เอกสารนา
วิชา การต่อสู้เบ็ดเสร็จ (MS 4002)
นนร.ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๒
๑. วัตถุประสงค์ของการศึกและการศึกษา
เพื่อให้ นนร.ชั้นปีที่ ๔ มีความรู้และเข้าใจถึงหลักการและการดาเนินงานของการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทราบถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม่ และการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริพอเพียง โดยสามารถนาไป
ประยุกต์ ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ
๒. ขอบเขตการศึกษา
๒.๑ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อสู้เบ็ดเสร็จที่มีการดาเนินการอยู่ในปัจจุบันในเรื่อง
๒.๑.๑ ความมั่นคงแห่งชาติ
๒.๑.๒ การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
๒.๑.๓ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา จชต. และชนกลุ่มน้อย
๒.๒ เพื่อให้มที ักษะ ขีดความสามารถ และประสบการณ์ ในการนาแนวทางพระราชดาริหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ในเรื่อง
๒.๒.๑ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒.๒ หลักทฤษฏีใหม่
๒.๒.๓ โครงการเกษตรร่วมใจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒.๓ สามารถสอบทฤษฎีเรื่องการต่อสู้เบ็ดเสร็จผ่านเกณฑ์ที่กาหนดในหลักสูตร สามารถนาไปใช้ปฏิบัติภารกิจ
ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
๒.๔ เข้าใจหลั กการเศรษฐกิจ พอเพียง,หลั กทฤษฎีใหม่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่างๆ
เป็นอย่างดี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อสาเร็จออกไปรับราชการ
๓. หลักฐาน
๓.๑ แนวสอน การต่อสู้เบ็ดเสร็จ (MS 4002) นนร.ชั้นปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ข้อมูลจากเอกสาร, ร.ส. และคู่มือต่างๆ เช่น ร.ส. ๑๐๐ – ๔ พ.ศ.๒๕๓๗ วิชา ปทส. ๕๐๒ การรักษา
ความมั่นคงภายใน แนวสอนวิชายุทธวิธี เรื่องการพัฒนาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ รวมทั้ง เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ แผนบทเรียน การต่อสู้เบ็ดเสร็จ (MS 4002) นนร.ชั้นปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔. การเตรียมการสอน
๔.๑ ตารางการศึกษา วิชาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ (MS 4002)
- ศึกษา วิชาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ (MS 4002) วันพุธที่ เดือน ก.ย.๖๒
วันพุธที่ ๕,๑๒,๒๖ เดือน ต.ค.๕๙ (ห้องเรียน สกศ.ฯ ข.๑๒,ข.๑๓)
- ศึกษาดูงาน รร.กส.ทบ. วันพุธที่ ๑๙ เดือน ต.ค.๕๙ (ขึ้นรถ ณ หน้าอาคาร สวท.รร.จปร.)
- สอบระหว่าภาคการศึกษาที่ ๒ วันพุธที่ ๒๖ เดือน ต.ค.๕๙ (ห้องเรียน สกศ.ฯ ข.๑๒,ข.๑๓,ข.๑๕,ข.๑๖)

๒
สถานที่เรียน ห้องเรียน สกศ.ฯ จานวน ๒ ห้อง (ห้องเรียน ข.๑๓, ห้องเรียน ข.๑๖)
๔.๒ การจัดกลุ่มการศึกษา และ อาจารย์ที่ปรึกษา
จัด นนร.เป็น ๒ กลุ่ม แยกเป็น ๒ ห้องเรียน ศึกษาในเรื่องเดียวกันทั้ง ๒ ห้อง

๔.๓ การจัดการเรียนการสอน แบ่ง นนร.ชั้นปีที่ ๔ ทั้งหมด แบ่ง เป็น ๒ กลุ่ม คือ.กลุ่ม ๑ ห้องเรียน ข. ๑๒ (๑/๑) ตอน วฟ. , วอ.๑ , วอ.๒ = มี พ.อ.สนธิเดช พูลสวัสดิ์ เป็น อจ.ที่
ปรึกษา
ห้องเรียน ข. ๑๖ (๑/๒) วท.๑, วท.๒ มี พ.อ.สุดใจ ฉ่าศิริ เป็น อจ.ที่ปรึกษา
กลุ่ม ๒ ห้องเรียน ข. ๑๒ (๒/๑) ตอน วย., วผ., วต. มี พ.อ.สนธิเดช พูลสวัสดิ์ เป็น อจ.ที่ปรึกษา
ห้องเรียน ข.๑๖ (๒/๒) ตอน วก., สศ. มี พ.อ.สุดใจ ฉ่าศิริ เป็น อจ.ที่ปรึกษา
๕. วิธีสอน
๕.๑ เป็นการบรรยายเชิงประชุม ถาม-ตอบ วิเคราะห์ ประกอบสื่อการสอน การนาเข้าสู่บทเรียนเรียกความ
สนใจ เน้นความมุ่งหมายความสาคัญของการเรียน การต่อสู้เบ็ดเสร็จ (MS 4002) กระตุ้นให้อยากเรียน ทราบถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม่ และการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริพอเพียง โดยสามารถนาไป
ประยุกต์ ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ
๕.๒ นนร.วิเคราะห์การยุทธ์โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (เวลา ๓๐ นาที) เพื่อให้ นนร.เกิดแนวความคิด
๕.๓ อาจารย์สรุปและประเมิน นนร. ท้ายชั่วโมง
๖. การปฏิบัติของ นนร.
๖.๑ การเข้าชั้นเรียน
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หมายเหตุ

นาที รับฟังคาชี้แจงจาก อาจารย์หัวหน้ากอง
นาที วิชา การปฏิบัติการพิเศษ หรืออาจารย์ฯ
นาที
นาที
นาที่

๕๐ นาที
๒๐ นาที
๓๐ นาที
๒๐ นาที่

๓
๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

๖๐ นาที

การพั ก นนร. ต้ อ งเข้ า เรี ย นตรงเวลา
ทุกครั้ง

.๒ การปฏิบัติทั่ว ๆ ไปของ นนร.
๖.๒.๑ นนร.รับตาราเรียนก่อนวันเรียน ๑ สัปดาห์ ( ใน ส.ค. ๖๒ )
- แนวสอน การต่อสู้เบ็ดเสร็จ (MS 4002) นนร.ชั้นปีที่ ๔ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
- เอกสารเสริมที่ได้รับการแจกจ่าย
๖.๒.๒ อ่านทาความเข้าใจเนื้อเรื่องที่ทาการสอน ก่อนอาจารย์ทาการสอนล่วงหน้า
๖.๒.๓ นนร. รวมพลหน้าห้องเรียน ฟังชี้แจงข่าวสารเป็นส่วนรวมจาก อจ.ประจาวิชา
๖.๒.๔ นนร.เข้าห้องนั่งประจาที่ตามผังที่นั่งที่กองวิชาจัดไว้ เตรียมตาราเครื่องเขียนตั้งสมาธิเตรียม
เรียน (นาหมวกใส่กระเป๋าและนากระเป๋าวางใต้หรือข้างโต๊ะเรียน)
๖.๒.๕ นนร.เข้าห้องน้าก่อนอาจารย์เข้าสอน ห้วง ๓๐ นาทีแรกจะไม่อนุญาตให้ นนร. ออกนอก
ห้องเรียน
๖.๒.๖ หัวหน้า นนร. บอกทาการเคารพอาจารย์ผู้สอนทันทีที่อาจารย์เข้ายืนหน้าห้องเรียน และส่ง
ใบยอด
๖.๒.๗ ห้าม นนร.นาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) มาใช้ในระหว่างเรียน ถ้าต้องการสื่อ
ประกอบการสอนของอาจารย์ผู้สอนให้นาเครื่องเก็บข้อมูลพกพา (Handy drive) มาสาเนาได้
๖.๒.๘ ระหว่างเรียนต้องรักษาระเบียบวินัย ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนสมาธิการเรียนของเพื่อน
และการสอนของอาจารย์ หากสงสัยให้ยกมือขึ้นแล้วถาม
๖.๒.๙ หัวหน้าตอนตรวจยอดทุกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียนในแต่ละชั่วโมงและรายงานให้ อจ.ทราบ
๖.๒.๑๐ การแต่งกายชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้น หรือ ตามที่ รร.จปร. กาหนด
๗. การประเมินผลการฝึก ( ผู้สอนและผู้ฝึก ) ( ๑๐๐ คะแนน )
๒.๑ สอบทฤษฏี
๒.๒ การศึกษาเป็นคณะ/งานกลุ่ม/การศึกษาดูงาน
๒.๓ ความประพฤติในห้องเรียน
๘. อาจารย์ผู้สอน
๑. พ.อ.สนธฺเดช พูลสวัสดิ์
๒. พ.อ.สุดใจ ฉ่าศิริ
๓. พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันท์

จานวน
๗๐
จานวน
๒๐
จานวน
๑๐
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐

๔. พ.ท.คมสัน ศาสน์ประดิษฐ์
๕. พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษา
๖. พ.ท.วิรัตน์ คาถาเครือ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔
..............................................
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( สุดใจ ฉ่าศิริ )
อจ.หน.ผรพศ.กสพศ.สวท.รร.จปร.
ก.ย.๖๒

