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

ช่ือสถาบัน                 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       สวนวชิาทหาร  กองวิชาสงครามพิเศษ 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1.รหัส และช่ือรายวิชา 
       MS 4002    วิชาการตอสูเบ็ดเสร็จ  
                           ( Total  Defense ) 
2.จํานวนหนวยกิต 

1 หนวยกิต  ( 1 - 0 - 2 ) 
3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 

วิศวกรรมศาสตร และวิชาการทหาร เปนวิชาบังคับ 
วิทยาศาสตร และวิชาการทหาร เปนวิชาบังคับ 
ศิลปศาสตร และวิชาการทหาร เปนวิชาบังคับ 

4.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยผูสอน 
           พ.ท. คมสัน     ศาสนประดิษฐ          อจ.ผคม.กสพศ.ฯ/อาจารยทําการสอน 
          พ.ท. ไกรวุฒิ    แกวรักษา               อาจารยทําการสอน 
          พ.ต. สรณสิริ    กุญแจนาค              อาจารยทําการสอน 
          พ.ต. วิรัตน      คําถาเครือ              อาจารยทําการสอน 
5.ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 2  / ชั้นปท่ี 4 
6.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 

ไมมี 
7.รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 

ไมมี 
8.สถานท่ีเรียน 

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

สิงหาคม  2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค 
1.จุดมุงหมายของรายวิชา 
-เพ่ือให  นนร. ไดทราบถึงประวัติความเปนมา, ความสําคัญ, ความมุงหมาย ,วัตถุประสงคของการตอสู
เบ็ดเสร็จ, ยุทธศาสตรการพัฒนาและการปองกันภายใน, การตอสูเบ็ดเสร็จของไทย, โครงสรางของสงคราม
สมัยใหมและพลังอํานาจทางทหาร, องคประกอบของระบบการตอสูเบ็ดเสร็จ, ยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ,
ความหมาย,คําจํากัดความ และเปาหมายของแผนยุทธศาสตรเบ็ดเสร็จ, แนวคิดการปฏิบัติ, การจัดพ้ืนท่ีเพ่ือ
การตอสูเบ็ดเสร็จ,การจัดกําลังและการปฏิบัติเพ่ือการตอสูเบ็ดเสร็จ, หนาท่ีของกําลังตอสูเบ็ดเสร็จ, วัตถุ
ประสงค,เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินการ, งานสําคัญในพ้ืนท่ียุทธศาสตรพัฒนา ,และแนวความคิดใน
การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาลักษณะของหมูบานยุทธศาสตรพัฒนาตามรูปแบบงานดานยุทธการ,
องคประกอบและประเภทของหมูบานยุทธศาสตรพัฒนา, วัตถุประสงคและเปาหมายในการจัดตั้งหมูบานฯ, 
ระบบปองกันหมูบานตามแนวชายแดน, แนวทางท่ีเลือกหมูบานปองกันตนเองชายแดน, หลักเกณฑ,ลําดับ
และวิธีในการคัดเลือกราษฎรเขาอยูโครงการ, แนวทางในการพัฒนาหมูบานปองกันตนเองชายแดน,ลําดับข้ัน
การจัดต้ังหมูบาน ,หลักการ,วัตถุประสงคและวิธีการดําเนินการสรางผูนําชุมชนในอนาคต, หนวยงานและ
รับผิดชอบในการพัฒนาพ้ืนท่ีของการจัดตั้งหมูบานฯ,ปจจัยเก่ียวของกับการพัฒนาระบบตอสูเบ็ดเสร็จ,     
การจัดการบังคับบัญชาเพ่ือการตอสูเบ็ดเสร็จ  
-เพ่ือให นนร. ไดทราบความเปนมาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดํารัสเก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง, การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในระดับกลุมและดานตางๆ, หลักทฤษฎีใหม, หลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ, และโครงการพระราชดําริ 
2.วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
-เพ่ือใหเนื้อหาของวิชาทันสมัย กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน โดยยึดถือตาม รส.100-4 วาดวย
การตอสู เบ็ดเสร็จ และแนวทางในการดําเนินการตอสู เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสตในอดีต ตามนโยบาย          
66/2523 มาประยุกตใชกับสถานการณท่ีเก่ียวกับการกอความไมสงบท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในปจจุบัน เพ่ือ
เปนแนวทางให นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษานําไปใชในการปฏิบัติงานเก่ียวกับความม่ันคงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1.คําอธิบายรายวิชา 
- ความสําคัญของระบบการตอสูเบ็ดเสร็จ, องคประกอบของการตอสูเบ็ดเสร็จ, ยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ, 
การจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการตอสูเบ็ดเสร็จ, การปฏิบัติการตอสูเบ็ดเสร็จ, หนาท่ีของกองกําลังตอสูเบ็ดเสร็จ และ                                 
ยุทธศาสตรพัฒนา                                                                                                 
- การจัดตั้งหมูบานยุทธศาสตรพัฒนา, ข้ันการปฏิบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกราษฎร, แนวทางในการ
พัฒนาหมูบานปองกันตนเองชายแดน, การสรางผูนําชุมชนในอนาคต, ตัวอยางโครงการท่ีกองทัพบก
ดําเนินการ                                                                                                                                 
- การพัฒนาระบบการตอสูเบ็ดเสร็จ, ปจจัยหลักท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา, การพัฒนาระบบตอสูเบ็ดเสร็จ,                                           
การจัดการบังคับบัญชาเพ่ือการตอสูเบ็ดเสร็จ                         
-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดํารัสท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง, หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง, การประยุกตใช เศรษฐกิจพอเพียงระดับกลุมตางๆ,               
การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในดานตาง ๆ, การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริพอเพียง                          
-หลักทฤษฎีใหม, หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง,                                        
ศูนยศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําร,ิ โครงการพระราชดําริ      
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2.จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 
บรรยาย 

 
2 ชั่วโมง/สัปดาห 

สอนเสริม 
 

ไมมี 

การฝกปฏิบัติงาน/ภาคสนาม 
 

ไมมี 

การศึกษาดวยตนเอง 
 

2-8 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
3.จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการ แกนักเรียนเปนรายบุคคล 
- ในชั่วโมงคนควาของนักเรียน หรือเม่ือนักเรียนวางหลังอาหารกลางวัน ทุกวัน ณ หองทํางานของอาจารย 
และ หองสมุด รร.จปร. 
                                      

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 90๙๐ ของนักเรียน เขาเรียนตรงเวลา 
- รอยละ 95๙๕ ของนักเรียน ปฏิบัติตามระเบียบการเขาเรียนวิชาทหารของ สวนวิชาทหาร 
- ไมมีการทุจริตในการสอบ 
2.ความรู 
2.1ความรูท่ีตองไดรับ 
-มีความรูความเขาใจเรื่องความสําคัญของระบบการตอสูเบ็ดเสร็จ, องคประกอบของการตอสูเบ็ดเสร็จ, 
ยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ, การจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการตอสูเบ็ดเสร็จ, การปฏิบัติการตอสูเบ็ดเสร็จ, หนาท่ีของ
กองกําลังตอสูเบ็ดเสร็จ และยุทธศาสตรพัฒนา                                                                                                 
-มีความรูความเขาใจถึงการจัดตั้งหมูบานยุทธศาสตรพัฒนา, ข้ันการปฏิบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกราษฎร
, แนวทางในการพัฒนาหมูบานปองกันตนเองชายแดน, การสรางผูนําชุมชนในอนาคต, ตัวอยางโครงการท่ี
กองทัพบกดําเนินการ, การพัฒนาระบบการตอสูเบ็ดเสร็จ, ปจจัยหลักท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา, การพัฒนา
ระบบตอสูเบ็ดเสร็จ, การจัดการบังคับบัญชาเพ่ือการตอสูเบ็ดเสร็จ                                                                                                                                            
 -มีความรูความเขาใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราช
ดํารัสท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง, หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง, การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับกลุมตางๆ, การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในดานตาง ๆ, การดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ
พอเพียง, หลักทฤษฎีใหม, หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ประเทศไทยกับเศรษฐกิจ
พอเพียง, ศูนยศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดําร,ิ โครงการพระราชดําร ิ                                                     
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2.2 วิธีการสอน 
- ใชการบรรยายคูมือท่ีใชประกอบการสอน  การยกตัวอยางเหตุการณในอดีตท่ีผานมา และการนําไป
ประยุกตใชกับสถานการณปจจุบัน 
- การใชเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร และการฉายภาพยนตร ประกอบบทเรียน ใหนักเรียนสามารถมี
จินตนาการภาพการนําไปประยุกตใชได 
- นักเรียนสามารถไปคนควาเพ่ิมเติมไดจาก Website ของทางสถาบัน และของหนวยศึกษาของกองทัพได 
2.3วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยใชขอเขียน และการสงงานมอบ 
- ประเมินจากความตั้งใจในการเรียน และการมีสวนรวมในชั้นเรียน 
- การศึกษาดูงาน ถกแถลง ทํารายงาน การวิเคราะห การนําเสนอ จากเรื่องท่ีเก่ียวของ   
3.ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
- มีความรู ความสามารถ ความเขาใจการตอสูเบ็ดเสร็จ, ยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ, การจัดตั้งและวิธีการ
ในการดําเนินการจัดตั้งหมูบานยุทธศาสตรพัฒนา, การพัฒนาระบบการตอสูเบ็ดเสร็จ, หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักทฤษฎีใหม 
- การวิเคราะห และประยุกตใชกับบงการท่ีกําหนดให  
3.2 วิธีการสอน 
- ใชการบรรยายเปนหลัก เสริมดวยการสอนเชิงประชุม และมอบหมายงานใหไปคนควานอกเวลา 
- ใหนักเรียนไดปฏิบัติโดยการศึกษาดูงาน การวิเคราะห และประยุกตใชกับบงการท่ีกําหนดให 
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 การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสเทศ 
5.1ทักษะการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสเทศท่ีตองพัฒนา 
- ในการจัดทํา และนําเสนองานมอบ จะตองใชรูปแบบ และทักษะการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีทาง
สารสนเทศ และการสื่อสารนํามาใชใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
5.2วิธีการสอน 
- ใหนักเรียนศึกษาเปนคณะในเวลาเรียน และใหงานมอบไปทํานอกเวลา แลวนําเสนอผลงานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเก็บคะแนน 
5.3วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากการใชเทคโนโลยีในขณะถกแถลง และจัดทํางานนําเสนอหนาหองเรียน 
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6.ทักษะทางวิชาชีพทหาร 
6.1 ทักษะวิชาชีพทหาร 
- พัฒนาความสามารถในการเปนผูนํา ความมีวินัย  ความสํานึกรับผิดชอบในหนาท่ี เคารพสิทธิและยอมรับ
ความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน 
6.2 วิธีการสอน 
- ใหนักเรียนศึกษาเปนคณะ แบงมอบหนาท่ีรับผิดชอบใหชัดเจน โดยใหมีการหมุนเวียนหนาท่ี 
6.3 วิธีการประเมินผล 
-ประเมินจากความเปนผูนํา การแบงมอบงานท่ีไดรับมอบ การมอบหมายหนาท่ีภายในกลุม 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอน และการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนรู ผูสอน 

1 
 

- กลาวท่ัวไปการตอสูเบ็ดเสร็จ                                 
                        

2 
 
 

- เขารับการศึกษาโดยนํา
แนวสอนวิชาการตอสู
เบ็ดเสร็จมาดวย 

พ.ท.คมสัน ฯ  
พ.ท.ไกรวุฒิฯ 
พ.ต.สรณศิร ิฯ 
พ.ต.วิรัตนฯ 

2 -องคประกอบของการตอสูเบ็ดเสร็จ   
 

2 - บรรยายและอภิปราย 
- การซัก ถามในชั้นเรียน                             

พ.ท.คมสัน ฯ  
พ.ท.ไกรวุฒิฯ 
พ.ต.สรณศิร ิฯ 
พ.ต.วิรัตนฯ 

3 -การจัดตั้งหมูบานยุทธศาสตรพัฒนา 
  

2 
 
 
 

- บรรยายและอภิปราย 

- การซัก ถามในชั้นเรียน 
 

พ.ท.คมสัน ฯ  
พ.ท.ไกรวุฒิฯ 
พ.ต.สรณศิร ิฯ 
พ.ต.วิรัตนฯ 

4 -การพัฒนาระบบการตอสูเบ็ดเสร็จ 
  

2 
 
 

- บรรยายและอภิปราย 
- การซัก ถามในชั้นเรียน                                                         

พ.ท.คมสัน ฯ  
พ.ท.ไกรวุฒิฯ 
พ.ต.สรณศิร ิฯ 
พ.ต.วิรัตนฯ 

5 -หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  

2 
 

- บรรยายและอภิปราย 
- การซัก ถามในชั้นเรียน                             
 

พ.ท.คมสัน ฯ  
พ.ท.ไกรวุฒิฯ 
พ.ต.สรณศิร ิฯ 
พ.ต.วิรัตนฯ 

      6 
 
 

- หลักทฤษฎีใหม                                                                                                                       2 
 

 
 

- บรรยายและอภิปราย 
- การซัก ถามในชั้นเรียน                             
 
 

พ.ท.คมสัน ฯ  
พ.ท.ไกรวุฒิฯ 
พ.ต.สรณศิร ิฯ 
พ.ต.วิรัตนฯ 
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7 -ศึกษาเปนคณะ ศึกษาดูงานเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง 
 2 - โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง รร.กส.กส.ทบ.   

วิทยากร รร.กส.กส.ทบ.   

8 -สอบระหวางภาค 
 

2 
 

 
-ขอสอบชุดท่ี 1 
 

กรรมการชั้นปท่ี 4 

 
                                                             
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน   กําหนดการ
ประเมิน 
(สัปดาหท่ี) 

สัดสวนของผลการ
ประเมินผลปลาย

ภาค 
1  ความประพฤติของ นนร.  

ในชั้นเรียน/นอกชัน้เรียน     
 -           5 

2  แบบฝกหัดรายบุคคล                                          - 15 
3  การสัมมา และรายงานกลุม  7           20 
4  การสอบระหวางภาค  8   60 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตํารา และเอกสารหลัก 
- แนวสอนวิชาการตอสูเบ็ดเสร็จ กสพศ.สวท.รร.จปร. นนร.ชั้นปท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2560 
2. เอกสาร และขอมูลสําคัญ 
- แนวสอนวิชายุทธวิธี เรื่องการพัฒนาระบบตอสูเบ็ดเสร็จ รร.ร.ศร. 
- แผนยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ (ตบ.30) 
- แผนยุทธศาสตรพัฒนา (ยพ.30) 
-เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การปองกันเบ็ดเสร็จ (ระบบการตอสูเบ็ดเสร็จ) 
3. เอกสาร และขอมูลแนะนํา 
- คูมือแนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานของกระทรวงกลาโหม 
- หนังสือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2540  – 2549 ) เลม 1 โดย จาตุรงค   บุญรัตนสุนทร 
- หลักสูตรการฝกอบรมและคูมือการใชหลักสูตร เรื่อง การสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะ
วิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคงกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (สนย.กอ.รมน.) 
- แนวพระราชดําริเก่ียวกับการเกษตรทฤษฎีใหม และโครงการฟารมตัวอยาง 
4. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส , เว็บไซด 
- www. Vcharkarn.com/vcafe17448  วิชาการ.คอม ทหารกับการพัฒนาประเทศ 
5. เอกสาร และขอมูลการเรียนอ่ืนๆ 
- เอกสารการสอน วิชาความม่ังคงของรัฐ โดย พ.ท.เทพวิฑูรย  แทนทอง  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559) 
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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                                                         
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. การดําเนินการทบทวน 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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