๒ การโจมตีฝั่งเดียว 
    ๑๔.๓ การโจมตีสลับประต ู
    ๑๔.๔ การโจมตีเปลี่ยนประตูเข้า(ประตูตดิขัด) 
๑๕. ยุทธวิธีปฏิบตัิต่อเปา้หมายในอากาศยาน 
    ๑๕.๑ การโจมตีผ่าน (Fight through) 
    ๑๕.๒ การโจมตีย้อนกลับ (Fight back) 
    ๑๕.๓ การตรวจค้น 
    ๑๕.๔ วางตัว ครอบครองพื้นที ่
    ๑๕.๕ รายงาน 
๑๖. การปฏิบตัิในการส่งออก 
     ๑๖.๑ บุคคลสำคญั 
     ๑๖.๒ ตัวประกัน 
     ๑๖.๓ ผูต้้องสงสัย 
     ๑๖.๔ ผู้ก่อการร้าย 
 
   

 

๑๗. การปฏิบตัิต่อผู้บาดเจ็บ 
    ๑๗.๑ กำลังฝ่ายเรา 
    ๑๗.๒ ตัวประกัน 
    ๑๗.๓ ผูต้้องสงสัยและผู้ก่อการร้าย 
๑๘. การถอนตัว 
    ๑๘.๑ การถอนตัวตามแผน 
    ๑๘.๒ การถอนตัวกรณีฉุกเฉิน 
๑๙. การปฏิบตัิในกรณีฉุกเฉิน 
    ๑๙.๑ ถูกผู้ก่อการร้ายตรวจพบ 
    ๑๙.๒ รถยนต์เสีย 
    ๑๙.๓ วิทยุตดิต่อไม่ได ้
    ๑๙.๔ ตรวจพบวัตถุต้องสงสัย 
๒๐. การส่งกำลังบำรุง 
    ๒๐.๑ อาหารและน้ำ 
    ๒๐.๒ อาวุธยุทโธปกรณ ์
    ๒๐.๓ เครื่องมือสื่อสาร 
    ๒๐.๔ ยานพาหนะ 
๒๑. การติดต่อสื่อสาร 
    ๒๑.๑ ส่วนควบคุมบังคับบัญชา 
    ๒๑.๒ ส่วนโจมต ี
    ๒๑.๓ ส่วนซุ่มยิง 
    ๒๑.๔ ส่วนสนับสนุน 
๒๒. การายงานผลการปฏิบัต ิ
    ๒๒.๑ รายงานด้วยวาจา 
    ๒๒.๒ รายงานลายลักษณ์อักษร
วาจา 



๑๙ 

 

วัตถุประสงค์การฝึก 
 เมื่อกําหนด รายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจ(รกสภ.) กิจจําเป็น กิจบุคคล  และกิจเฉพาะการรบ
ได้แล้ว ผู้บังคับหน่วยจะต้องพัฒนาหรือจัดทําระดับความสามารถในแต่ละกิจให้ได้ เพื่อยืนยันว่าภารกิจของ
หน่วยจะต้องสําเร็จ หากหน่วยมีระดับความสามารถในแต่ละกิจตามที่ตั้งไว้นั้นเครื่องมือของผู้บังคับหน่วยใน
ขั้นตอนนี้ก็คือ วัตถุประสงค์กการฝึก (Training Objectives) ในแต่ละกิจเฉพาะสําคัญ ซึ่งประกอบด้วย 

 กิจ (Task) หมายถึง กิจกรรมของหน่วยหรือบุคคล ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน และสามารถวัดค่าได้ 
 เงื่อนไข (Condition(s)) หมายถึง สถานะภาพหรือสภาพแวดล้อม ที่จะต้องทํากิจนั้นๆ 
 มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ระดับความสามารถข้ันต่ำ ที่จําเป็นต้องทําในกิจนั้นๆ  
 ดังนั ้นวัตถุประสงค์การฝึกจะอธิบายในรูปของ ผลที ่ต ้องการ เงื ่อนไขที ่ช ัดเจน เหมาะสมต่อ 
สภาพแวดล้อมของการฝึก และ การประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพตามระดับหน่วย เน้นไปยังจุดมุ่งหมายที่
เหมาะสมเพือ่สร้างความสมจริง และความต้องการสภาพการฝึกที่เป็นไปได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ 

 

ยิงปืนท่านอนยิง 
๒๔ มิ.ย.๕๗ , ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ 

กิจเฉพาะ      : การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ท่านอนยิง 
ความมุ่งหมาย : เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกมีทักษะในการใช้อาวุธ สามารถยิงปืนท่าพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติตามกฎนิรภัยในสนามยิงปืนได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัด 
เงื่อนไข       :  ผู้เข้ารับการฝึกแต่งกายชุดฝึกพราง อาวุธ ปลส.M4  
                   กระสุน ๒๐ นัด 
                   ยิงแบบประณีต /เป้าอยู่กับที/่ไม่ใช้เครื่องหนุนรอง/ไม่จำกัดเวลา 
มาตรฐาน     :  สามารถทำการยิงถูกเป้าหมายที่ระยะ ๑๐๐ เมตร กระสุน ๑๐ นัด คะแนนมากกว่าร้อยละ๖๐ 
สถานที่       :   สนามยิงปืน บน.๒ 
 

 
ตัวอยา่ง  แผนการสอน 
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บทที่ ๓ การวางแผน 
 

 การวางแผนการฝึกเป็นกระบวนการทำงานอย่างหนึ่ง มีข้อบ่งชี้ของขบวนการเริ่มตั้งแต่ปัจจัยการ
นำเข้า (Input) ซึ่งได้มาจากรายการเฉพาะกิจของแต่ละหน่วย นำมาผ่านกรรมวิธี (Process) การวางแผนจน
กระทั้งออกมาเป็นแผนการฝึกอันถือว่าเป็นผลผลิต (Output )จากกระบวนการวางแผน สำหรับผลลัพธ์                   
หรือ Outcomesจะเป็นอย่างไรนั ้นก็ขึ ้นอยู ่กับว่ากระบวนการทั ้งหมดมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน                   
หากกระบวนการมีมาตรฐานที่ดี ผลผลิตของการทำงานหรือแผนการฝึกนั้นก็จะดีตาม ซึ่งจะทำให้ประสิทธผิล
(ผลสัมฤทธิ์)ดีตามด้วยเช่นกัน โดยกระบวนการวางแผนฝึกนั้นจะต้องพึงตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการฝึก
เป็นหลักด้วยเพื่อให้การวางแผนเป็นไปตามแนวทางนโยบายเป้าหมายที่วางเอาไว้ ซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกและผู้รับการ
ฝึกไม่หลงประเด็นและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า แผนการฝึกจะเป็นตัวเชื่อมรายการกิจเฉพาะและ                 
การดำเนินการฝึก ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความต้องการเร่งด่วนของแต่ละหน่วยว่ารายการกิจเฉพาะใดควรฝึกก่อน
เพ่ือจะได้ทำแผนการฝึกที่มีขอบเขตอยู่พื้นฐานการทำงานต่อไป  
 
 

 
กระบวนการวางแผนการฝึก 

 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการฝึก 

กระบวนการวางแผนการฝึก 

ประเมินผลการด าเนินการฝึก 

การประเมินค่า 
การฝึก รายการ

เฉพาะกิจ 
ท่ีส าคญัต่อ
ภารกิจ 

แนวทางนโยบาย 
ผบ.ชา 
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การประเมินค่าการฝึก 
 การวางแผนการฝึกเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยง รายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจ(รกสภ.) กิจจำเป็น 
และกิจบุคคล เข้ากับการดำเนินการฝึก จะเห็นได้ว่า รกสภ.เป็นข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการวางแผนการฝึก 
ซึ ่งกระบวนการเริ ่มต้นด้วย การประเมินขีดค่าการฝึกของหน่วยและบุคคล(Training Assessment) โดย
พิจารณาว่ามีความพร้อมที่จะปฏิบัติกิจที่อยู่ใน รกสภ.ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรการประเมินขีดค่าการฝึกของ
บุคคลนั้น ผู้บังคับหน่วยต้องมีความรับผิดชอบที่จะคัดสรรและดำเนินการฝึกกิจเฉพาะที่สำคัญสำหรับบุคคล
เพื่อสนับสนุนกิจเฉพาะตามภารกิจของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ทุกคนตระหนักว่า“ได้รับการฝึกปฏิบัติกิจ             
ที่สำคัญยิ่งของตนเองและกิจเฉพาะของหน่วยแล้ว” เนื่องจากจำกัดด้วยเวลาและทรัพยากรการฝึกต่างๆ 
โดยทั่วไปทุกคนไม่สามารถฝึกอย่างต่อเนื่องในทุกกิจเฉพาะของภารกิจได้ ดังนั้นผู้บังคับหน่วยต้องใช้วิธีการ
เลือก กิจเฉพาะการรบ และ กำหนดรายการกิจเฉพาะของทุกคนที่จำเป็นต่อภารกิจ เพื่อฝึกทุกคนตามหน้าที่
และความรับผิดชอบ เครื่องมือที่ช่วยในกรรมวิธีนี้ คือ "สมุดบันทึกการฝึกประจำบุคคล"  

ข้อมูลบันทึกไว้ในสมุดบันทึกการฝึกประจำบุคคล คือ 

  - ข้อมูลการบังคับบัญชา  
 - กิจเฉพาะพ้ืนฐาน  
 - การประเมินค่าความชำนาญ 
 - กิจส่วนรวมที่สนับสนุน 
 - รายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจ 
 - ข้อมูลกำลังพลที่มีผลกระทบต่อการฝึกของบุคคล เพ่ือกำหนดการฝึกให้เหมาะสมกับความต้องการ 
ของบุคคล ข้อมูลเหล่านี้ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม กับความต้องการของหน่วย 
 



๒๒ 

 

 
ตัวอยา่ง สมุดบันทึกการฝึกประจำบุคคลหรือ LOCK BOOK  

 

 
ตวัอย่าง ขอ้มูลการบริหารบุคคล 
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กลยุทธ์การฝึก 
 กลยุทธ์การฝึก (Training Strategy) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของกระบวนการวางแผนการ
ฝึก ผู้บังคับบัญชาจะนำ กลยุทธ์การฝึก มาอธิบายให้เห็นถึงเป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ และทรัพยากร ตาม
หลักการที่ว่า “End – Ways – Means” แนวทางที่จะนํามาหรือดํารงไว้ซึ ่งขีดความสามารถใน รายการ
เฉพาะกิจสำคัญต่อภารกิจ 

 ๑) Ends คือ เป้าหมายหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการตามหลักกลยุทธ์การฝึกคำว่า “Ends” นั้น เป็น
สิ ่งที ่คงที ่ ไม่เปลี ่ยนแปลง คือการได้มา และรักษาไว้ ในขีดความสามารถตาม กิจเฉพาะของ รกสภ.
ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้การกําหนด Ends ในลักษณะของชื่อกิจเฉพาะนั้น ๆ และระดับขีดความสามารถของ
หน่วยหรือบุคคล ที่ต้องการไปถึง 

 ๒) Ways คือ “วัตถุประสงค์การฝึก” หรือ “Training Objectives”  ซึ่งจะต้องเชื่อมโยง
วัตถุประสงค์การฝึกหลายๆวัตถุประสงค์เข้าด้วยกันจนเกิดเป็น “สถานการณ์ฝึก” หรือ “Training Events” 

 ๓) Means คือ ตัวกําหนดเครื่องมือหรือทรัพยากร เพื่อใช้ดําเนินการตาม Ways ที่กําหนดขึ้น 
ตัวอย่าง Means ได้แก่ เวลา ,พ้ืนที่การฝึก ,เชื้อเพลิง และสิ่งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการฝึก เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์การฝกึ 

 

 

ดำเนินการตามWaysโดย
กำหนดเครื่องมือหรือทรัพยากร 

รกสภ. 

เลือกภาร 
กิจการฝึก 

พัฒนาวัตถุ 
ประสงคก์ารฝึก 

เชื่อมโยงสถานการณ์การฝึก
และวัตถปุระสงค์การฝึก 

สามารถระบุ วิธีการ เครื่องมือ 
ทรัพยากร และเงื่อนไข 

เชื่อมโยงทรัพยากรที่สำคัญเขา้กับ
สถานการณ์การฝึกที่เลือก Means 

Ways 

Ends 
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แนวทางนโยบายผู้บังคับบัญชา 
 แนวทางนโยบายผู้บังคับบัญชา(Commander’s Guidance) เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น หลังจาก
กำหนดกลยุทธ์การฝึกเรียบร้อยแล้ว แนวทางนโยบายผู้บังคับบัญชานี้จะเป็นหลักฐานสําคัญที่จะช่วยให้การ
วางแผนการฝึกของหน่วยรองทำการวางแผนการฝึกของตนคู่ขนานไปกับหน่วยรองอื่น ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งแนวทางนโยบายผู้บังคับบัญชานั้นจะได้มาจากการประเมินขีดความสามารถและนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ ซึ่งจะกำหนดกิจกรรมเพื่อปรับปรุงการดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติ สำหรับ
กิจเฉพาะสำคัญแต่ละภารกิจมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 - ประกันว่าการฝึกมุ่งสู่ รกสภ. ของหน่วย และพัฒนาผู้บังคับหน่วยรอง 
 - เป็นการฝึกที่รวมการใช้ขีดความสามารถของหน่วย 
 - ลำดับขั้นตอนการฝึกอย่างสมเหตุสมผล 
 - สามารถใช้แบบการฝึกและความถ่ีในการฝึกได้อย่างเหมาะสม 
 - บรหิารเวลาและแบ่งมอบทรัพยากรการฝึกต่างๆให้หน่วยรอง 
 

แผนการฝึก 
 แผนการฝึก(Training plans)เป็นผลผลิตของกระบวนการวางแผนการฝึกและเป็นพื้นฐานของการ
ดำเนินการฝึกต่อไป ประกอบด้วย 
 ก. แผนระยะยาว(Long-Range Planning) การวางแผนลักษณะนี้อยู่บนพื้นฐานการประเมินค่า
ของหน่วย ได้แก่ แผนการฝึกประจำปี สำหรับทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น พื้นที่การฝึก กระสุน น้ำมัน เป็นต้น                   
จะสอดคล้องกับหน่วยที่มาสนับสนุนเพื่อให้การฝึกดำเนินการไปอย่างเหมาะสม ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะให้
แนวทางการฝึกและเวลาในการวางแผนพร้อมแบ่งมอบทรัพยากร ในการดำเนินการฝึกต่อไป 
  ๑) การบริหารเวลา เพ่ือจัดเวลาให้หน่วยรองมีช่วงเวลาการฝึกอย่างเพียงพอ โดยหน่วยที่จะ
ดำเนินการฝึกจะได้รับการจัดสรรห้วงเวลาเตรียมการฝึก การสนับสนุนจากหน่วยอื่น การหมุนเวียนการฝึก 
รวมถึงการสลับเปลี่ยนหน้าที่กันอย่างเหมาะสม ซึ่งแนวทางทั้งหมดจะต้องมีผลกระทบต่อการฝึกให้น้อยที่สุด 
การบริหารเวลามีหลายแบบ สามารถแบ่งเป็น ๓ วงรอบ คือ  
   - การฝึกตาม รกสภ.  
   - การฝึกความพร้อมรบ 
   - ดำเนินการด้านธุรการและการสนับสนุนหน่วย  
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  ๒) ปฏิทินการวางแผน  เพื ่อเป็นแนวทางการฝึกและประสานการสนับสนุน ในการใช้
ทรัพยากรการฝึกกับหน่วยอื่น การผลิตปฏิทินมี ๔ ขั้นตอน คือ 
   - กำหนดเหตุการณ์ฝึกที่ต้องการ เลือกวัตถุประสงค์การฝึกที่สามารถทำให้บรรลุ
ภารกิจหน่วย รวมถึงประมาณการฝึกที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญของกิจเฉพาะต่างๆ พิจารณาประเมินความ
เสี่ยงในการฝึกให้เป็นไปตามแนวทางการฝึกของผู้บังคับบัญชา 
   - กำหนดความตอ้งการอื่นๆ และยืนยันความต้องการการฝึก 
   - กำหนดการควบคุมหน่วยและการฝึกอื่นๆ โดยเลือกแบบการฝึกให้สอดคล้องกับ
ความต้องการการฝึกของหน่วยเหนือขึ้นไป 
   - กำหนดการบริหารเวลา ห้วงเวลาการฝึก และห้วงเวลาสนับสนุน ที่มีทรัพยากร 
การฝึก แสวงผลประโยชน์ให้กับการฝึกอย่างสูงสุด หรือกระทบกับการฝึกให้น้อยที่สุด 
 ข. แผนระยะสั้น(Short-Range Planning) แผนระยะสั้นจะช่วยปรับแก้กำหนดการฝึก ระยะยาว 
กำหนดรายละเอียดที ่มากกว่า เพิ ่มเติมด้วยคำแนะนำเกี ่ยวกับการฝึกตามรายการกิจเฉพาะของหน่วย             
ณ ปัจจุบันและกิจกรรมอ่ืนในกำหนดการฝึกระยะยาว โดยมุ่งเน้นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขีดความสามารถของ
หน่วยในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ตัวอย่างการวางแผนระยะสั้น ได้แก่ ปฏิทินการฝึกรอบ ๓ เดือนหรือประจำปี 
ตารางฝึกประจำตามวงรอบสัปดาห์หรือประจำเดือน  
  การสรุปผลการฝึกรอบ ๓ เดือน และประจำปี เป็นการสรุปผลการฝึกที่กล่าวถึงการฝึกใน
อดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยมีการกำหนดตามข้อตกลงการฝึกระหว่างผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ซึ่งทำให้เห็นว่า 
“กิจเฉพาะของตนเองและแผนการฝึกหน่วย มีความสอดคล้องเป็นไปตามความต้องการของหน่วย แต่ละระดับ
อย่างไร” การสรุปผลการฝึกจึงเป็นการทบทวนการจัดการฝึกของหน่วย อันก่อให้เกิดการดำเนินการดังนี้ 
   - ทบทวนข้อแนะนำในการฝึก แบบการฝึก จุดแข็ง และจุดอ่อน 
   - ชี้แจงการประสานการฝึกล่วงหน้า และกิจกรรมที่ปฏิบัติระหว่างการฝึก 
   - อธิบายถึงวิธีการฝึกหน่วย ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ ผู้บังคับหน่วยเหนือ และ
ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ปัญหา 
   - เสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรให้เกดิผลสูงสุด 
   - ตกลงใจแบ่งมอบทรัพยากรให้หน่วยไปวางแผนก่อนการฝึกต่อไป 
 ค. แผนก่อนเริ่มฝึก(Near-Term Planning) การวางแผนก่อนการฝึกจะกำหนดการปฏิบัติเฉพาะที่
ต้องการตามแผนระยะสั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผน โดยผู้บังคับหน่วยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑) ประชุมการฝึกเพ่ือประสานและหาข้อตกลงใจแบบการฝึก กิจกรรม และดำเนินการแบ่ง
ทรัพยากรครั้งสุดท้าย 
  ๒) ให้แนวทางที่เจาะลึกลงไปแก่ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม/สังเกตการณ์ 
  ๓) เตรียมคำสั่งและวางวัตถุประสงค์การฝึก 
  ๔) เตรียมหัวข้อในการฝึกและการประเมินผล 
  ๕) ยืนยันแผนการฝึกกับหน่วยที่เข้าร่วมสมทบในการฝึก 
  ๖) กำหนดเวลาครั้งสุดท้ายก่อนการฝึก 
  ๗) เตรียมรายละเอียดของตารางฝึก 
  ๘) วางแผนการฝึกก่อนฝึกจริง ๖ – ๘ สัปดาห ์



๒๖ 

 

 
 

 
กระบวนการวางแผนการฝึก 

 

 ง. การประชุมการฝึก เป็นการประชุมโดยให้แนวทางสำหรับกำหนดตารางฝึก ทำให้เกิดการฝึกที่ตรง
ความต้องการภารกิจหน่วย ควรมีการประสานแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรการฝึกก่อนที่จะมีการประชุมการฝึก
ของหน่วย ซ่ึงการประชุมในแต่ระดับหน่วย ควรมี วาระประชุมดังนี้ 
  ๑) ทบทวนการฝึกในรอบ ๓ เดือน และให้กำหนดการ การฝึกประจำปี 
  ๒) การฝึกที่ผ่านมา(สรุปโดย ผบ.หน่วยรอง) มีหัวข้อย่อยต่อมาคือ 
   - การประเมินค่าการฝึกท่ีปฏิบัติ ตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด 
   - ทบทวนเหตุผลการฝึกที่ได้วางแผนการฝึกไว้ แต่ไม่ได้ปฏิบัติ 
  ๓) จัดทำสถานภาพและประสิทธิภาพการฝึก ในปัจจุบัน 
  ๔) ก่อนการฝึกควรเพิ่มเติมวาระดังนี้ 
   - คำแนะนำในการฝึกใหม่ท่ีได้รับจากผบ.หน่วยเหนือ 
   - ทบทวนและตรวจสอบเอกสารแสดงข้อบกพร่อง ในการฝึกจากหน่วยเหนือ ก่อน
การฝึกให้สมบูรณ ์
   - คำแนะนำของผู้บังคับบัญชาก่อนการฝึก  
   - ทบทวนการเตรียมการฝึกหน่วยแต่ละระดับให้พร้อมกัน 
   - ทบทวนแผนระยะสั้นและการใช้ทรัพยากรฝึก 

การประเมินผลการฝึก 

แผนการฝึกระยะยาว 

ผลตอบรับ 

แผนการฝึกระยะส้ัน 

แผนก่อนเร่ิมฝึก 

ตวัอย่าง  วงรอบการวางแผนก่อนการฝึกของทหารกองประจ าการ 

ประเมินผลการด าเนินการฝึก 

การประเมินค่า 
การฝึก รายการ

เฉพาะกิจ 
ท่ีส าคญัต่อ
ภารกิจ 

ผลการ
ประเมินได้
ตามมาตรฐาน 

ท่ีตั้งไว ้



๒๗ 

 

 จ. การตรวจสอบก่อนการฝึก คือ การประสานและวางแผนที่ไม่เป็นทางการก่อนการฝึก รายการ
ตรวจสอบจะดำเนินการตามรายละเอียดการฝึกจนถึงระดับความต้องการในการใช้ทรัพยากรอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 ฉ. การเตรียมการฝึก แผนการฝึกที่เป็นทางการจะพิมพ์แจกจ่ายในรูปตารางฝึก ส่วนแผนที่ไม่เป็น
ทางการจะมีการประสานในรายละเอียด ซึ่งจะกระทำอย่างต่อเนื่องจนเริ่มการฝึกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การฝึก และสามารถสนับสนุนความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาวุธยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ มี
การซักซ้อม การเตรียม และทบทวนกิจเฉพาะ กิจเฉพาะย่อยที่ครอบคลุมตลอดการฝึก ซ่ึงการเตรียมผู้ฝึกสอน
ในการฝึก มีดังนี้ 
  ๑. กำหนดแนวทางการฝึก การดำเนินการทรัพยากร และหลักฐานอ้างอิง 
  ๒. กำหนดเวลาเตรียมการให้สำหรับผู้ฝึกสอนดำเนินการเตรียมการ 
   - ทบทวนหลักฐานอ้างอิง เช ่นคู ่ม ือฝึก และการตรวจสอบ เพื ่อความเข้าใจ
วัตถุประสงค์การฝึก 
   - เตรียมแบบบันทึกและแบบประเมินผลการฝึก 

ตวัอย่าง  รายการตรวจก่อนการฝึก 



๒๘ 

 

   - เตรียมสำรวจพื้นที่การฝึก 
   - เตรียมความพร้อมทั้งผู้ฝึกและผู้รับการฝึก 
   - รวบรวมและเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการฝึก อาวุธยุทโธปกรณ์ 
  ๓. กำหนดการซักซ้อมผู้ฝึกสอน มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   - ค้นหาจุดอ่อนในแผนการฝึก 
   - เตรียมเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
   - แนะนำผู้ฝึกสอนให้มีความม่ันใจ 
   - พิจารณาความปลอดภัยในการฝึก 
  ๔. เตรียมแบบบันทึก ประเมินผล มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   - แนะนำการฝึก 
   - กำหนดสรุปวัตถุประสงค์การฝึกรายบุคคลและระดับหน่วย ซ่ึงสนับสนุนกิจเฉพาะ
สำคัญต่อภารกิจ 
   - กำหนดความต้องการทรัพยากร 
   - กำหนดเงื่อนไขโดยทั่วไป ซึ่งผู้บังคับหน่วยจะต้องปรับตามสภาพปัจจัยพื้นฐาน  
ทางยุทธวิธี (METT-TC) 
 “การเตรียมการเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การฝึกมีความหมายสำหรับทุกคน และหน่วยต้องสามารถ
ปฏิบัติกิจเฉพาะได้ด้วยตนเองก่อนจึงจะสามารถจัดการสอนกำลังพลอื่นๆในหน่วยได้ การเตรียมการที่
เหมาะสมจะทำให้พวกเขาเชื่อม่ันในความสามารถของตน การวางแผนและการเตรียมการที่สมบูรณ์จะทำ
ให้ทุกคนพร้อมฝึกเพื่อให้ได้มาตรฐาน” 

 

การเชื่อมโยงหัวข้อรายการกิจเฉพาะสำคัญกับการวางแผนการฝึก 
กรรมวิธีพัฒนารายการกิจเฉพาะสำคัญของภารกิจ 
 ๑. วิเคราะห์ภารกิจหน่วยจากคำสั ่งที ่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ภารกิจหน่วย เจตนารมณ์ของ
ผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติทางยุทธวิธี และการช่วยรบ โดยทบทวนจาก 
  - แผนยุทธการของหน่วย 
  - ขีดความสามารถหลักเฉพาะของหน่วย 
  - สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
  - ภารกิจอ่ืนที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในแผนยุทธการ  
  - แผนของหน่วยภายนอก 
 จากนั้นมากกำหนดภารกิจทั้งหมดที่หน่วยต้องทำโดยแบ่งเป็น กิจเฉพาะ กิจแฝง และความมุ่งหมาย
ของภารกิจ จากนั้นนำมาเขียนเป็น ภารกิจแถลงใหม่ของหน่วย 
 ๒. กำหนดและเลือกกิจสำคัญ ที่จะทำให้หน่วยบรรลุภารกิจ เพื่อนำมาทำเป็นรายการกิจเฉพาะ
สำคัญต่อภารกิจ ซึ่งรายการกิจเฉพาะสำคัญต้องสนับสนุนและเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของงาน ตามกิจ
เฉพาะของหน่วยเหนือขึ้นไปทั้งกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน 



๒๙ 

 

 ๓. การอนุมัติรายการกิจเฉพาะที่สำคัญของภารกิจ ให้ดำเนินการขออนุมัติต่อผู้บังคับหน่วยที่สงูขึ้น 
หนึ่งระดับ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจหน่วยในระดับต่างๆ 
 ๔. ดำเนินการแจกจ่ายผู้บังคับหน่วยรอง และฝ่ายอำนวยการ เพื่อให้ดำเนินการเลือก กิจเฉพาะ
หน่วยและของตนเองจากภารกิจที่ ผบ.หน่วย สั่งการ มาทำกรรมวิธีพัฒนารายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจ
ของหน่วยรองตามลำดับจนถึงรายบุคคล  

 
 การพัฒนาขีดความสามารถระดับชุดปฏิบัติการ อย. 

ระดับบุคคล ชุดปฏิบัติการ ป้องกันที่ตัง้ สนธิกำลัง 
ประจำวัน ออกกำลังกาย ออกกำลังกาย ลว.ที่ตั้ง  
ประจำสัปดาห ์ -ฝึกตาม รกสภ. 

-ฝึกการต่อสู ้ระยะ
ประชิด 
-ตรวจสอบการปรน
น ิบ ัตรบำร ุงอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ 

-ฝ ึกการปฏิบัต ิตาม
กฎการใช้กำลัง 
-ฝ ึกการปฏิบ ัต ิทาง
เทคนิค 
-ฝ ึกการปฏิบัต ิตาม
สถานการณ ์

- ฝ ึ ก ก า ร
ประสานงานของ 
ศยพ.ศปก.ทอ. 
 

-ตรวจสอบสถานภาพ
ที ่พัก และสิ ่งอำนวย
ความสะดวกรับกำลัง
ส่งมอบ 
-ฝึกการรวมพลฉุกเฉิน 

ประจำเดือน -ทดสอบร่างกาย 
- ก า ร ย ิ ง ป ื น ด ้ ว ย
กระสุนจริง 
-ฝ ึกการตรวจสอบ
พร้อมรบ 

- ฝ ึ ก ก า ร ด ำ เ นิ น
ยุทธวิธี 
-ฝึกการยิงปืนเป็นชุด
ปฏิบัติการ 
-ฝึกการ ลว.ที่ตั้ง 

-ฝึกการรวมพลตาม
แผน 
-ฝึกการปรับระดับ
ก า ร ร ั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัย 
-การ รปภ.สถานที่
สำคัญ 

-ตรวจสอบสถานภาพ
ค ว า ม พ ร้ อ ม อ า วุ ธ
ยุทโธปกรณ์ 
-ฝึกการทำ IPB 
- ฝ ึ กการจ ั ด เ ต ร ี ยม
สถานที่รองรับกำลังส่ง
มอบ 

รอบ ๔ เดือน ท ด ส อ บ ค ว า ม
ชำนาญพื้นฐานตาม
กิจส่วนบุคคล 

-ฝึกการส่งกำลังบำรุง 
-ฝึกการประสานการ
ยิง 
-ฝึกการควบคุมฝูงชน 

-ฝึกการป้องกันที่ตั้ง
ตามแผนเผชิญเหตุ 

-ประช ุมสถานภาพ
และความพร้อมการ
สนธิกำลัง 
-ฝ ึกการเคล ื ่อนย ้าย
กำลัง 

รอบ ๖ เดือน -ทดสอบร่างกาย 
-ทดสอบการยิงปืน
บันทึกผล 

- ฝ ึ กกา รค ุ ้ มครอง
ขบวนยานยนต์ 

-ฝึกแผนอพยพ -ฝึกแผนควบคุมฝูงชน 
-ฝ ึกแผนบรรเทาสา
ธารณภัย 

รอบ ๑ ปี - ท ด ส อ บ ค ว า ม
ชำนาญด้านอาวุธ 
-ทดสอบทักษะการ
ต่อสู้ระยะประชิด 

- ท ด ส อ บ ขี ด
ค ว า ม ส า ม า รถชุ ด
ปฏิบัติการ 

-ตรวจสอบความ
พร้อมรบ 

-ตรวจสอบการฝึกสนธิ
กำลัง 

ตัวอย่างแผนการฝึก วงรอบ ๑ ปี 
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บทที่ ๔ การดำเนินการฝึก 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจัดการฝึกทางทหารให้เกิดประสิทธิผลนั้น จะต้องมกีารดำเนินการอย่างครอบคลุมมากที่สุดเพ่ือให้
เกิดกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถรับประกันความสำเร็จและเกิดคุ ้มค่าต่อ
งบประมาณของกองทัพอากาศ ทั้งนีก้ารจัดการฝึกนั้นจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมการฝึก การเลือกกิจที่จะ
ทำการฝึก วางแผนการฝึก การทำการฝึก การปฏิบัตฟ้ืินฟหูลังการฝึก ทบทวนการปฏิบัติที่ผ่านมา และสุดท้าย
เป็นการสรุปผลการฝึกเพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุงแผนการฝึกครั้งต่อไป โดยขั้นตอนใหญ่ที่สำคัญของการจัดการ
ฝึกทางทหารนี้ ประกอบด้วย ขั้นการเตรียมการสำหรับการฝึก ขั้นการควบคุมการฝึก และขั้นการจัดระเบียบ
หลังจากการฝึก 
 
 
 
 

การจัดการฝึก 

Execute 

เตรียมการสำหรับการฝึก 

Prepare 

ฟ้ืนฟูหลังจากการฝึก 

Recovery 

ควบคุมการฝึก 

Conduct 
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ข้อพิจารณาการฝึก 
 การดำเนินการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การฝึกเป็นไปตามมาตรฐานของภารกิจเป็นสิ่งที่ยากมาก ถือ
ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งงานสำคัญของผู้ที่ต้อง
ทำการฝึกทุกๆการฝึก ได้แก่ การเตรียมการฝึก และ ประเมินค่าการฝึก ฉะนั้นการปฏิบัติที่เหมาะสมในการฝึก
จึงเป็น การฝึกหน่วยให้มีมาตรฐานที่เป็นไปตามแนวทางที ่ถูกต้องตามหลักยุทธวิธ ีการปฏิบัติภารกิจ 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงตลอดจนฝ่ายอำนวยการทั้งหมดจะต้องมีบทบาทสำคัญในการฝึกของกำลังพลหน่วยรอง
ลงไป ได้แก่ กองพัน กองร้อย หมวด ซึ่งการฝึกนั้นจะต้องสอดคล้องกับภารกิจของหน่วย ความรับผิดชอบและ
การบรรจุกำลังข้ึนตามสายการบังคับบัญชา  
   บทบาทในการปฏิบัติการฝึก   
  ก. ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ต้องรู้และเข้าใจในแนวทางในการทำการฝึกแต่ละครั้ง มีดังนี้ 
 - มีประสิทธิภาพทางยุทธวิธีและทางเทคนิคการปฏิบัติ 
 - ป้องกันมิให้หน่วยฝึกใต้บังคับบัญชาเกิดความสับสน 
 - การควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามตารางการฝึก 
 - ต้องมั่นใจได้ว่าการเตรียมการฝึกมีความพร้อมในการปฏิบัติมากที่สุด 
 - จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการฝึก 
 - ต้องวิเคราะห์แล้วว่า อาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการฝึกได้จริง 
 - มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการฝึก 
 - ตรวจสอบเป็นรายบุคคลเพื ่อให้มั ่นใจว่าแนวทางการฝึกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
มาตรฐาน 
 - ประเมินค่าการฝึกโดยใช้โครงร่างการฝึกและการตรวจสอบพื้นฐานของวัตถุประสงค์การฝึก 
 - ประเมินการฝึกในภาพรวม 
  ข. นายทหารประทวนอาวุโส ต้องมีความรับผิดชอบในการนำการฝึก ดังนี้ 
 - มีการตรวจสอบในรายละเอียด ตามลำดับของความเร่งด่วนตลอดการฝึก 
 - การฝึกที่ดี ต้องทำให้สมบูรณ์มากที่สุดเพื่อไม่ให้เวลาสูญเสียเปล่าประโยชน์ 
 - ผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการฝึกมาแล้ว ให้ดำเนินการฝึกกำลังพลในส่วนของตนเอง 
 - ต้องเตรียมความพร้อมของ กำลังพลให้ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการฝึกของหน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน 
 - กิจเฉพาะตามตารางการฝึกต้องได้รับการฝึกอย่างสมจริง 
 - การฝึกต้องนำไปสู่มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของการฝึก เน้นย้ำในขั้นตอนที่ทหารไม่ชำนาญ 
 - มีเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดการทบทวนกิจเฉพาะที่มิได้ปฏิบัติไว้ตั้งแต่ครั้งแรก 
 - ทหารต้องได้รับการจูงใจและการนำที่ดี 
 - ทหารต้องเข้าร่วมและรับทราบชี้แจงการฝึก โดยเฉพาะห้วงการฝึกท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุด 
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ค. ผู้บังคับหน่วยและผู้ฝึกขั้นต้น มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 - อธิบายและทำความเข้าใจต่อผู้เข้ารับการฝึก 
 - แจ้งให้ทราบถึงความจำเป็นของการฝึกในครั้งนี้ โดยอยู่บันพื้นฐานของการประเมินค่าและกำหนด
ระยะเวลาการฝึกสำหรับกิจเฉพาะที่ได้มาตรฐาน 
 - กำหนดการฝึก และนำไปสู่การฝึกอย่างเหมาะสม 
 - เชื่อมั่นได้ว่าการฝึกจะนำไปสู่มาตรฐานที่กำหนดไว้ 
 - การฝึกทหารซ้ำเมื่อไม่ได้ตามมาตรฐาน 
 - ผู้ฝึกต้องมีการเตรียมการก่อนการฝึกเสมอ  
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ขั้นการเตรียมการสำหรับการฝึก(Preparation for Training) 

การเตรียมการสำหรับการฝึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ถือเป็นขั้นตอนเริ่มแรกก่อนที่จะทำการฝึกในแต่ละครั้ง เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากที่ผู้บังคับหนว่ย
จะต้องทำการบ้านเสมอเพ่ือให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง
สำหรับผู้ที่วางแผนการฝึกจะขาดไม่ได้และต้องทำให้ดีด้วยเช่นกันเพราะคำกล่าวที่ว่า “การเตรียมการที่ดี ย่อม
นำมาซึ่งการฝึกที่ดี” ซึ่งสำหรับในบทที่ ๓ นั้นจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนการฝึกไว้อย่างละเอียดเพื่อให้ผู้
วางแผนปฏิบัติเกิดความเข้าใจมากขึ้นและเป็นแนวทางที ่สำคัญในการวางแผนเตรียมการฝึก ในขั้นการ
เตรียมการฝึกนี้จะเริ่มกระบวนการทำงานตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยเพ่ือใช้ทำการฝึก โดยจะวิเคราะห์ถึง
เหตุและปัจจัยที่สำคัญของขั้นตอนภารกิจที่มีความจำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการฝึกในครั้งๆนั้น และนำมาทำการ
วางแผนการฝึกอย่างละเอียดต่อไป ซึ่งจะมีขั้นตอนย่อยในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 เลือกภารกิจ(Select Tasks) เป็นขั้นตอนย่อยอันดับแรกสำหรับการเริ่มต้นการเตรียมการฝึก โดย
พิจารณาเลือกขั้นตอนของภารกิจของหน่วยเพื่อใช้ในการฝึกแต่ละครั้ง เป็นการวิเคราะห์รายการเฉพาะกิจ
สำคัญต่อภารกิจ(รกสภ.) ซึ่งจะอยู่ใน “บทที่ ๒” มีรายละเอียดการชี้แจงให้เห็นถึงภารกิจของหน่วยทั้งหมด
ก่อนที่จะนำมาเลือกเป็น “รายการกิจเฉพาะที่เลือก” จากนั้นจะทำการ “วิเคราะห์รายการกิจเฉพาะสำคัญ” 

    - เลือกภารกิจ 
    - วางแผนการฝึก 
    - การฝึกครูฝึก 
    - ตรวจภูมิประเทศ/สนามฝึก 
    - ประเมินสถานการณ์การฝึก 
    - ออกคำสั่งการฝึก 
    - ซักซ้อมขั้นตอน 
    - ตรวจสอบครั้งสุดท้าย 
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แบ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆทั้งหมดที่ใช้ในการทำภารกิจ ซึ่งสุดท้ายเราจะได้ออกมาว่า “ภารกิจที่เราเลือก
ในการฝึกครัง้นี้นั้นคืออะไร” จากนั้น นำมากำหนด “เงื่อนไข” และ “มาตรฐาน” การฝึกต่อไป 

ภารกิจหน่วย 
ป้องกันและรักษาที่ตั้ง 
ชุดปฏิบัติการรถเกราะ 
ช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 

รายการกิจเฉพาะที่เลือก 
ชุดปฏิบัติการรถเกราะ 
 

รายการเฉพาะกิจสำคัญ 

๑.ทราบตำแหน่งและหน้าท่ีของตนเอง 
   - ผบ.รถ 
   - ผบ.หมู ่
   - พลขับ 
   - พลยิง 
๒.รูต้ำแหน่งเข้า-ออกของรถเกราะ 
 - Condor(ตำแหน่งที่น่ัง,ประตูเข้า-ออก) 
 - V-150(ตำแหน่งที่น่ัง,ประตูเข้า-ออก) 
๓.ขั้นตอนการดำเนินกลยุทธ์ 
 - การเดินลาดตระเวน 
 - การยิงปะทะเป้าหมายตรงหน้าแบบหน้า
กระดาน 
 - การยิงปะทะเป้าหมายทางข้างแบบแถวตอน 
 

 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์รายการกิจเฉพาะสำคัญต่อภารกิจ 

 วางแผนการฝึก(Plan the Training) เป็นการกำหนดให้เห็นถึงภาพรวมของการฝึก และชี้ชัดได้ว่า 
ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร โดยกำหนด ตามลักษณะ Who What When Where Back-Brief โดยมี
รายละเอียดของหัวข้อดังนี้  

 - Who : ใคร กลุ่มใด หรือหน่วยใด คือผู้เข้ารับการฝึก รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก 
 - What : เป็นการระบุถึงวัตถุประสงค์และประเภทของการฝึกที่มีความเหมาะสม  สามารถเชื่อมโยง
เข้ากับ รกสภ. ของทั้งระดับหน่วยและรายบุคคล ได ้
 - When : เป็นการระบุลำดับเวลาของการฝึกในแต่ละภารกิจ หรือแต่ละประเภทของการฝึก สามารถ
พิจารณาห้วงเวลาของการฝึกในขั้นปิดจังหวะ และขั้นเปิดจังหวะ รวมถึงสามารถพิจารณาถึงขั้นการฝึกเต็ม
รูปแบบ(Full Mission Profile : FMP)ได ้
 - Where : ประสานส่วนสนามฝึกหรือพ้ืนที่การฝึก ตลอดจนเครื่องช่วยฝึกต่างๆที่เก่ียวข้อง ดำเนินการ
งานด้านฝ่ายอำนวยการต่างให้เรียบร้อย ซึ่งมีหัวข้อดังนี้  
  - งบประมาณ    - เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ 
  - ขออนุมัติเคลื่อนย้ายกำลัง - ที่พักและการประกอบเลี้ยง 

๔.ขั้นตอนการถอนกำลัง 
 - เส้นทางถอนกำลัง 
 - จุดนัดพบ 
 - การรักษาผู้บาดเจ็บ 
 - ตรวจเช็คสถานภาพกำลังพล 
 - ตรวจเช็คอาวุธ - ยุทโธปกรณ ์
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 - Back Brief : การชี้แจงรายละเอียดของแผนการฝึกต่อหน่วยเหนือ ดำเนินการเตรียมรายละเอียดใน
เรื่องของวัตถุประสงค์การฝึก ,ฉากสถานการณ์(พื้นที่การฝึกสาธิต) ,ความต้องการสนับสนุนด้านต่างๆ และ
ตารางเวลา(Time Line) ทั้งนี้จะต้องเตรียมการประเมินการฝึกและการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นด้วย 
  

การฝึกยิงปืนประจำปีของทหารกองประจำการ 

๑. ความมุ่งหมาย  การฝึกยิงปืนประจำปีของทหารกองประจำการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความสามารถในการ
ใช้อาวุธประจำกายได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามหลักพื้นฐานการยิงปืน ๕ ขั้นตอน  การยิงปืนในท่ายิงพื้นฐาน ๕ 
ท่า และปฏิบัติตามกฎนิรภัยในสนามยิงปืนได้อย่างถูกต้อง ทำการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก 

๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนพ้ืนฐานการยิงปืน ๕ ข้ันตอนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ มีทักษะในการใช้อาวุธ สามารถยิงปืนท่าพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎนิรภัยในสนามยิงปืนได้อย่างถูกต้อง เคร่งครัด 

ตารางแผนการฝึกยิงปืน จนท.ปพ. วงรอบ ๖ เดือน 

 

ตัวอยา่ง การวางแผนการฝึกยิงปืนประจำปีของทหารกองประจำการ ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และตารางแผนการฝึกยิงปืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงรอบการฝึก ระดับ
บุคคล 

ระดับชุด
ปฏิบัติการ ระดับกองร้อย ระดับกองพัน 

วงรอบ ๖ เดือน    ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
วงรอบ ๓ เดือน   ฝึกทบทวนการยิงปืน  
ประจำเดือน   ฝึกทบทวนการยิงปืน  
ประจำสัปดาห ์ พื้นฐาน และท่ายิง    
ประจำวัน รกส.บุคคล   



๓๖ 

 

ลำดับขั้นการฝึก 

รกส.บุคคล ระดับชุดปฏิบัติการ การยิงปืนด้วยกระสุนจริง การทดสอบ 
๑ อาวุธศึกษา 
๒ กฎนิรภัย 
๓ การฝึกท่ายิง 

๑ ฝึกการประสานการยิง 
๒ การปฏิบัติในสนามยิงปืน(ใน
ที่ตั้ง) 
๓ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

๑ ฝึกการปฏิบัติในสนามยิงปืน 
๒ ฝึกการยิงด้วยกระสุนจริง 
๓ ฝึกการใช้ท่ายิงตามภูมิประเทศ 

๑ ทดสอบทฤษฎี 
๒ ทดสอบการยิงปืนเก็บคะแนน 

 
๓. หัวข้อการฝึก 

 
หัวข้อฝึก 

ช่ัวโมงศึกษา  
บรรยาย ปฏิบัต ิ รวม หมายเหต ุ

ในหน่วย นอกหน่วย   
อาวุธศึกษา 
นิรภัยในสนามยิงปืน 
พื้นฐานการยิงปืน ๕ ขั้นตอน 
ท่ายิงปืนพ้ืนฐาน ๕ ท่า 
การปฏิบัติยิงปืนภาคสนาม 
การทดสอบยิงเก็บคะแนน 

๗ 
๗ 
๓ 
๓ 
๕ 
 

๗ 
 

๔ 
๔ 

 
 
 
 

๒๔ 
๖ 

๑๔ 
๗ 
๗ 
๗ 

๒๙ 
๖ 

 

รวมเวลาทั้งหมด ๒๕ ๑๕ ๓๑ ๗๐  
ตัวอยา่ง การวางแผนการฝึกยิงปืนประจำปีของทหารกองประจำการ ลำดับขั้นการฝึก หัวขอ้การฝึก 

 

๔. คุณสมบัติครูฝึก และผู้เข้ารับการฝึก 
 ๔.๑ คุณสมบัติครูฝึก 
  ๔.๑.๑ ชั้นยศ 
  ร.ต. - ร.อ. 
  จ.อ. – พ.อ.อ. 
  ๔.๑.๒ ผ่านการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย และการทดสอบจิตวิทยา จาก สวบ.ทอ. 
  ๔.๑.๓ เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรครูทหาร 
  ๔.๑.๔ เหล่า อย. 
  ๔.๑.๕ เป็นผู้มีผลการฝึกยิงปืนอยู่ในขั้นเชี่ยวชาญ  
  ๔.๑.๖ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกของ อย. 
  ๔.๑.๗ ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีความ รวมทั้งต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น ขัง 

ตัวอยา่ง คุณสมบัติครูฝึก 

 ๔.๒ คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 
  ๔.๒.๑ ข้าราชการไม่จำกัดชั้นยศ 
  ๔.๒.๒ ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ อย.กำหนด 
  ๔.๒.๓ ผ่านการตรวจสอบสุขภาพร่างกาย ไม่มีโรคประจำตัว 
  ๔.๒.๔ ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีความ หรือยาเสพติด รวมทั้งระหว่างรับราชการต้องไม่เคย
ถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น ขัง   

ตัวอยา่ง คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 
 



๓๗ 

 

๕. การวัดและประเมินผล 
 ๕.๑  ภาคทฤษฎี  ประเมินโดยใช้แบบทดสอบ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
 ๕.๒  ภาคปฏิบัติ  ประเมินโดยผลคะแนนการยิงปืน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 
 ๕.๓  ผู้ที่ได้คะแนนรวม มากกว่าร้อยละ ๙๕ เป็นขั้น Excellent 
               ผู้ที่ได้คะแนนรวม ร้อยละ ๗๐ - ๙๔ เป็นขั้น Trained 
               ผู้ที่ได้คะแนนรวม ร้อยละ ๕๐ – ๖๙ เป็นขั้น Need to Train 
               ผู้ที่ไดค้ะแนนรวม ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ไม่ผ่านการฝึก หรือ Untrain 

๖. ระยะเวลาการฝึก 
           ๑๖ – ๒๗ มิ.ย.๖๓ 

๗. สถานที่ฝึก 
         ภาคท่ีตั้ง ศทย.อย. 
          ภาคสนาม บน.๒ จ.ลพบุรี 
 

ตัวอยา่ง การวัดและประเมินผลการฝึก ระยะเวลาการฝึก และสถานที่ฝึก 
 

แผนการฝึก 
 
 

         
 
  
 

 

 

 

 

ตัวอยา่ง ตารางแผนการฝึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกค าส่ังฝึก ประชุมครูฝึก ท า Lesson Plan 

ส ารวจ พท. และ ซอ้มขั้นตอนฝึก ประชุมประเมินความเส่ียง 

ชุดล่วงหนา้เตรียมความพร้อม ณ บน.
๒ 

ฝึกภาคท่ีตั้ง 

ฝึกภาคสนาม 

AAR 



๓๘ 

 

ตารางฝึกยิงปืน จนท.ปพ.(ภาคที่ตั้ง) ระหว่าง วันที่ ๑๖ – ๒๐ มิ.ย. ๖๓ 
วัตถุประสงค์    ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนพื้นฐานการยิงปืน ๕ ขั้นตอนและ        
              ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
          ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎนิรภัยในสนามยิงปืน
 ได้อย่างถูกต้อง เคร่งครัด 

 หัวข้อการฝึกอบรม 

 ๐๘๐๐-๑๐๐๐ 
 

๑๐๑๐-๑๒๐๐ 
 

พัก
กลางวัน 

๑๓๐๐-๑๔๓๐ 
 

๑๔๔๐-๑๖๑๐ 
 

หมายเหต ุ

๑๖ มิ.ย.๖๓ กลไกและการทำงานของ 
M16A1 

การถอดประกอบ 
(บรรยาย) 

 ฝึกและทดสอบการ ถอดประกอบ(ปฏิบัติ)  

๑๗ มิ.ย.๖๓ การบรรจุกระสุน และแก้ไขเหตุตดิขัด นิรภัยในสนามยิงปืน  

๑๘ มิ.ย.๖๓ พื้นฐานการยิงปืน ๕ ขั้นตอน ท่ายิงปืนพ้ืนฐาน ๕ ท่า  

๑๙ มิ.ย.๖๓ ซ้อมการปฏิบตัิก่อนฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ซ้อมการปฏิบตัิก่อนฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง  

๒๐ มิ.ย.๖๓ สอบภาคทฤษฎ ี ฝึกปฏิบัติบำรุงรักษาอาวุธประจำกาย  

 
ตารางฝึกยิงปืน จนท.ปพ.(ภาคสนาม) ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ มิ.ย. ๖๓ 

วัตถุประสงค์    ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีทักษะในการใช้อาวุธ สามารถยิงปืนท่าพ้ืนฐานได้อย่างมี 
              ประสิทธิภาพ 
          ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎนิรภัยในสนามยิงปืน
ได้อย่างถูกต้อง เคร่งครัด 

 หัวข้อการฝึกอบรม 
 ๐๘๐๐-๑๐๐๐ 

 
๑๐๑๐-๑๒๐๐ 

 
พัก

กลางวัน 
๑๓๐๐-๑๔๓๐ 

 
๑๔๔๐-๑๖๑๐ 

 
หมายเหต ุ

๒๒ มิ.ย.๖๓ ตรวจสอบครั้งสดุท้าย เคลื่อนย้าย  เตรียมการ ณ ท่ีหมาย  
๒๓ มิ.ย.๖๓ ยิงปรับปืนท่ีระยะ ๒๕ เมตร  ยิงปรับปืนท่ีระยะ ๒๕ เมตร  
๒๔ มิ.ย.๖๓ การฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะด้วยเป้าแสดงผล 

(๗๕ เมตร) 
การฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะด้วยเป้า

แสดงผล (๑๗๕ เมตร) 
 

๒๕ มิ.ย.๖๓ การฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะด้วยเป้าแสดงผล 
(๓๐๐ เมตร) 

ครูฝึกแก้ไขผู้ที่ผลการยิงไมด่ี  

๒๖ มิ.ย.๖๓ ทดสอบยิงปืนสนามทราบระยะด้วยเป้าแสดงผล 
(ระยะ ๑๗๕ เมตร) 

ทดสอบยิงปืนสนามทราบระยะด้วยเป้าแสดงผล 
(ระยะ ๑๗๕ เมตร) 

 

๒๗ มิ.ย.๖ภ ปฏิบัติบำรุงรักษา เคลื่อนย้ายหน่วย  
 

 

 

 

 



๓๙ 

 

รายการกิจเฉพาะสำคัญ : การยิงปรับศูนย์รบในระยะ  ๒๕ เมตร 
 ๑. ความมุ่งหมาย  เพื่อให ้จนท.ปพ.สามารถยิงปรับศูนย์ปืน เพื่อในไปใช้ฝึกการยิงปืนในสนามทราบระยะต่อไป 
 ๒. วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก 
  ๒.๑ มีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการยิงเพื่อปรับศูนย์ปืน 
  ๒.๒ มีความเข้าใจในพ้ืนฐานการยิงปืน ๕ ข้ันตอน  
  ๒.๓ สามารถนำอาวุธปืนที่ปรับศูนย์เรียบร้อยแล้วไปใช้ฝึกการยิงปืนในสนามทราบระยะต่อไปได้ 
 ๓. เงื่อนไข  ทำการยิงในระยะ  ๒๕ เมตร โดย ใช้ ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๑/เอ ๒ ในท่ายิงมีเครื่องหนุนรอง ใช้กระสุน  
๑๘ นัด  เป้าสำหรับศูนย์ระยะ  ๒๕๐  เมตร  (ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑) หรือเป้าสำหรับปรับศูนย์ระยะ  ๓๐๐ เมตร (ปลย.เอ็ม ๑๖ 
เอ ๒) ติดที่กึ่งกลางเป้ารูปหุ่นครึ่งตัว ใช้กระสอบทรายเป็นเครื่องหนุนรอง  ทหารสวมหมวกเหล็ก สายโยงบ่า  เข็มขัดสนาม
และเครื่องสนาม (เว้นเป้สนาม) 
 ๔. มาตรฐาน  จนท.ปพ.แต่ละคนจะต้องสามารถยิงปรับศูนย์ได้ โดยกระสุน  ๕ ใน ๖ นัด ที่ทำการยิงไปนั้น  เป็น
กระสุนท่ีอยู่ในวงกลมขนาด  ๔  ซม.  ที่อยู่ตรงกลางเป้าปรับศูนย์ระยะ  ๒๕ เมตร 
 หมายเหตุ  : จำนวนกระสุนท่ีไม่อยู่ในกลุ่ม  ขนาด  ๔  ซม. นั้น  จะเป็นเครื่องบ่งช้ีความสามารถของทหารที่ทำการ
ยิงว่าอยู่ในมาตรฐานหรือไม่ ทหารที่ไม่สามารถยิงปรับศูนย์ได้โดยใช้กระสุน  ๑๘  นัด  นั้น  จะต้องถูกนำไปฝึกพิเศษเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง  โดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์  ช่วยฝึกยิง เมื่อครูฝึกแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว   ก็ให้ทหารกลับไปทำการยิงปรับศูนย์
รบโดยใช้กระสุนอีก  ๑๘  นัด  และถ้าหากยังไม่สามารถปรับศูนย์ได้โดยใช้กระสุนที่กำหนด ครูฝึก/ผู ้ฝึกควรพิจารณา
ตรวจสอบสภาพอาวุธ  ปลย. กระบอกนั้น ๆ  
 

ตัวอยา่ง รายการกจิเฉพาะสำคัญ : การยิงปรับศูนย์รบในระยะ  ๒๕ เมตร 

 
รายการกิจเฉพาะสำคัญ :  ทำการยิงต่อเป้าแสดงผลในสนามทราบระยะ  ๗๕,๑๗๕,๓๐๐ เมตร 

 ๑. ความมุ่งหมาย  เพื่อให ้จนท.ปพ.สามารถใช้หลักพ้ืนฐานการยิงปืน ทำการยิงในระยะต่างๆและทราบผลกระทบ
ที่มีผลต่อการยิง สามารถนำประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปใช้ในการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ๒.วัตถุประสงค์    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก 
  ๒.๑ สามารถประยุกต์ใช้พื้นฐานการยิงปนื ทำการยิงในระยะต่างๆได้ 
  ๒.๒ แสดงออกถึงขีดความสามารถในการยิงปืนขั้นพื้นฐาน  
 ๓. เงื่อนไข  : ทำการฝึกยิงในเวลากลางวัน  ใช้ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑/เอ ๒ ทำการยิงในสนามยิงปืนทราบระยะที่
ติดตั้งเป้าแสดงผลรูปหุ่นครึ่งตัว และรูปหุ่นนอนทหารที่รับการฝึกสวมหมวกเหล็ก สายโยงบ่า เข็มขัดสนาม เครื่องสนาม 
 - ทำการยิงต่อเป้าแสดงผลรูปหุ่นนอน  ในระยะ  ๗๕ เมตร  ด้วยกระสุน ๑๐ นัด  จากท่านอนไม่มีเครื่องหนุนรอง 
 - ทำการยิงต่อเป้าแสดงผลในระยะ  ๑๗๕ เมตร  ด้วยกระสุน  ๑๐ นัด จากท่ายิงท่ีมีเครื่องหนุนรองและอีก  ๑๐ นัด 
จาดท่านอนยิงไม่มีเครื่องหนุนรอง 
 - ทำการยิงต่อเป้าแสดงผลในระยะ  ๓๐๐ เมตร  ด้วยกระสุน  ๕ นัด จากท่ายิงที่มีเครื่องหนุนรองและอีก  ๕ นัด 
จากท่านอนยิงไม่มีเครื่องหนุนรอง 
         ๔.  มาตรฐาน  :  จนท.ปพ.ต้องแสดงออกถึงขีดความสามารถในการนำหลักพ้ืนฐานของพลแม่นปืนมาใช้ในการยิง  
โดยจะต้องยิงถูกเป้าระยะ  ๗๕ เมตร  จำนวน  ๘  จาก ๑๐ นัด ยิงถูกเป้าระยะ  ๑๗๕  เมตร  จำนวน  ๑๔ จาก ๒๐ นัด และ
ยิงถูกเป้าระยะ  ๓๐๐  เมตร  จำนวน  ๕  จาก  ๑๐ นัด 
 หมายเหตุ  :  ให ้จนท.ปพ.ได้มีโอกาสตรวจเป้าและบันทึกผลการยิงทุกๆ ๕ นัด ครูฝึก/ผู้ฝึก ควรวิจารณ์และแนะนำ
การปฏิบัติของทหารหลังจากการยิง  ๕ นัด ผ่านไปทุกครั้ง  อาจปรับศูนย์หรือปรับตำบลเล็งได้ตามความจำเป็น แต่ทหารไม่
ควรใช้ปรับศูนย์พร้อมกับการปรับตำบลเล็งในขณะเดียวกัน 

ตัวอยา่ง รายการกจิเฉพาะสำคัญ :  ทำการยิงต่อเป้าแสดงผลในสนามทราบระยะ  ๗๕,๑๗๕,๓๐๐ เมตร 
 
 



๔๐ 

 

 

 

ตัวอยา่ง แผนผัง ขั้นตอนการเข้าสถานยีงิปืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

                             

แนวรอคอย 

เบิกกระสนุ 

เบิกเปา้ 

คืนปลอกกระสนุ 

คืนเป้า 

แนวยิง 

แนวเปา้ 

       ผู้ควบคุมแนวยิง 

       นิรภัย 

        ผู้ควบคุมหลังแนวยิง 



๔๑ 

 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติการยิงปรับศูนย์รบ ระยะ ๒๕ เมตร 

 เวลา    การปฏิบัต ิ
              ๐๗๐๐-๐๘๐๐  ครูฝึกเตรียมความพร้อมสนามยิงปืน 
              ๐๗๔๕    ผู้รับการฝึกรวมพล ณ แนวรอคอย 
              ๐๘๐๐                   ผู้ควบคุมแนวยิง ทบทวนข้ันตอนการปฏิบัต ิ
- กฎนิรภัยในสนามยิงปืน 
- การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- หลักพ้ืนฐานพลแม่นปืน และข้อเน้นย้ำ ๘ ประการ 
- คำช้ีแจงอื่นๆ 
- ครูฝึกสาธติขั้นตอนปฏิบตัิทั้งหมดรวมทั้งการยิง จนถึงการเดินกลบัมายังแนวรอคอย 
              ๐๙๐๐-๑๑๓๐  เริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนยิงปืน 
            ๑ ชุดที่ ๑ เดินแถววางปืนในแนวยิง ทำการจัดท่าทางนอนยิง 
            ๒ ชุดที่ ๒ เดินแถวเบิกเป้า พร้อมกระสุน ๑๘ นัด เข้าประจำด้านหลังชุดที่ ๑  
            ๓ ผู้ควบคมุสั่ง “บรรจุ” ให้ชุดที่ ๒ บรรจุกระสุน ๖ นัด ลงในซองกระสุนแล้วส่งให้ชุด
ที่ ๑ จากน้ันให้ชุดที่ ๑ บรรจุกระสุนเข้ารังเพลิง เมื่อพร้อมทำการยงิให้บอก “พร้อม” 
            ๔ ผู้ควบคมุสั่ง “พร้อม เตรียม ยิง” ให้ผู้ทำการยิงปลดห้ามไก แล้วทำการยิง 
            ๕ ยงิจบ ให้ผู้ปฏิบตัิปลดซองกระสุน ค้างลูกเลื่อน ห้ามไก  
           ๖ ครฝูึกตรวจกลุ่มกระสุน และใหค้ำแนะนำในการปรับศูนย์ 
            ๗ ทำซ้ำในหัวข้อที่ ๓ จนยิงครบ ๑๘ นัด ใหผู้้ทำการยิงลุกข้ึนยืนหลังครูฝึกตรวจปืน 
หลังยิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
            ๖ ผู้ควบคมุสั่ง “ เปลี่ยนเป้า” ให้ชุดที่ ๑ นำเป้าจากชุดที่๒ ไปเปลี่ยนแล้วนำเป้าที่ตน
ยิงถือกลับมา ชุดที่๒ ระหว่างชุดที่ ๑ เปลี่ยนเป้า ให้ทำการเก็บปลอกกระสุน ๑๘ ปลอกส่งให้ชุดที่ ๑ นำกลับไปคืนท่ีโต๊ะคืน
ปลอกกระสุนต่อไป 
             ๗ ผู้ควบคมุสั่ง “เปลีย่นชุดยิง”  
     ใหชุ้ดที ่๑ นำเป้าและปลอกกระสนุไปส่ง ณ โต๊ะคืนเป้า 
     ให้ชุดที่ ๒ จัดท่ายิง 
     ให้ชุดที่ ๓ เบิกกระสุนและเป้า และปฏิบัตติามแบบข้างต้น 
              ๑๑๓๐-๑๒๐๐       นิรภัยตรวจสอบความเรียบร้อย และพักรับประทานอาหาร 
              ๑๓๐๐    เริ่มฝึกภาคบ่ายสำหรับผู้ที่ยังไมไ่ดท้ำการยิงปรับศูนย ์
 

ตัวอยา่ง ขั้นตอนการปฏิบัตกิารยิงปรับศูนย์รบ ระยะ ๒๕ เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

๕. การวัดและประเมินผล 
 การยิงต่อเป้าแสดงผลในสนามทราบระยะ 

รายการ เกณฑ์วัดผล 

การยิงปรับศูนย์ ระยะ ๒๕ เมตร ยิง ๖ นัด ๓ ครั้ง กระสุน ๕ ใน๖ นัดจะต้องอยู่ในกลุม่  ขนาด  ๔  ซม. 

การยิงต่อเป้าแสดงผลในสนามทราบระยะ ๗๕ เมตร ยิงถูกเป้าระยะ  ๗๕ เมตร  จำนวน  ๘  จาก ๑๐ นัด 

การยิงต่อเป้าแสดงผลในสนามทราบระยะ ๑๗๕ เมตร ยิงถูกเป้าระยะ  ๑๗๕  เมตร  จำนวน  ๑๔ จาก ๒๐ นัด 

การยิงต่อเป้าแสดงผลในสนามทราบระยะ ๓๐๐ เมตร ยิงถูกเป้าระยะ  ๓๐๐  เมตร  จำนวน  ๕  จาก  ๑๐ นัด 

การยิงทดสอบต่อเป้าแสดงผลในสนามทราบระยะ ๑๗๕ เมตร ยิงท่าพื้นฐาน ๕ ท่า ท่าละ ๑๐ นัด เก็บคะแนนตามแบบประเมินผล 
คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๕  

 

๖. ระยะเวลาการฝึก 
          ๑๖ – ๒๗ มิ.ย.๖๓ 
 

๗. สถานที่ฝึก 
                    ภาคที่ตั้ง ศทย. 
         ภาคสนาม ณ สนามฝึกยุทธวิธี บน.๒ 
 
 

ตัวอยา่ง การวัดและประเมินผล ระยะเวลาการฝึก และสถานีที่ฝึก  
 
 

 การฝึกครูฝึก( Train the Trainers)  ในการเตรียมการฝึกทั้งหมด นอกจากการเตรียมการในเรื่อง
ของ หัวข้อการฝึก สถานที่ฝึก น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความ
สะดวก อื่นๆแล้ว เพื่อสนับสนุนให้การฝึกเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ความสามารถของครูฝึกก็ถือว่าเป็นสิ่ง
สำคัญและไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอ่ืนๆ ทั้งนี้ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ครูฝึกนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีพอที่จะช่วยส่ง
ถ่ายข้อมูลองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้รับการฝึกได้อย่างครบถ้วน ซ่ึงนอกจากครูฝึกจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในเรื่องนั้นๆแล้ว ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูฝึกถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่า เพราะ
หากผู้ให้ความรู้ไม่สามารถถ่ายทอดแนวความคิดหรือหาวิธีการที่จะทำให้ผู้รับการฝึกสนใจหรือเข้าใจในเรื่องที่
สอนได้แล้ว ก็เท่ากับว่าการสอนในครั้งนั้นไม่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี เปรียบได้กับการส่งข้อมูลที่มีแต่ “ผู้รับสาร” กับ 
“ผู้ส่งสาร” แต่ตัวกลางในการส่งสารกลับไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งจะทำให้การฝึกในครั้งนั้นไม่ได้คุณภาพ
เท่าท่ีควร 
 
 

 หัวข้อการเตรียมการของการฝึกครูฝึก ประกอบด้วย 

  - กำหนดมอบหมายครูฝึก กำหนดผู้ประเมิน และข้าศึกสมมุติ 
  - ครูฝึกต้องแสดงให้เห็นว่ามีความชำนาญในกิจที่ได้รับมอบหมายให้การฝึกอย่างไร 

  - รายการตรวจสอบเพื่อการเตรียมตัวของครูฝึก 

  - ตารางเวลาการฝึกครูฝึก 
 



๔๓ 

 

 
รายการกิจเฉพาะสำคัญ : การยิงปรับศูนย์รบในระยะ  ๒๕ เมตร และ 

การฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะด้วยเป้าแสดงผล (๗๕,๑๗๕,๓๐๐ เมตร) 
 ๑. ความมุ่งหมาย เพื่อให้ครูฝึกจำลองการปฏิบัติในทุกขั้นตอนก่อนทำการฝึกจริง และประเมินความเสี่ยง และ
ดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องก่อนเริ่มฝึกภาคสนาม 
 ๒. วัตถุประสงค ์เพื่อให้ครูฝึก 
  ๒.๑ ทบทวนกระบวนการฝึกในรายการกิจเฉพาะต่างๆ 
  ๒.๒ กำหนดมาตรการรองรับผลกระทบต่างๆจากสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีฝึกจริง 
  ๒.๓ ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในการฝึก 
 ๓. เง่ือนไข   : เงื่อนไขเช่นเดียวกับการฝึกทหารในแต่ละรายการกิจเฉพาะสำคัญ 
 ๔. มาตรฐาน : เช่นเดียวกับกับการฝึกทหารในแต่ละรายการกิจเฉพาะสำคัญ 
หมายเหตุ  : ครูฝึกแต่ละคนปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายจริง โดยมีผู้ควบคุมการฝึกเป็นผู้ดำเนินการจำลองการฝึก 
และดำเนินการ AAR หลังการฝึกแต่ละขั้นตอน 
 

 หัวข้อการฝึกอบรม 
 ๐๘๐๐-๑๐๐๐ 

 
๑๐๑๐-๑๒๐๐ 

 
พัก

กลางวัน 
๑๓๐๐-๑๔๓๐ 

 
๑๔๔๐-๑๖๑๐ 

 
หมายเหต ุ

๙ มิ.ย.๕๗ เตรียมสถานท่ี ซ้อมตามขั้นตอน
ปฏิบัติภาพรวม 

 ฝึกการยิงปรบัศูนย ์  

๑๐ มิ.ย.๕๗ การฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะด้วยเป้า
แสดงผล (๗๕ เมตร) 

 การฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะด้วยเป้า
แสดงผล (๑๗๕ เมตร) 

 

๑๑ มิ.ย.๕๗ การฝึกยิงปืนในสนามทราบระยะด้วยเป้า
แสดงผล (๓๐๐ เมตร) 

ฝึกแผนฉุกเฉิน ประชุมสรุปผล  

๑๒ มิ.ย.๕๗ ประชุมแผนการฝึกและประเมินความเสี่ยง    
๑๙ มิ.ย.๕๗ ตรวจสอบอุปกรณ์ ก่อนเคลื่อนย้าย  ส่วนล่วงหน้าออกเดินทาง  
๒๐ มิ.ย.๕๗ ตรวจสอบสถานท่ี  ตรวจสอบการตดิต่อประสาน  

 

ตัวอยา่ง การฝึกยิงปืนเพื่อทดสอบครูฝึก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

              ตรวจภูมิประเทศ/สนามฝึก(Recon the Site) เป็นการปฏิบัติในเรื่องของการเตรียมการสถานที่
การฝึกที่จำเป็นและต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งก่อนทำการฝึก นั่นคือการสำรวจพ้ืนการฝึก ตรวจสอบว่า
พ้ืนที่เหมาะแก่การปฏิบัติภารกิจการฝึกหรือไม่ มีความสมจริงมากน้อยเพียงใด จากนั้นทำการซักซ้อมทำความ
เข้าใจกับครูฝึก ข้าศึกสมมุติ และผู้ประเมินก่อน เพ่ือลดข้อขัดข้องให้เกิดน้อยที่สุด 
 - ออกตรวจสนามยิงปืน สนามฝึก และพ้ืนที่การฝึก 
 - ซักซ้อมความเข้าใจกบัครูฝึก ข้าศึกสมมุติ และผู้ประเมิน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ตัวอยา่ง การฝึกยิงปืนเพื่อทดสอบครูฝึก  

 

 ประเมินความเสี่ยง(Conduct Risk Assessment)  เป็นมาตรการการทำงานเพื่อลดโอกาสที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดต่างๆจากการฝึก เช่น การที่มีหลายหน่วยเข้าทำการฝึกยิงปืนในพื้นที่ใกล้เคียงกันซึ่งจะทำให้
เกิดการสับสนในการฝึกใช้อาวุธของแต่ละหน่วยได้ ผู้ควบคุมการฝึกทุกหน่วยจึงต้องพูดคุยเจรจากันเพื่อหา
มาตรการป้องกันการล้ำเส้นแนวยิงกัน  ทั้งนีก้ารประเมินความเสี่ยงไม่ได้กล่าวถึงแค่เรื่องอุบัติเหตุจากฝึกเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจหมายถึงโอกาสเกิดเหตุการณ์ต่างๆอันเป็นสาเหตุที่จะทำการฝึกไม่ประสบผลสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกด้วยเช่นกัน อาทิเช่น สภาพอากาศมีเมฆมากอาจมีฝนตกหนักจนทำให้เสียภารกิจ
การฝึก ดังนั้นจึงต้องหาพื้นที่สำรองการฝึกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ  หรือบางครั้งในสนามฝึกอาจมีจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้
สนับสนุนการฝึกไม่เพียงพอ อาจต้องร้องขอจากส่วนอำนวยการฝึกจัดหาเพิ่มเติมซึ่งนั่นหมายถึงการบริหาร
งบประมาณในการแก้ปัญหาอีกด้วย ซึ่งมีหัวที่เกี่ยวข้องที่ต้องประเมินดังนี้ 
  - พิจารณากำหนดภัยที่ต้องการ(METT-T) คือ พิจารณาในเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
เองจากสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีหลักการวิเคราะห์ ประกอบด้วย  

แนวเป้า 

แนวยิง 

ท่ีพกั 



๔๕ 

 

   - M : Mission คือ ภารกิจของการฝึกในครั้งนี้คืออะไร 
   - E : Enemy คือ ข้าศึก ในที่นี้อาจจะหมายถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการฝึก 
เช่น อุบัติเหตุจากเครื่องช่วยฝึก  อุบัติเหตุจากจราจรบนถนน ฯลฯ 
   - T : Terrain คือ ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ เส้นทางการเคลื่อนที่ไป – กลับ หรือ
พ้ืนที่อันตราย หรือเครื่องกีดขวางต่างๆที่ถูกสร้างขึ้น ทั้งนี้รวมถึงจุดนัดพบระหว่างทางด้วย 
   - T : Troops คือ การพิจารณากำลังและยุทโธปกรณ์ฝ่ายเรา เป็นการจัดหน่วยตาม
ภารกิจการฝึกท้ังฝ่ายอำนวยการและส่วนทำการฝึก  
   - T : Time คือ การวิเคราะห์เวลาของหน่วยตั ้งแต่ร ับคำสั ่งการฝึกจนถึงการ
ดำเนินการฝึก และสิ้นสุดการฝึก ซึ่งจะหมายถึงเวลาทั้งหมดของการฝึก 
  - ประเมินภัยเพื่อกำหนดความเสี่ยง 
   - พิจารณาโอกาสที่จะเกิด  
   - พิจารณาระดับความรุนแรงเมื่อเกิด 
  - พัฒนามาตรการควบคุมและการตัดสินใจต่อความเสี่ยง 
   - การให้ความรู้ในความเสี่ยงนั้นๆ เช่น อาการฮีสโตรก 
   - การควบคุมทางกายภาพ เป็นการควบคุมภัยคุกคามจากสิ ่งแวดล้อมที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เช่น การควบคุมจราจรบนถนนเพื่อให้แถวนักเรียนที่ทำการ
ฝึกลาดตระเวนเดินข้ามถนนไปให้ได้อย่างปลอดภัย 
   - หลีกเลี ่ยง ปัจจัยต่างๆที ่จะเป็นผลให้เกิดความอันตราย ความเสียหาย หรือ 
บาดเจ็บได ้
  - มาตรการควบคุมการปฏิบัติ 
   - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการฝึกให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยตาม
มาตรการควบคุมการฝึก เช่น น.นิรภัยการฝึก ฯลฯ 
   - การสั ่งการให้ใช้มาตรการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น น.นิรภัยควบคุมด้านความ
ปลอดภัยในการฝึก ประสานหน่วยเกี่ยวข้องในพ้ืนที่การฝึกท่ีไม่ได้อยู่ในแผนการฝึก 
  - กำกับดูแลและประเมินผล 
   - ผู ้อำนาจสูงสุดสั ่งการแต่งตั ้งให้ม ีการกำกับดูแลที ่ด ี รวมถึงคณะกรรมการ
ประเมินผล 
   - การทบทวนหลังการปฏิบัติ 
 
 
 

ประเมินความเสี่ยง 

  ๑ การข้ามถนน จากท่ีพักมายังพ้ืนท่ีฝึก ในการ ไป-กลับ หรือการพกัเข้าห้องน้ำ 
  ๒ อุบัติเหตุที่อาจจะเกดิในระหวา่งการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
      - เมื่อปลอกกระสุนกระเด็นโดนผิวหนังอาจจะทำให้ตกใจหันปืนไปทางเพื่อน 
      - การทำปืนลั่นก่อนคำสั่งยิง 
      - การหันปืนไปมาเมื่อเกดิเหตตุิดขดั  
  ๓  ห้องอาบน้ำเป็นพื้นกระเบื้องทีล่ื่น หากไมร่ะวังอาจจะลื่นล้ม 
  ๔ แมลงและสตัว์มีพิษอาจจะเข้าภายในท่ีพักเนื่องจากเศษอาหาร 



๔๖ 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 

 ๑ การปฏิบตัิในท่ีพัก 
     ๑.๑ ผู้รับการฝึกหา้มรับประทานอาหารในที่พัก 
      ๑.๒ ผู้รับการฝึกจะต้องปิดกระเปา๋ ปิดไฟ ปิดประตูหนา้ต่าง อาคารที่พักให้เรียบร้อยก่อนออกจากท่ีพกั 
      ๑.๓ การไปใช้ห้องน้ำจะต้องสวมรองเท้าแตะ และหา้มวิ่ง 
 ๒ การปฏิบตัิในการข้ามถนน 
      ๒.๑ การเคลื่อนที่ใดๆจะต้องเป็นการเดินแถว และห้ามไปคนเดียวเป็นอันขาด 
      ๒.๒ เน้นย้ำให้ระมัดระวังในการขา้มถนน 
      ๒.๓ การไปเข้าห้องน้ำระหว่างฝึก ให้ขออนุญาตและกลับมารายงานครูฝึกทุกครั้ง 
 ๓ การปฏิบตัิในสนามยิงปืน 
     ๓.๑ ครูฝึกตรวจสอบความพร้อม และความปลอดภัยก่อนการฝึกทุกครั้ง 
     ๓.๒ ผู้ควบคุมการฝึกจะต้องทบทวนกฎนิรภัย และมาตรการฉุกเฉินแก่ผู้รับการฝึกทุกครั้งก่อนการฝึก 
     ๓.๓ กำหนดให้ผูเ้ข้ารับการฝึกทำหน้าท่ีเป็น บัดดี้แกผู่้ทำการยิง โดยใช้อุปกรณ์เก็บปลอกกระสุนมิให้
กระเด็นไปโดนกัน และคอยยกมือแจ้งครูเมื่อเกดิเหตุอาวุธติดขัด รวมทั้งตรวจข้ันตอนการปฏิบัตเิมื่อยงิจบ ก่อนครูเดินมาตรวจ 
     ๓.๔ ครูฝึกผู้ทำหน้าที่ น.นิรภัย จะต้องตรวจการปฏิบัติทุกขั้นตอนอยา่งเคร่งครัด ใช้วิจารณญาณในการ
แจ้งระงับการฝึกแก่ผู้ควบคมุการฝกึได้เมื่อเห็นสมควร 
      ๓.๕ ผู้ควบคุมการฝึกใช้วิจารณญาณในการสั่งระงับการฝึกได้ทันที เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคดิ หรือเหตุที่อาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหต ุ
      ๓.๖ ผู้ควบคุมการฝึกควรใช้อุปกรณ์ขยายเสียงเพื่อป้องกันการสับสนในการสื่อสาร และให้ผู้รับการฝกึทวน
คำสั่งทุกครั้ง 
      ๓.๗ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ให้ปฏิบัตติามแผนฉุกเฉิน 
 

ตัวอยา่ง มาตรการปอ้งกันและแก้ไข 
 

แผนฉุกเฉิน 

๑. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จนท.แพทย์ เป็นผู้ตัดสินใจในการให้พักการฝึก หรือนำส่ง รพ. 
๒. ผู้ควบคุมการยิงรับผิดชอบในการรายงานเหตุแกผู่้อำนวยการฝึกให้ทราบทันที 
๓. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ใหส้ง่ห้องฉุกเฉิน รพ.อนันตมหิดล จ.ลพบุรี 

๔. จนท.แพทย์รับผิดชอบในการติดตอ่ประสานกับ รพ.ทันทีท่ีหน่วยฝึกเข้าพื้นที่  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
เบอร์ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โรงพยาบาลอนนัตมหิดล 

โทร ๐๓๖๗๘๕๘๙๑-๕ 



๔๗ 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายเลขโทรศัพท์ 

โรงพยาบาลอนันตมหดิล 
ฝ่ายควบคมุสนามยิงปืน 
ชย.บน.๒ 
สห.บน.๒ 
พัน.อย.บน.๒ 
บ้านพัก 

โทร ๐๓๖-๗๘๕-๘๙๑-๕ 
โทร ๐๓๖-๗๘๕-๘๙๒-๕ 
โทร ๐๓๖-๗๘๕-๘๙๓-๕ 
โทร ๐๓๖-๗๘๕-๘๙๔-๕ 
โทร ๐๓๖-๗๘๕-๘๙๕-๕ 
โทร ๐๓๖-๗๘๕-๘๙๖-๕ 

 

ตัวอยา่ง เบอร์ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 

 ออกคำสั่งการฝึก(Issue Training Plan)  มีนัยสำคัญคือการออกคำสั่งยุทธการที่เกี่ยวกับการฝึก
ของหน่วย โดยความมุ่งหมายของคำสั่งยุทธการด้านการฝึก คือ การให้ผู้บังคับหน่วยรองทราบ สิ่งสำคัญเพ่ือ
ดำเนินกลยุทธ์ สิ่งสำคัญเหล่านี้ ได้แก่ สถานการณ์ ภารกิจ การมอบกิจเฉพาะให้แก่กองกำลัง/หน่วย และการ
จัดให้มีการสนับสนุนการช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้การฝึกนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคำสั่งสมบูรณ์หรือ
คำสั่งเป็นส่วนๆ ย่อมจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อตกลงใจและแนวความคิดในการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาที่ได้
ประกาศไว้เป็นหลัก  ทั้งนี้จะออกเป็นคำสั่งการฝึก เช่น การฝึกยิงปืนประจำปีของพลทหารประจำการ การฝึก
ป้องกันฐานบิน การฝึกปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน ฯลฯ มีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ 
  - การออกคำสั่งยุทธการ 
  - คำแนะนำการฝึก 
  - ตารางการฝึก 

 ซักซ้อมขั้นตอน(Rehearse) หลังจากที่ดำเนินการออกคำสั่งเตรียมการและคำสั่งยุทธการแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปเป็นการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติก่อนที่ผู้รับการฝึกจะมาทำการฝึก ซึ่งจะเป็นวิธีการปฏิบัตินัด
แนะแนวทางการฝึกของครูฝึก หรือผู้ประเมิน หรือข้าศึกสมมุติ เพ่ือให้การฝึกออกมาได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 
ไม่มีข้อขัดข้อง หรือข้อโต้แย้งจากการฝึกในระหว่างการฝึก โดยจะต้องจัดสรรเวลาให้เพียงพอเพื่อทำการ
ซักซ้อมก่อนการฝึก มีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ 
  - การจัดให้ครูฝึก ,ผู้ประเมิน และข้าศึกสมมุติ ทำการซักซ้อมการฝึก 
  - ตารางเวลาสำหรับการซักซ้อมส่วนเตรียมการ 

 ตรวจสอบครั้งสุดท้าย(Conduct Pre – Execution Checks) เพ่ือยืนยันข้อมูลในการประสานงาน
และดำเนินการของส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการฝึกแต่ละครั้ง ทั้งส่วนอำนวยการและส่วนฝึกต้องมีความเข้ าใจ
หนทางการปฏิบัติของตนอย่างแม่นยำร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังพล ธุรการ ยุทธการ ส่งกำลังบำรุง หรือ
กิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานหรือเพื่อให้เกิดผิดพลาดน้อยที่สุด ซึ่งจะมีกรรมวิธี
ขั้นตอนต่างๆเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน โดยมีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ 
  - รายการตรวจสอบ Check List 
  - จัดการประชุม 
  - การประสานงานในทุกระดับ 

ขั้นตอนการ ทบทวนตามแผน ซักซ้อมความเข้าใจ และตรวจสอบคร้ังสุดท้าย 
(Issue Training Plan, Rehearse, Conduct Pre-Execution Checks) 



๔๘ 

 

หัวข้อ Check        หมายเหตุ 

๑ ขั้นเตรียมงานก่อนการฝึก     

วางแผนดำเนินการ     

     ระบุวัตถุประสงค์และประเภทของการฝึก เชื่อมโยงเข้ากับ รกสภ.     

     งานด้านกำลังพล ระบุคณุสมบัติ กำหนดโครงสร้างการปกครอง     

     จัดทำตารางควบคุมการปฏิบตัิ เดือน /สัปดาห/์วัน     

     ประสานพ้ืนท่ีทำการฝึก และระบุรายการเครื่องช่วยฝึก     
     งานด้านอำนวยการ  งบประมาณ  ที่พัก   ยานพาหนะ  อนุมัติ
เคลื่อนย้ายกำลัง     

     ช้ีแจงหน่วยเหนือ  ตารางเวลา  เตรียมการประเมินความเสี่ยง     

     ตารางประสานสอดคล้อง   

ฝึกครูฝึก     

     กำหนดหน้าท่ีครูฝึก  ผู้ประเมนิ  ข้าศึกสมมติ  น.นิรภัย     

     ครูฝึกต้องแสดงให้เห็นว่ามคีวามชำนาญในกิจท่ีไดร้ับมอบหมาย     

     จัดทำ Lesson Plan     

     ตารางเวลาการฝึกของครูฝึก     

ตรวจภูมิประเทศ     

     ออกตรวจพ้ืนท่ีทำการฝึก     

     ซักซ้อมกับครูฝึกแตล่ะส่วนในพื้นที่จริง     

ประเมินความเสี่ยง     

     พิจารณากำหนดภยัที่อันตราย     

     ประเมินภัยเหล่านั้นเพื่อจัดลำดับโอกาสที่จะเกิด และความรุนแรง     

     กำหนดมาตรการควบคุม ให้ความรู้ ควบคุม หลีกเลี่ยง     

     นำมาตรการไปใช้ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  สั่งการใช้มาตรการ     

     กำกับดูแลและประเมินผล  (หน้าท่ี ผอ.การฝึก และ AAR)     

ออกคำสั่ง     

      คำสั่งยุทธการ  คำแนะนำการฝึก  ตารางการฝึก     

ซักซ้อมขั้นตอนให้เกิดความเข้าใจ     

      ทบทวนการปฏิบัติตามรายการประสานสอดคล้อง   

      ทดลองการประเมินเพื่อให้เกดิมาตรฐานเดยีวกัน   

หัวข้อ Check หมายเหตุ 



๔๙ 

 

ตรวจสอบคร้ังสุดท้าย   

        ตรวจสอบความพร้อมกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ     

        ตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์     

        ตรวจสอบการข่าว สภาพอากาศ มาตรการควบคมุความเสี่ยง   

๒ การควบคุมระหว่างการฝึก     

       มุ่งสู่เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ ตามแผนการฝึก     

       ตรวจก่อนเริ่มเคลื่อนยา้ย/เริม่ฝึก (มาตรการนริภัย)   

       ถูกต้อง สมจริง  ปลอดภัย  มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ       

       AAR ครูฝึก กับผู้รับการฝึก      

       ฝึกซ้ำ เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด     

       รายงานผลผู้ควบคุมการฝึก/กอฝ.ฯ   

๓ การคืนสภาพหลังการฝึก     

       ตรวจสอบจำนวน และซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ ์     

       ตรวจสอบยอดกำลังพล และอุปกรณ์ประจำตัว     

       ส่งมอบพ้ืนท่ีการฝึกคืน     

       AAR บุคคลากรในกองฝึก     

       ตรวจความเรียบร้อยครั้งสดุท้าย     
 

ตัวอยา่ง ขั้นตอนการ ทบทวนตามแผน ซักซ้อมความเข้าใจ และตรวจสอบคร้ังสุดท้าย 

 

แบบบันทึกผลการยิงปืนในสนามยิงปืนทราบระยะ 

ชื่อ – สกุล ยิงเข้าเป้าที่ระยะ สรุปผล 

๗๕ เมตร ๑๗๕ เมตร ๓๐๐ เมตร 

พลฯ วินัย  ใจด ี ๑๐ ๑๕ ๖ T 

พลฯ สุขสันต์  มีพร้อม ๘ ๑๒ ๕ P 

...... ...... ...... ...... ...... 

...... ...... ...... ...... ...... 

...... ...... ...... ...... ...... 

 

ตัวอยา่ง แบบบันทกึผลการฝกึยิงปืนในสนามยิงปืนทราบระยะ 

 
 
 



๕๐ 

 

แบบบันทึกผลการยิงทดสอบ สนามยิงปืนทราบระยะ ๑๗๕ เมตร 

ชื่อ-สกลุ คะแนนยิงฝึก (๕๐ นัด) ยิงสอบ 
๕๐ นัด 

สรุปผล 
ท่านอนยิง ท่านั่งราบยิง ท่านั่งสูงยิง ท่านั่งคุกเข่ายิง ท่ายืนยิง 

พลฯ วินัย  ใจด ี ๗๐ ๕๐ ๔๐ ๒๐ ๑๕ ๓๔๕ P 

พลฯ สุขสันต์  มีพร้อม ๗๐ ๕๓ ๗๒ ๖๖ ๕๕ ๒๔๙ U 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

 
สรุปผลการฝึก   P .  U . T 
P คือ ผ่านการฝึกแต่ยังคงมีข้อบกพร่องไม่รุนแรง ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติม ในลักษณะฝึกทบทวน 
U คือ ผลการฝึกไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้องการการฝึกใหม่ 
T คือ ผ่านเกณฑม์าตรฐานการฝึก ให้ฝึกเพื่อดำรงขีดความสามารถ 
 

ตัวอยา่ง แบบบันทกึผลการยิงทดสอบ สนามยิงปืนทราบระยะ ๑๗๕ เมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

ขั้นการควบคุมการฝึก(Conduct of Training) 

 

การควบคุมการฝึก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การตรวจสอบก่อนเริ่มการฝึก(Conduct Pre-Combat Checks) ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการฝึกควร
ดำเนินขั้นตอนเริ่มแรกก่อนการฝึกโดยการตรวจสอบความพร้อมต่างๆ โดยสามารถทำการตรวจสอบร่วมกับ
นายทหารนิรภัยและครูฝึกประจำการฝึกนั้นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการฝึกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่ทำการ
ตรวจสอบสามารถนำรายการตรวจสอบ(Check List)มาช่วยในตรวจสอบ จะทำให้ง่ายในการตรวจและข้อมูลที่
ต้องทำการตรวจครบถ้วนไม่เกิดข้อผิดพลาดเมื่อปฏิบัติจริง มีหัวข้อสำคัญ ได้แก่ 
  - สถานที่ที่ใช้ในการตรวจสอบก่อนเริ่มการฝึก ทั้งนี้สามารถกระทำได้ทั้ง ณ ที่ตั้งของหน่วย 
หรือ ณ กองอำนวยการฝึก นอกที่ตั้ง ฯลฯ 
  - ดำเนินการตรวจสอบความพร้อม 4M ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ Man ,Material 
,Money ,Method (คน/วัตถุ/งบประมาณ/วิธีการ)  
 
 

          
         - การตรวจสอบก่อนเริ่มการฝึก 
         - การกำกับและประเมินมาตรการนิรภัย 
         - มาตรการควบคุมด้านนิรภัย 
         - การดำเนินการฝึก 
         - การทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึก 
         - การฝึกซ้ำ 



๕๒ 

 

 

ตารางรายการตรวจสอบก่อนเร่ิมการฝึก 

รายการตรวจสอบ 
Check 

เรียบร้อย ไม่เรียบร้อย 

ตรวจความพร้อมของสนามยิงปืน พร้อมดำเนินการฝึก X  

ปืน เป้า กระสุน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกได้ถูกเตรียมไว้เรยีบร้อยครบถ้วน X  

ตรวจสอบสภาพอากาศ และข่าวสารที่มีผลกระทบ X  

ครูฝึก ผูค้วบคุมการฝึก พร้อมปฏบิัติ X  

รถพยาบาล แพทยส์นาม พร้อมปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน X  

ช้ีแจงก่อนปฏิบัติดังนี ้ X  

กฎนิรภัยในสนามยิงปืน  X 

การปฏิบัตเิมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน X  

หลักพ้ืนฐานพลแม่นปืน และข้อเนน้ย้ำ ๘ ประการ X  

ครูฝึกสาธิตขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดรวมทั้งการยิง จนถึงการเดินกลับมายังแนวรอคอย  X 

น้ำดื่มมีจำนวนเพียงพอ X  

 

ตัวอย่าง ตารางรายการตรวจสอบก่อนเริ่มการฝึก 

 การกำกับและประเมินมาตรการนิรภัย(Supervise , Evaluate Hazard Control) การประเมิน
และกำกับดูแลด้านนิรภัยการฝึกถือเป็น หัวใจสำคัญของการฝึก “เพราะหากการฝึกใด มีการได้รับบาดเจ็บ
หนักหรือเสียชีวิตแล้ว จะถือว่าการฝึกนั้นขาดประสิทธิภาพ” โดยอันตรายที่จะมักจะเกิดขึ้นจากการฝึกกับผู้รับ
การฝึก ได้แก่ อุบัติเหตุจากการถูกยิง อุบัติเหตุจากของมีคมเช่นมีดบาด การเกิดโรคลมร้อนหรือโรคฮีสโตรก 
การเกิดโรคหัวใจ อุบัติเหตุจากการตกเชือก อุบัติเหตุจากการจมน้ำ เป็นต้น อันตรายเหล่านี้นับว่าเป็นความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้และไม่ควรมองข้าม เพราะอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคภัย
เหล่านี้สามารถนำมาซึ่งการเสียชีวิตของผู้รับการฝึกได้ นิรภัยในการฝึกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นผู้ที ่จะทำ
ตรวจสอบก่อนการฝึกหรือผู้ควบคุม รวมทั้งครูฝึกและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเข้าใจกรรมวิธีการฝึก เข้าใจสิ่ง
อุปกรณ์หรือของที่ต้องใช้สนับสนุนการฝึกในแต่ละหัวข้อการฝึก ควรหลีกเลี่ยงหรือเพิ่มมาตรการการควบคุม
เข้มงวดในขั้นตอนอันตรายต่างๆที่จะเป็นความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้รับการฝึก สามารถ
กำหนดหนทางการส่งกลับสายแพทย์ได้ ทั้งการดำเนินการปฐมพยาบาลขั้นต้น การลำเลียงผู้ป่วย เส้นทางการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย สถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ใกล้ที่สุด ตลอดจนการประสานการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่แพทย์ ให้มีความพร้อมตลอดการฝึก ในบางการฝึกที่
มีการเดินทางในภูมิประเทศอาจจะต้องมีการประสานหน่วยบินหรือฝูงบินค้นหาเพ่ือช่วยเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่
และอากาศยาน ฮ. สนับสนุนในกรณีที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ  เป็นต้น ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงเป็นการ
ประเมินอันตรายและมาตรการควบคุมการฝึกก่อนนำไปสู่กรรมวิธีในการควบคุมซึ่งจะอยู่ในหัวข้อต่อไป 



๕๓ 

 

 มาตรการควบคุมด้านนิรภัย(Implement Hazard Control) การดำเนินการควบคุมการฝึกโดยผู้
ควบคุมการฝึกจะพิจารณาแล้วว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่มีความเสี่ยงในเรื่องใดบ้าง จากนั้นจะทำการวางมาตรการ
ป้องกันเพื่อมิให้เกิดอันตรายระหว่างการฝึก โดยควรมีการแต่งตั้งนายทหารควบคุมการฝึก นายทหารนิรภัย
การฝึก ซ่ึงตำแหน่งหน้าท่ีนีจ้ะต้องเป็นผูมี้คุณวุฒิและวฒิุภาวะมากกว่าหวัหน้าครูฝึกระดับหน่ึง เพ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจในบางเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงระหว่างการฝึก ทั้งนี้การวางมาตรการอุปกรณ์เพ่ือช่วยป้องกันอันตราย
ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน  โดยจะต้องมีการเตรียมการทั้งจากส่วนอำนวยการฝึกที่ต้องจัดการเตรียมให้และใน
ส่วนผู้รับการฝึกที่ต้องจัดหามาใช้ส่วนตัว ตัวอย่าง มาตรการควบคุมนิรภัยการฝึก เช่น การเตรียมแว่นกัน
สะเก็ดกระสุนกระเด็นเข้าตาและที่อุดหูสำหรับการยิงปืน เป็นมาตรการการฝึกที่ผู้รับการฝึกต้องจัดเตรียมมา  
การเตรียมเชือก ๑๒๐ ฟุต ผูกรั้งผู้ที่ทำการฝึกโรยตัวจากหน้าผาจำลอง เป็นมาตรการที่กองอำนวยการต้อง
จัดเตรียมให้  การเตรียมกระบอกฉีดน้ำเพ่ือฉีดละอองน้ำให้ทหารกองประจำการหลังจากทำการฝึกในสนามที่มี
อากาศร้อนจัดนานกว่า ๓๐ นาที เป็นมาตรการกันการเป็นโรคลมร้อน เป็นต้น  
 

 

 การดำเนินการฝึก(Execute Training) การดำเนินการฝึกเป็นกรรมวิธีหัวใจของกระบวนการฝึก
ตามแผนการฝึก ซึ่งต้องประกอบด้วยปัจจัยตั้งแต่เริ่มต้นก่อนการฝึกและระหว่างการฝึก การดำเนินการฝึกจะ
ออกมาได้ดีมากหรือไม่นั้น สิ่งสำคัญคือ “การออกแบบการฝึกให้มีความสมจริงมากที่สุด โดยอยู่บนพื้นฐาน
ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิผล” หากการฝึกได้สามารถกระบวนการทั้งหมดได้ครอบคลุมตามนี้จะถือว่า 
“สำเร็จไปเกินครึ่ง” ทัง้นี้ผู้ควบคุมการฝึก และครูฝึกจะต้องทำการฝึกผู้รับการฝึกให้เป็นไปตามแผนการฝึกที่ได้
จัดเตรียมเอาไว้ การทำผิดจากที่วางแผนไว้ถือเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะเนื่องจากจะไม่สามารถ ควบคุม
กระบวนการฝึกได้แล้ว อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องได้ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งชีวิตของผู้รับการฝึกได้เลยทีเดียว  

 การทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึก( Conduct After Action Review) สำหรับในเรื่องของการ
ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกในหัวข้อนี้ มีลักษณะเป็นการพูดคุยชี้แจงถึงสิ่งที่ผู้รับการฝึกได้เพิ่งปฏิบัติไป  
เปรียบเสมือน “การสรุปย่อยเฉพาะในเรื่องของขั้นตอนที่มีปัญหาหรือข้อสงสัย” อาจมีข้อแก้ไขหรือเสนอแนะ
ในทันทีระหว่างครูฝึกกับผู้รับการฝึก บางครั้งเมื่อทำการทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกไปแล้ว อาจทำการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกไปเลยก็เป็นได้ก่อนทำการฝึกในครั้งต่อไปหากเห็นว่าการฝึกที ่ผ่านมามีความ
อันตรายกว่าที่คาดคิดไว้ ทั้งนี้การทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกจะเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการฝึกซ้ำครั้ง
ต่อไป การทบทวนหลังการฝึกสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาในระหว่างห้วงการฝึก โดยอาจใช้เวลาในห้วงใดห้วง
หนึ่งของการฝึกก็ได้ เช่น เวลาพักประจำชั่วโมง เวลาพักหลังฝึกยิงปืนประจำสถานีเสร็จ ฯลฯ โดยบางครั้งครู
ฝึกอาจเปิดโอกาสให้มีการซักถามถึงขั้นตอนที่มีข้อสงสัยจากผู้รับการฝึก ในระหว่างการฝึก จากนั้นครูฝึกจะ
ดำเนินการชี้แจงถึงข้อสงสัยนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และนำข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดนั้นมาปรับแก้
และทำการฝึกในรอบต่อไปใหม่ ทั้งนี้มีหลักพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกดังนี้ 
  - ทบทวนว่าอะไรที่ควรจะต้องเกิดขึ้นบ้าง 
  - ทบทวนว่าอะไรบ้างที่เกิดขึ้น 
  - พิจารณาว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด 
  -  พิจารณาว่าทำอย่างไรสิ่งต่างๆจะเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิผล 

 



๕๔ 

 

 การฝึกซ้ำ( Retrain at First Opportunity) ควรเริ่มทำการฝึกซ้ำในโอกาสแรกทันทีที่ทำการ
ทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกเสร็จ เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วางแผนการฝึก
จะต้องจัดสรรเวลาตรงนี้ไว้ด้วยผนวกกับงบประมาณการฝึกที่จะเพ่ิมมากข้ึน อาทิเช่น เชื้อเพลิง กระสุนที่ใช้ฝึก
ยิง ค่าใช้สอยต่างๆ เพื่อสนับสนุนในการฝึกซ้ำนั้นๆ 

ขั้นการฟื้นฟูหลังจากการฝึก(Recovery from Training) 
 

การฟื้นฟูหลังจากการฝึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ ัดการซ ่ อมบำร ุ งและตรวจสอบย ุท โธปกรณ ์ท ั ้ งหมด (Conduct After Operations 
Maintenance)  ขั ้นตอนการปฏิบัติเมื ่อเสร็จกิจการฝึกแล้ว ให้ดำเนินการตรวจยอดอาวุธยุทโธปกรณ์ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะ และของอื ่นๆ ที ่สนับสนุนการฝึกว่าครบหรือไม่ มีส่วนใดขาดหาย จากนั้นทำการ
ปรนนิบัติบำรุงรักษาให้เรียบร้อย เช่น ปืนที ่ทำการฝึกยิงให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย 
ยานพาหนะล้างทำความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่เตรียมรอส่งคืนให้เรียบร้อย โดยกระบวนการซ่อมบำรุง
เป็นเรื่องแรกท่ีหลังจากผู้ทำการฝึกฝึกเสร็จต้องปฏิบัติทันทีเพ่ือกันการสูญหายของอุปกรณ์และรักษาสภาพยืด
อายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์ในอีกทางหนึ่ง 

         - จัดการซ่อมบำรุงและตรวจสอบยุทโธปกรณ์ทั้งหมด 
         - การตรวจสอบยอดอาวุธยุทโธปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารที่รับผิดชอบ 
         - การส่งคืนวัสดุและอุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที่การฝึก 
         - ดำเนินการคืนพื้นที่การฝึก 
         - การประชุมหลังการฝึก 
         - การจัดระเบียบผู้รับการฝึกรายบุคคล 
         - ตรวจสอบความเรียบร้อยครั้งสุดท้าย 
         - การประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และทบทวนในภาพรวม 



๕๕ 

 

 การตรวจสอบยอดอาวุธยุทโธปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารที่รับผิดชอบ (Equipment 
Accountability) ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากกำลังพลได้ทำการซ่อมบำรุงล้าง
ทำความสะอาด ตรวจเช็คในขั้นต้นเรียบร้อย ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบยอดอย่างละเอียดเพ่ือรอจัดคืนเข้า
คลังเก็บคลังแสง ซึ่งหลักสำคัญต้องมีหลักฐานเอกสารอ้างอิงรับผิดชอบว่าใครเป็นผู้เบิกออกไป ใช้ทำอะไร ยอด
เท่าไร่ ทั้งนี้จะต้องได้รับการเซ็นอนุมัติการเบิกจ่ายจากผู้บังคับหน่วยอย่างถูกต้องเป็นระเบียบ หลักๆคือ 
ใบอนุญาต ใบอนุมัติ หลักฐานอนุมัติการเคลื่อนย้ายกำลัง  ซึ่งจะเป็นเรื่องของส่วนส่งกำลังบำรุงกับผู้รับผิดชอบ
รายบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้รับผิดชอบการฝึก ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก และผู้รับการฝึก 

 การส่งคืนวัสดุและอุปกรณ์ ที ่ได้รับการสนับสนุนในพื้นที ่การฝึก (Turn in Support Item) 
ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเก็บนำอาวุธยุทโธปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ กลับคืนส่งคลังเก็บคลังแสงของหน่วยให้
เรียบร้อย นอกจากนี้อาจจะมีอุปกรณ์หรือสิ่งของที่หน่วยผู้ทำการฝึกต้องคืนให้กับหน่วยทหารอื่นที่ได้หยิบยืม
มาใช้ในการสนับสนุนการฝึก สาเหตุอาจเพราะจากการขาดแคลนหรือไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งของเหล่านั้นประจำ
หน่วยเพื่อใช้ในการฝึกอยู่แต่เดิมก่อนหน้านี้  

 ดำเนินการคืนพื้นที่การฝึก(Close Out Train Site) เป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
การฝึกทั้งหมด ส่วนอำนวยการและส่วนฝึกทุกคนต้องช่วยกันดูแลสถานที่การฝึกให้อยู่ในความเรียบร้อย
เหมือนเดิม ได้แก่ เรื่องความสะอาดของสถานที่ต่างๆ ห้องประชุม ห้องนอน ห้องน้ำ ปิดประตูหน้าต่างห้องพัก
ห้องทำงาน การปิดไฟปิดน้ำในส่วนที่ไม่ใช้แล้ว การถอดปลั๊กท่ีไม่จำเป็นออก  โดยถือเป็นระเบียบปฏิบัติสำคัญ
ที่ทุกหน่วยกรมกองต้องทำ เพราะเป็นการแสดงออกถึงความมีวินัย มีระเบียบ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ทหาร
ผู้น้อย 

 การประชุมหลังการฝึก(Conduct After Action Review) เป็นการประชุมสรุปในภาพรวมของ
การฝึก ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นส่วนอำนวยการฝึกเป็นหลักเพื่อชี้แจงข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นจากการฝึก
ให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อพิจารณาหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น พิจารณาข้อแก้ไขและข้อเสนอแนะการ
ทำงานร่วมกันในอนาคต เนื้อหาของการประชุมมีหัวข้อสำคัญทั่วไป อันได้แก่  
  - งานด้านกำลังพล ได้แก่ โครงสร้างการจัดกำลังพลทั้งฝ่ายอำนวยการและผู้เข้ารับการฝึก 
การจัดคนให้ถูกกับงาน ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละบุคคล เป็นต้น 
  - งานด้านธุรการ ได้แก่ การรายงานลายลักษณ์อักษรในเรื่องต่างๆ มีทั้ง หนังสือเชิญประชุม
เตรียมการฝึก หนังสือขอเคลื่อนย้ายกำลังเข้าพื้นที่การฝึก หนังสือของรับการสนับสนุนสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ
เพ่ือช่วยให้การฝึกบรรลุผล หนังสือรายงายสรุปผลการฝึก เป็นต้น 
  - งานด้านยุทธการ ได้แก่ การวางแผนการฝึก การวางแผนการเคลื่อนย้ายกำลัง การจัดคน
รับผิดชอบสถานีฝึก เป็นต้น 
  - งานด้านส่งกำลังบำรุง ได้แก่ การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ 
อาหารน้ำ เครื่องมือและวัสดุต่างๆ เป็นต้น เพ่ือช่วยในการฝึกให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึก   - 
งานด้านกิจการพลเรือน ได้แก่ การถ่ายภาพการฝึกเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา การประชาสัมพันธ์ให้ผู้อ่ืน
หรือประชาชนในพื้นที่รับทราบเพื่อกันการเข้าใจผิด การสนับสนุนภาพถ่ายการฝึกให้กับหน่วยงานพลเรือนใน
กรณีที่หน่วยเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนสิ่งอำนวยการฝึกต่างๆจากหน่วยงานพลเรือนนั้นๆ เช่น การอนุญาตให้ 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพการฝึกปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน ณ ท่าอากาศ
ยานอุดร สาเหตุเนื่องมาจากการได้รับการสนับสนุนอากาศยานพาณิชย์เพื่อช่วยในการฝึกของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการพิเศษจาก บริษัท สายการบินนกแอร์ฯ เป็นต้น 



๕๖ 

 

 การจัดระเบียบผู้รับการฝึกรายบุคคล(Individual Soldier Recovery) การตรวจสอบความพร้อม
ของกำลังพลทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อนทั้งหมดจะดำเนินการเคลื่อนย้ายกำลังกลับที่ตั้ง การตรวจสอบสิ่งต่างๆ
รายบุคคล ได้แก่ อุปกรณ์ของเครื่องใช้ส่วนตัว อุปกรณ์ของประจำหน่วย อุปกรณ์ของที่ต้องคืนหน่วยภาคสนาม
หรือเจ้าของพื้นที่ที่ได้หยิบยืมไป เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดควรจัดผู้รับผิดชอบทำรายการอุปกรณ์
ของต่างๆท่ีมีเพ่ือช่วยในการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนทำการเคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งหน่วย  

 ตรวจสอบความเรียบร้อยครั้งสุดท้าย(Conduct Final Inspections) การตรวจสอบในภาพรวม
ของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทั้งหมด ซึ่งจะไม่ละเอียดแต่จะครอบคลุมส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ มีรายการตัวอย่าง 
ได้แก่  อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลคืนครบหรือไม่ อุปกรณ์ท่ีนำมาจากหน่วยครบหรือไม่ การเตรียมการส่งมอบ
คืนพื้นที่เรียบร้อยหรือไม่ การคืนอุปกรณ์ที่ยืมจากหน่วยในพื้นที่เรียบร้อยหรือไม่ การเงินจัดการค่าใช้จ่าย
เรียบร้อยหรือไม่ การทบทวนการปฏิบัติหลังการฝึกเรียบร้อยหรือไม่ เป็นต้น 

 การประเมินผล การบริหารความเสี่ยง และทบทวนในภาพรวม(Conduct Risk Management 
Assessment and Review)  การประเมินผลและการจัดทำการบริหารความเสี่ยงถือเป็นเรื่องที่หน่วยงาน
ระบบราชการทุกหมู่เหล่าในปัจจุบันต้องทำและปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยผลสรุปของการประเมินผลการ
ฝึกและรายละเอียดข้อมูลการบริหารความเสี่ยงนี้ สามารถนำไปทำการประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณใน
การฝึกแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดี  จนเกิดการพัฒนาระบบราชการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนด
ทิศทางการฝึกในโอกาสต่อไปได้อย่างเหมาะสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการฝึก 

ขั้นเตรียมการส าหรับการฝึก(Prepare) รายละเอียด 
เลือกภารกิจ - ......................................................................................................................................................... 

วางแผนการฝึก 

- Who ใคร/คนกลุ่มใด/หน่วยใด....................................................................................................... 
           คุณสมบติัผูเ้ขา้รับการฝึก........................................................................................................ 
- What วตัถุประสงค/์ประเภทการฝึก................................................................................................ 
            เช่ือมโยงวตัถุประสงคก์ารฝึกเขา้กบั รกสภ. ......................................................................... 



๕๗ 

 

- When เวลาของการฝึกในแต่ละกิจและประเภทการฝึก................................................................... 
            พิจารณาห้วงเวลาการฝึก........................................................................................................ 
- Where การประสานสนามฝึก/พื้นท่ีฝึก........................................................................................... 
              เคร่ืองช่วยฝึกที่ตอ้งการ......................................................................................................... 
              งานฝ่ายอ านวยการต่างๆ - งบประมาณ………………………………................................. 
                                                      - คมส./ยานพาหนะ…………………………………………… 
                                                      - ขออนุมติัเคลื่อนยา้ยก าลงั…………………………………….. 
                                                      - ท่ีพกัและการประกอบเลี้ยง……………………………………. 
- Back Brife                                  - ช้ีแจงแผนแก่หน่วยเหนือ.................................................................. 
                                                      - รายละเอียดวตัถุประสงคก์ารฝึก.................................................. 
                                                      - ฉากสถานการณ์........................................................................... 
                                                      - ความตอ้งการการสนบัสนุน........................................................ 
                                                      - ตารางเวลา.................................................................................... 
                                                      - เตรียมการประเมิน....................................................................... 
                                                      - การบริหารความเส่ียง................................................................. 

การฝึกครูฝึก 

- ก าหนดมอบหมายครูฝึก............................................................................................................... 
                                                      - ผูป้ระเมิน............................................................................... 
                                                      - ขา้ศึกสมมติุ............................................................................ 
- ตวัอยา่งครูฝึก.................................................................................................................................. 
- รายการตรวจสอบเพื่อการเตรียมตวัของครูฝึก................................................................................. 
- ตารางเวลาการฝึกครู....................................................................................................................... 

ตรวจภูมิประเทศ/สนามฝึก - ออกตรวจสนามยิงปืน,สนามฝึก และพื้นท่ีการฝึก......................................................................... 
- ซกัซ้อมความเขา้ใจกบัครูฝึก/ขา้ศึกสมมุติ และผูป้ระเมิน.................................................................... 

ประเมินสถานการณ์การฝึก 

- พิจารณาก าหนดภยัท่ีตอ้งการ(METT-T)…………………………………………………………….. 
- ประเมินภยัเหล่านั้นเพื่อก าหนดความเส่ียง........................................................................................... 
                                                       - โอกาสท่ีจะเกิด............................................................................... 
                                                       - ระดบัความรุนแรงเมื่อเกิด...............................................................            
- พฒันามาตรการควบคุมและการตดัสินใจต่อความเส่ียง......................................................................... 
                                                       - ให้ความรู้......................................................................................... 
                                                       - ควบคมุทางกายภาพ........................................................................ 
                                                       - หลีกเลี่ยง………………………………………………………… 
- น ามาตรการควบคุมไปใช.้................................................................................................................... 
                                                        - แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบ....................................................................... 
                                                        - สั่งการใชม้าตรการควบคุม............................................................ 
- ก ากบัดูแลและประเมินผล.................................................................................................................... 
                                                        - เป็นหนา้ท่ีของ ผอ. การฝึก……………………………………….. 
                                                        - ใชเ้ทคนิค ARR…………………………………………………… 
 

ขั้นเตรียมการส าหรับการฝึก(Prepare)(ต่อ) รายละเอียด 

ออกค าสั่งการฝึก 
- ค าสั่งยทุธการ................................................................................. 
- ค าแนะน าการฝึก............................................................................ 
- ตารางการฝึก.................................................................................. 

ซกัซ้อมขั้นตอน 
- จดัให้ครุฝึก/ผูป้ระเมิน/ขา้ศึกสมมุติ ไดท้ าการซกัซ้อมขั้นตอนการฝึก.............. 
- จดัสรรเวลาส าหรับการซกัซ้อมน้ีให้เพียงพอ................................................... 

ตรวจสอบคร้ังสุดทา้ย 
- รายการตรวจสอบ Check List…………………………………….. 
- จดัการประชุม................................................................................... 
- การประสานงานในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง........................................ 



๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นควบคุมการฝึก(Conduct) รายละเอียด 

ตรวจการเร่ิมฝึก 

- ตรวจความพร้อม ณ ..................................................................................... 
                        - ก าลงัพล................................................................................ 
                        - อาวุธยทุโธปกรณ์/คมส./ยานพาหนะ.................................... 
                        - ยทุธวิธี................................................................................. 
                        - งบประมาณ/เบ้ียเลี้ยง/ค่าใชจ่้าย/ค่าใชส้อย.......................... 

ก ากบัและประเมินมาตรการควบคุมภยัอนัตราย - .................................................................................................. 
การน ามาตรการควบคุมภยัอนัตรายมาใช้ - .................................................................................................. 

การด าเนินการฝึก 

- ออกแบบการฝึก........................................................................................... 
- สมจริง......................................................................................................... 
- ปลอดภยั....................................................................................................... 
- มีประสิทธิผล................................................................................................. 

จดัการทบทวนหลงัการปฏิบติั AARs (ครูฝึกกบัผูรั้บการฝึก) 

- ทบทวนว่าอะไรท่ีควรจะตอ้งเกิดข้ึนบา้ง....................................................... 
- ทบทวนว่าอะไรบา้งท่ีเกิดข้ึน.......................................................................... 
- พจิารณาว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด........................................................................... 
- พิจารณาว่าท าอยา่งไรส่ิงต่างๆจะเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิผล.......................... 

การฝึกซ ้า 
- ท าการฝึกซ ้าในโอกาสแรกทนัทีท่ีเสร็จส้ิน AAR………………………….. 
- จดัให้มีการฝึกซ ้าภายหลงัส้ินการฝึกนั้น........................................................ 
- จดั งบประมาณ/เวลา สนบัสนุนการฝึกซ ้า..................................................... 

ขั้นการฟ้ืนฟูหลงัจากการฝึก(Recovery) รายละเอียด 
จดัการซ่อมบ ารุง/ตรวจสอบยทุโธปกรณ์ทั้งหมด - ............................................................................................................... ........ 

แน่ใจว่ายทุโธปกรณ์/คมส./เอกสารส าคญัย่ิงไม่สูญหาย - ...................................................................................................................... 
ยอดก าลงัพลและอุปกรณ์ประจ าตวั - ....................................................................................................................... 

ปิด/ส่งมอบคืนสนามยิงหรือพื้นท่ีการฝึก - ....................................................................................................................... 

ด าเนินการ AARs(ระหว่างบุคคลใน กอ.ฝึก) 

- ความสามารถตามกิจ/วตัถุประสงคก์ารฝึกของผูเ้ขา้รับการฝึกถูกพฒันาให้มีความ
ช านาญ หรือไม่.................................................................................................. 
- การวางแผนของ กอ.ฝึกนั้น 
                        - เลือกประเภทของการฝึกไดถู้กตอ้งเหมาะสมหรือไม่................                  
- เลือกการผสมผสานระหว่างการฝึกจริงกบัการฝึกดว้ยเคร่ืองช่วยฝึกจ าลองได้
ถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่..................................................................................... 
                        - เลือก Who What When Where ไดถู้กตอ้งเหมาะสมหรือไม่..... 
- การเตรียมการของ กอ.ฝึก นั้น 
                        - เลือก กิจท่ีมาท าการฝึกไดเ้หมาะสมหรือไม่.............................. 
                        - เลือกการจดัล าดบัขั้นตอนการฝึก ไดเ้หมาะสมหรือไม่.............. 
                        - จดัครูฝึก และผูป้ระเมินเพียงพอหรือไม่.................................... 
                        - จดัขา้ศึกสมมุติเพียงพอหรือไม่................................................. 
                        - ตอ้งการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง ขั้นตอนการตรวจก่อนด าเนินการ
ฝึกหรือไม่........................................................................................................... 

ตรวจความเรียบร้อยคร้ังสุดทา้ย - ........................................................................................................................ 



๕๙ 

 

บทที่ ๕ การประเมินผล 
 
 การประเมินผลการฝึกจะเป็นมาตรการการวัดขีดความสามารถของกำลังพล ผบ.ชา และหน่วยนั้นๆ 
โดยมุ่งเน้นไปในด้านการประเมินกระบวนการฝึกตั้งแต่เริ่มต้นจนจบตามวงรอบของการจัดการฝึก จนได้ผลการ
ประเมินอย่างละเอียดจากแผนการฝึก อันจะเกิดเป็นพื้นฐานในการประเมินผลของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
ของหน่วย อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดแนวทางการฝึกและวัตถุประสงค์ในการฝึกแต่ละครั้งได้เป็นอย่างดี การใช้
การประเมินผลนี้จะนำไปใช้ในการประเมินด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล อันได้แก่ พ้ืนฐานความรู้ที่ดี ทักษะใน
การทำงาน ความชำนาญในหน้าที่ได้ทุกระดับ รวมถึงสามารถปรับปรุงข้อแก้ไขต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอน
การเตรียมการฝึกจนถึงการเริ่มดำเนินการฝึกไปพร้อม ๆ กันได้ ทั้งนี้การประเมินผลการฝึกและขั้นตอนการ
ประเมินผลจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะทำให้การฝึกพัฒนาไปในทางที่ดีเพื่อลดข้อบกพร่องต่างๆในการฝึกครั้ง
ต่อไป 
 

 
 
 

การประเมินการฝึกในภาพรวม 

 

 

- ประเมินผลการด าเนินการฝึก 

ประเมินผล 

Xข้อเสนอแนะ 

ประเมิน 
ก่อนการฝึก 

ประเมิน
ระหว่าง 
การฝึก 

ประเมินผล
หลัง 

การฝึก - ประเมินคา่การฝึก                  

รายบคุคลและหน่วย - ประเมินผลความส าเรจ็

ภารกิจตามมาตรฐาน 



๖๐ 

 

หลักการประเมินผลการฝึก 
 การประเมินผลฝึก จะทำการประเมินตั ้งแต่ขั ้นตอนก่อนการฝึก มาถึงขั ้นตอนระหว่างการฝึก 
จนกระท่ังขั้นตอนหลังการฝึก โดยเป็นการประเมินอย่างต่อเนื่อง ทั้งประเมินระดับรายบุคคล ประเมินระดับชุด
ปฏิบัติ และประเมินระดับหน่วย สามารถแบ่งการประเมินได้ ดังนี้ 

ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน ประเมินก่อนการฝึก ประเมินระหว่างดำเนินการฝึก ประเมินหลังการฝึก หมายเหต ุ

หน.ชุด รายบุคคล - ความรู้และทักษะ
องค์ความรู้ที่ใช้ฝึก     
- อาวุธยุทโธปกรณ์
อุปกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ยุทธวิธีการปฏิบัติ                   
- เทคนิคแต่ละบคุคล 

- คะแนนการฝึก
ทฤษฎีและปฏิบตัิ         
- ความเข้าใจการ
ปฏิบัติ  

- เน้นประเมิน
ตัวบุคคล 

ผบ.ร้อย. ชุดปฏิบัต ิ - การวางแผนและการ
เตรียมการ                  
- ขีดความสามารถ
ผู้รับการฝึก                 
- ศักยภาพครูฝึก                                                

- การประสานการปฏิบัติ กับ 
นกข. ภายในหน่วย                   
- กรรมวิธีในการฝึก                  
- นิรภัยในสนามฝึก 

- แผนการปฏิบตัิ        
- ยุทธวิธีและเทคนิค
การทำงานร่วมกัน 

- ประเมิน
แผนการฝึกเป็น
หลัก 

ผบ.พัน. หน่วย - พื้นที่การฝึก              
- สิ่งแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อการฝึก   
- การประสานงานกับ 
นกข.         

- การปฏิบัติตามแผนการฝึก       
- อุปสรรคที่เกดิขึ้นอันมีผลต่อ
การดำรงการฝึก                          
- นิรภัยในการฝึก 

- การประสานงานฝ่าย
อำนวยการ              
- การปฏิบัติตามแผน
ที่กำหนดไว้                      
- การปฏิบัติดา้นนิรภยั                                                 
- การส่งกำลังบำรุง    
- ด้านความเสีย่งท่ีจะ
เกิดขึ้น                        
- ความเสียหายของ
เครื่องมือ อาวุธ       
ยุทโธปกรณ์  

- การประเมินใน
ภาพรวมระดับ
ฝ่ายอำนวยการ 
และการฝึกใน
ภาพรวม 

 
แนวทางการประเมินการฝึก ระดบัรายบุคล ระดับชุดปฏิบตัิการ และระดับหน่วย 

 

การประเมินผลระดับรายบคุคล 
 เป็นการประเมินระดับต่ำสุดของการประเมิน โดยจะเป็นการวัดผลของกำลังพลผู้ปฏิบัติในแต่ละ
หน้าที่ของชุดปฏิบัติหรือหมู่หรือหมวดเพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการเพ่ิมศักยภาพของกำลังพลโดย
การประเมินรายบุคคล ซึ่งจะทำให้สามารถวัดผลได้ว่ากำลังพลปัจจุบันของหน่วยอยู่ในภาวะใดแล้วตอนนี้ ทั้งนี้
เพื่อนำไปปรับปรุงหรือกำหนดการฝึกให้มีความเหมาะสมต่อบุคลากรที่มีอยู่ สามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าตอนนี้
หน่วยต้องการอะไร ยังขาดอะไรอยู่หรือไม่ และง่ายต่อการวางแผนการฝึกในอนาคต  โดยกำหนดเป็นการ
ประเมินสมรรถนะกำลังพลในระดับต่างๆ 



๖๑ 

 

การประเมินสมรรถนะสายวิทยาการทหารหน่วยบัญชาการอากาศโยธินรายบุคคล 
คำอธิบายสมรรถนะ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หมายถึง กำลังทหารอากาศที่มีขีดความสามารถด้านการป้องกันฐานบิน 

ด้านการป้องกันภัยทางอากาศ ด้านการปฏิบัติการพิเศษ และดรุิยางค์ทหารอากาศ โดยมสีายวิทยาการอากาศโยธนิเป็นแหล่ง
องค์ความรู้ของกองทัพอากาศ และสามารถปฏิบตัิภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมีศักยภาพ 

พื้นฐานระดับ 
(Standard Level) 

ความรู ้
(Knowledge) 

ทักษะ 
(Skill) 

ความสามารถแสดง 
พฤติกรรมการ

ปฏิบัติ(Competency) 
เริ่มต้น 

(Notice) 
มีความรู้ในอาวุธยุทโธปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ ประจำหน่วย
ของตน 

มีประสบการณ์ในการใช้และทำ
การฝึกกับอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นๆ 

สามารถปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
และงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย
ได ้

เรียนรู ้
(Advance Beginner) 

เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานการใช้
อาวุธยุทโธปกรณ ์

มีประสบการณ์ในการฝึกการฝึก
ร่วมและการฝึกร่วมผสม 

สามารถช่วยเหลือการทำงาน ใน
ด้านยุทธการและการส่งกำลัง
บำรุงได ้

ปฏิบัต ิ
(Competent) 

รู้ยุทธวิธีการปฏิบตัิงานในสายงาน
ของ อย. 

มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ในชุด หมู่ และหมวด 

สามารถปฏิบัตภิารกจิของ อย. 
ได้อย่างถูกต้องตามแผนการ
ปฏิบัติทางยุทธวิธี  

เชี่ยวชาญ 
(Proficient) 

รู้วิธีการใช้กำลังในการปฏิบตัิการ 
มีความเข้าใจในการทำงานเป็นหมู่
คณะ 

มีประสบการณ์ในการทำงานและ
ด้านการฝึกมามาก 

สามารถประสานการปฏิบัติกับ
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และให้ความ
ช่วยเหลือ ผบ.ชาได ้

ชำนาญ 
(Expert) 

เข้าใจระบบการใช้กำลัง แนว
ทางการส่งกำลังบำรุง สามารถวี
เคราะห์ประเมินผลเพื่อหาทาง
เลือกได ้

มีประสบการณ์ในการสอนกำลัง
พลภายในหน่วยและนอกหน่วย 
สามารควบคุมการฝึกแทน 
นายทหารได ้

สามารถควบคุมการปฏิบตัิงาน
ในระบบปฏิบตัิการ 
ความสามารถในการเป็นหัวหน้า
ชุดปฏิบัติ หรือเป็นผู้ช่วย ผบ.ชา 
พร้อมท้ังประสานงานได้อย่าง
ครบถ้วน 

การประเมินผลการฝึก 
 ขั้นตอนการประเมินผลเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลจึงมีตลอดการฝึก เพื่อพิจารณา
แนวทางการบริหารจัดการกระบวนการฝึก ซึ ่งผู ้บังคับหน่วยทุกระดับต้องปฏิบัติซึ ่งถือเป็นการวัดขีด
ความสามารถของกำลังพล ผู้บังคับหน่วย และหน่วย ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ
กองทัพอากาศ ทั้งด้านการเตรียมการฝึก การวางแผนการฝึก ระหว่างทำการฝึก ไปจนถึงการประเมินผลการ
ฝึกโดยอยู่ภายใต้เงื ่อนไขการฝึกที่กำหนดเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ประโยชน์ของข้อมูลการจาก
ประเมินผลนั้นสามารถให้ผลกระทบอย่างมากทั้งทางบวกและทางลบต่อการบริหารหน่วยองค์กร ดังนี้ 
 ๑) ได้ข้อคิดเห็นต่างๆเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีกับผู้เข้าร่วมการฝึกนั้นๆ  
 ๒) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติในรายการกิจเฉพาะสำคัญได้ 
 ๓) เป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงบทเรียน และรายงานไปยังส่วนบังคับบัญชา และ นกข. เมื่อได้รับการ
ร้องขอ 
 ๔) การวางแผนการฝึกในอนาคต 
 ๕) เพื่อพัฒนาระดับผู้บังคับหน่วย 
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๑. ประเภทของการประเมินผลการฝึก 
 การประเมินผล แบ่งออกเป็น การประเมินผลอย่างเป็นทางการ และ อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง การ
ประเมินผลจากภายใน และ ภายนอก จุดสำคัญของการประเมินผลมี ดังนี้ 
 ๑.๑ การประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการประเมินทั่วไป มีระยะเวลาการประเมินตั ้งแต่
เริ่มต้นกระบวนการฝึกจนจบ ใช้การประเมินตั้งแต่ระดับกองพัน กองร้อย หมวด หมู่ มีรูปแบบดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ประเมินโดยผู้บังคับหน่วยทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา 
  ๑.๑.๒ ประเมินอย่างต่อเนื่อง  
  ๑.๑.๓ เพ่ือให้ส่วนเกี่ยวข้องตอบสนองระบบการทำงานในด้านการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒ การประเมินผลอย่างเป็นทางการ โดยปกติได้กำหนดไว้ในแผนการฝึกประจำปีทั้ง ระยะยาว 
และระยะสั้น มีระยะเวลาการประเมินไม่นาน รวมทั้งการประเมินผลตามระเบียบกองทัพอากาศและการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีจุดสำคัญ ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ บางครั้งอาจไม่ได้ประกาศแจ้งไว้ เช่น การใช้กำลังพร้อมรบเผชิญเหตุ 
  ๑.๒.๒ โดยปกติจุดสำคัญจะอยู่ที่การสรุปผลการฝึก รอบ ๓ เดือน และ ประจำปี 
  ๑.๒.๓ ข้อมูลผลการประเมินต่าง ๆ ได้มาจากผู้ประเมินผลหรือผู้ควบคุมสังเกตการณ์ 
 
 ๑.๓ การประเมินผลจากภายใน เป็นการประเมินผลการวางแผนการฝึก การเตรียมการฝึก การ
ปฏิบัติการฝึก ภายในหน่วยของตนเอง 
 ๑.๔ การประเมินผลจากภายนอก เป็นการประเมินผลการวางแผนการฝึก การเตรียมการฝึก การ
ปฏิบัติการฝึก โดย หน่วยเหนือขึ้นไป ๒ ระดับ เป็นผู้ประเมิน เช่น หน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้
ประเมินผลกองพัน กรม ประเมินผลกองร้อย กองพัน ประเมินผลหมวด และกองร้อย ประเมินผล ตอน หมู่ 
ชุด และลูกแถว เป็นลำดับต่อไป 

๒. การวางแผนสำหรับการประเมินผล 
 การประเมินการฝึกที่ได้รวบรวมไว้เป็นความสำคัญยิ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยที่จะ
ปฏิบัติในกิจเฉพาะของตน เพ่ือให้การประเมินผลได้ผลจำเป็นต้องได้รับการวางแผนโดยละเอียดถี่ถ้วน และการ
ฝึกที่เข้มงวดฉะนั้น ผู้บังคับหน่วยทั้งหลายต้องเริ่มต้นขั้นตอนการวางแผนล่วงหน้ามากที่สุดเท่าที่เป็น ไปได้ 
เพื่อให้การประเมินผลได้ผลแม่นยำที่สุด ผบ.หน่วยกำลังสำรอง อาจร้องของผู้ช่วยจากหน่วยบัญชาการการฝึก
ดำเนินกลยุทธ์ หน่วยข้างเคียงกันหรือหน่วยที่มีความผูกพันกัน หน่วยฝึกผสมระหว่างกำลังประจำก ารและ
กำลังสำรอง หรือกำลังพร้อมรบที่มาช่วยในการวางแผน การเตรียมและการประเมินผลของการฝึก  อย่างไรก็
ตามสายการบังคับบัญชาของกำลังสำรองยังคงมีความรับผิดชอบสำหรับการประเมินผลอยู่ 
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ภาพ แสดงถึงแต่ละการผสมผสาน การไม่ใส่ใจในประเภทต่าง ๆ ของการประเมนิผล  
ผู้บังคับหน่วยต้องให้หนว่ยทำการฝึกทกุชนิด อำนวยการฝึกและประเมินผลด้วยตนเองทั้งสิ้น 

  
๒.๑ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนในการวางแผนการประเมินผลของสายการบังคับบัญชา มีดังนี ้ 
  ๒.๑.๑ ชนิดของการฝึก(การฝึกระดับกองพัน การฝึกระดับกองร้อย ฝึกภาคสนาม กองร้อย
ฝึกตามสถานการณ์)  
  ๒.๑.๒ วัน เดือน ปี ที่ทำการฝึก  
  ๒.๑.๓ ชนิดของการประเมินผล(เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ ภายใน ภายนอก หรือ ผสม)  
  ๒.๑.๔ ความต้องการการสนับสนุนจากภายใน และ ภายนอก หน่วย 
  ๒.๑.๕ การประสานงานสนับสนุนการประเมินผลจากภายนอก  

 ๒.๒ รายละเอียดของการวางแผนการประเมินผล จะมากขึ้น เมื่อเวลาเหลือน้อยลง เพ่ือให้การ
วางแผนระยะสั้น มีประสิทธิภาพโดยต่อเนื่อง ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยที่สำคัญ ๆ พัฒนาและให้
ข่าวสาร ดังนี้  
 ๒.๒.๑ เจตนารมณ์และความมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาสำหรับการฝึก  
 ๒.๒.๒ รายการตรวจการเตรียมการฝึก  
 ๒.๒.๓ ระดับของหน่วยที่จะทำการประเมิน เช่น ระดับหมวด ฯลฯ  
  ๒.๒.๔ วันที่ทำการฝึกผู้ประเมินผล  
  ๒.๒.๕ แผนสำหรับการทำการฝึกของผู้ประเมินผล  

 ๒.๓ ผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยสำคัญ ๆ จะต้องกำหนดระบุแผนการประเมินผล โดยแผน
ประกอบด้วย  
 ๒.๓.๑ วัตถุประสงค์ของการฝึกและการประเมินผล  
 ๒.๓.๒ ขั้นตอนการประเมินผล  
 ๒.๓.๓ รูปแบบของการฝึก  
 ๒.๓.๔ เป้าหมายของการฝึก  
 ๒.๓.๕ แนวทางการใช้ทรัพยากร 

การใชก้ารประเมินประเภทต่างๆ 

ไม่เป็นทางการ 

จากภายใน         จากภายนอก    

 ผบ.บงัคบัหน่วย ประเมินภาย                                   ประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาระหว่าง 

ในหน่วยทุกคร้ังท่ีมีการฝึก                                                   ตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยรอง 

 

เป็นทางการ                                                                

จากภายใน                                                                                   จากภายนอก 

เหมาะส าหรับหน่วยเลก็ ๆ ระดบั        เหมาะส าหรับการประเมินผลภารกิจ 

หมู่ หรือ ชุด ท่ีมีการฝึก โดยผูบ้งัคบั        ต่างๆของระดบักองพนั กองร้อย หมวด 

ผบ.หมู่ หรือ หน.ชุด ท าการประเมินการ                         เช่น กองพนั ท าการประเมินผลการฝึก 

ฝึก โดยใชร้ะเบียบการฝึกและการประเมิน      ของหมวด ตามระเบียบการฝึกและการ 

ผลการฝึก                                                                    ประเมินผลการฝึก 
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 ๒.๓.๖ แนวทางการใช้ทรัพยากรในการฝึก และ การประเมินผล  
 ๒.๓.๗ ความต้องการประสานงาน  
 ๒.๓.๘ ชี้แจงด้านนิรภัยตามบทบาทของผู้ประเมินผล  
 ๒.๓.๙ กฎการใช้กำลัง 
 ๒.๓.๑๐ ขั้นตอนการฝึก 
 ๒.๓.๑๑ ข้อมูลอ้างอิง (คูม่ือการฝึก คู่มือราชการสนาม แผนการฝึก รปจ.ฯลฯ)  
 ๒.๓.๑๒ รายการตรวจสอบการประเมินผลตามหัวข้อการฝึก 
 ๒.๓.๑๓ คำแนะนำการควบคุมการทบทวนหลังการฝึก 
 ๒.๔ วางแผนการประเมินผล ควรวางแผนหัวข้อการประเมินผลให้เรียบร้อย เพื่อช่วยในการ
ประเมินผลการฝึกตามข้ันตอนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 
ประเภทของการฝึก : การฝึกภาคสนาม 
ระยะเวลาการฝึก : ๒ วัน 
ความถี่ของการฝึก : ๒ หมวด ทุก ๒ วัน (๔ หมวด กองร้อยละ ๑ หมวด) 
ระดับของการประเมินผล : หมวดลงมา 
กิจท่ีเลือกสำหรับการประเมิน : (ดสูิ่งที่ทำให้เกิดการประเมินผล ตัวอย่าง ที่มาของการประเมินผลกิจเฉพาะ) 
ประเภทของการประเมินผล : (ดูตวัอย่าง ที่มาของการประเมินผลกจิเฉพาะ) 
ความเหมาะสมของตัวผู้ประเมินผลกับทักษะที่เหมาะสม) 
 ๑) ระดับหมวด – ผบ.ร้อย.  
 ๒) ระดับหมู่/ชุดปฏิบัติการ – พันจ่าอากาศ 
 ๓) ระดับพลทหาร – ทุกคนท่ีสูงกว่า 

ข้อแนะนำในการจัดระบบการประเมินผลควรใช้พื้นฐาน ดังต่อไปนี ้
 ๑) หัวหน้าผู้ประเมินผล - ผบ.พัน. 
 ๒) ผู้ประเมินผลหมวด - นายทหารประเมินผล ๑ คน/หมวด 
 ๓.) ผู้ประเมินผลหมู่ - นายสิบประเมินผล ๑ คน/หมู ่

หมายเหตุ : 
 ๑) แต่ละหมวดจะมผีู้ประเมินผลอยู่ด้วย ๒ คนตลอดเวลา ผู้ประเมินนี้จะทำการประเมินการปฏิบัต ิ
ในทุกขั้นตอน 
 ๒) การประเมินผลจะกระทำในระหว่างการฝึกภาคสนาม 
 ๓) การสรุปทบทวนหลังการปฏิบตัิจะกระทำในตอนท้ายของการฝึกแต่ละครั้ง แต่ละชนิด 
  
 

 
ตัวอย่าง หัวข้อการประเมิน 

 
 

 
 
 
 



๖๕ 

 

ตารางการประเมินผลรายการกิจเฉพาะ 

รายการกิจเฉพาะ 
ระดับการประเมินผล 

หมวด หมู่/ชุดปฏิบัติการ 
(จำนวน ต่อ หมวด) 

ทหาร 
(จำนวน ต่อ หมู่) 

การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี F/E F/E(๑) I/I(ทั้งหมด) 
การระวังป้องกัน F/E F/E(๒) F/E(๓) 
การเคลื่อนที่เข้าปะทะ F/E F/E(๑) I/E(๓) 
การข้ามผา่นพ้ืนท่ีปนเปื้อนพิษ F/E F/E(ท้ังหมด) F/E(ทั้งหมด) 
การเข้าตเีร่งด่วน F/E F/E(๒) I/E(๕) 
ความหมาย :  F/E = การประเมินผลจากภายนอกอย่างเป็นทางการ (Formal External Evaluation)  
  I/E = การประเมินผลจากภายนอกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal External E valuation)  
  I/I = การประเมินผลภายในอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Internal Evaluation)  
                               F/I = การประเมินผลภายนอกอย่างเป็นทางการ (Formal Internal Evaluation) 

ตัวอย่าง ที่มาของการประเมินผลกิจเฉพาะ 
 

 ๒.๕ ผู้ประเมินผลต้องได้รับการฝึกก่อนปฏิบัติการประเมินผล เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่า “ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประเมิน” เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของงานที่เก่ียวข้อง มีความเข้าใจในหน้าที่ผู้ประเมิน รู้วิธีการ เทคนิคและ
ยุทธวิธีในการทำงานด้านการประเมินผล  
 

การฝึกผู้ประเมินผล 
๑. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี     ๑๑. การจำกัดพื้นท่ีดำเนินการฝึก 
๒. การพิจารณาหลักนริภัยและสภาพแวดล้อม    ๑๒. กฎการปะทะ/กฎการใช้กำลงั 
๓. การควบคมุการประเมินผลการซักซ้อม   ๑๓. ข้ันตอนการฝึก 
๔. ความมุ่งหมายและขอบเขตการฝึก     ๑๔. แผนงานด้านการข่าว 
๕. เป้าหมายการฝึก      ๑๕. หน้าท่ีของผู้ควบคุม 
๖. โครงร่างการฝึกและการประเมนิผล     ๑๖. การลาดตระเวน 
๗. สถานการณ์ข้าศึก      ๑๗.ความรับผิดชอบและการตรวจสอบการ       
๘. การจดัข้าศึกสมมุติ              ติดต่อสื่อสาร (ช้ีแจงต่อ ผบ.พัน.ทุกวัน) 
๙. ความเข้าใจใน รกสภ. ของหนว่ยรอง    ๑๘. บันทึกและรายงานความต้องการ 
    ที่สนับสนุน รกสภ. ของ ผบช.    ๑๙. การประเมินผู้บาดเจ็บและความเสียหาย 
๑๐. แผนการติดต่อสื่อสาร      ๒๐. การสรุปทบทวนหลังการปฏบิัติ 
 

ตัวอย่าง หัวข้อที่ผู้ประเมินต้องทราบ 
 
 

 

 

 

 



๖๖ 

 

การประเมินผลระดับหน่วย 
 ผู ้บังคับหน่วยใช้การประเมินผลและการประเมินค่าจากสิ ่งแวดล้อมต่างๆ มาประเมินค่าทั้ง
ประสิทธิภาพของกำลังพล ผู้บังคับหน่วย และหน่วย ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลตลอดการประเมินผลเป็นกลไก
สำคัญที่ผู้บังคับบัญชาใช้ในการประเมินผลของตน โดยผู้บังคับบัญชาสามารถปรับลำดับความเร่งด่วนและ
ทรัพยากรที่ต้องการได้ถ้าจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับส่วนเกี่ยวข้องต่างๆของหน่วย จนสามารถประเมิน
ประสิทธิภาพการฝึกและภารกิจที่ได้รับ โดยที ่

ผู้บังคับบัญชาจะต้อง 
- เลือกชนิดของการประเมินผล  
- ปรับแผนการประเมินผล 
- ดำเนินการประเมินผลการฝึกได้  
- ดำเนินการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติ 
- ให้ผลตอบกลับไปยังสายการบังคับบัญชาเป็นลำดับชั้นต่อไป  
 

แหล่งที่มาสำหรับการประเมินผลการฝึก 
 ๑. การสังเกตการณ์การฝึกของกำลังพล 
 ๒. การประเมินค่าและข้อเสนอแนะ จาก บก.หน่วยเหนือ 
 ๓. รายงานการตรวจเยี่ยมของฝ่ายอำนวยการ 
 ๔. รายงานสถานภาพของหน่วย 
 ๕. รายงานสรุปผลการฝึก 
 ๖. การประเมินผลจากภายนอก 
 ๗. สิ่งที่นำกลับมาจากศูนย์ฝึกการรบ 
 ๘. การทบทวนหลังการปฏิบัติจากการฝึกภาคสนาม การติดตามและสังเกตการณ์ การฝึกพลประจำ   
ปืน และ   การฝึกหลักอ่ืน ๆ 
 ๙. จากการรายงาน (เช่น แบบฟอร์มการรายงาน วิเคราะห์การฝึกและประสิทธิภาพของกำลังพล
สำรอง ของกองบัญชาการทหารสหรัฐ) 
 ๑๐. การฝึกในกิจเฉพาะ 
 ๑๑. รายงานผลการฝึกการยิงปืนของหน่วย และรายงานผลการฝึกการยิงปืนของยานยนต์ 
๑๒. รายงานการฝึกการใช้กำลังพร้อมรบเผชิญเหตุ 
๑๓. การประเมินผลการปรนนิบัติบำรุงและการส่งกำลังบำรุง 
 ๑๔. รายงานผลการตรวจทางเทคนิค 
 ๑๕. การตรวจอาวุธนิวเคลียรท์างเทคนิค 
๑๖. การตรวจของจเร หรือการตรวจความพร้อม 
 ๑๗. การตรวจของผู้บังคับบัญชา 
 ๑๘. รายงานและตอบกลับของการรวบรวมกำลัง 



๖๗ 

 

 ๑๙. รายงานของผู้แทน ทบ.ที่ร่วมอยู่ด้วย 
 ๒๐. ผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 
 ๒๑. สถิติ คุณสมบัติของอาวุธ 
 ๒๒. การให้ความช่วยเหลือความพร้อมเพียงเป็นกลุ่มก้อน 
 ๒๓. ผลของการฝึกฝนการสนับสนุนประจำปี 

แนวทางการประเมินการฝึกของผู้บังคับบัญชา 
 แนวทางการประเมินการฝึกของผู้บังคับบัญชา เป็นวิถีทางการประเมินที่ต้องทำตลอดกระบวนการฝึก 
โดยเป็นการนำหัวข้อการดำเนินการฝึกจากบทที่ ๔ มาทำการประเมินอันได้แก่ การเตรียมการฝึก การ
ดำเนินการฝึก และการฟื้นฟูการฝึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลการทำงานที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นกระบวนจนจบ
กระบวนการอันเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บังคับบัญชาและสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้
เกิดประสิทธิผลที่ดีข้ึนในโอกาสต่อไป โดยทั่วไปแล้วการประมวลตลอดกระบวนการการฝึกนี้จะแบ่งออกเป็น ๓ 
ส่วน ได้แก่ การประเมินก่อนการฝึก การประเมินระหว่างการฝึก และการประเมินหลังการฝึก  

 การประเมินก่อนการฝึก เป็นการประเมินใน ขั้นตอนการเตรียมการฝึก เพื่อวิเคราะห์ว่าการฝึกนั้น
สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง มีการประเมินตั้งแต่การวางแผนการฝึก การเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ สถานที่
ฝึก อาหารน้ำ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ ตลอดจนงบประมาณการฝึก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการฝึกเพ่ือ
สามารถดำเนินการฝึกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากท่ีสุด อาจประเมินถึงการประสานงานภายในหน่วยและ
นอกหน่วยด้วย มีรูปแบบตาราการประเมินดังนี้ 

ตารางการประเมินการเตรยีมการฝึก 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนนการประเมิน 

หมายเหต ุ
๕ ๔ ๓ ๒ 

๑. การวางแผนเตรยีมการฝึกในแต่ละขั้นตอน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึก      

๒. การเตรียมการด้านบุคลากร ทัง้ครูฝึกท่ีมีความชำนาญและผูร้ับการฝึกท่ีมีความ
พร้อมในการฝึกตามแตล่ะหน้าท่ีของภารกิจ 

     

๓. ภูมิประเทศท่ีใช้ในการฝึกมีความเหมาะสม มีที่พัก ห้องรับประทานอาหาร คลัง
อาวุธ คลังพัสดุอุปกรณ์ และสนามฝึกท่ีพร้อมในการฝึก 

     

๔. การประเมินความเสี่ยงมมีาตรการที่ดี การจดัอุปกรณ์หรือทัศนะสัญญาณที่ช่วย
ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

     

๕. การออกคำสั่งการฝึก คำแนะนำในการฝึก และตารางการฝึกมีความสอดคล้องกัน
เป็นไปตามข้อตกลงใจ ท้ังระดับผูบ้ังคับบัญชาและครูฝึก 

     

๖. การซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติ หรือข้ันตอนการฝึกของครูฝึกก่อนทำการสอน      

๗. การประสานงานและการดำเนนิการในส่วนเกี่ยวข้อง กำลังพล ธรุการ ยุทธการ 
ส่งกำลังบำรุง และกิจกรรมพิเศษ มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี 

     



๖๘ 

 

การประเมินระหว่างการฝึก เป็นการประเมิน ในขั้นตอนการดำเนินการฝึก เพ่ือวิเคราะห์ว่าการฝึกนั้นเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การฝึกหรือไม่ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด มีการประเมินตั้งแต่การวางแผนการปฏิบั ติ 
ความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์ การใช้เครื่องมือสื่อสาร ยุทธวิธีการปฏิบัติ ความเหมาะสมของสถานที่ฝึก 
การส่งกำลังบำรุงต่างๆ การประสานการปฏิบัติ การควบคุมการฝึก นิรภัยในการฝึก โดยวิเคราะห์และประเมิน
ถึงความรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติเป็นหลัก และสามารถนำผลไปประเมินคุณลักษณะของกำลังพลได้ว่า
ควรอยู่ในระดับใดได้แล้ว 

ตารางการประเมินการดำเนินการฝึก 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนนการประเมิน หมายเหต ุ

๕ ๔ ๓ ๒  

๑. การตรวจสอบก่อนเริ่มการฝึกเป็นไปตามลำดับขั้นตอน       

๒. การประเมินด้านนิรภัยและแนวทางมาตรการควบคุมก่อนนำไปสู่การฝึก      

๓. การควบคมุการฝึกโดยผู้ควบคมุการฝึกจะพิจารณาแล้วว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่มี
ความเสีย่งในเรื่องใดบ้าง จากน้ันจะทำการวาง มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้เกิด
อันตรายระหว่างการฝึก เช่น การเตรียมอุปกรณด์้านนิรภัย เป็นต้น 

     

๔. การดำเนินการฝึกเป็นไปตามขัน้ตอน มีความสมจริงโดยอยู่บนพืน้ฐานความ
ปลอดภัย 

     

๕. การทบทวนหลังการปฏิบตัิเป็นไปตามรูปแบบ กำลังพลให้ความรว่มมือในการ
ช้ีแจงข้อเสนอแนะและแกไ้ขในแตล่ะครั้งของขั้นตอนการฝึก 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

การประเมินหลังการฝึก เป็นการประเมิน ในขั้นตอนการฟื้นฟูหลังจากการฝึก เพื่อวิเคราะห์ถึงความรู้และ
ทักษะของผู้รับการฝึกหลังจากทำการฝึกโดยสามารถวิเคราะห์ได้จากคะแนนการประเมินของครูฝึกหรือ
คะแนนการสอบข้อเขียน สามารถกำหนดควบคุมกระบวนการในการดูแลรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามปกติ การคืนพื้นที่การฝึกและการคืนวัสดุที่ช่วยสนับสนุนการฝึกสายต่างๆ จนเกิด
ความเรียบร้อย 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนนการประเมิน หมายเหต ุ

๕ ๔ ๓ ๒  

๑. ความรู้และทักษะทีผู่้รับการฝึกได้รับ       

๒. การจดัซ่อมบำรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย โดยใช้เอกสารสำเนาหลักฐานในการส่งคืนหรือจดัซอ่ม 

     

๓. การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      

๔. การจดัประชุมใหญ่เพื่อช้ีแจงปัญหาและข้อแก้ไขแตล่ะส่วน ได้แก่ ด้านกำลังพล 
ด้านธุรการ ด้ายยุทธการ ด้านส่งกำลังบำรุง และด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ี  

     

๕. การดำเนินการในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
การฝึก 

     

๖. การดำเนินการพัฒนาระบบด้านการบริหารความเสี่ยงมีอย่างต่อเนื่องโดยอาศัย
การทำสรปุผลการประเมินการฝึก 

     

 

 

 

การสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติ 
 เป็นวิธีการทบทวน พิจารณา หาสาเหตุของข้อผิดพลาดของผู้รับการฝึกที่ได้ทำการฝึกไป ว่าเกิดขึ้นได้
อย่างไร และทำอย่างไรจึงจะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมได ้การสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติมีแนวทาง ดังนี้ 
 ๑) มุ่งเน้นเป้าหมายของการฝึก วิเคราะห์ว่า ภารกิจสำเร็จหรือไม่ 
 ๒) มุ่งเน้นมาตรฐานความสำเร็จ ตามทีห่น่วยบัญชาการอากาศโยธินได้วางไว้ แต่ทั้งนี้การสรุปทบทวน
หลังการปฏิบัติไม่มีการตัดสินผลแพ้ -ชนะ 
 ๓) เป็นการสนับสนุนทหารให้ได้บทเรียนที่สำคัญจากการฝึก โดยไม่ทำการวิจารณ์ผู้ปฏิบัติ 
 ๔) ยอมให้กำลังพลและผู้บังคับบัญชาเข้าร่วมการรับฟังได้เป็นกลุ่มใหญ่ ทัง้นี้รวมถึงผู้ที่เล่นเป็นข้าศึก
สมมุตดิ้วยเช่นกัน เพ่ือทุกคนจะได้รับบทเรียน 
 ๕) ทบทวนว่าอะไรสมควรจะเกิดข้ึนหรือควรเป็นอย่างไร ตามแผนการฝึก 
 ๖) ให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง รวมถึงภาพการปฏิบัติของผู้ที่เล่นเป็น ข้าศึกสมมุติ 
 ๗) ตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด ด้วยสิ่งที่เกิดข้ึน 
 ๘) กำหนดลงไปว่าการปฏิบัติตามภารกิจในคราวต่อไปจะต้องทำอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไป 



๗๐ 

 

 การสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติ จะถูกนำมาใช้เสมอในการพัฒนาเทคนิคของผู้บังคับหน่วย ผู้บังคับ
หน่วยอาจนำการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัตินี้ไปทำการชี้แจงต่อไป เพ่ือเป็นการขยายผลกับผู้บังคับหน่วยรอง
ลงไป เมื่อการฝึกสิ้นสุดลง การสรุปทบทวนครั้งสุดท้ายจะถูกกระทำทันที เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้
ประเมินผล ผู้ควบคุมสังเกตการณ์ ข้าศึกสมมุติ และผู้บังคับหน่วย เพื่อทำการทบทวนการฝึกที่เพิ่งปฏิบัติไป 
ข้อบกพร่องของการฝึกจะถูกแจ้งให้ทราบในการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัตินี้ และต้องชี้แจงด้วยว่าแนวทางท่ี
ควรปฏิบัติเป็นอย่างไรต่อไป รวมถึงแผนการฝึกในครั้งหน้าด้วย  
 

 

การประเมินผลการฝึกของผู้บังคับหน่วย 
 หลังจากการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติครั ้งสุดท้ายแล้ว ผู ้บังคับบัญชาจะดำเนินการทบทวน
ประเมินผลและสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติด้วยตนเองอีกครั้ง เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการฝึกของหน่วย การ
ประเมินประสิทธิภาพการฝึกของผู้บังคับบัญชาตามกิจเฉพาะนั้น กำหนดค่าเป็น “ผ” (ผ่านการฝึก) “ฝ” (ต้อง
ฝึกเพิ่มเติม) หรือ “ม” (ไม่ผ่านการฝึก) ตามระบบการปฏิบัติในสนามรบนั้น ไม่ควรละเลยการประเมินการฝึก
ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญ หัวหน้าชุด หรือ ผบ.หมู่ อาจใช้สมุดบันทึกในการประเมินประสิทธิภาพของ
หมู่ พลประจำรถ และทหาร ในส่วนที่ตนรับผิดชอบ สำหรับผู้บังคับบัญชาสามารถใช้แฟ้มงานการประเมินค่าที่
บันทึกข้อบกพร่องของการฝึกไว้ได้ ข้อมูลนี้จะใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและดำรงประสิทธิภาพ
ของการฝึกที่ดไีว้ แบบฟอร์มแฟ้มงานอ่ืน ๆ 
 

 
ตัวอย่าง การฝึกการโจมตีเป้าหมาย  

 การสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติ ผู้บังคับหน่วยได้ใช้ “การสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติ” เป็นข้อมูล ใน
การพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้น และจะปฏิบัติอย่างไรให้ดีขึ ้นตลอดขั้นตอนการสรุป
ทบทวนหลังการปฏิบัติ หัวหน้าหรือผู้ควบคุมสังเกตการณ์ สามารถให้กำลังพลในหน่วยชี้แจงด้วยตนเองว่า
อะไรเกิดข้ึนบ้างในการฝึก พร้อมสามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัวได้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้ประเมินผล
และผู้บังคับหน่วยสามารถรับรู้ได้ว่าภารกิจการฝึกนั้นๆสำเร็จหรือไม่ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นบทเรียนการฝึกต่อไป
ในโอกาสหน้า 
 จากผลการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติ ผบ.พัน. พบว่าหน่วยมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ในการฝึก
การโจมตีเป้าหมาย และช่วยเหลือตัวประกัน แต่อาจพบปัญหาในเรื่องของสถานที่ทำการซักซ้อมมีลักษณะคับ
แคบไม่สามารถเห็นภาพรวมการปฏิบัติก่อนไปทำการฝึกปฏิบัติจริงได้ การออกจากพื้นที่พักคอย การประสาน
การปฏิบัติการออกไปโจมตีที่หมายมีขั้นตอนการประสานยังไม่ชัดเจนนัก รวมถึงการให้ทัศนะสัญญาณของ
หัวหน้าส่วนโจมตียังไม่สามารถทำให้กำลังพลในส่วนโจมตีเข้ าใจได้ในทันที รูปแบบการโจมตีและการ
ปฏิบัติการของผู้ทำการฝึกยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรเนื่องจากกำลังพลส่วนใหญ่เป็นกำลังพลใหม่ที่เข้ามา ทั้งนี้การ
ประสานงานระหว่างหน่วยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ ผบ.พัน. ต้องให้ความใส่ใจเพ่ือให้สามารถดำเนินการฝึกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะจากการสรุปทบทวนหลังการปฏิบัติและการรายงานสรุปหลังการปฏิบัติจะเป็นข้อมูลที่
สำคัญต่อ ผบ.พัน. 



๗๑ 

 

 ๑. เพื่อตกลงใจในการประเมินผลของแต่ละกิจเฉพาะ 
 ๒. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์แนวทางการฝึกสำหรับการฝึกในโอกาสต่อไป 
 ๓. เพื่อการวางแผนและเพ่ิมเติมการปฏิบัติในการฝึก 
การประเมินผลการฝึกของผู้บังคับบัญชา จะกระทำโดย ผบ.พัน. และ ผบ.ร้อย. 
 
 

ตัวอย่าง วิเคราะห์การประเมินผลการฝึกของส่วนบังคับบัญชา 
ส่วน : ส่วนบังคับบัญชา  
กิจเฉพาะ : การโจมตีเป้าหมาย 
   การปฏิบัตซิ้ำครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (วงกลม)  
  สถานภาพการฝึก ผ่าน ไมผ่่าน (วงกลม) 
เง่ือนไข ควบคุมสั่งการส่วนโจมตี ส่วนสนับสนุน ส่วนระวังป้องกัน และกำลังสนับสนุนอ่ืนๆเพื่อช่วยสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงานของส่วนโจมตี ประสานและอำนวยการการฝึกให้เป็นไปดว้ยความเรยีบร้อย  
มาตรฐานของกจิ :  ๑. ปฏิบัตติามขั้นตอนการวางแผนและการแถลงแผนโจมตี ต่อ ผบ.ชา 
  ๒. การวางแผนการซักซ้อม และทำการซักซ้อม  
  ๓. การเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่ที่หมาย  
  ๔. การโจมตีและยุทธวิธีการปฏิบตัิต่อเป้าหมาย 
  ๕. ข้ันตอนการปฏิบัติในการช่วยเหลือตัวประกัน 
  ๖. การแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหน้า 
  ๗. การส่งตัวประกัน  
  ๘. การถอนกำลังกลับท่ีตั้ง 

กิจย่อยและมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผา่น 
๑. ปฏิบัตติามขั้นตอนการวางแผนโจมต ี
     - แบ่งมอบหน้าท่ี 
     - สำรวจภูมิประเทศ 
     - เตรียมอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ 
     - การทำแผน 
     - การควบคุมสั่งการ 

 
/ 
/ 
 
/ 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

ตัวอย่าง วิเคราะห์การประเมินผลการฝึกของส่วนบังคับบัญชา(ตอ่) 
กิจย่อยและมาตรฐาน(ต่อ) ผ่าน ไม่ผา่น 

๒. การวางแผนการซักซ้อม และทำการซักซ้อม  
     - การเตรียมการอุปกรณ ์
     - ความเหมาะสมในการจัดสถานท่ีซักซ้อม 
     -  ช้ีแจงแผนปฏิบัติและการซกัซ้อม 
๓. การเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่ที่หมาย  
     - การจัดขบวนรถและผังการบรรทุก 
     - การออกจากพ้ืนท่ีพักคอย 
     - การรายงานและการประสานการปฏิบัตริะหว่างทาง 
     - การให้ทัศนะสัญญาณ 
๔. การโจมตีและยุทธวิธีการปฏิบตัิต่อเป้าหมาย 
    -  การก่อวินาศกรรม 
     - วิธีการเข้าโจมต ี
     - เทคนิคการโจมต ี
๕. ข้ันตอนการปฏิบัติในการช่วยเหลือตัวประกัน 
     - รูปแบบการโจมต ี
     - ท่าทางการใช้อาวุธ 
     - ดำเนินกลยุทธ์ต่อผู้ก่อการรา้ย 
     - ตรวจค้น 
     - จับกุมผู้ต้องสงสัย 
     - จัดระเบียบภายในพ้ืนท่ี 
     - การวางกำลัง 
     - การติดต่อประสาน แต่ละชุด แต่ละส่วน 
     - รายงานการปฏิบัต ิ
๖. การแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหน้า 
     - ปฏิบัติต่อผู้บาดเจ็บ 
     - ปฏิบัติเมื่อพบวัตถุระเบดิ 
     - ผู้ก่อการร้ายพยายามหลบหนี 
๗. การส่งตัวประกัน  
     - ลำดับขั้นตอนการส่งตัวประกัน 
     - วิธีการปฏิบัติต่อตัวประกัน 
๘. การถอนกำลังกลับท่ีตั้ง 
     - การรายงานขอถอนกำลัง 
     - การตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ ์
     - แผนการเดินทางและเส้นทางกลับที่ตั้ง 

 
/ 

 
/ 
 

 
 
 
 
 

/ 
/ 
/ 

 
 
 
 

/ 
/ 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
/ 

 
 

/ 
 
 

/ 
/ 
/ 
/ 

 
 
 
 
 

/ 
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๗๓ 

 

ตัวอย่าง วิเคราะหก์ารประเมินผลการฝึกโดย ผบ.พัน. 

ภารกิจทีส่ำคัญ 

สถานภาพการฝึก 
ความ

ร่วมมือใน
การทำงาน 

แนวทางการปรับปรุง
หรือดำรงขีด

ความสามารถไว้ 

ส่วน
โจมต ี

ส่วน 
ซุ่มยิง 

ส่วน 
ระวัง

ป้องกัน 

ส่วน 
สนน.
โจมต ี

ส่วน 
กบ. 

ส่วน 
สื่อสาร 

ส่วน
ควบคุม
สั่งการ 

การวางแผนโจมต ี ผ ผ ผ ฝ ฝ ฝ ผ ผ - สร้างความเข้าใจ
แผนการปฏิบัต ิ

การซักซ้อมการ
ปฏิบัติ  

ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ - คูม่ือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

การเคลื่อนย้าย
กำลังเข้าสู่ที่หมาย 

ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ - ดำรงการฝึกอยา่ง
ต่อเนื่อง 

การโจมตีเป้าหมาย ม ม ม ผ ผ ผ ผ ฝ - ทบทวนการฝึก ณ 
ที่ตั้ง ก่อนมาทำการฝึก
จริง 

การปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือตัว
ประกัน 

ม ม ม ผ ผ ฝ ฝ ฝ - ทบทวนการฝึก ณ 
ที่ตั้ง ก่อนมาทำการฝึก
จริง 

การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 

ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ - ฝึกปฏิบัติอย่างเป็น
ประจำ 

การส่งตัวประกัน ผ ผ ผ ฝ ฝ ผ ผ ผ - เพิ่มรถโดยสารมารับ
ตัวประกัน  
- ทบทวนข้ันตอนการ
ตรวจสอบ ตัวประกัน 

การถอนกำลังกลับ
ที่ตั้ง 

ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ - ปฏิบัติตามคู่มือการฝึก 

การประสานการ
ปฏิบัต ิ

ฝ ฝ ฝ ผ ฝ ม ฝ ฝ - จัดหาเครื่องมือสื่อสาร
ใหม่ทดแทนท่ีชำรุด 

การควบคุมบังคับ
บัญชา 

ฝ ผ ฝ ผ ผ ผ ผ ฝ - ทบทวนการฝึก ณ 
ที่ตั้ง ก่อนมาทำการฝึก
จริง 

การรายงานและ
ติดต่อประสาน 

ฝ ฝ ฝ ผ ผ ฝ ฝ ผ - จัดหาเครื่องมือสื่อสาร
ใหม่ทดแทนท่ีชำรุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

ตัวอย่าง วิเคราะห์การประเมินผลการฝึกของส่วนโจมตี 
ส่วน : ส่วนโจมตี  
กิจเฉพาะ : การโจมตีเป้าหมาย 
   การปฏิบัตซิ้ำครั้งที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ (วงกลม)  
  สถานภาพการฝึก ผ่าน ไมผ่่าน (วงกลม) 
เง่ือนไข : ส่วนโจมตีจัดชุดปฏิบัติการพิเศษ จำนวน ๒ ชุด ได้รับคำสัง่จาก ผบ.เหตุการณ์ เข้าทำการช่วยเหลือตัวประกัน 
โดยเคลื่อนย้ายกำลังด้วยรถยนต์ออกจากพ้ืนท่ีพักคอยไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ เมื่อถึงจุดลงรถให้ทำการเข้าโจมตีต่อ
เป้าหมายโดยเร็วตามใช้แผนฉับพลัน 
มาตรฐานของกจิ :  ๑. ปฏิบัตติามขั้นตอนการวางแผนและการแถลงแผนโจมตี ต่อ ผบ.ชา 
  ๒. การวางแผนการซักซ้อม และทำการซักซ้อม  
  ๓. การเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่ที่หมาย  
  ๔. การโจมตีและยุทธวิธีการปฏิบตัิต่อเป้าหมาย 
  ๕. ข้ันตอนการปฏิบัติในการช่วยเหลือตัวประกัน 
  ๖. การแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหน้า 
  ๗. การส่งตัวประกัน  
  ๘. การถอนกำลังกลับท่ีตั้ง 

กิจย่อยและมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผา่น 
๑. ปฏิบัตติามขั้นตอนการวางแผนโจมต ี
     - แบ่งมอบหน้าท่ี 
     - สำรวจภูมิประเทศ 
     - เตรียมอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ 
     - การทำแผน 
     - การควบคุมสั่งการ 
๒. การวางแผนการซักซ้อม และทำการซักซ้อม  
     - การเตรียมการอุปกรณ ์
     - ความเหมาะสมในการจัดสถานท่ีซักซ้อม 
     -  ช้ีแจงแผนปฏิบัติและการซกัซ้อม 
๓. การเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่ที่หมาย  
     - การจัดขบวนรถและผังการบรรทุก 
     - การออกจากพ้ืนท่ีพักคอย 
     - การรายงานและการประสานการปฏิบัตริะหว่างทาง 
     - การให้ทัศนะสัญญาณ 
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๗๕ 

 

ตัวอย่าง วิเคราะห์การประเมินผลการฝึกของส่วนโจมตี(ต่อ) 
กิจย่อยและมาตรฐาน(ต่อ) ผ่าน ไม่ผา่น 

๔. การโจมตีและยุทธวิธีการปฏิบตัิต่อเป้าหมาย 
    -  เปิดฉากโจมต ี
    -  การก่อวินาศกรรม 
     - วิธีการเข้าโจมต ี
     - เทคนิคการโจมต ี
๕. ข้ันตอนการปฏิบัติในการช่วยเหลือตัวประกัน 
     - รูปแบบการโจมต ี
     - ท่าทางการใช้อาวุธ 
     - ดำเนินกลยุทธ์ต่อผู้ก่อการรา้ย 
     - ตรวจค้น 
     - จับกุมผู้ต้องสงสัย 
     - จัดระเบียบภายในพื้นท่ี 
     - การวางกำลัง 
     - การติดต่อประสาน แต่ละชุด แต่ละส่วน 
     - รายงานการปฏิบัต ิ
๖. การแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหน้า 
     - ปฏิบัติต่อผู้บาดเจ็บ 
     - ปฏิบัติเมื่อพบวัตถุระเบดิ 
     - ผู้ก่อการร้ายพยายามหลบหนี 
๗. การส่งตัวประกัน  
     - ลำดับขั้นตอนการส่งตัวประกัน 
     - วิธีการปฏิบัติต่อตัวประกัน 
๘. การถอนกำลังกลับท่ีตั้ง 
     - การรายงานขอถอนกำลัง 
     - การตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ ์
     - แผนการเดินทางและเส้นทางกลับที่ตั้ง 
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๗๖ 

 

ตัวอย่าง วิเคราะห์การประเมินผลการฝึกโดย ผบ.ร้อย. 

ภารกิจท่ีสำคัญ 

สถานภาพการฝึก ความ
ร่วมมือใน

การ
ทำงาน 

แนวทางการปรับปรุงหรือ
ดำรงขีดความสามารถไว ้

ส่วน
โจมต ี

ส่วน 
ซุ่มยิง 

ส่วน 
ระวัง

ป้องกัน 

ส่วน สนน.
โจมต ี

ส่วน 
กบ. 

ส่วน 
สื่อสาร 

ส่วน
ควบคุม
สั่งการ 

การวางแผนโจมต ี ผ ผ ผ ผ ฝ ฝ ผ ผ - สร้างความเข้าใจ
แผนการปฏิบัต ิ

การซักซ้อมการปฏิบตัิ  ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ - สร้างความเข้าใจ
แผนการปฏิบัต ิ

การเคลื่อนย้ายกำลัง
เข้าสู่ที่หมาย 

ผ ผ ผ ผ ม ผ ผ ผ - ดำรงการฝึกอยา่ง
ต่อเนื่อง 

การโจมตีเป้าหมาย ฝ ฝ ฝ ผ ผ ผ ผ ฝ - ทบทวนการฝึก ณ ท่ีตั้ง 
ก่อนมาทำการฝึกจริง 

การปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือตัวประกัน 

ฝ ฝ ฝ ผ ผ ฝ ฝ ฝ - ทบทวนการฝึก ณ ท่ีตั้ง 
ก่อนมาทำการฝึกจริง 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า 

ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ - ฝึกปฏิบัติอย่างเป็น
ประจำ 

การส่งตัวประกัน ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ - ดำรงการฝึกอยา่ง
ต่อเนื่อง 

การถอนกำลังกลับท่ีตั้ง ฝ ฝ ฝ ผ ผ ผ ผ ผ - ปฏิบัติตามคู่มือการฝึก 
การประสานการปฏิบัต ิ ฝ ม ฝ ผ ฝ ม ฝ ฝ - จัดหาเครื่องมือสื่อสาร

ใหม่ทดแทนท่ีชำรุด 
การควบคุมบังคับ
บัญชา 

ฝ ผ ผ ผ ผ ผ ผ ผ - ดำรงการฝึกอยา่ง
ต่อเนื่อง 

การรายงานและตดิต่อ
ประสาน 

ผ ผ ผ ผ ผ ม ฝ ผ - จัดหาเครื่องมือสื่อสาร
ใหม่ทดแทนท่ีชำรุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

การประเมินผลการฝึกด้วยตัวชี้วัด 
 การประเมินผลการฝึกด้วยตัวชี้วัด KPI (Key Performance Indicators)อันเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จ
ของภารกิจจะทำให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลการฝึกในภาพรวมทั้งหมด ทั้งส่วนการฝึก ส่วนบังคับบัญชา และ
ส่วนอำนวยการ ต้องประสานสอดคล้องกันเพื่อให้การฝึกเกิดประสิทธิภาพ สมจริง และเกิดข้อผิดพลาดน้อย
ที่สุด โดยสามารถเลือกการพิจารณาตัวชี้วัดเป็นลักษณะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ทั้งยังสามารถพิจารณาได้
ว่าจะมุ่งเน้นไปในเรื่องใดได้เช่นกัน การประเมินตัวชี้วัดนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญของหน่วยงานในเรื่องนั้นๆ  
 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินตวัช้ีวัดเชิงปริมาณ 
 

                                                                                                                                      ค.–2(1) 
รายละเอียดตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 

 
หน่วย…………….. ปี 60  
ตัวชี้วดัที ่ : .........................................................................................................   
หน่วยวัด  : ……………………… 
น้ำหนัก   : ร้อยละ …………… 
คำอธิบาย  : ......................................................................................................... 
สูตรการคำนวณ :  

  
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ….. หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

1.    เท่ากับ   1   คะแนน 
2.    เท่ากับ   2   คะแนน 
3.    เท่ากับ   3   คะแนน 
4.    เท่ากับ   4   คะแนน 
5.    เท่ากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :  (ถ้ามี) 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
     

 
หมายเหตุ  :   (ถ้ามี) 
 
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล : 
 

1. กำหนดให้ ................... เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติจาก..................... เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ /  ทุก................... 
2. ..................  สรุปผลนำเรียน........................เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ /ทกุ………………… 

 
ผู้กำกับดูแลตัวชีว้ัด  : ……………….. เบอร์ติดต่อ  :  x-xxxx 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ……………….. เบอร์ติดต่อ  :  x-xxxx 

กองทัพอากาศ กองทพัอากาศ 



๗๘ 

 

 
ตัวอย่าง การประเมินตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 

 
                                                                                                                                      ค.–2(1) 

รายละเอียดตวัชี้วัดเชิงปริมาณ 
 
หน่วย  คปอ. ปี 61 
ตัวชี้วดัที ่ : 2. ร้อยละความสำเร็จของการควบคมุการปฏิบตัิทางอากาศยุทธวธิี 
หน่วยวัด  : ร้อยละ 
น้ำหนัก   : ร้อยละ 15 
คำอธิบาย  : - การปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธี ในที่นี้จะหมายถึงการโจมตีทางอากาศในภารกิจการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดเท่านั้น  
               - การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด หมายถึงการ ใช้ บ. ทอ.เข้าโจมตีต่อเปา้หมายทางภาคพื้นตามที่ได้รับการร้องขอ  
ซ่ึงอยู่ใกล้ชิดกับกำลังภาคพื้นฝ่ายเรา และเกินขีดความสามารถที่อาวุธของหน่วยภาคพื้นจะทำลายได้  
               - จำนวนภารกิจที่ปฏิบัติได้สำเร็จ หมายถึงการที่หน่วยควบคุมทางอากาศยุทธวิธีสามารถนำ บ. ทอ.เข้าหาเป้าหมายภาคพื้นได้อย่าง
ถูกต้อง ทันเวลา รวมทั้งควบคุมการใช้อาวุธต่อเป้าหมายได้สำเร็จ และมีความปลอดภัยต่อกำลังภาคพื้นฝ่ายเรา ทั้งในการฝึกและการปฏบิัติการจริง 
สูตรการคำนวณ :  

 จำนวนภารกิจที่ปฏิบัติได้สำเร็จ x 100 
                                        จำนวนภารกิจทีป่ฏิบัติตามแผนการฝกึ และคำสั่ง ยก.ยอ่ย 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-  ร้อยละ 1  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

1   ร้อยละ 91   ความสำเร็จของการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวธิี เท่ากับ   1   คะแนน 
2   ร้อยละ 92   ความสำเร็จของการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวธิี เท่ากับ   2   คะแนน 
3   ร้อยละ 93   ความสำเร็จของการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวธิี เท่ากับ   3   คะแนน 
4   ร้อยละ 94   ความสำเร็จของการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวธิี เท่ากับ   4   คะแนน 
5   ร้อยละ 95   ความสำเร็จของการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศยุทธวธิี เท่ากับ   5   คะแนน 

เงื่อนไข :  ความพร้อมปฏิบัติงานของอากาศยานและสภาพอากาศ มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงกรณีที่สภาพอากาศ     เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัตภิารกจิ จะไม่นำภารกิจนั้นมาคำนวณ 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

จำนวนภารกจิที่ปฏิบัติตามแผนการฝึก และคำสั่ง ยก.ย่อย ภารกิจ 46 67 95 
จำนวนภารกจิที่ปฏิบัติได้สำเร็จ ภารกิจ 44 64 91 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจดัเก็บข้อมูล : 

1. กำหนดให้ กปย.คปอ.เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลในการปฏบิัติจากหน่วยควบคุมทางอากาศยุทธวิธ ีเมื่อเสร็จสิ้นภารกจิ  
2. นกฝ.กปย.คปอ. และหนว่ยควบคุมทางอากาศยุทธวิธ ีสรุปผลนำเรียน ผอ.กปย.ฯ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  

 
ผู้กำกับดูแลตัวชีว้ัด  : น.อ.ไพฑูรย์  เหลืองตระกูล เบอร์ติดต่อ  : 2-6730 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : น.ท.พยุงศักดิ์  สยมพร เบอร์ติดต่อ  : 2-6910 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทัพอากาศ กองทพัอากาศ 



๗๙ 

 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินตวัช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 

                                                                                                                                      ค.–2(2) 
รายละเอียดตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 
หน่วย…………….. ปี 60 
ตัวชี้วัดที ่ : .........................................................................................................   
หน่วยวัด  : ……………………… 
น้ำหนัก   : ร้อยละ …………… 
คำอธิบาย  : ......................................................................................................... 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ….. หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้

1.    เท่ากับ   1   คะแนน 
2.    เท่ากับ   2   คะแนน 
3.    เท่ากับ   3   คะแนน 
4.    เท่ากับ   4   คะแนน 
5.    เท่ากับ   5   คะแนน 

  
เง่ือนไข :    (ถ้ามี) 
 
รายละเอียดข้อมูลพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

     

 
หมายเหตุ :    (ถ้ามี) 
 
แหล่งข้อมลู / วิธีการจัดเก็บข้อมลู : 
 

1. กำหนดให้ ................... เป็นหน่วยรวบรวมข้อมลูในการปฏบิัติจาก..................... เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ /  ทุก................... 
2. ..................  สรุปผลนำเรยีน........................เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ /ทุก………………… 

 
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด  : ……………….. เบอร์ติดต่อ  :  x-xxxx 
ผู้จัดเก็บข้อมลู  : ……………….. เบอร์ติดต่อ  :  x-xxxx 
 
 
 

 

กองทัพอากาศ กองทพัอากาศ 



๘๐ 

 

ตัวอย่าง การประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 

                                                                                                                                      ค.–2(2) 
รายละเอียดตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 

 
หน่วย  คปอ. ปี 61 
ตัวชี้วดัที ่ :  5. คะแนนเฉลีย่การทดสอบความรู้ความเขา้ใจภาษาอังกฤษ 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 
น้ำหนัก   :  ร้อยละ 10 
คำอธิบาย  :  วัดจากคะแนนเฉลีย่การทดสอบความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษของขา้ราชการ คปอ.ในปี 61 เปรียบเทียบ 
                 กับเกณฑ์ที่กำหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามช่วงชั้นยศ ดังนี้ 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงชั้นยศ น้ำหนัก 1 2 3 4 5 
น.ต.-น.อ. 2.5 60.00 62.25 64.50 66.75 69.00 
ร.ต.-ร.อ. 2.5 50.00 52.25 54.50 56.75 59.00 
พ.อ.ต.-พ.อ.อ. 2.5 35.00 36.25 37.25 38.75 40.00 
จ.ต.-จ.อ. 2.5 30.00 31.25 32.50 33.75 35.00 

เงื่อนไข :   1. กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำ ร้อยละ 30 ของแต่ละช่วงชั้นยศ เช่น หน่วยมีข้าราชการ 
                  ชว่งชั้นยศนาวาอากาศ 100 คน หน่วยตอ้งส่งข้าราชช่วงชั้นยศนาวาอากาศ ไม่น้อยกวา่ 30 คน เข้ารับการทดสอบ  
                  โดยใช้หลักการเดียวกันกบัช่วงชั้นยศอื่น 

     2. หากหนว่ยใดมีส่งผู้เข้ารับการทดสอบต่ำกว่าจำนวนทีก่ำหนด ให้คิดคะแนนในช่วงชั้นยศนั้นเท่ากับ 1  

     3. กรณีหนว่ยไม่มีข้าราชการในช่วงชั้นยศใดชั้นยศหนึ่งให้เฉลี่ยน้ำหนกัไปยังช่วงชั้นยศอื่นทุกช่วงชั้นยศ 
       ตามตัวอย่าง 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงชั้นยศ น้ำหนัก 1 2 3 4 5 
น.ต.-น.อ. 3.33 60.00 62.25 64.50 66.75 69.00 
ร.ต.-ร.อ. 3.33 50.00 52.25 54.50 56.75 59.00 
พ.อ.ต.-พ.อ.อ. 3.33 35.00 36.25 37.25 38.75 40.00 

หมายเหต ุ: สามารถตรวจสอบยอดกำลงัพลได้จาก กกพ.บก.คปอ.และยืนยันความถูกต้องกับ สปพ.กพ.ทอ. 
    ทั้งนี้ไม่นับค่าคะแนนของพนกังานราชการและลูกจ้างที่เข้ารับการทดสอบ 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ 

น.ต.-น.อ. คะแนน - - 69.88 

ร.ต.-ร.อ. คะแนน - - 51.11 

พ.อ.ต.-พ.อ.อ. คะแนน - - 39.90 

จ.ต.-จ.อ. คะแนน - - 37.88 

 
 
 
 
 

กองทัพอากาศ กองทพัอากาศ 



๘๑ 

 

 
ตัวอย่าง การประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ(ต่อ) 

ตัวอย่าง การประเมินตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
                                                                                                                                      ค.–2(2) 

รายละเอียดตวัชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจดัเก็บข้อมูล : 
 

1. กำหนดให้ กวธ.กวก.คปอ. เป็นหนว่ยรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติจาก นกข. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  
2. กวก.คปอ. สรุปผลนำเรียน ผบ.คปอ. เมือ่เสร็จสิ้นภารกิจ 

 
ผู้กำกับดูแลตัวชีว้ัด  : น.อ.ไพบูลย ์ สทิธิลภ เบอร์ติดต่อ  :  2-6776 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : น.อ.คณาธิป วงษ์ประเสริฐ เบอร์ติดต่อ  :  2-6781 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กองทัพอากาศ กองทพัอากาศ 



รายการตรวจ คู่มือการฝึก                                                   โดย                           ครั้งที่        ว/ด/ป                    .                                              

หัวข้อตรวจ รายการแก้ไข 
๑.สารบัญ  

 
๒.รายละเอียดการฝึก 
   ๒.๑ ความมุ่งหมาย สอดคล้อง conops 
   ๒.๒ วัตถุประสงค์ สอดคล้องความมุ่งหมาย 
   ๒.๓ ลำดับขั้น และหัวข้อการฝึกชัดเจนเหมาะสม 
   ๒.๔ คุณสมบัติครู/ผู้รับการฝึก เหมาะสม 
   ๒.๕ วัดประเมินผล สอดคล้อง ๒.๑,๒.๒,๒.๓ 
   ๒.๖ ระยะเวลา  
   ๒.๗ สถานที่ฝึก 

 

๓. โครงสร้างการจัดการฝึก ถูกต้องเหมาะสม  
 

๔. ตารางฝึก 
    ๔.๑ รายเดือน ระบุวันตรวจเยี่ยม/ทดสอบ/ฯลฯ 
    ๔.๒ รายสัปดาห์ 
    ๔.๓ รปจ. 

 

๕. รกสภ. ตอบคำถามได้ว่าทำไมต้องฝึก  
 

๖. เงื่อนไขและมาตรฐานแต่ละการฝึก  
 

๗. สถานภาพ 
   ๖.๑ คน 
   ๖.๒ อาวุธ กระสุน ตอบโจทย์การฝึก 
   ๖.๓ อุปกรณ์สื่อสาร 
   ๖.๔ ยานพาหนะ 

 

๘. แผนการเคลื่อนย้าย (ถ้ามีการเคลื่อนย้าย)  
 

๙. สำรวจพื้นที่ มีรูปภาพบอกทุกพ้ืนที่ที่ทำกิจกรรม  
 

๑๐. ประเมินความเสี่ยง และมาตรการควบคุม  
 

๑๑. รายการติดต่อที่สำคัญ  
 

๑๒. Check List การฝึก  
๑๓. ข้อสอบภาคทฤษฎี/วิธีสอบปฏิบัติ (ถ้ามี)  
๑๔. แบบประเมิน  
๑๕. เนื้อหารายวิชา  

 
๑๖. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง  
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