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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบัน       โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   ส่วนวิชาทหาร  กองวิชาเหล่าก าลังรบ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
MS 2002 การใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า 
             (Cavalry Weapons Employment)   

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

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

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
พ.อ.ฐานันตรีย์ เปาวรัตน์ (หน.วิชา) 
พ.ท.จักรกฤษณ์ แก้วพิลูน 
ร.อ.ธนสร มีอาษา            

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน  
 ภาคการศึกษาท่ี 2  ช้ันปีท่ี 2  

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  เพื่อให ้นนร. ทราบถึงภารกิจ และการจัดของเหล่าทหารม้า 
1.2  เพื่อให้ นนร. ทราบถึงประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารม้า 
1.3  เพื่อให้ นนร. ได้เรียนรู้การใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง (TACOS) 
1.4  เพื่อให้ นนร. ทราบถึงยุทโธปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ของเหล่าทหารม้า 
1.5 เพื่อให้ นนร. ได้เรียนรู้การขี่ม้าเบ้ืองต้น 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ควรจัดให้มีกรณีศึกษา เพื่อให้ นนร. ได้ฝึกปฏิบัติ 
 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ การแบ่งประเภท คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และ

หลักนิยมของเหล่าทหารม้า การจัดกองพลทหารม้า กรมทหารม้ามาตรฐาน กองพันทหารม้ารถถัง 
กองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารม้าลาดตระเวน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
ขีดความสามารถของยานรบในเหล่าทหารม้า การขี่ม้าเบื้องต้น หลักยิงและตรวจการณ์ พลประจ า
รถถัง และอาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง    

2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

34 ชม.  - - - 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่  นนร. เป็น
รายบุคคล     
  ทุกวัน พฤหัสบดี  เวลา 1300 – 1500 ท่ีแผนกวิชาทหารม้า กองวิชาเหล่าก 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 เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆขององค์กร และสังคม 
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1.1.3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.1.4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาศึกษาท่ัวไปในแต่ละวิชาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

1.2  วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้  
1.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนวิเคราะห์ ใช้

ส่ือการสอนโดย 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  
วิทยาศาสตร์บูรณาการ พลศึกษา ลักษณะผู้น า วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมท้ังวิชาทหาร เพื่อ
การประยุกต์ใช้กับงานทางด้านท่ีเกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
2.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนวิเคราะห์ ใช้

ส่ือการสอนโดย 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 
 3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการได้ 
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และ แก้ปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      3.2  วิธีการสอน 
3.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนปฏิบัติ ใช้ส่ือ

การสอนโดย 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 และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

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 ใช้ส่ือ

การสอนโดย 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 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5.11. มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลท้ังการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
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5.2 วิธีการสอน 
5.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนปฏิบัติ ใช้ส่ือ

การสอนโดย Powerpoint คลิป VDO 
5.2.2. ท าแบบทดสอบท้ายช่ัวโมง 
5.2.3. ฝึกปฏิบัติท้ายช่ัวโมง 

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 อุทิศตนเพื่อ
ชาติและประชาชน 

6.2 วิธีการสอน 
6.2.1. สอนโดยวิธีการบรรยาย โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา และให้นักเรียนปฏิบัติ ใช้ส่ือ

การสอนโดย 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 
6 ก.ย.61 

- แนะน าบทเรียน 
- ท าความเข้าใจกับวิธีการศึกษา และ
วิธีการประเมินในวิชา 
- แจ้งวิธีการติดต่อทางการศึกษา 
- ประวัติศาสตร์และเกียรติภูมิของเหล่า
ทหารม้า 
- บทบาทและหลักนิยมการรบของเหล่า

ทหารม้า 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอนและสื่อทีใ่ช ้

หมายเหตุ 

สัปดาห์ท่ี 2 
13 ก.ย.61 

 

-คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และ
ขีดจ ากัดของเหล่าทหารม้า 
-หน้าท่ีความรับผิดชอบตามต าแหน่ง 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point            

 

สัปดาห์ท่ี 3 
20 ก.ย.61 

 

-หน้าท่ีความรับผิดชอบตามต าแหน่ง 
(ต่อ) 
-ลักษณะการน าทางทหาร 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 

 

สัปดาห์ท่ี 4 
27 ก.ย.61 

 

- ระเบียบการน าหน่วย 
- ค าส่ังการรบ 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 

 

สัปดาห์ท่ี 5 
4 ต.ค.61 

 

-ค าส่ังการรบ (ต่อ) 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 

 

สัปดาห์ท่ี 6 
11 ต.ค.61 

 

-เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางทหาร
ของเหล่าทหารม้า 
- ภารกิจและการจัด ของกองพลกรม 

และกองร้อยชุดรบ 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 

 

สัปดาห์ท่ี 7 
18 ต.ค.61 

สอบระหว่างภาคการศึกษา 2 สอบด้วยข้อสอบปรนัย 40 ข้อ                

สัปดาห์ท่ี 8 
25 ต.ค.61 

 
 

- ภารกิจและการจัด ของหน่วยทหารม้า  
รถถัง ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และ  
ทหารม้าลาดตระเวน 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 

 

สัปดาห์ท่ี 9 
 1 พ.ย.61 

 

-ภารกิจ และการจัดของหน่วยทหารม้า
ใช้ม้า และหน่วยทหารม้าอากาศ 
-ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้าไทย 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point            

 

สัปดาห์ท่ี 10 
8 พ.ย.61 

 

-ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้าไทย (ต่อ) 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 

 

สัปดาห์ท่ี 11 
15 พ.ย.61 

 

-ยุทโธปกรณ์เปรียบเทียบของเหล่าทหาร
ม้าในภูมิภาคอาเซียน 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อรายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียนการสอนและสื่อทีใ่ช ้

หมายเหตุ 

สัปดาห์ท่ี 12 
22 พ.ย.61 

 

-การขับยานรบ และการใช้ทัศน
สัญญาณ 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 

 

สัปดาห์ท่ี 13 
29 พ.ย.61 

 

-การปฏิบัติการยิงอาวุธรถถัง 2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 

 

สัปดาห์ท่ี 14 
6 ธ.ค.61 

-การใช้เครื่องช่วยฝึก TACOS 
-การใช้เครื่องช่วยฝึก SAAB BT๔๖ 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 

 

สัปดาห์ท่ี 15 
13 ธ.ค.61 

 

-การใช้ม้า และเครื่องม้า 
-การใช้สัตว์ต่าง และเครื่องสัตว์ต่าง 

2 - สอนโดยการบรรยาย 
- เอกสารประกอบการบรรยาย 
power point 

 

สัปดาห์ท่ี 16 
20 ธ.ค.61 

สอบประจ าภาค 2 สอบด้วยข้อสอบปรนัย  
60 ข้อ             

 

 
2. แผนการประเมินการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ผลการ
เรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล

(%) 

- นักเรียนมีความเข้าใจในระบบ 
และมีความเสียสละ มีวินัย และ
ตรงเวลา 

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  (10%) 

- นนร.มีความรู้และ 
สามารถตอบค าถามในวิชา 
สามารถตอบค าถามในวิชา 
ถูกต้อง 
- นักเรียน สามารถหยั่งคิดในส่ิง
ท่ีตนเองกระท าอยู่ในปัจจุบัน 

2.1.1 
3.1.1 

- การซักถามในช้ันเรียน 
- การท าแบบฝึกหัด 

6 10% 

- มีลักษณะในการเป็นผู้น าและ
รู้บทบาทหน้าท่ี 

4.11 
4.1.2 

- การออกมาปฏิบัติหน้าท่ีพล
ประจ ารถถัง/รถสายพาน
ล าเลียงพล 

9 20% 
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กิจกรรม 
ผลการ
เรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล

(%) 

- นักเรียน มีความรู้ในการต้ังยิง
ของปืนแต่ละชนิดและสามารถ
ส่ังการบังคับบัญชาภายในหมู่
ของตนเองได้  

5.1.1 
5.1.2 
6.1.1 
6.1.2 

- มีการฝึกปฏิบัติตามหน้าท่ีๆ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล 

12 20% 

- สอบประจ าภาค  สอบประจ าภาคการศึกษาโดย
ใช้ข้อสอบปรนัย 

15 40% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต ารา และเอกสารหลัก 
      - เอกสารแนวสอนวิชาการใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า สวท.รร.จปร. 
      - เอกสารแนวสอนวิชายุทธวิธี รร.ม.ศม. 

2. เอกสาร และข้อมูลส าคัญ 
- อจย.17-15 พ.ศ.2519 
- อจย.17-25 พ. พ.ศ.2528 

 - อจย.17-55 พ. พ.ศ.2522 
 - อจย.17-57 ฮ. 
 - แนวสอน 17-1-100 พ.ศ.2552 
3.  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ , เว็บไซด์ 
  -  http://www.Google.com 
     - http://www.Youtube.com 
4.  เอกสาร และข้อมูลการเรียนอื่นๆ 
      - หนังสือท่ีเกี่ยวกับยุทธวิธีสากลท่ีเผยแพร่อยู่ท่ัวไปในรูปหนังสือ 
      - บทความจากวารสาร และนิตยสารท่ีเกี่ยวกับยุทธวิธีของหน่วยทหาร และหนังสือเกี่ยวกับยุทธวิธี
ทางทหารของเหล่าทัพ 
 

หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมิน และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักเรียน       
           อาจารย์หัวหน้าวิชา  จัดท าแบบสอบถาม (ปม.1) ส าหรับให้นักเรียนท าการประเมินอาจารย์
ทุกท่านท่ีเข้าท าการสอนในเรื่อง  การเตรียมการ  และวิธีสอนของอาจารย์ตามหลักวิชาครูทหาร   (ยึด
ตามคู่มือวิชาครูทหารกองบัญชาการกองทัพไทย) รวมท้ังบรรยากาศ  และส่ิงอ านวยความสะดวกใน
ห้องเรียน  ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้  โดยรับข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อท าการปรับปรุงใน
โอกาสต่อไป   

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

http://www.youtube.com/
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3. การปรับปรุงการสอน 
อาจารย์หัวหน้าวิชาจะท าการประมวลผลการประเมินทุกรายการ ประกอบผลการศึกษาของ 

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

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนนร. 
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 8 มาตรฐานด้วย 

 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/หัวหน้าวิชา  
พ.อ.                                                          วันท่ีรายงาน  30  ส.ค.61 
     ( ฐานันตรีย์  เปาวรัตน์ )  
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
................................................................  วันท่ีรับรายงาน 30  ส.ค.61 

 


