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เอกสารหมายเลข มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา  

ชื่อสถาบัน  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
วิทยาเขต/คณะ/ภาค ส่วนวิชาทหาร กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหัส และช่ือรายวิชา 

MS 5002 วิชา การปฏิบัติการข่าวสาร(Information Operation) 
2. จ านวนหน่วยกิต 

2 หน่วยกิต ( 2 - 0 - 4 ) 
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 

หลักสูตร  รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.2558)     ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

พ.อ.จิระเดช วงศ์สุวัฒน ์ อจ.หน.สวท.รร.จปร. อจ.ผู้รับผิดชอบวิชา/อจ.ผู้สอน 
พ.อ.เกียรติชัย 

พ.ท.ธนันวฒัน ์

จ.ส.อ.วิทธวัช 

โอภาโส 

ธีระกิจเสถียร 

สัมมาเมฆ 

อจ.รร.สธ.ทบ.  
อจ.สวท.รร.จปร. 
ครูฝึก สวท.รร.จปร. 

อจ.พิเศษ 

อจ.ผู้สอน 

ผช.อจ.ผู้สอน 
 

   

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ช้ันปีท่ี 5  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
MS 1005 วิชา การข่าวเบ้ืองต้น (Basic Intelligent) 

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

8. สถานที่เรียน 
ห้องเรียน 206 กปศ.สกศ.รร.จปร.     

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
25 เม.ย.60 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   

1.1 เพื่อให ้นนร. ได้ศึกษาเกี่ยวกับ หลักพื้นฐานของการปฏิบัติการข่าวสาร, การปฏิบัติการข่าวสาร   
1.2 เพื่อให ้นนร. ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานข่าวกรอง กับ การปฏิบัติการข่าวสาร   
1.3 เพื่อให้ นนร. ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติการข่าวสารของ ทบ., การปฏิบัติการข่าวสารของหน่วย

ทหารขนาดเล็ก 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

 2.1 ในการเรียนการสอนควรมีการให้ นนร.ได้ฝึกปฏิบัติในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวสาร
ของหน่วยทหารขนาดเล็ก/ หรือวีดีทัศน์ แสดงการปฏิบัติงานพร้อมค าบรรยายประกอบท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการข่าวสาร   
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2.2 จัดท าข้อมูลเนื้อหาของวิชาเพื่อให้ นนร.สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้านอกเวลาด้วยตัวเอง โดยแขวน
ไว้ในเวปไซต์ สวท.ฯ 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาเกี่ยวกับเพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน ทฤษฎี หลักนิยม 
องค์ประกอบการปฏิบัติการข่าวสาร และการปฏิบัติการข่าวสารส าหรับหน่วยทหารขนาดเล็ก ตลอดจนการ
ปฏิบัติการข่าวสารในอดีต 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

28 ช่ัวโมง ตามต้องการของ นนร. - 4 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่ นนร.เป็นรายบุคคล 
    3.1 กองวิชาจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ ากลุ่มของ นนร.โดย นนร.สามารถเข้าพบอาจารย์ได้ตลอดสัปดาห์
ใน  
เวลาว่างของ นนร.ในวัน จันทร์ - ศุกร์ ท่ี กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ สวท.ฯ 
    3.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ ากลุ่มจัดท าบันทึกการเข้าพบ อจ.ท่ีปรึกษาของ นนร. 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของ นนร. 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม  
        1.1.1 นนร.มีลักษณะผู้น าทหารท่ีดี ซึ่งจะครอบคลุมถึงการตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  
        1.1.2 นนร.มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตันเองและช้ันเรียนเคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ท่ีอาจารย์ได้ช้ีแจงในช้ันเรียน 
        1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
        1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ 
    1.2 วิธีการสอน 
        1.2.1 ก าหนดระเบียบปฏิบัติภายในห้องเรียนเพื่อปลูกฝังให้ นนร.มีระเบียบวินัย การก ากับดูแลให้
นักเรียน เข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ตรวจยอด และเช็คช่ือทุกครั้งท่ีมีช่ัวโมงสอน- ว่ากล่าวตักเตือน เมื่อมีการ
ผิดวินัยในห้องเรียน 
        1.2.2 ยกตัวอย่างการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการข่าวสารประกอบ สอดแทรกในบทเรียน ให้ นนร.
ได้ถกแถลง แสดงความคิดเห็นและแนวคิดในการปฏิบัติของตนเอง กลุ่ม และให้ นนร.ในช้ันเรียนช่วยเสนอ
ข้อคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะในแต่ละสถานการณ์  
        1.2.3 ว่ากล่าวตักเตือน หรือลงทัณฑ์ เมื่อพบว่านักเรียนไม่มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้มอบหมายให้
ท าและก ากับดูแล มิให้นักเรียนมีการทุจริตในการสอบทุกครั้ง 
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของ นนร.ในการเข้าช้ันเรียน  
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1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย การส่งงานตามก าหนด ความต้ังใจเรียน 
ไม่หลับในเวลาเรียน โดยอาจารย์ผู้สอน อยู่ในรูปของคะแนนความประพฤติ และความรับผิดชอบ 
        1.3.3 การสอบทบทวนประจ าวันหรือการสอบท้ายช่ัวโมง การตอบค าถามในช้ันเรียน ผลคะแนนการ
สอบประจ าภาค 
2. ความรู้ 
    2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        2.1.1 รู้ความมุ่งหมายการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการข่าวสาร, หลักพื้นฐานของการปฏิบัติการ
ข่าวสาร,  ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานข่าวกรอง กับ การปฏิบัติการข่าวสาร  การปฏิบัติการข่าวสารของ 
ทบ., การปฏิบัติการข่าวสารของหน่วยทหารขนาดเล็ก 
        2.1.2 นนร.มีความรู้พื้นฐานในด้านการปฏิบัติการข่าวสาร ท้ังทางเทคนิคและทางยุทธวิธี ตลอดจน
วิทยาการทหารอย่างกว้าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติม 
จากโรงเรียนของเหล่าสายวิทยาการต่อไปแนวทางการจัดการศึกษา 

2.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
         2.2.1 ใช้การบรรยาย/สอนเชิงประชุม การให้งานมอบเป็นบุคคล, กลุ่ม และแบบฝึกหัดระหว่างการเรียน 
หลักนิยมต่างๆ คู่มือท่ีใช้ประกอบการสอน และการฝึก การยกตัวอย่างบทเรียน   
        2.2.2 นนร.ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาของงานด้านการปฏิบัติการข่าวสาร/ หรือวีดีทัศน์พร้อมค า
บรรยายประกอบบทเรียน ให้นักเรียนสามารถมีจินตนาการภาพได้  
        2.2.3 การต้ังประเด็นค าถามเพื่อให้ นนร.ได้แสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ร่วมกันบรรยาย สอนเชิง
ประชุม การให้งานมอบเป็นกลุ่ม, บุคคล และแบบฝึกหัด 

2.3 วิธีการประเมินผล 
2.3.1 การทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ประเมินจากความต้ังใจในการเรียน และการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน 
2.3.2 การท างานท่ีได้รับมอบหมาย เป็นบุคคล เป็นกลุ่ม แบบฝึกหัด และการสอบประเมินผลประจ า

ภาคการศึกษา   
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

        3.1.1 ความสามารถในการจดจ าหลักนิยมของการปฏิบัติการข่าวสารตามมาตรฐานท่ีใช้ในปัจจุบัน 
        3.1.2 นนร.สามารถขยายความรู้ตามเนื้อหาบทเรียน สามารถคิดเป็น และวิเคราะห์ เพื่อท่ีจะประยุกต์
ไปใช้ท างานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในอนาคตได้ 
    3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 ใช้การบรรยายเป็นหลัก เสริมด้วยการสอนเชิงประชุม และมอบหมายงานให้ไปค้นคว้านอกเวลา 
3.2.2 ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ โดยการให้งานมอบเป็นบุคคล และเป็นกลุ่ม น าเสนองานท่ีได้รับมอบหน้า

ช้ันเรียน ให้เกิดทักษะทางปัญญาเพิ่มเติมจากความรู้ท่ีได้เรียน รวมท้ังยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดทักษะ
ทางปัญญาเพื่อจะคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ และฝึกคิดให้เป็น ได้ต่อไป 

3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของ นนร. 
3.3.1 ดูจากการส่งเอกสารงานมอบเป็นบุคคล และงานมอบเป็นกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

ในช้ันเรียน  
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3.3.2 ดูคะแนนจากแบบฝึกหัด และสอบในช้ันเรียน รวมท้ังการสอบประเมินผลระหว่างภาค และ
ประจ าภาค 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง นนร.ด้วยกัน แสดงบทบาทการเป็นผู้ริเริ่ม แก้ไข

ปัญหาตามบ่งการเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคุณลักษณะผู้น าอย่างหนึ่งท่ีต้องสอดแทรกระหว่างการสอนรวมทั้งมี
กิจกรรมเพื่อเป็นการฝึกความรับผิดชอบ และให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

4.1.1 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาความเป็นผู้น า และผู้ตามในการท างานเป็นทีมและมีความ
รับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนด 

4.2 วิธีการสอน 
ให้งานมอบเป็นแบบฝึกหัดส่งในช่ัวโมง งานมอบเป็นบุคคล และงานมอบเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดความ

รับผิดชอบ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วย 
4.3 วิธีการประเมินผล 

ดูจากผลงานท่ีมอบหมายให้ดังกล่าว ไม่ว่าความตรงต่อเวลาในการรับผิดชอบส่งงาน เนื้อหาของ
ผลงาน การร่วมมือในการท างาน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 ให้งานมอบหมาย และแนะน าในกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนถกแถลงภายในกลุ่ม ใน

ระหว่างการส่ือสาร และให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นให้เห็นมุมมองท่ีแตกต่าง 
5.2.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนองานกลุ่ม ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้

รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
5.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการใช้เทคโนโลยีในการจัดท า งานมอบหมายเป็นบุคคล และเป็นกลุ่ม ดูผลงาน และ
กระบวนการน าเสนอหน้าห้องเรียน 
6. ทักษะวิชาชีพทหาร 

6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร 
6.1.1 มีภาวะผู้น าทางทหาร มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมทหาร อุทิศตนเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และ

ประชาชน 
6.1.2 มีการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยทหาร และส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
6.1.3 มีความสามารถด้านการปฏิบัติการทางทหาร รู้บทบาทหน้าท่ีของการเป็นทหารอาชีพ 
6.1.4 มีความเป็นสุภาพบุรุษ และธ ารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร 

6.2 วิธีการสอน 
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบขณะการเรียนการสอนสอดแทรกในบทเรียน ถ่ายทอด

ประสบการณ์ทางทหาร 
6.3 การประเมินผล 

จัดท าแบบสอบถามประเมินทักษะทางวิชาชีพทหารในเชิงประเมินความตระหนักรู้ทางความคิดในการ
ประเมินตนเอง รับข้อเสนอแนะจาก นนร. น ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในปีต่อไป 

หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล 
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1.แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ หมายเหตุ 

วันศุกร์ท่ี    
29 มิ.ย.61 

(สัปดาห์ท่ี 1) 
 

- ความสัมพันธ์ของการ
ปฏิบั ติงานข่าวกรองกับ
การปฏิบัติการข่าวสาร 
  

4 
 
 
  

ช้ีแจงการเรียนการสอน, 
แผนการสอน, การประเมินผล 
บรรยาย 
ซักถามในช้ันเรียน  

 

วันศุกร์ท่ี      
6 ก.ค.61 

(สัปดาห์ท่ี 2) 
 

- หลักพื้นฐานของการ
ปฏิบัติการข่าวสาร  

4 
 
  

บรรยาย 
ซักถามในช้ันเรียน 

 

วันศุกร์ท่ี      
13 ก.ค.61 

(สัปดาห์ท่ี 3) 
 

- การปฏิบัติการข่าวสาร 
 

4 
 
 

บรรยาย 
ซักถามในช้ันเรียน 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนรู้ หมายเหตุ 

วันพฤหัสบดีท่ี      
19 ก.ค.61 

(สัปดาห์ท่ี 4) 

- การปฏิบัติการข่าวสาร
ของ กองทัพบก 

2 
 
 

บรรยาย 
ซักถามในช้ันเรียน 
 

 

วันศุกร์ท่ี      
20 ก.ค.61 

(สัปดาห์ท่ี 4) 

- การปฏิบัติการข่าวสาร
ของ กองทัพบก 

4 
  

บรรยาย 
ซักถามในช้ันเรียน  

 

วันพฤหัสบดีท่ี      
2 ส.ค.61 

(สัปดาห์ท่ี 5) 

- การปฏิบัติการข่าวสาร
ของหน่วยทหารขนาดเล็ก  

2 
 

 

บรรยาย 
ซักถามในช้ันเรียน  

 

วันศุกร์ท่ี      
3 ส.ค.61 

(สัปดาห์ท่ี 6) 

- การปฏิบัติการข่าวสาร
ของหน่วยทหารขนาดเล็ก 

4 
 

 

บรรยาย 
ซักถามในช้ันเรียน 

 

วันศุกร์ท่ี      
10 ส.ค.61 

(สัปดาห์ท่ี 7) 

- การศึกษาเป็นคณะ  4 
 

 

นนร.น าเสนองานมอบ 
ซักถามในช้ันเรียน 
 

 

วันศุกร์ท่ี      
17 ส.ค.61 

(สัปดาห์ท่ี 8) 
 

- สอบประจ าภาค   4 
 
 
  

นนร.สอบประจ าภาคในเรื่อง
ท่ีได้ศึกษามาแล้ว 

 

2. แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 
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กิจกรรมที่ 
ผลการ 
เรียนรู้ 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน   
สัดส่วนของ 

การประเมินผล
(%)  

1 ลักษณะความเป็น
ผู้น า 

ความต้ังใจเรียน, การตรง
เวลาในการเข้าเรียน ความ
รับผิดชอบงานมอบส่วนตัว, 
งานกลุ่ม, ความต้ังใจจาก
การฝึกปฏิบัติในช่ัวโมง, 
การศึกษาเป็นคณะ 

สัปดาห์ท่ี 2,3,4,5,6 
  

40 

2 ความสามารถใน
การฝึก สอน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา,
ทักษะการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลของงานมอบส่วนตัว, 
งานกลุ่ม, การน าเสนองาน 

สัปดาห์ท่ี 7 
 

20 

3 ผลการเรียนรู้ การสอบประจ าภาค สัปดาห์ท่ี  8 
 

40 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

1. เอกสาร และต าราหลัก 
เอกสารแนวสอน วิชาการปฏิบัติการข่าวสาร สวท.รร.จปร. MS 5002 (Information Operation) 

2. เอกสาร และข้อมูลส าคัญ 
    2.1 คู่มือว่าด้วยการปฏิบัติการ รส.๒๑ – ๓๐, รส.๓๐ – ๕, รส.๓๐-๙, รส.๓๐-๑๐๐ 
    2.2 เอกสารแนวสอน เอกสารการปฏิบัติการข่าวสารของ ทบ. 
3. เอกสาร และข้อมูลแนะน า 

E-Book ของ สวท.รร.จปร. จะมีข้อมูลส าคัญประกอบการศึกษา 

หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักเรียน 

การประเมินการศึกษาโดยนักเรียน ในเรื่อง ทัศนคติของ นนร.ต่อการเรียนการสอนวิชาทหาร ( ปม.1)    
ส าหรับให้นักเรียนท าการประเมินอาจารย์ทุกท่านท่ีเข้าท าการสอนในเรื่องการเตรียมการ และวิธีการสอนของ
อาจารย์ตามหลักวิชาครูทหาร (ยึดตามคู่มือวิชาครูทหาร บก.กองทัพไทย) รวมท้ังบรรยากาศ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกในห้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ โดยรับข้อเสนอแนะจากนักเรียนเพื่อท าการปรับปรุงใน
โอกาสต่อไป 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การประเมินการศึกษาโดยนักเรียน ตามแบบประเมินผู้เรียน ( ปม.2 ) 
- การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน ตามแบบประเมินการสอนโดย

ผู้บังคับบัญชา / กรรมการก ากับมาตรฐานฯ ( ปม.3 ) 
3. การปรับปรุงการสอน 
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 การประเมินในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการประจ าช้ันของ สวท.รร.จปร. และการประเมิน  โดย
อาจารย์ประจ าวิชา และ/หรือ อาจารย์หัวหน้าวิชา ท าการประเมินนักเรียน (ผู้รับการศึกษา) เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาส ต่อๆ ไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในรายวิชา 
อาจารย์หัวหน้าวิชาจะท าการประมวลผลการประเมินทุกรายการ ประกอบผลการศึกษาของนักเรียน 

เพื่อหาข้อด้อยท่ีอาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียน การสอน แล้วจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาพร้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการสอน น าเรียนผู้อ านวยส่วนวิชาทหาร เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป ท้ังนี้จ าเป็นต้องให้ความรู้ในเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนให้กับอาจารย์ผู้สอน 
5. การด าเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ด าเนินการพร้อมกับการปรับปรุงการสอน โดยอาศัยผลการประเมินในด้านต่างๆ พิจารณาปรับปรุงโดย
คณะกรรมการประจ าช้ันของ สวท.รร.จปร. มาเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของวิชา 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบ และก ากับดูแลในเรื่องเอกสารประกอบการสอน และการออกข้อสอบของทุกรายวิชาเพื่อให้มี การ
จัดการเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/หัวหน้าวิชา 
พ.อ............................................................   วันท่ีรายงาน................เม.ย.๖๑ 
       ( จิระเดช   วงศ์สุวัฒน์ ) 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พล.ต............................................................   วันท่ีรับรายงาน............เม.ย.๖๑ 


