
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
           หน้า 
บทที ่๑ บทน ำ              ๑ 
 ๑ กล่ำวน ำ             ๑  
 ๒. วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรควำมรู้ “กำรผลิตบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น อส.ทพ.นย.”     ๑ 
 ๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดกำรควำมรู้ “กำรผลิตบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น อส.ทพ.นย.”     ๑ 
บทที ่๒ ขบวนกำรผลิตบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น อส.ทพ.นย.         ๒ 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น อส.ทพ.นย.       ๒  
 ๒. ด ำเนินกำรประชุมเตรียมกำรรับสมัคร          ๒  
 ๓. ขออนุมัติ นย. ประกำศรับสมัคร           ๒  
 ๔. กำรเปิดรับสมัครและประชำสัมพันธ์กำรรับสมัคร         ๒  
 ๕. ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลพลเรือน ตำมขั้นตอน         ๒ 
  - แผนผังกำรคัดเลือก อส.ทพ.นย.          ๓ 
  - กำรคัดเลือก (ด ำเนินกำรคัดเลือก ตำมขั้นตอน)        ๔ 
   - สถำนีที่ ๑ จ ำหน่ำยใบสมัคร กรอกใบสมัคร สัมภำษณ์ ฯ    ๔ 
   - สถำนีที่ ๒ ชั่งน้ ำหนัก และวัดส่วนสูง      ๕ 
   - สถำนีที่ ๓ ตรวจสอบร่ำงกำย       ๕ 
   - สถำนีที่ ๔ ทดสอบร่ำงกำย       ๖ 
 ๖. ประชุมสรุปผลกำรรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น อส.ทพ.นย.    ๑๒ 
 ๗. วันประกำศผล         ๑๓ 
 ๘. วันมอบตัวตรวจสอบเอกสำร        ๑๓ 
 ๙. ก ำหนดวันรำยงำนตัวเข้ำรับกำรฝึก       ๑๓ 
 ๑๐. กำรฝึกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็น อส.ทพ.นย.          ๑๔ 
  ๑๐.๑ กำรจัดกำรฝึก                  ๑๔  
  ๑๐.๒ ตำรำงก ำหนดกำรฝึก        ๑๘ 
  ๑๐.๓ แถลงหลักสูตรกำรฝึกทดแทน       ๒๐ 
  ๑๐.๔ กำรตรวจสอบ และวิธีด ำเนินกำรตรวจสอบสอบ     ๔๑ 
  ๑๐.๕ ตำรำงกำรฝึกทดแทน        ๔๘ 
 ๑๑. บรรจุ อส.ทพ.นย. ที่ผ่ำนหลักสูตร ลงในต ำแหน่งที่ขำดบรรจุ    ๕๔ 
 ๑๒. แผนผังโฟรชำต (Flowchart)กำรด ำเนินกำรกระบวนกำรผลิตบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น อส.ทพ.นย.  ๕๔    
 

 ผนวก ก  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น อส.ทพ.นย.  ๕๖ 
 ผนวก ข  ประกำศ นย. กำรรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น อส.ทพ.นย.   ๖๔ 

ผนวก ค  แบบฟอร์มใบสมัครเข้ำเป็นอำสำสมัครทหำรพรำนนำวิกโยธิน   ๖๘ 
ผนวก ง  แผนผังบริเวณจัดเตรียมสถำนที่ ภำยในค่ำยเทวำพิทักษ์    ๗๒ 
ผนวก จ  หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง       ๗๓ 
ผนวก ฉ  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรทดสอบร่ำงกำย ฯ (เพ่ิมเติม)    ๗๔ 
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ค ำน ำ 
 

   การจัดการความรู้  เป็นเครื่องมือการบริหารการจัดการ (Management tool) ที่ช่วยให้มี
การวางระบบของข้อมูล (Data) ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย ให้สามารถน ามาใช้งานได้ 
ทันที  โดยผ่านการวิเคราะห์และการศึกษามาแล้ว  ประมวลผลให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ (Information) และ
เมื่อน าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วเกิดผลส าเร็จ สิ่งนั้นเป็นองค์ความรู้ (Knowledge) 
ของหน่วยที่สามารถเผยแพร่ให้หน่วยอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ทร. ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นในการ
เพ่ิมขีดความสามารถ สมรรถนะหลัก ของหน่วย  (Oganized  compelency) และเป็นข้อช่วยในการสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ  
   กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management process) มีด้วยกัน ๗ ขั้นตอน 
ในการจัดการความรู้ ที่จะพัฒนาให้เกิดความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ได้ศึกษาถึงกิจกรรมที่ควรจะ
ด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑. การบ่งชี้ความรู้ 
    - การบ่งชี้ความรู้ที่องค์กรต้องมี 
    - วิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ 
   ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
    - สร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ
จัดเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ 
   ๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
    - การวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือจัดระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน 
   ๔. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ 
    - จัดท ารูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ภาษาเดียวกันทั้งองค์กร เรียบเรียงปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการ 
   ๕. การเข้าถึงความรู้ 
    - ความสามารถในการเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ 
   ๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
    - ท าได้หลายวิธีการ อาจจัดท าเป็นเอกสาร , ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาจ
จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน , กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชมแห่งการเรียนรู้ , ระบบพ่ีเลี้ยง            
การสับเปลี่ยนงานการยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น   
   ๗. การเรียนรู้ 
    - น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับปรุงองค์กร 
  ฉก.ทพ.นย. เห็นความส าคัญในการจัดการความรู้  การฝึกบุคคลพลเรือนเป็นอาสาสมัคร
ทหารพรานนาวิกโยธิน  ได้น ามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม และข้อจ ากัดของทรัพยากร  
จึงก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ ของ ฉก.ทพ.นย. เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือให้ก าลังพลทดแทน มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน อันจะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลน
ก าลังพลทดแทนในส่วนหนึ่ง  เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเรียนรู้ การต่อยอดองค์ความรู้  เมื่อมีการ
โยกย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ตามแนวทางการรับราชการ ความรู้ก็จะไม่สูญหายไปกับตัวบุคคล   
 

************************* 



    ๑ 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 ๑. กล่ำวน ำ 
       จากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน สถานการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยเกิดความเปลี่ยนแปลง 
สภาวะเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ท าให้ประชาชนที่ อาศัยอยู่ ในประเทศต้องต่อสู้ดิ้นรน เพ่ือให้มีคุณภาพ
ชีวิตและ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน เป็น อาชีพอีกหนึ่งทางเลือก ที่หลายคนให้
ความสนใจ เนืองจากคุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก ใช้วุฒิการศึกษาเพียงแค่ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
หรือเทียบเท่า เท่านั้น ซึ่งการศึกษาในประเทศมีภาคบังคับถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งท าให้ผู้มีคุณสมบัติ
ดังกล่าวในประเทศมีเป็นจ านวนมาก 
   การปฏิบัติงานภายใน ฉก.ทพ.นย. ในแต่ละปี งป.นั้น มี อส.ทพ.นย. ที่ถูกไล่ออกพ้นสภาพการ
เป็น อส.ทพ.นย. ตลอดจนสมัครใจลาออก เพ่ือประกอบอาชีพส่วนตัว จ านวนหนึ่ง ซึ่ง ฉก.ทพ.นย. ต้อง
ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพ่ือมาทดแทน อส.ทพ.นย. ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี ๆ ละ ประมาณ  
๖ รุ่น 
   ส าหรับการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. นั้นมีกระบวนการรับสมัครที่เป็น
ระบบมาตรฐาน มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่ง ฉก.ทพ.นย. ได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี แต่เนื่องจาก จนท.โครง 
หรือ จนท. ที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะกรรมการต่าง ๆ มีการโยกย้าย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานเป็น
ประจ าทุกปี ท าให้ จนท. ที่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงตลอด ดังนั้น เพ่ือให้เกิดกระบวนการรับสมัครที่ได้มาตรฐาน 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ปี งป.๕๘ ฉก.ทพ.นย. ได้จัดท าการจัดการความรู้ และได้น ามาทดลองใช้            
ปี ๕๙ , ๖๐ พบว่ายังขาดรายละเอียด จึงได้จัดท าเอกสารเล่มนี้ไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ประกอบ           
การเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. ภายใน ฉก.ทพ.นย. 
  ๒. วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรควำมรู้ “การผลิตบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย.” 
   ๒.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการกระบวนการรับสมัคร
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. ให้กับก าลังพลในสังกัด ฉก.ทพ.นย. ตลอดจน จนท. ที่เกี่ยวข้อง 
   ๒.๒ เพ่ือพัฒนาประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานของก าลังพลในสังกัด ฉก.ทพ.นย.  
   ๒.๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริม นขต.ฉก.ทพ.นย. ตลอดจนก าลังพลในสังกัด ให้ทราบถึงรูปแบบ
วิธีการ ตลอดจนประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
   ๒.๔ เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วย ฉก.ทพ.นย. ที่มีวิธีการจัดการความรู้ที่ดี 
  ๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดกำรควำมรู้ “การผลิตบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย.” 
   ๓.๑ ก าลังพลในสังกัด และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรับสมัคร
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   ๓.๒ ก าลังพลในสังกัด ฉก.ทพ.นย. เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ท าให้การปฏิบัติงานของ         
ฉก.ทพ.นย. มีประสิทธิภาพ 
   ๓.๓ ก าลังพลในสังกัด ฉก.ทพ.นย. ทราบถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
   ๓.๔ ฉก.ทพ.นย. มีวิธีการจัดการความรู้ที่ดี เป็นที่ยอมรับของ นย. และหน่วยงานอื่น ๆ  
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    ๒  

บทที่ ๒ 
กระบวนการผลิตบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย 

 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย.  กรรมการ และเจ้าหน้าที่                  
ที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศ นย. เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัคร
ทหารพรานนาวิกโยธิน ทุกประการ หน้าที่ต่างของกรรมการต่าง ๆ (ตามผนวก ก) 
 ๒. ด าเนินการประชุมเตรียมการรับสมัคร 
  - กรรมการอ านวยการ (เลขานุการฯ ) ขอเชิญคณะกรรมการแต่ละฝ่ายประชุม และเสนอ
งบประมาณค่าใช้จ่าย ฯ  
 ๓. ขออนุมัติ นย. ประกาศรับสมัคร  
  - กรรมการอ านวยการ (ฝ่ายก าลังพลของหน่วย เป็นผู้ด าเนินการขออนุมัติ)  
 ๔. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ด าเนินการเมื่อ ได้รับการอนุมัติจาก นย.  จ านวน ๑๔ วัน  
  การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  ท าโดยการประกาศจาก เวปไซต์ และประกาศจากหน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อได้รับการอนุมัติ โดย ฉก.ทพ.นย. แจ้งอัตราที่ขาดก าลังพลให้กับ นย. ทราบเพ่ือ ขอ
อนุมัติท าการเปิดรับสมัครขออนุมัติหลักสูตรการฝึก และด าเนินการฝึก ตามแถลงหลักสูตร ของ ฉก.ทพ.นย.   
คุณสมบัติของผู้สมัคร ตามประกาศ นย. (รายละเอียดตามผนวก ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕. การเปิดรับสมัคร และด าเนินการคัดเลือกบุคคลพลเรือน ตามข้ันตอน และประกาศผลการคัดเลือก 
ในเวปไซต์   ฉก.ทพ.นย. และ เวปไซต์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หลังจากประกาศรับสมัคร ๒๑ วัน  
          
 
 
 
 
 
 
 

 



    ๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการรับสมัครและคัดเลือก อส.ทพ.นย. 
 

 

สถานีที ่๑ 
จ าหน่ายใบสมัคร กรอกใบสมัคร  สัมภาษณ์ และตรวจสอบหลักฐาน 

สถานีที ่๕ 
ทดสอบร่างกาย 

ดึงข้อ 

ยึดพื้น 

ทดสอบร่างกายชาย 

ลุกนั่ง 

ว่ืง ๘๐๐ เมตร 

โหนตัวกับราวเดี่ยว 

ทดสอบร่างกายหญิง 

ลุกนั่ง 

ว่ืง ๘๐๐ เมตร 

เดินทางกลับบ้าน 
รอฟังประกาศผลการคัดเลือกทางเวปไซต์ 

จบการคัดเลือก 
 

เริ่มต้น 
 

สถานีที ่๔ 
ตรวจร่างกาย 

 

ทดสอบความสามารถพิเศษ 

สถานีที ่๓ 
วัดส่วนสูง และชั่งน้ าหนัก 

 

สถานีที ่๒ 
สัมภาษณ์ และตรวจสอบหลักฐาน 



    ๔  

  ด าเนินการคัดเลือก ตามข้ันตอน ของแต่ละสถานี ดังนี้ 
             ๑. ผู้สมัครแถวพร้อมเวลา ๐๘๐๐ นายทหารก าลังพล ฉก.ทพ.นย.ชี้แจงการปฏิบัติทั่วไป           
ตามข้ันตอน บริเวณ สนามด้านหน้า อาคารอเนกประสงค์พราน ค่ายเทวาพิทักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๒. สถานีที่ ๑ จ าหน่ายใบสมัคร กรอกใบสมัคร โดยขั้นตอนการปฏิบัติทุกขั้นตอน จะมี
เจ้าหน้าทีก่ ากับดูแลและแนะน า  
   ๒.๑ ผู้สมัครเดินแถวเพื่อไปซื้อใบสมัครที่จุดจ าหน่ายใบสมัคร ชุดละราคา ๑๐๐ บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
   ๒.๒ ผู้สมัครหาที่ว่างตามโต๊ะที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ในใบสมัคร         
ให้ครบถ้วน จากนั้น ยืนให้ จนท.ตรวจสอบหลักฐาน เพ่ือด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน และสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๕  

  ๓. สถานีที่ ๒ สัมภาษณ์ และตรวจสอบหลักฐาน  โดยขั้นตอนการปฏิบัติทุกขั้นตอน จะมี
เจ้าหน้าทีก่ ากับดูแลและแนะน า  
 
 
 
 
 
 
 
  ๔. สถานีที่ ๓ ชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง และ ตรวจร่างกาย  จะมีการตรวจร่างกาย 
   - เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนตรวจสอบหลักฐานครบถ้วน และสอบสัมภาษณ์ ให้ไปที่จุดชั่ง
น้ าหนัก และวัดส่วนสูง เพื่อให้ กรรมการ ฯ ลงรายละเอียด และตรวจร่างกาย  จะมีการตรวจร่างกาย ดังนี้ 
                     ๔.๑ ชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๔.๒ ตรวจร่างกาย  จะมีการตรวจร่างกาย ดังนี้  
        ๔.๒.๑ ตรวจปัญหาสุขภาพจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ๔.๒.๒ ตรวจระบบหายใจ 
 
 
 
 
 
 



    ๖  

 
       ๔.๒.๓ ตรวจวัดตาบอดสี 
 
 
 
 
 
 
 

       ๔.๒.๔ ตรวจวัดสายตา 
 
 
 
 
 
 
 
       ๔.๒.๕ ตรวจร่างกายทั่วไป 
             
 
 
 
 
 
 
 

  ๕.สถานีที่ ๔ ทดสอบร่างกาย หัวหน้ากรรมการทดสอบร่างกาย ก าหนดกรรมการทดสอบ
ร่างกายตามสถานีได้ ตามความเหมาะสม  (ตามผนวก ฉ) 
   การทดสอบร่างกาย ดังนี้ 
    ๕.๑ การทดสอบร่างกาย เพศชาย จ านวน ๔ สถานี ดังนี้ 
        ๕.๑.๑ สถานีดึงข้อ (ไม่จับเวลา)  เกณฑ์ทดสอบ   ๖ ครั้ง ผ่าน    ๑๘  ครั้ง เต็ม  
       การปฏิบัติ 
          ก. ท่าเตรียม 
            - มือคว่ าก ารอบราวเดี่ยวหัวแม่มืออยู่ใต้ราวเดี่ยว 
            - แขนสองข้างห่างกันประมาณช่วงไหล่ 
 
 
 
 
 



    ๗  

 
        - หย่อนตัวลงสุดแขน และปลายเท้าชิดกัน 
 

  
 
 
 

 
 
 
       ข. การปฏิบัต ิ
        - ใช้แขนสองข้างดึงตัวขึ้น ให้คางพ้นราวเดี่ยว 
        - ปล่อยตัวลงให้สุด  แขนตึง (ครบรอบ ๑ ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ค. การไม่นับครั้ง 
        - มือก าราวเดี่ยวผิด (นิ้วไม่ก ารอบราวเดี่ยว) 
        - ขณะดึงตัวขึ้นคางไม่พ้นราวเดี่ยว 
        - หย่อนตัวลงแขนไม่ตึง 
        - แกว่งตัวหรือกระเด้งตัวมากเกินไป 
        - ดึงตัวขึ้นโดยใช้แขนทีละข้าง 
        - ขาแตกมากเกินไป  ถีบอากาศหรือเหยียบสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
        - ปล่อยตัวจากราวเดี่ยวก่อนที่แขนทั้งสองข้างจะเหยียดตึง (ครั้งสุดท้าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๘  

 
 
         ๕.๑.๒ สถานี ลุก – นั่ง เวลา ๒ นาที  ใช้ได้  ๒ ท่า  เกณฑ์ทดสอบ  ๔๒ ครั้ง 
ผ่าน  ๗๘ ครั้ง เต็ม  
      การปฏิบัติ  
        ก. ท่าที่ ๑ 
          ๑) ท่าเตรียม 
            - นอนหงายมือประสานท้ายทอย ขาทั้งสองข้างเหยียดตรงปลาย
เท้าชิดกัน (งอเข่าได้เล็กน้อย) 
            -  ให้มีคู่จับกดที่ข้อเท้าของผู้เข้าทดสอบ ๑ คน (ไม่เกิน ๑/๓ ของขา         
ท่อนล่างขึ้นมายังเข่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ๒) การปฏิบัติ 
            -  เกร็งหน้าท้องงอตัวขึ้นมาอยู่ในท่านั่ง ก้มตัวลงไปจนข้อศอก (ข้าง
ใดก่อนก็ได้) สัมผัสกับหัวเข่าด้านตรงข้าม แล้วล้มตัวนอนหงายอยู่ในท่าเริ่มต้น (นับ ๑ ครั้ง) ท าสลับติดต่อกันจน
จบการปฏิบัติ 
            -  ขณะปฏิบัติล าตัวและแขนทั้งสองข้างต้องอยู่ในลักษณะท่า
เตรียม มือจะหลุดจากท้ายทอยหรือลุกขึ้นมาโดยไม่ใช้กล้ามท้องไม่ได้ 
            -  ขณะหยุดพักเอามือบีบนวดได้แต่ต้องอยู่ในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๙  

 
        ๓) การไม่นับครั้ง 
          -  เข่างอขึ้นมากเกินไป 
          -  ขึ้นทีละข้าง 
          -  ศอกไม่แตะเข่าหรือหน้าขา ศอกไม่สลับเข่าหรือหน้าขา 
          -  หลังไม่สัมผัสพ้ืนเต็มแผ่นหลัง ศอกไม่สัมผัสพ้ืนทั้งสองข้าง   
          -  มือประสานท้ายทอยหลุดหรือแยกหลุดจากกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
       ข. ท่าที่ ๒  (ในเวลา ๒ นาที)   
        ๑) ท่าเตรียม  
         - นอนหงายมือประสานที่หน้าอก  ปลายนิ้วแตะที่หัวไหล่  เท้าชิด ตั้ง
เข่าขึ้นประมาณ ๙๐ องศา 
         - ให้มีคู่จับข้อเท้าผู้ทดสอบ ๑ คน (ไม่เกิน ๑/๓ ของขาท่อนล่างจนถึงเข่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ๒) การปฏิบัติ 
         - ยกตัวขึ้นมาให้อยู่ในลักษณะท่านั่ง  มือและท่อนขาชิดหน้าอก ท่อน
แขนด้านนอกแตะหน้าขา แล้วนอนลงกลับไปสู่ท่าเตรียม (นับ ๑ ครั้ง) 
         - ขณะปฏิบัติ มือและท่อนแขนจะต้องไม่หลุดจากหน้าอก 
         - ขณะหยุดพักสามารถน ามือมาบีบนวดได้แต่ต้องอยู่ในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



    ๑๐  

 
        ๓) การไม่นับของกรรมการ 
         - แขนไม่แนบชิดล าตัวมือหลุดออกจากไหล่   
         - แขนด้านนอกไม่สัมผัสหน้าขา 
         - เข่าแยกห่างเกินไป 
         - หลังไม่สัมผัสพ้ืนเต็มแผ่นหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๕.๑.๓ สถานียึดพื้น (ไม่จับเวลา) เกณฑ์ทดสอบ   ๒๘ ครั้ง  ผ่าน   ๕๒  ครั้ง เต็ม 
     การปฏิบัติ 
      ก. ท่าเริ่มต้น  นอนคว่ ามือห่างกันประมาณ ๑ ช่วงไหล่ แขนตึง ล าตัวเป็น
เส้นตรงแนวเดียวกับขา,  ปลายเท้าและส้นเท้าท้ังสองข้างชิดกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ข. การปฏิบัติ 
        - งอศอกให้หน้าอกแตะพ้ืนล าตัวขนานกับพ้ืน 
        - ดันตัวขึ้นให้แขนตึงล าตัวเป็นเส้นตรง (ครบรอบนับ ๑ ครั้ง) 
        - ต้องปฏิบัติติดต่อกัน และหยุดได้ในท่าเริ่มต้นไม่เกิน ๓ วินาที 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๑  

 
 
       ค. การไม่นับครั้ง 
        - กางแขนกว้างจนเกินไหล่ ส้นเท้าและปลายเท้าแยก 
        - แขนไม่ตึง อกไม่แตะพ้ืน 
        - ล าตัวไม่เป็นเส้นตรงแนวเดียวกับขา ลงเฉพาะศีรษะหรือหน้าขา 
       ง. การทดสอบว่าหน้าอกแตะพ้ืน 
        - ให้กรรมการวางฝ่ามือแบคว่ าไว้กับพื้นตรงบริเวณหน้าอก  แล้วสังเกต
ดูว่าหน้าอกแตะหลังมือ  หรือไม่  
 
        ๕.๑.๔ วิ่ง ๘๐๐ เมตร เกณฑ์ทดสอบ    ๓.๓๐ นาที  ผ่าน  ๒.๓๐ นาท ีเต็ม    
     การปฏิบัติ 
      ก. ท่าเตรียมยืนในท่าเตรียมวิ่งที่จุดเริ่มต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ข. การปฏิบัติ วิ่งโดยเร็วที่สุดไปยังจุดหมายตามเส้นทางและท่ีเวลาก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ค. การไม่นับ 
            - วิ่งนอกเส้นทางที่ก าหนด 
 
 
 
 
 



    ๑๒  

 
 
     ๕.๒ การทดสอบร่างกาย เพศหญิง จ านวน ๓ สถานี โดยใช้หลักการทดสอบร่างกาย
เหมือนกับ อส.ทพ.นย. (ชาย) โดยอนุโลมแต่ก าหนดให้หลักเกณฑ์การให้คะแนนต่างกับ อส.ทพ.นย. (ชาย) 
       ๕.๒.๑ สถานี โหนตัวกับราวเดี่ยว  เกณฑ์ผ่าน ๕๐ วินาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๕.๒.๒ สถานีลุกนั่ง     เกณฑ์ผ่าน ๓๐ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๕.๒.๓ สถานีว่ิง ๘๐๐ ม.   เกณฑ์ผ่าน ๔.๓๐ นาที   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ๕.๓ ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการรวมคะแนนทั้งหมด โดยกรรมการรวมคะแนน เพ่ือเสนอให้
ผู้บั งคับบัญชาพิจารณา และจะประกาศผลให้ผู้สมัครทราบ ในเวปไซต์  ฉก.ทพ.นย. และ เวปไซต์               
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
 ๖. ประชุมสรุปผลการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. เพ่ือรับทราบปัญหาที่ขัดข้อง และ
พิจารณาแนวทางแก้ไขในครั้งต่อไป 
 
 



    ๑๓  

 
  

 
 ๗. วันประกาศผล  หลังจากวันรับสมัครและคัดเลือก ๓ วัน  
   - ประกาศผลให้ผู้สมัครทราบ ในเวปไซต์ ฉก.ทพ.นย. และ เวปไซต์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๘. วันมอบตัวตรวจสอบเอกสาร และฉีดยาบาดทะยัก  หลังจากประกาศผล ๑๕ วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๙. ก าหนดวันรายงานตัวเข้ารับการฝึก หลังจากวันมอบตัวตรวจสอบเอกสารฯ ๑๗ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๔  

 
 
 ๑๐. ด าเนินการฝึกหลักสูตรการฝึกทดแทน อส.ทพ.นย. จ านวน ๔๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๑๐.๑ การจัดการฝึก 
    ๑๐.๑.๑ กล่าวทั่วไป 
            หลักสูตรการฝึกทดแทนของ  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน  ก าหนดขึ้น
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับท าการฝึกหัดศึกษา ให้กับอาสาสมัครทหารพรานใหม่ เป็นรายบุคคล เพ่ือให้
อาสาสมัครทหารพรานใหม่    ได้มีความรู้ในวิชาการทหาร เบื้องต้นและมีความคุ้นเคย  ในการใช้อาวุธและสิ่ง
อุปกรณ์ท่ีมีในอัตราจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๑๐.๑.๒ วัตถุประสงค์ 
          ๑๐.๑.๒.๑ ปรับสภาพทางจิตใจ  และทางร่างกายจากการด าเนินชีวิตแบบพลเรือน    
มาเป็นการด าเนินชีวิตแบบทหารพราน  ในกรณีต่อไปนี้ 
            - เพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะ และท่าทางของทหารที่จะน าไปปรับปรุง
ตนเอง  ให้มีความคุ้นเคยกับชีวิตทหาร  กับให้เรียนรู้ถึงการปฏิบัติตน เพ่ือการอยู่และการปฏิบัติงานร่วมกัน
ภายในหน่วยทหาร 
            - เพ่ือให้ทราบแบบธรรมเนียมของทหารที่ จ าเป็นต้องน าไปใช้
ตลอดเวลาที่เป็น อส.ทพ.นย. 



    ๑๕  

           - เพ่ือปลูกฝังจิตใจให้มีคุณธรรม  และมีอุดมการณ์แห่งความรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์และระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
                 - เพ่ือปลูกฝังให้มีกิริยา มารยาทท่ีดีงาม  เป็นผู้มีวินัย และขวัญอันสูงส่ง 
เป็นผู้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การทหารและสังคม  และให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ  เพ่ือให้เป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาจากประชาชน  ตลอดให้เป็นผู้น าของท้องถิ่นได้เมื่อพ้นจากการเป็น อส.ทพ. 
                 - เพ่ือเสริมสร้างให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย  จนสามารถ
อดทนต่อการปฏิบัติงานได้อย่างตรากตร า  และปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ส าหรับทหารได้ทุกกรณี 
      ๑๐.๑.๒.๒ ฝึกฝนให้มีความรู้ในวิชาการทหาร เบื้องต้น  ดังนี้ 
            - วิชาทหารทั่วไป ให้มีความรู้ในเรื่อง การติดต่อสื่อสาร  การอ่านแผนที่
และการใช้เข็มทิศการปฐมพยาบาลและสุขวิทยาอนามัย การข่าวเบื้องต้น การระเบิดท าลาย  ทุ่นระเบิดและกับ
ระเบิด และการป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี  ฯลฯ 
                 - วิชาการใช้อาวุธ  ให้มีความรู้ในเรื่องอาวุธประจ ากาย  อาวุธประจ า
หนว่ยและลูกระเบิดขว้าง 
                   - วิชายุทธวิธี  ให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการรบเป็นบุคคล และเป็น
ชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก 
    ๑๐.๑.๓  แนวความคิดในการจัดการฝึก 
      ๑๐.๑.๓.๑ ตารางก าหนดการฝึก และแถลงหลักสูตรการฝึก ที่ก าหนดไว้    น าไปใช้
เป็นเครื่องมอือ านวยความสะดวกในการวางแผนการฝึก  และจัดท าตารางก าหนดการฝึกแต่ละวิชา   ให้มีล าดับ
การสอนที่เหมาะสม    และได้ส่วนสัมพันธ์กับความยากง่ายของแต่ละวิชา 
               ๑๐.๑.๓.๒ แถลงหลักสูตรการฝึก  ที่ก าหนดไว้   ผู้ฝึกจะต้องน าเอาไปใช้ในการ
จัดท าแผนบทเรียน    และด าเนินการสอนและฝึกให้มีรายละเอียดครบถ้วน  และเป็นไปตามขั้นตอนอย่าง
ถูกต้อง  ตามท่ีแถลงหลักสูตรการฝึก  ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
               ๑๐.๑.๓.๓ การจัดท าตารางก าหนดการฝึก    อาจจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบาง
ประการ      ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ  และหลักสูตรการฝึกนี้ก็ได้    แต่จะต้องให้คงวิชาและชั่วโมงการ
ฝึกสอน    ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบ  และหลักสูตรการฝึกนี้  ทั้งนี้ให้เหมาะสมกับ 
                    - จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกที่มีอยู่ 
                    - สภาพสิ่งแวดล้อม  และสภาพลมฟ้าอากาศ 
                ๑๐.๑.๓.๔ การฝึก  จะต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนดวิธีการฝึกให้เหมาะสมกับ  
จ านวน  อส.ทพ.  จ านวน เครื่องช่วยฝึก  และจ านวนครูที่มีอยู่  เพ่ือป้องกันมิให้  อส .ทพ. ต้องรอคอยการฝึก
อันเนื่องมาจากความจ ากัดของครู และเครื่องช่วยฝึก 
               ๑๐.๑.๓.๕ ผู้ฝึก  ครู  และผู้ช่วยครู  เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การฝึกประสบ
ความส าเร็จ   หรือล้มเหลว   ดังนั้นในการจัดผู้ฝึก  ครู  และผู้ช่วยครู  จะต้องพิถีพิถันในการคัดเลือก  เพ่ือ
ประสิทธิภาพต่อการฝึก  สอน  และอบรม 
               ๑๐.๑.๓.๖ ให้  อส.ทพ. ฝึกปฏิบัติจริงให้มากกว่าการสอนด้วยปากเปล่าและให้
หลีกเลี่ยงการสั่งให้ปฏิบัติ 
               ๑๐.๑.๓.๗ การฝึกหมุนเวียน   เป็นวิธีการจัดการฝึกที่ดี   เพราะจะท าให้เกิดความ
ช านาญยิ่งขึ้น    และยังเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเบื่อหน่าย    เนื่องจากได้เปลี่ยนอิริยาบทและการเปลี่ยน
เรื่องที่ฝึกด้วย     พร้อมกับให้มีการแทรกเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ฝึกสอนไปแล้วให้เข้ากับเรื่องที่ท าการฝึกสอนใน



    ๑๖  

โอกาสอันเหมาะสม  วิธีนี้ควรจะกระท าให้มาก  เช่น  เมื่อได้ฝึก  ท่าตรง  ท่าหันมาแล้ว  เมื่อถึงการฝึกใช้อาวุธก็
ควรกวดขัน  ท่าตรงและท่าหันไปด้วย 
               ๑๐.๑.๓.๘ การทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายที่ได้ก าหนดไว้    มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้ใช้เป็นเวลาในการทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายของ  อส.ทพ.  เป็นรายสัปดาห์    
โดยให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ของการตรวจสอบ  เพื่อให้ครูฝึกได้ทราบรายการความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย
ของ   อส.ทพ.    เป็นรายสัปดาห์และเร่งรัดฝึกให้มีสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายจนได้ระดับ
มาตรฐาน 
               ๑๐.๑.๓.๙ การฝึกกลางคืน  ในวิชาที่ก าหนดไว้ให้ท าการฝึกในเวลากลางคืน  ผู้ฝึก
จะต้องเข้มงวดกวดขัน  จัดให้มีการฝึกอย่างจริงจัง  โดยจะต้องคงเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการฝึก  หรือ
อาจจะพิจารณาขยายเวลาท าการฝึกให้มากกว่าที่ก าหนดไว้เท่าที่สามารถกระท าได้ก็ได้และให้เพ่งเล็งถึงวินัย
ของการฝึกเป็นพิเศษด้วย 
                ๑๐.๑.๓.๑๐ การแสดงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของอาวุธ  ถ้าจะมีการ
แสดง  ควรหาโอกาสกระท าตั้งแต่เริ่มต้นการฝึก  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ัน  และคุ้นเคยในการฝึก 
    ๑๐.๑.๔ การน าไปใช้ 
          ๑๐.๑.๔.๑ หลักสูตรการฝึกนี้  ก าหนดขึ้นไว้เพ่ือให้นายทหารยุทธการ   หรือผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้ง   ให้มีหน้าที่รับผิดชอบและก ากับดูแลการฝึกทดแทน  น าไปใช้เป็นเครื่องอ านวยความสะดวก
ในการวางแผนการฝึก  และจัดท าตารางก าหนดการฝึกของแต่ละวิชา  ให้มีล าดับการสอนและการฝึกที่
เหมาะสม  ตามข้ันตอนการฝึก 
          ๑๐.๑.๔.๒ ครูผู้ฝึกสอน   จะต้องน าแถลงหลักสูตรนี้   ไปใช้ในการท าแผนบทเรียน   
และปัญหาการฝึกโดยเคร่งครัด  เพ่ือให้การสอนและการฝึก  เป็นไปตามแถลงหลักสูตรที่ก าหนด 
       ๑๐.๑.๔.๓ ผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดท าตารางก าหนดการฝึก    อาจ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการฝึกทดแทนนี้ได้  แต่จะต้องคงวิชาและ
ชั่วโมงในการฝึกสอน  ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ 
    ๑๐.๑.๕ วิธีด าเนินการฝึก 
          ๑๐.๑.๕.๑ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิโยธิน จะด าเนินการแต่งตั้งผู้อ านวย 
การฝึก โดย ผบ.ฉก.ทพ.นย. เป็นผู้อ านวยการฝึก 
        ๑๐.๑.๕.๒ จ านวนครั้งที่ท าการฝึกในแต่ละปีงบประมาณ    ขึ้นอยู่กับจ านวนครั้งที่
เปิดรับบุคคลพลเรือนเขา้เป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน  ในแต่ละปีงบประมาณ  ระยะเวลาในการฝึก  
๖  สัปดาห์ 
          ๑๐.๑.๕.๓ หลักสูตรการฝึกทดแทนนี้  แบ่งขั้นตอนการฝึกออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ 
           - ขั้นที่  ๑  การฝึกในท่ีตั้งปกต ิ
                          - เป็นการฝึกหัดศึกษา  การฝึกเบื้องต้น,  การฝึกความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกาย,  วิชาทหารทั่วไป, การใช้อาวุธ,  การฝึกทางยุทธวิธี  และการอบรม 
               - ขั้นที่  ๒  การฝึกภาคสนาม 
                        - เป็นการฝึกการปฏิบัติการทางยุทธวิธี    ในระดับชุดปฏิบัติการ    
โดยเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่ใหญ่กว่า  ด าเนินการฝึกในภูมิประเทศจริง  เพ่ือให้คุ้นเคยต่อสภาพภูมิประเทศที่
ยากล าบากต่อการด ารงชีพ    และต่อการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
              - ขั้นที่  ๓  การตรวจสอบ 



    ๑๗  

                          - เป็นการกระท าในขั้นสุดท้าย  ของขั้นตอนการฝึกในที่ตั้งปกติ 
(รายละเอียดวิธีการตรวจสอบอยู่ในท้ายแถลงหลักสูตร)  
 
    ๑๐.๑.๖ การตรวจการฝึก 
    กระท าโดย  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน   หรือ  ผู้ที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน
นาวิกโยธิน มอบหมาย เพ่ือให้ทราบผลการฝึกโดยส่วนรวม   และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการฝึกให้ดี
ยิ่งขึ้น 
    ๑๐๑.๗ การตรวจสอบ 
    ความมุ่งหมายของการตรวจสอบ  ตามหลักสูตรการฝึกทดแทนนี้  ก าหนดไว้ในตอนท้ายของหลักสูตรโดย  
ผบ.ฉก.ทพ.นย. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือ 
         ๑๐.๑.๗.๑ เพ่ือให้ทราบผลการฝึกเป็นองค์บุคคล 
          ๑๐.๑.๗.๒ เพ่ือประเมินค่าผลการฝึกโดยส่วนรวม 
          ๑๐.๑.๗.๓ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาหาหนทางแก้ไข  หรือปรับปรุง  การฝึก
รุ่นต่อไป 
    ๑๐.๑.๘  การรายงาน 
     ผู้อ านวยการฝึก  รายงานผลการฝึกให้  ผบ .ฉก.ทพ.นย. ทราบ ภายใน  ๕ วัน   หลังจากเสร็จสิ้นการฝึก
เพ่ือเสนอหน่วยเหนือต่อไป       
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ก. การฝึกเบื้องต้น 
การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 
การฝึกแถวชิด 
การฝึกบุคคลท่าอาวุธ 
การฝึกสวนสนาม 
ข. การฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย 
การฝึกกายบริหาร 
การทดสอบความแข็งแรงทางร่างกาย 
ค. วิชาทหารทั่วไป 
การติดต่อสื่อสาร 
การข่าวเบื้องต้น 
การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ 
การปฐมพยาบาลและสุขวิทยาอนามัย 
การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะและเคมี เป็นบุคคล 
การระเบิดท าลาย ทุ่นระเบิด และกับระเบิด 
ง. การฝึกใช้อาวุธ 
การฝึกใช้อาวุธประจ ากาย ปลย.เอ็ม.๑๖ 
อาวุธศึกษา 
การฝึกใช้ลูกระเบิดขว้าง 
จ. การฝึกทางยุทธวิธี 
การฝึกบุคคลท าการรบในเวลากลางวัน 
การฝึกบุคคลท าการรบในเวลากลางคืน 
การพรางและการซ่อนพราง 
ป้อมสนาม 
เครื่องกีดขวาง 
การฝึกชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
การลาดตระเวน 
การเดินทางไกลและการพักแรมในสนาม 
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ล าดับ เรื่องท่ีท าการฝึก 
เวลา 
ชม. 

(๔๘๕) 

สัปดาห์ที่ แถลง 
หลักสูตร 
(หน้า   ) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
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๒๗. 
๒๘. 
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๓๓. 

 

ฉ. การอบรม 
ระเบียบปฏิบัติภายในหน่วย 
คุณลักษณะของทหาร 
สิทธิก าลังพลของ  อส.ทพ. 
แบบธรรมเนียมของทหาร 

คุณธรรมของทหาร 
มารยาทและวินัยทหาร 
หน้าที่พลเมืองด ี

ความรักและการป้องกันประเทศชาติ 
ช.  การฝึกภาคสนาม 
การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธีในสนาม 
ซ. เวลาผู้บังคับบัญชา 
เวลาของผู้บังคับบัญชา 
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หมายเหตุ   
 ๑. การฝึกสวนสนาม ในล าดับที่  ๔ และการฝึกกายบริหาร  ในล าดับที่  ๕   ให้ท าการฝึกในช่วงเช้า 
ตั้งแต่เวลา  ๐๖๐๐ ถึง   ๐๙๐๐  ของวันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
     ๒. การทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย ในล าดับที่  ๖  ให้ท าการทดสอบในช่วงเช้าของวันเสาร์ 
     ๓. การอบรม  ให้ท าการอบรมในช่วงเวลา  ๑๙๐๐ - ๒๐๐๐  ของวันจันทร์  ถึง วันศุกร์  (ยกเว้นการ 
อบรมสิทธิก าลังพลของ อส.ทพ.  ให้ด าเนินการอบรม  ในช่วงเวลา  ๐๙๐๐  -  ๑๗๐๐) 
 
 

***************** 
 
 
 

 



๒๐

เวลา
(ชม.)

ก. การฝึกเบ้ืองต้น (๓๑)
๑. การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (๗) ให้ท าการฝึกหัดบุคคลท่ามือเปล่าในท่าต่าง ๆ ดังน้ี  - แบบฝึกทหาร นย.   - เพ่ือพัฒนาลักษณะท่าทางของ อส.ทพ.ให้มี

๑  ๑. การฝึกท่าตรงและท่าพัก รร.นย.ศฝ.นย. ลักษณะท่าทางของทหารโดยสมบูรณ์และให้
๑  ๒. การฝึกท่าพักอยู่กับท่ี พ.ศ. ๒๕๓๖ สามารถจดจ าลักษณะท่าทาง ตามแบบฝึกได้โดย
๒  ๓. การฝึกท่าเดิน , ท่าหยุดจากการเดิน ,การฝึกท่าเปล่ียนเท้า ถูกต้องส าหรับน าไปใช้ปฏิบัติตน
๒  ๔. การฝึกท่าหันในเวลาเดิน
๑  ๕. การฝึกท่าเคารพ ,การฝึกท่าถอดหมวก และสวมหมวก

๒. การฝึกแถวชิด (๔) ให้ท าการฝึกหัดแถวชิดในเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี  - แบบฝึกทหาร นย.  - เพ่ือให้ อส.ทพ.ได้ทราบถึงวิธีการเข้าแถวได้
๒  ๑. การฝึกแถวหน้ากระดาน รร.นย.ศฝ.นย. อย่างถูกต้อง ตามแบบฝึกและให้ทราบถึงระเบียบ
๒  ๒. การฝึกแถวตอน พ.ศ. ๒๕๓๖ วินัยในการเข้าแถวส าหรับน าไปใช้ปฏิบัติตน

๓. การฝึกบุคคลท่าอาวุธ (๗) ให้ท าการฝึกหัดบุคคลท่าอาวุธในท่าต่าง ๆ ดังน้ี  - แบบฝึกทหาร นย.  - เพ่ือให้ อส.ทพ.สามารถจดจ าลักษณะท่าทาง
๑  ๑. การฝึกท่าเรียบอาวุธ และท่าพัก รร.นย.ศฝ.นย. ตามแบบฝึกได้โดยถูกต้องส าหรับน าไปใช้ปฏิบัติ
๑  ๒. การฝึกท่าหันอยู่กับท่ี ,ท่าคอนอาวุธ ,ท่าเฉียงอาวุธ และ พ.ศ. ๒๕๓๖ ตน

ท่าอาวุธพร้อม
๑  ๓. การฝึกท่าเดิน
๑  ๔. การฝึกท่าเคารพ
๑  ๕. การฝึกท่าตรวจอาวุธ , ท่ารวมอาวุธ
๑  ๖. การฝึกท่าถอดหมวก , สวมหมวก
๑  ๗. ทบทวนการฝึกบุคคลท่าอาวุธ

๔. การฝึกสวนสนาม (๑๓) ให้ท าการฝึกหัดการว่ิงสวนสนาม  - แบบฝึก ทบ.  - เพ่ือให้ อส.ทพ.สามารถจดจ าลักษณะท่าทาง
ได้โดยถูกต้อง

๑๐.๓ แถลงหลักสูตรการฝึกทดแทน

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๒๑
เวลา
(ชม.)

 ข. การฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย (๒๖)
๕. การฝึกกายบริหาร (๒๒) ให้ฝึกความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย โดยให้ท าการฝึกใน ๑.แบบฝึกกายบริหาร  - เพ่ือฝึกให้ อส.ทพ.ทุกคนมีความสมบูรณ์

เร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี ประกอบอาวุธ นย. แข็งแรงทางร่างกาย ท่ีก่อให้เกิดและก าลัง ความ
๗ ๑. การฝึกกายบริหารท่ามือเปล่า ๒.แบบฝึก ทพ.นย. ทรหด ความคล่องแคล่วว่องไว
๗ ๒. การฝึกกายบริหารประกอบท่าอาวุธ ๓. รส. ๒๑ - ๒๐
๘ ๓. การว่ิงและการเล่นกีฬา

๖. การทดสอบความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่าง (๔) ให้ท าการทดสอบ ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกายของ  - เพ่ือทดสอบก าลังทางร่างกายของ อส.ทพ.ให้
กาย อส.ทพ.เป็นรายบุคคล โดยทดสอบเร่ือง เกิดความม่ันใจได้ว่าทุกคนมีความสมบูรณ์แข็ง

๑. การว่ิงระยะทาง ๘๐๐  เมตร แรงทางร่างกายพร้อมท่ีปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตาม
๒. การดึงข้อ หน้าท่ีได้อย่างทรหดอดทน
๓. การยึดพ้ืน
๔. การลุกน่ัง
๕. งอเข่าคร่ึงน่ัง

ค. วิชาทหารท่ัวไป (๔๗)
๗. การติดต่อส่ือสาร (๓)

๑ ๑. หลักในการติดต่อส่ือสาร สอนให้ทราบถึงประวัติและความ ๑.หลักสูตรอาชีพเพ่ือ  - เพ่ือให้ อส.ทพ.รู้จักหลักในการติดต่อส่ือสาร
หมายของการติดต่อส่ือสาร ,ความส าคัญของการติดต่อส่ือสาร เล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. การใช้การส่ือสารประเภท วิทยุ วิธี รับ - ส่งข่าว
หลักการติดต่อส่ือสาร และการรักษาความปลอดภัย นย.พ.ศ. ๒๕๒๖ และการน าสาร

๑ ๒. เคร่ืองมือส่ือสารประเภท วิทยุ สอนให้ทราบถึงวิทยุ พี อาร์ ๒.การส่ือสารประเภท
ซี-๗๗ คุณลักษณะ,ขีดความสามารถ วิธีการใช้งาน ,  วิธีพูด วิทยุ หลักสูตรเหล่า
วิทยุ และฝึกให้ปฏิบัติการใช้ติดต่อส่ือสารทางวิทยุ ทหารส่ือสาร นย.

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๒๒
เวลา
(ชม.)

๑ ๓. การใข้ทัศนสัญญาณ เสียงสัญญาณ สอนให้ทราบถึงความ
หมายของทัศนสัญญาณ เคร่ืองใช้ท่ีท าให้เกิดทัศนสัญญาณ
และเสียงสัญญาณ ประโยชน์และความจ าเป็นในการใช้
ทัศนสัญญาณ และ เสียงสัญญาณ
  พลน าสาร และการใช้พลน าสาร สอนให้ทราบถึงความ
ส าคัญของพลน าสาร , คุณลักษณะของพลน าสาร , เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ของพลน าสารวิธีปฏิบัติเม่ือน าข่าวส่ง และวิธีน าข่าว
ส่งด้วยปากเปล่า

๘. การข่าวเบ้ืองต้น (๓)
๑ ๑. ความมุ่งหมายของการข่าวทางทหาร และความส าคัญของข่าว ๑.คู่มือพลทหารว่า  - เพ่ือสอนให้ อส.ทพ.ได้มีความรู้ความเข้าใจใน

สอนในเร่ืองความมุ่งหมายของข่าวทางทหารโดยเน้นถึงประเภท ด้วยการปฏิบัติการ เร่ืองการข่าวทางทหารให้มากพอแก่ความจ าเป็น
ของข่าวท่ีมีคุณค่าต่อทางทหารอันได้แก่ ภูมิประเทศ ลมฟ้า ปฏิบัติในสนาม ทบ. เท่าท่ีควรจะต้องทราบ และสามารถน าไปใช้
อากาศและข้าศึก ความจ าเป็นท่ีต้องการทางทหาร ความรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๑๖ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
เก่ียวกับการแสวงหาข่าวสารสอนในเร่ืองเจ้าหน้าท่ีรวบรวม ๒. รส. ๒๑ - ๘๕
ข่าวสาร ,แหล่งข่าวสารและวิธีปฏิบัติต่อเชลยศึก ๓. ค าแนะน า การฝึก

๒ ๒. ความรับผิดชอบเก่ียวกับการป้องกัน และต่อต้านข่าว สอน บุคคลในการรวบรวม
ในเร่ืองความรับผิดชอบในการป้องกันต่อต้านข่าว ,มาตรการ และรายงานข่าวสาร
ในการป้องกันต่อต้านข่าว,โดยเน้นถึงวินัยการรักษาความลับ ทางทหาร พ.ศ.๒๕๑๙
,การพรางและซ่อนพราง,การรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อ
ส่ือสาร,การตรวจข่าวทางทหาร, ระบบการก าหนดเขต, การใช้
และการพรางแสงไฟ,ระบบการใช้สัญญาณผ่าน, ระบบการรักษา
ความปลอดภัยท่ีต้ังทางทหาร, วิธีปฏิบัติเม่ือถูกจับเป็นเชลย,
วิธีสังเกตุและการรายงาน

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๒๓
เวลา
(ชม.)

๙. การอ่านแผนท่ีและการใช้เข็มทิศ (๑๖)  
๒ สัญญลักษณ์, สี, เคร่ืองหมาย, มาตราส่วนและระยะทาง สอน ๑. หลักสูตรอาชีพเพ่ือ  - เพ่ือสอนให้ อส.ทพ.มีความรู้ในเร่ืองการอ่าน

ในเร่ืองการใช้,สัญญลักษณ์และสีต่าง ๆ บนแผนท่ี, วิธีอ่าน เล่ือนฐานะช้ัน พ.จ.อ. แผนท่ีและการใช้เข็มทิศให้เพียงพอท่ีจะน าไป
เคร่ืองหมายบนแผนท่ี มาตราส่วนเส้นบรรทัดและการหาระยะ นย. รร.นย.ศฝ.นย. ปฏิบัติหน้าท่ีได้
ในภูมิประเทศโดยใช้มาตราส่วนเส้นบรรทัด ๒. คู่มือพลทหาร ว่า

๒ ๒. เส้นกริด ,ความสูง ,ทรวดทรง และทิศทาง สอนในเร่ือง ด้วยการปฏิบัติการใน
เส้นกริดคืออะไร,การอ่านพิกัดท่ีต้ังเส้นช้ันความสูงคุณลักษณะ สนาม ทบ.พ.ศ.๒๕๑๖
เส้นช้ันความสูงและมุมภาคทิศ ๓. รส. ๒๑ - ๒๖

๒ ๓. เข็มทิศและการใช้เข็มทิศ สอนในเร่ือง ลักษณะเข็มทิศเลน
ซาติค ,การใช้, การอ่านค่ามุม, การใช้เข็มทิศในเวลากลางคืน
ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศและการวางแผนท่ีให้ถูกทิศโดยการ
ใช้เข็มทิศและไม่ใช้เข็มทิศ

๒ ๔. การวัดมุม และการก าหนดจุดท่ีอยู่ สอนในเร่ืองวิธีวัดมุม
บนแผนท่ี การก าหนดจุดท่ีอยู่โดยการเล็งสกัดตรง และการ
ก าหนดจุดท่ีอยู่โดยการเล็งสกัดกลับท้ังวิธีการใช้เข็มทิศและ
วิธีใช้ไม้บรรทัดธรรมดา

๖ ๕. การฝึกเดินทางด้วยเข็มทิศในเวลากลางวัน สอนในเร่ือง
หลักการเดินทางด้วยเข็มทิศในเวลากลางวันและกลางคืนกับให้
ฝึกปฏิบัติเดินทางด้วยเข็มทิศในเวลากลางวัน

๒ ๖. การฝึกเดินทางด้วยเข็มทิศในเวลากลางคืน ให้ฝึกปฏิบัติ
เดินทางด้วยเข็มทิศในเวลากลางคืน

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๒๔
เวลา
(ชม.)

๑๐. การปฐมพยาบาลและสุขวิทยาอนามัย (๑๕)
๒ ๑. การปฏิบัติต่อผู้บาดเจ็บและการพยาบาลฉุกเฉินสอนในเร่ือง ๑. การบริการทางการ  - เพ่ือให้ อส.ทพ.รู้จักขบวนการท่ีส าคัญและส่ิง

วิธีการใช้ผ้าพันแผลชนิดต่าง ๆ หลักการช่วยชีวิตเม่ือทางเดิน แพทย์เบ้ืองต้น พร. ท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต และให้ทราบถึงแนวทางใน
ลมหายใจอุดตัน วิธีการผายปอด ,วิธีการห้ามเลือด และให้ ๒. รส. ๒๑ - ๑๑ การป้องกันและแก้ไขอันตรายท่ีเกิดข้ึน กับให้
อส.ทพ.ฝึกปฏิบัติในเร่ืองการผายปอด และการห้ามเลือด ๓. กาชาด จ.จันทบุรี สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนท่ีได้รับบาดเจ็บ

๒ ๒. การเข้าเฝือก สอนในเร่ืองลักษณะของกระดูกหัก และวิธี ๔. ศูนย์กามโรค จ. ได้
การเข้าเฝือกท่ีถูกต้อง และให้ อส.ทพ.ฝึกปฏิบัติเร่ืองการเข้า จันทบุรี
เฝือกในลักษณะต่าง ๆ ๕. รพ.อาภากรณ์ฯ

๑ ๓. การปฐมพยาบาลผู้ถูกสัตว์มีพิษกัด คนจมน้ า คนเป็นลม
สอนในเร่ือง หลักการปฐมพยาบาลเม่ือถูกงูกัดและแมลงมีพิษ
กัดต่อย หลักการปฐมพยาบาลแก่คนจมน้ า อาการหมดแรงจาก
ลมแดดและลมร้อน และวิธีปฐมพยาบาล

๒ ๔. การเจ็บป่วยปัจจุบันท่ีพบบ่อยและการป้องกัน สอนในเร่ือง
การเจ็บป่วยปัจจุบันท่ีมักจะพบบ่อย ๆ ได้แก่ การถูกกระแส
ไฟฟ้าดูด ,การหมดสติ ,บาดแผลเล็กน้อย ,แผลไหม้เล็กน้อย
และส่ิงแปลกปลอมเข้าหู จมูก คอ และวิธีให้การปฐมพบาล

๑ ๕.การอนามัยส่วนบุคคลและการสุขาภิบาลในสนามสอนในเร่ือง
การระวังรักษาร่างกายให้สะอาดการระวังรักษาปากและเท้า

๓ ๖. การบริจาคโลหิต
๒ ๗. การบรรยายเร่ืองกามโรค / โรคเอดส์
๒ ๘. การบรรยายเร่ืองยาเสพติด

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๒๕
เวลา
(ชม.)

๑๑. การป้องกันนิวเคลียร์ ชีวะ และเคมี เป็น (๗)
บุคคล ๑ ๑. การแบ่งประเภท และคุณลักษณะของสารเคมีและชีวะ และ  - ค าแนะน าการป้อง  - เพ่ือให้ อส.ทพ.มีความรู้ในเร่ืองนิวเคลียร์ ชีวะ

ผลอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์สอนในเร่ืองการแบ่งประเภทสาร กันสารเคมี - ชีวะ และเคมี จนสามารถป้องกันอันตรายเป็นบุคคล
เคมีชนิดต่าง ๆ และคุณสมบัติท่ีก่อให้เกิดอันตราย ,การแบ่ง ส าหรับบุคคล(วศ.ทร.) ได้ (โดยเฉพาะสารเคมี และชีวะ)
ประเภทสารชีวะชนิดต่าง ๆ และคุณสมบัติท่ีก่อให้เกิดอันตราย
ผลอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์ โดยเน้นถึงแรงระเบิด, ความ
ร้อนและรังสี และการท าลายล้างรังสีตกค้าง

๑ ๒. การป้องกันสารเคมี สังหารบุคคลสอนในเร่ืองการใช้และ
หน้าท่ีการท างานของยุทธภัณฑ์ป้องกันเป็นบุคคล ลักษณะการ
ป้องกัน และกรรมวิธีและเทคนิคการท าลายล้างพิษเป็นบุคคล

๑ ๓. การป้องกันสารชีวะเป็นบุคคล สอนในเร่ือง ระบบอาวุธของ
ข้าศึกท่ีใช้ในการแพร่สารชีวะ

๒ ๔. การใช้หน้ากากป้องกัน สอนในเร่ือง ท่าสะพายย่ามหน้ากาก
การสวมและปรับหน้ากาก และการตรวจสอบความแนบสนิท
กับให้ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการสวมหน้ากาก

๒ ๕. การฝึกความเช่ือม่ันในหน้ากากป้องกัน ให้ฝึกปฏิบัติการ
ใช้หน้ากากในก๊าซพิษ

๑๒. การระเบิดท าลาย ทุ่นระเบิด และกับระเบิด (๓)
๑ ๑. หลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับการระเบิดท าลาย สอนในเร่ืองประเภท  - วิชาทหารช่างหลัก  - เพ่ือให้ อส.ทพ.มีความรู้เก่ียวกับหลักการท า

ของดินระเบิด ได้แก่ เช้ือปะทุไฟฟ้า ,เช้ือปะทุชนวน,ชนวนฝักแค สูตรอาชีพเพ่ือเล่ือน งานของวัตถุระเบิด ทุ่นระเบิด และกับระเบิด
เวลา ,ชนวนฝักแคระเบิด ,เคร่ืองจุดชนวนชนิดต่าง ๆ วิธีประกอบ ฐานะช้ันพันจ่าเอก เพ่ือให้ลดอันตรายแก่ตนเองได้
เคร่ืองอุปกรณ์การระเบิดท าลาย หลักการท างานของเคร่ืองอุปกรณ์ นย. รร.นย.ศฝ.นย.
การระเบิดท าลายกับให้ฝึกปฏิบัติเพ่ือหาความช านาญ (พ.ย. ๓๖)

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๒๖
เวลา
(ชม.)

๑ ๒. ทุ่นระเบิด สอนในเร่ืองทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ หลักการท า
งานของทุ่นระเบิด ,วิธีวาง ,การตรวจค้น ,การท าเคร่ืองหมาย
กับให้ฝึกปฏิบัติการตรวจค้น และการท าเคร่ืองหมาย

๑ ๓. กับระเบิด สอนในเร่ืองความหมายของค าว่ากับระเบิด หลัก
การท างานของกับระเบิดวิธีประดิษฐ์กับระเบิดชนิดต่าง ๆ การ
ตรวจค้น การท าเคร่ืองหมาย กับให้ฝึกปฏิบัติการตรวจค้น
และการท าเคร่ืองหมาย
  กับระเบิดชนิดต่าง ๆ ท่ีข้าศึกนิยมใช้ สอนในเร่ืองกับระเบิด
ชนิดต่าง ๆ ท่ีข้าศึกนิยมใช้โดยเน้นให้ทราบถึงวิธีประดิษฐ์ และ
กลอุบายในการวาง วิธีตรวจค้น และวิธีกู้
  วิธีลดอันตรายจากทุ่นระเบิดและกับระเบิด สอนให้ทราบถึง
วิธีลดอันตรายจากทุ่นระเบิดและกับระเบิดในขณะปฏิบัติการรบ

ง. การฝึกใช้อาวุธ (๓๗)
๑๓. การฝึกใช้อาวุธประจ ากาย ปลย.เอ็ม. ๑๖ (๒๗)

๒ ๑. คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และการถอดประกอบ สอน ๑. การยิงปืนฉับพลัน  - เพ่ือสอนให้ อส.ทพ. ทราบถึงคุณลักษณะท่ัว
ในเร่ือง คุณลักษณะ ขีดความสามารถ กระสุน และการถอด ทพ.นย. ไป,ขีดความสามารถ ,การถอดประกอบการท างาน
ประกอบ กับฝึกให้ อส.ทพ.ท าการถอดประกอบตามหน้าท่ีของ ๒. รส. ๒๓ - ๙ ของเคร่ืองกลไก ,การระวังรักษาและท าความสะ
ตนได้ อาด ตลอดจนฝึกให้สามารถ ท าการยองปืนได้

๑ ๒. การท างานของเคร่ืองกลไกสอนในเร่ืองวิธีการบรรจุกระสุน อย่างแม่นย า
การท างานของเคร่ืองกลไก ในการยิงแบบก่ึงอัตโนมัติ ,การ
ท างานของเคร่ืองกลไกในการยิงแบบอัตโนมัติ และการส้ินสุด
วงรอบของการท างานของเคร่ืองกลไก

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๒๗
เวลา
(ชม.)

๑ ๓. การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด สอนในเร่ืองประเภท
ของการบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด ,การบ ารุงรักษาและ
การท าความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของปืน ,การปรนนิบัติบ ารุงและ
การตรวจการท างานของปืน โดยให้ปฏิบัติควบคู่กันไป

๑ ๔. การฝึกเล็งสอนในเร่ือง หลักการเล็งปืนและวิธีเล็งปืน โดย
เน้นถึง การเล็งศูนย์พอดี, การเล็งท่ีหมายน่ังแท่น กับให้ฝึก
ปฏิบัติควบคู่กันไปรวมท้ังสอนวิธีท าความสะอาดและการรม
ด าศูนย์

๒ ๕. ท่ายิง สอนในเร่ืองท่ายิงโดยฝึกให้ปฏิบัติควบคู่กันไป ได้แก่
ท่านอนยิง ,ท่าน่ังราบยิง ,ท่าน่ังคุกเข่ายิงและท่ายืนยิง พร้อม
กับฝึกท่ายิงแบบทหารพราน

๑ ๖. การบรรจุและการล่ันไก สอนในเร่ืองการบรรจุกระสุน การ
ล่ันไกกับให้ฝึกปฏิบัติในเร่ืองการบรรจุกระสุนและการล่ันไก
ประกอบท่านอนยิง ,ท่าน่ังราบยิง,ท่าน่ังคุกเข่ายิงและท่ายืนยิง

๑ ๗. การฝึกยิงเร็วสอนในเร่ือง การฝึกยิงติดต่อในท่ายิงต่าง ๆ 
กับให้ฝึกปฏิบัติจนช านาญ

๑ ๘. การปรับศูนย์ สอนในเร่ือง การปรับศูนย์ในทางทิศและทาง
ระยะ,ความคลาดเคล่ือนอันเกิดจากลมโดยเน้นถึงทิศทางของ
ลม ความเร็วของลม, วิธีปรับปืนตามระยะยิง ,วิธีปรับปืนต้ัง
ศูนย์รบ กับให้ฝึกปฏิบัติจนช านาญ

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๒๘
เวลา
(ชม.)

๑ ๙. การตรวจสอบก่อนการยิงปืน ท าการฝึกทบทวน เพ่ือเตรียม
ตัวท าการยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนามยิงปืน ในเร่ืองการเล็ง
ศูนย์พอดี, การเล็งศูนย์น่ังแท่น ,ท่านอนยิง, ท่าน่ังราบยิง
ท่าน่ังคุกเข่ายิง, ท่ายืนยิง ,การล่ันไก ,การยิงเร็ว,การแก้ลม
และการปรับศูนย์

๑ ๑๐. ระเบียบปฏิบัติในสนามยิงปืนและข้อระมัดระวังในการป้อง
กันอันตราย สอนในเร่ือง ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และข้อระมัด
ระวังในการป้องกันอันตราย

๑๕ ๑๑. การยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ น้ิว การ
ยิงปืนในเวลากลางคืน ,การยิงปืนในป่า, การยิงปืนฉับพลัน
การยิงปืนในท่ีก าบังและการยิงปืนประกอบการเคล่ือนท่ี ให้ท า
การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง และยิงปืนบันทึกผล

๑๔. อาวุธศีกษา (๘)
๔ ๑. อาวุธประจ าหน่วย  -อาวุธทางบกท่ีมีใช้ใน  - เพ่ือให้ อส.ทพ.ได้รู้ในเร่ืองอาวุธประจ าหน่วย
๔ ๒. อาวุธฝ่ายตรงข้าม อินโดจีน ขว.ทร. และอาวุธฝ่ายตรงข้าม เพ่ือให้ อส.ทพ.ได้มีความรู้

๑๕. การฝึกใช้ลูกระเบิด (๒) ในเร่ืองคุณลักษณะและขีดความสามารถของลูก
๑ ๑. คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และการท างานของเคร่ืองกลไก  - รส. ๒๓ - ๓๐ ระเบิดขว้าง และให้สามารถขว้างลูกระเบิดได้

ลูกระเบิดขว้าง สอนในเร่ืองประวัติและความส าคัญของ อย่างแม่นย า
ลูกระเบิดขว้าง,คุณลักษณะ, ความสามารถ และการท างานของ
เคร่ืองกลไก ,แบบและส่วนประกอบของลูกระเบิดขว้างแบบต่าง ๆ
 ท่าขว้างลูกระเบิด สอนในเร่ือง ท่าส าหรับใช้ในการขว้างลูกระเบิด

 โดยเน้นถึง วิธีการจับถือลูกระเบิดขว้าง ,เทคนิคของการขว้าง
และท่าขว้างต่าง ๆ กับฝึกให้ปฏิบัติท่าขว้างต่าง ๆ จนช านาญ

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๒๙
เวลา
(ชม.)

๑ ๒.การขว้างลูกระเบิดด้วยลูกระเบิดจริงให้น า อส.ทพ.ไปท าการ
ฝึกขว้างลูกระเบิดจริงในสนามขว้างลูกระเบิด

จ. การฝึกทางยุทธวิธี (๖๘)
๑๖. การฝึกบุคคลท าการรบในเวลากลางวัน (๑๔)

๑ ๑. การพิจารณาภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศให้เป็นประโยชน์ ๑. รส. ๒๑ - ๗๕  - เพ่ือให้ อส.ทพ.เรียนรู้หลักและวิธีปฏิบัติการ
สอนในเร่ือง ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไป ,ลักษณะภูมิประเทศท่ี ๒. คู่มือพลทหาร ว่า เป็นบุคคล ในเวลากลางวัน เพ่ือน าไปใช้เป็นพ้ืน
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการทางทหาร ,การพิจารณาภูมิประเทศ ด้วยการปฏิบัติการใน ฐานของการปฏิบัติเป็นหน่วยทางยุทธวิธี
ตามแง่คิดทางทหาร และลมฟ้าอากาศ สนาม ทบ.พ.ศ.๒๕๑๖

๑ ๒. การกะระยะ สอนในเร่ือง ความส าคัญของการกะระยะ ,การ
กะระยะด้วยสายตา ,การกะระยะด้วยวิธีการสังเกตุแสงและ
เสียง และการวัดระยะทางข้าง

๑ ๓. การฝึกการกะระยะให้น า อส.ทพ.ออกไปฝึกในภูมิประเทศ
ในเร่ือง การฝึกจดจ าระยะ ๑๐๐ เมตร บนพ้ืนดิน, การฝึกการ
กะระยะโดยใช้หน่วยหลัก ๑๐๐ เมตร ,การฝึกการกะระยะโดย
ใช้วิธีจดจ าลักษณะปรากฎของเป้าหมาย,การฝึกการกะระยะโดย
สังเกตุแสงและเสียงและการฝึกการวัดระยะทางข้าง

๑ ๘. การตรวจการณ์ สอนในเร่ือง หลักการตรวจการณ์ในขณะ
เคล่ือนท่ี ,การเลือกท่ีตรวจการณ์,หลักการตรวจการณ์ลักษณะ
ร่องรอยต่าง ๆ ท่ีควรทราบ และการรายงาน

๑ ๕. การเคล่ือนท่ีในเวลากลางวันสอนและสาธิตในเร่ืองกฎท่ัวไป
ในการเคล่ือนท่ี ,วิธีการเคล่ือนท่ีโดยท่ัวไป, การเคล่ือนท่ีผ่าน
เคร่ืองกีดขวางและการเคล่ือนท่ีเป็นหน่วย

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๓๐
เวลา
(ชม.)

๓ ๖. การฝึกการเคล่ือนท่ีในเวลากลางวัน ให้น า อส.ทพ.ฝึก
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความช านาญและคล่องแคล่วในเร่ืองการ
เคล่ือนท่ีโดยวิธีการโผ การคลานต่ า, การคลานสูง,การเดิน
และการท าท่าหมอบแบบเงียบท่ีสุด ,การคลานแบบเงียบท่ึสุด
การข้ามลวดหนาม,การลอดใต้ลวดหนาม ,การข้ามเคร่ืองกีด
ขวางชนิดต่ า และการข้ามคูด้วยวิธีการคลาน รวมท้ังฝึกบุคคล
ท าการรบแบบทหารพราน

๑ ๗.การฝึกการวางตัวในสนามรบ สอนและให้ฝึกปฏิบัติในเร่ือง
วิธีการวางตัว และหลักการวางตัวในสนามรบในแบบต่าง ๆ

๓ ๘. การเลือกและการใช้เส้นทาง ,การหาทิศและการก าหนดทิศ
และวิธีปฏิบัติเม่ือหลงทาง สอนในเร่ืองการเลือกและการใช้เส้น
ทาง ,การหาทิศและการก าหนดทิศโดยเน้นถึงวิธีการและให้ฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง และวิธีปฏิบัติเม่ือหลงทาง

๑ ๙. การใช้อาวุธและวินัยการยิง สอนในเร่ืองค าแนะน าการใช้
อาวุธประจ ากายโดยท่ัวไป,การใช้อาวุธเงียบและวินัยการยิง

๑ ๑๐.การป้องกันอันตรายเป็นบุคคลในเวลากลางวันสอนในเร่ือง
การป้องกันอันตรายเชิงรุกโดยเน้นถึงการใช้ท่ีวางตัวท่ีมีลักษณะ
ก าบัง ,การใช้ท่ีซ่อนพราง,การใช้อ านาจการยิง ,การเคล่ือนท่ีเข้า
หาข้าศึก ,การเคล่ือนท่ีผ่านต าบลกระสุนตก ป.และ ค.การรักษา
การติดต่อและการถือค าส่ังการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นชุดและ
การลดอันตรายจากรถถัง,การป้องกันอันตรายเชิงรับ โดยเน้นถึง
การถากถางพ้ืนยิง ,การดัดแปลงภูมิประเทศ,การตกแต่งหลุม
บุคคล, การพรางและการสร้างท่ีพักก าบัง

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๓๑
เวลา
(ชม.)

๑๗. การฝึกบุคคลท าการรบในเวลากลางคืน (๘)
๑ ๑. การระวังป้องกันในเวลากลางคืน สอนในเร่ืองการระวังป้อง ๑. รส. ๒๑ - ๘๕ ๑. เพ่ือให้ อส.ทพ.เรียนรู้หลักและวิธีปฏิบัติการ

กันเป็นบุคคลในเวลากลางคืน โดยเน้นถึง การใช้สัญญาณผ่าน ๒. คู่มือพลทหารว่า เป็นบุคคลในเวลากลางคืน เพ่ือน าไปใช้เป็นพ้ืน
การประสานการปฏิบัติ,การรักษาการณ์,การใช้เคร่ืองมือเตือน ด้วยการปฏิบัติการใน ฐานของการปฏิบัติการเป็นหน่วยทางยุทธวิธี
ภัย และการใช้แสงและเสียง สนาม ทบ.พ.ศ.๒๕๑๖ ๒. เพ่ือเสริมสร้างให้ อส.ทพ.ทุกคนเกิดความ

๑ ๒. การฟังเสียง การดูดกล่ิน การสัมผัส และการรักษาสายตา เช่ือม่ันในตนเองในการปฏิบัติการรบในเวลา
ให้เห็นในเวลากลางคืน สอนในเร่ืองความส าคัญของการรบ กลางคืน
ในเวลากลางคืน, การฟังเสียง,การสูดกล่ิน และการสัมผัส
การรักษาสายตาให้เห็นในเวลากลางคืนปัจจัยอันเป็นผลกระทบ
กระเทือนต่อการมองเห็นในเวลากลางคืน การถนอมสายตาใน
เวลากลางคืนและความเช่ือม่ัน

๑ ๓. การฝึกการฟังเสียง การสูดกล่ิน การสัมผัสและการรักษา
สายตาให้เห็นในเวลากลางคืน ให้น า อส.ทพ.ออกท าการฝึกใน
เวลากลางคืนในเร่ือง การฟังเสียง, การสูดกล่ิน ,การสัมผัส 
โดยเน้นถึงการคล าเพ่ือพิสูจน์ทราบส่ิงต่าง ๆ และการรักษา
สายตาให้เห็นในเวลากลางคืน

๒ ๔. การฝึกการใช้สายตาในเวลากลางคืน ให้น า อส.ทพ.ฝึกใน
เวลากลางคืนในเร่ืองการพิสูจน์ทราบส่ิงต่าง ๆ โดยการตรวจ
การณ์ในท่ีมืด

๑ ๕. การใช้ท่ีซ่อนพราง ,การหาทิศ,การเคล่ือนท่ีและการปฏิบัติเม่ือมี
พลุส่องแสง สอนและสาธิตในเร่ืองการใช้ท่ีซ่อนพรางการหาทิศ 
,การเคล่ือนท่ีในเวลากลางคืน,การเคล่ือนท่ีผ่านเคร่ืองกีดขวาง
ลวดหนาม,การตัดลวดหนามและการปฏิบัติเม่ือมีพลุส่องแสง

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๓๒
เวลา
(ชม.)

๒ ๖. การฝึกการใช้ท่ีซ่อนพราง ,การหาทิศ,การเคล่ือนท่ีและการ
ปฏิบัติเม่ือมีพลุส่องแสง ให้น า อส.ทพ.ฝึกในเวลากลางคืน ใน
เร่ืองการใช้ท่ีซ่อนพราง,การเคล่ือนท่ีในเวลากลางคืน และการ
หาทิศโดยการดูดาวเหนือ

๑๘. การพรางและการซ่อนพราง (๓)
๑ ๑. การพรางและการซ่อนพรางสอนในเร่ืองค าจ ากัดความของ ๑. รส. ๕ - ๒๐  - เพ่ือสอนให้ อส.ทพ.มีความรู้ความสามารถใน

ค าว่า การพราง ,การซ่อนพราง,การก าบัง,ฉากหลังและร่มเงา ๒. รส. ๒๑ - ๗๕ เร่ืองการพรางบุคคล อาวุธยุทโธปกรณ์ การรู้จัก
หลักการพรางเบ้ืองต้น วัสดุเคร่ืองพราง,วิธีการพรางโดยเน้น ๓. คู่มือพลทหาร ว่า ใช้ท่ีก าบังและซ่อนพราง เพ่ือให้สามารถน าไปใช้
เฉพาะการพรางร่างกาย การพรางอาวุธ ,การพรางเส้ือผ้าเคร่ือง ด้วยการปฏิบัติการใน ลดอันตรายให้กับตนเองในโอกาสท่ีปฏิบัติการใน
แต่งกาย,การพรางวัสดุสะท้อนแสง,การพรางหลุมบุคคล, วินัย สนาม ทบ.พ.ศ.๒๕๑๖ สนามรบ
การพราง ,การเลือกใช้ท่ีซ่อนพราง และการเลือกใช้ท่ีก าบัง

๒ ๒. การฝึกปฏิบัติการพรางและการซ่อนพรางให้น า อส.ทพ.ฝึก
ปฏิบัติในเร่ือง การพรางร่างกาย,อาวุธ,เส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย
การเลือกใช้ท่ีซ่อนพราง และการพรางหลุมบุคคล

๑๙. ป้อมสนาม (๒)  - หลักเบ้ืองต้นของป้อมสนามเร่งด่วน สอนและสาธิตในเร่ือง  - คู่มือพลทหาร ว่า  - เพ่ือให้ อส.ทพ.มีความรู้และความสามารถ
ความจ าเป็นของป้อมสนาม การใช้ป้อมสนาม การดัดแปลง ด้วยการปฏิบัติการใน สร้างหลุมบุคคลได้
ภูมิประเทศ ล าดับความเร่งด่วนของงาน,การถากถางพ้ืนยิง สนาม ทบ.พ.ศ.๒๕๑๖
รูปแบบของหลุมบุคคล กับให้ อส.ทพ.ฝึกสร้างหลุมบุคคลได้

๒๐. เคร่ืองกีดขวาง (๒)  - หลักการท่ัวไปเร่ืองเคร่ืองกีดขวาง สอนในเร่ืองความหมาย  - คู่มือพลทหาร ว่า  - เพ่ือให้ อส.ทพ.ได้รู้ถึงลักษณะของเคร่ืองกีด
ของค าว่า เคร่ืองกีดขวาง,การแบ่งประเภทเคร่ืองกีดขวาง หลัก ด้วยการปฏิบัติการใน ขวางชนิดต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นเคร่ืองกีดขวางต่อต้าน
การเลือกท่ีต้ังและการใช้เคร่ืองกีดขวางโดยท่ัวไป และการใช้ สนาม ทบ.พ.ศ.๒๕๑๖ บุคคลและเป็นเคร่ืองกีดขวางต่อต้านยานพาหนะ
เคร่ืองกีดขวางชนิดต่าง ๆ รวมท้ังสาธิตในเร่ืองวิธีสร้างเคร่ือง และสามารถสร้างเคร่ืองกีดขวางลวดหนามได้
กีดขวางลวดหนามพร้อมกับให้ อส.ทพ.ฝึกปฏิบัติด้วย

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๓๓
เวลา
(ชม.)

๒๑. การฝึกชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี (๑๗)
๓ ๑. รูปขบวนท าการรบของหมู่ปืนเล็ก สอนและสาธิตในเร่ืองรูป  - หมู่ปืนเล็ก  - เพ่ือสอนและฝึกให้ อส.ทพ.มีความรู้เก่ียวกับ

ขบวนและวิธีจัดรูปขบวนท าการรบของหมู่ปืนเล็กชนิดต่าง ๆ นาวิกโยธิน ยุทธวิธีของหน่วยระดับหมู่ของทหารราบเพ่ือให้
กับเน้นให้ทราบถึง ท่าสัญญาณแขนและมือท่ีใช้ประกอบค าส่ัง เป็นพ้ืนฐานในการรบแบบทหารราบได้ท้ังในการ
จัดรูปขบวนโอกาสท่ีใช้,ข้อดีและข้อเสียของรูปขบวนชนิดต่าง ๆ เข้าตีและต้ังรับ

๒ ๒. การฝึกรูปขบวนท าการรบของหมู่ปืนเล็ก ให้ อส.ทพ.ฝึก
ปฏิบัติในเร่ืองรูปขบวนท าการรบของหมู่ปืนเล็ก

๑ ๓. การท าการรบของหมู่ปืนเล็กในเวลากลางวันสอนและสาธิต
ให้ อส.ทพ.ปฏิบัติควบคู่กันไปในการการยิงและการเคล่ือนท่ี 
การด าเนินกลยุทธของหมู่ปืนเล็ก และการตะลุมบอน

๓ ๔. การฝึกท าการรบของหมู่ปืนเล็กในเวลากลางวัน ให้กับ
อส.ทพ.ออกไปฝึกท าการรบในสนามฝึกโดยจัดก าลังเป็นหน่วย
หมู่ปืนเล็ก โดยเน้นในเร่ืองการเคล่ือนท่ี,การวางตัวในสนามรบ
การข้ามเคร่ืองกีดขวาง,การยิงและการเคล่ือนท่ี,การด าเนิน
กลยุทธและการยิงตะลุมบอน

๔ ๕. หมู่ปืนเล็กท าการต้ังรับเร่งด่วนในเวลากลางวันสอนในเร่ือง
แนวความคิดในการต้ังรับ,ภารกิจ ในการต้ังรับของหมู่ปืนเล็ก
การเตรียมการต้ังรับ,การจัดการระวังป้องกันเฉพาะต าบลและ
การปฏิบัติการต้ังรับ

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๓๔
เวลา
(ชม.)

๔ ๖. การฝึกหมู่ปืนเล็กในแนวหน้า ท าการต้ังรับเร่งด่วนในเวลา
กลางวัน ท าการฝึกให้ อส.ทพ.ปฏิบัติเร่ืองหมู่ปืนเล็กต้ังรับใน
ภูมิประเทศร่นระยะโดยเน้นในเร่ือง การปฏิบัติในท่ีรวมพล ,
การเคล่ือนย้ายจากท่ีรวมพลไปยังแนวต้ังรับ,การรับค าส่ังต้ังรับ
การดัดแปลงภูมิประเทศ,การท าแผ่นจดระยะ,การเตรียมการยิง
ในเวลากลางคืนและการปฏิบัติการต้ังรับ

๒๒. การลาดตระเวน (๒๑)
๒ ๑. หลักการลาดตระเวน สอนในเร่ืองค าจ ากัดความ,แบบของ ๑. หลักสูตรยุทธวิธี  - เพ่ือให้ อส.ทพ.ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นชุดเพ่ือ

การลาดตระเวน,การจัดหน่วยลาดตระเวนหาข่าว,หน่ายลาด เบ้ืองต้นหลักสูตรอา ปฏิบัติการลาดตระเวนได้
ตระเวนรบและการปฏิบัติการลาดตระเวนในเวลากลางวันและ ชีพเพ่ือเล่ือนฐานะช้ัน
กลางคืน พ.จ.อ. นย.

๖ ๒. การฝึกลาดตระเวนในเวลากลางวันและกลางคืนให้น า ๒. ร.ส. ๒๑ - ๘๕
อส.ทพ.เป็นหน่วยระดับชุดปฏิบัติการ(หมู่ปืนเล็ก) ออกไปสอน
และฝึกปฏิบัติการลาดตระเวนหาข่าวควบคู่กันไปในภูมิประเทศ
โดยเน้นถึงการรับค าส่ังการลาดตระเวนจาก หน.ชุด การปฏิบัติ
งานในข้ันการเตรียมการและการปฏิบัติการลาดตระเวน
หมายเหตุ ควรจะก าหนดให้ใช้เวลาฝึกต้ังแต่ ๑๓๐๐ -๒๒๐๐
โดยให้ฝึกลาดตระเวนในเวลากลางวันในเท่ียวไป และฝึกลาด
ตระเวนกลางคืนในเท่ียวกลับ โดยให้ถือว่าเวลาท่ีใช้ไปในเวลา
กลางคืนน้ัน เป็นเวลานอกหลักสูตร

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๓๕
เวลา
(ชม.)

๔ ๓. การต้ังฐานลาดตระเวน สอนหลักการในเร่ืองความมุ่งหมาย
ในการต้ังฐานลาดตระเวนลักษณะอันพึงประสงค์ของฐานลาด
ตระเวน การระวังป้องกัน และการคุ้มครองฐานลาดตระเวน
ระเบียบภายในฐานลาดตระเวน กับน า อส.ทพ.ใหม่ ออกไปฝึก
ในภูมิประเทศในเร่ืองการระวังป้องกันก่อนถึงพ้ืนท่ีต้ังฐานลาด
ตระเวน ,การลาดตระเวนหาท่ีต้ังฐานลาดตระเวน,การเข้าฐาน
ลาดตระเวน,การปรับวงรอบฐานลาดตระเวน,การลาดตระเวน
รอบ ๆ ฐาน, การจัดต้ังท่ีตรวจการณ์และท่ีฟังการณ์ และการ
ปฏิบัติภายในฐานลาดตระเวน

๓ ๔. การซุ่มโจมตี ให้น า อส.ทพ.เป็นหน่วยระดับชุดปฏิบัติการ
(หมุ่ปืนเล็ก) ออกไปสอนและฝึกปฏิบัติควบคู่กันไปในภูมิประ
เทศตามปัญหาฝึกท่ีสมมุติข้ึน โดยเน้นถึงการปฏิบัติการใน
เร่ืองการเตรียมการ,การเคล่ือนท่ีจากฐานท่ีต้ังไปยังท่ีซุ่มโจมตี
การเข้าประจ าจุดนัดพบ ณ ท่ีหมาย,การเข้าประจ าท่ีซุ่มโจมตี
การดัดแปลงภูมิประเทศและการพราง,เน้นการซุ่มโจมตี,การ
ควบคุมบังคับบัญชา,การปฏิบัติการซุ่มโจมตีและการถอนตัว

๓ ๕. การปฏิบัติโดยฉับพลัน ให้จัด อส.ทพ.เป็นหน่วยระดับชุด
ปฏิบัติการ(หมู่ปืนเล็ก) ออกไปสอนและฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป
ในภูมิประเทศตามปัญหาฝึกท่ีสมมุติข้ึน ในเร่ืองการหยุดน่ิง
การซุ่มโจมตีโดยฉับพลัน,การโจมตีโดยฉับพลัน,การต่อต้านการ
ซุ่มโจมตีและการถอนตัวด้วยการยิง

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๓๖
เวลา
(ชม.)

๓ ๖. การตีโฉบฉวย ให้จัด อส.ทพ.เป็นหน่วยระดับชุดปฏิบัติการ
(หมู่ปืนเล็ก) ออกไปสอนและฝึกการปฏิบัติในภูมิประเทศตาม
ฝึกท่ีสมมุติข้ึน ในฐานะเป็นก าลังส่วนหน่ึงของกองร้อยโดยเน้น
ถึงเร่ืองการรับค าส่ังจาก หน.ชุด, การเคล่ือนท่ีจากฐานปฏิบัติ
การไปยังจุดนัดพบหรือท่ีรวมพล ณ ท่ีหมาย , การปฏิบัติ ณ 
จุดนัดพบหรือท่ีรวมพล ณ ท่ีหมาย ,การส่ังการคร้ังสุดท้าย ณ
จุดนัดพบหรือท่ีรวมพล ณ ท่ีหมาย,การเคล่ือนก าลังเข้าประจ า
แนวโจมตี,การวางก าลังในการโจมตี,การปฏิบัติการตีโฉบฉวย
การวางก าลังในการโจมตี, การปฏิบัติการตีโฉบฉวยและการ
ถอนตัว
หมายเหตุ การฝึกปฏิบัติการตีโฉบฉวยให้ด าเนินการฝึกท้ังแบบ
การตีโฉบฉวยด้วยการยิงอย่างเดียวและการตีโฉบฉวยด้วยการ
ยิงและด าเนินกลยุทธ

๒๓. การเดินทางไกลและการพักแรมในสนาม (๑)  - การเดินทางไกลและการพักแรมในสนามสอนในเร่ืองระเบียบ  -คู่มือพลทหารว่าด้วย  - เพ่ือสอนและฝึกให้ อส.ทพ.มีความรู้ในเร่ือง
ปฏิบัติและวิธีการเดิน, การระวังป้องกันในการพักแรม,การปฏิบัติ การปฏิบัติการในสนาม การเดินทางไกลและการพักแรมในสนามเฉพาะ
ตนในเร่ืองสุขวิทยาอนามัยและการสุขาภิบาลในการพักแรม ทบ.พ.ศ.๒๕๑๖ เร่ืองท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติการรบได้

ฉ. การอบรม (๒๒)
๒๔. ระเบียบปฏิบัติภายในหน่วย (๓)  - สอนในเร่ืองเวลาปฏิบัติงานประจ าของหน่วยการปฏิบัติงาน  -ระเบียบปฏิบัติของ  - เพ่ือให้ อส.ทพ.ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามระ

ตามเวลา,ระเบียบปฏิบัติโดยท่ัวไปภายในหน่วยโดยเน้นถึงเร่ือง ฉก.ทพ.นย. เบียบท่ีก าหนดไว้
การปฏิบัติตนเม่ือรู้สึกเจ็บป่วยและระเบียบปฏิบัติอาคารนอน

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๓๗
เวลา
(ชม.)

๒๕. คุณลักษณะของทหาร (๒)
๑ ๑. ความรับผิดชอบในหน่วยและในหน้าท่ี สอนเร่ืองความรับ  - คู่มือพลทหารว่า  - เพ่ืออบรมให้ อส.ทพ.ได้เรียนรู้ถึงลักษณะการ

ผิดชอบของ อส.ทพ.เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน่วยและความ ด้วยเร่ืองท่ีทหารใหม่ ด าเนินชีวิตในแบบทหาร เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงตน
รับผิดชอบในหน้าท่ีเฉพาะโดยเน้นความรับผิดชอบโดยท่ัวไป ควรทราบ ทบ. เองให้มีความคุ้นเคยกับส่ิงแวดล้อมแบบทหารได้
เปรียบเทียบชีวิตพลเรือนกับชีวิตทหาร ข้อดีในการตรงต่อหน้า พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยเร็วท่ีสุด
ท่ีและข้อเสียของการละเลยต่อหน้าท่ี

๑ ๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง อส.ทพ.กับ จนท.โครงฯ และบุคคล
อ่ืน ๆ สอนในเร่ืองการบังคับบัญชาทางการทหาร,ความสัมพันธ์
ระหว่าง อส.ทพ.กับ จนท.โครง ฯ และบุคคลอ่ืน ๆ 

๒๖. สิทธิก าลังพลของ อส.ทพ. (๓)  - สิทธิและประโยชน์ อส.ทพ.จะได้รับ สอนให้ทราบถึงเร่ือง  - อผศ.  - เพ่ือให้ อส.ทพ.ได้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ของค่าตอบแทนและส่ิงของต่างๆท่ีจะได้รับรวมท้ังสิทธิก าลังพล สิทธิก าลังพลท่ีจะได้รับ

๒๗. แบบธรรมเนียมของทหาร (๓)
๑ ๑.การบังคับบัญชาและการแสดงความเคารพ สอนในเร่ืองผู้บัง  - คู่มือพลทหารว่า  - เพ่ืออบรมให้ อส.ทพ.มีความรู้ความเข้าใจใน

คับบัญชา โดยเน้นถึงค าจ ากัดความประเภทของผู้บังคับบัญชา ด้วยการปฏิบัติการใน เร่ืองแบบธรรมเนียมของทหารบางประการ เพ่ือ
ทางการทหาร อ านาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา โทษของการไม่ เวลาปกติ ทบ. จดจ าไว้ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตน
ปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชา การแสดงความเคารพโดยเน้น พ.ศ. ๒๕๑๖
ถึง วิธีแสดงความเคารพและการผ่อนผันการแสดงความเคารพ

๑ ๒. เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายเหล่า เคร่ืองหมายสังกัด ยศ และ
เคร่ืองหมายยศของทหารเรือ สอนในเร่ือง ชนิดต่าง ๆ ของ
เคร่ืองแบบ อส.ทพ.เคร่ืองหมายเหล่าของ นย. ,ยศ และ
เคร่ืองหมายยศของทหารเรือ

๑ ๓. การรักษาการณ์ สอนในเร่ือง การปฏิบัติตนเม่ือปฏิบัติหน้า
ท่ีเป็นยามรักษาการณ์

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๓๘
เวลา
(ชม.)

๒๘. คุณธรรมของทหาร (๔)
๑ ๑. ความกล้าหาญสอนในเร่ืองความกล้าหาญคืออะไร ลักษณะ  - คู่มือการสอนอบรม  - เพ่ืออบรมให้ อส.ทพ.มีความรู้ในเร่ืองคุณธรรม

ของความกล้าหาญทางการทหารโดยเน้นถึงความจ าเป็นท่ีทหาร ทหารว่าด้วยการปลูก ท่ีทุกคนจ าเป็นจะต้องมี เพ่ือน าไปใช้เป็นหลักใน
ต้องมีความกล้าหาญ ประโยชน์ของความกล้าหาญและหลักการ ฝังอุดมการณ์ทางการ การเสริมสร้างตนเองได้ให้เพียบพร้อมไปด้วย
เสริมสร้างความกล้าหาญ เมืองในหน่วยทหาร คุณธรรม

๑ ๒. ความอดทนและการเสียสละ สอนในเร่ืองความอดทนคือ เล่มท่ี ๑ ตอนท่ี ๑
อะไร ความอดทนทางทหารโดยเน้นถึงความจ าเป็นท่ีทหารต้อง ทบ.พ.ศ. ๒๕๒๕
มีความอดทน ประโยชน์ของความอดทน และหลักการเสริม
สร้างความอดทน

๑ ๓. ความสามัคคี สอนในเร่ืองความสามัคคีคืออะไร ความ
สามัคคีทางการทหารโดยเน้นถึงความจ าเป็นท่ีทหารต้องมีความ
สามัคคีและหลักการเสริมสร้างความสามัคคีและความซ่ือสัตย์
สุจริตสอนในเร่ืองความซ่ือสัตย์สุจริตคืออะไรลักษณะความซ่ือ
ตรงทางทหารและหลักการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริต

๑ ๔. การรักเกียรติและรักหมู่คณะ สอนในเร่ืองคุณธรรมท่ีก่อให้
เกิดเกียรติยศและการรักษาเกียรติยศของทหารหน่วยทหารคือ
อะไรการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ การรักหมู่คณะและการ
รักษาช่ือเสียงของหมู่คณะ

๒๙. มารยาทและวินัยของทหาร (๓)
๑ ๑. ข้อควรประพฤติภายในและภายนอกหน่วย สอนในเร่ืองข้อ  -คู่มือพลทหารว่าด้วย  - เพ่ือสอนให้ อส.ทพ.มีความรู้ความเข้าใจใน

ท่ีควรประพฤติและละเว้นในขณะท่ีภายในและภายนอกหน่วย เร่ืองท่ีทหารใหม่ควร เร่ืองมารยาทและวินัยของทหาร
๒ ๒. วินัยทหารสอนในเร่ืองความจ าเป็นท่ีต้องมีวินัย ทราบ ทบ.พ.ศ.๒๕๑๖

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๓๙
เวลา
(ชม.)

๓๐. หน้าท่ีพลเมืองดี (๒)  - สอนในเร่ืองความหมายของค าว่า"พลเมือง"หน้าท่ีของพล  - คู่มือการสอนอบรม  - เพ่ือสอนให้ อส.ทพ.มีความรู้ในหน้าท่ีของพล
เมืองดีโดยท่ัวไปการปฏิบัติเพ่ือครอบครัวโดยเน้นถึงความ ทหารว่าด้วยการปลูก เมืองดี เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนท้ังใน
หมายของค าว่าครอบครัวการปฏิบัติต่อ บิดา มารดา หน้าท่ีของ ฝังอุดมการณ์ทางการ ขณะท่ีเป็น อส.ทพ.หรือพ้นสภาพไปแล้ว
สามีภรรยา หน้าท่ีของบิดา มารดา และคุณธรรมของผู้ครอง เมืองในหน่วยทหาร
เรือนการปฏิบัติเพ่ือชุมชน การปฏิบัติต่อประเทศชาติการปฏิบัติ เล่ม ๒ ตอน ๒ ทบ.
เพ่ือศาสนา เพ่ือปฏิบัติเพ่ือพระมหากษัตริย์และการปฏิบัติเพ่ือ พ.ศ. ๒๕๒๕
รัฐธรรมนูญ

๓๑. ความรักและการป้องกันประเทศชาติ (๒)
๑ ๑. ความรักประเทศชาติสอนในเร่ือง ความหมายของค าว่า"ชาติ"  -คู่มือการอบรมหหาร  - เพ่ือปลูกฝังจิตใจให้เกิดอุดมการณ์ในความรัก

และ"ประเทศ"หลักแห่งการเป็นประเทศ ความรักประเทศชาติ ว่าด้วยการปลูกฝัง ประเทศชาติและเพ่ือให้เกิดความส านึกในหน้าท่ี
โดยเน้นถึง ความส าคัญของชาติและประเทศ เหตุท่ีต้องรักชาติ อุดมการณ์ทางการ ท้ังในฐานะท่ีเป็น อส.ทพ.และเป็นพลเมืองดีของ
และประเทศ และข้อปฏิบัติตนเพ่ือความรักชาติและประเทศ เมืองในหน่วยทหาร ชาติในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันประเทศชาติใน

๑ ๒. การป้องกันประเทศชาติสอนในเร่ืองลักษณะของความม่ันคง เล่มท่ี ๒ ตอน ๒ ทบ. ทางท่ีถูก
ของชาติโดยเน้นถึงความม่ันคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พ.ศ. ๒๕๒๕
จิตวิทยาและกาาทหาร และหน้าท่ีของประชาชนคนไทยในการ
ป้องกันประเทศชาติ

ช. การฝึกภาคสนาม (๑๒๐)
๓๒. การฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสนาม (๑๒๐) ให้จัด อส.ทพ.เข้ารับการฝึกภาคสนามด้วยการให้ฝึกปฏิบัติการทาง  - เพ่ือให้ อส.ทพ.มีขีดความสามารถปฏิบัติการ

ยุทธวิธีในภูมิประเทศตามปัญหาฝึกซ่ึงมีสถานการณ์รบต่อเน่ืองกัน รบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไปโดยปัญหาฝึกจะต้องมีการปฏิบัติและสถานการณ์รบ ดังน้ี
๑. การรบตามแบบ
     ๑.๑ การต้ังรับเร่งด่วนในเวลากลางวัน
      ๑.๒ การเข้าตีในเวลากลางวัน

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๔๐
เวลา
(ชม.)

๒. การปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยทหารขนาดเล็ก
      ๒.๑ การต้ังฐานลาดตระเวน
      ๒.๒ การลาดตระเวน
       ๒.๓ การซุ่มโจมตี
       ๒.๔ การปฏิบัติโดยฉับพลัน
       ๒.๕ การตีโฉบฉวย
๓. การเดินทางไกล

ซ. เวลาของผู้บังคับบัญชา (๑๓๔)
๓๓. เวลาของผู้บังคับบัญชา ๑๓๔  -ให้น าไปใช้เป็นเวลาส าหรับผู้บังคับบัญชาพบปะเพ่ือช้ีแจงหรือ

สร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจกับ อส.ทพ.หรืออาจจะใช้เป็นเวลา
ส าหรับการอบรมของผู้บังคับบัญชาช้ันสูงหรือใช้เป็นเวลาของ
การเล่นกีฬา การบันเทิง หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

ล าดับ วิชา เร่ืองและรายละเอียดท่ีฝึกสอน หลักฐาน ความมุ่งหมาย



๔๑ 

 
  ๑๐.๔ การตรวจสอบและวิธีด าเนินการตรวจสอบ 
   ๑๐.๔.๑ วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือให้ทราบการประเมินค่าการฝึกของ  อส .ทพ.   แต่ละบุคคล   ในวิชาการฝึก
เบื้องต้น    วิชาทหารทั่วไป  วิชาการฝึกใช้อาวุธ  วิชาการฝึกยุทธวิธี  วิชาการอบรมและการทดสอบก าลังกาย 
   ๑๐.๔.๒ แนวความคิดในการตรวจสอบ 
         ๑๐.๔.๒.๑ เวลาที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  จ านวน  ๔๐  ชั่วโมง  แต่อาจพิจารณา
ลดจ านวนชั่วโมงลงได้  เพ่ือให้สัมพันธ์กับจ านวน  อส.ทพ.  ที่เข้ารับการตรวจสอบ 
         ๑๐.๔.๒.๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่  ดังนี้ 
          - ประธานกรรมการ  ๑  นาย 
                 - หัวหน้ากรรมการประจ าสถานีตรวจสอบต่าง ๆ   ๖  นาย 
                 - กรรมการประจ าสถานีตรวจสอบต่าง ๆ  จ านวนตามความจ าเป็น 
                 - เจ้าหน้าที่ประจ าสถานีตรวจสอบต่าง ๆ  จ านวนตามความจ าเป็น 
     ๑๐.๔.๒.๓ รายละเอียดในการประสานงาน 
           - สถานีตรวจสอบและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ จะต้องจัดเตรียม
ให้พร้อม ก่อน อส.ทพ.นย  เข้ารับการตรวจสอบอย่างน้อย  ๒  ชั่วโมง 
                 - ผบ .ร้อยฝึก  จะต้องเป็นผู้จัดสถานที่และเครื่องอุปกรณ์ที่ ใช้ในการ
ตรวจสอบ  รวมทั้งใบให้คะแนนให้พร้อม  ณ  สถานที่ตรวจสอบ  และก่อนเวลาตรวจสอบ    ๒   ชั่วโมง  
จะต้องตรวจความเรียบร้อยของแต่ละสถานี  ว่ามีสิ่งอุปกรณ์พร้อมตามรายการที่จะต้องเตรียมการหรือไม่  หาก
ไม่พร้อมต้องจัดการแก้ไข ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงเวลาเริ่มท าการตรวจสอบ 
               - แผนกครูฝึก ส่งบัญชีรายชื่อ อส .ทพ. ที่รับการตรวจสอบทุกคน ให้กับ
เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ให้ทันตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก าหนด และก ากับดูแลให้  อส .ทพ. ทุกคนมีสิ่งของ
ต่าง ๆ  ดังนี้ 
                          - ดินสอด า  หรือ  ปากกา 
                          - อาวุธประจ ากาย 
                - ก่อนถึงเวลาการตรวจสอบ  ๒๔  ชั่วโมง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะต้อง
ติดต่อแผนกครูฝึก  ให้ทราบถึงเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
                  - การแต่งกายของผู้เข้ารับการตรวจสอบ 
                         - เวลาการตรวจสอบ 
                         - สถานที่ตรวจสอบ 
                         - ให้ส่งบัญชีรายชื่อ 
               - ก่อนการตรวจสอบ  ประธานกรรมการตรวจสอบจะต้องหาเวลาย้ าความ
เข้าใจกับหัวหน้ากรรมการและกรรมการประจ าสถานีตรวจสอบต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจสอบ
อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 



๔๒ 

   ๑๐.๔.๓ วิธีด าเนินการตรวจสอบ 
         ๑๐.๔.๓.๑ สถานีตรวจสอบให้จัดแบ่งสถานีตรวจสอบเป็น  ๖  สถานี ผบ.ร้อยฝึก 
จะต้องแบ่ง อส.ทพ. ออกเป็นพวก ๆ เท่ากับจ านวนสถานี โดยให้  อส.ทพ. แต่ละพวกหมุนเวียนกันเข้ารับการ
ตรวจสอบจนครบทุกสถานี 
       ๑๐.๔.๓.๒ การชี้แจงของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเริ่มท าการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการตรวจสอบหรือผู้แทนจะต้องชี้แจง  อส.ทพ. เป็นส่วนรวม  เพื่อให้ทราบถึง 
             - วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
                 - จ านวนสถานีตรวจสอบ 
                 - เวลาที่จะใช้ส่วนหนึ่งท าการตรวจสอบในแต่ละสถานีของแต่ละพวก 
                 - ระเบียบการตรวจสอบที่จ าเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบโดยสรุป 
                 - กฎเกณฑ์การให้คะแนน 
                 - การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
        ๑๐.๔.๓.๓ การด าเนินการตรวจสอบ 
              - การตรวจสอบสถานีที่  ๑ การตรวจสอบก าลังกายจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบต่อ อส.ทพ. แต่ละพวกท่ีหมุนเวียนกันเข้ามารับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลจนครบทุกคน  โดยการ
ปฏิบัติดังนี้ 
                        - ต้องให้  อส.ทพ. เข้ารับการตรวจสอบเปน็รายบุคคลจนครบทุกคน 
                        - ให้คะแนนเป็นรายบุคคล 
             - การตรวจสอบสถานีที่  ๒  การตรวจสอบการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นและ
แถวชิด  จะต้องด าเนินการตรวจสอบต่อ  อส.ทพ.  แต่ละพวกท่ีหมุนเวียนกันเข้ามาตรวจสอบดังนี้ 
                        - การตรวจสอบการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและการฝึกบุคคลท่าอาวุธ  
ให้  อส.ทพ.  เข้ารับการตรวจสอบจนครบทุกคน  โดยจัดให้  อส.ทพ. เป็นพวก ๆ ตามจ านวนที่เหมาะสม  และ
ให้คะแนน  เป็นพวก โดยบุคคลในแต่ละพวกจะได้รับคะแนนเท่ากันทั้งพวก 
                        - การตรวจสอบการฝึกแถวชิด ให้ท าการตรวจสอบทั้งหมดและให้
คะแนนเป็นพวก 
              - การตรวจสอบสถานีที่    ๓    การตรวจสอบการฝึกใช้อาวุธ   จะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบต่อ  อส.ทพ. แต่ละพวกท่ีหมุนเวียนกันเข้ามารับการตรวจสอบ   ดังนี้ 
                        - ต้องให้ อส.ทพ.เข้ารับการตรวจสอบ  เป็นรายบุคคลจนครบทุก
คน  และครบทุกสถานีย่อย 
                        - ให้คะแนนเป็นรายบุคคล 
              - การตรวจสอบสถานีที่    ๔    การตรวจสอบการยิงปืนด้วยกระสุนจริง   
จะต้องด าเนินการตรวจสอบต่อ  อส.ทพ. แต่ละพวกท่ีหมุนเวียนกันเข้ามารับการตรวจสอบ   ดังนี้ 
                         - ต้องให้ อส.ทพ. เขา้รับการตรวจสอบเป็นรายบุคคลจนครบทุกคน 
                         - ให้คะแนนเป็นรายบุคคล 
 

 
 

 



๔๓ 

               - การตรวจสอบสถานีที่  ๕  การตรวจสอบวิชาทหารทั่วไปและการฝึกทาง
ยุทธวิธี  จะต้องด าเนินการตรวจสอบต่อ  อส.ทพ. แต่ละพวกท่ีหมุนเวียนกันเข้ามารับการตรวจสอบ   ดังนี้ 
                        - ต้องให้  อส.ทพ. เข้ารับการตรวจสอบ เป็นรายบุคคลจนครบทุก
คน และครบทุกสถานีด้วย 
                        - ให้คะแนนเป็นรายบุคคล 
               - การตรวจสอบสถานีที่ ๖ การตรวจสอบวิชาการอบรม จะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบต่อ  อส.ทพ. แต่ละพวกที่หมุนเวียนกันเข้ามารับการตรวจสอบ  ดังนี้ 
                        - ให้ใช้ข้อสอบจ านวน  ๑๐๐ ข้อ  หมุนเวียนถาม  อส.ทพ. ทีละข้อ
ต่อคนจนครบคน เมื่อถามครบคนแล้ว  ให้เริ่มต้นถามต่อคนแรกใหม่จนกว่าจะหมดค าถาม   ๑๐๐   ข้อ 
                        - ให้คะแนนเป็นพวก 
     ๑๐.๔.๓.๔ ค าแนะน าส าหรับประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
             - ในการตรวจสอบ   ประธานกรรมการควรให้จัดท าแผนการหมุนเวียน
เปลี่ยนสถานีของผู้รับการตรวจสอบ  และก าหนดเวลาตรวจสอบของแต่ละสถานีไว้โดยแน่ชัด 
                - ก่อนที่  อส.ทพ. แต่ละพวกจะเข้ารับการตรวจสอบในแต่ละสถานี  ให้
หัวหน้ากรรมการของแต่ละสถานี  ชี้แจงระเบียบปฏิบัติของแต่ละสถานีให้  อส.ทพ. ทราบเสียก่อน 
                - หัวหน้ากรรมการแต่ละสถานีจะต้องคอยควบคุมตรวจตราการตรวจสอบ  
และส่งคะแนนให้  ประธานกรรมการ  เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบเป็นรายวัน 
                - กรรมการทุกนายจะต้องเข้าใจวิธีการให้คะแนน  เพ่ือให้เป็นแนวทาง
เดียวกันโดยยุติธรรม  และกรรมการแต่ละสถานีให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ในข้อ  ๓.๓ 
                 - เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้ว  ประธานกรรมการควรได้มีการวิจารณ์การ
ตรวจสอบด้วย 
   ๑๐.๔.๔ สถานีตรวจสอบและการจัดเตรียมอุปกรณ์การตรวจสอบ 
       ๑๐.๔.๔.๑ สถานีตรวจสอบที่  ๑  การตรวจสอบก าลังกาย     ๑๐๐            คะแนน 
         - เรื่องท่ีท าการตรวจสอบ 
                        - การวิ่ง    ๘๐๐  เมตร                        ๒๕             คะแนน 
                        - การปฏิบัติท่าดึงข้อ                            ๒๕             คะแนน 
                    - การปฏิบัติท่ายึดพ้ืน                           ๒๕             คะแนน 
                        - การปฏิบัติท่าลุกนั่ง                            ๒๕             คะแนน     
          - การเตรียมการ  ต้องจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบไว้
ให้พร้อม  ดังนี้ 
                        - การวิ่ง  สนามวิ่งระยะทาง  ๘๐๐  เมตร 
                       - การดึงข้อ  ราวดึงข้อสูงจากพ้ืน  ๗  ฟุต  ๕  ช่อง  แต่ละช่องกว้าง  
๑  เมตร  มีที่เหยียบขึ้นจับราวทุกช่อง  สูงจากพ้ืนดิน  ๑  ฟุต ขนาดของราวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๑/๔  นิ้ว 
                        - การยึดพ้ืนและลุกนั่ง  ให้เตรียมพื้นท่ีให้สามารถเข้าทดสอบได้ครั้ง
ละ   ๕   คน   

 
 
 
 



๔๔ 

 
    ๑๐.๔.๔.๒ สถานีตรวจสอบที่  ๒  การตรวจสอบการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นและแถวชิด         
๑๐๐    คะแนน 
         - เรื่องท่ีท าการตรวจสอบ 
                  - การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า                         ๔๐         คะแนน 
                        - การฝึกบุคคลท่าอาวุธ                            ๓๐        คะแนน 
                        - การฝึกแถวชิด                                    ๓๐        คะแนน 
              - การเตรียมการ  ต้องจัดให้มีสิ่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อย 
                        - คู่มือการฝึก  ว่าด้วยแบบฝึกทหารพรานนาวิกโยธิน 
                        - แผ่นภาพเครื่องช่วยฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น 
    ๑๐.๔.๔.๓ สถานีตรวจสอบที่ ๓ การตรวจสอบการใช้อาวุธประจ ากาย ๑๐๐ คะแนน 
              - เรื่องท่ีท าการตรวจสอบ 
                       - การสอบปากเปล่า อาวุธศึกษาของ ปลย. เอ็ม. ๑๖  ๓๐  คะแนน 
                        - การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้  ปลย.เอ็ม. ๑๖ 
                                   - การเล็งปืน                                     ๑๐  คะแนน 
                                   - การถอดและการประกอบ ปลย. เอ็ม. ๑๖  ๑๐ คะแนน 
                                   - ท่ายิงต่าง ๆ                                     ๑๐ คะแนน   
                      - การใช้ลูกระเบิดขว้าง 
                                   - อาวุธศึกษา                                   ๒๐   คะแนน 
                                   - การขว้างลูกระเบิด                          ๒๐   คะแนน 
               - การเตรียมการ  ให้จัดเตรียมสนามฝึกและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้ไว้ให้
เรียบร้อย  คือ  
                       - โต๊ะวางอาวุธและเครื่องมือท าความสะอาด 
                       - ปลย.  เอ็ม. ๑๖   ที่ใช้ในการตรวจสอบ    โดยแยกประเภทที่จะให้ถอด    
และท่ีจะให้ประกอบไว้ต่างหากจากกัน  และ กระสุน  จ านวนตามความเหมาะสม 
                     - สนามฝึกขว้างลูกระเบิด  ให้สามารถตรวจสอบท่าขว้างต่าง ๆ ให้ครบทุกท่า 
                      - ลูกระเบิดฝึกขว้างที่ใช้ในการตรวจสอบอาวุธศึกษาทุกแบบ และลูกระเบิด
ฝึกขว้างที่จะใช้ในการตรวจสอบท่าขว้างลูกระเบิด  จ านวนตามความเหมาะสม 
      ๑๐.๔.๔.๔ สถานีตรวจสอบที่ ๔ การตรวจสอบการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ๑๐๐ คะแนน 
             - เรื่องท่ีท าการตรวจสอบ  ให้ยิงปืนด้วยกระสุนจริงในสนามยิงปืน  
๑,๐๐๐  นิ้ว  ดังนี ้
                        - ท่านอนยิง    (๕  นัด  ๕  นาท)ี                 ๒๕       คะแนน 
                        - ท่านั่งราบยิง (๕  นัด  ๕  นาท)ี                  ๒๕       คะแนน 
                        - ท่านั่งคุกเข่ายิง  (๕  นัด  ๕  นาท)ี              ๒๕       คะแนน 
                        - ท่ายืนยิง        (๕  นัด  ๕  นาท)ี               ๒๕       คะแนน 
 

 
 

 



๔๕ 

               - การเตรียมการ ให้จัดเตรียมสนามยิงปืนและเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ  ดังนี้
ไว้ให้เรียบร้อย คือ 
                        - จัดเตรียมสนามยิงปืน  ๑,๐๐๐  นิ้ว  และจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ให้เรียบร้อย 
                        - กระสุนปืน  ตามจ านวนที่จะต้องใช้ยิง 
                        - เป้า  ๑,๐๐๐  นิ้ว  และป้ายต่าง ๆ 
                        - โต๊ะวางอุปกรณ์ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
                      - สิ่งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น เช่น เครื่องขยายเสียง ธงเขียว  
ธงแดง วัสดุติดเป้า  นาฬิกาจับเวลา และนกหวีด เป็นต้น 
    ๑๐.๔.๔.๕ สถานีตรวจสอบที่ ๕ การตรวจสอบ วิชาทหารทั่วไปและการฝึกทางยุทธวิธี      
๑,๐๐๐ คะแนน 
             - เรื่องท่ีท าการตรวจสอบ 
              - วิชาทหารทั่วไป                                   ๔๐     คะแนน  
                        - การติดต่อสื่อสาร                                 ๑๐     คะแนน 
                        - การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ              ๑๐     คะแนน 
                        - การปฐมพยาบาลและสุขวิทยาอนามัย        ๑๐     คะแนน 
                        - การข่าวเบื้องต้น                                  ๑๐     คะแนน 
                        - วิชาการฝึกทางยุทธวิธี                           ๖๐     คะแนน 
                        - การพรางและการซ่อนพราง                    ๒๐     คะแนน 
                        - บุคคลท าการรบในเวลากลางวันและเวลากลางคืน   
                       ๒๐    คะแนน 
                        - ชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี                       ๒๐    คะแนน 
            - การเตรียมการ    ให้จัดตั้งเป็นสถานีตรวจสอบย่อยตามจ านวนวิชาที่จะ
ท าการตรวจสอบ  แต่ละสถานีตรวจสอบย่อยให้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ  ดังนี้ให้เรียบร้อย  คือ 
                       - สถานีตรวจสอบวิชาการติดต่อสื่อสาร 
                                  - โต๊ะส าหรับวางเครื่องอุปกรณ์สื่อสารตามความเหมาะสม 
                                  - วิทยุ  พีอาร์ซี – ๗๗ พร้อมอุปกรณ์จ านวนตามความเหมาะสม 
                       - สถานีตรวจสอบ  วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ 
                                  - โต๊ะส าหรับวางเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
                                  - แผนที่  มาตราส่วน  ๑ : ๕๐,๐๐๐ , เข็มทิศเลนซาติก ,  ดินสอด า  
พร้อมด้วยยางลบ  และไม้บรรทัด  ตามความเหมาะสม 
                      - สถานีตรวจสอบ  วิชาการปฐมพยาบาลและสุขวิทยาอนามัย 
                                  - ใช้ส าหรับวางเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
                                  - อุปกรณ์การเข้าเฝือกแสวงเครื่อง  และสายยางรัดห้ามเลือด 
 

 
 
 
 



๔๖ 

 
                       - สถานีตรวจสอบ  วิชาการข่าวเบื้องต้น 
                                  - โต๊ะส าหรับวางอุปกรณ์  ตามความเหมาะสม 
                                  - กระดาษเขียนข่าว  ตามความเหมาะสม 
                      - สถานีตรวจสอบ  วิชาการพรางและการซ่อนพราง 
                                  - โต๊ะส าหรับวางเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ   ตามความเหมาะสม  
                                  - สีฝุ่นพรางร่างกาย 
                                  - ปลย. เอ็ม. ๑๖ 
                                  - กระจกส่องหน้า 
                                  - เชือกหรือยางวงส าหรับผูกมัดวัสดุการพราง  และเครื่องแต่งกาย 
                                  - กระติกน้ าใส่เต็ม 
                    - สถานีตรวจสอบ    วิชาการฝึกบุคคลท าการรบในเวลากลางวันและ
กลางคืน     ให้เตรียมสนามฝึกที่มีที่วางตัว  เช่น  ตอไม้  พุ่มไม้  ก้อนหินใหญ่  ฯลฯ ตามความเหมาะสม 
                      - สถานีตรวจสอบ  วิชาการฝึกชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี   ให้เตรียมสนาม
ฝึกตามปัญหาที่สมมติขึ้น ตามความเหมาะสม 
     ๑๐.๔.๔.๖ สถานีตรวจสอบที่ ๖ การตรวจสอบวิชาการอบรม  ๑๐๐ คะแนน 
             - เรื่องท่ีท าการตรวจสอบ 
                        - แบบธรรมเนียมของทหาร 
                        - คุณธรรมของทหาร 
                        - มารยาทและวินัยของทหาร 
                        - หน้าที่พลเมืองดี 
                - การเตรียมการ  ให้จัดเตรียมห้องเรียนและสิ่งต่าง ๆ  ดังนี้ให้เรียบร้อย 
                         - จัดห้องเรียน  พร้อมด้วย  กระดาน  ปากกา  และไม้ชี้ 
                         - จัดเตรียมขยายเสียงตามความจ าเป็น 
                - จัดเตรียมแผ่นภาพต่าง ๆ    ที่จ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ  
ตามความจ าเป็น     เช่น  เครื่องหมายยศและเครื่องหมายเหล่า  เป็นต้น 
                       - จัดท าข้อสอบ  โดยรวบรวมมาจากวิชาต่าง ๆ ในข้อ ๑๐.๔.๔.๖    
เฉลี่ยกันมากน้อยตามแต่ละวิชาตามความเหมาะสม จ านวน ๑๐๐ ข้อ โดยให้ข้อสอบเหล่านี้มีลักษณะ         
เป็นข้อสอบที่จะต้องตอบแบบถูกผิด บรรยายความ และตอบด้วยการชี้รูปภาพ ผสมผสานกันไปอย่างครบถ้วน   
และข้อสอบทั้งสามแบบนี้สามรถใช้ซักถามและตอบปากเปล่าทั้งสิ้น 
   ๑๐.๔.๕.  การจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 
    การจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์   เครื่องมือเครื่องใช้   หรือการเตรียมห้องเรียน   และสนามฝึก  ท าการตรวจสอบ  
ทุกสถานี  สามารถเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 



๔๗ 

   ๑๐.๔.๖. ระบบการให้คะแนน 
         ๑๐.๔.๖.๑ การคิดคะแนนเป็นหน่วยส าหรับแต่ละวิชา 

คะแนนรวมของ  อส.ทพ. ทั้งหมดที่ท าได้ 
จ านวน  อส.ทพ. ที่เข้าตรวจสอบ 

 
         ๑๐.๔.๖.๒ การคิดคะแนนเป็นหน่วยเฉพาะการฝึกเบื้องต้น การฝึกชุดปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธี และวิชาการอบรม 

คะแนนรวมของทั้งหกพวกท่ีท าได้ 
๖ 
 

       ๑๐.๔.๖.๓ การคิดคะแนนรวมของหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 
คะแนนเป็นหน่วยรวมทั้งสิ้นของทุกวิชา  X  ๑๐๐ 

คะแนนเต็มของทุกวิชา  
          
                                 

************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐.๕ ตารางการฝึกทดแทน ๔๘

อาทิตย์ เวลาผู้บังคับบัญชา

คุณลักษณะของทหาร

เสาร์ เวลาผู้บังคับบัญชา การข่าวเบ้ืองต้น เวลาผู้บังคับบัญชา

ศุกร์ การปฐมพยาบาลและสุขอนามัยการติดต่อส่ือสารการฝึกกายบริหาร,บุคคลท่ามือเปล่า

พุธ เตรียมการพิธีเปิด  พิธีเปิดการฝึก  ปฐมนิเทศ

การฝึกแถวชิด

๐๖๐๐ - ๐๙๐๐

อังคาร

สัปดาห์ท่ี๑

เวลาผู้บังคับบัญชา (การด าเนินการทางธุรการ)

เวลาผู้บังคับบัญชา(การด าเนินการรับราษฎรอาสา)

การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

พฤหัสบดี

๑๓๐๐ - ๑๕๐๐๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ๑๕๐๐  - ๑๗๐๐

จันทร์

ระเบียบปฏิบัติภายในหน่วย

ระเบียบปฏิบัติภายในหน่วย

๑๙๐๐ - ๒๐๐๐

คุณลักษณะของทหาร

ระเบียบปฏิบัติภายในหน่วย

การฝึกกายบริหาร,บุคคลท่ามือเปล่า การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า



๔๙

เวลาผู้บังคับบัญชา

การปฐมพยาบาลและสุขอนามัย  (บริจาคโลหิต)

การปฐมพยาบาลและสุขอนามัย

(ยาเสพติด / ตรวจสารเสพติด)

การปฐมพยาบาลและสุขอนามัย

(กามโรค / เอดส์)

การฝึกกายบริหารประกอบอาวุธ

ฝึกบุคคลท่าอาวุธ

การฝึกกายบริหารประกอบอาวุธ

แบบธรรมเนียมของทหาร

การอ่านแผนท่ีและการใช้เข็มทิศ

การอ่านแผนท่ีและการใช้เข็มทิศ

ฝึกบุคคลท่าอาวุธ
แบบธรรมเนียมของทหาร

ฝึกบุคคลท่าอาวุธ

การฝึกกายบริหารประกอบอาวุธ

ฝึกบุคคลท่าอาวุธ

การฝึกกายบริหารประกอบอาวุธ

พฤหัสบดี สิทธิก าลังพล อส.ทพ.

อังคาร

สัปดาห์ท่ี๒

อาวุธศึกษา ปลย.เอ็ม.๑๖การฝึกกายบริหาร,บุคคลท่ามือเปล่า

๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐  - ๑๗๐๐

พุธ

๑๙๐๐ - ๒๐๐๐

การฝึกบุคคลท่าอาวุธ แบบธรรมเนียมของทหาร

อาทิตย์ เวลาผู้บังคับบัญชา

เสาร์ การฝึกบุคคลท่าอาวุธ เวลาผู้บังคับบัญชา

จันทร์

๐๖๐๐ - ๐๙๐๐

ศุกร์

๐๙๐๐ - ๑๒๐๐



๕๐

๑๙๐๐ - ๒๐๐๐

คุณธรรมของทหาร

คุณธรรมของทหาร

๑๕๐๐  - ๑๗๐๐

การฝึกใช้อาวุธประจ ากาย  ปลย.เอ็ม.๑๖

ป้อมสนาม

การฝึกใช้ลูกระเบิดขว้าง

เคร่ืองกีดขวาง

คุณธรรมของทหาร

คุณธรรมของทหารพฤหัสบดี การระเบิดท าลาย    ทุ่นระเบิด    กับระเบิด

อังคาร

อาวุธศึกษา

การฝึกกายบริหาร, ฝึกสวนสนาม

การฝึกกายบริหาร, ฝึกสวนสนาม

การฝึกกายบริหาร, ฝึกสวนสนาม

สัปดาห์ท่ี๓

ศุกร์

๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐

การฝึกกายบริหาร, ฝึกสวนสนาม การพรางและการซ่อนพพราง

พุธ

การฝึกใช้อาวุธประจ ากาย  ปลย.เอ็ม.๑๖

การฝึกกายบริหาร, ฝึกสวนสนาม

 การป้องกัน  นิวเคลียร์  ชีวะ  และเคมี  เป็นบุคคล

อาทิตย์ เวลาผู้บังคับบัญชา

มารยาทและวินัยทหาร

เสาร์ เวลาผู้บังคับบัญชา  อาวุธศึกษา   อาร์.พี.จี., เอ็ม ๗๙   เอ็ม  ๒๐๓ เวลาผู้บังคับบัญชา

จันทร์

๐๖๐๐ - ๐๙๐๐



๕๑

เสาร์ ทดสอบความสมบูรณ์ทางร่างกาย

จันทร์

๐๖๐๐ - ๐๙๐๐

การฝึกกายบริหาร ,  ฝึกสวนสนาม

การฝึกใช้ลูกระเบิดขว้าง
(ยิงปืนในป่า)

การฝึกใช้อาวุธประจ ากาย ปลย.เอ็ม.๑๖

(ยิงปืนฉับพลัน)

๑๕๐๐  - ๑๗๐๐

การฝึกกายบริหาร ,  ฝึกสวนสนาม

พุธ

อาทิตย์ เวลาผู้บังคับบัญชา

สัปดาห์ท่ี๔

ศุกร์

๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐

พฤหัสบดี

การฝึกกายบริหารประกอบอาวุธ

ฝึกบุคคลท่าอาวุธ

การฝึกกายบริหารประกอบอาวุธ

ฝึกบุคคลท่าอาวุธ

มารยาทและวินัยของทหาร

มารยาทและวินัยของทหาร

(ยิงปืนกลางคืน)

และการพักแรม

อังคาร

การฝึกกายบริหาร ,  ฝึกสวนสนาม

(ยิงปืน สนาม ๑,๐๐๐  น้ิว) ( ยิงปืน  กลางคืน )

๑๙๐๐ - ๒๐๐๐

การเดินทางไกล

เวลาผู้บังคับบัญชา

การลาดตระเวน

การลาดตระเวน

การลาดตระเวน

เข้าตีด้วยกระสุนจริง

ระดับชุดปฏิบัติขนาด

เล็ก ในภูมิประเทศ

การฝึกใชอาวุธประจ ากาย  ปลย.เอ็ม.๑๖



๕๒

เสาร์  ทดสอบความสมบูรณ์ทางร่างกาย การฝึกชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี เวลาผู้บังคับบัญชา

จันทร์

๐๖๐๐ - ๐๙๐๐

ศุกร์

การฝึกกายบริหาร  ,   ฝึกสวนสนาม

การฝึกบุคคลท าการรบในเวลากลางวัน

การฝึกบุคคลท าการรบในเวลากลางคืน

อังคาร

อาทิตย์ เวลาผู้บังคับบัญชา

พฤหัสบดี การฝึกกายบริหาร  ,   ฝึกสวนสนาม

๑๙๐๐ - ๒๐๐๐

ความรักและการป้องกัน

ประเทศ

สัปดาห์ท่ี๕ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ๑๕๐๐  - ๑๗๐๐

พุธ

ความรักและการป้องกัน

ประเทศ
การฝึกชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี

การฝึกชุดปฏิบัติการทางยุทธวิธี

การฝึกกายบริหาร  ,   ฝึกสวนสนาม

การฝึกบุคคลท าการรบในเวลากลางวัน หน้าท่ีพลเมืองดี

หน้าท่ีพลเมืองดี

การฝึกกายบริหาร  ,   ฝึกสวนสนาม

การฝึกกายบริหาร  ,   ฝึกสวนสนาม



๕๓

เสาร์

จันทร์

๐๖๐๐ - ๐๙๐๐ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐

พฤหัสบดี

อังคาร

สัปดาห์ท่ี๖

ศุกร์

เวลาผู้บังคับบัญชา  ( การด าเนินการทางธุรการ )

เวลาผู้บังคับบัญชา  ( ปิดการฝึก )อาทิตย์

พุธ การฝึกภาคสนาม

๑๕๐๐  - ๑๗๐๐ ๑๙๐๐ - ๒๐๐๐



    ๕๔  

  ๑๑. บรรจุ อส.ทพ.นย. ที่ผ่านหลักสูตร ลงในต าแหน่งที่ขาดบรรจุ 
  ๑๒. แผนผังโฟรชาต (Flowchart) การด าเนินการกระบวนการผลิตบุคคลพลเรือนเข้าเป็น           
อส.ทพ.นย. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังกระบวนการผลิตบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. 

เริ่มต้น 
 

 

ด าเนินการประชุมเตรียมการรับสมัคร 

 

ขออนุมัติ นย. ประกาศรับสมัคร 

 

การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

 

การด าเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนตามขั้นตอน 

 

เชิญประชุมสรุปผลการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. 

 

ประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบ 

 

ตรวจสอบเอกสาร / ฉีดยาบาดยัก 



    ๕๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร / ฉีดยาบาดยัก 

 

รายงานตัวเข้ารับการฝึก 

 

ด าเนินการฝึกหลักสูตรการฝึกทดแทน อส.ทพ.นย. 

 

บรรจุ อส.ทพ.นย. ที่ผ่านหลักสูตรฯ ลงในต าแหน่งที่ขาดบรรจุ 

จบกระบวนการ 



    ๕๖ 
 

ผนวก ก 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น อส.ทพ.นย. 

 

 

 



    ๕๗ 
 

 

 

 

 

 



    ๕๘ 
 

 

 



    ๕๙ 
 

 

 

 

 



    ๖๐ 
 

 

 

 



    ๖๑ 
 

 

 

 



    ๖๒ 
 

 

 

 



    ๖๓ 
 

 



    ๖๔ 
 

 

ผนวก ข 
ประกาศ นย. การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. 

 

 

 

 



    ๖๕ 
 

 

 

 



    ๖๖ 
 

 

 

 

 

 

 



    ๖๗ 
 

 

 

 



    ๖๘ 
 

ผนวก ค 
แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 

                                                                                      เลขที่สมัคร 
 
 
                                                                       
 

ใบสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 
กรอกข้อความลงในช่องว่าง ให้อ่านง่าย - ชัดเจน ขีดเครื่องหมาย / ลงใน (  ) ตามความเป็นจริง 

 

ข้าพเจ้า ช่ือ                              ช่ือสกุล                          เลขประจ าตัวประชาชน    

เกิดวันที่              เดือน                  พ.ศ.             อยู่บ้านเลขท่ี                       หมู่ที่                ซอย 

ถนน                                           ต าบล                          อ าเภอ                         จังหวัด  

โทร.                                           วุฒิการศึกษา                         

(   ) เคยเป็น อส.ทพ.นย.เมื่อปี                                           (   ) ไม่เคยเป็น  

                                                                                  (ลงช่ือ)                                                            ผู้สมัคร                                                  

 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 

1. รูปถ่าย  จ านวน          รูป   (   ) ครบ                     

2. บัตรประจ าตัวประชาชน/ใบแทน (   ) ส าเนา (   ) ถูกต้อง 

3. ส าเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง/บิดา/มารดา (   ) ส าเนา (   ) ครบ     (   ) ไม่ครบ 

4. หลักฐานการศึกษา (   ) ส าเนา (   ) ถูกต้อง                                                 

5. หลักฐานทางทหาร (สด.8/สด.9/สด.35/สด.43) (   ) ส าเนา     

6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) (   ) ส าเนา 

ตรวจสอบหลักฐานแล้ว           (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน   (ลงชื่อ)                                      กรรมการ 
 

 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่วัดส่วนสูง/ชั่งน  าหนัก/รอยสัก 

 ส่วนสูง              ซม.    รอบอก             ซม.   น  าหนัก            กก.   (   ) ผ่าน   (   ) ไม่ผ่าน                                  

รอยสักนอกรม่ผ้า (   ) มี  (   ) ไม่มี                                                 

ตรวจสอบแล้ว           (   ) ผ่าน (   ) ไม่ผ่าน (ลงชื่อ)                               หัวหน้ากรรมการ 

 

 
 
 
 
 

รูปถ่าย 

3 

1 



    ๖๙ 
 

                                                                                                   เลขทีส่มัคร 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย 
 
1. ตรวจสายตา    ซ้าย  ปกติ ไม่ปกติ 

     ขวา  ปกติ ไม่ปกติ              (ลงช่ือ)                                             กรรมการ 

2. ตาบอดสี   ปกติ ไม่ปกติ (ลงช่ือ)                                             กรรมการ 

3. ความดันโลหิต ชีพจร การหายใจ                   (ลงช่ือ)                               กรรมการ 

4. ทั่วไป ปกติ ไม่ปกต ิ (ลงช่ือ)                                          กรรมการ 

5. หัวใจ ปกติ ไม่ปกต ิ

    ปอด ปกติ ไม่ปกติ      (ลงช่ือ)                                         กรรมการ 

6. ตรวจสุขภาพจิต                  ผ่านการตรวจ          ไม่ผ่านการตรวจ (ลงช่ือ)                                         กรรมการ 
 
ผลการตรวจร่างกาย ผ่าน ไม่ผา่น   (ลงช่ือ)                                หัวหน้ากรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             เลขทีส่มัคร 4 



    ๗๐ 
 

ส าหรับผู้ทดสอบความสามารถพิเศษ 

 

 การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Word - Excel)           

 ผลการทดสอบ พอใช้ ดี ดีมาก (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 

 ช่างยนต ์

 ผลการทดสอบ พอใช้ ดี ดีมาก (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 

 ช่างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 

 ผลการทดสอบ พอใช้ ดี ดีมาก (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 

 ช่างก่อสร้าง 

 ผลการทดสอบ พอใช้ ดี ดีมาก (ลงชื่อ)                                    กรรมการ 

 นักดนตรี 

 ผลการทดสอบ พอใช้ ดี  ดีมาก (ลงชื่อ)                                     กรรมการ 

 

                                                                  (ลงช่ือ)                                         หัวหน้ากรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ได้ผา่นการตรวจรา่งกายเรยีบร้อยแล้ว 

                                                                                        เลขที่สมัคร 

2 
.......................................................... 



    ๗๑ 
 

บัตรการทดสอบร่างกายสมัครเป็น อส.ทพ.นย. 

(ชาย) 

 

ประเภทการทดสอบ จ านวนครั ง/เวลา คะแนน ลงช่ือผู้ทดสอบ ลงช่ือกรรมการทดสอบ 

ดึงข้อ     

ลุก - นั่ง     

ยึดพื น     

ว่ิงระยะทาง 800 เมตร     

                                                      
                                                         รวมคะแนน                                คะแนน 

 

                                                               (ลงช่ือ)                                         หัวหน้ากรรมการ 

 

 ได้ผา่นการตรวจรา่งกายเรยีบร้อยแล้ว 

              

                                                                                                 เลขทีส่มัคร 

บัตรการทดสอบร่างกายสมัครเป็น อส.ทพ.นย. 

(หญิง) 

 

ประเภทการทดสอบ จ านวนครั ง/เวลา คะแนน ลงช่ือผู้ทดสอบ ลงช่ือกรรมการทดสอบ 

โหนตัว      

ลุก - นั่ง     

ว่ิงระยะทาง 800 เมตร     

                                                      
                                                         รวมคะแนน                                คะแนน 

 

                                                               (ลงช่ือ)                                         หัวหน้ากรรมการ 

รูปถ่าย 

รูปถ่าย 

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



    ๗๒ 
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ผนวก ง 
แผนผังบรเิวณจดัเตรยีมสถานที่ ภายในคา่ยเทวาพิทักษ์ 

 



    ๗๓ 
 

ผนวก จ 
 
 



    ๗๔  
 

ผนวก ฉ 
หัวหน้ากรรมการทดสอบร่างกาย ก าหนดกรรมการทดสอบร่างกายตามสถานีได้ ดังนี้ 

 
  ๑. ส่วนควบคุม  จ ำนวน ๑๖ นำย ประกอบด้วย  
    ๑.๑ ผู้ควบคุมกำรทดสอบร่ำงกำย    (น.๑ นำย) 
    ๑.๒ หน.กรรมกำรทดสอบร่ำงกำย   (น.๑ นำย) 
    ๑.๓ รอง หน.กรรมกำรทดสอบร่ำงกำย  (น.๑ นำย)  
    ๑.๔ จนท.ส่งคะแนน    (อส.ทพ.นย. ๒ นำย)  
    ๑.๕ จนท.ตรวจสอบเอกสำร   (อส.ทพ.นย. ๒ นำย)  
    ๑.๖ จนท.บริกำร   (อส.ทพ.นย. ๑ นำย)  
    ๑.๗ จนท.น ำเข้ำสถำนี    (อส.ทพ.นย. ๘ นำย)  
  ๒. สถำนีดึงข้อ / โหนตัว จ ำนวน ๑๑ นำย ประกอบด้วย  
    ๒.๑ หน.สถำนีดึงข้อ / โหนตัว     (น.๑ นำย) 
    ๒.๒ กรรมกำรดึงข้อ / โหนตัว    (ป.๕ นำย) 
    ๒.๓ ผช.กรรมกำรดึงข้อ / โหนตัว    (อส.ทพ.๕ นำย) 
  ๓. สถำนีลุกนั่ง จ ำนวน ๑๑ นำย ประกอบด้วย  
    ๓.๑ หน.สถำนีลุกนั่ง     (น.๑ นำย) 
    ๓.๒ กรรมกำรลุกนั่ง    (ป.๕ นำย) 
    ๓.๓ ผช.กรรมกำรลุกนั่ง    (อส.ทพ.๕ นำย) 
  ๔. สถำนียึดพื้น จ ำนวน ๑๑ นำย ประกอบด้วย  
    ๔.๑ หน.สถำนียึดพื้น     (น.๑ นำย) 
    ๔.๒ กรรมกำรยึดพื้น    (ป.๕ นำย) 
    ๔.๓ ผช.กรรมกำรยึดพื้น    (อส.ทพ.๕ นำย) 
  ๕. สถำนีวิ่ง จ ำนวน ๒๔ นำย ประกอบด้วย  
    ๕.๑ หน.สถำนีวิ่ง     (น.๑ นำย) 
    ๕.๒ กรรมกำรจับเวลำหลัก    (ป.๒ นำย) 
    ๕.๓ กรรมกำรจับเวลำรอง    (ป.๑ นำย) 
    ๕.๔ ผช.กรรมกำรวิ่ง   (อส.ทพ.๒๐ นำย) 
   ๖. แนวทำงกำรปฏิบัติกรรมกำรทดสอบร่ำงกำยสถำนีต่ำง ๆ ดังนี้ 
     ๖.๑ ส่วนควบคุม  
          จนท.ตรวจสอบเอกสาร 
             - เมื่อผู้สมัครมำครบ ๑๐ นำย จนท.ตรวจสอบเอกสำร (ใบสมัคร ใบสัมภำษณ์ 
บัตรทดสอบร่ำงกำย) ตรงกับชื่อผู้สมัครหรือไม่ ถ้ำไม่ถูกต้องแจ้ง หน.กรรมกำร เพ่ือตรวจสอบ ถ้ำถูกต้อง
เขียนหมำยเลขผู้สมัครที่แขนด้วยปำกกำเคมี น ำบัตรทดสอบร่ำงกำยให้ จนท.น ำเข้ำสถำนีทดสอบร่ำงกำย 
เอกสำรที่เหลือให้เก็บรักษำไว้ ของใช้ผู้สมัครให้เก็บรวบรวมไว้   ตำมล ำดับหมำยเลขของแต่ละชุด เงิน               
ของมีค่ำ ให้ผู้สมัครฝำกญำติเก็บไว้ 
 
 
 



    ๗๕  
 

          จนท.น าเข้าสถานีทดสอบร่างกาย 
              - ถือบัตรทดสอบร่ำงกำยเดินน ำผู้สมัคร ๑ ชุด (๑๐ นำย) เข้ำสถำนี ดึงข้อ, ลุก
นั่ง, ยึดพื้น, และวิ่ง ตำมล ำดับ 
      - เมื่อไปถึงสถำนีใด ให้ยื่นบัตรทดสอบร่ำงกำยให้ หน.สถำนี 
      - เมื่อสถำนีแรกทดสอบร่ำงกำยเสร็จแล้ว  ให้รับบัตรทดสอบร่ำงกำยเดินน ำ
ผู้สมัคร ๑ ชุด  ไปเข้ำสถำนีต่อไป 
      - ให้ปฏิบัติเหมือนกันทุกสถำนี  เมื่อทดสอบร่ำงกำยสถำนีวิ่งเสร็จแล้ว  น ำบัตร
ทดสอบร่ำงกำยไปมอบให้  หน.ตรวจสอบเอกสำร ฯ มอบสิ่งของที่ฝำกไว้คืนผู้สมัคร  ส่วนบัตรทดสอบร่ำงกำย 
ใบสมัคร และใบสัมภำษณ์  เมื่อครบ ๑๐ ชุด ให้รวบรวมส่งกรรมกำรรวมคะแนน 
     ๖.๒ สถำนีดึงข้อ 
             เมื่อ จนท.น ำเข้ำสถำนี  น ำผู้สมัครชุดละ ๑๐ นำย มำถึงและมอบบัตรทดสอบ
ร่ำงกำยให้ หน.สถำนี ๆ ตรวจสอบบัตรทดสอบร่ำงกำยให้ตรงกับผู้สมัคร ชี้แจงกำรปฏิบัติพร้อมกับให้             
ผช.กรรมกำร  แสดงตัวอย่ำงแล้วแบ่งกำรทดสอบครั้งละ ๕ นำย ขณะปฏิบัติดึงข้อให้กรรมกำรนับครั้ง          
แล้วลงจ ำนวนครั้งที่ท ำได้ และลงชื่อกรรมกำร ลงชื่อ หน.สถำนีลงชื่อผู้สมัครในบัตรทดสอบร่ำงกำย  เมื่อ
ทดสอบเสร็จทั้งชุดแล้วคืนบัตรทดสอบร่ำงกำยให้  จนท.น ำเข้ำสถำนี  เพื่อน ำผู้สมัครเข้ำสถำนีลุก-นั่ง 
      ๖.๓ สถำนีลุก – นั่ง 
             เมื่อ จนท.น ำเข้ำสถำนี น ำผู้สมัครชุดละ ๑๐ นำย มำถึง และมอบบัตรทดสอบ
ร่ำงกำยให้ หน.สถำนี ๆ ตรวจสอบบัตรทดสอบร่ำงกำยให้ตรงกับผู้สมัคร ชี้แจงกำรปฏิบัติพร้อมกับให้              
ผช.กรรมกำร แสดงตังอย่ำง  แล้วแบ่งกำรทดสอบครั้งละ ๕ นำย  ขณะปฏิบัติลุก-นั่ง หน.สถำนีจับเวลำ        
๒ นำที ให้ ผซ.กรรมกำร จับข้อเท้ำผู้สมัคร กรรมกำรนับครั้ง  ลงจ ำนวนครั้งที่ท ำได้ และลงชื่อกรรมกำร ลง
ชื่อ หน.สถำนี ลงชื่อผู้สมัครในบัตรทดสอบ เมื่อทดสอบเสร็จทั้งชุดแล้ว คืนบัตรทดสอบร่ำงกำยให้ จนท.
น ำเข้ำสถำนี  เพื่อน ำผู้สมัครเข้ำสถำนียืดพ้ืน 
      ๖.๔ สถำนียึดพื้น (ชำย) 
             เมื่อ จนท.น ำเข้ำสถำนี น ำผู้สมัครชุดละ ๑๐ นำย มำถึง และมอบบัตรทดสอบ
ร่ำงกำยให้ หน.สถำนี ๆ ตรวจสอบบัตรทดสอบร่ำงกำยให้ตรงกับผู้สมัคร ชี้แจงกำรปฏิบัติพร้อมกับให้             
ผช.กรรมกำร แสดงตัวอย่ำง แล้วแบ่งกำรทดสอบครั้งละ ๕ นำย ขณะปฏิบัติยึดพื้น ผช.กรรมกำร คว่ ำมือ
สอดใต้หน้ำอกผู้สมัคร เพ่ือทดสอบว่ำหน้ำอกผู้สมัครสัมผัสหลังมือหลังมือหรือไม่  กรรมกำรนับครั้ง  ลง
จ ำนวนครั้งที่ท ำได้ และลงชื่อกรรมกำร ลงชื่อ หน.สถำนี ลงชื่อผู้สมัคร  ในบัตรทดสอบร่ำงกำย เมื่อทดสอบ
เสร็จทั้งชุดแล้ว คืนบัตรทดสอบร่ำงกำย ให้ จนท.น ำเข้ำสถำนี เพ่ือน ำผู้สมัครเข้ำสถำนีวิ่ง  
      ๖.๕ สถำนีวิ่ง ๘๐๐ เมตร 
             เส้นทำงวิ่ง จุดเริ่มต้นถนนหน้ำศำลเทวำพิทักษ์  ผ่ำนแท่นรับกำรเคำรพ  เลี้ยวขวำ
ผ่ำนร้อยฟ้ืนฟูที่ ๔ เลี้ยวขวำผ่ำนคลังยุทธอำภรณ์ เลี้ยวขวำผ่ำนปั้มน้ ำมัน เลี้ยวขวำผ่ำนโรงรถ ฉก.ทพ.นย. 
ผ่ำนจุด เริ ่มต ้น ไป เข้ำ เส ้นชัยที ่แท ่น รับ กำร เคำรพ  รวมระยะทำง ๘๐๐ เมตร (จะมีล ูกศรบอก            
เส้นทำงวิ่ง) 
            เมื่อ จนท.น ำเข้ำสถำนี น ำผู้สมัครชุดละ ๑๐ นำย มำถึงและมอบบัตรทดสอบให้ 
หน.สถำนี ๆ ตรวจสอบบัตรทดสอบร่ำงกำย ให้ตรงกับผู้สมัคร ชี้แจงกำรปฏิบัติ โดยจะท ำกำรทดสอบ          
ครั้งละ ๑๐ นำย เมื่อผู้สมัครพร้อม กรรมกำรจับเวลำ จะน ำไปเข้ำจุดเริ่มต้น  กรรมกำรตะโกน ระวัง - เป่ำ
นกหวีด ๑ ครั้ง (สัญญำณปล่อยตัว) พร้อมจับเวลำ  แล้วเดินมำประจ ำเส้นชัย จะขำนเวลำผู้เข้ำเส้นชัย ช่วงละ  
๕ วินำที (เพ่ือป้องกันกำรผิดพลำด ให้จับเวลำพร้อมกัน ๒ เรือน  แต่ใช้นำฬิกำเรือนหลักเป็นเวลำตัดสิน) 



    ๗๖  
 

           เมื่อผู้สมัครเข้ำเส้นชัยอันดับ ๑ – ๑๐ ให้ ผช.กรรมกำรที่มีป้ำยอันดับ ๑ – ๑๐   
แขวนป้ำยคล้องคอตำมล ำดับเข้ำเส้นชัย แล้วใช้ปำกกำเคมีเขียนตัวเลขที่แขนผู้สมัคร ตำมที่กรรมกำรจับเวลำ
ขำนเวลำ 
           - เมื่อผู้สมัครหำยเหนื่อย  พำมำพบกรรมกำรเพ่ือลงตัวเลขเวลำ  ลงชื่อกรรมกำร  
ลงชื่อ หน.สถำนี  ลงชื่อผู้สมัครในบัตรทดสอบร่ำงกำย  เมื่อทดสอบเสร็จทั้งชุดแล้ว คืนบัตรทดสอบให้ จนท.
น ำเข้ำสถำนี  เพ่ือน ำผู้สมัครไปพบ หน.ตรวจสอบเอกสำร  รับสิ่งของที่ฝำกไว้  แล้วพักผ่อนเพ่ือตรวจสอบ
แผนกนิติเวชต่อไป 
 

 

 

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



    

คณะกรรมการจดัการความรูข้อง ฉก.ทพ.นย. 
กรรมการอ านวยการ 
๑. รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.   เป็น ประธานกรรมการ 
๒. หน.ชค.ทพ.นย.๒ ฯ   เป็น รองประธานกรรมการ 
๓. หน.ชค.ทพ.นย.๑ ฯ   เป็น กรรมการ 
๔. หน.ชค.ทพ.นย.๓ ฯ   เป็น กรรมการ 
๕. หน.ชค.ทพ.นย.๔ ฯ   เป็น กรรมการ 
๖. หน.ส่วนการฝึกและศึกษา ฯ  เป็น กรรมการ 
๗. นกพ.ฉก.ทพ.นย.   เป็น กรรมการ/คุณอ านวย 
๘. นกพ.ส่วนการฝึกและศึกษา ฯ  เป็น กรรมการ/ผช.คุณอ านวย 
คณะท างานการจดัการความรู้ 
๑. หน.ส่วนการฝึกและศึกษา ฯ  เป็น หน.คณะท างาน/ผู้น าการจัดการความรู้ 
๒. รอง หน.ส่วนการฝึกและศึกษา ฯ เป็น ผช.หน.คณะท างาน/ผช.ผู้น าการจัดการความรู้ 
๓. นขว.ฉก.ทพ.นย.   เป็น คณะท างาน/ผช.ผู้น าการจัดการความรู้ 
๔. นยก.ฉก.ทพ.นย.   เป็น คณะท างาน/ผช.ผู้น าการจัดการความรู้ 
๕. นกบ.ฉก.ทพ.นย.   เป็น คณะท างาน/ผช.ผู้น าการจัดการความรู้ 
๖. นปจว.ฉก.ทพ.นย.   เป็น คณะท างาน/ผช.ผู้น าการจัดการความรู้ 
๖. นกง.ฉก.ทพ.นย.   เป็น คณะท างาน 
๗. ผบ.ส่วนยิงสนับสนุน ฉก.ทพ.นย. เป็น คณะท างาน 
๘. ฝอ.บก.ส่วนการฝึกและศึกษา ฯ  เป็น คณะท างาน 
๙. นกพ.ชค.ทพ.นย.๑ – ๔ ฯ  เป็น คณะท างาน 
 

******************* 

หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน 


