
แผนบทเรียน 

วิชา  การปฏิบัติการพิเศษ 

๑. วัตถุประสงค์การเรียน-การฝึก : เพ่ือให้ นนร.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๖๘  ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ทาง
ยุทธศาสตร์ หลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการพิเศษ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ บทบาท
ของหน่วยรบพิเศษ สงครามนอกแบบ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย 
การปฏิบัติการจิตวิทยา ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ การควบคุมและการบังคับบัญชาของหน่วยรบพิเศษ 

กิจเฉพาะ : เพ่ือให้ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของ นนร. ในเรื่องการปฏิบัติการพิเศษ   
เงื่อนไข   : ไดร้ับแจกจ่ายเอกสารการสอนนายละ ๑ เล่ม ก่อนการเรียน  อุปกรณ์เรียน คอมพิวเตอร์   
              เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  สื่อการสอน  สื่อวีดีทัศน์ 
มาตรฐาน :  ๑. เพ่ือให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติการพิเศษของหน่วยรบพิเศษในเรื่อง 

๑.๑ หลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการพิเศษ 
๑.๒ พันธะกิจและการจัดหน่วยรบพิเศษ            
๑.๓ หลักพ้ืนฐานสงครามนอกแบบ 
๑.๔ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ 
๑.๕ การปฏิบัติการจิตวิทยา 
๑.๖ กฎการปะทะและการใช้ก าลัง 

๒. เพื่อให้มีทักษะ ขีดความสามารถ และประสบการณ์ในเรื่อง 
๑.๑ ค าสั่งยุทธการและการน าไปใช้ในการฝึก 
๑.๒ การโรยตัวจากหน้าผาจ าลอง 
๑.๓ การลงเร่งด่วน (fast roping) 
๑.๔ การใช้เงื่อนเชือก 
๑.๕ การอ่านแผนที่การใช้เข็มทิศ และการเดินทางโดยใช้เข็มทิศ 
๑.๖ ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม (ปลย. เอ็ม. ๑๖ เอ.๑) 
๑.๗ การยิงปืนจัดกลุ่มกระสุน 
๑.๘ การใช้ลูกระเบิดขว้าง 

๔. สามารถสอบทฤษฎีเรื่องการปฏิบัติการพิเศษผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตร 
๕. เพ่ือให้สามารถฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนได้อย่างถูกต้อง และตามเวลาที่ก าหนด 
๕. สามารถผ่านการทดสอบประเมินผลการปฏิบัติได้ 

      ๖. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฝึกภาคสนาม และเมื่อส าเร็จออกไปรับราชการ 
๒. วัตถปุระสงค์การเรียนตามล าดับชั้น 

๒.๑ วัตถุประสงค์การเรียนตามล าดับขั้นที่ ๑ 
กิจเฉพาะ : หลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการพิเศษ 
เงื่อนไข    : ได้รับแจกจ่ายเอกสารการสอนนายละ ๑ เล่ม อุปกรณ์เรียน คอมพิวเตอร์        
             เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  สื่อการสอน  สื่อวีดีทัศน์ 
มาตรฐาน : ๑. สามารถรู้และเข้าใจกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษของการปฏิบัติการพิเศษ 



          ๒. สามารถเข้าใจและอธิบายคุณลักษณะของนักรบพิเศษได้อย่างถูกต้อง 
          ๓. สามารถเข้าใจความหมายสัจพจน์ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 

๒.๒ วัตถุประสงค์การเรียนตามล าดับขั้นที่ ๒ 
กิจเฉพาะ : การจัด ภารกิจ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และหน่วยขึ้นตรงหน่วย  
               บัญชาการสงครามพิเศษ 
 
 
เงื่อนไข   :  ได้รับแจกจ่ายเอกสารการสอนนายละ ๑ เล่ม   อุปกรณ์เรียน คอมพิวเตอร์        
             เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  สื่อการสอน  สื่อวีดีทัศน์ 
มาตรฐาน : ๑. สามารถทราบถึงการจัดหน่วยของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  

          ๒. สามารถทราบถึงการจัดกองพลรบพิเศษ และหน่วยขึ้นตรงกองพลรบพิเศษ 
          ๓. สามารถทราบถึงการจัดหน่วยศูนย์สงครามพิเศษ และหน่วยขึ้นตรง          
              ศูนย์สงครามพิเศษ 
          ๔. สามารถทราบถึงการจัดหน่วย กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕ 
          ๕. สามารถทราบถึงการจัดหน่วย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา 

๒.๓ วัตถุประสงค์การเรียนตามล าดับขั้นที่ ๓ 
 กิจเฉพาะ : หลักพ้ืนฐานสงครามนอกแบบ 

เงื่อนไข   : ได้รับแจกจ่ายเอกสารการสอนนายละ ๑ เล่ม   อุปกรณ์เรียน คอมพิวเตอร์        
             เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  สื่อการสอน  สื่อวีดีทัศน์ 

 มาตรฐาน : ๑. เข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานของการด าเนินการปฏิบัติการสงครามนอกแบบ 
          ๒. สามารถจัดและการพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการสงครามนอกแบบได้อย่างเหมาะสม 
          ๓. เข้าใจและอธิบายขั้นตอนการพัฒนาขบวนการต่อต้านได้อย่างถูกต้อง 
          ๔. สามารถรู้และเข้าใจในรูปแบบของสงครามนอกแบบ  

๒.๔ วัตถุประสงค์การเรียนตามล าดับขั้นที่ ๔ 
กิจเฉพาะ : การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ 
เงื่อนไข   : ได้รับแจกจ่ายเอกสารการสอนนายละ ๑ เล่ม   อุปกรณ์เรียน คอมพิวเตอร์        
             เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  สื่อการสอน  สื่อวีดีทัศน์ 
มาตรฐาน : ๑. มีความรู้และเข้าใจสาเหตุของการก่อความไม่สงบ 

          ๒. ทราบถึงขั้นตอนการก่อความไม่สงบ 
                               ๓. สามารถอธิบายก าหนดการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ      
                                    และการน าไปประยุกต์ใช้ 

          ๔. เข้าใจรูปแบบการก่อความไม่สงบและขั้นตอนการก่อความไม่สงบ 
๒.๕ วัตถุประสงค์การเรียนตามล าดับขั้นที่ ๕ 

กิจเฉพาะ : การปฏิบัติการจิตวิทยา 
เงื่อนไข   : ได้รับแจกจ่ายเอกสารการสอนนายละ ๑ เล่ม   อุปกรณ์เรียน คอมพิวเตอร์        
             เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  สื่อการสอน  สื่อวีดีทัศน์ 



มาตรฐาน : ๑. มีความรู้และเข้าใจหลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการจิตวิทยา 
          ๒. ทราบถึงประเภท และวัตถุประสงค์การปฏิบัติการจิตวิทยา 
          ๓. เข้าใจและสามารถอธิบายแต่ละขั้นตอนของวงรอบการปฏิบัติการจิตวิทยาได้ 
          ๔. เข้าใจถึงหลักการ การด าเนินการโฆษณาชวนเชื่อและการต่อต้านฯ 

๒.๖ วัตถุประสงค์การเรียนตามล าดับขัน้ที่ ๖ 
กิจเฉพาะ : กฎการปะทะและการใช้ก าลัง 
เงื่อนไข   : ได้รับแจกจ่ายเอกสารการสอนนายละ ๑ เล่ม   อุปกรณ์เรียน คอมพิวเตอร์        
             เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  สื่อการสอน  สื่อวีดีทัศน์ 
มาตรฐาน : ๑. เข้าใจการปฏิบัติการใช้ก าลังและอาวุธในการป้องกันตนเอง 

 ๒. เข้าใจการปฏิบัติการใช้ก าลังและอาวุธในการป้องกันประเทศ 
 ๓. เข้าใจการปฏิบัตกิารใช้ก าลังในการรักษาความมั่นคงภายใน 
 ๔. เข้าใจการปฏิบัติการใช้ก าลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 
 ๕. เข้าใจการปฏิบัติการใช้ก าลังในการพัฒนาประเทศ 
 ๖. เข้าใจการปฏิบัติการใช้ก าลังในการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม 
 ๗. เข้าใจการปฏิบัติการใช้ก าลังในการปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติ              

๒.๗ วัตถุประสงค์การฝึกตามล าดับขั้นที่ ๗ 
กิจเฉพาะ : การออกค าสั่งยุทธการ 

กิจเฉพาะย่อยที่ ๑  : ระเบียบการน าหน่วย 
เงื่อนไข   : ชุดฝึกพราง สายโยงบ่า เข็มขัดสนาม กระติกน้ า ๒ ใบ  หมวกปีก 
มาตรฐาน : สามารถเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบการน าหน่วย และมีความเข้าใจใน 
              ระเบียบการน าหน่วยได้ถูกต้อง 
กิจเฉพาะย่อยที่ ๒ : การออกค าสั่งยุทธการ  
เงื่อนไข : ๑. ชุดฝึกพราง สายโยงบ่า เข็มขัดสนาม กระติกน้ า ๒ ใบ  หมวกปีก 
            ๒. พ้ืนทีอ่อกค าสั่ง ชุดปฏิบัติการสามารถมองเห็นที่หมาย หากไม่สามารถท าได้  
                สามารถใช้ภูมิประเทศจ าลอง หรือแผ่นภาพสังเขปได้ 
มาตรฐาน : ๑. สามารถออกค าสั่งด้วยวาจา กะทัดรัด และสมบูรณ์ 

                                   ๒. ค าสั่งที่ออกไปผู้รับค าสั่งต้องเข้าใจ และปฏิบัติตามค าสั่งได้อย่างถูกต้อง 
๒.๘ วัตถุประสงค์การฝึกตามล าดับขั้นที่ ๘ 

กิจเฉพาะ : การโรยตัวจากหน้าผาจ าลอง 
เงื่อนไข   : ชุดฝึกพราง สายโยงบ่า เข็มขัดสนาม กระติกน้ า ๒ ใบ  หมวกปีก รับเชือกความ  
              ยาว ๑๒ - ๑๕ ฟุต ๑ เส้น  ถุงมือหนัง ๑ คู ่ห่วงเหล็กรูปตัวโอ ๑ ตัว ห่วงโรยตัว   
              เลข ๘ (คาราบิเนอร์) 
มาตรฐาน : ๑. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ 

          ๒. สามารถจัดบ่วงที่นั่งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในการปฏิบัติ 
          ๓. สามารถฝึกปฏิบัติการโรยตัวตัวจากหน้าผาจ าลอง ด้วยวิธีการเบรกสะโพก  



              และเบรกหน้าอก  ได้อย่างถูกต้องตามแบบฝึก 
           ๔. สามารถน าไปใช้ในการฝึกภาคสนามหลักสูตรการรบแบบจู่โจมได้ 

๒.๙ วัตถุประสงค์การฝึกตามล าดับขั้นที่ ๙ 
กิจเฉพาะ : การลงเร่งด่วน (fast roping) 
เงื่อนไข   : ชุดฝึกพราง สายโยงบ่า เข็มขัดสนาม กระติกน้ า ๒ ใบ  หมวกปีก เครื่องหลัง    
              บรรทุกน้ าหนัก ๗ กก อาวุธประจ ากาย (ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ.๑) ถุงมือหนัง ๑ คู่ 
มาตรฐาน : ๑. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ 
              ๒. สามารถเข้าใจวิธีการและเทคนิคการฝึกปฏิบัติการลงเร่งด่วน(fast roping)   
                  จากหอโดดได้อย่างถูกต้อง 

          ๓. สามารถปฏิบัติลงเร่งด่วนโดยประกอบเครื่องสนาม และอาวุธประจ ากายได้ 
          ๔. สามารถน าไปใช้ในการฝึกภาคสนามหลักสูตรการรบแบบจู่โจมได้ 

๒.๑๐ วัตถุประสงค์การฝึกตามล าดับขั้นที่ ๑๐ 
กิจเฉพาะ : เงื่อนเชือก 

กิจเฉพาะย่อยที่ ๑ :  เงื่อนพิรอด 
เงื่อนไข    : ๑. แต่ละบุคคลรับเชือกความยาว   ๑๒ - ๑๕ ฟุต   ๑ เส้น 
               ๒. ผูกเงื่อน พิรอดด้วยปลายเชือก เส้นเดียวกัน 
              ๓. ผูกเงื่อน ให้เสร็จภายใน เวลาก าหนด 
มาตรฐาน : ๑. ผูกเงื่อนให้แล้วเสร็จ ภายใน  ๒๐ วินาท ี

                ๒. เงื่อนรัดแน่น ไม่รูด และสามารถแก้ได้ง่าย 
                         ๓. ปลายเชือกท้ังสองต้องอยู่ด้านเดียวกัน 
                                   ๔. ปลายเชือกท้ังสองด้านต้องเหลือความยาวไม่ต่ ากว่า ๖ นิ้ว 

กิจเฉพาะย่อยที่ ๒ :  เงื่อนขัดสมาธิ (ขัดตะหมาดชั้นเดียว) 
เงื่อนไข    : ๑. แต่ละบุคคลรับเชือกความยาว  ๑๒ - ๑๕  ฟุต  ๑ เส้น 
               ๒.  ผูกเงื่อน ขัดสมาธิ ด้วยเชือก ๒ เส้นที่มีขนาด  ต่างกัน 
              ๓. ผูกเงื่อนขัดสมาธิ ให้เสร็จภายใน เวลาก าหนด 
มาตรฐาน : ๑. ผูกเงื่อนให้แล้วเสร็จ ภายใน   ๓๐  วินาท ี

                ๒. เงื่อนต้องรัดแน่น ไม่รูด  
       ๓. น าปลายเชือกท่ีมีขนาดเล็กกว่าสอดกลับทางเดิมดึงให้แน่น 
       ๔. สามารถแก้ออกได้ง่าย 

กิจเฉพาะย่อยที่ ๓ :  เงื่อนบ่วงกะชั้นเดียว (เงื่อนช่วยชีวิต) 
                  เงื่อนไข   : ๑. แต่ละบคุคลรับเชือกความยาว  ๑๒ - ๑๕ ฟุต   ๑  เสน้ 

๒. ผูกเงื่อน บ่วงกะชั้นเดียวด้วยปลายเชือกเพียงด้านเดียว 
๓. ผูกเงื่อน บ่วงกะชั้นเดียวเข้ากับเอวตัวเองหรือหลักสมอ 
๔. ผูกเงื่อน ให้เสร็จภายในเวลาก าหนด 

มาตรฐาน    : ๑. ผูกเงื่อนให้แล้วเสร็จ ภายใน  ๔๐ วินาที 
๒. เงื่อนต้องรัดแน่น   วงรอบของบ่วงต้องไม่รูด 



๓. ถ้าผูกเข้าที่เอว  วงรอบของเชือกท่ีเอวต้องไม่รัดแน่นหรือหลวมจนเกินไป 
กิจเฉพาะย่อยที่ ๔ :  เงื่อนตะกรุดเบ็ดกลางเสา  
เงื่อนไข      : ๑. แต่ละบุคคลรับเชือกความยาว  ๑๒ - ๑๕ ฟุต   ๑  เส้น 
               ๒. ผูกเงื่อน ตะกรุดเบ็ดกลางเสาเข้ากับหลักสมอโดยใช้ปลายเชือกด้านเดียว 
               ๓. ผูกเงื่อน ให้เสร็จภายในเวลาก าหนด 
มาตรฐาน   : ๑. ผูกเงื่อนให้แล้วเสร็จ ภายใน  ๓๐ วินาท ี

๒. เงื่อนต้องรัดแน่นและสามารถแก้ออกได้ง่าย 
๓. สามารถบอกความมุ่งหมายในการใช้งานของเงื่อนได้ 

กิจเฉพาะย่อยที่ ๕ : เงื่อนสาแหรกปลายบรรจบ  ๒  ชั้น 
เงื่อนไข      : ๑ แต่ละบุคคลรับเชือกความยาว  ๑๒ - ๑๕ ฟุต   ๑  เส้น 

๒. ผูกเงื่อน สาแหรกปลายบรรจบชั้นเดียวด้วยปลายด้านเดียว 
๓. ผูกเงื่อน ให้เสร็จภายในเวลาก าหนด 

มาตรฐาน   : ๑. ผูกเงื่อนให้แล้วเสร็จ ภายใน  ๓๐ วินาท ี
               ๒. เงื่อนต้องรัดแน่นเมื่อรับน้ าหนักและสามารถรูดไปมาได้เมื่อไม่รับน้ าหนัก 

๒.๑๑ วัตถุประสงค์การฝึกตามล าดับขั้นที่ ๑๑ 
กิจเฉพาะ : การอ่านแผนที่การใช้เข็มทิศ และการเดินทางโดยใช้เข็มทิศ 

กิจเฉพาะย่อยที่ ๑ : การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ  
เงื่อนไข   : ชุดฝึกพราง สายโยงบ่า เข็มขัดสนาม กระติกน้ า ๒ ใบ หมวกปีก แผนที่ ๑  
              ระวาง เข็มทิศเลนเซติก ๑ เรือน แผ่น พี.๖๗ ๑ แผ่น 
มาตรฐาน : ๑. รู้และเข้าใจรายละเอียดขอบระวางได้อย่างถูกต้อง 

๒. สามารถพิจารณาภูมิประเทศหลัก การวัดระยะ ในแผนที่ได้อย่างถูกต้อง 
๓. สามารถก าหนดที่อยู่ของตนเอง และที่หมายด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
๔. ผ่านการทดสอบกิจเฉพาะเข้ารับการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจมได้ 
 

กิจเฉพาะย่อยที่ ๑ : การเดินทางโดยใช้เข็มทิศประกอบภูมิประเทศ  
เงื่อนไข   : ชุดฝึกพราง สายโยงบ่า เข็มขัดสนาม กระติกน้ า ๒ ใบ หมวกปีก ได้รับทราบ  
              พิกัดตาราง ๘ ตัว (จุดเริ่มต้น (สวท.๑-๑๐)) และรับมุมภาคและระยะทาง จาก 
              (จุดเริ่มต้น) ไปยังหลักท่ี ๒, ๓ และหลักสุดท้าย เมื่อไปถึงแล้วต้องสังเกตและ  
              บันทึกเครื่องหมายของหลักเสาแต่ละอัน 
มาตรฐาน : ๑. เริ่มต้น ณ จุดเริ่มต้น ได้ถูกต้องระยะไม่เกิน ๕๐ เมตร 

                         ๒. บันทึกที่หมาย ๒ ใน ๓ จุด (จุดที่ ๒, ๓ และจุดสุดท้าย) ได้ถูกต้อง 
                         ๓. ปฏิบตัิตามข้อ ๑ และ ๒ ได้ภายในระยะเวลา  ๑.๓๐ ชม. 

๒.๑๒ วัตถุประสงค์การฝึกตามข้ันที่ ๑๒ 
กิจเฉพาะ : ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม (ปลย. เอ็ม. ๑๖ เอ.๑) 
เงื่อนไข    : ชุดฝึกพราง สายโยงบ่า เข็มขัดสนาม กระติกน้ า ๒ ใบ  หมวกปีก  ได้รับ 
                ปลย.เอ็ม ๑๖, ปลอกทวีแรงถอย, ซองกระสุน ซึ่งบรรจุกระสุนซ้อมรบ ๔ นัด         



                และกระสุนฝึกหัดบรรจุ ๑ นัด 
                มาตรฐาน :  ๑. ต้องท าการบรรจุกระสุนตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 

  ๒. ต้องท าการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ และแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด ตามขั้นตอนได้   
      อย่างถูกต้อง 
  ๓. การเลิกบรรจุ และตรวจความปลอดภัย ต้องปฏิบัติได้ตามข้ันตอนได้อย่าง 
      ถูกต้อง 
  ๔. การปฏิบัติตามข้อ ๑ – ๓ ให้ปฏิบัติโดยต่อเนื่องกันให้เสร็จสิ้น และถูกต้อง 
       ภายในเวลา ๓๐ วินาที 

๒.๑๓ วัตถุประสงค์การฝึกตามล าดับขั้นที่ ๑๓ 
กิจเฉพาะ : การยิงปืนจัดกลุ่มกระสุน  
เงื่อนไข   : ชุดฝึกพราง สายโยงบ่า เข็มขัดสนาม กระติกน้ า ๒ ใบ หมวกปีก ปลย.เอ็ม.๑๖ เอ. 
              ๑ กระสุนคนละ ๙ นัด ยิงครั้งละ ๓ นัด จ านวน ๓ ครั้ง 

มาตรฐาน : กลุ่มกระสุนจะมีความห่างได้ไม่เกิน ๔ ซม. จ านวน ๒ กลุ่มใน ๓ กลุ่มถือว่า   
              “ผ่าน” 

๒.๑๔ วัตถุประสงค์การฝึกตามล าดับขั้นที่ ๑๔ 
กิจเฉพาะ : การใช้ลูกระเบิดขว้าง 
เงื่อนไข   : ชุดฝึกพราง สายโยงบ่า เข็มขัดสนาม กระติกน้ า ๒ ใบ  หมวกปีก  ได้รับลูกระเบิด  
              ขว้างจ านวน คนละ ๕ ลูก มีเป้าหมายที่ต้องท าลาย ๓ เป้า 

                มาตรฐาน : ๑. ท าลายเป้าหมายโดยการขว้างลูกระเบิดขว้างไปยังเป้าหมายเปิด โดยให้ระเบิด  
                                  ในรัศมีการระเบิด (๕ เมตร) และส าหรับเป้าหมายปิด ต้องให้ตกลงไประเบิดใน 
                                  เป้าหมายนั้น 

๒. ขว้างระเบิดต้องก าบังอยู่ในที่ก าบัง ห้ามเปิดเผยตนเองนานเกินกว่า ๕ วินาที  
๓. ท าลายเป้าหมายทุกเป้าภายในเวลา ๓๐ วินาท ี

๓. ค าแนะน าทางธุรการ 
๓.๑ ห้วงเวลาในการเรียน-การฝึก :  

๓.๑.๑ การเรียนทุกวันพุธ   : ตั้งแต่  พ.ค. ๖๒ –   มิ.ย. ๖๒ 
๓.๑.๒ การฝึกทุกวันอังคาร : ตั้งแต่  พ.ค. ๖๒ –   ส.ค. ๖๒ 
 
 
 

๓.๒ สถานที่ฝึก 
            ๓.๒.๑ ห้องเรียน :  ข.๑๓, ข.๑๔ (สกศ.) และ ห้องเรียนหมาย ๑ ,ห้องประชุมชัน้ ๓ (สวท.)  

             ๓.๒.๒ สนามฝึก :  หอโดด รร.จปร., สนามฝึกเดินแผนที่-เข็มทิศ, สนามยิงปืน พนั.ร.รร.จปร., สนามฝึก 
สวท.รร.จปร. และพื้นที่ ใน รร.จปร. 

๓.๓ ผู้รับการฝึก : นนร.ชั้นปทีี่ ๔ รุ่นที่ ๖๘ 
        ๓.๔ ผู้สอน, ผู้ฝึก และผู้ช่วยผู้ฝึก : อจ.กสพศ.สวท.รร.จปร. และก าลงัพล กสพศ.สวท.รร.จปร. ทุกนาย 



        ๓.๕ เครื่องช่วยฝึกและยุทโธปกรณ์ : 
๓.๕.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์  

             ๓.๕.๒ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 

             ๓.๕.๓ เชือกเร่งด่วน (fast roping) 
             ๓.๕.๔ เชือกโรยตัว ๑๒๐ ฟุต 

             ๓.๕.๕ อุปกรณ์การโรยตัว 
๓.๕.๖ เชือกความยาว  ๑๒ - ๑๕ ฟุต 
๓.๕.๗ แผนที่  เข็มทิศเลนเซติก  แผ่น พี.๖๗ 
๓.๕.๘ ลูกระเบิดซ้อมขว้าง 
๓.๕.๙ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ.๑ 

            ๓.๕.๑๐ กระสุน ปลย.ขนาด ๕.๕๖ ธด.   
            ๓.๕.๑๑ กระสุน ปลย.ขนาด ๕.๕๖ ซร.   

๓.๖ หลักฐานอ้างอิง: 
๓.๖.๑ เอกสารประกอบการเรียนวิชา ปฏิบัติการพิเศษ กสพศ.สวท.รร.จปร. 
๓.๖.๒ ร่าง คป. ๒๑-๗๖ การรบแบบจู่โจม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓.๖.๓ แนวสอนส าหรับหลักสูตรการรบแบบจู่โจม 

๔.ล าดับขั้นของการของการปฏิบัติและการใช้เวลา 
 

ล าดับขั้น การปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
๑. อจ.ผอ.กสพศ. สวท.รร.จปร. พบปะ นนร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย

การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติการพิเศษ 
สอน เรื่องหลักพ้ืนฐานสงครามพิเศษ กล่าวน าเรื่อง สงคราม และประเภทของสงคราม
เพ่ือให้ทราบถึงสงครามต่างๆ ที่ต้องเรียนรู้  การปฏิบัติของหน่วยรบพิเศษ ขีด
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทั้ง ๗ ประการของหน่วยรบพิเศษ และกิจกรรม
พิเศษ ๗ ประการ ที่หน่วยรบพิเศษสามารถปฏิบัติได้ ให้ทราบถึง คุณลักษณะของ
นักรบพิเศษ ๕ ประการ และสัจพจน์ ของนักรบพิเศษ ทั้ง ๔ ประการ                                        

๒ ชม. 

๒. สอน เรื่อง การจัดหน่วย และพันธะกิจของหน่วยรบพิเศษ กล่าวน าเรื่องประวัติของ
หน่วยรบพิเศษตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  แนะน าภารกิจ ขีดความสามารถ และการ
จัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) และ นขต.นสศ.  ภารกิจ ขีดความสามารถ 
การจัด พล.รพศ. และ นขต.พล.รพศ.  การจัด ภารกิจ ขีดความสามารถของกรม
ปฏิบัติการพิเศษ (กรม ปพ.) , กองพันปฏิบัติการพิเศษ และกองพันจู่โจม เกี่ยวกับ
ภารกิจการจัด ขีดความสามารถ ถึงระดับชุดปฏิบัติการ  การจัด การจัดศูนย์สงคราม
พิเศษ (ศสพ.), กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕ และกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา 
                                 

๒ ชม. 

ล าดับขั้น การปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
๓. สอน เรื่อง หลักพ้ืนฐานสงครามนอกแบบ กล่าวน าเกี่ยวกับความหมายสงครามนอก ๒ ชม. 



แบบ  บทบาท และ การด าเนินการต่างๆ ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามนอกแบบ 
อธิบายถึงลักษณะการปฏิบัติของสงครามนอกแบบ องค์ประกอบของขบวนการ
ต่อต้านทั้ง ๓ พวก เกี่ยวกับการด าเนินการและการปฏิบัติของแต่ละพวก อธิบายถึง
ขั้นตอนในการพัฒนาขบวนการต่อต้านตั้งแต่ขั้นที่ ๑ ถึงขั้นที่ ๗ ความเกี่ยวข้อง
ระหว่าง ชป.รพศ. กับขบวนการต่อต้าน การด าเนินการการควบคุมการบังคับและการ
สนับสนุนการปฏิบัติ ชป.รพศ. ของผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ                  

๔. สอน เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ กล่าวน าเรื่องมูลเหตุของ
การก่อความไม่สงบ หัวใจในการปฏิบัติการ ปปส. อธิบายถึงปัจจัยพ้ืนฐานของ สาเหตุ
การขัดแย้ง และขั้นตอนการก่อความไม่สงบ  รูปแบบการก่อความไม่สงบทั้ง           
๔ รูปแบบ และลักษณะของการปฏิบัติของแต่ละรูปแบบ การจัดพ้ืนที่และองค์กรการ
ก่อความไม่สงบ อธิบายถึงก าหนดการหลักในการ ปปส.ทั้ง ๓ ประการ และ 
ก าหนดการเสริมในการ ปปส. ๒ ประการ                                      

๒ ชม. 

๕. สอน เรื่อง การปฏิบัติการจิตวิทยา กล่าวน าถึงการเปรียบเทียบค าจ ากัดความของการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาของแต่ละสถาบัน อธิบายถึง ประเภท, ลักษณะของการด าเนินงาน
และการน าไปใช้ของการปฏิบัติการจิตวิทยา วัตถุประสงค์ที่ก่อให้เกิดการรวมกันและ
ก่อให้เกิดการแบ่งแยก อธิบายถึงการด าเนินการและการปฏิบัติตามรอบการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาทั้ง ๖ ประการ อธิบายถึง ขีดความสามารถ ขีดจ ากัด ข้อดี และ
ข้อเสีย ของเครื่องมือในการปฏิบัติการจิตวิทยาแต่ละประเภท อธิบายถึงการโฆษณา
ชวนเชื่อและการต่อต้านฯในเรื่องประเภทของการโฆษณา ข้อดีและข้อเสียของการ
โฆษณาแต่ละประเภท เทคนิคการโฆษณา หลักในการต่อต้านโฆษณาชวนเชื่อ  การ
โฆษณาเทคนิคการตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อ 

๒ ชม. 

๖. สอน เรื่อง กฎการปะทะและการใช้ก าลัง กล่าวน า กฎการใช้ก าลังเฉพาะการ
ปฏิบัติการทางบก  ค าจ ากัดความที่ก าหนดในกฎการใช้ก าลังกองทัพไทย อธิบาย                                      
เรื่อการปฏิบัติการป้องกันตนเอง  การใช้ก าลัง ข้อห้าม/ข้อระวัง อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา แนวทางการปฏิบัติ กฎในการใช้ก าลัง อธิบายถึง
การใช้ก าลังในการป้องกันประเทศ, การใช้ก าลังในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ, การใช้ก าลังในการพัฒนาประเทศ, การใช้ก าลังในการปฏิบัติการทาง
ทหารที่มิใช่สงคราม, การใช้ก าลังในการปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติ ในเรื่อง
พ้ืนฐานการใช้ก าลัง  การตรวจค้นจับกุม ข้อห้ามและข้อระวังในการปฏิบัติ และการใช้
อาวุธ   

๒ ชม. 

๗. การศึกษาเป็นคณะ ๒ ชม. 
๘. การสอบระหว่างภาค ๒ ชม. 
๙. ฝึก – สอน เรื่อง การออกค าสั่งยุทธการ แนะน าพ้ืนฐานและขั้นตอนการปฏิบัติตาม

หัวข้อระเบียบการน าหน่วย ๘ หัวข้อ ให้เข้าใจและด าเนินการได้ถูกต้องตามเวลาที่มี
ได้อย่างสมบูรณ์ อธิบายรายละเอียดหัวข้อค าสั่งยุทธการทั้ง ๕ ข้อ ยกตัวอย่างการ
เขียนค าสั่งยุทธการระดับ มว. สาธิตการออกค าสั่งยุทธการ 

๒ ชม. 



 
 
 
 

ล าดับขั้น การปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
๑๐. ฝึกการโรยตัวจากหน้าผาจ าลอง แนะน าอุปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ให้ได้รับทราบ 

และสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง แนะน าการจัดบ่วงที่นั่งและฝึกปฏิบัติการจัดบ่วงที่นั่ง 
ฝึกซ้อมวิธีการและเทคนิคการโรยตัวจากหน้าผาจ าลองกับ พ้ืนราบ จนเข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติ จากนั้นฝึกปฏิบัติการโรยตัวจากหอฝึกโดดร่ม ด้วยวิธีการเบรกสะโพก และการ
เบรกหน้าอกตามล าดับ จนเกิดความช านาญในการปฏิบัติ   

๒ ชม. 

๑๑. ฝึกการลงเร่งด่วน (fast roping) แนะน าวิธีการและเทคนิคการปฏิบัติ สาธิตการลง
เร่งด่วนจากหอฝึกโดดร่ม เรื่องวิธีการปล่อยตัว การใช้มือจับเชือก และการเท้าในการ
ช่วยชะลอความเร็ว แนะน าวิธีในการหยุดตัวกลางอากาศ และการลงพ้ืนอย่าง
ปลอดภัย จากนั้นให้ฝึกปฏิบัติการลงเร่งด่วนจากหอฝึกโดดร่ม จนเกิดความช านาญใน
การปฏิบัติ  และฝึกปฏิบัติการลงเร่งด่วนจากหอฝึกโดดร่มประกอบเครื่องสนามและ
อาวุธประจ ากาย 

๒ ชม. 

๑๒. ฝึก เงื่อนเชือก ชี้แจง แนะน า และสาธิต การผูกเงื่อน จ านวน ๕ เงื่อน ได้แก่เงื่อน
พิรอด,เงื่อนขัดสมาธิ,เงื่อนบ่วงกะชั้นเดียว,เงื่อนตะกุดเบ็ดกลางเสา และ เงื่อน
สาแหรกปลายบรรจบสองชั้น จากนั้นให้ปฏิบัติการผูกเงื่อนตามผู้สอน แล้วฝึกปฏิบัติ
เพ่ือหาความช านาญในการเตรียมเข้ารับการประเมินต่อไป 

๒ ชม. 

๑๓. สอน การอ่านแผนที่การใช้เข็มทิศ  แนะน า และชี้แจงรายละเอียดขอบระวางแผนที่
ทั้งหมดให้รับทราบ แนะน าเรื่องการพิจารณาภูมิประเทศหลักและภูมิประเทศลอง 
การค านวณมาตราส่วน และความสูงต่างของที่หมาย การหาที่อยู่ตัวเอง การหาพิกัดที่
หมายด้วยวิธีการต่างๆ ทดสอบการท าแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับกิจเฉพาะการทดสอบ
ความรู้วิชาแผนที่ ที่ใช้เข้าศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม  

๒ ชม. 

๑๔. ฝึกปฏิบัติการเดินทางโดยใช้เข็มทิศประกอบภูมิประเทศ ชี้แจงการปฏิบัติ การทดสอบ
จ านวนก้าวในระยะ ๑๐๐ ม. เป็นบุคคล รับปัญหาในการฝึกเป็นบุคคล การปฏิบัติต้อง
สามารถเดินทางไปยังที่หมายได้ถูกต้อง ๒ ใน ๓ ในเวลา  ๑.๓๐ ชม. 

๒ ชม. 

๑๕. ฝึก ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม.  สาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติการบรรจุกระสุน,
ขั้นตอนการท ายิงแบบกึ่งอัตโนมัติ และแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใด ขั้นตอนการเลิก
บรรจุ, ตรวจความปลอดภัย ที่ถูกต้อง จากนั้นท าการฝึกแบบปิดจังหวะปฏิบัติที่ละ
ขั้นตอน จนเกิดความความช านาญ แล้วให้ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องทั้ง ๓ ขั้นตอนยังไม่จับ
เวลา สุดท้ายให้ปฏิบัติโดยต่อเนื่องให้เสร็จสิ้น และถูกต้องภายในเวลา ๓๐ วินาที 

๒ ชม. 

๑๖. การทดสอบการปฏิบัติ ปืนเล็กยาว ขนาด ๕.๕๖ มม.  ๒ ชม. 
๑๗. ฝึกการยิงปืนจัดกลุ่มกระสุน ชี้แจงระเบียบการปฏิบัติในสนามยิงปืน ท าการยิงปืน

ปรับศูนย์ในระยะ ๒๕ ม. จ านวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓ นัด  ปรับปืนเพ่ิมเติมส าหรับผู้ที่ยัง
๒ ชม. 



ไม่สามารถจัดกลุ่มกระสุนได้  
๑๘. ทดสอบการยิงปืนจัดกลุ่มกระสุน ๒ ชม. 
๑๙. ฝึกการใช้ลูกระเบิดขว้าง ชี้แจงและสาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติในการฝึก ให้ผู้เข้ารับ

การฝึกขว้างลูกระเบิด จ านวน ๕ ลูก ให้ถูกที่หมายจ านวน  ๓ ที่หมาย โดยให้แต่ละ
บุคคลหาวิธีการ เทคนิคในการปฏิบัติของตนเองโดยหมุนเวียนกันปฏิบัติจนเกิดความ
ช านาญ 

๒ ชม. 

 
 
 

ล าดับขั้น การปฏิบัติ เวลาที่ใช้ 
๒๐. ทดสอบการใช้ลูกระเบิดขว้าง ๒ ชม. 
๒๑. การทดสอบร่างกายเพ่ือเตรียมความพร้อม และปฏิบัติในท่าที่ถูกต้อง ในท่าทดสอบ 

จ านวน ๓ ท่า คือ ท่าดึงข้อ ท่าดันพ้ืน ท่าลุกนั่ง ตามเกณฑ์ผ่านในการทดสอบเข้ารับ
การศึกษาหลักสตูรการรบแบบจู่โจม 

๒ ชม. 

 รวมเวลาทั้งสิ้น ๔๒ ชม. 
 
๕. ข้อจ ากัดเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย 

๕.๑ ตรวจอุปกรณ์การฝึกและเครื่องช่วยฝึกก่อนท าการฝึกทุกครั้ง 
        ๕.๒ การฝึกโรยตัวจากหน้าผาจ าลอง และการลงเร่งด่วน ต้องเพ่ิมข้ันตอนในการตรวจของผู้ที่ท าหน้าที่
ปล่อย และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายบุคคลทุกคน 
        ๕.๓ การยิงปืนจัดกลุ่มให้เน้นเรื่องกฎและระเบียบการปฏิบัติก่อนเข้าสนามยิงปืน ระหว่างอยู่ในแนวยิง 
และหลังจากการจบภารกิจยิงปืน 
        ๕.๔ ในเรื่องที่เก่ียวกับการฝึกทุกเรื่อง ให้ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นความเร่งด่วนอันดับ ๑ 
๖. ข้อคิดเห็นและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

๖.๑ เรื่องการตรงต่อเวลาในการเข้ารับการฝึกควรให้นายทหารปกครอง เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแล 
๖.๒ ควรมีการจัด น.ประสานงานระหว่างผู้ที่รับผิดชอบก ากับดูแล นนร. ที่จะเข้ารับการฝึก กับกองวิชาที่

ท าการฝึก เพ่ือประกันความผิดพลาดในการปฏิบัติ 
๗. การประเมินผลการฝึก(ผู้สอนและผู้ฝึก)  (๑๐๐ คะแนน) 

๗.๑ การเรียนการสอน (๗๐ คะแนน) 
๗.๑.๑. สอบทฤษฎี  ๕๐ คะแนน 
๗.๑.๒. การศึกษาเป็นคณะ/งานกลุ่ม  ๑๐ คะแนน 
๗.๑.๓. แบบฝึกหัดหรืองานมอบ  ๕ คะแนน 
๗.๑.๔. ความประพฤติในห้องเรียน  ๕ คะแนน  

๗.๒ การฝึกในท่ีตั้ง (๓๐ คะแนน) 
 

 



                                                                         ตรวจถูกต้อง 

                                                                                        พ.อ.  
                                                                                             ( สุดใจ  ฉ่ าศิริ ) 
                                                                                  อจ.หน.ผรพศ.กสพศ.สวท.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


