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ปฐมนิเทศขั=นตอนการปฏิบัติในการเข้ ารับการศึกษา
หลักสู ตร ชั=นนายร้ อย เหล่าทหารแพทย์ รุ่นทีB 39/53
ในส่ วนของวิชาประกอบหลักสู ตร
แผนกวิชาทัวB ไป กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ ทหารบก
คําแนะนําการเรี ยน การวัดและประเมินผล
1. ตํารา/ เอกสารประกอบการเรี ยน อยูใ่ น CD ที#แจกจ่าย (ebook) วิชาประกอบ
2. การวัดและประเมินผล มี 3 ส่ วน คือ วิชากลุ่ม A มีการทดสอบ วิชากลุ่ม Bไม่มีการ
ทดสอบ คะแนนAttendance และวิชากลุ่ม C ทํารายงานและAttendance
มีการแจกแจง ดังต่อไปนี8
วิชากลุ่ม A
วิชากลุ่ม B
วิชากลุ่ม C
( มีการทดสอบ )
( ไม่ มีทดสอบ – Attendance ) (ทํารายงาน และ Attendance)
คอมพิวเตอร์ (12)
ประวัติศาสตร์ ( 2 )
การเขียนโครงการ ( 3 )
เอดส์ศึกษา ฯ (2)
สิ ทธิมนุษยชน ฯ ( 4 )
เขียนโครงการยาเสพติด ( 2 )
พื8นฐานการวิจยั (2)
ปลูกฝังอุดมการณ์ ( 4 )
บรรยายพิเศษ ( 6 ) เขียนสรุ ป
ระเบียบวิธีการวิจยั (2)
จริ ยธรรมและคุณธรรม ( 4 )
-พล.ท.สื บพงษ์ สังขะรมย์ ( 2 )
ศาสนาและศีลธรรม (7)
-........................................ ( 2 )
ภาษาอังกฤษ (15 )
-........................................ ( 2 )
ป.ป.ส. ( 2 )
สอบ ( 4 )
รวมทั8งสิ8 น = 46 ช.ม.
รวมทั8งสิ8 น = 14 ช.ม.
รวมทั8งสิ8 น = 11 ช.ม.
จํานวนช.ม.ทุกวิชาประกอบ ทั8งสิ8 น = 71 ช.ม. = 4 หน่วยกิต
ทดสอบข้อเขียนและส่ งรายงาน แบบยืดหยุน่ ตกลงในชั8นเรี ยนอีกครั8ง
การเปลี#ยนตารางสอน อาจมีการเปลี#ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ผูเ้ รี ยนหมัน# ดูตารางสอน Updated
3. หนังสื ออ่านประกอบวิชาประวัติศาสตร์
- สามกษัตริ ย ์ (กลุ่มบริ ษทั แหลมทองสหการ จัดทํา)
- ไทยรบพม่า ฉบับการ์ตูน (ผูแ้ ต่ง พ.อ.จักรพงษ์ ขันมัน# )
- แบบเรี ยนประวัติศาสตร์ไทยของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอยืมบุตรหลานท่าน)
4. วิธีการเข้า www.drwathits.com
- google - พิมพ์คาํ ว่าdrwathits.com
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- คลิกเลือกหัวข้อที#สนใจ เช่น Course Syllabus และแผนการสอน นายร้อย 39, E-Book ,
One Word Academic Year 2010, สนทนาภาษาแพทย์, วิจยั ในชั8นเรี ยน ฯลฯ
5. วิธีการเปิ ดebook
- ใส่ แผ่นCD-ebook รอเครื# องโหลดสักครู่ - double click ที# My Computer - double click
ที#ดิสก์ของฉัน - double click วิชาที#ตอ้ งการจะดู วิชานั8นก็จะขึ8น - ต้องการดูสารบัญในวิชานั8นๆ
ให้ กดพร้อมกันที# ctrl และ B สารบัญจะขึ8นทันที ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกหัวข้อที#สนใจได้ดว้ ยความ
สะดวก
มีปัญหาข้ อสงสั ย ติดต่ อสอบถามได้ ทีB
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา D.B.A.
หัวหน้าแผนกวิชาทัว# ไป กองการศึกษา รร.สร.พบ.
สายในทบ. 94437, 94313
TOT: 0-2354-4442 / True: 0-2644-6225
มือถือ 08-1431-4261 บ้าน 0-2868-5157 Fax: 0-2457-0657, 0-2644-6225
Email : col.wathit@yahoo.com / Msrevantha@hotmail.com
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
แผนกวิชาทัBวไป (General Subject Section)
นายร้ อย 39 / 53
กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
Academic Division of Army Medical Field Service School
Royal Thai Army Medical Department
...............................................................................
1. ชืBอหลักสู ตร (Curriculum Name) - ชั8นนายร้อย เหล่าทหารแพทย์ รุ่ นที# 39 ปี การศึกษา 2553
2. ผู้รับผิดชอบวิชา (Course Responsibility) – พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
3. ลักษณะวิชา (Course Characteristic) – เป็ นการเพิม# พูนความรู ้วชิ าพื8นฐานสําคัญต่อการ
ปฏิบตั ิงาน เพิม# ขีดความสามารถและรองรับวิทยาการสมัยใหม่ ให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษานําความรู ้ที#
ได้รับไปปรับตัวให้ทนั ต่อความเปลี#ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวฒั น์และยุคสังคมฐานความรู ้ โดย
เน้นการปลูกฝังความเป็ นทหารอาชีพให้มีความยึดมัน# ในคุณธรรม จริ ยธรรม มีอุดมการณ์ความรัก
ชาติเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของการมีภาวะผูน้ าํ ที#ดีในบุคลากรสายแพทย์ตอ่ ไป
4. จํานวนหน่ วยกิต (Course Credit) – 4 หน่วยกิต จํานวน 71 ชัว# โมง
5. ชืBอผู้สอน (Instructor / Academic Staff) :
5.1 พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา ( ภาษาอังกฤษ )
5.2 พ.อ.รศ.ดร.พีรพล ส่ งนุย้ ( ประวัติศาสตร์ไทย )
5.3 พ.ท.หญิง เสาวลักษณ์ แสงสง่า ( เอดส์ศึกษาและความรู ้เบื8องต้นเกี#ยวกับยาเสพติด )
5.4 อจ.โสฬส จุย้ ศิริ ( คอมพิวเตอร์เบื8องต้น )
5.5 พ.อ. ปิ ยชาต เจริ ญผล ( สิ ทธิมนุษยชนขั8นพื8นฐานและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการปฏิบตั ิ ประสานงาน กรณี ทหารถูกหาว่ากระทําผิดอาญา พ.ศ.2544 )
5.6 พ.ท.ลักษณ์ศิลป์ ศรี นรคุต ( พื8นฐานการวิจยั ภาระกิจสวพ.ทบ. )
5.7 อจ.สมบัติ ปุณณโอภาส ( ป.ป.ส. )
5.8 พ.อ.หญิง ดร. วาทิต ศรี วนั ทา และอจ.โสฬส จุย้ ศิริ
(การเขียนโครงการและระเบียบวิธีการวิจยั )
5.9 พ.อ.บุญเลิศ คชกุล ( ศาสนาและศีลธรรม )
5.10 กรม นร.รร.สร.พบ. (คุณธรรมและจริ ยธรรม / ฟังบรรยายธรรมะ)
5.11 วิทยากร จาก รร.กร.กร.ทบ. ( ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ )
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5.12 บรรยายพิเศษ ( การคัดเลือกวิทยากร ตามมติของการประชุม CEO รร.สร.พบ.ร่ วมกัน
พิจารณา)
หมายเหตุ - *** อจ.ภายนอก
6. เงืBอนไขรายวิชา (Condition) – ไม่มี Prerequisite
7. สถานทีจB ัดการเรียนการสอน – ห้องเรี ยน ชั8น3 อาคารกองคลังแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
8. สถานภาพของวิชา (Status) – เป็ นวิชาประกอบ หลักสู ตรชั8นนายร้อย เหล่าทหารแพทย์
9. วิชาระดับ (Degree) – Post Graduation Program สอนให้กบั นายทหารนักเรี ยน ผูม้ ีช8 นั ยศ
ร.ต. – ร.ท. และ ร.อ. ที#กาํ หนดว่าต้องเรี ยน เป็ นหลักสู ตรตามแนวทางการรับราชการ
10. จํานวนชัBวโมง (Hours) – 71 ชัว# โมง ( 4 หน่วยกิต )
11. เนือ= หารายวิชา (Course Description) :
11.1 เป็ นการกล่าวนําองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการทํางาน
11.2 การป้ องกันโรคเอดส์ตลอดจนชนิดของยาเสพติดและอาการที#เกิดขึ8น
11.3 ประวัติศาสตร์การสร้างชาติ รักษาชาติ เหตุการณ์วีรกรรมของบรรพชน การเสี ย
เอกราชและการกอบกู้
11.4 สิ ทธิมนุษยชนกับกฎหมายไทย ปัญหาละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในปัจจุบนั และการ
ปฏิบตั ิประสานงานกรณี ทหารถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด พ.ศ. 2544
11.5 ภารกิจและการจัดหน่วย สวพ.ทบ.และแหล่งเงินทุนวิจยั
11.6 การวางพื8นฐานความรู ้ต8งั แต่แรกเริ# มของการวิจยั จุดมุง่ หมาย กําหนดปัญหา ตั8ง
ชื#อเรื# องการวิจยั การพิจารณาตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ตั8งสมมุติฐานและพิจารณาสถิติเพื#อการวิจยั
11.7 ความหมายของแผนงานและโครงการ หลักการเขียนโครงการที#ดีและตัวชี8วดั
ความสําเร็ จ กิจกรรมนําเสนอโครงการหน้าชั8นเรี ยน
11.8 ความหมายและความสําคัญอุดมการณ์ อุดมการณ์ของชาติ ของทบ.และการ
แสดงออกของการเป็ นพลเมืองดี ความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์
หน้าที#ชาวไทยที#มีตอ่ ประเทศชาติ
11.9 หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนําไปพัฒนาคุณภาพชีวติ การพัฒนาจิตและ
เจริ ญภาวนา การรู ้ทนั โลกทันชีวติ
11.10 หลักธรรมนํามาปกครองตนเองและปกครองคนอื#น เพื#อความสําเร็ จในชีวติ
การครองตน ครองคน ครองงาน ฝึ กจิตสมาธิ
11.11 ส่ งเสริ มทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน ภาวะผูน้ าํ
นันทนาการ สร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีให้กบั นายทหารนักเรี ยน ในการจัดทําโครงการต่างๆ
11.12 โทษของยาเสพติดที#มีตอ่ ความมัน# คงของชาติและการป้ องกันปราบปราม
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12. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline ) ได้แก่
12.1 วัตถุประสงค์ ทวัB ไป (Learning Objectives) เพื#อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ การ
ใช้เครื# องคํานวณ เอดส์ศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย สิ ทธิมนุษยชนฯ พื8นฐานการวิจยั หลักการวิจยั และ
การเขียนโครงการ การป้ องกันปราบปรามยาเสพติด การปลูกฝังอุดมการณ์ ศาสนาศีลธรรม
จริ ยธรรมและคุณธรรมและการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เสริ มทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียนและ
นําไปใช้ได้ในชีวติ ประจําวันตลอดจนการงานอาชีพสายแพทย์
12.2 วัตถุประสงค์ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) เพื#อให้นทน.เป็ นคนทันยุค
ทันสมัย สามารถปฏิบตั ิหน้าที#ระดับประเทศได้โดยไม่หวาดกลัวชาวต่างประเทศได้ ตอบโต้ได้
ฉับพลัน และให้ความรู ้แก่ประชาชนด้านสุ ขภาพอนามัย มีจิตสํานึกรู ้ดีรู้ชว#ั โดยเฉพาะคุณธรรม
จริ ยธรรมในการทํางานและประพฤติปฏิบตั ิดีต่อครอบครัวและเป็ นพลเมืองดีตอ่ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ กล้าแสดงออกด้านความคิดและพฤติกรรมที#เหมาะสมอยูใ่ นระเบียบวินยั ทหาร มี
ความเมตตาต่อผูป้ ่ วย โดยมีพฤติกรรมที#พึงประสงค์เกิดความประทับใจแก่ผพู ้ บเห็นและคนไข้ที#มา
รับบริ การ
12.3 เนือ= หารายวิชาตลอดหลักสู ตร (Learning Contents)
ครั=งทีB
1
2

วัน/เดือน/ปี
4 พ.ค. 53
6 พ.ค. 53

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

17 พ.ค. 53
18 พ.ค. 53

19 พ.ค. 53
20 พ.ค. 53
21 พ.ค. 53

24 พ.ค. 53

เนือ= หาและกิจกรรม
บรรยายพิเศษ
เอดส์ศึกษาและความรู ้เบื8องต้น
เกี#ยวกับยาเสพติด
ประวัติศาสตร์ไทย
การเขียนครงการ
พื8นฐานการวิจยั ( ภารกิจ สวพ.ทบ.)
ระเบียบวิธีการวิจยั
คอมพิวเตอร์เบื8องต้น ( ครั8งที# 1 )
คอมพิวเตอร์เบื8องต้น ( ครั8งที# 2 )
ศาสนาและศีลธรรม
คอมพิวเตอร์เบื8องต้น ( ครั8งที# 3 )
คอมพิวเตอร์เบื8องต้น ( ครั8งที# 4 )
ภาษาอังกฤษ ( ครั8งที# 1 )
ภาษาอังกฤษ ( ครั8งที# 2 )
สิ ทธิมนุษยชนขั8นพื8นฐาน

ผู้สอน
พล.ท.สื บพงษ์ สังขะรมย์
พ.ท.หญิง เสาวลักษณ์ แสงสง่า
พ.อ.รศ.ดร.พีรพล สงนุย้
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
พ.ท.ลักษณ์ศิลป์ ศรี นรคุต
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
อจ.โสฬส จุย้ ศิริ
อจ.โสฬส จุย้ ศิริ
พ.อ.บุญเลิศ คชกุล
อจ.โสฬส จุย้ ศิริ
อจ.โสฬส จุย้ ศิริ
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
พ.อ.ปิ ยชาต เจริ ญผล
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25 พ.ค. 53
26 พ.ค. 53
27 พ.ค. 53

31 พ.ค. 53
1 มิ.ย. 53

ภาษาอังกฤษ ( ครั8งที# 3 )
จริ ยธรรมและคุณธรรม
ภาษาอังกฤษ ( ครั8งที# 4 )
การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
ภาษาอังกฤษ ( ครั8งที# 5 )
การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
จัดกลุ่มกิจกรรมโครงการยาเสพติด
ภาษาอังกฤษ ( ครั8งที# 6 )
บรรยายพิเศษ
สอบ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
ศาสนาศีลธรรม ป.ป.ส.
จริ ยธรรมและคุณธรรม ( เขียนสรุ ป )
ปลูกฝังอุดมการณ์ฯ ( เขียนสรุ ป )
สิ ทธิมนุษยชน ( เขียนสรุ ป )

พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
กรม นร.รร.สร.พบ.
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
วิทยากรจาก รร.กร.กร.ทบ.
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
อจ.สมบัติ ปุณณโอภาส
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
พ.อ.หญิง ดร.วาทิต ศรี วนั ทา
วิทยากรจาก พบ.
ผปส.รร.สร.พบ.
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12.4 วิธีการจัดการเรียนการสอน (Learning and Teaching Method)
12.4.1 การบรรยาย (Lecture) วิชาภาษาอังกฤษ ศาสนาและศีลธรรม คอมพิวเตอร์
เบื8องต้น ปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ เอดส์ศึกษาฯ ปราบปรามยาเสพติด สิ ทธิมนุษยชนฯ
จริ ยธรรมและคุณธรรม
12.4.2 การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and Discussion) - วิชาการเขียนโครงการ
12.4.3 การระดมสมองและการอภิปรายกรณีศึกษาเพือB ให้ ร้ ูจักวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
(Brainstorming and Discussion of Case Study so that Students Learn to
Analyze and Problem Solving) – วิชาระเบียบวิธีการวิจยั
12.4.4 การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) – วิชาภาษาอังกฤษ
12.4.5 นันทนาการ (Recreation) – วิชาภาษาอังกฤษ Edutainment Singing Contest
12.4.6 สรุปประเด็นสํ าคัญจากการฟัง (Making a Summary and Emphasize from The
Listening) – วิชาภาษาอังกฤษ เรื# อง Recycling Program
12.4.7 การฝึ กด้ านภาวะผู้นํา (Leadership with Presentation) – วิชาภาษาอังกฤษ การ
แนะนําตนเองเป็ นภาษาอังกฤษ
12.4.8 การมอบหมายงาน และการค้ นคว้าด้ วยตนเอง (Assignment and Self Study) –
7

วิชาภาษาอังกฤษ เรื# องการลงนามรู ปแบบต่างๆและการรับรงเอกสารสําคัญเป็ น
ภาษาอังกฤษ
12.4.9 การดูงานนอกสถานที# ณ บก.ทบ. เกี#ยวกับประวัติศาสตร์ไทย มาจนประวัติศาสตร์
ทหาร โดยมีการบรรยายสรุ ป
13 สืB อการสอน (Media)
13.1 สื# อนําเสนอในรู ปแบบ Power point Media)
13.2 สื# ออิเล็กทรอนิกส์ / เว็บไซต์ (Electronics and Website Media)
13.3 เอกสารประกอบการบรรยาย (Document for Lecture)
13.4 สื# อทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์ (Media of Equipment and Medical Supply)
14. การวัดและประเมินผลการเรียน (Learning and Teaching Evaluation)
14.1 การประเมินความรู ้ทางวิชาการ (Assessment of Academic Knowledge) ร้ อยละ 40
14.2 การประเมินการทํางานหรื อกิจกรรมในชั8นเรี ยน (Assessment of Working or
Classroom Activities)
ร้ อยละ 20
14.3 การประเมินผลงานที#ได้มอบหมาย (Assessment of the Assigned Tasks)ร้ อยละ 30
14.4 การประเมินการเข้าชั8นเรี ยน (Attendance in Classroom)
ร้ อยละ 10
15. รายชืBอหนังสื ออ่านประกอบ (Reading List)
15.1 หนังสื อบังคับ (Required Text)
15.1.1 ตําราและเอกสารประกอบการบรรยายตามรายวิชาที#แผนกวิชาทัว# ไป
โรงเรี ยนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดทําขึ8น และกําหนดไว้เพื#อประกอบการเรี ยนการสอน
15.1.2 CD-R ( E-Book ) ที#บรรจุเนื8อหาวิชาต่างๆเพือ# ประกอบการเรี ยนให้
ผูเ้ รี ยน 1 ชุด
15.2 สืB ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บไซต์ ทเีB กียB วข้ อง (Electronic Medic or Websites) –
ผูเ้ รี ยนสามารถโหลด เอกสารประกอบการสอน / DVD / VCD/ Audio บรรยายวิชาต่างๆ / PPT./ EBook, etc. ได้ทาง www.drwathits.com ใน Section หลักสู ตรชั8นนายร้อย
16. การประเมินผลการสอน (Teacher Evaluation) ได้ดาํ เนินการดังนี8
16.1 แบบสอบถามปลายปิ ด มีขอ้ คําถามตามที#กาํ หนดในภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอน
มี 10 หัวข้อ ของรายการประเมิน โดยแบ่ง เป็ น 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และ ควรปรับปรุ ง
16.2 แบบสอบถามปลายเปิ ด ให้นทน.แสดงข้อคิดเห็นเพิม# เติมและข้อเสนอแนะ เพื#อวิเคราะห์
เนื8อหาและนําไปปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรชั8นนายร้อย ในรุ่ นต่อไป
16.3 การปรับปรุงการสอนครั=งทีผB ่านมาในหลักสู ตร นายร้ อย 38 ได้ นํามาปรับปรุงการเรียนการ
สอน ในหลักสู ตร นายร้ อย 39 ดังนี8
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16.3.1 มีการทดสอบ ก่อนการเรียน ถ้าผูท้ ดสอบได้คะแนนตํ#ากว่า50 % เกิน 50 %ของ
จํานวนนทน. ทั8งหมด ผูส้ อนได้ปรับการการเรี ยนการสอนให้ง่ายขึ8น
16.3.2 จัดทําโครงการและกิจกรรมที#ช่วยกระตุน้ การเรี ยนแบบไม่เคร่ งเครี ยด เช่น
โครงการ Edutainment Singing Contest and Role Playing in Health Care Service Organization จะพัฒนา
Dialog โดยโรเนียวให้กบั นทน.ทุกนาย ไว้ทอ่ งบท
16.3.3 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วมให้ มากขึน= เช่นผูส้ อนถาม ให้นทน.ตอบ จัดกิจกรรม
Brainstorming, Group Participating, Group Activities, Presentation, etc.
16.3.4 ปรับปรุงเนือ= หาโดยนําเฉพาะส่ วนทีใB ช้ จริงในชีวิตประจําวัน จัดหาสื# อสําเร็ จรู ป
มาใช้ให้เกิดความสนุกสนาน นทน.ต้องสนทนาภาษาอังกฤษกับผูส้ อนได้ครบทุกนาย
16.3.5 จัดทํากลุ่มวิชาประกอบให้ เป็ นหมวดหมู่ ทั=งหมด 5 กลุ่ม
- กลุ่มที# 1 ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ( 2 )
- กลุ่มที# 2 ได้แก่ สนทนาภาษาแพทย์ ศัพท์ทางการทหาร และสนทนาแบบสบายสบาย
- กลุ่มที# 3 ได้แก่ คอมพิวเตอร์เบื8องต้น คูม่ ือการใช้คอมพิวเตอร์ พื8นฐานการวิจยั ( สวพ.
ทบ.) ระเบียบวิธีการวิจยั และการเขียนโครงการ
- กลุ่มที# 4 ได้แก่ ศาสนาและศีลธรรม คุณธรรมและจริ ยธรรม ประวัติสาสตร์ชาติไทย
ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และสิ ทธิมนุษยชนและกฎหมายทหาร ฯ พ.ศ.2544
- กลุ่มที# 5 ได้แก่ การป้ องกันปราบปรามยาเสพติด เอดส์ศึกษาและความรู ้เบื8องต้น
เกี#ยวกับยาเสพติด
16.3.6 ประเมินคุณลักษณะทีBพงึ ประสงค์ ของนทน.คือ นทน.มีภาวะผูน้ าํ สู งกล้า
แสดงออก มีการร่ วมใจกันทํากิจกรรมเช่น Role Playing in Health Care Service Organization
เกิดการเรี ยนรู ้สนทนาภาษาอังกฤษในการงานอาชีพ เป็ นบ่อเกิดของความสามัคคี ความเสี ยสละ
นอกจากนี8พฤติกรรมอันพึงประสงค์ คือฝ่ ายวิชาการให้ความช่วยเหลือนทน.ที#เรี ยนไม่ทนั เพื#อน
ให้ได้รู้และเข้าใจบทเรี ยนมากขึ8นจากการบริ หารจัดการ ทําหน้าที#ในการประสานงานระหว่าง
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ เกิดความสัมพันธ์อนั ดี ไม่มีช่องว่างระหว่างผูเ้ รี ยนผูส้ อน
เกิดความรู ้สึกที#อบอุน่
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.หญิง
( วาทิต ศรี วนั ทา )
หน.ผทป.กศ.รร.สร.พบ.
........ มี.ค. 53
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