๗-๑

บทที่ ๗
การฝกที่มุงเนนผลการปฏิบัติ
( Performance - Oriented Training )
๗-๑ ทัว่ ไป
วิธหี รือเทคนิคการฝกศึกษาที่ ยศ.ทบ.กําลังนํามาเผยแพรอยูป จ จุบนั ทีเ่ รียกวา การฝก ที่มุงเนนผล
การปฏิบตั ิ นั้นมีหลักใหญ ๆ อยูท ่ี
ก. ใชระบบการฝกสอนวิธถี อื นักเรียนเปนศูนยกลาง ( ขอ ๕ ก.๒ )
ข. ใชวธิ ตี ง้ั วัตถุประสงคในการฝกแบบวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ( ขอ ๖ )
ค. การฝกเนนแบบ " พูดนอย ทํามาก " หรือยึดติทว่ี า Learning must be done by the learner.
ง. ฝกสอนเพือ่ ทํางานหรือกิจเฉพาะในการรบของบุคคล ของทีม ของหมู ของหมวดของกอง
รอย และของกองพัน

๗-๒ งานหรือกิจเฉพาะคืออะไร
ก. หนวยหลักทางยุทธวิธขี องทางทหารทุกเหลายอมมีภารกิจ ( Mission ) ทีก่ ําหนดไวโดยแนชดั
และแตละภารกิจก็จะมีพนั ธกิจหรือหนาทีค่ วามรับผิดชอบ (Functions) อีกหลายอยาง แตละพันธกิจ ก็จะ
ตองมีงาน ( Tasks ) ทีจ่ ะตองปฏิบตั อิ กี หลายงาน ตัวอยางเชน งานหลักของ พัน ป. เมือ่ สนับสนุน หนวย
ดําเนินกลยุทธจะตองทํางานหลัก ๘ ประการ เหลานีค้ อื .๑) ประสานการยิงสนับสนุน ( Coordinate Fire Support )
๒) ดําเนินการใหมเี ปาหมาย ( Acquire Targets )
๓) ดําเนินการยิง ( Deliver Fires )
๔) การติดตอสือ่ สาร ( Communicate )
๕) การเคลือ่ นที่ ( Move )
๖) การสงกําลังบํารุง ( Perform Logistics )
๗) งานทางธุรการและกําลังพล ( Perform Administration )
๘) งานเพือ่ ความอยูร อด ( Survive )
ข. สําหรับเจาหนาที่และทีมงานซึ่งเปนผูที่จะตองทํางานของหนวยนัน้ จริง ๆ จะมีลําดับ ความ
สัมพันธระหวางตําแหนงและความรูความชํานาญ ดังตอไปนี้.๑) ตําแหนง หรือ ชกท. ( Job ) เชน ชางยานยนตลอ
๒) หนาที่ หรือความรับผิดชอบ ( Duties ) เชน
ก) ปรับแตงเครือ่ งยนต

๗-๒
ข) ซอมเบรค เปนตน
๓) งาน ( Tasks ) เชน ในการปรับแตงเครื่องยนตจะมีงาน
ก) ซอมคาบิวเรเตอร
ข) เปลีย่ นหัวเทียน เปนตน
๔) งานยอย หรือสวนของงาน ( Elements ) เชน ในการซอมคาบิวเรเตอร จะมีงานยอย
ตอไปอีก คือ.ก) เปลี่ยนชิ้นสวนชํารุด
ข) ปรับแตงคาบิวเรเตอร เปนตน
๕) ความชํานาญและความรู (Skills and Knowledges ) เชน ในการเปลีย่ น ชิ้นสวน
ชํารุดจะตองใชความรูค วามชํานาญเกีย่ วกับ
ก) รูวาชิ้นสวนไหนชํารุดหรือเสือ่ มสภาพ
ข) ถอดเปลีย่ นและขันแนนไดดงั นี้ เปนตน
สรุป ในแตละตําแหนงหรือ ชกท. จะมีหนาทีห่ ลายอยาง แตละหนาที่จะมีหลายงาน ทีจ่ ะตองทํา
แตละงานก็จะประกอบดวยหลายงานยอย แตละงานยอยก็จะตองใชความรูค วามชํานาญในการ ทําหลาย
อยาง
เมื่อเขียนเปนแผนผังก็จะไดรูป ดังนี.้ ตําแหนง / ชกท.
JOB
หนาที/่ ความรับผิดชอบ
DUTIES
งาน
TASKS
งานยอย/สวนของงาน
ELEMENTS
ความรูแ ละความชํานาญ
SKILIS AND KNOWLEDGES

๗-๓
ค. การฝกคนของหนวยก็เพือ่ ใหพรอมทีจ่ ะรบ การรบคือ การปฏิบตั งิ านตาง ๆ ของหนวย งาน
ตาง ๆ ของหนวยจะบรรลุผลสําเร็จไดกด็ ว ยทุกคนหรือทุกชุดตองทํางานของตน หรือของทีมใหสาเร็
ํ จ นัน่
เอง
ง. คําตอบตอคําถามทีว่ า ฝกอะไร โดยสรุปก็คอื .๑) ฝกทํางานของแตละบุคคล ( ฝกเปนบุคคล )
๒) ฝกทํางานของทีมหรือชุด ( การฝกเปนหนวย )
๓) ฝกทํางานของหนวย ( การฝกทางยุทธวิธี )

๗-๓ ลักษณะของงาน
ก. ลักษณะของงานโดยสรุป ก็คอื .๑) มีการเริม่ ตนและมีการเสร็จสิน้ โดยแนชดั
๒) มักจะทําเสร็จในเวลาสั้น ๆ เปนนาทีหรือชัว่ โมง มีนอ ยงานทีต่ อ งทําเปนวัน เปน
สัปดาห
๓) มองเห็นหรือสังเกตการณปฏิบตั ไิ ด
๔) วัดผลได อาจจะวัดเปนเวลา ความถูกตอง ความสมบูรณ หรือความแมนยําก็ได
๕) งานมักจะไมขน้ึ อยูห รือเกีย่ วของกับการปฏิบตั อิ น่ื ๆ เชน ไมเกีย่ วของกับระเบียบ
ปฏิบตั ิ ตาง ๆ
๖) งานมักจะตองทําเปนบุคคลหรือเปนทีมโดยเฉพาะ
๗) เมื่อใหชื่องานมักจะจําเพาะเจาะจงในการกระทําอันหนึง่ โดยปกติจะประกอบดวย
กริยาและกรรมอยางละตัว แตอาจจะมีคณ
ุ ศัพทขยายกรรมดวยก็ได แตในภาษาไทยอาจจะใช " การ" นํา
หนากริยาดวยก็ได ( เปนอาการนาม ) ซึง่ ใชแทนกริยาในประโยค
ข. ตัวอยางงานหรือกิจเฉพาะ
๑) งานของพัน ป.สนามลํากลองโดยสรุปมี ๘ เรื่องใหญ ๆ คือ.ก) ประสานการยิงสนับสนุน ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ
(๑) สวนบังคับบัญชาของกองพัน
(๒) หมูย ทุ ธการ
(๓) ศอย.กองพัน
(๔) นยส.กรม/กองพัน
(๕) ผตน.
ข) ดําเนินการใหมเี ปาหมาย ใชหนวยรองเหลานีค้ อื .(๑) สวนบังคับบัญชาของกองพัน

๗-๔
(๒) หมูก ารขาว
(๓) หมูแผนที่
(๔) นยส.กรม/กองพัน
(๕) ผตน.
(๖) หมู, หมวด และเครื่องมือ คปม.ที่มาสมทบ
ค) ดําเนินการยิง ป.สนาม ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ.(๑) สวนบังคับบัญชาของกองพัน
(๒) ศอย.กองพัน
(๓) หมูย ทุ ธการ
(๔) หมูก ารขาว
(๕) หมูแผนที่
(๖) หมูอ ตุ นุ ยิ มวิทยา (กรม)
(๗) นยส./กรม/กองพัน
(๘) ผตน.
(๙) รอย ป.
ง) ติดตอสือ่ สาร ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ.(๑) สวนบังคับบัญชาของกองพัน
(๒) รอย บก. และ บร.
(๓) หมวดสือ่ สาร
(๔) รอย ป.
จ) เคลือ่ นยาย ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ.(๑) สวนบังคับบัญชาของกองพัน
(๒) รอย บก. และ บร.
(๓) หมูย ทุ ธการ
(๔) รอย ป.
ฉ) สงกําลังบํารุง ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ.(๑) สวนบังคับบัญชากองพัน
(๒) รอย บก. และ บร.
(๓) หมูสงกําลัง
(๔) หมูซ อ มบํารุง
(๕) หมวดสือ่ สาร

๗-๕
(๖) หมูเ สนารักษ
(๗) หมวดกระสุน
(๘) รอย ป.
ช) ดําเนินการทางยุทธการและกําลังพล ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ.(๑) สวนบังคับบัญชาของกองพัน
(๒) หมูธุรการและกําลังพล
(๓) รอย บก. และ บร.
(๔) รอย ป.
ซ) ดํารงความอยูร อด
(๑) สวนบังคับบัญชาของกองพัน
(๒) รอย บก. และ บร.
(๓) รอย ป.
๒) งานของรอย ป.
ก) ยิงปนใหญ ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ.(๑) สวนบังคับบัญชากองรอย
(๒) หมูส อ่ื สาร
(๓) บก.สวนยิง
(๔) ศอย.กองรอย
(๕) หมู ป.
(๖) ผตน.
(๗) หมูกระสุน
ข) เคลือ่ นที่ ใชทกุ สวน
ค) ติดตอสือ่ สาร ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ.(๑) สวนบังคับบัญชาของกองรอย
(๒) หมูส อ่ื สาร
(๓) บก.สวนยิง
ง) ดําเนินการสนับสนุนทางการชวยรบ ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ.(๑) สวนบังคับบัญชากองรอย
(๒) หมูส อ่ื สาร
(๓) บก.สวนยิง
(๔) หมูกระสุน

๗-๖
(๕) สวนธุรการ, สงกําลังและ ซบร. ของ บก.รอย
(๖) หมูสูทกรรม
(๗) ชุดปฏิบตั งิ านพิเศษ
จ) ระวังปองกันกองรอย ( ดํารงความอยูร อด ) ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ.(๑) สวนบังคับบัญชากองรอย
(๒) ชุดปฏิบตั งิ านพิเศษ
ฉ) ประสานการสนับสนุนดวย ป.ใชหนวยรองเหลานีท้ าคื
ํ อ.(๑) สวนบังคับบัญชากองรอย
(๒) ผตน.
ช) คนหาเปาหมาย ใช ผตน.และเครื่องมือ คปม.ที่มาสมทบ
๓) งานของหมูห มวดตาง ๆ ตัวอยางเชน งานของ ศอย.รอย ป.
ก) จัดตัง้ และดํารงสภาพของ ศอย.กองรอย มีหลายงานยอยเชน
(๑) สถาปนาและดํารงการสือ่ สาร
(๒) เตรียมและดํารงแผนเรขายิงใหทันสมัย
(๓) เตรียมคอมพิวเตอรเพือ่ ทํางาน
(๔) หาตัวแกจากการยิงหาหลักฐาน
(๕) หาตัวแกขา วสภาพอากาศ
(๖) เตรียมและดํารงแผนทีส่ ถานการณ
(๗) ขยายการควบคุมขามเขตตาราง
(๘) บริหารขาววิทยุทไ่ี ดรบั มอบ
(๙) หาหลักฐานกรุยใหม
ข) ทําการโจมตีเปาหมาย มีหลายงานยอย เชน
(๑) พิจารณาวิธีโจมตีเปาหมาย
(๒) ออกคําสั่ง นอย.กองรอย
(๓) ดําเนินกรรมวิธตี อ คําสั่ง นอย.กองรอย
(๔) ดําเนินกรรมวิธตี อ คําสั่ง นอย.กองพัน
(๕) ดําเนินกรรมวิธตี อ คําสัง่ เปาหมายตามแผน
ค) หาหลักฐานยิง มีหลายงานยอย เชน
(๑) หาหลักฐานยิงภารกิจยิงหาหลักฐานประณีต
(๒) หาหลักฐานยิงกระสุนระเบิด
(๓) หาหลักฐานยิงกระสุนควันขาว

๗-๗
หมายเหตุ
งานของหนวย ป.เหลานี้มีพรอมอยูแลวในโครงการฝกและประเมินผลการฝก รอย ป. และ พัน ป.
คือ คผป. ๖ - ๑๐๐ และ ๖ - ๔๐๐ ซึ่งกําหนดไวในรูปของวัตถุประสงคในการฝก
๔) งานของบุคคล ดังกลาวแลววาทหารทุกคนจะตองไดรบั การบรรจุลงในตําแหนงตาง
ๆ ตามอัตราการจัด และแตละตําแหนงก็จะมีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบประจําตําแหนงนั้น ๆ อยูใ นตัว ซึ่ง
ถาแบง หนาทีห่ รือความรับผิดชอบของทหารทุกคนออกแลวจะพบวามี ๓ ประการดวยกันคือ.ก) หนาทีต่ ามชัน้ ยศ
ข) หนาทีท่ ว่ั ไปของทหารทุกคน
ค) หนาทีต่ ามตําแหนงหรือตาม ชกท.

๗-๔ หนาทีท่ ว่ั ไปตามชัน้ ยศ
ตามหลักการในการจัดหนวยและครรลองแหงการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การปกครองบังคับบัญชานัน้
มักจะแบงเจาหนาที่ออกเปน ๒ สวน คือ นายทหารสัญญาบัตรกับนายทหารชัน้ ประทวน และพลทหาร
กองประจําการ ดังนัน้ หนาทีห่ รือความรับผิดชอบโดยทัว่ ไปตามหลักการนีม้ ดี งั นี้.ก. ความรับผิดชอบของนายทหารสัญญาบัตรทุกนาย
๑) ปกครองบังคับบัญชาหนวย
๒) ปฏิบตั ภิ ารกิจของหนวยใหสาเร็
ํ จ
๓) เตรียมหนวยใหพรอมรบ
๔) วางแผนระยะปานกลางและระยะยาว
๕) กําหนดนโยบายของหนวยและแปลนโยบายของหนวยเหนือ
๖) กําหนดมาตรฐานของงานตาง ๆ
๗) กําหนดระเบียบปฏิบตั แิ ละแนวทางในการปฏิบตั ิ
๘) วางแผน, ดําเนินการและประเมินผลการฝกเปนหนวย
๙) บริหารและแบงมอบกําลังพลและทรัพยากรตาง ๆ
๑๐) อํานวยการปฏิบตั งิ านของหนวย
๑๑) กําหนดและแบงมอบอํานาจหนาที่
๑๒) สือ่ ขาวสารตาง ๆ อยางถูกตองและทันเวลา
๑๓) พัฒนาและฝกนายทหารและนายสิบใตบงั คับบัญชาของตน
๑๔) พัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีมาตรฐานสูงขึ้น
๑๕) อํานวยการทางยุทธการและการสงกําลังบํารุงทั้งปวง
๑๖) ใหการสนับสนุนนายสิบและพลทหาร

๗-๘
ข) ความรับผิดชอบของนายทหารชัน้ ประทวนทุกนาย
๑) พัฒนาและปรับปรุงพลทหาร
๒) ฝกพลทหารทัง้ การฝกเบือ้ งตนและการฝก ชกท.
๓) ใหชดุ งานหรือหมูข องตนปฏิบตั งิ านไดอยางคุม คา
๔) ปรับปรุงลักษณะทาทางและสภาพรางกายของพลทหาร
๕) ทําความคุน เคยกับทหาร รวมไปถึงครอบครัวดวย
๖) แนะนํา, ควบคุม, และรักษาวินยั ของนายสิบ พลทหารใตบงั คับบัญชาของตน
๗) ติดตอประสานงานระหวางบุคคลและระหวางหนวย
๘) วางแผนและปฏิบัติงานประจําวันของหนวย
๙) พัฒนามาตรฐานของนายทหารประทวน และพลทหารใหสูงขึ้น
๑๐) ดูแลรักษาและซอมบํารุงยุทธภัณฑใหพรอมอยูเสมอ
๑๑) ดูแลรักษาสํานักงาน, สิง่ อํานวยความสะดวกและพืน้ ทีท่ ไ่ี ดรบั มอบใหสะอาดเปน
ระเบียบ
๑๒) แนะนํา, สนับสนุนและรวมปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ดรบั มอบ
ค) สรุปสัน้ ๆ ไดวา
๑) นายทหารบังคับบัญชา, วางแผน, กําหนดนโยบายและบริหารหนวยงาน สวนนายสิบ
ทํางานประจําวันของหนวยภายใตนโยบายทีก่ าหนด
ํ
๒) นายทหารรับผิดชอบในการฝกเปนหนวย ใหสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจไดสาเร็
ํ จ สวน
นายสิบรับผิดชอบในการฝกเปนบุคคล ซึ่งจะทําใหปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) นายทหาร มุงอยูที่ประสิทธิภาพและความพรอมรบของหนวย สวนนายสิบนัน้ มุง อยู
ที่ความพรอมรบและการใชงานไดดีของยุทโธปกรณและประสิทธิภาพในการทํางานของนายสิบและพล
ทหาร
๔) นายทหารนัน้ สวนใหญเกีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านของหนวย สวนนายสิบเพงเล็งอยู
ทีต่ วั ทหารแตละคนและการนําทีม
๕) นายทหารเอาใจใสตอ มาตรฐาน,เกียรติภมู แิ ละสถาบันวิชาชีพนายทหาร สวนนายสิบ
ก็สนใจเฉพาะตอมาตรฐาน, เกียรติภูมิ และสถาบันวิชาชีพนายทหารประทวน

๗-๕ งานตามหนาทีท่ ว่ั ไปของทหารปนใหญทกุ คน
งานในสวนนีเ้ ปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดชอบใน ฐานะทีเ่ ปนทหาร ซึง่ มีหนาทีใ่ นการปองกัน
ประเทศ ทหารปนใหญทกุ คนทีม่ คี ณ
ุ คา จะตองสามารถปฏิบตั หิ นาทีห่ ลัก ๆ ไดสองประการ คือ สามารถที่

๗-๙
จะปฏิบตั หิ นาทีเ่ บือ้ งตนโดยทัว่ ไปของทหารปนใหญ และ สามารถจะอยูร อดไดในสนามรบ ซึง่ อาจแบงแยก
ออกเปนกลุม งานตาง ๆ ไดดงั นี้.ก. การมองเห็นสนามรบ
๑) การรวบรวมและรายงานขาวสาร
๒) การจดจํายานเกราะของฝายเราและฝายคุกคาม
๓) การจดจําอากาศยานของฝายเราและฝายคุกคาม
๔) การกะระยะ
ข. การติดตอสื่อสาร
๑) การติดตัง้ โทรศัพทสนาม
๒) การใชโทรศัพทสนาม
๓) การใชตสู ลับสาย
๔) การใชวทิ ยุและเครือ่ งมือควบคุมระยะไกล
๕) การ รปภ.ทางการสือ่ สาร
ค. การเดินทาง
๑) การรูจักและจําเครือ่ งหมายแผนทีไ่ ด
๒) การวางแผนทีใ่ หถกู ทิศประกอบภูมปิ ระเทศ
๓) การวางแผนทีใ่ หถกู ทิศ โดยใชเข็มทิศ
๔) การหามุมภาคโดยใชเข็มทิศ
๕) การกําหนดทีต่ ง้ั ของจุดตาง ๆ เปนพิกัด
๖) การหาทีต่ ง้ั ของจุดตาง ๆ โดยใชแผนทีป่ ระกอบภูมปิ ระเทศ
๗) การหาทีต่ ง้ั ของจุดตาง ๆ โดยการสกัดกลับ
๘) การหาทีต่ ง้ั ของจุดตาง ๆ โดยการสกัดตรง
๙) การหาความสูงของจุดตาง ๆ โดยใชเสนลายขอบเขา
๑๐) การวัดระยะบนแผนที่
๑๑) การหาระยะระหวาง ๒ จุดขณะเคลือ่ นที่
๑๒) การเดินทางโดยใชแผนทีป่ ระกอบเข็มทิศ
๑๓) การวัดมุมภาคบนแผนที่
๑๔) การเลือกเสนทางเคลือ่ นทีจ่ ากแผนที่
๑๕) การหาทิศทางโดยวิธแี สวงเครือ่ ง
ง. การใชอาวุธ
๑) การปรนนิบตั บิ ํารุง ปลย.เอ็ม.๑๖ หรือ ปลย.๑๑

๗-๑๐
๒) การใชและการแกไขเหตุตดิ ขัด ปลย.เอ็ม.๑๖ หรือ ปลย.๑๑
๓) การปรับศูนยรบ ปลย.เอ็ม.๑๖ หรือ ปลย.๑๑
๔) การยิงเปาหมายดวย ปลย.เอ็ม.๑๖ หรือ ปลย.๑๑
๕) การยิงอากาศยานของ ขศ.ดวย ปลย.เอ็ม.๑๖ หรือ ปลย.๑๑
๖) การปรนนิบตั บิ ํารุง ปพ.๘๖
๗) การยิงเปาหมายดวย ปพ.๘๖
๘) การใชและการแกไขเหตุตดิ ขัด ปก.เอ็ม.๖๐
๙) การยิงเปาหมายดวย ปก.เอ็ม.๖๐
๑๐) การใชและการแกไขเหตุตดิ ขัด ปก.๙๓
๑๑) การยิงเปาหมายดวย ปก.๙๓
๑๒) การใชและการแกไขเหตุตดิ ขัดเครือ่ งยิงระเบิด เอ็ม.๗๙
๑๓) การยิงเปาหมายดวยเครือ่ งยิงลูกระเบิด เอ็ม.๗๙
๑๔) การเตรียม, การเก็บรักษาและการจับถือ คจตถ.
๑๕) การยิงเปาหมายดวย คจตถ.
จ. การปฏิบัติตามยุทธวิธีเบื้องตน
๑) การซอนเรนและการพรางตนเองและของใชสว นตัว
๒) การซอนเรนและการพรางอาวุธยุทโธปกรณ
๓) การซอนเรนและการพรางทีต่ ง้ั
๔) การเลือกทีว่ างตัวขัน้ ตนในการรบ
๕) การถากถางพืน้ ยิง
๖) การสรางหลุมบุคคลและหลุมอาวุธ
๗) การเคลือ่ นทีภ่ ายใตการยิง
๘) การปฏิบตั เิ มือ่ ถูกยิงดวยอาวุธยิงไกล
๙) การขาม, ผานหรือออมผานเครือ่ งกีดขวาง
๑๐) การเตรียมและการใชแผนจดระยะของแตละอาวุธ
๑๑) การเคลือ่ นทีเ่ วลากลางวันและกลางคืน
๑๒) การใชสัญญาณผาน
๑๓) การปฏิบตั ติ ามวินยั ในการใชแสง - เสียง และควบคุมขยะ
๑๔) การตรวจการณเวลากลางวันและกลางคืน
ฉ. การปฐมพยาบาล
๑) การผายปอดหรือการชวยการหายใจวิธปี ากตอปาก

๗-๑๑
๒) การเอาสิง่ อุดตันออกจากลําคอของผูป ว ย
๓) การหามเลือด
๔) การปฏิบตั แิ ละการปองกันการซอค
๕) การเขาเฝอกแขนขาทีห่ กั
๖) การปฐมพยาบาลจากผลของความรอน
๗) การปฐมพยาบาลจากการไหม
๘) การปฐมพยาบาลจากความชืน้ หรือความเย็น
๙) การปฐมพยาบาลจากสารพิษตอประสาท
๑๐) การปฐมพยาบาลจากสารพิษตอโลหิต
๑๑) การปฐมพยาบาลจากสารพิษตอผิวหนัง
๑๒) การทํานําให
้ สะอาดเพือ่ ดืม่
๑๓) การผายปอดดวยวิธกี ดหลังและยกแขน
๑๔) การผายปอดดวยวิธหี นากากสูป าก
๑๕) การสุขาภิบาลในสนาม
ช. การปองกัน นชค.
๑) การสวมและใชหนากากปองกันไอพิษ
๒) การปรนนิบตั บิ ํารงุ หนากากปองกันไอพิษ
๓) การสังเกตและปองกันตนเองตอการโจมตีดว ยเคมีชวี ะ
๔) การชําระลางพิษตนเอง
๕) การชําระลางพิษยุทธภัณฑ
๖) การใหสญ
ั ญาณเมือ่ ถูกโจมตีดว ย นชค.
๗) การรูส ญ
ั ญาณและปฏิบตั ติ นเมือ่ ถูกโจมตีดว ย นชค.
ซ. การประยุกตใชประเพณีและกฏแหงการทําสงคราม เกีย่ วกับ.๑) เปาหมาย, ยุทธวิธแี ละเทคนิคทีต่ อ งหาม
๒) การปฏิบตั ติ อ เชลยศึกและผูถ กู กักกัน
๓) การปองกันพลเรือน
๔) การปองกันและรายงานอาชญากรรม
๕) การรูส ทิ ธิและปฏิบตั ติ นเมือ่ ตกเปนเชลยศึก

๗-๑๒
๗-๖ งานในหนาทีต่ ามตําแหนงหรือ ชกท.
งานในหนาทีต่ ามตําแหนงหรือ ชกท. ตาง ๆ เชน พลเล็ง ชกท. ๑๔๑, เจาหนาทีค่ ํานวณ ชกท.
๑๔๖ และเจาหนาทีเ่ ครือ่ งมือแผนที่ ชกท. ๑๔๕ เปนตนนัน้ ปรากฏอยู ในคูม อื การฝกวาดวย การฝกและ
ทดสอบหนาทีใ่ นตําแหนงนั้น ๆ แลว เปนความรับผิดชอบของผูท ไ่ี ดรบั การบรรจุในตําแหนงนั้น ๆ จะตอง
รูจ กั และฝกปฏิบตั งิ านนัน้ ๆ จนไดมาตรฐานตามทีก่ ําหนดไว ตัวอยางเชน.
ก. งานของพลประจําปนทุกนาย (ชกท. ๑๔๑)
๑) เตรียมทีต่ ง้ั ยิงเพือ่ รอการเขาทีต่ ง้ั ของหมูป น ใหญ
๒) ปกและเก็บหลักเล็ง
๓) เฝาฟง/ถายทอดและบันทึกคําสั่งยิง
๔) ตั้งและใหมุมยิงแก ป. ดวยมาตรามุมสูงของ ป.
๕) หาคามุมยิงของ ป. ดวยมาตรามุมสูงของ ป.
๖) ยิงปนใหญ
๗) ทําความสะอาดรังเพลิงเมือ่ จบการยิงแตละครัง้
๘) บรรจุ/เลิกบรรจุกระสุน
๙) สั่ง "หยุดบรรจุ" เมือ่ เกิดความไมปลอดภัย
๑๐) ตรวจ/ทําความสะอาดลํากลองและรังเพลิง ป.
๑๑) ทําความสะอาดลํากลองและรังเพลิง ป.
๑๒) บรรทุกกระสุนบนยานพาหนะ
๑๓) เตรียมกระสุนเพื่อขนสงทาง ฮ.
๑๔) เก็บกระสุน ณ ทีต่ ง้ั ยิง
๑๕) เตรียมกระสุนเพื่อใชยิง
ข. งานของพลเล็ง (ชกท.๑๔๑ - ๑, ตองสามารถทํางานในขอ ก.ไดดวย)
๑๖) ตัง้ ป. ตรงทิศ
๑๗) ตรวจสอบการตัง้ ป.ตรงทิศดวยการเล็งขนานคู
๑๘) ใหทศิ ทางแกคอลิเมเตอรหรือหลักยิง
๑๙) ตัง้ มุมทิศและใหทางทิศแก ป.
๒๐) จําลองทิศ
๒๑) เล็งเปาหมายดวยกลองเล็งในการยิงเล็งตรง
๒๒) ปรับเสนเล็งโดยวิธแี ผนเปาทดสอบ
๒๓) ปรับเสนเล็งโดยวิธเี ปาหมายเล็งไกล
๒๔) ปรับเสนเล็งโดยวิธมี มุ มาตรฐาน

๗-๑๓
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)

ปรับเสนเล็งโดยวิธกี ลองกองรอย
ปรับเสนเล็งกลองขอศอกโดยแผนเปาทดสอบ
ใชแผนปายมุมทิศในการยิงทําลายใกลชดิ
อํานวยการปกหลักหมายมุมภาค
ฯลฯ

๗-๗ ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงคในการฝกศึกษา.
ก. ไมวา จะเปนการศึกษาในโรงเรียน หรือการฝกทีห่ นวยจําเปนจะตองมุง ใหบรรลุวตั ถุประสงคไป
ตามลําดับขัน้ จากระดับการฝกสอนแตละครัง้ - สูร ะดับวิชา - หมวดวิชา - หลักสูตร - ระดับ การศึกษา
และสูร ะดับปรัชญาการศึกษาในขัน้ สุดทายเสมอ
สําหรับครูและผูฝ ก ทีด่ อี ยางนอยจะตองกําหนดวัตถุประสงคในการฝกสอนแตละครัง้ และ
วัตถุประสงคในระดับวิชาเมือ่ ฝกสอนจบแลวเสมอ จึงจะเปนการฝกสอนที่มีประสิทธิผลและคุมคา ในการ
กําหนดวัตถุประสงคดงั กลาววิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ควรใชแบบวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดังกลาวแลวในขอ ๖ - ๒
ขอยก ตัวอยางมาเปนแนวทางดังนี้
ข. ตัวอยางแผนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการสอน
ชุดวิชา พืน้ ฐานการศึกษา
หนวยที่ ๗ ปรัชญาการศึกษารวมสมัย
ตอนที่ ๗.๑ มโนคตินยิ ม ( Idealism )
๗.๒ ประจักษนยิ ม ( Realism )
๗.๓ ประสบการณนยิ ม ( Pragmalism )
๗.๔ อัตภาวะนิยม ( Existentialism )
แนวคิด ( Concept , ความคิดรวบยอด )
๑. โลกทัศนของนักปรัชญาแตกตางกันไปตามสํานัก และทัศนะของปรัชญาแตละกลุม
๒. กลุมนักปรัชญาที่มองโลกในแงจิตภาพคือ กลุม มโนตคินยิ ม ซึง่ ยึดโลกทัศนวา โลกนีเ้ ปนโลก
แหงจิตใจ การพัฒนาความคิดและจิตใจเปนจุดมุง หมายสําคัญของปรัชญาสาขานี้ เพือ่ ใหคนมีความรูค ู
คุณธรรม ตามแบบอยางทีด่ ี และตามอุดมคติของสังคม
๓. กลุม นักปรัชญาทีม่ องโลกในแงวตั ถุหรือรูปธรรมคือ กลุม ประจักษนยิ ม ซึง่ ถือวาโลกนีเ้ ปนโลก
แหงวัตถุ ความรู ความจริงเปนภาวะตามธรรมชาติและอยูภ ายใตกฎธรรมชาติ การศึกษามุง ใหมนุษยเขา
ถึงความจริงแหงธรรมชาติโดยใชวธิ กี ารทางวิทยาศาสตร
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๔. กลุม นักปรัชญาทีม่ องโลกในแงประสบการณ คือกลุม ประสบการณนยิ ม ซึง่ เห็นวาโลกนีเ้ ปน
โลกแหงประสบการณ ประสบการณเปนบอเกิดของความรูแ ละความจริงเกีย่ วกับสรรพสิง่ ทัง้ หลายมนุษย
จําเปนตองมีประสบการณอยางตอเนือ่ ง โดยใชวธิ กี ารแหงปญญาในการเสริมสรางประสบการณนน้ั ๆ การ
ศึกษาจึงมุงใหมนุษยเขาถึงความจริงโดยวิธีการแหงปญญาและการเสริมสรางประสบการณที่เหมาะสม
๕. กลุม นักปรัชญาทีม่ องโลกในแงสภาวะความเปนอยู คือกลุม อัตภาวะนิยม ซึง่ ยึดโลกทัศนวา
โลกนี้เปนโลกของสภาวะการณที่มีอยูของสรรพสิ่งทั้งหลาย มนุษยมีเสรีภาพในการกําหนดความรูแ ละ
ความจริง เสรีภาพในการเลือกและรูจ กั เลือกอยางรับผิดชอบเปนปจจัยสําคัญในการแสวงหาความรูแ ละ
ความจริง การศึกษาในแนวทางนี้ มุงเสริมสรางใหมนุษยมีเสรีภาพในการเลือกและรูจักใชเสรีภาพในการ
เลือกอยางมีความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค ( Objective ) เมือ่ ศึกษาเรือ่ งที่ ๗.๑ - ๗.๔ แลวนักศึกษาสามารถ
๑. อธิบายสาระสําคัญของปรัชญาการศึกษาสาขาตาง ๆ ไดถกู ตอง
๒. ชีใ้ หเห็นถึงความสัมพันธระหวางสาระทางปรัชญาและแนวความคิดเกีย่ วกับการศึกษา
๓. วิเคราะหแนวความคิดเกีย่ วกับการศึกษาของปรัชญาสาขาตาง ๆ ไดชัดเจน
๔. ประเมินอิทธิพลของแนวคิดตาง ๆ ทีม่ ตี อ การจัดการศึกษาในประเทศไทยได
กิจกรรมการเรียน
๑. ทําแบบประเมินผลกอนเรียน
๒. ศึกษาเอกสารตอนที่ ๗.๑ - ๗.๔
๓. ทํากิจกรรมทีไ่ ดรบั มอบหมายไวในเอกสารการสอน
๔. ฟงการบรรยาย
๕. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังการเรียน
สื่อการสอน
๑. เอกสารการสอน
๒. แบบฝกปฏิบตั ิ
ประเมินผล ประเมินผลจากกิจกรรมในแบบฝกปฏิบตั ิ
ค. ตัวอยางจุดมุง หมายในการสอนทางทหาร
๑) งานเขียนจุดมุง หมายในการเรียนการสอนทางทหารแบบใหมน้ี ควรใชแนวทางการ
กําหนด วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมเชนเดียวกันแตกาหนดแบบไว
ํ
ดังนี.้ -
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(ก) งาน/กิจเฉพาะหรือเรื่องที่จะสอน ( TASK )
(ข) เงื่อนไข ( CONDITIONS ) คือ สิง่ แวดลอมในการปฏิบตั งิ านนัน้
(ค) มาตรฐาน ( STANDARD ) คือ เกณฑของการเรียนรูห รือขีดความสามารถ
ในการทํางาน
(ง) หลักฐาน ( REFERENCES ) ไดแก ตํารา, เอกสาร และสิ่งอื่นที่ใชอางอิงเพื่อ
ศึกษาหรือฝกทํางานนั้น ๆ
๒) ตัวอยางการกําหนดวัตถุประสงคในระดับวิชาหรือหมวดวิชาของ รร.ทหาร(ในทีน่ เ้ี ปน
วิชายุทธวิธี ป.)
แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ป.ศป.
๑. เรือ่ ง วิชายุทธวิธีทหารปนใหญสนามชั้นนายพัน ป.
๒. เงือ่ นไข ศึกษาเรือ่ งเหลานีต้ ามขบวนการเรียนการสอน คือ.ก) ภัยคุกคามของไทย ( ๔ ชม. )
ข) การยิงสนับสนุนในการรบ ( ๖ ชม. )
ค) ภารกิจ การจัดและการใชหนวย ป.สนาม ( ๑๒ ชม.)
ง) ภารกิจทางยุทธวิธีและการจัด ป.ทําการรบ ( ๑๒ ชม.)
จ) การประสานและวางแผนการยิงสนับสนุน ( ๑๖ ชม.)
ฉ) การวางแผนการสนับสนุนดวย ป.สนาม ( ๑๖ ชม.)
ช) การตอตานการยิง ป.สนาม ( ๑๖ ชม.)
ฯลฯ
๓. มาตรฐาน เมือ่ ศึกษาจบทุกเรือ่ งแลวนักเรียน
ก) สามารถอภิปรายหรือบรรยายสรุปในเรือ่ งทีศ่ กึ ษาแลวไดชดั เจนถูกหลักการ
ข) สามารถนําเอาหลักการและเทคนิคตาง ๆ มาประยุกตใชงานและใชแกปญ
 หาไดดี
ค) สามารถปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนนายทหารติดตอ, นายทหารการยิงสนับสนุน,ผบ.รอย ป.,
ผบ.รอย บก. และ บร.ไดดี
๔. หลักฐาน
ก) รส.๖ - ๒๐
ข) รส.๖ - ๒๐ - ๑
ค) แนวสอนของ รร.ป.ศป.
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๓) ตัวอยางการกําหนดวัตถุประสงคในระดับรายวิชาหรือเฉพาะเรือ่ งทีจ่ ะสอน (ในทีน่ ้ี
เปนเรือ่ ง การวางแผนการสนับสนุนดวย ป.)
๑. เรือ่ ง การวางแผนการสนับสนุนดวย ป.สนาม
๒. เงือ่ นไข
ก) ศึกษาตํารา, แนวสอน, ฟงบรรยายและทําแบบฝกหัดจบโดยใชเวลา ๑๖ ชั่วโมง
ข) ทราบสถานการณทางยุทธวิธหี รือมีคําถามหรือใหขน้ึ บรรยายสรุป
๓. มาตรฐาน นักเรียนสามารถ
ก) อธิบายจุดมุง หมายของการวางแผนการสนับสนุนดวย ป.กรรมวิธีในการวางแผน
แตละระดับตัง้ แตระดับกองรอยขึน้ ไปถึงระดับ ทน. หรือ ทภ.
ข) ใหความหมาย, จดจําและใชศพั ทตา ง ๆ ในแผนการสนับสนุนดวย ป.ได
ค) อธิบายจุดมุง หมายของระบบหมายเลขเปาหมาย, วิธกี ําหนดหมายเลขเปาหมายใหกบั แต
ละระดับหนวยและสามารถกําหนดหมายเลขเปาหมายไดถกู ตองเหมาะสม
ง) สามารถอธิบายและกําหนดชือ่ กลุม เปาหมายและอันดับเปาหมายไดถกู ตอง
จ) สามารถจดจําและบรรยายเกีย่ วกับระเบียบในการจัดทําแผนการสนับสนุนดวย ป.
ความเกีย่ วพันกับแผนการยิงสนับสนุนเอกสารและแบบฟอรมตาง ๆ ที่ใช, ความมุง หมายของเอกสารนัน้
ๆเทคนิคในการวางแผนการสนับสนุนดวย ป. ในแตละระดับหนวย, การจัดและการใชเจาหนาทีต่ า ง ๆ
และสามารถจัดทําแผนการสนับสนุนดวย ป.ไดทกุ ระดับ
ฉ) อธิบายเงื่อนไขและวิธีที่ ผบ.หนวยดําเนินกลยุทธจะใหแนวทางในการวางแผนการยิงเตรียม
และการยิงทําลายการเตรียมเกีย่ วกับความจําเปน, เวลาเริม่ และหยุดยิง, ลําดับความเรงดวนในการโจมตี
เปาหมายตาง ๆ รวมทัง้ เทคนิคในการจัดการเรือ่ งกระสุนไดถกู ตอง
ช) อธิบายและจัดทําแผนการสนับสนุนดวย ป.ของรอย ป. แยกเฉพาะรวมทั้งขายการสื่อสาร
ตาง ๆ ที่จะตองใชได
๔. หลักฐาน
ก) รส. ๖ - ๒๐
ข) รส. ๖ - ๒๐ - ๑
ค) รส. ๖ - ๓๐
ง) แนวสอน รร.ป.ศป.
๔) ตัวอยางในการกําหนดวัตถุประสงคในการฝกเปนบุคคล (ในที่นี้เปนงานของพลเล็ง,ชกท.๑๔๑-๑)
๑. งาน ตัง้ มุมทิศและใหทศิ ทางแกปน
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๒. เงือ่ นไข มี ป. อยูใ นทีต่ ง้ั ยิง และใหมุมยิงไวแลว, มีกลองเล็งคอลิเมเตอร, หลักเล็ง หรือที่
หมายเล็งไกล,ชุดใหแสงสวางและทราบตัวแกมุมทิศ (ถามี)
๓. มาตรฐาน
ก) ตัง้ มุมทิศไดถกู ตองตามทีส่ ง่ั รวมทัง้ คาตัวแกมมุ ทิศ (ถามี)
ข) สายปนจนไดภาพการเล็งทีถ่ กู ตอง
ค) สายลํากลอง ป. ครัง้ สุดทายตองสายจากซายไปขวา
ง) หลังจากทราบคามุมทิศแลวถาการเปลีย่ นแปลงมุมทิศไมเกิน ๑๐๐ มิล ใชเวลา
ไมเกิน ๑๕ วินาที
จ) หลอดระดับทางดิง่ และทางระดับ ของฐานกลองเล็งไดระดับ
๔. หลักฐาน
ก) รส. ของ ป.ชนิดนัน้ ๆ
ข) คฝ. ๖ - ๑๔๑
ค) รส. ๖ - ๕๐
๕) ตัวอยางการกําหนดวัตถุประสงคในการฝกเปนหนวย (ในทีน่ เ้ี ปนวัตถุประสงคในการฝกหมูแ ผนที่)
๑. งาน ๓ - ๔ - ๒ สถาปนา/ ขยายการควบคุมทางแผนที่
๒. เงือ่ นไข หนวยกําลังทํางานแผนทีบ่ ริเวณทีต่ ง้ั ,บริเวณเปาหมายและงานแผนที่เชื่อม
โยงอยู
๓. มาตรฐาน สามารถสถาปนา/ขยายการควบคุมทางแผนทีใ่ หกบั ทีต่ ง้ั ตาง ๆ ไดโดยสอด
คลองกับวิธที ําแผนที่,เวลา และความถูกตองทีก่ าหนดไว
ํ
ในแผนการทําแผนที่
๔. หลักฐาน รส.๖ - ๒ และแนวสอน รร.ป.ศป.
๑.๑ งานยอย ก. - สถาปนาการควบคุมทิศทาง
๑.๒ เงือ่ นไข ก. - ทราบแผนการทํางานแผนที่แลว
- หมูแผนที่มีโคงจัดมุม,แผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ของบริเวณนัน้
เวลาและสภาพอากาศไมอานวยให
ํ
ใชวธิ อี น่ื ไมมีไยโร
หาทิศ พิกดั หมุดควบคุมทางแผนทีก่ ําหนดใหแลวและภูมปิ ระเทศเดน ๆ
ปรากฏในภูมิประเทศและบนแผนที่
๑.๓ มาตรฐาน ก. - วัดมุมภาคตารางไปยัง จภต.ในแผนที่เสร็จภายใน ๕ นาที
เริม่ ตัง้ แตไดรบั การรองขอทราบทิศทางจนขานมุมภาค
ออกมา
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๑.๔ เงือ่ นไข ข. - เวลาจํากัดและไมมเี ครือ่ งมือหาทิศอยางอืน่ จําเปนตองหา
ทิศทางโดยการวัดดาวเหนือและดาวโคจับ
๑.๕ มาตรฐาน ข. - วัดและไดคา มุมภาคตารางภายใน ๑๐ นาที เริม่ ตัง้ แตตง้ั
กลองเรียบรอยแลวจนกระทัง้ ขานมุมภาคออกมา
๑.๖ หลักฐาน - รส. ๖ - ๒
- รส. ๖ - ๕๐
หมายเหตุ การกําหนดวัตถุประสงคในการฝกเปนบุคคลและเปนหนวยนีใ้ หดรู ายละเอียดเพิม่ เติมได
ใน คป. ๖ - ๑๔๑, ๖ - ๑๔๕ และ คปป. ๖ - ๑๐๐ และ ๖ - ๔๐๐
**********************

