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รายละเอยีดของรายวิชาเหล่าสนั บสนั นการรบ 

เอกสารหมายเลข มคอ.3 

 

ชื่อสถาบ นอั ดมศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจ  ลจอมเกล ้าฯ 

กองวิชา เหล  าสนับสน  นการรบ ส วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจ  ลจอมเกล ้าฯ 
 

หมวดที่ั1ัขั อมูลโดยท ่วไป 
1.ัรห สัและชัื่อรายวิชา 

MS 2005 วิชา ปืนใหญ สนามและปืนใหญ  ต อสู้อากาศยาน 

2.ัจัานวนหน่วยกิต 
2 หน วยกิต ( บรรยาย, สอนเช ิงประช ม ) 

3.ัหล กสูตรัและประเภทของรายวิชา 
หลักส ูตรว ิชาทหารของ นนร.รร.จปร. พ.ศ.2558 

4.ัอาจารย์ผู รั บผิดชอบรายวิชาัและอาจารย์ผู สอน 
พ.อ.ชนะชัย ไชยาน กูล ผอ.กสสก.สวท.รร.จปร. อจ.ผู้รับผ ิดชอบวชิา 
พ.อ.จิระเดช วงศ์ส วัฒน ์ อจ.หน.สวท.รร.จปร. อจ.ผ ู้สอน     
พ.อ.ตรีย ทธ ์ ศรีขวัญ อจ.หน.สวท.รร.จปร. อจ.ผ ู้สอน 
พ.อ.ภัทรภพ          บู ศรี                อจ.หน.สวท.รร.จปร.              อจ.ผู้สอน 
พ.ท.โพธิ์ชนะวิน     เหล็กจาน          อจ.สวท.รร.จปร.                  อจ.ผ ู้สอน   
พ.ท.ธน ันว ัฒน ์      ธีระกิจเสถียร    อจ.สวท.รร.จปร.                  อจ.ผ ู้สอน      
ร.ท.อดิกรณ ์          ยากับ             อจ.สวท.รร.จปร.                   อจ.ผ ู้สอน 

5.ัภาคการศัึกษาั/ัชั ้นปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท ี่ 1 ของ นนร.ช ั้นปีท ี่ 2 หลักส ูตร วิชาทหารของ นนร.รร.จปร. พ.ศ.2558 

6.ัรายวิชาที่ตั องเรียนมากอ่นั(Pre-requisite)ั(ถ ามี) 
- 

7.ัรายวิชาที่ตั องเรียนพรั อมก นั(Co-requisites)ั(ถ ามี) 
- 

8.ัสถานทีเ่รียน 
อาคารเรียน ข.๑๒ – ข.๑๖ สกศ.รร.จปร. 

9.ัวั นที่จ ดทำหรัือปรั บปรั งรายละเอยีดของรายวิชาครั ้งล่าส ด 
หลักส ูตรว ิชาทหารของ นนร.รร.จปร. พ.ศ.2558 
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1.ัจั ดมั ่งหมายของรายวิชา 

หมวดที่ั 2ัจั ดมั ่งหมายัและวั ตถั ประสงค ์

ปืนใหญ  สนามและปนืใหญ  ต อสู้อากาศยาน MS 2005 ได้มีการสอนต้ังแต เริ่มมีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรวิชา 
ทหารเพื่อใช้กับการศึกษาของ นนร.รร.จปร. พ.ศ.2544 ปรับปร ง พ.ศ.2552 จ ดม  งหมาย เพื  อให้นักเรียนนาย 
ร้อยมีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ การจัด การบังคับบัญชาและการควบค ม ทหารปืนใหญ สนาม การจัดทหาร 
ปืนใหญ เข ้าทำการรบ และการตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ และ  มีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ การจัด ภารกิจ 
การจัด การบังคับบัญชา และการควบค ม ทหารปืนใหญ ต อสู้อากาศยาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศ และ 
ย ทโธปกรณ์ปืนใหญ ต อส ู้อากาศ ซึ่งทหารท กหน วยเหล ามีความจ าเป็นต้องเรียนร ู้ในเร ื องหลักพ ื้นฐานของปืน 
ใหญ สนาม และปืนใหญ  ต อสู้อากาศยาน เพื่อใช้เป ็นพืน้ฐานในการศึกษาระดับส ูงต อไปได ้ 

 

 

2.ัวั ตถั ประสงค์ในการพ ฒนาั/ัปรั บปรั งรายวิชา 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาทหารของ นนร.รร.จปร. พ.ศ.2544 ปรับปร ง พ.ศ.2552 มาเป็นหลักสูตร 

นนร.รร.จปร. พ.ศ. 2558 คือ การพัฒนาวิชาทหารให้สอดคล้องกับหลักสูตรในองค์รวม ในเรื  องกระบวนการ 
เรียนการสอน โดยช่ือวิชาการติดต อส่ือสารเบื ้องต้นไม ได้มีการเปล่ียนแปลง แต มีการปรับเนื้อหาวิชาให้ 
สอดคล้องกับหลักส ูตรใหม  เพื่อให ้นนร. มีความรูพ้ ื้นฐานในด ้านการสนับสน  นการรบด ้านการส่ือสาร 

 

 
 

หมวดที่ั 3ัล กษณะและการดำเนินการ 
1.ัคัาอธัิบายรายวิชา 

1.1 เพื่อให ้นนร. ได ้ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด การบังคับบ ัญชาและการควบค ม ทหารปืนใหญ สนาม 

1.2 เพื่อให ้นนร. ได ้ศึกษาเกี่ยวกับ การจ ัดทหารปืนใหญ เข ้าทำการรบ 

1.3 เพื่อให ้นนร. ได้ศึกษาเกีย่วกับ การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ  
1.4 เพื่อให ้นนร. ได ้ศึกษาเกี่ยวกับ ทหารปืนใหญ ต อสู้อากาศยาน ระบบป้องกันภยัทางอากาศ 

และย ทโธปกรณ์ปืนใหญ  ต อส ู้อากาศ 

2.ัจำนวนช ่วโมงที่ใช ตั่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝัึกปฏบิั ติ/งานั

ภาคสนาม/การฝัึกงาน 
การศัึกษาดั วยตนเอง 

32 ช่ัวโมง - - - 
3.ัจำนวนช ่วโมงตั่อส ปดาห์ทีอ่าจารยใ์ห คำปรัึกษาัและแนะนำทางวิชาการแก่น กศึกษาเปั นรายบ คคล 

จ ัดอาจารย์ให้แก นักเรยีน ในแต  ละกล  ม สามารถมาพบเพื่อปรกึษาได ้ตลอดสัปดาห์ในเวลาท่ีว างของนักเรียน 

และผ  านทางระบบ E-Book ของ สวท.รร.จปร. 
 

หมวดที่ั 4ัการพ ฒนาการเรียนรู ของนั กศึกษา 
1.ัค ณธรรมัจริยธรรม 

1.1ัค ณธรรมัจริยธรรมทีั่ตั องพ ฒนา 
จะเป ็นลักษณะผ ู้นำทหารซ ึ่งจะครอบคล มท กเรื่องรวมทัง้ ค  ณธรรม จริยธรรมด้วย 

1.2ัวัิธัีการสอน 
สวท.รร.จปร. ไม ใช  บทบาทหลัก แต  จะดำเนินการแทรกท กขั้นตอนของการเรียนการสอน 
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1.3ัวัิธัีการประเมัินผล 
โดยอาจารย์ผ ู้สอน อยู ในรูปของคะแนนความประพฤต ิ และความรับผ ิดชอบต องานท ี่ได้รับมอบหมาย 

2.ัความรัู  
2.1ัความรู ทีั่ตั องไดั ร บ 

ความรู้ตามเนือ้หาของวิชาปืนใหญ  สนามและปืนใหญ ต อสู้อากาศยาน MS 2005 

2.2ัวัิธัีการสอน 
บรรยาย สอนเช ิงประช ม การใหง้านมอบเป็นกล   ม, บ คคล และแบบฝึกห ัด 

2.3ัวัิธัีการประเมิน 
ตามงานท ี่ได้รับมอบหมาย แบบฝึกห ัด, งานมอบเป็นบ คคล, งานมอบเปน็กล  ม และการสอบ 

ประเมนิผลระหว างภาค และประจำภาค 

3.ัท กษะทางปัญญา 
3.1ัท กษะทางปัญญาที่ตั องพ ฒนา 

ให้ขยายความรู้ตามเนื้อหาบทเรียน เพื่อสามารถค ิดเป็น และวิเคราะห์ เพื่อท ี่จะประย กต์ไปใช ้ทาง
งานในส วนท ี่เกี่ยวข้องในอนาคตได ้ 

3.2ัวัิธัีการสอน 
มีการให้งานมอบเปน็บ คคล และเป ็นกล  ม และมีการน าเสนอให้เกิดทักษะทางปัญญาเพิ่มเติมจาก 

ความรู้ท ี่ได้เรียน รวมท ั้งยกตัวอย างเพิ่มเติมเพื่อให ้เกิดทักษะทางปัญญาเพื่อจะค ิดวิเคราะห์ ประย กต ์และฝึก 
ค ิดให้เป็น ได ้ต อไป 

3.3ัวัิธัีการประเมัินผล 
ด ูจากงานมอบเปน็บ คคล และงานมอบเปน็กล  ม และคะแนนจากแบบฝึกหัด และสอนในช ั้นเรียน 

รวมท ั้งการสอบประเมนิผลระหว างภาค และประจำภาค 

4.ัท กษะความสั มพั นธั์ระหว่างบ คคลัและความรั บผิดชอบ 

4.1ัท กษะความส มพั นธั์ระหว่างบ คคลัและความรั บผิดชอบที่ตั องพ ฒนา 
เป ็นค  ณลักษณะผ ู้นำอย างหนึง่ท ี่ต้องสอดแทรกระหว างการสอนรวมท ั้งมีกิจกรรมเพื่อ

เป ็นการฝึกความ รับผ ิดชอบ และให ้เกิดความสัมพันธร์ะหว างบ คคล 

4.2ัวัิธัีการสอน 
ให้งานมอบเป็นแบบฝึกห ัดส  งในช่ัวโมง งานมอบเป็นบ คคล และงานมอบเปน็กล  มเพื่อให ้เกิดความ 

รับผ ิดชอบ และงานมอบเปน็กล  มยงัเกิดความส ัมพันธ์ระหว างบ คคลด้วย 

4.3ัวัิธัีการประเมัินผล 
ด ูจากผลงานท่ีมอบหมายให้ด ังกล  าว ไม ว าความตรงต อเวลาในการรับผ ิดชอบส  งงาน เนื้อหาของผลงาน 

การร วมมือในการทำงาน 

5.ัท กษะการวัิเคราะหั์เชิงตั วเลขัการสือ่สารัและการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1ัท กษะการวัิเคราะหเ์ชิงตั วเลขัการสือ่สารัและการใช เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ต้องพัฒนาเป็นเน ื้อหาหลักวิชาท ่ีเก ี ยวข้องมากกว าทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพราะเน ื้อหายังไม  

เกี่ยวข้องท ี่จะต้องวิเคราะห์เช ิงตัวเลข แต ยังมีการใช้การส ื่อสาร โดยการรายงานเป็นบ คคลหรือรายงานผลเปน็ 
กล  ม ในกระบวนการของการศึกษา และยังมกีารใช้ระบบสารสนเทศค ้นคว้าข้อมูลประกอบการศึกษา 

5.2ัวัิธัีการสอน 
ให้งานมอบหมาย และแนะนำในกระบวนการเรียนการสอนตลอดจนถกแถลงภายในกล  ม ในระหว าง 
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1.1 ความประพฤต ิ 10 คะแนน 

1.2 แบบฝึกหัด 10 คะแนน 

1.3 สอบโดยอาจารย์ในช่ัวโมง 10 คะแนน 

1.4 สอบระหว างภาค 30 คะแนน 

 

 

การส่ือสาร และให้เพือ่นร วมช ั้นเรียนได้ร วมแสดงความค ิดเห็นให้เห็นม มมองท่ีแตกต  าง 
 

 

5.3ัวัิธัีการประเมัินผล 
ให้งานมอบหมายเปน็บ คคล และเป ็นกล  ม ด ูผลงาน และกระบวนการนำเสนอ 

หมวดที่ั 5ัแผนการสอนัและการประเมัินผล 
1.ัแผนการสอน 

ตามเอกสารน า และตารางสอนวิชาปืนใหญ สนามและปืนใหญ  ต อสู้อากาศยาน MS 2007 
2.ัแผนการประเมัินผลการเรียนรัู ั เพื่อให้ครอบคล มการเรียนรู้หัวข้อย อยตามตามการกระจายความ

รับผ ิดชอบของรายวิชา การวัดผลการศึกษา 100 คะแนน 
1. การสอบโดยอาจารย์ ( 60 คะแนน ) 

 
 
 
 
 
 
 

2. สอบประจำภาค( 40 คะแนน ) 40 คะแนน 
 

 
 

 
หมวดที่ั6ัทรั พยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.ัเอกสารัและตารางหล ก 
แนวการสอน วิชาปืนใหญ  สนามและปนืใหญ  ต อส ู้อากาศยาน MS 2005 นนร.ช ั้นปีท ี่ 2 

2.ัเอกสารัและขั อมูลสำค ญ 
E-Book ของ สวท.รร.จปร. จะมีข้อมูลสำค ัญประกอบการศึกษา 

3.ัเอกสารัและขั อมูลแนะนำ 
3.1 คู มือว าด้วยการปฏิบ ัติการ รส.๖-๒๐, รส.๔๔-๑, รส.๔๔-๒, รส.๔๔-๓, รส.๔๔-๘, รส.๔๔-๒๓, รส.๔๔-

๕๗, รส.๔๔-๖๐, รส.๔๔-๖๑, ST ๖-๕๐-๑๙ 
3.2 แนวสอนวิชาปืนใหญ  สนามและปืนใหญ  ต อสู้อากาศยาน สวท.รร.จปร. 

 

หมวดที่ั7ัการประเมินัและปรั บปรั งการดำเนัินการของ
รายวิชาั1.ักลย ทธั์การประเมัินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนั กเรียน 

การประเมนิการศึกษาโดยนักเรียน ตามแบบประเมินของ นนร. ในเรื่อง ท ัศนคติของ นนร.ต อการเรยีนการ 
สอนวิชาทหาร ( ปม.1 ) 
2.ักลย ทธั์การประเมัินการสอน 

- การประเมนิการศึกษาโดยนกัเรียน ตามแบบประเมินผู้เรียน ( ปม.2 ) 
- การประเมนิโดยผู้บังคับบ ัญชา และคณะกรรมการกำกับมาตรฐาน ตามแบบ

ประเมนิการสอนโดย ผู้บังคับบ ัญชา / กรรมการกำกับมาตรฐานฯ ( ปม.3 ) 
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3.ัการปร บปรั งการสอน 
เนื่องจากเป ็นวิชาท ี่ทำการสอนหล ังจากปรับปร งหลักส ูตรว ิชาทหาร (2544 ปรับปร ง 2554) ทางกองวิชา

ท ี่ รับผ ิดชอบได ้ดำเนินการประเมิน และเก็บรวบรวมผล โดยอาศ ัยผลการประเมนิในด้านต  างๆ มาพิจารณา 
ปรับปร ง โดยคณะกรรมการประจำช ั้นของ สวท.รร.จปร. และแนวทางจากคณะกรรมการประจ าช้ันของ 
รร.จปร. มาเป ็นแนวทางในการปรับปร งการสอนต อไป 

4.ัการทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธิ์ของนั กเรียนในรายวิชา 
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ 

5.ัการดำเนินการทบทวนัและการวางแผนปรั บปรั งประสิทธิผลของรายวิชา 
ดำเนินการพร้อมกับการปรับปร งการสอน โดยอาศัยผลการประเมนิในด้านต  างๆ พิจารณา

ปรับปร งโดย คณะกรรมการประจำช ั้นของ สวท.รร.จปร. มาเป ็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปร งประส ิทธิภาพของวิชา  


