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การจัดการฝึก 
Training management 

หลักสูตรชั้นนายร้อย 
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 ให้ นทน. ได้มีความรู้ ความสามารถในการวาง
แผนการฝึก การด าเนินการฝึก และการประเมินผล
การฝึก 

การจัดการฝึก  

ความมุ่งหมาย 
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  การจัดการฝึก  
  การฝึกทางยุทธวิธี  
  แนวทางและการวางแผนการฝึก  
  ก าหนดการฝึก 

ขอบเขตวิชา 
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 วิชาการสนับสนุนทางการช่วยรบ                                                                                                                                        
 วิชาการจัดหน่วยทหารช่าง  
 วิชาภาษาอังกฤษทางทหาร  
 วิชาฝ่ายอ านวยการ 
 วิชาคอมพิวเตอร ์
 วิชากระสุนและวัตถุระเบิดส าหรับหน่วยใช้ 
 วิชาการอ่านแผนที ่

ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา 

ก่อนเข้ารับการศึกษาควรมีความรู้พื้นฐาน 
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 วิชาสงครามทุ่นระเบิด 
 วิชาการวางแผนการก่อสร้าง 
 การฝึกร่วมหลักสูตรชั้นนายพันฯ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา 

หลังการศึกษามีความรู้พื้นฐานศึกษาต่อในวิชา 
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 มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนการฝึก การ
ด าเนินการฝึก และการประเมินผลการฝึก  

ประโยชน์ที่ นทน. ได้รับ 

นทน. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 



7 

การจัดการฝึก 
Training management 
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มิติความมั่นคงใน
ศตวรรษที่ 21 
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สิ่งที่โลกแสวงหา 

FOOD  FRESH WATER 

FUEL  LAND USE 

FREEDOM 



10 

การจัดการฝึก 
Training management 

บทที่ 1 
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ภารกิจการฝึกของ ทบ. 

o ให้บรรลุผลถึงการพร้อมรบ  
o ฝึกร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ  
o ฝึกก าลังส ารอง 
o ฝึกในความอ านวยการของ ทบ. 
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ความมุ่งหมายในการฝึกทหาร 
วินัยทหาร  

ความแข็งแรง  และความอดทน  

ขวัญและความรักหมู่คณะ  

ความริเริ่มและการปรับตัว  

ความเป็นผู้น า  

การปฏิบัติงานเป็นชุด  

สมรรถภาพทางเทคนิค  

สมรรถภาพทางยุทธวิธี  



13 

วินัยทหาร  
การแสดงท่าทางสง่าผ่าเผย  

แต่งกายที่สะอาดและปราณีต  

อาวุธยุทโธปกรณ์สะอาด  

การแสดงความเคารพ  

ปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าแนะน าการปฏิบัตงิาน 
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ความแข็งแรง และอดทน  
ฝึกพลศึกษาและกรีฑา 

การฝึก การออกก าลังกาย 
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ขวัญและความรักหมู่คณะ  
ความพอใจ 

ความเป็นอยู่ 

การมอบความไว้วางใจ  

ความเป็นผู้น าที่ดี  

ความเชื่อมั่นในตัวเองและหน่วย 
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ความริเริ่มและการปรับตัว  
ให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ  

ช่วยเหลือตัวเองบ่อย ๆ 
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ความเป็นผู้น า  
พัฒนาความเป็นผู้น า 
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การปฏิบัติงานเป็นชุด  
ฝึกให้ปฏิบัติร่วมกัน  
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สมรรถภาพทางเทคนิค  
ปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสม 

รักษายุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ 
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สมรรถภาพทางยุทธวิธี  
ท างานตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

การฝึกในสนามที่กระท าเหมือนการรบจริง 
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การฝึกของ ทบ. 
แนวความคิดเบื้องต้นในการฝึก 
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ไม่เหยียดหยามเกียรติของทหาร 
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ฝึกและการเป็นผู้น าที่เหมาะสม  
สามารถที่จะฝึกให้เป็น “ทหารที่ดี“ 
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ระบบการฝึกที่ดีที่สุดเป็นสิ่งจ าเป็น 
จะต้องน ามาให้ในการฝึกทหาร 
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ฝึกจากง่ายไปหายาก 
และบุคคลไปยังการฝึกเป็นหน่วย 
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ความช านาญจะเกิดขึ้นได้ 
ก็โดยการปฏิบัติที่มีการก ากับดูแล 



27 

หลักการและเทคนิคจะต้องเป็น 
มาตรฐานเดียวกันทั้งกองทัพบก 
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ผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบ 
การฝึกหน่วยของตน 



29 

การฝึก 
???????????? 

กระบวนการสร้างสมรรถนะ  

บุคคลมาปฏิบัตริ่วมกันเป็นหน่วย  

เอาชนะศัตรูและมีชีวิตรอด 

        ประสบการณ์                  พัฒนาเป็นหลักนิยม  



30 

ความรับผิดชอบในการฝึก 

กรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.) 
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กรมยุทธศึกษาทหารบก (ยศ.ทบ.) 

หน่วยบัญชาการก าลังส ารอง (กสร.ทบ.) 
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ความรับผิดชอบในการฝึก 
(ยศ.ทบ.) 

ก าลังประจ าการทั้งระบบ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ผบ. ตามล าดับชั้นทุกนาย 

ผบ. ตามที่ได้ระบุไว้ในอัตรา 
ทหารกองประจ าการ 
นายทหารประทวน 

นายทหารสัญญาบัตร 
นักเรียนทหาร 
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ก าลังส ารองทั้งระบบ หน้าที่และความรับผิดชอบ 

หน่วยบัญชาการก าลังส ารอง 

ทหารกองหนุน 

นักศึษาวิชาทหาร 

ความรับผิดชอบในการฝึก 
(กสร.ทบ.) 



เพื่อให้การฝึกด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงนโยบาย 

ออกค าสั่ง 

ความรับผิดชอบในการฝึก 

ผบ.หน่วย 

เหล่า 

สายงานที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบ 

ค าชี้แจงอื่นๆ 

เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 



34 

นโยบายด้านการฝึกของ 
กองทัพบก 
ปี 2558 
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นโยบายด้านการฝึกของ ทบ.  

ใช้หลักนิยมที่เหมาะสม 

ฝึกอย่างท่ีจะรบ 

การฝึกที่เน้นผลการปฏิบัติ 

การฝึกเพื่อด ารงความสามารถ การฝึกหน่วยหลายระดับพร้อมกัน 
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การจัดการฝึก 
• กองพล (รับผิดชอบ) 
• กองทัพ (ควบคุม) 
• เร่งด่วนให้กับ 3 จชต. 

ฝึกครูทหารใหม่, สต.กองประจ าการ 

ฝึกพลทหารใหม,่ ฝึกเฉพาะหน้าที่ 
ฝึกหมู่ ตอน หมวด 

ฝึกตามหน้าที ่
ตรวจและประเมินผลของเหลา่สายวิทยาการ 

แข่งขันหน่วยทหารทรหด 

แข่งขันการฝึกทหารใหม่ 
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ซุนจู้ 
 “ สงคราม  เป็นเรื่องส าคัญที่สุดของ
บ้านเมือง   เป็นเรื่องถึงเป็นถึงตาย   เป็น
หนทางเพื่อความอยู่รอด หรือความพินาศ
ฉิบหาย  จึงเป็นอาณัติที่จะ  ต้องศึกษาให้
ถ่องแท”้ 



ระเบียบ............ 
WHAT IS IT ? 



คือ สิ่งที่ให้คนขับรถสิบล้อหนีตาม 

คือ สิ่งที่เกิดคู่กับน ้าเต้าหู้ 

คือ สิ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับละม่อม 

คือ สิ่งที่ก้าหนดเพื่อให้คนละเมิด 

ระเบียบ IS…………… 



คือ แบบแผนที่วางไว้เป็น 

แนวปฏิบัติ หรือ ด้าเนินการ 
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วัตถุประสงค์การฝึก 

การเตรียมก าลังรบ 
การตอบสนองยุทธศาสตร์หาร 

เตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ 

ทบ. จะต้องท าการฝึกทั้งการฝึกเป็นบุคคล และเป็นหน่วย 
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วงรอบการฝึกของ ทบ. 

ฝึกให้มีประสิทธิภาพในการรบ  

ด ารงความพร้อมรบอย่างสูงสุด  



การฝึกเป็น
หน่วย 

การฝึกบุคคล
เบื้องสูง 

การฝึกบุคคล
เบื้องต้น 

ฝึกพลเรือนให้เป็นทหาร ฝึกเฉพาะเหล่า 
ฝึกปฏิบัติหน้าที่ 



ให้ทบทวนการฝึกบุคคล 

ให้ฝึกผู้ท าหน้าที่ผู้น าหน่วย 

ให้มีโอกาสริเริ่มการปฏิบัติของตนเองอยู่เสมอ 

ให้น าเครื่องช่วยฝึกที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ให้ด าเนินการฝึกภาค หมู่ ตอน หมวด กองร้อย 

การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น 

การด าเนินการฝึก 



การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น 

มีความส าคัญมาก หน่วยจะต้องฝึก 
ให้ทหารมีประสิทธิภาพในการรบอย่างสูง 
1. การรบตามแบบ ให้สามารถปฏิบัติการรบอยู่ใน   
    กรอบของหน่วยเหนือได้ 
2. การรบไม่ตามแบบให้สามารถปฏิบัติการรบเป็น 
    อิสระของหน่วยขนาดเลก็ โดยเฉพาะหน่วยระดับ    
              จะต้องสามารถปฏิบัติการ ปปส. ได้              



 ให้เป็นไปตามก าหนดการฝึก  

 ให้น าข้อบกพร่องในการฝึกเบื้องต้นมาแก้ไข 

 ให้กวดขันการฝึกเจ้าหน้าที่ตามต าแหน่ง ชกท. 

 ให้การฝึกมีสภาพเป็นจริงมากที่สุด 

 ให้ฝึกร่วมเป็นชุดรบมากที่สุด 

การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง 

การด าเนินการฝึก 



  การฝึกปัญหาที่บังคับการ    
 (Command   Post  Exercise : CPX) 
  ท าการฝึกร่วมระหว่างเหล่าต่าง ๆ   
 ตามที่ ทบ. ก าหนด 

การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง 



  ให้ท าการฝึกเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการ 
  ให้วางแผนการฝึกร่วมทั้งการรบในแบบ                                            
 และนอกแบบ 
  ให้กระท าโดยประหยัด 

การฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง 
Command Post Exercise : CPX)  



การฝึกทบทวน 
Revision Training Exercise 

o การฝึกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 
o พัฒนาประสิทธิภาพการฝึกพิเศษ 

หน่วยเหนือจะเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม 



การฝึกเป็นบุคคล 
Individual Training 



การฝึกเป็นบุคคล 
Individual Training 

การฝึกทหารใหม่  



การฝึกเป็นบุคคล 
Individual Training 

การหัด 



การฝึกเป็นบุคคล 
Individual Training 

การฝึกพลศึกษา 



การฝึกเป็นบุคคล 
Individual Training 

แนวทางที่ท าให้เกิดอุปนิสัย  



การฝึกเป็นบุคคล 
Individual Training 

การบันเทิง 



การฝึกเป็นบุคคล 
Individual Training 

ก าหนดการบ ารุงความรู้และการศึกษา 



การฝึกเป็นบุคคล 
Individual Training 

การฝึกในหน้าท่ีพลเมือง 



การฝึกเป็นบุคคล 
Individual Training 

ความรับผิดชอบและความเป็นผู้น า 



การฝึกเป็นบุคคล 
Individual Training 

แนวทางการรับราชการ  และการปฏิบัติราชการ  
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การจัดการฝึก 
Training management 

61 

จบ  
บทที่ 1 


