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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบัน       โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ส่วนวิชาทหาร  กองวิชาเหล่าก าลังรบ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
MS 1003 บุคคลท าการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน 
             ( Basic Combat skills )   

2. จ านวนหน่วยกิต   
  2  (2 – 0 - 4)    

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

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
พ.อ.สัญญา    ยอดพรมทอง     (หน.วิชา) 
พ.ท.ประเสริฐ   ประสมทรัพย์ 
พ.ท.นฤดล      รักธรรม             
พ.ท.สมภาร     เสาวโร 
พ.ต.สมพร      จิตรตรง        

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน  
 ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปีท่ี 1   

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
ไม่มี  

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
ไม่มี  

8.  สถานที่เรียน  
อาคารเรียน ข. สกศ.รร.จปร.  

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
30 ส.ค.60 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1  เพื่อให้ นนร. เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองให้เป็นนักรบท่ีแข็งแกร่ง 
1.2  เพื่อให้ นนร. ทราบภารกิจ การจัด และขีดความสามารถของหน่วยระดับหมู่ปืนเล็ก 

1.3  เพื่อให้ นนร. มีพื้นฐานทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในยุทธวิธีที่เกี่ยวข้อง 
1.4  เพื่อให้ นนร. สามารถน าหลักการการปฏิบัติตามระเบียบการน าหน่วย มาใช้ในการปฏิบัติ

ทางยุทธวิธีได้  
1.5  เพื่อให้ นนร. มีทักษะในการวางแผน การออกค าส่ังการรบส าหรับหน่วยในระดับชุดยิง ใน

การปฏิบัติการรบได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ควรจัดให้มีกรณีศึกษา เพื่อให้ นนร. ได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดความช านาญในต าแหน่งหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติการทางยุทธวีธีส าหรับหน่วยในระดับชุดยิง 
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ฝึก และศึกษาเพื่อปูพื้นฐานทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในยุทธวิธีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถน า
หลักการการปฏิบัติตามระเบียบการน าหน่วย มาใช้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธี ฝึกให้มีทักษะในการวางแผน 
และการออกค าส่ังการรบส าหรับหน่วยในระดับชุดยิง ในการเข้าปฏิบัติการรบได้    

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชม.  - - - 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ นนร. เป็นรายบุคคล     
  ทุกวัน พุธ , พฤหัสบดี  เวลา 1300 – 1500 ท่ีกองวิชาเหล่าก าลังรบฯ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของ นนร. 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
1.1.2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
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1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.1.4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละวิชาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1.2  วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้  
1.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนวิเคราะห์ ใช้ส่ือ

การสอนโดย Powerpoint คลิป VDO 
1.2.2. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
1.2.3. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 

1.3 วิธีการประเมินผล  
1.3.1. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
1.3.2. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
1.3.3. สอบโดยอาจารย์ สอบประจ าภาค 

2.  ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1.1. มีความรู้และความเข้าใจทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
บูรณาการ พลศึกษา ลักษณะผู้น า วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิชาทหาร เพื่อการประยุกต์ใช้กับ
งานทางด้านท่ีเกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
2.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนวิเคราะห์ ใช้ส่ือ

การสอนโดย Powerpoint คลิป VDO 
2.2.2. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
2.2.3. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
2.3.2. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
2.3.3. สอบโดยอาจารย์ สอบประจ าภาค 

3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1.1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
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3.2  วิธีการสอน 
3.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนปฏิบัติ ใช้ส่ือการ

สอนโดย Powerpoint คลิป VDO 
3.2.2. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
3.2.3. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 

 3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของ นนร.  
3.3.1. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
3.3.2. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
3.3.3. สอบโดยอาจารย์ สอบประจ าภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1.1. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง และสอดคล้อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.1.2. รู้จักบทบาทหน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.1.3. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

4.2 วิธีการสอน 
4.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนปฏิบัติ ใช้ส่ือการ

สอนโดย Powerpoint คลิป VDO 
4.2.2. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
4.3.3. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 

4.3 วิธีการประเมิน 
4.3.1. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
4.3.2. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
4.3.3. สอบโดยอาจารย์ สอบประจ าภาค 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 วิธีการสอน 

5.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนปฏิบัติ ใช้ส่ือการ
สอนโดย Powerpoint คลิป VDO 

5.2.2. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
5.2.3. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
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5.3 วิธีการประเมิน  
       5.3.1. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 

5.3.2. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
5.3.3. สอบโดยอาจารย์ สอบประจ าภาค 

6. ทักษะวิชาชีพทหาร 
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร 

6.1.1. มีลักษณะผู้น าทางทหารท่ีดี มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ อุทิศตนเพื่อชาติ
และประชาชน 

6.2 วิธีการสอน 
6.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนปฏิบัติ ใช้ส่ือการ

สอนโดย Powerpoint คลิป VDO 
6.2.2. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
6.2.3. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 

6.3 การประเมินผล 
6.3.1. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
6.3.2. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
6.3.3. สอบโดยอาจารย์ สอบประจ าภาค 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอนและสื่อทีใ่ช ้

หมายเหตุ 

สัปดาห์ท่ี  1 
4 ก.ย.61 

 
 

- แนะน าบทเรียน 
- ท าความเข้าใจกับวิธีการศึกษา 
และวิธีการประเมินในวิชา 
- แจ้งวิธีการติดต่อทางการศึกษา 
- แนะน าให้ นนร.ทราบภารกิจ การ 
จัด ขีดความสามารถของหมู่ ปล. 
 
 
 
 
 
 

2 - สอนโดยการบรรยาย,ฝึก
ปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit    
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สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อทีใ่ช้ 

หมายเหตุ 

สัปดาห์ท่ี 2 
11 ก.ย.61 

 

- การเคล่ือนท่ีเป็นก าลังพลในชุดยิง 
- การเคล่ือนท่ีภายใต้การเล็งจ าลอง 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                

ปฏิบัติ 
2 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 3 
18 ก.ย.61 

 

- การตรวจการณ์ 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                

ปฏิบัติ 
2 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 4 
25 ก.ย.61 

 

-การรายงานข่าวสาร 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                

ปฏิบัติ 
2 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 5 
2 ต.ค.61 

 

- การกะระยะ 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                

ปฏิบัติ 
2 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 6 
9 ต.ค.61 

 

- การพรางร่างกายและยุทโธปกรณ์ 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                               

ปฏิบัติ 
2 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 7 
16 ต.ค.61 

สอบระหว่างภาคการศึกษา 2 สอบด้วยข้อสอบปรนัย 40 ข้อ               30 
คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 8 
30 ต.ค.61 

 
 

- การใช้ทัศนสัญญาณ 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                               

ปฏิบัติ 
2 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 9 
 6 พ.ย.61 

 

- ระเบียบน าหน่วย 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit    
    
                         

งานมอบ  
2 คะแนน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอน และสื่อทีใ่ช้ 

หมายเหตุ 

สัปดาห์ท่ี 10 
13 พ.ย.61 

 

- ค าส่ังเตือน,ค าส่ังยุทธการ, ค าส่ัง
เป็นส่วนๆ 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                               

งานมอบ 
3 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 11 
20 พ.ย.61 

 

ค าส่ังเตือน,ค าส่ังยุทธการ, ค าส่ัง
เป็นส่วนๆ 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                               

ปฏิบัติ 
3 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 12 
27 พ.ย.61 

 

การน าเฮลิคอปเตอร์ลงจุด 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                               

ปฏิบัติ 
2 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 13 
4 ธ.ค.61 

 

การด าเนินกลยุทธ์ของหมู่ปืนเล็ก 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                               

งานมอบ 
4 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 14 
11 ธ.ค.61 

 

การด าเนินกลยุทธ์ของหมู่ปืนเล็ก 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
- power poit                               

ปฏิบัติ 
4 คะแนน 

สัปดาห์ท่ี 15 
18 ธ.ค.61 

 

สอบประจ าภาค 2 สอบด้วยข้อสอบปรนัย 60 ข้อ             40 
คะแนน 

 
2. แผนการประเมินการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ผลการ
เรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล

(%) 

- นักเรียนมีความเข้าใจใน
ระบบ และมีความเสียสละ 
มีวินัย และตรงเวลา 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.5 

- ตรวจยอดการเข้าช้ันเรียน 
- สังเกตการปฏิบัติตามค าส่ัง 
- ให้ นนร.แสดงตัวอย่าง 

ตลอดภาค
การศึกษา 

- หากกระท าผิด
วินัยรายงานตาม
สายการบังคับ
บัญชา  
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กิจกรรม 
ผลการ
เรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล

(%) 

- นนร.มีความรู้และ 
สามารถตอบค าถามในวิชา 
สามารถตอบค าถามในวิชา 
ถูกต้อง 
- นักเรียน สามารถหยั่งคิด
ในส่ิงท่ีตนเองกระท าอยู่ใน
ปัจจุบัน 

2.1.1 
3.1.1 

- การซักถามในช้ันเรียน 
- การท าแบบฝึกหัด 
- ให้ นนร. ฝึกปฏิบัติเป็น
บุคคล 2, 3, 4, 5, 6 10% 

- มีลักษณะในการเป็นผู้น า
และรู้บทบาทหน้าท่ี 

4.11 
4.1.2 

- การฝึกปฏิบัติการใช้ 
ทัศนสัญญาณ และการออก
ค าส่ังในระดับหมู่ปืนเล็กได้
อย่างถูกต้อง 

8, 9, 10, 11  10% 

- นักเรียน มีความรู้ในการ
และสามารถส่ังการบังคับ
บัญชาภายในหมู่ของ
ตนเองได้  

5.1.1 
5.1.2 
6.1.1 
6.1.2 

- การฝึกปฏิบัติตามหน้าท่ีๆ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
ในระดับหมู่ปืนเล็ก 

12, 13, 14 10% 

- สอบระหว่างภาค  สอบระหว่างภาคการศึกษา
โดยใช้ข้อสอบปรนัย 

7 30% 

- สอบประจ าภาค  สอบประจ าภาคการศึกษา
โดยใช้ข้อสอบปรนัย 

15 40% 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต ารา และเอกสารหลัก 
      - เอกสารแนวสอนวิชาบุคคลท าการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน สวท.รร.จปร. 
      - เอกสารแนวสอนวิชายุทธวิธี รร.ร.ศร. 

2. เอกสาร และข้อมูลส าคัญ 
      - รส.7 - 8  พ.ศ.2540, พ.ศ.2548 
      - รส.7 - 15  พ.ศ.2552 
      - รส.21 - 75  พ.ศ.2547 
      - คฝ.21 - 1  พ.ศ.2542       
3. ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, เว็บไซด์ 
  -  http://www.Google.com 
     - http://www.Youtube.com    
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4. เอกสาร และข้อมูลการเรียนอ่ืนๆ 
      - หนังสือท่ีเกี่ยวกับยุทธวิธีสากลท่ีเผยแพร่อยู่ท่ัวไปในรูปหนังสือ 
      - บทความจากวารสาร และนิตยสารท่ีเกี่ยวกับยุทธวิธีของหน่วยทหาร และหนังสือเกี่ยวกับยุทธวิธีทาง
ทหารของเหล่าทัพ 
 

หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมิน และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักเรียน       
           อาจารย์หัวหน้าวิชา  จัดท าแบบสอบถาม (ปม.1) ส าหรับให้นักเรียนท าการประเมินอาจารย์ทุก
ท่านท่ีเข้าท าการสอนในเรื่อง  การเตรียมการ  และวิธีสอนของอาจารย์ตามหลักวิชาครูทหาร   (ยึดตาม
คู่มือวิชาครูทหารกองบัญชาการกองทัพไทย) รวมทั้งบรรยากาศ  และส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องเรียน  
ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้  โดยรับข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อท าการปรับปรุงในโอกาสต่อไป  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  ประเมินโดยคณะกรรมการก ากับมาตรฐานของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และตัวผู้อ านวยการกองวิชาเอง ซึ่งจะท าให้รู้ว่าประสิทธิภาพของอาจารย์ท่านใดท่ีควร
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

3. การปรับปรุงการสอน 
อาจารย์หัวหน้าวิชาจะท าการประมวลผลการประเมินทุกรายการ ประกอบผลการศึกษาของ 

นักเรียนเพื่อหาข้อควรปรับปรุงอันท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน แล้วจัดท ารายงาน
สรุปผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาการสอน น าเรียนผู้อ านวยการส่วนวิชา
ทหาร เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป ท้ังนี้จ าเป็นต้องให้ความรู้ในเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนให้กับ
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านก่อนด้วย 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนนร. 
ส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน 

การศึกษาเพื่อตรวจสอบ และก ากับดูแลในเรื่องเอกสารประกอบการสอน และการออกข้อสอบของทุก
รายวิชา เพื่อให้มีการจัดการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดระบบการทบทวน และวางแผนปรับปรุง

ประสิทธิผลรายวิชาไว้  โดยให้อาจารย์ประจ าวิชาท าการประมวลผลการประเมินทุกรายการ ประกอบผล
การศึกษาของนักเรียนเพื่อหาข้อด้อยท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียน การสอน แล้วจัดท ารายงาน
สรุปผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาการสอน น าเรียนอาจารย์หัวหน้าวิชาเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม และสรุปน าเรียนผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร ให้พิจารณาอนุมัติแผนปรับปรุง
ประสิทธิผลบังคับใช้ในปีการศึกษาต่อไป และส่วนวิชาทหารฯ ได้จัดต้ัง ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สวท.รร.จปร. (เพื่อพลาง) มีหน้าท่ีก ากับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาทหารท่ีส่วนวิชาทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับผิดชอบท าการฝึก/สอนให้กับนักเรียนนายร้อย โดยท าการ
ตรวจสอบรายการมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ ส่วนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าท้ัง 8 มาตรฐานด้วย 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/หัวหน้าวิชา  
พ.อ.                                                          วันท่ีรายงาน  30  ส.ค.61 
     ( สัญญา   ยอดพรมทอง )  
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
................................................................  วันท่ีรับรายงาน 30  ส.ค.61 

 


