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การฝกของหนวย สูประชาคมอาเซียน 

 
 การรวมกลุมของประเทศสมา ชิกอาเ ซียน (ASEAN 
Community) ในป  ๒๕๕๘ เพื่อ ใหก ลุมประ เทศท่ี มี ความ
แข็งแกรงในภูมิภาค สามารถสรางโอกาสและรับมือกับส่ิงทาทาย      
ดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหมเพื่อให
ประเทศสมาชิกมีสภาพความเปนอยูท่ีดี สามารถประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไดอยางสะดวกมากย่ิงข้ึน ตลอดจนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน องคประกอบประชาคมอาเซียนจะประกอบดวย ๓ เสาหลัก 
ไดแก 

๑. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN 
Political-Security Community, APSC) 

๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community, AEC) 

๓.  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community, ASCC) 

กองทัพบกนับวาเปนองคกรหนึ่งท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ในเสาหลักดานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ซ่ึงรับผิดชอบ
การปฏิบัติในดานความม่ันคง เพื่อเปนการเตรียมการของหนวยในการ
รวมกลุมเปนประชาคมอาเซียน ผูบัญชาการทหารบกไดกรุณาส่ังการ... 

 “เน่ืองจากประเทศกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 
๒๕๕๘ กองทัพบกจะเปนหนวยงานหลักหนวยงานหน่ึงในการ
ดําเนินการทางดานเร่ืองภัยพิบัติ การกอการรายและการรักษา
สันติภาพน้ันจําเปนอยางยิ่งที่กองทัพจะตองมีการเตรียมพรอมดาน
บุคลากร อาวุธยุทโธปกรณโดยเฉพาะอยางยิ่งดานทัศนคติ ความรู 
ทักษะภาษา การกลาแสดงออกและขีดความสามารถของกําลังพล    
ที่จะตองมีการปรับเปล่ียนตามสิ่งแวดลอมภายนอก เพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียนในอนาคต” 

 ความรวมมือในการดําเนินงานดานความม่ันคงของ
กองทัพบก ประกอบดวย ๔ ดานหลัก คือ 

๑) การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ (Humanitarian Assistance and 
Disaster Relief : HADR) 

๒)  การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping 
Operation : PKOs) 

๓)  การแพทยทางทหาร (Military Medicine : 
MM) 

๔)  ก า ร ต อ ต า น ก า ร ก อ ก า ร ร า ย  (Counter 
Terrorism : CT) 

หนวยทหารจะตองเตรียมกําลังพลและอาวุธยุทโธปกรณใหมี
ความพรอมท่ีจะปฏิบัติภารกิจตามความรวมมือดานความม่ันคงท้ัง ๔ 
ดาน ดังกลาว กรมยุทธศึกษาทหารบก ซ่ึงเปนหนวยงานมีหนาท่ีในการ
เตรียมกําลังดานการฝกศึกษาของกองทัพบก ไดกําหนดนโยบายดาน
การฝก เพื่อใหหนวยมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบ 
ไดกําหนดนโยบายการฝกท่ีเนนใหหนวยปฏิบัติใน ป พ.ศ.๒๕๕๗ โดย
กําหนดให การฝกเปนงานสําคัญเรงดวนสูงสุดของกองทัพบก ท้ังยังเปน
พื้นฐานของการปองปรามท่ีไดผลและมีประสิทธิภาพเปนการสรางทหาร
ใหมีคุณภาพ เปนท่ีรักศรัทธาของประชาชน ดังนั้น หนวยตองดําเนินการ
ฝกอยางหนักเพื่อเปนหลักประกันวาจะตองไมมีทหารเสียชีวิตในการรบ 
และหนวยพรอมท่ีจะปฏิบัติการรบตอภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยไดกําหนด
หลักการฝกท่ีสําคัญ ๕ ประการ 

๑. ใชหลักนิยมท่ีเหมาะสม 
๒. ฝกอยางท่ีจะรบ 
๓. การฝกท่ีเนนผลการปฏิบัติ 
๔. การฝกเพื่อดํารงความสามารถ 
๕. การฝกหนวยหลายระดับพรอมกัน 

ในการฝกไดกําหนดใหหนวยทําการฝกเปนบุคคลและเปน
หนวย เพื่อฝกฝนกําลังพลใหมีทักษะความชํานาญและขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการรบ เปนบุคคลและเปนหนวยใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝกท่ีสําคัญ ดังนี้ 

การฝกทหารใหม มุงหมายเพื่อฝกฝนบุคคลพลเรือนให มี
ความรูวิชาการทหารเบ้ืองตน ในวิชาตางๆ คือ วิชาทหารท่ัวไป วิชาการ
ใชอาวุธ และวิชายุทธวิธี ปลูกฝงจิตใจใหเปนผูมีคุณธรรม มีอุดมการณ
แหงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตลอดจนความมีระเบียบ
วินัยและกิริยามารยาทท่ีดีงาม 

การฝกทหารใหมเฉพาะหนาที่ มุงหมายเพื่อสอนและฝกให
ทหารใหมมีความรูเฉพาะตําแหนงท่ีไดรับการบรรจุ มีขีดความสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันเปนชุดกับผูนําหนวยและทหารท่ีผานการฝกมาแลว 
ท้ังในการฝกและการปฏิบัติการรบ 

การฝกตามหนาที่ มุงหมายเพื่อใหกํา ลังพลของหน วย
สนับสนุนการรบและการชวยรบไดรับการฝกตามหนาท่ีเฉพาะของตน 
จนสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางสอดคลอง และเปนการประเมิน
ความพรอมดานการสนับสนุนการรบของหนวยในการสนับสนุนภารกิจ
ใหกับหนวยดําเนินกลยุทธตามสถานการณตางๆ 

การฝกงานในหนาที่นายทหารประทวน และนายทหาร
สัญญาบัตร มุงหมายเพื่อดํารงรักษาความชํานาญของนายทหาร       
ช้ันประทวนและนายทหารสัญญาบัตรในกิจเฉพาะเปนบุคคลและพัฒนา
ความรู สรางความชํานาญในเรื่องอื่นท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถใหมาก
ข้ึนหรือแกไขจุดออน ขอบกพรองจากผลการปฏิบัติงานหรือการฝกท่ีผานมา 

การฝกยิงปนประจําป มุ งหมายเพื่อฝกทบทวน เพิ่ม
ความคุนเคยและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการใชอาวุธประจํากายของ
นายทหารช้ันสัญญาบัตร นายทหารช้ันประทวน และพลทหาร ใหเกิด
ความเช่ือม่ันในการใชอาวุธประจํากายในการปฏิบัติการรบ 

การฝกเดินทางไกลและพักแรม มุงหมายเพื่อฝกความอดทน
ของทหารเปนบุคคลและเปนหนวย เปนสวนรวม เพื่อใหผูบังคับบัญชา
สามารถประเมินคาขีดความสามารถของกําลังพลตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถในการเคล่ือนท่ีดวยเทาใหสามารถสนองตอบภารกิจในการ
ใชหนวยทางยุทธวิธีไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกสภาพภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศ 

การฝกเปนหนวย หมู ตอน หมวด มุงหมายเพื่อใหกําลังพล
ของหนวยในระดับ หมู ตอน หมวด มีความคุนเคย และมีความชํานาญ
ตอการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามสถานการณตางๆการบังคับบัญชาใน
สนามและปลูกฝงใหทหารมีความรูความสามารถในการประสานงานกัน
ระหวางบุคคล รูจักความรับผิดชอบในตําแหนงหนาท่ีของตนและหนวย 
ใหมีความสามารถในการใชอาวุธประจํากาย อาวุธประจําหนวย การ
ปรนนิบัติบํารุงอาวุธยุทโธปกรณ มีความรูความสามารถเปนบุคคลใน
การปฏิบัติการรบตามตําแหนงหนาท่ีและสามารถทดแทนหนา ท่ีอื่น
ภายในหนวยของตนไดเม่ือจําเปน และใหมีโอกาสฝกปฏิบัติการรบ
รวมกันเปนหนวยตามลักษณะการปฏิบัติตามยุทธวิธี จนบังเกิดความ
แนนแฟนและเคยชินต้ังตายามปกติ 

การฝกเปนหนวยกองรอย มุงหมายเพื่อใหกําลังพลในหนวย
กองรอย มีความชํานาญเปนบุคคลและเปนหนวยทหารขนาดเล็ก ในการ
ปฏิบัติการรบตามสถานการณทางยุทธวิธีตางๆ ตลอดจนการบังคับ
บัญชาในสนามและปลูกฝง ใหกํ า ลังพลในหนวยมีความรู  มี ขีด
ความสามารถในเรื่องบุคคลทําการรบ การปฏิบัติเปนชุด/หนวยทหาร
ขนาดเล็กอยางมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ใหมีความคุนเคย
กับการแกปญหาท่ีอาจตองเผชิญในเวลาปฏิบัติการรบ รู จักการ
ประสานงาน/ปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยตามลักษณะการปฏิบัติ
ทางยุทธวิธี 

การฝก เปนหน วยกองพัน  มุ งหมายเพื่ อ ให กํ า ลังพล            
มีความคุนเคย และมีความชํานาญในการปฏิบัติการรบเปนหนวยกองพัน
ตามสถานการณตามยุทธวิธี ตลอดจนการบังคับบัญชาในสนามและ
ปลูกฝงใหกําลังพลมีความรู ความสามารถ มีความคุนเคยกับการ
แกปญหาท่ีอาจจะตองเผชิญในเวลาปฏิบัติการรบ รูจักประสานงานใน
หนาท่ีผูบังคับหนวยและฝายอํานวยการกับหนวยเหนือหนวยใกลเคียง 
และหนวยสนับสนุน ตลอดจนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางเหลา เชน 
เหลาทหารราบ ทหารมา ทหารปนใหญ ทหารชาง เปนตน 

การตรวจสอบการฝกเปนหนวยกองรอย ณ ศฝยว.ทบ.
สําหรับหนวยที่จะเขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จชต.และการฝกเปนหนวย
กองรอยในพ้ืนที่ จชต.มุงหมายเพื่อเตรียมความพรอมท้ังทางดานกําลังพล 
ยุทโธปกรณ รวมท้ังเทคนิคและทักษะในการทํางานของหนวยท่ีจะลงไป
ปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ี จชต. 

การฝกรวม ทบ. – ทร. – ทอ. มุงหมายเพื่อใหผูบังคับบัญชา 
ฝายอํานวยการ เจาหนาท่ีของหนวยตลอดจนกําลังพลท่ีเกี่ยวของมี
ความรู ความเขาใจ และคุนเคยในการปฏิบัติการยุทธรวมระหวาง ทบ. – 
ทร. และ ทบ. – ทอ. เพื่อพัฒนาแนวความคิดในการฝกรวมใหมีความ
เหมาะสมและทันสมัย 

การฝกซักซอมและทดสอบแผนปองกันประเทศและการ
ปฏิบัติการในพ้ืนที่สวนหลัง ทภ.๑-๔ มุงหมายเพื่อใหผูบังคับบัญชา 
ฝายอํานวยการ และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ และ
คุนเคยตอการปฏิบัติตามแผนปองกันประเทศ โดยใหมีการเตรียมการใน
รายละเอียดต้ังแตในยามปกติ ตลอดจนเปนการปรับปรุงพัฒนาแผน
ปองกันประเทศใหมีความเหมาะสมและพัฒนาแนวความคิดในการฝกให
เหมาะสม ทันสมัยสามารถตอบสนองภารกิจและนโยบายในการ
ปฏิบัติการทางทหารท่ีไดรับมอบหมาย 

การฝกกองรอยเตรียมพรอมของ ทภ.(ทภ.๑-๔) มุงหมาย
เพื่อใหผูบังคับบัญชาและกําลังพล ท่ีบรรจุในกองรอยเตรียมพรอม ทภ.
ไดรับการฝกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ 
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ของหนวยท่ีไดจัดทําข้ึน และสามารถเคล่ือนยายกําลังเขาปฏิบัติการใน
พื้นท่ีไดอยางทันเวลา ทดสอบระบบการควบคุมและอํานวยการในการใช
หนวยกองรอยเตรียมพรอมในการปฏิบัติการ พัฒนาและปรับปรุง รปจ.
ในการปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนของหนวย 

การฝกหนวยพรอมรบเคล่ือนที่เร็วของ ทบ. มุงหมายเพื่อ
การฝกการปฏิบัติการรบของทุกหนวยท่ีประกอบกําลังเปนหนวยพรอม
รบเคล่ือนท่ีเร็วของ ทบ. ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางประสาน
สอดคลองกัน ฝกกําลังพลใหมีความชํานาญในการปฏิบัติตางพื้นท่ีและ
ในพื้นท่ีท่ีมีความยากลําบาก ตรวจสอบขอบกพรองและวิธีแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนเม่ือทําการฝก กอนท่ีหนวยจะตองประสบปญหาเม่ือตองเขา
ปฏิบัติงานจริง ทดสอบระบบการสงกําลังของ ทภ.ในพื้นท่ีจริงซ่ึงไมเคย
ปฏิบัติงานรวมกัน 

การฝกเปนหนวยกรมเปาหมาย (กรม ร.ฉก.) มุงหมายเพื่อ
เปนการฝก/ทดสอบความพรอมในการใชกําลังขนาด กรม ร.ฉก.ในเรื่อง
ของการวางแผน ประสานงานตลอดจนการควบคุมบังคับบัญชาหนวยท่ี
ประกอบกําลังใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางประสานสอดคลอง
และมีประสิทธิภาพต้ังแตในสภาวะปกติ 

การฝกแกปญหาที่บังคับการทางการสงกําลังบํารุง ทภ.    
มุงหมายเพื่อฝกการอํานวยการ การวางแผน และการควบคุมทางการ
สงกําลังบํารุงของผูบังคับหนวยของ ทภ.และหนวยใชระดับกองพล ใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติตามแผนปองกันประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทดสอบแผน พัฒนาแผน และ รปจ.ทางการสงกําลังบํารุง ในการปฏิบัติ
ตามแผนปองกันประเทศ 

การฝกของหนวย กกล.ทพ.ทภ. มุงหมายเพื่อฝกทบทวน
ใหกับกําลังพลของหนวย ทพ. ต้ังแตการฝกระดับเบ้ืองตนและพัฒนาไป
ถึงข้ันมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเมือง, การขาว, 
การปฏิบัติการจิตวิทยา, การชวยเหลือประชาชนและการรักษาพยาบาล
ในข้ันตนได สามารถใชอาวุธประจํากายและประจําหนวยตลอดจน
สามารถปรนนิบัติบํารุงไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ เปนผูมีรางกาย
แข็งแรง มีความอดทนตอการปฏิบัติหนาท่ี มีวินัยดีงาม มีขวัญและ
กําลังใจดี ยึดม่ันในแบบธรรมเนียมทหาร มีความซ่ือสัตยตอหนา ท่ี
ผูบังคับบัญชาและหมูคณะ 

การฝกหลักสูตรพิเศษของ รอย.ฝรพ.มุงหมายเพื่อใหกําลัง
พลนายทหารช้ันสัญญาบัตรและนายทหารช้ันประทวนมีความรู และมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่ม ข้ึน สามารถนําเอาความรู
ประสบการณ วิธีการปฏิบัติ ไปทําการฝกสอนกําลังพลภายในหนวย   
ของตนไดโดยเนนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ     
กอความไมสงบ 

การฝกพลประจําเคร่ืองมือชวยเหลือผูประสบภัย และ
บรรเทาสาธารณภัย มุงหมายเพื่อฝกพลประจําเครื่องมือชวยเหลือ
ผูประสบภัยใหมีขีดความสามารถพรอมท่ีจะปฏิบัติงานในการชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือไดรับการประสานหรือรองขอ   
จากสวนราชการในพื้นท่ี 

การฝกการคนหาและชวยเหลือ อากาศยาน และเรือ        
ที่ประสบภัย มุงหมายเพื่อใหกําลังพลเกิดความชํานาญในการคนหา 
ชวยเหลืออากาศยาน และเรือท่ีประสบภัย และพัฒนาศักยภาพให
สอดคลองกับความกาวหนาของอุปกรณ/เครื่องมือตามเทคโนโลยีท่ีมี
ความทันสมัยมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

การฝกกองรอยควบคุมฝูงชนของ ทภ., พล.ม.๒ รอ. และ 
นปอ. มุงหมายเพื่อใหกําลังทหารท่ีไดรับมอบภารกิจใหปฏิบัติงานในการ
ควบคุมฝูงชน มีความรูทักษะ และขีดความสามารถ ความชํานาญ      
ในเรื่องการแกไขและยับย้ังการกอความไมสงบ การปองกันการ         
กอจลาจล การใชอุปกรณเสริมพิเศษขอจํากัดตางๆ และสามารถ
ปฏิบัติการไดอยางถูกตองตามหลักการเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย 

การฝกและตรวจสอบการฝกกองรอยเคร่ืองยิงหนัก กรม 
ร./ม. มุงหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบขีดความสามารถของกําลังพล
และยุทโธปกรณของรอย.ค.หนัก กรม ร./ม. ใหสามารถนําไปใชในการยิง
สนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และการแกปญหาตามสถานการณ
การฝกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก ทภ.๑-๔ มุงหมายเพื่อเพิ่มพูน
ความรูความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติของหนวยทหาร
ขนาดเล็กท่ีจัดต้ัง ข้ึน ใหมีความรู ในสถานการณการปองกันและ
ปราบปรามการกอความไมสงบ เทคนิคการปฏิบัติของหนวยทหารขนาด
เล็ก หลักการลาดตระเวนและเทคนิคการลาดตระเวน หลักการพื้นฐาน
การปฏิบัติการลับ การปฏิบัติงานดานการขาวการปฏิบัติการจิตวิทยา 
และงานดานกิจการพลเรือน การตอสูดวยมือเปลา/อาวุธส้ัน และศิลปะ
ปองกันตัว ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน
ในพื้นท่ี 

นอกจากการฝกดังกลาวขางตน ยังไดกําหนดใหมีการแขงขัน
การฝกเพื่อเปนการกระตุนใหหนวยพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการรบอยางตอเนื่องและสรางแรงจูงใจใหกําลังพลของกองทัพบก 
ไดรับการกวดขันในดานการฝก โดยมีการแขงขันการฝก ดังนี้ 

 การแขงขันหนวยทหารทรหด 
 การแขงขันหนวยทหารขนาดเล็กของ ทบ. 
 การแขงขันหนวย หมู ตอน หมวดของ ทบ. 



 

 

การฝกของหนวย สูประชาคมอาเซียน  

 การแขงขันการฝกทหารใหม 
 การแขงขันและตรวจสอบหนวยกองพันของ ทบ. 
 การแขงขันทหารพรานของ ทบ. 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การฝกของหนวยถือวาเปนงาน
สําคัญลําดับแรกสําหรับทหารยามปกติเพื่อเตรียมกําลังใหพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติการจนบรรลุภารกิจตามท่ีกองทัพบกมอบหมายไดอยาง มี
ประสิทธิภาพในการจัดการฝกนั้น ผู บังคับหนวย ฝายอํานวยการ 
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของและกําลังพลทุกนาย จะตองวางแผนออกแบบ
จัดการฝกและพัฒนาการฝกใหสอดคลองกับภารกิจ และแผนการ
ปฏิบัติงานของหนวย ตลอดจนสอดคลองกับทรัพยากรท่ีไดรับการ     
แบงมอบจากกองทัพบก เพื่อเตรียมกําลังใหมีความพรอมในการปฏิบัติ
จนไดรับชัยชนะเหนือขาศึกโดยกําลังพลปลอดภัยหรือสูญเสียนอยท่ีสุด 
การฝกแบบคุณภาพ หรือการประกันคุณภาพการฝก เปนแนวความคิด
ของกองทัพบกท่ีจะเปนเครื่องมือชวยใหผูบังคับหนวยประเมินระบบการ
ฝก สะทอนใหเห็นแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาการฝกใหมีคุณภาพ
สอดคลองกับภารกิจและทัพยากรท่ีมีอยู เพื่อใหม่ันใจไดวาการฝกจะ
เปนไปอยางมีมาตรฐาน มีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน ตลอดจนมีการวางแผนจัดการฝกไดตรงตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย มีการมองภาพการฝกอยางครบถวนท้ังระบบต้ังแตตนจนจบ 
มีการพิจารณาปจจัยตางๆไดอยางครบถวน เชน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
การวางแผนการฝก การกําหนดตารางการฝก การจัดการฝก และการ
ประเมินผลการฝก 

แนวความคิดในการสรางระบบการประกันคุณภาพการฝก 
พิจารณาจากระบบการฝกท่ีมีคุณภาพ คือ ระบบการฝกท่ีใชการปฏิบัติ
จริงเปนพื้นฐาน กําหนดข้ันตอน การจัดการของระบบ ตามทฤษฎีวงลอ
คุณภาพ การบริหารงานแบบคุณภาพ PDCA คือดําเนินการเปน
วงรอบ ๔ ข้ันตอน ครบหนึ่งวงรอบและใหมี ๒ เงื่อนไข คือ การ
สนับสนุน และการกํากับดูแลของผูบังคับบัญชาทุกระดับ การดําเนินการ
ในทุกข้ันตอนของวงรอบในเวลา ๑ ป หนวยท่ีทําการฝกจะทําการฝก
แบบคุณภาพครบหนึ่งวงรอบและจะทําซํ้าเปนวงรอบในปตอไป เพื่อใหผล
การฝกมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกองทัพบกกําหนด ดังนี้ 

 

P คือ การวางแผนการฝก (Plan) เพื่อใหผูรับผิดชอบการฝก
วางแผนการฝกและออกแบบการฝกใหสอดคลองและตอบสนองภารกิจ
ของหนวยใหมากท่ีสุด ใหผูรับการฝกทราบวาตองปฏิบัติงานอะไร        
มีลําดับการปฏิบัติอยางไร และมาตรฐานการฝกท่ีตองการเปนอยางไร 

D คือ การดําเนินการฝก (Do) เพื่อใหหนวยทําการฝกให
ไดผลตามวัตถุประสงค และเปนไปตามระเบียบหลักสูตรการฝกของแต  
ละงานการฝกและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

C คือ การประเมินผลการฝก (Check) เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติในแตละข้ันตอน และประเมินผลการฝกวาไดผลเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดหรือไมเพียงใด 

A คือ การพัฒนาการฝก (Action) เพื่อหาวิ ธีการฝก ท่ี
เหมาะสมมีการพัฒนาการฝกอยูตลอดเวลาโดยเนนการปรับปรุง
พัฒนาการทํา PDC ท่ีไดทํามาแลว เพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคของ
การฝกท่ีตองการมากท่ีสุด 

เง่ือนไข 
การสนับสนุน (Support) คือ การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจะ

ใชในการจัดระบบการฝกแบบคุณภาพในทุกข้ันตอน ไดแก เวลา, 
งบประมาณ, นโยบาย, กําลังพล, สป.๓, สป.๕/เปา, เครื่องชวยฝกและ
อาวุธยุทโธปกรณท่ีเกี่ยวของอื่นๆ 

การกํากับดูแล (Supervise) ของผูบังคับบัญชา คือ ในทุก
ข้ันตอนการฝก/การปฏิบัติ ทุกระดับหนวย ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน
ตองมีความเขาใจ ใหความสําคัญ เอาใจใสกํากับดูแลการจัดระบบการ
ฝกแบบคุณภาพในทุกข้ันตอน 

ส่ิงสําคัญท่ีสุดในการท่ีจะทําการฝกของหนวยมีคุณภาพให
สามารถตอบสนองภารกิจตามท่ีกองทัพบกมอบหมาย ตลอดจนภารกิจ
ตามความรวมมือในการดําเนินงานดานความม่ันคงในการเข า สู
ประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ตัวผูบังคับหนวยทุกระดับ 
จะตองใหความสนใจในการวางแผนอํานวยการ ควบคุมกํากับดูแล การ
ฝกอยางจริงจัง เต็มขีดความสามารถ แสดงตนเปนตัวอยางท่ีดี มีสวน
รวมในการฝก มีการบริหารทรัพยากรท่ีไดรับการจัดสรรจากกองทัพบก
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหหนวยเกิดความพรอมรบอยางแทจริง 


