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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบัน       โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ส่วนวิชาทหาร  กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
          MS 1001 การจัดกองทัพบกและหน่วยทหาร 

             (Organization Royal Thai Army Branch of Service )   

2. จ านวนหน่วยกิต   
  1 (1-0-2)    

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
 หลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
 ประเภทรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
พ.อ.กฤษณพร  กูลประสูตร์ (หน.วิชา) 
พ.อ.รัฏฐกรณ์  ไทยสีหราช 
พ.อ.คมกฤช  เวกชาลิกานน 
พ.อ.พิงการ  สายจันทร์ 
พ.ท.สมนึก วีรธรรมเลขา  

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน  
 ภาคการศึกษาท่ี ๑ ช้ันปีท่ี ๑   

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
     ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
     ไม่มี  

8.  สถานที่เรียน  
 อาคารเรียน ข สกศ.รร.จปร. 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
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25 เม.ย.60 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1  ให้นักเรียนนายร้อยทราบภารกิจการจัดส่วนราชการ 
1.2  ให้นักเรียนนายร้อยทราบประวัติความเป็นมา บทบาท และพันธกิจของเหล่าทหารของ

กองทัพบก  
1.3  ให้นักเรียนทราบเหล่าทหารท้ัง 17 เหล่าในกองทัพ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ควรจัดให้มีกรณีศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์ 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดส่วนราชการ และเหล่าทหารของกองทัพบก  บทบาท และ

พันธกิจของเหล่าทหารของกองทัพบก  ท้ังในยามปกติ และยามสงคราม รวมถึงท่ีต้ังของหน่วยทหาร 
และความรู้เบ้ืองต้นของเหล่าทหารในกองทัพบก 

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

14  1 - 30 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่  นนร. เป็น
รายบุคคล     

สัปดาห์ละ 2 ชม. วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๐๐ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของ นนร. 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
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1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

1.1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กร และสังคม 

1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น า และผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละวิชาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1.2  วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้  
สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนวิเคราะห์  ใช้ส่ือการ

สอนโดย powerpoint คลิป VDO 
 

1.3 วิธีการประเมินผล  
                1.3.1 การตั้งค าถามในช้ันเรียน 
               1.3.2 การส่งงานมอบ 
                1.3.3 การสอบโดยอาจารย์ การสอบประจ าภาค 
 
 
 
2.  ความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
      2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางวิชาทหาร   
2.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
      ฉายวีดีทัศน์ เป็นกรณีศึกษา แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง การแก้ปัญหา  
2.3 วิธีการประเมินผล 

                2.3.1 การตั้งค าถามในช้ันเรียน 
               2.3.2 การส่งงานมอบ 
                2.3.3 การสอบโดยอาจารย์ การสอบประจ าภาค 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

มีความคิดอย่างมีวิจารณญานท่ีดี 
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3.2 วิธีการสอน 
                3.3.1 การตั้งค าถามในช้ันเรียน 
               3.3.2 การส่งงานมอบ 
                3.3.3 กานน าเสนอในช้ันเรียน 
          3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของ นนร.  

ประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงจากผลงาน เช่นการประเมินผลจากการน าเสนอในช้ัน
เรียน การทดสอบ การซักถาม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.4.1 สามารถวางแผน และรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง และ

สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
4.4.2 รู้จักบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงาน

บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น า และผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

 
4.2 วิธีการสอน 

                  4.2.1 จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มวิเคราะห์กรณีศึกษา 
                4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
                4.2.3 การน าเสนอผลงาน 

4.3 วิธีการประเมิน 
4.3.1 ตรวจและสังเกตการณ์ท างานเป็นบุคคล และท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
4.3.2 ประเมินจากล าดับการเตรียมการในการน าเสนอ  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
     มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลท้ังการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้

สัญญลักษณ์ 
5.2 วิธีการสอน 
      ให้นักเรียท ามายแมพปิ้ง พร้อมเขียนค าอธิบาย 
5.3 วิธีการประเมิน  

ประเมินจากการพรีเซ้นท์ของนักเรียนนายร้อย 
6. ทักษะวิชาชีพทหาร 
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6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร 
                มีความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผู้บังคับหมวดของหน่วยรบ รู้บทบาทเหล่า
ต่างๆ รู้พื้นฐานการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่น 
และประเทศชาติ 

6.2 วิธีการสอน 
6.2.1 บรรยายหน้าช้ันเรียน 
6.2.2 ให้สถานการณ์โดยมอบบ่งการให้นักเรียนแก้ปัญหา 

6.3 การประเมินผล 
      6.3.1 ถามปัญหาหลังจากนักเรียนน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

6.3.2 ประเมินโดยอาจารย์ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อ

ที่ใช ้
หมายเหตุ 

1 -กล่าวน าในเรื่อง กฎระเบียบ
ข้อบังคับ การท างานร่วมกัน 
การเสียสละ และความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
-วัตถุประสงค์ในการเรียน 
-แนะน าในเรื่อง ภารกิจ การ
จัด ทบ. ประวัติความเป็นมา
ของกองทัพบก เหล่าทหาร
ท้ัง 17 เหล่าโดยเริ่มจาก
เหล่ารบ และเหล่าสนับสนุน
การรบ  
-เหล่าทหารราบ 

2 - การบรรยายโดยอาจารย์  
- เอกสารต าราประกอบ 
- Powerpoint คลิป VDO 
- การถามตอบ 
- แบบฝึกหัดส่งท้ายช่ัวโมง 

โดยครู 
5 คะแนน 

2 -ประวัติความเป็นมา ภารกิจ
การจัด คุณลักษณะเฉพาะ 
และขีดความสามารถ 

2 - การบรรยาย 
- Powerpoint คลิป VDO 
- การถามตอบ 

โดยครู 
5 คะแนน 
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-เหล่าทหารม้า 
-เหล่าทหารปืนใหญ่ 

- แบบฝึกหัดส่งท้ายช่ัวโมง 

3 - ประวัติความเป็นมาภารกิจ 
การจัด คุณลักษณะเฉพาะ 
และขีดความสามารถ 
- เหล่าทหารช่าง 
- เหล่าทหารส่ือสาร 

2 - การบรรยาย 
- Powerpoint คลิป VDO 
- การถามตอบ 
- แบบฝึกหัดส่งท้ายช่ัวโมง 
- มอบงานแบ่งกลุ่ม 

โดยครู 
5 คะแนน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อ

ที่ใช ้
หมายเหตุ 

4 - ประวัติความเป็นมาภารกิจ 
การจัด  
- เหล่าทหารขนส่ง 
- เหล่าทหารสรรพาวุธ 

2 - การบรรยาย 
- ให้นัก เรียนแต่ละก ลุ่ม

น าเสนอ 
   หน้าช้ันเรียน 
- Powerpoint คลิป VDO 
- แบบฝึกหัดส่งท้ายช่ัวโมง 
- การถามตอบ 
- งานมอบ 

โดยครู  
10 คะแนน 

5 - ประวัติความเป็นมาภารกิจ 
การจัด  
- เหล่าทหารสารวัตร 
- เหล่าทหารพระธรรมนญู 
- เหล่าทหารพลาธิการ 
- เหล่าสารบรรณ 

2 - การบรรยาย 
- Powerpoint คลิป VDO 
- แบบฝึกหัดส่งท้ายช่ัวโมง 
- การถามตอบ 
- งานมอบ 

โดยครู 
5 คะแนน 

6 - ประวัติความเป็นมาภารกิจ 
การจัด 
- เหล่าการเงิน 
- เหล่าทหารการข่าว 
- เหล่าแผนท่ี 
- เหล่าการเงิน 

2 - การบรรยาย 
- Powerpoint คลิป VDO 
- การถามตอบ 
- แบบฝึกหัดส่งท้ายช่ัวโมง 
 

 โดยครู 
5 คะแนน 

สอนเสริม - ประวัติความเป็นมาภารกิจ 1 - การบรรยาย โดยครู 
5 คะแนน 
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การจัด 
- เหล่าแพทย์ 
- เหล่าทหารการสัตว์ 

- Powerpoint คลิป VDO 
- การถามตอบ 
- แบบฝึกหัดส่งท้ายช่ัวโมง 

สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อ

ที่ใช ้
หมายเหตุ 

7 - สอบ 2 สอบโดยข้อสอบปรนัย 60 
คะแนน 

2. แผนการประเมินการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล(%) 

-นักเรียนมีความ
รับผิดชอบใน
หน้าท่ี เข้าเรียน
ตรงเวลา 
-แสดงออกถึง
วินัย 

1.1.2 
1.1.3 

-ตรวจสอบยอดการ
เข้าช้ันเรียน 
-สังเกตการปฏิบัติ
เมื่อหัวหน้าตอนส่ัง
และการปฏิบัติตาม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 

-การถามตอบต่อ
นักเรียน การ
แสดงความ
คิดเห็น 

2.1.1 -การซักถามในช้ัน
เรียน 
-ความเข้าใจในการ
ตอบแบบฝึกหัด 

2 5% 

-นักเรียนเห็น
ความส าคัญของ
แต่ละเหล่าทหาร 
และวิธีการขอรับ
การสนับสนุน
ของแต่ละเหล่า 

2.1.1 
3.1 
6.1 

-การซักถาม
หลังจากนักเรียนได้
ชมคลิปกรณีศึกษา
ถึงมุมมองและ
แนวความคิด 

3 5% 

-การให้เหตุผล
ของนักเรียน ใน
การตอบค าถาม 

2.1 
3.1 
5.1 

-การออกมา
น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

4 5% 
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กิจกรรม 
ผลการ
เรียนรู้ 

วิธีการประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล(%) 

สอบประจ าภาค 
 สอบประจ าภาค

การศึกษาโดยใช้
ข้อสอบปรนัย 

7 
80% 

 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
1.1 รส.๑ กองทัพบก , รส.11-16 , รส.11-17 , รส.11-21, รส.24ข5 , รส.24-18 , รส.24-20 

          1.2 แนวสอนวิชาการจัด ทบ. 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
2.1 พ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 
2.2 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม  

พ.ศ.2522 
เอกสารและข้อมูลแนะน า  
          อจย. และ อฉก. 

. หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย นนร. 
    อาจารย์หัวหน้าวิชา  จัดท าแบบสอบถาม (ปม.1) ส าหรับให้นักเรียนท าการประเมินอาจารย์ทุก
ท่านท่ีเข้าท าการสอนในเรื่อง การเตรียมการ และวิธีสอนของอาจารย์ตามหลักวิชาครูทหาร (ยึดตาม
คู่มือวิชาครูทหารกองบัญชาการกองทัพไทย) รวมทั้งบรรยากาศ และส่ิงอ านวยความสะดวกใน
ห้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ โดยรับข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อท าการปรับปรุงในโอกาส
ต่อไป 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ประเมินโดยคณะกรรมการก ากับมาตรฐานของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
และตัวผู้อ านวยการกองวิชาเอง ซึ่งจะท าให้รู้ว่าประสิทธิภาพของอาจารย์ท่านใดท่ีควรปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม 

3. การปรับปรุงการสอน 
อาจารย์หัวหน้าวิชาจะท าการประมวลผลการประเมินทุกรายการ ประกอบผลการศึกษาของ 

นักเรียนเพื่อหาข้อควรปรับปรุงอันท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน แล้วจัดท ารายงาน
สรุปผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาการสอน น าเรียนผู้อ านวยการส่วน
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วิชาทหาร เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป ท้ังนี้จ าเป็นต้องให้ความรู้ในเรื่องการวิจัยในช้ัน
เรียนให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านก่อนด้วย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ นนร. 
ส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน 

การศึกษาเพื่อตรวจสอบ และก ากับดูแลในเรื่องเอกสารประกอบการสอน และการออกข้อสอบของทุก
รายวิชา เพื่อให้มีการจัดการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดระบบการทบทวน และวางแผน 

ปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชาไว้  โดยให้อาจารย์ประจ าวิชาท าการประมวลผลการประเมินทุกรายการ 
ประกอบผลการศึกษาของนักเรียนเพื่อหาข้อด้อยท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียน การสอน แล้ว
จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาการสอน น าเรียนอาจารย์
หัวหน้าวิชาเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และสรุปน าเรียนผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร ให้พิจารณา
อนุมัติแผนปรับปรุงประสิทธิผลบังคับใช้ในปีการศึกษาต่อไป และส่วนวิชาทหารฯ ได้จัดต้ัง ส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. (เพื่อพลาง) มีหน้าท่ีก ากับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชา
ทหารท่ีส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับผิดชอบท าการฝึก/สอนให้กับนักเรียนนาย
ร้อย โดยท าการตรวจสอบรายการมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าท้ัง 10 มาตรฐานด้วย 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/หัวหน้าวิชา  
      พ.อ.                                                          วันท่ีรายงาน   26  เม.ย.61 
   ( กฤษณพร  กูลประสูตร์ )  
 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     

................................................................        วันท่ีรับรายงาน  25 เม.ย.61 


