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รายละเอียดของรายวิชา 
------------------------ 

ช่ือสถาบัน               โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา     สวนวิชาทหาร   กองวิชาสงครามพิเศษ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1.รหัส และช่ือรายวิชา 
MS 4001  วิชาการปฏิบัติการพิเศษ 
              ( Special  Operations ) 

2.จํานวนหนวยกิต 
3  หนวยกิต  ( 3 - 0 -  6 ) 

3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
วิศวกรรมศาสตร และวิชาการทหาร เปนวิชาบังคับ 
วิทยาศาสตร และวิชาการทหาร เปนวิชาบังคับ 
ศิลปศาสตร และวิชาการทหาร เปนวิชาบังคับ 

4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน 
           พ.อ. สุดใจ   ฉํ่าศิริ                 อจ.หน.ผรพศ.กสพศ.ฯ 
          พ.ท. วชิัย   รุงเรืองศรี             อาจารยทําการสอน 
          พ.ท. มนตรี  เก้ือกูล                อาจารยทําการสอน 
          พ.ท. คมสัน   ศาสนประดิษฐ     อาจารยทําการสอน 
          พ.ต. ไกรวุฒิ   แกวรกัษา          อาจารยทําการสอน 
          พ.ต. สรณศิริ   กุญแจนาค        อาจารยทําการสอน 
          พ.ต. วิรัตน    คําถาเครือ          อาจารยทําการสอน 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ชั้นปท่ี 4 
6.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 

ไมมี 
7.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

ไมมี 
8.สถานท่ีเรียน 

สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และ/หรือ หองเรียน ข สวนการศึกษา ฯ 
9.วันท่ีจัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

พฤษภาคม 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค 
1.จุดมุงหมายของรายวิชา 

-เพ่ือให  นนร. ไดทราบถึงสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร ภาพรวมของสถานการณ, ภารกิจการปฏิบัติการ
พิเศษของหนวยรบพิเศษ,  หลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการพิเศษของหนวยรบพิเศษ, หลักสําคัญของการ
ปฏิบัติการพิเศษ, บทบาทของหนวยรบพิเศษ  การควบคุมบังคับบัญชาของหนวยรบพิเศษในภารกิจปองกัน
ประเทศ, การวางแผนและเตรียมการของหนวยรบพิเศษ, กระบวนการวางแผนสนับสนุนภารกิจ  การใชหนวย
รบ พิ เศษ ในการป องกันและปราบปรามการก อความไม ส งบ  และการปฏิ บั ติ ก ารทางยุท ธวิ ธี                                                   
การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนสงครามนอกแบบ, การปฏิบัติการจิตวิทยาในการพัฒนาขบวนการตอตาน 
การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการ ปปส., การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนกําหนดการหลักในการ ปปส., 
การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนกําหนดการเสริมในการ ปปส., การปฏิบัติการหลักในการ ปปส.   
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

-เพ่ือใหเนื้อหาของวิชาทันสมัย กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยยึดถือตามหลักนิยมของ ทบ.
ไทย, หนวยเหลาสายวิทยาการท่ีเก่ียวของ  และนําเอาบทเรียนจากการรบ และประสบการณการฝกรวมกับ
กองทัพมิตรประเทศ มาเปนตัวอยางเปรียบเทียบ และเอกสารประกอบการเรยีนได  
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1.คําอธิบายรายวิชา 
     -ยุทธศาสตรความม่ันคงของชาติ  คือ ศิลปและศาสตรของการพัฒนาพลังอํานาจทางการเมือง  การทหาร  
เศรษฐกิจ  และสังคมจิตวิทยา  รวมท้ังวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติ  เพ่ือรักษาวัตถุประสงคของความ
ม่ันคงของชาติ ภาพรวมของสถานการณตามประวัติศาสตร ยุทธศาสตรในการรักษาความม่ันคงของชาติ  
ยุทธศาสตรทหารของชาติท่ีเก่ียวของกับการพัฒนากําลังทหาร จะเนนในการปองปรามและเตรียมทําสงคราม 
     -หนวยรบพิเศษ ภารกิจการปฏิบัติการพิเศษ วางแผน ดําเนินงาน และสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษใน
ทุกสภาพแวดลอม การใชหลักการสงคราม และหลักนิยมรวมของกองทัพบก  บทบาทของหนวยรบพิเศษ    
ในยามสงบ  มีบทบาทในการปองกันและการปองปรามในยามสงบ ในยามขัดแยง หนวยรบพิเศษจะเปน
ทางเลือกของผูบังคับบัญชาการระดับสูง เพ่ือปองกัน หรือจํากัดความตองการในการใชกําลังรบตามแบบ    
ในยามสงคราม หนวยรบพิเศษสามารถปฏิบัติการไดท้ังในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี เพ่ือใหเกิด
อิทธิพลเหนือการปฏิบัติการทางลึก การรบประชิด และการปฏิบัติการในเขตหลัง    

-ปฏิบัติการจิตวิทยา การใชการปฏิบัติการจิตวิทยา สนับสนุนการสงครามนอกแบบของหนวยรบพิเศษ 
เทคนิคในการ ปจว. การปฏิบัติการจิตวิทยาในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ สนับสนุน
กําหนดการหลัก และกําหนดการเสริมในการ ปปส.  
2.จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

2 ชั่วโมง/สัปดาห 

สอนเสริม 
 

ไมมี 

การฝกปฏิบัติงาน/ภาคสนาม 
 

ไมมี 

การศึกษาดวยตนเอง 
 

2-8 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
3.จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการ แกนักเรียนเปนรายบุคคล 

- ในชั่วโมงคนควาของนักเรียน หรือเม่ือนักเรียนวางหลังอาหารกลางวัน ทุกวัน ณ หองทํางาน           
ของอาจารย และหองสมุด สวท.ฯ หรือ หองสมุด รร.จปร. 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียน 
1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
- การสรางความมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต และมีความกระตือรือรนท่ีจะใฝหาความรู 
1.2วิธีการสอน 
- มีการยกตัวอยางประกอบ สอดแทรกในบทเรียน ใหมีคุณธรรม และจริยธรรมอยูเสมอ 
- การกํากับดูแลใหนักเรียน เขาหองเรียนใหตรงเวลา ตรวจยอด และเช็คชื่อทุกครั้งท่ีมีชั่วโมงสอน 
- วากลาวตักเตือน เม่ือมีการผิดวินัยในหองเรียน 
- วากลาวตักเตือน หรือลงทัณฑ เม่ือพบวานักเรียนไมมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดมอบหมายใหทํา 
- กํากับดูแล มิใหนักเรียนมีการทุจริตในการสอบทุกครั้ง 
1.3วิธีการประเมินผล 
- รอยละ 90 ของนักเรียน เขาเรียนตรงเวลา 
- รอยละ 95 ของนักเรียน ปฏิบัติตามระเบียบการเขาเรียนวิชาทหารของ สวนวิชาทหาร 
- ไมมีการทุจริตในการสอบ 
2.ความรู 
2.1ความรูท่ีตองไดรับ 
- มีความรูความเขาใจในเรื่อง สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร ภาพรวมของสถานการณ, ภารกิจการปฏิบัติการ
พิเศษของหนวยรบพิเศษ,  หลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการพิเศษของหนวยรบพิเศษ, หลักสําคัญของการ
ปฏิบัติการพิเศษ, บทบาทของหนวยรบพิเศษ 
- มีความรู และความเขาใจในเรื่อง การควบคุมบังคับบัญชาของหนวยรบพิเศษในภารกิจปองกันประเทศ, การ
วางแผนและเตรียมการของหนวยรบพิเศษ, กระบวนการวางแผนสนับสนุนภารกิจ  การใชหนวยรบพิเศษใน
การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ และการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
- มีความรู และความเขาใจในเรื่อง การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนสงครามนอกแบบ, การปฏิบัติการ
จิตวิทยาในการพัฒนาขบวนการตอตาน การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการ ปปส., การปฏิบัติการจิตวิทยา
สนับสนุนกําหนดการหลักในการ ปปส., การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนกําหนดการเสริมในการ ปปส., การ
ปฏิบัติการหลักในการ ปปส.   
2.2 วิธีการสอน 
- ใชการบรรยาย หลักนิยมตางๆ คูมือท่ีใชประกอบการสอน และการฝก การยกตัวอยางบทเรียนจากการรบ 
- การใชเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร และการฉายภาพยนตร ประกอบบทเรียน ใหนักเรียนสามารถมี
จินตนาการภาพการรบได 
- นักเรียนสามารถไปคนควาเพ่ิมเติมไดจาก Website ของทางสถาบัน และของหนวยศึกษาของกองทัพได 
2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยใชขอเขียน และการสงงานมอบ 
- ประเมินจากความตั้งใจในการเรียน และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
- การถกแถลง ทํารายงานการวิเคราะห การนําเสนอ จากเรื่องท่ีเก่ียวของ   
3.ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
- ความสามารถในการจดจําหลักหลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการพิเศษ,การควบคุมบังคับบัญชาของหนวยรบพิเศษ,
การปฏิบัติการจิตวิทยสนับสนุนสงครามนอกแบบ และการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ 
- การวิเคราะห และประยุกตใชกับบงการท่ีกําหนดให  
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3.2 วิธีการสอน 
- ใชการบรรยายเปนหลัก เสริมดวยการสอนเชิงประชุม และมอบหมายงานใหไปคนควานอกเวลา 
- ใหนักเรียนไดปฏิบัติโดย สามารถบรรยายการดําเนินการข้ันตอนของภารกิจหลักและภารกิจคูขนานของ
หนวยรบพิเศษไดอยางถูกตอง 
3.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยใชขอเขียน และการสงงานมอบ 
- ประเมินจากความตั้งใจในการเรียน และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
- มอบหมายงานใหศึกษา/จัดทําเปนกลุม เพ่ือฝกทักษะของการเปนผูนํา ผูตาม การรวมมือทําเปนทีม และ
ผลัดกันข้ึนมาเปนผูนํากลุม 
4.2วิธีการสอน 
- ใหนักเรียนศึกษาเปนคณะในเวลาเรียน และใหงานมอบไปทํานอกเวลาแลวนําสงเพ่ือเก็บคะแนน 
4.3วิธีการประเมินผล 
- ประเมินผลงานท่ีมอบใหทํา และสังเกตจากการรวมมือของสมาชิกในกลุม ท้ังการถกแถลง และการนําเสนอ
งานมอบ 
5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสเทศ 
5.1ทักษะการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสเทศท่ีตองพัฒนา 
- ในการจัดทํา และนําเสนองานมอบ จะตองใชรูปแบบ และทักษะการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีทาง
สารสนเทศ และการสื่อสารนํามาใชใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
5.2วิธีการสอน 
- ใหนักเรียนศึกษาเปนคณะในเวลาเรียน   และใหงานมอบไปทํานอกเวลา   แลวนําเสนอผลงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเก็บคะแนน 
5.3วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการใชเทคโนโลยีในขณะถกแถลง และจัดทํางานนําเสนอหนาหองเรียน 
6.ทักษะทางวิชาชีพทหาร 
6.1 ทักษะวิชาชีพทหาร 
- พัฒนาความสามารถในการเปนผูนํา ความมีวินัย  ความสํานึกรับผิดชอบในหนาท่ี เคารพสิทธิและยอมรับ
ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
6.2 วิธีการสอน 
- ใหนักเรียนศึกษาเปนคณะ แบงมอบหนาท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน โดยใหมีการหมุนเวียนหนาท่ี 
6.3 วิธีการประเมินผล 
-ประเมินจากความเปนผูนํา การแบงมอบงานท่ีไดรับมอบ การมอบหมายหนาท่ีภายในกลุม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอน และการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนรู ผูสอน 

1 
 

-สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร                                  
                        

2 
 
 

-เขารับการศึกษาโดย  
นําแนวสอนวิชาการ
ปฏิบัติการพิเศษ 
(MS 4001) มาดวย 

พ.ท.วิชัยฯ  
พ.ท.มนตรีฯ 
พ.ท.คมสันฯ,พ.ต.สรณศิริฯ 
พ.ต.ไกรวุฒิฯ,พ.ต.วิรัตนฯ 

2 -หลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการพิเศษ
ของหนวยรบพิเศษ                            

2 -บรรยายและอภิปราย 
-การซัก ถามในชั้นเรียน 

พ.ท.วิชัยฯ  
พ.ท.มนตรีฯ 
พ.ท.คมสันฯ,พ.ต.สรณศิริฯ 
พ.ต.ไกรวุฒิฯ,พ.ต.วิรัตนฯ 

3 -การควบคุมบังคับบัญชาและการ
วางแผนเตรียมการของหนวยรบ
พิเศษ 
  

2 -บรรยายและอภิปราย 
-การซัก ถามในชั้นเรียน 

พ.ท.วิชัยฯ  
พ.ท.มนตรีฯ 
พ.ท.คมสันฯ,พ.ต.สรณศิริฯ 
พ.ต.ไกรวุฒิฯ,พ.ต.วิรัตนฯ 

4 -การใชหนวยรบพิเศษในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ                          
  

2 
 
 
 

- บรรยายและอภิปราย 

- การซัก ถามในชั้น
เรียน 
 

พ.ท.วิชัยฯ  
พ.ท.มนตรีฯ 
พ.ท.คมสันฯ,พ.ต.สรณศิริฯ 
พ.ต.ไกรวุฒิฯ,พ.ต.วิรัตนฯ 

5 -การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนนุ
สงครามนอกแบบ 
  

2 
 
 

- บรรยายและอภิปราย 
- การซัก ถามในชั้น
เรียน                                                         

พ.ท.วิชัยฯ  
พ.ท.มนตรีฯ 
พ.ท.คมสันฯ,พ.ต.สรณศิริฯ 
พ.ต.ไกรวุฒิฯ,พ.ต.วิรัตนฯ 

6 -การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุน
การ ปปส. 
  

2 
 

- บรรยายและอภิปราย 
- การซัก ถามในชั้น
เรียน                             
 

พ.ท.วิชัยฯ  
พ.ท.มนตรีฯ 
พ.ท.คมสันฯ,พ.ต.สรณศิริฯ 
พ.ต.ไกรวุฒิฯ,พ.ต.วิรัตนฯ 

7 
 
 

-สอบระหวางภาค  2 
 

 

 
-ขอสอบชุดท่ี๑ 
 

กรรมการชั้นปท่ี๔ 

8 -ศึกษาเปนคณะ (เรื่องหนวยรบพิเศษ
ตางประเทศ)                                                                                                                                                        

2 
 

- งานมอบตามบงการ พ.ท.วิชัยฯ  
พ.ท.มนตรีฯ 
พ.ท.คมสันฯ,พ.ต.สรณศิริฯ 
พ.ต.ไกรวุฒิฯ,พ.ต.วิรัตนฯ 
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน   กําหนดการ
ประเมิน 
(สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของผลการ
ประเมินผลปลาย

ภาค 
1  การสัมมา และรายงานกลุม  8 20 
2  การสอบระหวางภาค  7   60 
3  แบบฝกหัดทายบท 

ความประพฤติของ นนร. 
 - 15 

5 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตํารา และเอกสารหลัก 

- แนวสอนวิชาสงครามพิเศษ (MS 4001) นนร.ชั้นปท่ี 4 ประจําปการศึกษา  2560 
2. เอกสาร และขอมูลสําคัญ 

2.1 รส. 31-81 วาดวย หลักนยิมการปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษ ทบ.ไทย พ.ศ.2550 
2.2 รส. 21-30 วาดวย เทคนิคการปฏิบัติการพิเศษของหนวยรบพิเศษ ทบ.ไทย พ.ศ.2555  
2.3 รส. - วาดวย ยุทธวธิี เทคนิค และกรรมวิธีการลาดตระเวนพิเศษสําหรับหนวยรบพิเศษ  พ.ศ.2555  
2.4 รส.100-20 วาดวย การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ พ.ศ.2537 
2.5 รส.31 -1 วาดวย หลักการปฏิบัติการจิตวิทยา ทบ.ไทย พ.ศ.2550 
2.6 เอกสารประกอบการฝก – ศึกษา หลักสูตรรบพิเศษ รร.สพศ.ศสพ. พ.ศ.2552                                               

3. เอกสาร และขอมูลแนะนํา 
- แนวสอน รร.สธ.ทบ.   

4. เอกสาร และขอมูลการเรียนอ่ืนๆ 
-FM 31-20  :  หลักนิยมการปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษ  
-FM 34-36  :  การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส และการขาวกรองของหนวยปฏิบัติการพิเศษ   

          (Special Operations Forces Intelligence and Electronic Warfare Operations)  

-TC 31-29  :  เทคนิคการปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษ  
                      (Special Forces Operational Techniques)  
 

หมวดท่ี 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมิน และประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักเรียน 
 อาจารยหัวหนาวิชา จะจัดทําแบบสอบถามสําหรับใหนักเรียนทําการประเมินอาจารยทุกทานท่ีเขาทํา
การสอนในเรื่องการเตรียมการ และวิธีการสอนของอาจารยตามหลักวิชาครูทหาร (ยึดตามคูมือวิชาครูทหาร 
บก.กองทัพไทย) รวมท้ังบรรยากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรู โดย
รับขอเสนอแนะจากนักเรียนเพ่ือทําการปรับปรุงในโอกาสตอไป 
2.กลยุทธการประเมินการสอน 

ประเมินโดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานของ    สวนวิชาทหาร     โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
และตัวผูอํานวยการกองวิชาเอง   ซ่ึงจะทําใหรูวาประสิทธิภาพของอาจารยทานใด  ท่ีควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 
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3.กลยุทธการประเมินผูเรียน 
กระทําโดยอาจารยประจําวิชา  และ / หรือ  อาจารยหัวหนาวิชา  ทําการประเมินนักเรียน  ( ผูรับ 

การศึกษา) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวิจัยชั้นเรียน   เพ่ือทําการปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสตอๆ ไป 
4.การปรับปรุงการสอน 

อาจารยหัวหนาวิชาจะทําการประมวลผลการประเมินทุกรายการ ประกอบผลการศึกษาของนักเรียน 
เพ่ือหาขอดอยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการเรียน การสอน แลวจัดทํารายงานสรุปผลการศึกษาพรอม
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการสอน นําเรียนผูอํานวยการกองวิชา เพ่ือพิจารณาหาทางแกไข
ปรับปรุงตอไป ท้ังนี้จําเปนตองใหความรูในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนใหกับอาจารยผูสอนทุกทานกอนดวย 
5.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชา 

สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
การศึกษาของสวน เพ่ือตรวจสอบ และกํากับดูแลในเรื่องเอกสารประกอบการสอน และการออกขอสอบของ
ทุกรายวิชาเพ่ือการจัดการอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน 
6. การดาํเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 สวนวิชาทหาร   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   ไดจัดระบบการทบทวน   และวางแผนปรับปรุง
ประสิทธิผลรายวิชาไว  โดยใหอาจารยประจําวิชาทําการประมวลผลการประเมินทุกรายการ       ประกอบผล
การศึกษาของนักเรียน     เพ่ือหาขอดอยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการเรียน   การสอน   แลวจัดทํารายงาน
สรุปผลการศึกษา  พรอมขอเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาการสอน    นําเรียนอาจารยหัวหนาวิชา    เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสม  และสรุปนําเรียนผูอํานวยการกองวิชาใหพิจารณาอนุมัติแผนปรับปรุงประสิทธิผลให
มีผลบังคับใชในปการศึกษาตอไป   และสวนวิชาทหาร ฯ   ไดจัดตั้ง        สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สวท.รร.จปร    มีหนาท่ีกํากับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาทหารท่ี   สวนวิชาทหาร  โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา  รับผิดชอบทําการฝก /สอนใหกับนักเรียนนายรอย โดยทําการตรวจสอบรายการมาตรฐาน และ
ตัวบงชี้  ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ  สวนวิชาทหาร   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ท้ัง 
8 มาตรฐาน 
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