
เอกสารน า 
วิชา การปฏิบัติการพิเศษ (MS 4001) 

นนร.ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑. วัตถุประสงค์ของการศึกและการศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการพิเศษ  และกิจกรรม พิเศษของหน่วย

ปฏิบัติการพิเศษ  ภารกิจ การจัด  วิธีการในการปฏิบัติการพิเศษของหน่วยรบ พิเศษในเรื่องสงครามนอกแบบ      
การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ รวมทั้งการ ปฏิบัติหน่วยระดับชุดปฏิบัติการรบพิเศษ และการควบคุม
การปฏิบัติ 

๒. ขอบเขตการศึกษา 
 ๒.๑ ศึกษาเรื่องกิจกรรมหลักของการปฏิบัติการพิเศษและกิจกรรมพิเศษ, คุณลักษณะนักรบพิเศษสัจพจน์
ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 
 ๒.๒ ศึกษาในเรื่องการจัดหน่วยของหน่วยบัญชาการสงคราม พิเศษ (นสศ.), กองพลรบพิเศษ  (พล.รพศ.) 
และหน่วยขึ้นตรงกองพลรบพิเศษ, ศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) และหน่วยขึ้นตรงศูนย์สงครามพิเศษ, กองพันทหาร
สื่อสาร นสศ., กองพันปฏิบัติการพิเศษ 

๒.๓ ศึกษาในเรื่องการปฏิบัติการสงครามนอกแบบ, การจัดและการพัฒนาพ้ืนที่ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ, 
ขบวนการต่อต้านในสงครามนอกแบบ, รูปแบบของสงครามนอกแบบ 

๒.๔ ศึกษาในเรื่องการก่อความไม่สงบ, ขั้นตอนการก่อความไม่สงบ, กําหนดการป้องกันและปราบปรามการ
ก่อความไม่สงบ, รูปแบบการก่อความไม่สงบ, ขั้นตอนการก่อความไม่สงบ 

๒.๕ ศึกษาในเรื่องหลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการจิตวิทยา, ประเภทการปฏิบัติการจิตวิทยา, วัตถุประสงค์การ
ปฏิบัติการจิตวิทยา, วงรอบการปฏิบัติการจิตวิทยา, การโฆษณาชวนเชื่อและการต่อต้านฯ 

๒.๖ ศึกษาในเรื่องระดับการใช้กําลัง, การใช้อาวุธ, อํานาจในการพกพาอาวุธ, การปฏิบัติต่อพลเรือน          

ที่ก ่อความไม่สงบ 

๓. หลักฐาน  
๓.๑ แนวสอน วิชาการปฏิบัติการพิเศษ (MS 4001) นนร.ชั้นปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

                 - รส.๓๑-๒๐ พ.ศ.๒๕๕๕ เทคนิคการ ปฏิบัติการ พิเศษของ หน่วยรบพิเศษ กองทัพไทย   
๓.๒ แผนบทเรียน วิชาการปฏิบัติการพิเศษ (MS 4001) นนร.ชั้นปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       - รส.๒๑-๖ 

๔. การเตรียมการสอน 
       ๔.๑ ตารางการศึกษาวิชาการปฏิบัติการพิเศษ (MS 4001) 
    - ศึกษาทุกวันพุธ    วันที่         เดือน พ.ค.๖๒        วันที่          เดือน มิ.ย.๖๒       
สถานที่เรียน  ห้องเรียน สกศ.ฯ  จํานวน ๒ ห้อง (ห้องเรียน ข.๑๓, ห้องเรียน ข.๑๔) ห้องเรียน ข.๑๖ ห้องอะไหล่ 
       ๔.๒ การจัดกลุ่มการศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษา    
  จัด นนร.เป็น ๒ กลุ่ม แยกเป็น ๒ ห้องเรียน ศึกษาในเรื่องเดียวกันทั้ง ๒ ห้อง    



 ๒ 

การจัดการเรียนการสอน  แบ่ง นนร.ชั้นปีที่ ๔ ทั้งหมด   แบ่ง เป็น  ๒  กลุ่ม  คือ.- 
 กลุ่ม ๑ ห้องเรียน ข. ๑๓ (๑/๑) ตอน วผ. ,วฟ.,วอ.๑  มี พ.อ.สนธิเดช  พูลสวัสดิ์  เป็น อจ.ที่ปรึกษา  

                    ห้องเรียน  ข. ๑๔ (๑/๒) ตอน วท.๑ , วก.   มี พ.อ.สุดใจ   ฉ่ําศิริ  เป็น  อจ.ที่ปรึกษา  
           กลุ่ม ๒ ห้องเรียน  ข.๑๓ (๒/๑) ตอน วท.๒ , วต., สศ.  มี พ.อ.สนธิเดช  พูลสวัสดิ์    เป็น อจ.ที่ปรึกษา 
            ห้องเรียน  ข.๑๔ (๒/๒) ตอน วอ.๒, วย., สศ.(๑๒-๒๒)  =  มี พ.อ.สุดใจ  ฉ่ําศิริ    เป็น อจ.ที่ปรึกษา     

๕. วิธีสอน  
  ๕.๑ เป็นการบรรยายเชิงประชุม ถาม-ตอบ วิเคราะห์ ประกอบสื่อการสอน การนําเข้าสู่บทเรียนเรียกความ
สนใจ  เน้นความมุ่งหมายความสําคัญของการเรียน วิชาสงครามพิเศษ กระตุ้นให้อยากเรียน ยกตัวอย่างความสําเร็จ
ของการใช้หน่วยสงครามพิเศษในอดีตที่ผ่านมา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเอารูปแบบวิธีการ และกลยุทธ์ของ
อดีตมาประยุกต์ใช้ในภาวะและสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป  
           ๕.๒ นนร.วิเคราะห์การยุทธ์โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (เวลา ๓๐ นาที) เพ่ือให้ นนร.เกิดแนวความคิด 
           ๕.๓ อาจารย์สรุปและประเมิน นนร.ท้ายชั่วโมง 

๖. การปฏิบัติของ นนร.  
           ๖.๑ การเข้าชั้นเรียน 
เวลา การปฏิบัติ รวมเวลา หมายเหตุ 

กลุ่มท่ี ๑ 
๐๘๐๐ 
๐๘๐๕ 
๐๘๕๐ 
๐๙๑๐ 
๐๙๔๐ 
๑๐๐๐ 

 
รวมแถวหน้าหน้าห้องเรียน 
เริ่มเรียน 
พัก  
เข้าเรียน 
ทดสอบความรู้ที่เรียนมา 
เลิกเรียน 

 
๕  นาท ี

๔๕  นาท ี
  ๒๐  นาท ี

๓๐  นาท ี
๒๐  นาที ่

 

 
รับฟังคําชี้แจงจาก อาจารย์หัวหน้ากอง
วิชา การปฏิบัติการพิเศษ หรืออาจารย์ฯ   

กลุ่มท่ี ๒ 
๑๐๐๐ 
๑๐๕๐ 
๑๑๑๐ 

 
๑๒๐๐ 

 
เข้าเรียน 
พัก   
เข้าเรียน 
ทดสอบความรู้ที่เรียนมา 
เลิกเรียน 

 
๕๐ นาท ี
๒๐ นาท ี
๓๐ นาท ี
๒๐ นาที ่

 

 

๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๖๐  นาท ี
การพัก นนร. ต้องเข้าเรียนตรงเวลา   
ทุกครั้ง 

 
๖.๒   การปฏิบัติทั่ว ๆ ไปของ นนร.           

                   ๖.๒.๑ นนร.รับตําราเรียนก่อนวันเรียน ๑ สัปดาห์ ( ใน  เม.ย. ๖๒ ) 



 ๓ 

                - แนวสอน วิชาการปฏิบัติการพิเศษ (MS 4001)  นนร.ชั้นปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒    
                 - เอกสารเสริมที่ได้รับการแจกจ่าย 
                  ๖.๒.๒  อ่านทําความเข้าใจเนื้อเรื่องที่ทําการสอน ก่อนอาจารย์ทําการสอนล่วงหน้า 
                  ๖.๒.๓  นนร. รวมพลหน้าห้องเรียน ฟังชี้แจงข่าวสารเป็นส่วนรวมจาก อจ.ประจําวิชา          
                  ๖.๒.๔  นนร.เข้าห้องนั่งประจําที่ตามผังที่นั่งที่กองวิชาจัดไว้ เตรียมตําราเครื่องเขียนตั้งสมาธิเตรียม
เรียน (นําหมวกใส่กระเป๋าและนํากระเป๋าวางใต้หรือข้างโต๊ะเรียน) 
                  ๖.๒.๕  นนร.เข้าห้องน้ําก่อนอาจารย์เข้าสอน ห้วง ๓๐ นาทีแรกจะไม่อนุญาตให้ นนร. ออกนอก
ห้องเรียน 
                  ๖.๒.๖  หัวหน้า นนร.บอกทําการเคารพอาจารย์ผู้สอนทันทีที่อาจารย์เข้ายืนหน้าห้องเรียนและส่งใบ
ยอด 
                  ๖.๒.๗  ห้าม นนร.นําเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) มาใช้ในระหว่างเรียน ถ้าต้องการสื่อ
ประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้นําเครื่องเก็บข้อมูลพกพา (Handy drive) มาสําเนาได ้
                   ๖.๒.๘  ระหว่างเรียนต้องรักษาระเบียบวินัย ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนสมาธิการเรียนของเพ่ือน
และการสอนของอาจารย์ หากสงสัยให้ยกมือขึ้นแล้วถาม 
                   ๖.๒.๙  หัวหน้าตอนตรวจยอดทุกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียนในแต่ละชั่วโมงและรายงานให้ อจ.ทราบ 
                   ๖.๒.๑๐ การแต่งกายชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้น หรือ ตามที่ รร.จปร.กําหนด 
          ๖.๓  การฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ( ฝึกช่วงเย็น )  
        ๖.๓.๑ ตารางการฝึกทุกวันอังคาร เวลา ๑๖๐๐-๑๘๐๐    
                           - วันที่         เดือน พ.ค.๖๒        
                           - วันที่         เดือน มิ.ย.๖๒ 
                           - วันที่         เดือน ก.ค.๖๒ 
                           - วันที่         เดือน ส.ค.๖๒ 
                           - ทดสอบเตรียมความพร้อมร่างกาย วันที่      เดือน ส.ค.๖๒ 
                 ๖.๓.๒ นนร. ร่วมพลก่อนทําการฝึกที่หน้าหอโดดสูง ๓๔ ฟุต ทุกวันอังคาร เวลา ๑๕๔๐    
                 ๖.๓.๓ การแต่งกายของ นนร. ชุดฝึกพราง สายเก่งกระติกน้ํา หมวกปีก อาวุธเบิกรับตามวิชาที่ใช้ 
                 ๖.๓.๔ การแบ่งกลุ่มเข้ารับการฝึก 
                        - กลุ่มท่ี ๑  ตอน วฟ.(๑๑) ,วอ.๑ (๒๒),วอ.๒ (๒๒)     = .........  นาย 
                        - กลุ่มท่ี ๒  ตอน วท.๑ (๒๒), วท.๒ (๒๒)               = .........  นาย   

      - กลุ่มท่ี ๓  ตอน วก. (๒๓), วย. (๑๙)                    = ..........  นาย    
      - กลุ่มท่ี ๔  ตอน วผ. (๑๕), วต.(๑๙), สศ.(๒๒)         = ……….  นาย 
                                                                        รวมทั้งสิ้น .............  นาย 
๗. การประเมินผลการฝึก ( ผู้สอนและผู้ฝึก )  ( ๑๐๐ คะแนน )  
                         ๒.๑ สอบทฤษฏี          จํานวน       ๕๐    คะแนน 
                         ๒.๒ การศึกษาเป็นคณะ/งานกลุ่ม                    จํานวน       ๑๐    คะแนน      



 ๔ 

                         ๒.๓ แบบฝึกหัดหรืองานมอบ                          จํานวน        ๕    คะแนน 
                     ๒.๔ ความประพฤติในห้องเรียน                   จํานวน        ๕    คะแนน   
                         ๒.๕ การฝึกในท่ีตั้ง                                      จํานวน       ๓๐    คะแนน   

                                                                         รวมทั้งสิ้น    ๑๐๐   คะแนน 
๘. อาจารย์ผู้สอน 
                   ๑. พ.อ.สนธฺเดช   พูลสวัสดิ์                  ๔. พ.ท.คมสัน  ศาสน์ประดิษฐ์ 
                   ๒. พ.อ.สุดใจ   ฉ่ําศิริ                          ๕. พ.ท.ไกรวุฒิ   แก้วรักษา 
          ๓. พ.อ.สิริชัย   เอื้อบุณยะนันท์              ๖. พ.ท.วิรัตน์  คําถาเครือ                
                          

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

                                                        

ตรวจถูกต้อง 
               พ.อ. 
                   ( สุดใจ  ฉ่ําศิริ ) 
          อจ.หน.ผรพศ.กสพศ.สวท.รร.จปร. 
                              พ.ค.๖๒ 


