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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

      สวนการศึกษา สวนวิชาทหาร กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

และหนวยทหารอื่นที่ใหการสนับสนุน 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  สถานการณปจจุบันมีการคาขายลงทุนระหวางประเทศข้ึน รวมทั้งการรวมกลุมกันเปนประชาคม

เอเชียตะวันออกเฉียงใตทําใหการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจมีมาก การเกิดปญหาในภูมิภาคหน่ึงมีผลกระทบตอ

อีกภูมิภาค ประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและการสงออกสินคาไปยัง

ตางประเทศเปนสําคัญ การสูญเสียเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลกทุกครั้งที่เกิดข้ึนไทยมักจะไดรับผลกระทบ

คอนขางรุนแรง ผนวกกับการเมืองที่ยังไมมั่นคง ทําใหกระบวนการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจไดรับผลกระทบ

ไปดวย  

  การเมืองในชวงเวลาที่ผานมาปญหาภายในประเทศที่สําคัญคือ การขาดเสถียรภาพทางดาน

การเมือง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้งในหวงเวลาอันสั้น เปนจุดออนสงผลตอประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการบานเมืองในภาพรวมใหมีความเขมแข็ง การแสดงพลังดวยการรวมตัวประทวงของกลุมพลังตางๆ ยัง

เปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นทั่วไปในสังคมไทย ทําใหถูกมองวาคนไทยกําลังแตกความสามัคคี 

  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประเทศไทยยังใหความสําคัญตอความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีนอย ทิศทางการพัฒนาประเทศในสาขาน้ี แมจะมีความกาวหนาข้ึนมากเมื่อเทียบกับอดีต แต

ปจจุบันก็ยังตองพึ่งพาเทคโนโลยีช้ันสูงจากตางประเทศเปนสําคัญ ทําใหประเทศตองตกอยูในสภาพเสยีเปรยีบ

ในหลายๆ ดาน ไมเพียงเฉพาะการทหารซึ่งตองอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมการปองกันประเทศแตยังรวมถึงอุตสาหกรรมดานอื่นๆที่อาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

ฐานของการพัฒนาปจจุบันการพัฒนางานทางดานกิจการทหาร (Revolution of Military Affairs : RMA) ที่

หมายรวมถึงงานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ที่ตองอาศัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ยังมีจุดออนสําคัญตอการเตรียมกําลังความพรอมรบของกองทัพไทยในแงการพึ่งพาตนเอง 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สังคมจิตวิทยาและวัฒนธรรม สภาพทางสังคมจิตวิทยาภายในประเทศของไทยในภาพรวมยังจัดอยู

ในเกณฑที่ดีเพราะรากฐานของความเปนอยูที่เอื้ออาทร ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และความเปนอยูอยาง

พอเพียง แมจะไดรับผลกระทบจากปญหาตางๆ รอบดานอยางเชน ปญหาความขัดแยงที่อางความเช่ือทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม การแผขยายอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ขัดแยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเช่ือเดิม 

ปญหาโรคระบาดที่เกิดข้ึนอยูเปนระยะๆและการแตกแยกความคิดทางการเมืองที่ขยายตัวไปสูการแตกความ

สามัคคีของคนในชาติ นอกจากน้ันสถาบันหลักของชาติยังถูกนําไปผูกโยงกับปญหาทางการเมือง และมีการ

ลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพอยางตอเน่ือง การปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยจึงเปนสิ่งที่

ประชาชนชาวไทยทุกคนพึงกระทําอยางที่สุด 
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  นอกจากน้ียังมีสถานการณตางๆทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ที่ทหารเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

ไดแก การกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตการกอการรายการพัฒนาเพื่อบรรเทาปญหาความยากจน

ในถ่ินหางไกล การรักษาความสงบภายในประเทศ การรักษาสันติภาพในตางประเทศรวมกับองคการ

สหประชาชาติ ยาเสพติดแรงงานตางดาวลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายอาชญากรรมขามชาติรวมทั้งการ

ชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ในอนาคตตอไปขางหนา โอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเน่ืองมาจาก

สภาวะโลกรอนที่เพิ่มมากข้ึนจาก เชน พายุ น้ําทวม ไฟปา อากาศแปรปรวน อุบัติภัยจากการกระทําของ

มนุษย ภัยพิบัติทุกรูปแบบสามารถสรางความเสียหายอยางรายแรง กองทัพตองเตรียมความพรอมทั้งดาน

กําลังพลและยุทโธปกรณ ในการสนับสนุนการชวยเหลือประชาชนทั้งในประเทศและตางประเทศ

 การศึกษาใหความรูแกนักเรียนนายรอยเพื่อใหเขาใจสถานการณ และแนวทางการแกปญหาแบบรูกวาง 

มีพื้นฐานที่สามารถศึกษาดวยตนเองหรือรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมในอนาคตจึงมีความจําเปนตอการรับ

ราชการทหารหลังสําเร็จการศึกษา  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ  

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

    ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และ

สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และสามารถแกปญหาในปจจุบันที่กลาวมาแลวขางตน 

โดยการผลิตบุคลากรทางทหารที่มีความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความ

เสียสละแมชีวิตเพื่อที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตน  สามารถทํางานและแกปญหาดานตางๆ โดยใชความรู

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความรูอื่นที่ไดศึกษาในหลักสูตร 

  12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

   การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่เนนให

การศึกษาอบรมและดําเนินการฝกนักเรียนนายรอยเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันจําเปนและ

เพียงพอแกการเปนนายทหารประจําการในกองทัพบก  เปนแบบฉบับในดานลักษณะผูนํา  มีสติปญญารอบรู  

มีพื้นฐานและสามารถเพิ่มพูนความชํานาญในวิชาชีพทหาร  มีจริยธรรมและความมุงมั่นในการอุทิศตนเพื่อรับ

ใชชาติและประชาชน 

   นอกจากจะใหการศึกษาเพื่อมุงไปสูความมีสติปญญารอบรูเชนเดียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แลว  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลายังจะตองฝกและอบรม  นักเรียนนายรอยเพื่อเปนนายทหารสญัญาบัตร

ที่มีบทบาทที่สําคัญย่ิงตอกองทัพบกและประเทศชาติในอนาคต  ดังน้ัน การศึกษาในโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลาจะไมเพงเล็งในดานหลักสูตรหรือความรูเฉพาะวิชาแตเพียงอยางเดียวคําวา “ศึกษา” จึงหมายถึง 

“คุณสมบัติและคุณลักษณะทั้งหมด ไมวาทางดานสติปญญารางกาย หรือจิตใจ ของผูรับการศึกษา ไดรับจาก

การเรียน การฝกหรืออบรม” 
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   นอกจากน้ันโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลายังมีพันธกิจทางดานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

ความรูและนวัตกรรม  การบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 

13. ความสัมพันธกับกองวิชาอ่ืนท่ีเปดสอนในสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (เชน 

รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการกองวิชาอื่น หรือตองเรียนจากกองวิชาอื่นๆ) 

 13.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีลักษณะเปน หลักสูตรสหสาขาวิชาที่ทุกกองวิชามีสวน

รับผิดชอบ นักเรียนนายรอยเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน จากกองวิชา

หรือหนวยงานผูรับผิดชอบ สังเกตไดจากรหัสวิชาแสดงดวยอักษรสองตัวแรก   

   13.2 ทุกสาขาวิชามีคณะกรรมการประจําช้ัน ประสานการปฏิบัติการเรียนการสอน การสอบการ

ประเมินผล การใหคําปรึกษา การแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนนายรอยเปนรายบุคคล การจัดกิจกรรมใหแก

นักเรียนนายรอย ในลักษณะการประชุมรวมทุกสาขาวิชาในช้ันเรียนน้ัน 

   13.3 เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตงต้ังคณะกรรมการประจําสาขาจากกองวิชาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประสานงานการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผล ให

สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูสําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและใหการดําเนินงาน

เปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนด 

   13.4 การบริหารจัดการและประสานงานทางดานวิชาการในสวนการศึกษา 

 ดําเนินการโดยผูอํานวยการกองวิชาเปนผูรับผิดชอบหลัก โดยทํางานประสานกับผูอํานวยการสวน

การศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผานฝายอํานวยการกลุมงานฝกศึกษา และกลุมงานบริหาร

การศึกษา ดําเนินการดานวิชาการอยูภายใตกฏเกณฑของสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

หมวดที่  2  ขอมูลเฉพาะของหลกัสตูร 

 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

 สรางผูนําใหมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ

ความรักชาติ 

 1.2 วัตถุประสงค 

 ผลิตนักเรียนนายรอยเพื่อใหเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ดังน้ี 

 1.2.1 เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผูมีลักษณะผูนําที่ดี มีวินัย มีความกลาหาญ เสียสละ รูแบบ-

ธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณในการอุทิตตนเพื่อชาติและประชาชน 

 1.2.2 มีความรู ความสามารถข้ันพื้นฐานในวิชาทหารเหลาตาง ๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 

สามารถเปนผูนําการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหนวยกําลังรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 1.2.3 มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตน

เพื่อความเปนทหารอาชีพอยางแทจริง 

 1.2.4 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดํารงความ

เขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยงานของตน 

รวมทั้งมีจิตสํานึกสัญชาตญาณในการรบ 

 1.2.5 มีพื้นฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษา ในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความรูพื้นฐาน

ทางดานวิศวกรรม เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และมี

พื้นฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 

 1.2.6 มีความสามารถในการฝกสอนอบรมผูใตบังคับบัญชา 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ส าขา วิ ช า

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมี

มาตรฐานไมตํ่ากวาที่ สกอ. และ

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลักสูตรในระบบปริญญาตรี 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตร  

- รายงานผลการประเมินจากผู

จบการศึกษาและรายงานผลการ

ประเมินจากผูบังคับบัญชาของผู

จบการศึกษา 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความต อ งก าร หน ว ย  และกา ร

เปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความตองการของหนวยตางๆ ที่

นักเรียนนายรอยสําเร็จการศึกษา

จากหลักสูตรน้ีเขาทํางาน 

- รายงานผลการประเมินจากผู

บังคับหนวยที่นักเรียนนายรอยใน

สาขาไปบรรจุเขาปฏิบัติงาน 

- รายงานผลการประเมินจาก

นั ก เ รี ย น น า ย ร อ ย ที่ สํ า เ ร็ จ

การศึกษาแลวไปปฏิบัติงาน 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ

สอนและการบริการวิชาการ ใหมี

ประสบการณจากการนําความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโล ยี ไป

ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน

การสอนใหมีประสบการณการดู

งาน สัมมนา การฝกอบรม การ

คนควาวิจัย ภายในหนวยงาน 

แ ล ะ จ า ก ห น ว ย ห น ว ย ง า น

ภายนอกทั้งหนวยงานทหารและ

พลเรือน 

- รายงานการดูงาน สัมมนาการ

ฝกอบรม การคนควาวิจัย ภายใน

หนวยงาน และจากหนวยงาน

ภายนอก 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลกัสตูร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ เปนไปตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย (ภาคผนวก ข อนุผนวก 1)  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

   ไมมี (นักเรียนนายรอยฝกภาคสนาม) 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

   ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคตน ภาควิชาการ   เดือนพฤษภาคม  – สิงหาคม 

 ภาคปลาย ภาควิชาการ   เดือนกันยายน – ธันวาคม 

 ภาคฤดูรอน ภาคการฝกวิชาทหาร เดือนมกราคม – มีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  รับผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบกเทียบเทาผูสําเร็จการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยโรงเรียนเตรียมทหารมีเกณฑการรับผูสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ

กองทัพบกดังน้ี 

   1. สอบผานวิชาบังคับทุกรายวิชาตามที่กําหนดไวในโครงสรางช้ันมัธยมศึกษาตอนตนหลักสูตร

กระทรวงศึกษาการหรือเทียบเทา 

   2. อายุไมตํ่ากวา14ปและไมเกิน17ปในปที่จะเขาศึกษาเปนนักเรียนเตรียมทหารการนับอายุใหนับ

ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

   3. ตองมีสัญชาติไทยและบิดามารดาผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแตถาบิดาเปนนายทหาร

นายตํารวจสัญญาบัตรหรือนายทหารนายตํารวจประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแลวมารดาจะมิใชเปนผูมี

สัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได 

   4. มีขนาดของรางกายมีอวัยวะรูปรางลักษณะทางทางเหมาะแกการเปนทหารมีสุขภาพสมบูรณทั้ง

จิตใจและรางกายไมเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและเปนไปตามที่

กองทัพบกกําหนด 

   5. เปนชายโสดไมมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศหรือติดตอไดเสียกับหญิงถึงข้ันที่จะถือวาเปนผูมี

ภรรยา 

   6. เปนผูที่มีความประพฤติไมบกพรองในศีลธรรมมีอุดมการณเลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนผูซึ่งมีผูปกครองดูแลรับผิดชอบ 



9 

   7. ไมมีหน้ีสินลนพนตัว 

   8. ไมเปนผูอยูในระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญาและไมเคยตองคําพิพากษาของศาลวาไดกระทํา

ความผิดในคดีอาญาเวนแตความผิดในลักษณะฐานลหโุทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

   9. ไมเปนผูถูกสั่งพักราชการเน่ืองจากอยูในระหวางสอบสวนหรืออยูในระหวางหน้ีราชการ 

   10. ไมเปนผูที่ถูกไลออกถูกปลดออกจากโรงเรียนหรอืถูกทางราชการไลออก 

   11. ไมเคยเปนผูถูกถอนทะเบียนพนสภาพการเปนนักเรียนนายรอยหรือนักเรียนเตรียมทหารมากอน 

   12. ไมเปนผูที่เกี่ยวของยาเสพติดหรือเสพสารเคมีเสพติดใหโทษที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

   13. ตองไมมีพันธกรณีผูกพันกบัสวนราชการใดๆอันจะเปนอปุสรรคตอการศึกษา 

   14. บิดามารดาและผูปกครองเปนผูมอีาชีพสจุริตชอบธรรมและมหีลักฐานเช่ือถือได 

   15. เปนผูที่ไดรับอนุญาตจากบิดามารดาหรอืผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวน

ของกองทัพบกแลว 

   16. ตองมีผูปกครองและผูรับรองซึ่งสามารถรับรองขอความและพันธกรณีที่ทางราชการกําหนดไว 

 2.3 ปญหาของนักเรียนนายรอยแรกเขา 

  ปรับตัวจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร มาเปนระดับปริญญาตรีในโรงเรยีนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักเรียนนายรอยในขอ 2.3 

  ใชระบบอาจารยที่ปรึกษาดูแลนักเรียนนายรอยทีม่ีปญหาในการปรับตัว ใหคําแนะนําและสังเกต

พฤติกรรมที่พฒันาไป 

 



10 

 2.5 แผนการรบันักเรียนนายรอยและผลสําเรจ็การศึกษาในระยะ 5  ป 

จํานวนนักเรียนนายรอย 
จํานวนนักเรียนนายรอยแตละปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ช้ันปที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปที่ 2  - 60 60 60 60 

ช้ันปที่ 3  - - 60 60 60 

ช้ันปที่ 4  -  -  - 60 60 

ช้ันปที่ 5 - - - - 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดวาจะจบการศึกษา  -  - -  - 60 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณ : ใชงบประมาณของโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา  

 2.7 ระบบการศึกษา 

   ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน และเปนไปตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย (ภาคผนวก ข. อนุผนวก 1)  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

   ไมม ี

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลกัสูตร    191 หนวยกิต 

  3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   54 หนวยกิต 

  กลุมวิชาสงัคมศาสตร        9 หนวยกิต 

  กลุมวิชามนุษยศาสตร      7 หนวยกิต 

  กลุมวิชาภาษาศาสตร    16 หนวยกิต 

  กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ     3 หนวยกิต 

  กลุมวิชาพลศึกษา     10 หนวยกิต 

 กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา     9 หนวยกิต 

 3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ     131 หนวยกิต 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  21 หนวยกิต 
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กลุมวิชาแกน     16 หนวยกิต 

กลุมวิชาเฉพาะ     40 หนวยกิต 

กลุมวิชาเลือก       9 หนวยกิต 

กลุมวิชาทหาร     45 หนวยกิต 

 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 

 3.1.3 รายช่ือวิชา 

   ความหมายของอักษรและเลขรหสัวิชา 

  อักษรรหัสสองตัวแรก 

 CE  หมายถึง           กลุมวิชาวิศวกรรมโยธา 

 CH  หมายถึง           กลุมวิชาเคม ี

 CS  หมายถึง           กลุมวิชาคอมพิวเตอร 

 EE  หมายถึง           กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 ES  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 HI  หมายถึง           กลุมวิชาประวัติศาสตร 

 IE  หมายถึง           กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 LG  หมายถึง           กลุมวิชาภาษา 

 MA  หมายถึง           กลุมวิชาคณิตศาสตร 

 ME  หมายถึง           กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

MS  หมายถึง  กลุมวิชาทหาร (เลขรหัสตัวอื่นๆ จะระบุในตอนที่ 3) 

 PC  หมายถึง           กลุมวิชาจิตวิทยา  

 PE  หมายถึง           กลุมวิชาพลศึกษา 

 PH  หมายถึง           กลุมวิชาฟสิกส 

 SE  หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

 SS  หมายถึง           กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 TS  หมายถึง           กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 FT  หมายถึง  ทหารทั่วไปและการฝกทางยุทธวิธี 

 เลขรหสัตัวแรก หมายถึง           ช้ันปในสาขา 

 เลขรหสัตัวที่สอง หมายถึง          แขนงวิชาในสาขา  

เลขรหสัสองตัวหลังหมายถึง ลําดับวิชาในแขนงวิชา 

3.1.4 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

 3.1.4.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 54 หนวยกิต 
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 กลุมวิชาสงัคมศาสตร 9  หนวยกิต 

  รหสั ช่ือวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาดวยตนเอง)  

  SS 1001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 

  (Principles of Jurisprudence)      

  SS 1201 หลักรัฐศาสตร(Principles of Political Science) 2(2-0-4) 

  SS 4105  เศรษฐศาสตรพื้นฐาน (Basic  Economics) 2(2-0-4) 

 SS 5004     กฎหมายทหารและกฎหมายทีจ่ําเปนในการรับราชการทหาร  

  (Military law and essential law in military service)  2(2-0-4) 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต 

  รหสั ช่ือวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาดวยตนเอง) 

 HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies) 2(2-0-4) 

  HI 4105  ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 

 (Southeast Asian History)      

 HI 5002 ประวัติศาสตรรวมสมัย (Contemporary History) 2(2-0-4)  

 กลุมวิชาภาษาศาสตร 16 หนวยกิต 

  รหสั ช่ือวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาดวยตนเอง) 

  LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1) 2(2-0-4) 

 LG 5002 ภาษาไทย 2 (Thai 2) 2(2-0-4) 

 LG 2001 การพัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด  

  (Personality Development and Speaking skill) 2(2-0-4) 

 LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1(English 1) 1(1-1-3) 

  LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2(English 2) 1(1-1-3) 

  LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3(English 3) 1(1-1-3) 

  LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4(English 4) 1(1-1-3) 

 LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5(English 5) 1(1-1-3) 

  LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6(English 6) 1(1-1-3) 

  LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7(English 7) 1(1-1-3) 

  LG 4108  ภาษาอังกฤษ 8 (English 8) 1(1-1-3) 

LG 5109    ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)        1 (1-1-3) 

LG 5110    ภาษาอังกฤษ 10 (English 10)       1(1-1-3) 

  กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 3 หนวยกิต 

 TS 1001  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

  (Technology for everyday life)    
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  กลุมวิชาพลศึกษา 10 หนวยกิต 

 รหสั ช่ือวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาดวยตนเอง) 

  PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1) 1(0-2-1) 

 PE 1002 พลศึกษา 2 (Physical Education 2) 1(0-2-1) 

 PE 2003 พลศึกษา 3 (Physical Education 3) 1(0-2-1) 

 PE 2004 พลศึกษา 4 (Physical Education 4) 1(0-2-1) 

 PE 3005 พลศึกษา 5 (Physical Education 5) 1(0-2-1) 

 PE 3006 พลศึกษา 6 (Physical Education 6) 1(0-2-1) 

 PE 4007 พลศึกษา 7 (Physical Education 7) 1(0-2-1) 

 PE 4008 พลศึกษา 8 (Physical Education 8) 1(0-2-1) 

PE 5009    พลศึกษา 9 (Physical Education 9)      1(0-2-1) 

PE 5010    พลศึกษา 10 (Physical Education 10)     1(0-2-1) 

 กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา 9 หนวยกิต 

PC 1101  จิตวิทยาเบื้องตน(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4) 

 PC 3102 จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)     1(1-0-2) 

PC 3201   การนําทหาร (Military Leadership)     2(2-0-4) 

 PC 4103  จิตวิทยาในการปกครอง (Psychology in Administration) 1(1-0-2) 

PC 4301   ครูทหาร (Military Instructor)      2(2-0-4) 

 PC 5104 จิตวิทยาประยุกต (Applied Psychology)    1(1-0-2) 

 3.1.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 131 หนวยกิต 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 21   หนวยกิต 

 รหสั ช่ือวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาดวยตนเอง) 

 MA 1001 แคลคูลัส 1(Calculus 1) 3(3-0-6) 

 MA 2002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3(3-0-6) 

 MA 3006 หลักสถิติ (Principle of Statistics) 3(3-0-6) 

 PH 1001 ฟสิกสทั่วไป 1(General Physics 1) 3(3-0-6) 

 PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1   1(0-2-1) 

  (General Physics Laboratory 1) 

 PH 1003  ฟสิกสทั่วไป 2(General Physics 2) 3(3-0-6) 

 PH 1004  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-2-1) 

  (General Physics Laboratory 2) 

 CH 1001  เคมีทั่วไป(General Chemistry) 3(3-0-6) 
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 CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 

  (General Chemistry Laboratory) 

 

 กลุมวิชาแกน       16 หนวยกิต 

 รหสั ช่ือวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาดวยตนเอง) 

 ES 2101  ชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biology) 3(3-0-6) 

 ES 2102  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-2-1) 

  (Basic Biological Laboratory) 

 CE 2201  การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3(2-3-6) 

 CS 2201  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

  (Computer Programming) 

 EE 3401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน  3(3-0-6) 

  (Introduction to Information Technology) 

  SS 4309 หลักพื้นฐานการพัฒนา (Principle of Development) 3(3-0-6) 

 กลุมวิชาเฉพาะ 40 หนวยกิต 

 รหสั ช่ือวิชา  หนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาดวยตนเอง) 

 ES 2103 วิทยาศาสตรสิง่แวดลอม (Environmental Science) 3(3-0-6) 

 ES 2104 ธรณีศาสตรและวิทยาศาสตรบรรยากาศ 3(3-0-6) 

  (Geological and Atmospheric Science) 

 CH 2601 เคมีประยุกต1 (Applied Chemistry 1) 3(2-2-5) 

 CH 3602  เคมีประยุกต2 (Applied Chemistry 2) 3(2-2-5) 

 CH 4603  เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive Chemistry 1) 3(3-0-6) 

 ME 2601  เทคโนโลยียานยนต(Automotive Technology)  3(2-2-5) 

 IE  2101  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Material) 3(3-0-6) 

 CS 2002  การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

  (Computer Application for Science)  

 ES 3301 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบือ้งตน 3(2-2-5) 

  (Introduction to Geographic Information System) 

 TS 3101  เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (Basic Technology 1)  2(2-0-4) 

 TS 3102  เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 (Basic Technology 2)  2(2-0-4) 

 TS 3901   สัมมนา (Seminar) 1(0-2-1) 

 TS 4701   ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)         2(2-0-4)  
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 TS 4902   โครงงาน 1 (Senior Project 1) 1(0-3-2) 

 ME 5402 เทคโนโลยีพลงังาน (Energy Technology)  3(3-0-6) 

 TS  5903   โครงงาน 2 (Senior Project 2) 2(0-6-3) 

 

 กลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต 

 ใหเลอืกเรียนวิชาดังตอไปน้ี หรอืวิชาอื่นที่กองวิชาเหน็วาเหมาะสม ทัง้น้ีอยูในดุลยพินิจ 

          ของอาจารยผูสอน ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 รหสั ช่ือวิชา หนวยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ– ศึกษาดวยตนเอง) 

 PH 5101  กลศาสตร (Mechanics) 3(3-0-6) 

 PH 5102  แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetism) 3(3-0-6) 

 PH 5103  ฟสิกสแผนใหม (Modern Physics) 3(3-0-6) 

 PH 5104  กลศาสตรควอนตัมเบื้องตน   3(3-0-6) 

  (Introduction to Quantum Mechanics) 

 PH 5105  ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 1  3(3-0-6) 

  (Astronomy and Space Technology 1) 

 PH 5106  ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 2  3(3-0-6) 

  (Astronomy and Space Technology 2) 

 PH 5107  ทัศนศาสตร (Optics) 4(3-2-7) 

 PH 5108  สวนศาสตร (Acoustics)   3(3-0-6) 

 PH 5201 วิทยาศาสตรกายภาพและการประยุกต 1 3(3-0-6) 

  (Physical Science and Applications 1) 

 PH 5202 วิทยาศาสตรกายภาพและการประยุกต 2 3(3-0-6) 

  (Physical Science and Applications 2) 

 PH 5203  นิวเคลียรเทคโนโลยี (Nuclear Technology) 3(3-0-6) 

 PH 5204 พลงังานนิวเคลยีรเพือ่การพฒันาประเทศ 3(3-0-6) 

  (Nuclear Energy and Country Development) 

 PH 5205  ฟสิกสสุขภาพและการปองกนัรงัส ี 3(3-0-6) 

  (Health Physics and Radiation Protection) 

 PH 5206  ฟสิกสพลงังาน (Energy Physics)  3(2-2-5) 

 PH 5207  เลเซอรเทคโนโลยี (Laser Technology) 3(3-0-6) 

 PH 5208  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกบัการสงคราม 3(3-0-6) 

  (Science and Technology in War)  
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 PH 5209  ประวัติวิทยาศาสตร (History of Science)         3(3-0-6) 

 PH 5210     ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจําวัน                      3(3-0-6) 

            (Electrical and Electronic For Everyday Life) 

 PH 5910     ดาราศาสตรและการประยุกตทั่วไป                3(3-0-6) 

               (Astronomy and its General Application) 

 PH 5xxx หัวขอพิเศษทางฟสิกส (Special Topics in Physics)   x(x-x-x) 

  in Physics)  

 CH 5101   เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)    3(3-0-6) 

CH 5301     การวิเคราะหทางเคมเีพื่อการประยุกตใชทางทหาร                                                    

(Applied Analytical Chemistry for Military)                     3(2-2-5) 

 CH 5601   เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive Chemistry 2)   3(3-0-6) 

 CH 5602  อุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Industry)     3(3-0-6) 

 CH 5603  เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life)    3(3-0-6) 

 CH 5604  เคมีอาหาร (Food Chemistry)     3(3-0-6) 

 CH 5605  พิษวิทยา (Toxicology)      3(3-0-6) 

 CH 5606  เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)    3(3–0-6) 

 CH 5607    อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ                     3(3-0-6) 

                          (Chemical Weapons and Biological Weapons)                 

CH 5608   ความปลอดภัยและการปองกันภัยจากสารเคมีและวัตถุระเบิด            3(3-0-6) 

 (Explosive Safety and Protection)                             

CH 5609    เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)                             3(3-0-6) 

CH 5610     เคมีเกษตร(Agricultural Chemistry)                                 3(3-0-6) 

CH 5611    เคมีสิ่งแวดลอม (Environmental Chemistry)                       3(3-0-6) 

CH 5612    เทคโนโลยีการหมกั (Fermentation Technology)                  3(3–0-6) 

CH 5613    เคมีวัตถุระเบิดเบื้องตน (Introduction to Explosive Chemistry) 3(3-0-6) 

 CH 5xxx    หัวขอพิเศษทางเคมี (Special Topics in Chemistry)                3(3–0-6) 

 ES 5001    ประเด็นและปญหาดานสิ่งแวดลอมรวมสมัย                       3(3-0-6) 

                (Contemporary Environmental Issues and Problems)  

 ES 5105    ทรัพยากรที่ดินและการใชประโยชน           3(3-0-6) 

  (Land Resources and Land Uses) 

 ES 5106    การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ              3(3-0-6) 

                (Natural  Resources Conservation  and  Management)   
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 ES 5301     เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย             3 (3-0-6) 

                (Wastewater Treatment Technology)     

 ES 5302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางสิง่แวดลอมทรัพยากร 

  และการทหาร       3(3-0-6) 

  (Geo-Information Technology for Environment, 

  Resources and Military) 

 ES 5303     การจัดการคุณภาพนํ้า   (Water Quality Management        3(3-0-6) 

 ES 5304     ศาสตรเพื่อความย่ังยืนของสงัคมโลก                   3(3-0-6) 

       (Apply Science and Technology for Sustainable Development 

 ES 5401 การจัดการขยะมลูฝอยและขยะอันตราย        3(3-0-6) 

  (Solid and Hazardous Waste Management) 

 ES 5402 ภัยพิบัติทางสิ่งแวดลอมและการจัดการ        3(3-0-6) 

  (Environmental Disasters and Management) 

 ES 5403 เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการสิง่แวดลอม        3(3-0-6) 

  (Environmental Management by Biotechnology) 

 ES 5501 การบริหารโครงการสิ่งแวดลอมเพื่อความย่ังยืน         3(3-0-6) 

  (Environmental Project Management for Sustainability)  

 ES 5601  มลพิษทางนํ้า (Water Pollution)                                     3(3-0-6) 

 ES 5801 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 

  (Food and Nutrition for Health) 

 ES 5802 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช        3(3-0-6) 

  (Plant Tissue Culture) 

 ES 5803 การผลิตเห็ด (Mushroom Production)         3(3-0-6) 

 ES 5804 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบือ้งตนสําหรับการ        3(3-0-6) 

  ประยุกตใชทางสิง่แวดลอม (Introduction to Biology and  

  Microbiology for Applied Environmental Science) 

 ES 5xxx  หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 

  (Special Topics in Sciences and Technology) 

 

กลุมวิชาทหาร        45 หนวยกิต 

รหสั          ช่ือวิชา   หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง) 

 MS 1001  กองทัพบกและเหลาทหาร       1(1-0-2) 

  (Organization Royal Thai Army and Branch of Service)  
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 MS 1002  อาวุธประจํากาย (Infantryman Weapons)    2(2-1-5) 

 MS 1003  บุคคลทําการรบและยุทธวิธีข้ันพื้นฐาน      2(2-0-4) 

  (Combat Skills of the Soldier)  

 MS 1004 การอานแผนที่ (Map Reading)     2(2-1-5) 

 MS 1005 การขาวเบื้องตน (Basic Intelligent)     1(1-0-2) 

 MS 1006 ปอมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง และวัตถุระเบิดและการทําลาย 1(1-0-2) 

  (Field Fortifications, Obstacle, Camouflage and  

  Explosives and Demolitions)  

 MS 1007 การติดตอสื่อสารเบื้องตน (Basic Communications)   1(1-0-2)  

 MS 2001 อาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ    2(2-1-5) 

  (Infantry unit Weapons and Fire Control)  

 MS 2002 การใชยุทโธปกรณของเหลาทหารมา      2(2-0-4) 

  (Calvary Materiel Employment)   

 MS 2003 การปฏิบัติการของทหารชาง (Engineer Operations)   1(1-0-2) 

 MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู (Infantry Squad Tactics)   3(2-2-5)  

 MS 2005 ปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศยาน    2(2-0-4) 

  (Field Artillery and Anti-aircraft Artillery) 

 MS 3001 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Platoon Tactics)  3(2-2-5)  

 MS 3002 ประวัติศาสตรการสงครามสากล (International War History)  2(2-0-4) 

 MS 3003 ประวัติศาสตรการสงครามไทย (Thai War History)   2(2-0-4) 

 MS 3004 ภูมิศาสตรทางทหาร (Military Geographic)    1(1-0-2) 

 MS 3005 ยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด (Calvary Platoon Tactics)   1(1-1-3) 

 MS 3006 การสื่อสารทางยุทธวิธี (Tactical Communications)   1(1-0-2)  

 MS 4001 การปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations)    3(3-0-6) 

 MS 4002 การตอสูเบ็ดเสร็จ (Total Defense)     1(1-0-2) 

 MS 4003 ทหารเรือ ทหารอากาศ และหนวยงานความมั่นคง   1(1-0-2) 

  (Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Agencies) 

 MS 4004 การเขียน และบรรยายสรุปทางทหาร      2(2-0-4) 

  (Military Briefing and Writing)   

 MS 4005 ฝายอํานวยการ (Staff Study)      3(3-0-6) 

 MS 5001 การสงกําลังบํารุง (Logistics)      2(2-1-5) 

 MS 5002 การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation)   2(2-0-4) 

 MS 5003 ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกําลังพล     1(1-0-2) 
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  (Content Military Procedures and Rights Troops) 

 MS 5004 การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาค   ไมตํ่ากวา 2 สัปดาห 

  (The Functional Practices in Army Area)  

 MS 5005 ความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือกรับราชการ  ไมตํ่ากวา 4 สัปดาห 

  (The Fundamental of Army Corps)   

 

         กลุมวิชาการฝกภาคสนาม 

 FT 1101 การฝกภาคสนาม 1 (Field Training 1)  

 การฝกสุขศาสตรทหาร (Military Hygiene Training) 1 สัปดาห 

 การฝกการปองกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร 1 สัปดาห  

 (Measurement of CBRN Protection Training)  

 การฝกการติดตอสื่อสารเบื้องตน (Basic Communications Training) 1 สัปดาห  

 การฝกปอมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง และวัตถุระเบดิและการทําลาย 2 สปัดาห 

 (Field Fortifications, Obstacle, Camouflage and Explosives and 

Demolitions Training) 

 การฝกยิงอาวุธประจํากาย  (Infantryman Weapons Training) 3 สัปดาห  

 การฝกบุคคลทําการรบและยุทธวิธีข้ันพื้นฐาน(Combat Skills of the Soldier) 4 สัปดาห 

 FT 2102 การฝกภาคสนาม 2 (Field Training 2)   

 การฝกขับรถยนตทหาร (Driving Military Training)  1 สปัดาห  

 การฝกยิงอาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ 2 สัปดาห 

             (Infantry Unit Weapons and Fire Control Training) 

 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู (Infantry Squad Tactics Training) 3 สปัดาห 

 การฝกการใชอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหารมา(Cavalry Weapons Training) 1 สัปดาห 

 การฝกปนใหญสนาม และปนใหญตอสูอากาศยาน 3 สัปดาห 

 (Field Artillery and Anti-aircraft Artillery Training)  

 FT 3103 การฝกภาคสนาม 3 (Field Training 3)   

 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Platoon Tactics Training) 3 สัปดาห 

 การฝกทางยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด (Cavalry Tactics Collective Training) 2 สัปดาห  

 การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ (Airborne Training) 5 สัปดาห 

 FT 4104 การฝกภาคสนาม 4 (Field Training 4)  

 การฝกหลักสูตรการรบแบบจูโจม (Ranger Course) 10 สัปดาห 

 FT 5105 การฝกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 

 การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก  (Small Unit Tactics)                               3 สัปดาห 
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 การฝกการใชอาวุธในการตอสูระยะประชิด (Close Combat Training) 1 สัปดาห  

 การฝกการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ  (Task Forces Operations Training)   1 สัปดาห 

 การฝกปฏิบัติหนาที่ในหนวยตามเหลาทีเ่ลือกบรรจุรบัราชการ 4 สัปดาห 

(The Functional Practices Branch of Service)  

 การฝกเตรียมความพรอมเปนนายทหารสัญญาบัตร 2 สัปดาห 

 การฝกเตรียมเปนผูฝกทหารใหม  1 สัปดาห 

 การฝกศึกษาอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

 3.1.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หนวยกิต 

ใหเลอืกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปรญิญาตรทีี่เปดทําการสอนในสถาบันไมนอยกวา 6 หนวยกติ 
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 3.1.5 แผนการศึกษา 

 

ปการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) MA1001 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

PH 1001 ฟสิกสทั่วไป 1 3(3-0-6) PH 1003 ฟสิกสทั่วไป 2 3(3-0-6) 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-2-1) PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-2-1) 

SS 1001 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) CH 1001 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 

LG 1001 ภาษาไทย 1 2(2-0-4) CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-2-1) 

PC 1101 จิตวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 1(1-1-3) 

LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 1(1-1-3) SS 1201 หลักรัฐศาสตร 2(2-0-4) 

PE 1001 พลศึกษา 1 1(0-2-1) PE 1002 พลศึกษา 2 1(0-2-1) 

MS 1001 กองทัพบกและเหลาทหาร 1(1-0-2) MS 1004 การอานแผนที่ 2(2-1-5) 

MS 1002 อาวุธประจํากาย 2(2-1-5) MS 1005 การขาวเบื้องตน 1(1-0-2) 

MS 1003 บุคคลทําการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4) MS 1006 ปอมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การ

พราง และวัตถุระเบิดและการ

ทําลาย 

1(1-0-2) 

   MS 1007 การติดตอส่ือสารเบื้องตน 1(1-0-2) 

      

รวมหนวยกิต 21(19-6-42) รวมหนวยกิต 20(17-8-39) 

 
 

ปการศึกษาที ่1 

การฝกภาคสนาม  

FT 1101 การฝกภาคสนาม 1   

 การฝกสุขศาสตรทหาร 1 สปัดาห 

 การฝกการปองกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร 1 สปัดาห 

 การฝกการติดตอสื่อสารเบื้องตน 1 สปัดาห 

 การฝกปอมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง และวัตถุระเบดิและ

การทําลาย 

2 สปัดาห 

 การฝกยิงอาวุธประจํากาย 3 สปัดาห 

 การฝกบุคคลทําการรบและยุทธวิธีข้ันพื้นฐาน 4 สปัดาห 

รวม 12 สัปดาห 
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ปการศึกษาที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 4 

MA 2002 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) HI 2001 ไทยศึกษา 2(2-0-4) 

LG 2001 

CS 2201 

การพัฒนาดานบุคลิกภาพฯ 

การเขียนโปรแกรม 

2 (2-0-4) 

3(3-0-6) 

LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 1(1-1-3) 

 คอมพิวเตอร  

 

ES 2103 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) ES 2104 ธรณีศาสตรและวิทยาศาสตร

บรรยากาศ 

3(3-0-6) 

LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 1(1-1-3) CS 2002 การประยุกตใชคอมพิวเตอร

สําหรับวิทยาศาสตร 

3(3-0-6) 

ES2101 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) CH2601 เคมีประยุกต 1 3(2-2-5) 

ES2102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-2-1) PE 2004 พลศึกษา 4 1(0-2-1) 

PE 2003 พลศึกษา 3 1(0-2-1) MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู 3(2-2-5) 

MS 2001 อาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจ

การณ 

2(2-1-5) MS 2005 ปนใหญสนามและปนใหญตอสู

อากาศยาน 

2(2-0-4) 

MS 2002 การใชยุทโธปกรณของเหลาทหารมา 2(2-0-4)    

MS 2003 การปฏิบัติการของทหารชาง 1(1-0-2)    

รวมหนวยกิต 22(19-9-44) รวมหนวยกิต 21(18-7-40) 

 
 

ปการศึกษาที ่2 

การฝกภาคสนาม  

FT 2102 การฝกภาคสนาม 2   

 การฝกขับรถยนตทหาร 1 สปัดาห 

 การฝกยิงอาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ 2 สปัดาห 

 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู 3 สปัดาห 

 การฝกการใชอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหารมา 1 สปัดาห 

 การฝกปนใหญสนาม และปนใหญตอสูอากาศยาน 3 สปัดาห 

รวม 10 สัปดาห 
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ปการศึกษาที่ 3 

ภาคการศึกษาที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 6 

TS3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 2(2-0-4) IE2101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ES3301 

 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

เบื้องตน 

3(2-2-5) 

 

TS3102 

 

เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 

 

2(2-0-4) 

 

MA3006 หลักสถิติ 3(3-0-6) TS3901 สัมมนา 1(0-2-1) 

CH 3602 เคมีประยุกต 2 3(2-2-5) EE3401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3(3-0-6) 

LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 1(1-1-3) XXxxxx วิชาเลือก1 3(3-0-6) 

PE 3005 พลศึกษา 5 1(0-2-1) LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 1(1-1-3) 

PC 3102 จิตวิทยาสังคม 1(1-0-2) PC 3201 การนําทหาร 2(2-0-4) 

MS 3001 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด 3(2-2-5) PE 3006 พลศึกษา 6 1(0-2-1) 

MS 3002 ประวัติศาสตรการสงครามสากล 2(2-0-4) MS 3003 ประวัติศาสตรการสงครามไทย  2(2-0-4) 

   MS 3004 ภูมิศาสตรทางทหาร 1(1-0-2) 

   MS 3005 ยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด 1(1-1-3) 

   MS 3006 การส่ือสารทางยุทธวิธี 1(1-0-2) 

รวมหนวยกิต 19(15-9-35) รวมหนวยกิต 21(19-6-42) 

 

ปการศึกษาที่ 3 

การฝกภาคสนาม  

FT 3103 การฝกภาคสนาม 3   

 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด 3 สัปดาห 

 การฝกทางยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด 2 สัปดาห 

 การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ 5 สัปดาห 

รวม 10 สัปดาห 
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ปการศึกษาที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 8 

ME2601 

XX xxxx 

CH4603 

TS4701 

LG 4107 

PC 4301 

PE 4007 

MS 4001 

MS 4002 

MS 4003 

 

เทคโนโลยียานยนต 

วิชาเลือก 2 

เคมีวัตถุระเบิด1 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ภาษาอังกฤษ 7 

ครูทหาร 

พลศึกษา 7 

การปฏิบัติการพิเศษ 

การตอสูเบ็ดเสร็จ 

ทหารเรือ ทหารอากาศ และ

หนวยงานความม่ันคง 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

1(1-1-3) 

2(2-0-4) 

1(0-2-1) 

3(3-0-6) 

1(1-0-2) 

1(1-0-2) 

HI 4105 

 

SS4105 

TS4902 

XXxxxx 

LG 4108 

PC 4103 

PE 4008 

MS 4004 

 

MS 4005 

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

เศรษฐศาสตรพื้นฐาน 

โครงงาน1 

วิชาเลือก 3 

ภาษาอังกฤษ 8 

จิตวิทยาในการปกครอง 

พลศึกษา 8 

การเขียน และบรรยายสรุปทาง

ทหาร 

ฝายอํานวยการ 

3(3-0-6) 

 

2(2-0-4) 

1(0-3-2) 

3(3-0-6) 

1(1-1-3) 

1(1-0-2) 

1(0-2-1) 

2(2-0-4) 

 

3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 20(18-5-39) รวมหนวยกิต 17(15-6-34) 

 

ปการศึกษาที่ 4 

การฝกภาคสนาม  

FT 4104 การฝกภาคสนาม 4   

 การฝกหลักสูตรการรบแบบจูโจม 10 สัปดาห 

รวม 10 สัปดาห 
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ปการศึกษาที่ 5 

ภาคการศึกษาที่ 9 ภาคการศึกษาที่ 10 

ME5402 

HI 5002 

XX xxxx 

TS5903 

SS4309 

LG 5109 

PE 5009 

MS 5001 

MS 5002 

MS 5003 

เทคโนโลยีพลังงาน 

ประวัติศาสตรรวมสมัย 

วิชาเลือกเสรี 1 

โครงงาน2 

หลักพื้นฐานการพัฒนา 

ภาษาอังกฤษ 9 

พลศึกษา 9 

การสงกําลังบํารุง 

การปฏิบัติการขาวสาร 

ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกําลัง

พล 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

3(3-0-6) 

2(0-6-3) 

3(3-0-6) 

1(1-1-3) 

1(0-2-1) 

2(2-1-5) 

2(2-0-4) 

1(1-0-2) 

SS 5004 

 

XX xxxx 

LG 5002 

LG 5110 

PC 5104 

PE 5010 

MS 5004 

 

MS 5005 

กฎหมายทหารและกฎหมายที่

จําเปนในการรับราชการทหาร 

วิชาเลือกเสรี 2 

ภาษาไทย 2 

ภาษาอังกฤษ 10 

จิตวิทยาประยุกต 

พลศึกษา 10 

การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพ

ภาค ไมต่ํากวา 2 สัปดาห 

ความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือก

รับราชการ ไมต่ํากวา 4 สัปดาห 

2(2-0-4) 

 

3(3-0-6) 

2(2-0-4) 

1(1-1-3) 

1(1-0-2) 

1(0-2-1) 

- 

 

- 

รวมหนวยกิต 20(17-10-40) รวมหนวยกิต 10(9-3-20) 

 

ปการศึกษาที ่5 

การฝกภาคสนาม  

FT 5105 การฝกภาคสนาม 5  

 การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก 3 สปัดาห 

 การฝกการใชอาวุธในการตอสูระยะประชิด 1 สปัดาห 

 การฝกการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ 1 สปัดาห 

 การฝกปฏิบัติหนาที่ในหนวยตามเหลาทีเ่ลือกบรรจุรบั 4 สปัดาห 

 การฝกเตรียมความพรอมเปนนายทหารสัญญาบัตร 2 สปัดาห 

 การฝกเตรียมเปนผูฝกทหารใหม 1 สปัดาห 

 การฝกศึกษาอื่น ๆ ที่เหมาะสม  

รวม 12 สัปดาห 

  

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 

 ภาคผนวก ข 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ระบุรหัสวิชา:จํานวนชั่วโมงตอ

สัปดาห 

ปจจุบัน ในหลักสูตร 

1 3-2699-00071-96-7 

พ.อ.หญิง สมพร คําเคร่ือง 

วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528 

วท.ม.(โภชนาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 

วท.ม.(การใชท่ีดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551 

ตํารา “โภชนาการ” 

ตํารา “ชีววิทยาทั่วไป 1” 

ES 2101:3 

TS 4902:1 

TS 5903: 2 

ES 2101:3 

TS 4902:1 

TS 5903: 2 

2 3100903730271 

พ.อ. หญิง พนิตตา  ปญญาดิลก 

วท.บ.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

M.S.(Environmental science) Universiyt of 

New  Heven, 

 CH 1001:   3 

CH 1002 :  2 

CH 5603 :  3 

CH 5605 :  3 

CH 5606 :  3 

CH 5607 :  3 

CH 1001:  3 

CH 1002 : 2 

CH 5603 : 3 

CH 5605 : 3 

CH 5606 : 3 

CH 5607 : 3 

3 3-1006-01303-68-1  

พ.อ.สุวัฒนวงศ จันทรฉายแสง 

B.S.(Physics) Virginia Military 

Institute, U.S.A., 2542 

M.S.(Optics) University of 

Rochester, U.S.A., 2544 

ปร.ด.(ฟสิกสประยุกต) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2556 

 PH 1001 :3 

PH 1002 :1 

PH 1003 :3 

PH 1004 :1 

TS 3701: 3 

PH 6903 :3 

PH 1001 :3 

PH 1002 :1 

 PH 1003 :3 

PH 1004 : 1 

TS 4701 : 3 

PH 5105 :3 
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ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ระบุรหัสวิชา:จํานวนชั่วโมงตอ

สัปดาห 

ปจจุบัน ในหลักสูตร 

4 4-1005-00036-59-6 

พ.ท.หญิง วาสนา รุจิเสนีย 

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัย

รังสิต, 2536 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541 

ตํารา “การจัดการคุณภาพนํ้า” TS 1001 : 3 

ES 5303 :3 

ES 5403: 3 

TS 1001 : 3 

ES 5303 :3 

ES 5403: 3 

5 3-1006-01930-13-8 

ร.อ.โกมินทร แกวผลึก 

วท.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร, 2543 

วท.ม.(ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2547 

 PH 1001:3 

PH 1002:3 

PH 1003:3 

PH 1004:3 

 

PH 1001:3 

PH 1002:3 

PH 1003:3 

PH 1004:3 

 

6 3-3001-01098-15-6 

ร.อ.หญิง ปวีณา วัดบัว 

วท.บ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2549 

วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551 

ปร.ด.(ชีวเคม)ี มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2554 

 CH 1002:   1 

CH 5612: 3 

CH 2601  : 3 

CH 3602:  3 

 

CH 1002: 1 

CH 5612: 3 

CH 2601 : 3 

CH 3602:  3 

 

 

3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

1 3-3099-01842-81-8 

พ.อ.เกรียงไกร นิตยสุทธิ 

ค.บ.(ฟสิกส) วิทยาลัยครู นครราชสีมา, 

2527 

กศ.ม.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร

วิโรฒประสานมิตร, 2530 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 5105 ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ : 

3 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 : 1 

PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  : 1 

 

2 3-1804-00075-73-7 

พ.อ.สฤษด์ิ ห.เพียรเจริญ 

วท.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2521 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 5203   นิวเคลียรเทคโนโลยี  : 3 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 : 1 

PH 1004  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  : 1 
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ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

วศ.ม.(นิวเคลียรเทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2526 

3 3-1022-01095-58-6 

พ.อ.ณัฎฐพร สตาภรณ 

กศ.บ.(การวัดผลประเมินผล) มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534 

ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย 

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 : 1 

PH 1004  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 : 1 

4 3-1603-00107-85-8 

พ.อ.ชํานาญ สําเภาพอคา 

วท.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2529 

วท.ม.(ฟสิกสประยุกต) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 

2542 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย 

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 1001  ฟสิกสทั่วไป  1 : 3 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 : 1 

PH 1003  ฟสิกสทั่วไป 2 : 3 

PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  : 1 

 

5 3-1006-00327-33-1 

พ.อ.ธัญญะ โพธ์ิรัง 

วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วิทยาลัยครู 

พระนคร, 2534 

ศษ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 : 1 

PH 1004  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  :  1 

6 3-4499-00214-96-1  

พ.ต.ภัทรพล แววสอน 

B.S.(Physics) Norwich University 

Military College of Vermont, U.S.A., 

2545 

M.S.(Physics) University of south 

Carolina, U.S.A., 2547 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 1001  ฟสิกสทั่วไป  1 : 3 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 : 1 

PH 1003  ฟสิกสทั่วไป 2 : 3 

PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  : 1 

TS 4701 ระเบียบวิธีวิจัย   :   3 

 

7 3-1206-00132-79-3  

พ.ต.อภิรักษ แสงกระสินธ 

B.S.(Electrical Engineering) National 

Defense Academy of Japan, 2548 

M.S.(Physics) National Defense 

Academy of Japan, 2550 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 1001  ฟสิกสทั่วไป  1 : 3 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 : 1 

PH 1003  ฟสิกสทั่วไป 2 : 3 

PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  : 1 

TS 3102  เทคโนโลยีพื้นฐาน 2  :  2 
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ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

8 1-4099-00159-94-7 

ร.อ.นวพงศ อันสุรีย 

B.S.(Physics) The Military College of 

South Carolina(The Citadel), U.S.A., 

2550 

M.S.(Physics) Virginia Polytechnic 

Institute and State University, U.S.A., 

2551 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 1001  ฟสิกสทั่วไป  1 : 3 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 : 1 

PH 1003  ฟสิกสทั่วไป 2 : 3 

PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  : 1 

 

9 1-3099-00054-55-1 

ร.อ.ภูวเดช สูติปญญา 

B.S.(Applied Physics) National 

Defense Academy of Japan, 2552 

M.S.( Applied Physics) National 

Defense Academy of Japan, 2554 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 1001 ฟสิกสทั่วไป  1:3 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1:1 

PH 1003 ฟสิกสทั่วไป 2:3 

PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 :1 

PH 5105 ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ  : 

3 

 

10 3-6501-00381-03-0 

ร.อ.เปนไท ปนมวง 

วท.บ.(ฟสิกส) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร, 2543 

วท.ม.(ฟสิกส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2547 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 1001 ฟสิกสทั่วไป  1:3 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1:1 

PH 1003 ฟสิกสทั่วไป 2 :3 

PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 :1 

 

11 1-1002-00085-68-6  

ร.อ.ประวิทย ทองพูน 

B.S.( Applied Physics) National 

Defense Academy of Japan, 2552 

M.S.( Applied Physics) National 

Defense Academy of Japan, 2554 

กองวิชาฟสิกส สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

PH 1001 ฟสิกสทั่วไป  1:3 

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1:1 

PH 1003 ฟสิกสทั่วไป 2 :3 

PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 :1 
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ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

12 3-3111-00566-79-3 

พ.อ.สมปอง วรรณโคตร 

กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

2521 

วท.ม.(การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2527 

วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   :   3 

CH 3602 เคมีประยุกต 2   :  3 

 

13 3-1014-00217-24-9 

พ.อ.หญิง ณัฐสุดา มงคลสิริ 

วท.บ.(เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2522 

M.S.(Chemistry) University of 

Illinois, U.S.A., 2525 

Ph.D.(Science Education) Oregon 

State University, U.S.A., 2535 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 1001  เคมีทั่วไป     : 3 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  :  1 

 

14 3-1002-03671-51-5 

พ.อ.หญิง พัฒนัญญา เลขวัต 

กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒปทุมวัน, 2522 

กศ.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒประสานมิตร, 2525 

Ph.D.(Chemical Education) 

University  of  Northern Colorado, 

U.S.A., 2539 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 5604เคมีอาหาร : 3  

CH 1001  เคมีทั่วไป    : 3 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  :  1 

 

15 3-1009-03730-27-1 

พ.อ.หญิง พนิตตา ปญญาดิลก 

วท.บ.(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533 

M.S.(Environmental  Science) 

University  of  New  Heven, U.S.A., 

2540 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 1001   เคมีทั่วไป  1  : 3 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  : 1 

CH 5605  พิษวิทยา 1:  3 

CH 5606   เทคโนโลยีชีวภาพ 1:  3 

CH 5607   อาวุธเคมี-ชีวภาพ 1:  3 

16 3-3601-00582-76-3 

พ.อ.หญิง ประภารัตน จันทวาลย 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   : 1 
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ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

พย.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

2535 

วท.ม.(เวชศาสตรการกีฬา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2544 

 

รอยพระจุลจอมเกลา 

17 3-1014-03032-40-1 

พ.อ.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล 

พย.บ.(พยาบาล) วิทยาลัยพยาบาล

กองทัพบก, 2536 

วท.ม.(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 5604 เคมีอาหาร : 3 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   : 1 

 

18 3-1017-00387-25-5 

พ.ท.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี 

วท.บ.(อายุรศาสตรเขตรอน) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 

วท.ม.(เทคนิคการแพทย) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2547 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   : 1 

 

19 3-5099-01059-04-6 

พ.ท.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน 

ศษ.บ.(การสอนเคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543 

ศษ.ม.(การสอนเคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 1001   เคมีทั่วไป    : 3 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  : 1 

CH 2601  เคมีประยุกต  1  : 3 

CH 5604  เคมีอาหาร   1  : 3 

CH 5605  พิษวิทยา    1  : 3 

 

20 3-6001-00956-24-5 

พ.ต.หญิง ณัฐมนฑน สมราชล้ีจินดา 

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ, 2546 

วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี) 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 1001   เคมีทั่วไป    : 3 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   : 1 

CH  5602อุตสาหกรรมปโตรเคมี  : 3 

CH 2601เคมีประยุกต  1  : 3 

CH 4603เคมีวัตถุระเบิด 1  : 3 

21 3-6103-00153-24-3 

พ.ต.หญิง พนมวรรณ ปานสีทา 

กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545 

กศ.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร, 2547 

ปร.ด.(เคมีประยุกต) มหาวิทยาลัยศรีนค

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 1001   เคมีทั่วไป    : 3 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   : 1 

CH 4603เคมีวัตถุระเบิด 1  : 3 



32 

 

 

ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

รินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2553 

22 3-3001-01098-15-6 

ร.อ.หญิง ปวีณา วัดบัว 

วท.บ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2549 

วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551 

ปร.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

2554 

 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 1001   เคมีทั่วไป    : 3 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   : 1 

CH 4603  เคมีวัตถุระเบิด 1  : 3 

23 1-1014-00121-50-4 

ร.ท.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ 

วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 

2549 

วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, 

2552 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

CH 1001   เคมีทั่วไป  1  : 3 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  : 1 

CH  5610 อุตสาหกรรมปโตรเคมี  : 3 

CH 5606   เทคโนโลยีชีวภาพ 1:  3 

 

24 1-1999-00083-84-6 

ร.ต.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา 

วท.บ.(เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2551 

วท.ม.(เคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2556 

 

กองวิชาเคมี สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

 

CH 1001   เคมีทั่วไป  1  : 3 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  : 1 

CH  2604 เคมีประยุกต 1: 3 

CH 5604  เคมีอาหาร   1  : 3 

 

25 3-5099-00456-91-2 

พ.อ.หญิง ภมร จินดามณี 

พย.บ.(พยาบาลศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533 

วท.ม.(อาหารและโภชนาการเพื่อการ

พัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน : 3 

ES 2103  วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม : 3 

TS 4701 ระเบียบวิธีวิจัย : 3 

ES 5801 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ : 

3 

 

26 3-8399-00202-33-1  

พ.อ.หญิง วราภรณ นิยมคา 

พย.บ.(พยาบาล) วิทยาลัยพยาบาล

กองทัพบก, 2534  

วท.ม.(การจัดการส่ิงแวดลอม)สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2554 

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

TS 4902 โครงงานวิทยาศาสตร 1:1 

TS 5903 โครงงานวิทยาศาสตร 2: 2 
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ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

27 3-5001-00273-92-1 

พ.อ.หญิง จินตนา แสนวงค 

พย.บ.(พยาบาลศาสตร) วิทยาลัย

พยาบาลกองทัพบก, 2540 

ศศ.ม.(การจัดการมนุษยกับส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542 

ปร.ด.(การจัดการส่ิงแวดลอม) สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2556 

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

ES 2101  ชีววิทยาพื้นฐาน   :  3 

ES 5105 ทรัพยากรที่ดินฯ:  3 

TS 4902 โครงงานวิทยาศาสตร 1:1 

TS 5903 โครงงานวิทยาศาสตร 2: 2 

 

 

28 3-2404-00420-21-2                               

พ.อ.หญิง เยาวภา  ทองอราม 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 

2538 

วท.ม.(จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541 

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน : 3 

ES 2102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน : 1 

TS 4902 โครงงานวิทยาศาสตร 1:1 

TS 5903 โครงงานวิทยาศาสตร 2: 2 

Es 5303 การจัดการคุณภาพนํ้า : 3 

29 3-7099-00370-46-3 

พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ เจริญผล 

วท.บ.(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 

วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 

ปร.ด.(ปฐพีวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2556 

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน : 3 

ES 2103 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม : 3 

ES 3301 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

เบื้องตน : 3 

 

30 3-8005-00183-32-2 

พ.ต.สามารถ พรเจริญ 

วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลคธัญบุรี, 2538 

วท.ม.(เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2547 

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

ES 5601 มลพิษทางนํ้า   : 3 

ES 4902 โครงงานวิทยาศาสตร 1:1 

TS 5903 โครงงานวิทยาศาสตร 2: 2 

31 3-1005-01277-56-4 

พ.ต.ชินภัทร  เชี่ยวชิตบุญ 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) มหาวิทยาลัย

รังสิต, 2541 

ศศ.ม. (นโยบายและการจัดการ

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน : 3 

TS 3901 สัมมนา : 1 

ES 5106 การอนุรักษและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ : 3 

TS 4701 ระเบียบวิธีวิจัย : 3 



34 

 

 

ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม)  

มหาวิทยาลัยเกริก, 2546 

 

 

32 3-6707-01460-98-7 

พ.ต.พงศกร แกวกรเมือง 

B.S.(Civil Engineering) The Citadel, 

USA., 2549 

M.S. (Civil Engineering) University 

of Colorado USA., 2550 

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน : 3 

ES 4902 โครงงานวิทยาศาสตร 1:1 

TS 5903 โครงงานวิทยาศาสตร 2: 2 

33 3-3301-01588-37-4 

พ.ต.กิตติภพ พรหมดี 

วท.บ.(ปฐพีศาสตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541 

วท.ม.(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 

วท.ด. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2556 

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน : 3 

ES 2104 ธรณีศาสตรและวิทยาศาสตร

บรรยากาศ : 3 

TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 : 3 

ES 5105 ทรัพยากรที่ดินและการใช    

ประโยชน : 3 

 

34 1-7099-00012-30-2 

ร.อ.นิทัสน  ชูแกว 

วท.บ.(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม), 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, 2549 

M.S. (Environmental Science) 

University of Colorado USA., 2554 

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

TS 3901 สัมมนา : 1 

 

35 1-1014-01137-44-7 

ร.ต. สุทธบถ ซ่ือมาก 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ

ระหวางประเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 

2551 

วท.ม. (การจัดการส่ิงแวดลอม) 

สถาบันบณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 

2554 

กองวิชาส่ิงแวดลอม สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

SS 5501 การบริหารโครงการส่ิงแวดลอมเพื่อ

ความยั่งยืน : 3 

36 3–7007–00896–17–0 

พ.อ.หญิง ผศ. ขัตติยาพรคําอาจ 

วศ.บ. (อุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเอเซีย

กองวิชาวิศวกรรม

สรรพาวุธ 

สวนการศึกษา โรงเรียน

IE 2101 วัสดุวิศวกรรม : 3 
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ลําดับ

ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร 

อาคเนย, 2552 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2543 

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

37 3-2102-00048-99-9 

พ.ท.บุญอนันต อนันตเสาวภาคย 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี, 2541 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2545 

กองวิชา

วิศวกรรมเครื่องกลสวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

TS 3102  เทคโนโลยีพื้นฐาน 2  :  2 

ME 5402เทคโนโลยีพลังงาน : 3 

38 3-2509-00084-85-8 

ร.อ.อุกฤษณ อันทพิษ 

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2543 

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

กองวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล สวน

การศึกษา โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา 

ME 2601 เทคโนโลยียานยนต  :  3 

 

39 3-5099-00764-06-4 

พ.ต.กิตติมศักดิ์ นิลผองอําไพ 

วศ.บ.(ทบ.)(วิศวกรรมไฟฟา) รร.จปร., 

2547 

M.S.EE.(Electrical Engineering) 

Stevens Institute of Technology, 

U.S.A., 2554 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

EE 3401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน : 3 

40 3-1601-002878-20-8 

พ.ท.หญิง รุงรัศมี สุวรรณวัฒนา 

วท.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรี

ปทุม,2543 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยนอรท กรุงเทพ, 2548 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

EE3401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน : 1 

 

  3.2.3 อาจารยพิเศษ 

    ไมม ี  
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4.  องคประกอบเก่ียวกับการฝกภาคสนามการฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

 การฝกภาคสนาม เปนการฝกเพื่อให นักเรียนนายรอย ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลามีความรูวิชาทหารสามารถเปนผูนําหนวยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือกรับราชการอยางกวางๆ  ที่จําเปนตอการรับราชการในชวงแรก และมีพื้นฐาน

ในการศึกษาตอเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหลาสายวิทยาการ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  4.1.1เปนวิชาพื้นฐานบังคับที่ นักเรียนนายรอย ทุกนายจะตองเขารับการฝกและศึกษา 

  4.1.2 นักเรียนนายรอยช้ันปที่ 1 ฝกและศึกษาวิชาทหารเบื้องตนในระดับบุคคล มีความมุง

หมายเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถทางทหารเปนบุคคลและสามารถปฏิบัติไดตามหลักพื้นฐานการรบ 

  4.1.3 นักเรียนนายรอยช้ันปที่ 2 ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับหัวหนาชุดยิง และผูบังคับ

หมูมีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยระดับหัวหนาชุดยิง และผูบังคับหมูปนเล็กและ

เพิ่มเติมดวยความรูของทหารปนใหญสนามสนามและทหารปนใหญตอสูอากาศยานการใชอาวุธประจําหนวย

ของทหารราบทหารมา และการเคลื่อนยายของขบวนยานยนตทางยุทธวิธี 

  4.1.4 นักเรียนนายรอยช้ันปที่ 3 ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับผูบังคับหมวดมีความมุง

หมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยระดับหมวด และเพิ่มพูนทักษะพิเศษดวย การฝกหลักสูตร

สงทางอากาศ 

  4.1.5นักเรียนนายรอยช้ันปที่ 4 ฝกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จําเปนสําหรับการเปน

ผูนําหนวยมีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพภูมิประเทศที่ตองมีความทรหด อดทน โดยใหทําการฝกในหลักสูตรการรบแบบจู

โจม 

  4.1.6นักเรียนนายรอยช้ันปที่ 5 ฝกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จําเปนอื่นๆ ใน

การรับราชการการดูงาน การฝกปฏิบัติงานตามหนาที่และการฝกเพิ่มเติมพิเศษสําหรับผูบังคับหนวย 

มีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูในเรื่องที่จําเปนอื่นๆ ในการรับราชการในชวงแรก และเพิ่มเติมความรูพื้นฐาน

ของเหลาที่เลือกรับราชการอยางกวางๆ ใหมีความรูพื้นฐานในการศึกษาตอเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหลาสาย

วิทยาการ 

 4.2  ชวงเวลา: ภาคการศึกษาฤดูรอนเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกป 

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 

การจัดการศึกษา  ช้ันปที่ 1 

FT 1101 การฝกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 

   การฝกสุขศาสตรทหาร (Military Hygiene Training)              1 สัปดาห 

 การฝกการปองกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร      1 สัปดาห  

 (Measurement of CBRN Protection Training)  
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 การฝกการติดตอสื่อสารเบื้องตน (Basic Communications Training)  1 สัปดาห  

 การฝกปอมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง และวัตถุระเบดิและการทําลาย  2 สัปดาห 

 (Field Fortifications, Obstacle, Camouflage and Explosives and Demolitions Training) 

 การฝกยิงอาวุธประจํากาย  (Infantryman Weapons Training)   3 สัปดาห  

 การฝกบุคคลทําการรบและยุทธวิธีข้ันพื้นฐาน(Combat Skills of the Soldier) 4 สัปดาห 

 

การจัดการศึกษา ช้ันปที่ 2 

FT 2102 การฝกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 

 การฝกขับรถยนตทหาร (Driving Military Training)     1 สัปดาห  

 การฝกยิงอาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ     2 สัปดาห 

         (Infantry Unit Weapons and Fire Control Training) 

 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู (Infantry Squad Tactics Training)  3 สัปดาห 

 การฝกการใชอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหารมา(Cavalry Weapons Training) 1 สัปดาห 

 การฝกปนใหญสนาม และปนใหญตอสูอากาศยาน     3 สัปดาห 

 (Field Artillery and Anti-aircraft Artillery Training)  

 

การจัดการศึกษา ช้ันปที่ 3 

FT 310 3 การฝกภาคสนาม3 (Field Training 3) 

 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Platoon Tactics Training) 3 สัปดาห 

 การฝกทางยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด (Cavalry Tactics Collective Training) 2 สัปดาห  

 การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ (Airborne Training)     5 สัปดาห 

 

การจัดการศึกษา ช้ันปที่ 4 

FT 4104 การฝกภาคสนาม4 (Field Training 4)  

 การฝกหลักสูตรการรบแบบจูโจม (Ranger Course)              10 สัปดาห 

 

การจัดการศึกษา ช้ันปที่ 5 

FT 5105 การฝกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 

           การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก  (Small Unit Tactics)                                3 สัปดาห 

 การฝกการใชอาวุธในการตอสูระยะประชิด (Close Combat Training)  1 สัปดาห  

 การฝกการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ  (Task Forces Operations Training)   1 สัปดาห 

 การฝกปฏิบัติหนาที่ในหนวยตามเหลาทีเ่ลือกบรรจุรบัราชการ    4 สัปดาห 

 (The Functional Practices Branch of Service)  
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 การฝกเตรียมความพรอมเปนนายทหารสัญญาบัตร     2 สัปดาห 

 การฝกเตรียมเปนผูฝกทหารใหม        1 สัปดาห 

 การฝกศึกษาอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

 

5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

  5.1 คําอธิบายโดยยอ :  

  การทําโครงงานคือการที่นักเรียนนายรอยทํางานภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ

เปนโครงงานวิจัยที่ใชเวลาไมเกิน 2 ภาคการศึกษาโดยการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป

ประยุกตใชเปนหลัก 

  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู : การทําโครงงานดังกลาวขางตนจะมปีระโยชนกับนักเรียนนายรอย 

   5.2.1 มีองคความรูจากการทําโครงงาน 

   5.2.2 สามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย 

   5.2.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคนขอมลู 

   5.2.4 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและอภิปรายผล 

   5.2.5 สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น 

   5.2.6 สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียน 

  5.3 ชวงเวลา : ภาคการศึกษาที ่ 2 ช้ันปที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ช้ันปที่ 5  

 5.4 จํานวนหนวยกิต : โครงงานหรือปริญญานิพนธมีคา 3 หนวยกิตภาคการศึกษาที่2ช้ันปที่ 4 จํานวน 1 

หนวยกิตและภาคการศึกษาที1่ช้ันปที่5อีก2หนวยกิต 

  5.5 การเตรียมการ : การเตรียมการใหคําแนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกนักเรียนนายรอยเชน 

   5.5.1 อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานักเรียนนายรอยโดยใหนักเรียนนายรอยเปนผูเลือกอาจารยที่

ปรึกษาและหัวขอหรือโครงงานที่นักเรียนนายรอยสนใจ 

   5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักเรียนนาย

รอย 

   5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานโครงงานวิจัยเชนคอมพิวเตอร

เครื่องมืออุปกรณสารเคมี 

  5.6 กระบวนการประเมินผล : กระบวนการประเมินผลกลไกการทวนสอบมาตรฐานเชน 

   5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 

   5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารยที่ปรึกษาอาจารยประจาํ

วิชาอาจารยอื่นอยางนอย 3 คนจากการสังเกตจากการรายงานดวยวาจาและเอกสารโปสเตอร 

   5.6.3 ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวมจากการติดตามการทํางานผลงานที่เกิดในแต

ละข้ันตอนและรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรูกลยทุธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนนายรอย 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักเรียนนายรอย 

1) เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผูมี

ลักษณะผูนําที่ดี มีวินัย มีความกลาหาญ เสียสละ รู

แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณในการ

อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน 

อบรมวินัยแบบธรรมเนียมทหาร มารยาททางทหาร

ฝกสอนบุคลิกลักษณะการวางตัว ปลูกฝ งอบรม

อุดมการณความเสียสละสํา นึกในหนาที่มีความ

รับผิดชอบทั้งในชวงการอบรมตามแผนที่วางไวลวงหนา

และสอดแทรกในชวง เวลาตางๆทั้ ง ในและนอก

หองเรียนฝกฝนใหเช่ือฟงคําสั่งดวยการบังคับใชระเบยีบ

ปฏิบัติประจําและวินัยทหาร 

2) มีความรูความสามารถข้ันพื้นฐานในวิชาทหาร

เหลาตาง ๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี สามารถ

เปนผูนําการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวด

ของหนวยกําลังรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บ ร ร ย า ยทฤษ ฎี ห ลั ก นิ ยมแนว ท า ง ก า ร ป ฏิบั ติ

ประวัติศาสตรการสงครามและประสบการณจากการ

รบใหนักเรียนนายรอยทราบ มีการสาธิตแสดงตัวอยาง

การปฏิบัติจากครูอาจารยผูเช่ียวชาญ และใหฝกปฏิบัติ

จริงเปนรายบุคคลเปนชุดเปนหนวยในระดับตางๆ 

3) มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

ทหารและชวยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตน

เพื่อความเปนทหารอาชีพอยางแทจริง 

แนะนํา/ปลูกฝง ความสําคัญในการพฒันาวิชาชีพทหาร 

ใหงานมอบหมายในเชิงอิสระ สรางสรรค บนพื้นฐาน

ของฐานะประเทศชาติ โดยใหทําแนวทาง แนวคิดใน

การพัฒนาวิชาชีพทหารในฐานะ ผูบังคับหมวด 

4) มีความเขมแข็งทั้ ง รางกายและจิตใจ เปน

สุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดํารง

ความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ทั้ง

ในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยงาน

ของตน รวมทั้งมีจิตสํานึก/สัญชาตญาณในการรบ 

ใหนักเรียนนายรอยฝกฝนตนเองดวยการออกกําลังกาย

เพื่อทดสอบความแข็งแกรงในทาตางๆ ที่กําหนด 

สอนหลักการเบื้องตนของการกีฬาประเภทตางๆฝก

ทักษะเพิ่มเติมดวยโครงการชมรมกีฬา และสงเสริม

สุขภาพ ฝกฝนเพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพทหารดวย

โครงการชมรมตอสูปองกันตัวเชนชมรมมวยไทยเลิศ

ฤทธ์ิชมรมมวยไทย-มวยสากล ชมรมยูโด ชมรมอาวุธ

โบราณ และชมรมตรีเพชร 

5) มีพื้นฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษา ใน

ดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตร 

และอกัษรศาสตร เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใน

ฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก 

และมีพื้นฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ินและ

มีการมอบหมายงานใหนักเรียนนายรอยไดสืบคนขอมูล 

รวบรวมความรูที่นอกเหนือจากที่ไดนําเสนอในช้ันเรียน 

และเผยแพรความรูที่ไดระหวางนักเรียนนายรอย

ดวยกัน หรือ ใหกับผูสนใจภายนอก 

สงเสริมให เกิดการแสวงหาความรูที่ทันสมัย การ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักเรียนนายรอย 

ประเทศชาติ เผยแพร การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู 

ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือโครงงาน 

ใหนักเรียนนายรอยไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา 

แทนการทองจํา 

6) มีความสามารถในการฝกอบรมผูใตบังคับบัญชา สา ธิตแสดง ตัวอย างการป ฏิบั ติจ ากครู อาจารย

ผูเช่ียวชาญใหแสดงการปฏิบัติเปนรายบุคคลเปนชุด

เปนหนวย โดยประเมินผลจากการฝกประจําตาม

วงรอบ เชน การฝกเดินทางไกลการฝกยิงปนและการ

ฝกภาคสนาม ใหฝกปฏิบัติจริงเปนรายบุคคลเปนชุด

เปนหนวยในระดับตางๆ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรู 

 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรู 6 ดาน 

   2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

 นักเรียนนายรอยตองมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง

ราบรื่นและเปนประโยชนตอสวนรวมจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบ

อาชีพในสาขาอื่นๆอาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปน้ีทั้ง 5 ขอเพื่อให

นักเรียนนายรอยสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆที่ศึกษารวมทั้ง อาจารยตองมี

คุณสมบัติดานคุณธรรมจริยธรรมอยางนอย 5 ขอตามที่ระบุไว 

 (1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม

เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต 

 (2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ

ขององคกรและสังคม 

 (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย 

 (4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร

สังคมและสิ่งแวดลอม 

 (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนนายรอยมีระเบียบวินัยโดยเนนการเขา

ช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลานักเรยีน

นายรอยตองมีความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน

สมาชิกกลุมมีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบนอกจากน้ีอาจารยผู สอนทุกคนตอง 

สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เชนการยกยองนักเรียนนายรอยที่ทําดีทําประโยชนแกสวนรวมเสียสละ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนายรอยและการปฏิบัติตนในดานตางๆไดแก  

 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักเรียนนายรอยในการเขาช้ันเรียนการสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม 

 (2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักเรียนนายรอยในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

 (3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 

 (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 (5) ประเมินจากคุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมายที่สะทอนถึงความต้ังใจความรับผิดชอบของ

นักเรียนนายรอย 

   2.1.2 ผลการเรียนรูดานความรู 

 (1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน

และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

 (2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเน้ือหา

ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 (3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของได 

 (4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ

ที่เหมาะสมได เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

 (5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

   ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) โดยมุงเนนทั้งหลักการทางทฤษฎีและการประยุกตใช

ความรูในการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริงและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจัดใหมีการเรียนรูจาก

สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง

ทั้งน้ี ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาและเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ 
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   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียนนายรอยในดานตางๆคือ 

   (1) การทดสอบยอย 

   (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

   (3) ประเมินจากรายงานที่นักเรียนนายรอยจัดทํา 

   (4) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

   (5) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ 

   (6) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 

   (7) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

   2.1.3 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 

 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการได 

 (3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 (4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทีเ่กี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

 (5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (2) การอภิปรายกลุม 

 (3) กําหนดกรณีศึกษาทีใ่หนักเรียนนายรอยจัดทํารายงานกลุม 

 (4) กําหนดที่มอบหมายใหนักเรียนนายรอย 

 (5) การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาน้ีสามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ให

นักเรียนนายรอยแกปญหาอธิบายแนวคิดของการแกปญหาและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่

เรียนมาหลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมาไมควรมีคําถาม

เกี่ยวกับนิยามตาง ๆประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักเรียนนายรอยเชน ประเมินจาก

การนําเสนอ รายงานในช้ันเรียนการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
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   2.1.4 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่

เหมาะสม 

 (2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอาํนวย

ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ ได 

 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ

ทางวิชาชีพไดอยางตอเน่ือง 

 (4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 
 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น

ขามหลักสูตรหรือตองคนควาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณโดยมีความคาดหวังในผล

การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังน้ี 

 (1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

 (2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

 (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

 (4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

 (5) มีภาวะผูนํา 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 การวัดและประเมินผลทําไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนนายรอยในการทํากิจกรรม 

กลุมทั้งในและนอกช้ันเรียนและผลสะทอนกลับจากการฝกประสบการณตางๆเชน 

 (1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักเรียนนายรอยในการนําเสนอรายงานกลุมในช้ันเรียน 

 (2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกจิกรรมตางๆ 

   2.1.5 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

 (2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ

การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
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 (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 (4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

 (5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกี่ยวของได 

 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารน้ีอาจ

ทําไดใน ระหวางการสอนโดยอาจใหนักเรียนนายรอยแกปญหาวิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหาและให

นําเสนอแนวคิดของการแกปญหาผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตอนักเรียนนายรอยในช้ันเรียนอาจมีการ

วิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักเรียนนายรอย 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักเรียนนายรอยไดวิเคราะหสถานการณจําลองและ

สถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในหลากหลายสถานการณ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (1) ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 

 (2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ 

 (3) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช ทฤษฎีการเลือกใช เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือ คณิตศาสตรและสถิติทีเ่กี่ยวของ 

 (4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัดเหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ 

ในการอภิปรายกรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอช้ันเรียน 

   2.1.6 ผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพทหาร  

 (1) มีลักษณะผูนําทางทหารที่ดี มีวินัย รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ อุทิศตนเพื่อชาติและ

ประชาชน  

 (2) มีความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผูบังคับหมวดของหนวยรบ รูบทบาทเหลา

ตางๆ รูพื้นฐานการปฏิบัติการรวมกับเหลาทัพอื่น และมีพื้นฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ินและ

ประเทศชาติ 

 (3) มีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ 

 (4) มีความแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและ

ดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายทั้งในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยของตน 
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 (5) มีความสามารถในการฝก สอน อบรมผูใตบังคับบัญชา 

 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพทหาร 

 ฝก อบรม ใหนักเรียนนายรอยมีทักษะทางวิชาชีพทหารดวยกระบวนการตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักเรียนนายรอยไดวิเคราะหสถานการณจําลอง 

และสถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 

 (2) เชิญวิทยากรบรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่สําคัญ เชน กรณีศึกษาการปฏิบัติงาน ณ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต และ กรณีศึกษาปญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพรอมกอน

ปฏิบัติงานจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 

 (3) จัดการเย่ียมชมการปฏิบัติ (ดูงาน) ในหนวยสําคัญตางๆ และจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน

ประสบการณนักเรียนนายรอยกับบุคลากรในหนวยงานน้ันๆ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพทหาร 

 การวัดและประเมินผลทําไดโดย 

 (1) ประเมินลักษณะความเปนผูนําทางทหารที่ดีมีวินัยโดยผูบังคับบัญชาและนักเรียนบังคับ

บัญชาที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลอยางตอเน่ืองตลอดระยะการศึกษา 

 (2) ประเมินความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผูบังคับหมวดของหนวยรบโดย หนวย

ฝกที่ไดรับมอบหมาย 

 (3) ประเมินความเขมแข็งทั้งทางรางกายโดยคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายตลอดระยะเวลา

การศึกษา 

 (4) ประเมินความสามารถในการฝก สอน อบรมผูใตบังคับบัญชา โดย คณะกรรมการที่ไดรับ

มอบจากสถานการณจําลองและสถานการณจริงในหวงการฝกศึกษา 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดานที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติของ

สาขาวิทยาศาสตรที่กําหนดไว และดานทักษะทางวิชาชีพทหาร 1 ดานดังน้ี 

 2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีความซื่อสัตยสุจริต 

 (2) มีระเบียบวินัย 

 (3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 (4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น 

 (5) มีจิตสาธารณะ 

 2.2.2 ดานความรู 

 (1) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและหรือคณิตศาสตร 

 (2) มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตรเฉพาะ 
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 (3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหมโดยเฉพาะอยางย่ิง 

ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 (4) มีความรอบรูในศาสตรตางๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

 (1) สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมี เหตุผลตามหลักการและวิธีการทาง

วิทยาศาสตร 

 (2) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตางๆ ไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

 (3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลายได

อยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

 2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี 

 (2) มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

 (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 

2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะหประมวลผลการ

แกปญหา และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

 (2) มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางม ี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

 (3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพื่อการคนควาไดอยาง

เหมาะสมและจําเปน 

 (4) สามารถใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

   2.2.6 ดานทักษะทางวิชาชีพทหาร  

 (1) มีลักษณะผูนําทางทหารที่ดี มีวินัย รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ อุทิศตนเพื่อชาติและ

ประชาชน 

 (2) มีความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผูบังคับหมวดของหนวยรบ รูบทบาทเหลา

ตางๆ รูพื้นฐานการปฏิบัติการรวมกับเหลาทัพอื่น และมีพื้นฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ินและ

ประเทศชาติ 

 (3) มีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ 

 (4) มีความแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและ

ดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายทั้งในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยของตน 

 (5) มีความสามารถในการฝก สอน อบรมผูใตบังคับบัญชา 
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การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม : เขาใจและซาบซึง้ในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความซื่อสัตยสุจริต  - สอดแทรกเน้ือหาในเรื่องความ

ซื่อสัตย  คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาการใน

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ใชกรณีศึกษา และมอบหมาย

งานใหนักเรียนนายรอย ฝกนํา

หลักของความซื่อสัตยสจุริตมา

ใชในการดําเนินชีวิต 

- มีกิจกรรมนอกหลกัสูตรที่

สงเสริมหลักของการมีความ

ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง ผูอื่น 

และสงัคม อยางตอเน่ือง 

- ประเมินจากพฤติกรรมความ

ซื่อสัตยในการทํารายงาน การ

อางอิงผลงาน และการสอบ 

- ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงการคิด 

วิเคราะห และการเลือกใช

หลักธรรมที่เหมาะสมในการ

แกปญหาตางๆ และการพฒันา

ตนเอง 

- ประเมินจากการมีสวนรวม

ของ นักเรียนนายรอย ใน

กิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีการจัด

ข้ึน 

2. มีระเบียบวินัย 

 

- ช้ีแจงกฎระเบียบและขอ

ปฏิบัติในการเรียนการสอนให

ชัดเจนในทุกรายวิชา 

- กํากับวินัย อบรมสัง่สอนใน

เรื่องความมีวินัย ตรงตอเวลา 

รับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับ

ตางๆ 

- ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การตรงตอเวลาในการเขา

ช้ันเรียน การสงรายงานตามเวลา

ที่กําหนด การแตงกาย การ

รักษาระเบียบภายในช้ันเรียน 

และการปฏิบัติตนตามระเบียบที่

โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลากําหนด 

  3.  มีจิตสํานึกและตระหนักใน

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

-  ปลูกฝงอุดมการณทางทหาร 

และการนําเทคโนโลยีไปใช

ในทางทหารโดยมอบหมายงาน

รายบุคคล/งานกลุม 

-  ประเมินจากคุณภาพงาน

นําเสนอที่มอบหมาย 

4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็น

ผูอื่น 

-  ใหความรูความเขาใจถึง

ผลกระทบจากการกระทําของ

ตนเองตอตนเอง ผูอื่น สังคม 

และสิง่แวดลอม โดยใช

- ประเมินความรบัผิดชอบตอ

ตนเองจากคุณภาพรายงาน

รายบุคคล 

- ประเมินความรบัผิดชอบตอผูอื่น
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

กรณีศึกษา และมอบหมายงาน

รายบุคคล/งานกลุม 

จากการทํารายงานกลุม และ

จากผลการประเมินกนัเองของ 

นักเรียนนายรอย ในกลุม 

- ประเมินความรบัผิดชอบตอ

สังคมและสิง่แวดลอมจากการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในช้ันเรียนและ

พัฒนาการทางความคิดและ

พฤติกรรมของนักเรียนนายรอย 

  5.  มีจิตสาธารณะ -  ใหนักเรียนนายรอย เรียนรู

การเสียสละเพื่อสวนรวมจาก

กรณีศึกษาบุคคลตัวอยางที่

ไดรับการยกยองในสังคม เพื่อ

กระตุนใหเกิดจิตสํานึก

สาธารณะ 

-  ใหนักเรียนนายรอย ฝกเขียน

โครงการ และทํากิจกรรม

เสียสละเพื่อสวนรวม เชน 

โครงการจิตอาสา เพื่อปลกูฝง

จิตสํานึกสาธารณะ 

-  ใหนักเรียนนายรอย เขียน

รายงานความรูสึกทีม่ีตอการทํา

กิจกรรมโครงการจิตอาสา 

เพื่อใหตระหนักถึงความสุขที่

เกิดจากการให 

- ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ัน

เรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายและสงัเกตจาก

พฤติกรรมการมีสวนรวม การ

วางแผน การปฏิบัติ และการ

นําเสนอผลงาน 

- ประเมินจากความภาคภูมิใจ

ของ นักเรียนนายรอย ที่ไดทํา

ประโยชนใหสงัคม 

 

2.2 ดานความรู : มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนทีก่วางไกล มีความเขาใจธรรมชาติทีเ่กิดข้ึนรอบตัว 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรูในหลักการและทฤษฎี

ทางดานวิทยาศาสตรและหรือ

คณิตศาสตร 

- กําหนดหัวขอการเรียนการสอน

ที่ครอบคลุมหลกัการและทฤษฎี

ทางดานวิทยาศาสตรและหรือ

คณิตศาสตรอยางกวางขวาง 

- ทดสอบยอย สอบระหวางภาค 

สอบประจําภาค ดวยขอสอบทีเ่นน

การวัดหลกัการและทฤษฎี 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- สอดแทรกหลักการคิดที่มกีาร

ต้ังขอสังเกต หลักสมมติฐาน หา

ขอเท็จจรงิ และสรปุผลตาม

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

2.  มีความรูพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทีจ่ะ

นํามาอธิบายหลักการและทฤษฎี

ในศาสตรเฉพาะ 

- ทบทวนเน้ือหาในภาควิชา 

ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และ

คณิตศาสตร เพื่อนําไปเช่ือมโยง

หลักการและทฤษฎีที่เกิดข้ึนใหม

ในบทเรียน 

-  การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.  สามารถติดตามความกาวหนา

ทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม

โดยเฉพาะอยางย่ิงดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

- บรรยาย ยกตัวอยางการคํานวณ

ปญหาโจทยทางวิทยาศาสตร /

คณิตศาสตร และการประยุกตใช

ดานการทหาร วิศวกรรม และ

ดานอื่นๆ 

-  การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

4.  มีความรอบรูในศาสตรตางๆที่

จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

-การทํางานกลุม มอบหมายให

คนคว าหาบทความ ข อมู ลที่

เกี่ ยวของ โดยนํามาสรุปและ

นําเสนอเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

- นําเสนอสรุปการอานจากการ

คนควาขอมูลที่เกี่ยวของ 
 

 

2.3 ดานทักษะทางปญญา : เปนผูใฝรู คิดอยางมเีหตุผล และสามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตไดเปน

อยางดี 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบ และมเีหตุผลตามหลักการ

และวิธีการทางวิทยาศาสตร 
 

- ใหนักเรียนนายรอย ฝกคิด

วิเคราะห/หาแนวทางแกไขปญหา

โดยใชหลักธรรม เชน อริยสัจ 

โยนิโสมนสิการ 

- นําเสนอและอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ัน

เรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงการคิดอยางมี

เหตุผลและเปนระบบ 

- ประเมินจากการอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช้ัน

เรียน 

- การสอบ มีขอสอบที่วิเคราะห

แนวคิดในการประยุกตใชความรู

ทางดานวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร 

ในดานตางๆ 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.  นําความรูทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรไปประยุกตกบั

สถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

 การมอบหมายใหนักเรียนนายรอย

ทํางานมอบเปนกลุม ศึกษา 

คนควาจากแหลงขอมูลตางๆ และ

นําความรูไปประยุกตใหเขากับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปจจุบัน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงการนําขอมลู

ความรูที่ถูกตองมาใชในประยุกต

และนําไปใชไดอยางสรางสรรค 

 

3.  มีความใฝรู สามารถวิเคราะห

และสงัเคราะหความรูจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลาย

ไดอยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการ

สรางสรรคนวัตกรรม 

- ใชตัวอยางที่ดีเปนกรณีศึกษา

เพื่อใหนักเรียนนายรอย ไดเรียนรู

วิธีวิเคราะหปญหาและแนว

ทางแกไขอยางเปนระบบโดยอาศัย

ความรูแบบบูรณาการ 

- กําหนดประเด็นปญหาสังคมที่

เปนประเด็นสาธารณะเพื่อฝกให 

นักเรียนนายรอย รูจักใชความรูใน

การวิเคราะหสาเหตุของปญหา

และเสนอแนะแนวทางแกไข เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

และสงัคมในความรูที่ไดศึกษามา

ไดอยางสมดุล 

- ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงการนําขอมลู

ความรูที่ถูกตองมาใชในการคิด

วิเคราะหอยางมเีหตุผล เปนระบบ 

และสรางสรรค 

- สังเกตพฒันาการในดานตางๆ

จากพฤติกรรมการมสีวนรวมใน

กิจกรรมกลุม และการแสดงความ

คิดเห็นในช้ันเรียน 

 

2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ :สามารถติดตอสื่อสารและดํารงตนอยูรวมกบั

ผูอื่นในสงัคมไดเปนอยางดี 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  มีภาวะผูนํา โดยสามารถ

ทํางานรวมกบัผูอื่นในฐานะผูนํา

และสมาชิกที่ดี 

- มอบหมายกิจกรรมกลุมในทุก

รายวิชา เพื่อฝกใหนักเรียนนาย

รอย รูจกัปรับตัวในการทํางาน

รวมกับผูอื่น รบัผิดชอบภาระงาน

ที่ไดรับมอบหมาย รับฟงความ

คิดเห็นของเพื่อนรวมกลุม 

สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง

และคนหาทางออกรวมกันได 

- ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงความ

รวมมือในการวางแผนปฏิบัติ 

และแกปญหา 

- สังเกตจากพฒันาการดาน

ความคิดและพฤติกรรมการ

เรียนรูในช้ันเรียน 

- ประเมินจากผลการประเมิน

กันเองของนักเรียนนายรอย ใน

กลุม 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.มีความรับผิดชอบตอสังคมและ

องคกร รวมทั้งพฒันาตนเองและ

พัฒนางาน 

- มอบหมายงานกลุม ใหนักเรียน

นายรอย คนควาความกาวหนา

ของเทคโนโลยีที่ใชความรูทาง

วิทยาศาสตร/คณิตศาสตรในดาน

ตางๆเชนทางการทหาร วิศวกรรม 

ทํารายงานเปนรูปเลม 

- ประเมินจากรายงานที่เปน

รูปเลม 

- ประเมินจากการนําเสนอ

ผลงานและพฤติกรรมการ

ทํางานเปนทีม 

3.  สามารถปรบัตัวเขากับ

สถานการณและวัฒนธรรม

องคกร 

- ใชกรณีศึกษาปญหาความขัดแยง

เพื่อใหนักเรียนนายรอย ไดเรียนรู

ผลกระทบดานลบทีม่ีตอสงัคม 

- เลอืกปญหาสังคมที่เปนประเด็น

สาธารณะใหนักเรียนนายรอย ฝก

วิพากษวิจารณในช้ันเรียน เปดรับ

ความคิดเห็นที่หลากหลาย เคารพ

สิทธิของผูอื่น พยายามเขาใจและ

ยอมรบัความแตกตางทาง

ความคิดของแตละบุคคล 

- ประเมินจากการมสีวนรวมใน

การวิพากษวิจารณในช้ันเรียน 

และการยอมรับเหตุผลของผูทีม่ี

ความคิดเห็นแตกตาง 

 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ : มีทักษะในการวิเคราะห

ขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรอืการแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  สามารถประยุกตความรูทาง

คณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการ

วิเคราะหประมวลผลการ 

แกปญหา และนําเสนอขอมลูได

อยางเหมาะสม 

- มีรายวิชาที่ฝกทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขโดยตรง เชน 

คณิตศาสตร 

- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขในรายวิชาตางๆ เพื่อ

พัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขอยางตอเน่ือง 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

2.  มีทักษะการใชภาษาเพื่อสื่อสาร

ความรูทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทัง้การเลอืกใช

รูปแบบการสื่อสารไดอยาง

- มีรายวิชาที่พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยตรง 

- สอดแทรกทักษะการสื่อสาร การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

- ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึง

ความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เหมาะสม 
 

- ฝกนักเรียนนายรอย ใหรูจัก

วิเคราะหผลกระทบจากการใช

คอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและ

สังคม 

สื่อสารอยางรูเทาทัน และมี

จรรยาบรรณ 

3.  มีทักษะและความรู

ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่นเพือ่การ

คนควาไดอยางเหมาะสมและ

จําเปน 

- มอบหมายใหทํางานคนควาขอมูล

ความรูจากแหลงตางๆดวย

ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ

อื่นเพื่อทํารายงานเปนรูปเลม 

- ประเมินจากคุณภาพในการ

นําเสนอผลงานที่มีความชัดเจน 

และนาสนใจ 

4.  สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคนและเกบ็

รวบรวมขอมูลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ 

- สอดแทรกการฝกทักษะการใหการ

เรียนรูรายวิชาตางๆ 

- ใชกรณีศึกษาเพื่อเปนตัวอยางใน

การนําเสนอผลงานที่ดีและไมดี 

- ฝกใหนักเรียนนายรอย ออกมา

นําเสนอผลงานหนาช้ันเรียนในทุก

รายวิชา 

- ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ความสําคัญของแหลงขอมูล

ประเภทตางๆทั้งแหลงความรู ทั้งที่

เปนสื่อเอกสาร/สื่ออเิลก็ทรอนิคส

บุคคลตางๆ 

- แนะนําวิธีการเรียนรู/การสบืคน

ขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และฝกปฏิบัติในทกุรายวิชา 

- มอบหมายกิจกรรมเพือ่ฝกทักษะ

ในการสบืคน/อางอิงขอมูล การใช

ซอฟตแวรตางๆ 

- ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกบั

เทคนิคการนําเสนอผลงานประเภท

ตางๆ 

- ประเมินจากคุณภาพในการ

นําเสนอผลงานและเลือกการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใน

การนําเสนอผลงานมีความชัดเจน 

และนาสนใจ 
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2.6 ดานทักษะทางวิชาชีพทหาร : มีทักษะในความรูความสามารถข้ันพื้นฐานในวิชาทหารเหลาตาง ๆ และ

สามารถนําการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหนวยกําลังรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.มีลักษณะผูนําทางทหารที่ ดี มี

วินัย รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ 

อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน 
  

-อบรมวินัยแบบธรรมเนียมทหาร 

-อบรมมารยาททางทหารฝกสอน

บุคลิกลักษณะการวางตัว 

- ปลูกฝงอบรมอุดมการณความ

เสียสละสํา นึกในหนาที่ มีความ

รับผิดชอบทั้งในชวงการอบรมตาม

แผนที่วางไวลวงหนาและสอดแทรก

ในชวงเวลาตางๆทั้ งในและนอก

หองเรียน 

- การฝกฝนใหมีวินัยเช่ือฟงคําสั่ง

ดวยการบังคับใชระเบียบปฏิบัติ

ประจําและวินัยทหาร 

- ประเมินผลคุณลักษณะทหาร

จากการสังเกตการกํากับวินัยความ

ประพฤติของนักเรียนนายรอยโดย

คร-ูอาจารยนายทหารปกครอง 

- ประเมินผลคุณลักษณะทหาร

แบบรอบดานจากนักเรียนบงัคับ

บัญชาและเพื่อนนักเรียนนายรอย 

- สอบขอเขียน วัดความรูในเรื่อง

แบบธรรมเนียมทหาร 

2.มีความสามารถปฏิบัติการทาง

ทหารในระดับผูบังคับหมวดของ

หนวยรบ รูบทบาทเหลาตางๆ รู

พื้นฐานการปฏิบัติการรวมกับเหลา

ทัพอื่น และมีพื้นฐานเพียงพอใน

ก า ร ช ว ยพั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น แ ล ะ

ประเทศชาติ 

- บรรยายทฤษฎีหลัก นิยมแนว

ทางการปฏิบัติประวัติศาสตรการ

สงครามและประสบการณจากการ

รบใหนักเรียนนายรอยทราบ 

- สาธิตแสดงตัวอยางการปฏิบั ติ

จากครูอาจารยผูเช่ียวชาญ 

-ใหฝกปฏิบัติจริงเปนรายบุคคลเปน

ชุดเปนหนวยในระดับตางๆ 

- สอบขอเขียน 

- ประเมินผลจากการสอบทักษะ

การปฏิบัติ 
 

3.มี ค วามมุ ง มั่ น ใ นกา ร พัฒ นา

วิชา ชีพทหารและช วยพัฒนา

กองทัพ 

- แนะนํา/ปลูกฝง ความสําคัญใน

การพัฒนาวิชาชีพทหาร 

- ใหงานมอบหมายในเชิงอิสระ 

สรางสรรค บนพื้นฐานของฐานะ

ประเทศชาติ โดยใหทําแนวทาง 

แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพทหาร

ในฐานะ ผูบังคับหมวด 

- สอบขอเขียนสอบสัมภาษณ 

 

4.มีความแข็งแรงทั้งทางรางกาย

และจิ ต ใจ  เป นสุภาพบุ รุ ษ  มี

คุณธรรม สามารถพัฒนาและดํารง

- ใหนักเรียนนายรอยฝกฝนตนเอง

ดวยการออกกําลังกายเพื่อทดสอบ

ความแข็งแกรงในทาตางๆ ที่

- การทดสอบสมรรถภาพรางกาย

ตามระเบียบและเกณฑการให

คะแนนที่กําหนด 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ความเขมแข็งของสมรรถภาพ

รางกายทั้งในตนเองและเสริมสราง

ใหแกกําลังพลในหนวยของตน 
  

กําหนด 

- สอนหลกัการเบือ้งตนของการกีฬา

ประเภทตางๆฝกทักษะเพิ่มเติมดวย

โครงการชมรมกีฬา และสงเสรมิ

สุขภาพ ฝกฝนเพื่อเสริมทกัษะทาง

วิชาชีพทหารดวยโครงการชมรม

ตอสูปองกันตัวเชนชมรมมวยไทย

เลิศฤทธ์ิชมรมมวยไทย-มวยสากล 

ชมรมยูโด ชมรมอาวุธโบราณ และ

ชมรมตรเีพชร 

 

5. มีความสามารถในการฝก สอน 

อบรมผูใตบงัคับบัญชา 

- สาธิตแสดงตัวอยางการปฏิบั ติ

จากครูอาจารยผูเช่ียวชาญ 

-ใหฝกปฏิบัติจริงเปนรายบุคคลเปน

ชุดเปนหนวยในระดับตางๆ 

- ใ ห แ ส ด ง ก า ร ป ฏิ บั ติ เ ป น

รายบุคคลเปนชุดเปนหนวย 

- ประเมินผลจากการฝกประจํา

ตามวงรอบ  เ ช น  การฝก เ ดิ น

ทางไกลการฝกยิงปนและการฝก

ภาคสนาม 

- ประเมินผลจากการสังเกตของ

นายทหารควบคุมโครงการฝก 

ปฏิบัติหนาที่ เปนผูฝกทหารใหม

ของนักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 4  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลกั    ○ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

SS 1001 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

กฎหมายทั่วไป   

(Principles of Jurisprudence 

O ● O O O ● ● O  ● ● O O O O ● ● O O    O O  O    O 

SS 1201 หลักรัฐศาสตร   

(Principles of  Political Science) 
● O O ● ● ● ● ● O ● ● ● ● ● O O O O O    O O  O    O 

SS 4105 เศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน 

(Basic Economics) 

 ●    ● ●    
 

o ●  
 

   ●     ● 
 

o    o 

SS 5004 กฎหมายทหารและ

กฎหมายที่จําเปนในการรับราชการ

ทหาร 

(Military law and essential law in 

military service) 

 ● ●   ● ●  ● O ● ●   O   O     O O  O    O 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 
HI 2001  ไทยศึกษา (Thai Studies)                                           
HI 5002  ประวัติศาสตรรวมสมยั  

(Contemporary History) 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

HI4105 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออก

เฉียงใต (Southeast Asian History) 
   O O    O   O        O O     O   O   O O O O O 

กลุมวิชาภาษาศาสตร 
LG 1001  ภาษาไทย1(Thai 1)  ●        ● ●     ●        ●      ● 

LG 5002  ภาษาไทย2 (Thai 2)  ●        ● ●     ●        ●      ● 

LG 2001  การพัฒนาดาน

บุคลิกภาพและศิลปะการพูด 

(Personality Development 

and Speaking skill) 

                                            

LG 1101  ภาษาอังกฤษ1 (English 1)  ●        o ●     ●       o       o 

LG 1102  ภาษาอังกฤษ2 (English 2)  ●        o ●     ●       o       o 

LG 2103  ภาษาอังกฤษ3 (English 3)  ●        o ●     ●       o       o 

LG 2104  ภาษาอังกฤษ4 (English 4)  ●        o ●     ●       o       o 

LG 3105  ภาษาอังกฤษ5 (English 5)  ●        o ●     ●       o       o 

LG 3106  ภาษาอังกฤษ6 (English 6)  ●        o ●     ●       o       o 

LG 4107  ภาษาอังกฤษ7 (English 7)  ●        o ●     ●       o       o 

LG 4108  ภาษาอังกฤษ8 (English 8)  ●        o ●     ●       o       o 

LG 5109  ภาษาอังกฤษ9 (English 9)  ●        o ●     ●       o       o 

LG 5110  ภาษาอังกฤษ10 (English 10) 
 ●        o ●     ●       o       o 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 

TS  1001 เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจําวัน  

(Technology for Everyday Life) 

O     ●     O        O    O   O  
   

กลุมวิชาพลศึกษา 

PE 1001 พลศึกษา 1 

(Physical Education 1) 
 o o   ● ●   o o  o o    o o o    o  o  o ●  

PE 1002 พลศึกษา 2 

(Physical Education 2) 
 o o   ● ●   o o  o o    o o o    o  o  o ●  

PE 2003 พลศึกษา 3 

(Physical Education 3) 
 o o   ● ●   o o  o o    o o o    o  o  o ●  

PE 2004 พลศึกษา 4 

(Physical Education 4) 
 o o   ● ●   o o  o o    o o o    o  o  o ●  

PE 3005 พลศึกษา 5 

(Physical Education 5) 
 o o   ● ●   o o  o o    o o o    o  o  o ●  

PE 3006 พลศึกษา 6 

(Physical Education 6) 
 o o   ● ●   o o  o o    o o o    o  o  o ●  

PE 4007 พลศึกษา 7 

(Physical Education 7) 
 O O   ● ●   O O  O O    O O O    O  O  O ●  

PE 4008 พลศึกษา 8 

(Physical Education 8) 
 O O   ● ●   O O  O O    O O O    O  O  O ●  

PE 5009 พลศึกษา 9 

(Physical Education 9) 
 O O   ● ●   O O  O O    O O O    O  O  O ●  

PE 5010 พลศึกษา 10  O O   ● ●   O O  O O    O O O    O  O  O ●  
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

(Physical Education 10) 

กลุมวิชาเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

PC 1101 จิตวิทยาเบ้ืองตน 

(Introduction to Psychology) 
  o o       ● o     o   o  o    o ●       o       o     

PC 3102  จิตวิทยาสังคม  

(Social Psychology) 
o o o    o ● o o    o  o o o   ●    o    o    

PC 3201การนําทหาร  

(Military Leadership) 
o o ●   ● ● o   ● o o    o  ●    o   ● o  o  

PC 4301ครูทหาร   

(Military  Instructor) 
 ● o    o o   o  ●     o ●    o   o o    

PC 4103 จิตวิทยาในการปกครอง 

 (Psychology in Administration) 
o o   ● ● ● o   o o o  o   o     o     o o ● 

PC 5104 จิตวิทยาประยุกต 

 (Applied Psychology) 
 o o   ●  o   o  o o o  o  o    o    o    

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6 ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาทหาร 

MS 1001 กองทัพบกและเหลาทหาร 

(Organization Royal Thai Army and Branch 

of Service)  

o o o  ● o     o       o o     o   ●    

MS 1002 อาวุธประจํากาย (Infantryman 

Weapons) 
o o o  ● o     o       o o o    o  o ●    

MS 1003 บุคคลทําการรบและยุทธวธิีขั้น

พ้ืนฐาน (Combat Skills of the Soldier) 
o o o  o o     o       o o o    o  o ●    

MS 1004 การอานแผนที่ (Map Reading)  o o    o    o        o     o   ●    

MS 1005 การขาวเบ้ืองตน (Basic Intelligent) o o o  o o     o       o o     o  o ●    

MS 1006 ปอมสนาม, เคร่ืองกีดขวาง, การพราง 

และวัตถุระเบิดและการทําลาย (Field 

Fortifications, Obstacle, Camouflage and 

Explosives and Demolitions) 

o o o  ● o     o       o o o    o  o ●    
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MS 1007 การติดตอส่ือสารเบ้ืองตน 

(Basic Communications) 

o o o  o o     o       o o    o o  o ●    

MS 2001 อาวุธประจําหนวย หลักยิงและการ

ตรวจการณ (Infantry unit Weapons and Fire 

Control) 

o o o  ● o     o       o o o    o  o ●    

MS 2002 การใชยุทโธปกรณของเหลาทหารมา 

(Calvary Materiel Employment) 
o o o  o o     o       o o o    o  o ●    

MS 2003 การปฏิบัติการของทหารชาง 

(Engineer Operations) 

o o o  o o     o o o     o o     o  o ●    

MS 2004 ยุทธวิธทีหารราบระดับหมู (Infantry 

Squad Tactics) 
o o o  o o     o o o     o o     o  o ●    

MS 2005 ปนใหญสนามและปนใหญตอสู

อากาศยาน (Field Artillery and Anti-aircraft 

Artillery) 

o o o  o o     o o o     o o     o  o ●    

MS 3001 ยุทธวิธทีหารราบระดับหมวด 

(Infantry Platoon Tactics) 
o o o  o o     o o o     o o     o  o ●    

MS 3002 ประวัติศาสตรการสงครามสากล 

(International War History) 
o o o  o o     o o o     o o     

o  
o ● ●   

MS 3003 ประวัตศิาสตรการสงครามไทย (Thai 

War History) 
o o o  o o     o o o     o o     o  o ● ●   
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MS 3004 ภูมิศาสตรทางทหาร (Military 

Geographic) 
o o o  o o     o o o     o o    o   o ●    

MS 3005 ยุทธวิธทีหารมาระดับหมวด (Calvary 

Platoon Tactics) 
o o o  o o     o o o     o o     o  o ●    

MS 3006 การส่ือสารทางยุทธวธิ ี(Tactical 

Communications) 
o o o  o o     o o o     o o    o o  o ●    

MS 4001 การปฏิบัติการพิเศษ (Special 

Operations) 
o o o  o o     o o o     o o     o  o ●    
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รายวิชา 1.คณุธรรม จริยธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6 ทักษะทางวิชาชีพ

ทหาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาทหาร (ตอ) 

MS 4002 การตอสูเบ็ดเสร็จ (Total Defense)    o o o  o o     o o o     o o     o  o ●    

MS 4003 ทหารเรือ ทหารอากาศ และหนวยงาน

ความมั่นคง (Royal Thai Navy, Royal Thai Air 

Force and Security Agencies) 

o o o  o o     o       o o     o  o ●    

MS 4004 การเขียน และบรรยายสรุปทางทหาร 

(Military Briefing and Writing)                 

o o o  o o     o o o     o o  o  o o  o ●   ●

MS 4005 ฝายอํานวยการ (Staff Study) o o o  o o     o ● ●    o o o    o o  o ●   o 

MS 5001 การสงกําลังบํารุง (Logistics) o o o  o o     o       o o     o  o ●    

MS 5002 การปฏิบัติการขาวสาร 

(Information Operation)                     

o o o  o o     o o o     o o    o o  o ●    

MS 5003 ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกําลังพล 

(Content Military Procedures and Right Troops) 

o o o  o o     o       o o     o  o ●    

MS 5004 การฝกปฏิบัติหนาที่ตามหนวย/เหลา 

(The Functional Practices of Army Corps)  

o o o  o o     o o o     o o o    o  o ● o o o 

MS 5005 ความรูพ้ืนฐานของเหลาที่เลือกรับ

ราชการ (The Fundamental of Army Corps) 
o o o  o o     o o o     o o     o  o ● o  o 
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กลุมวิชาการฝกภาคสนาม 

FT 1101 การฝกภาคสนาม 1  

(Field Training 1)  

o o o  o o  o o o o o o     o o o     o o ● o o  

FT 2102 การฝกภาคสนาม 2  

(Field Training 2)  

o o o  o o  o o o o o o     o o o     o o ● o o  

FT 3103 การฝกภาคสนาม 3 

 (Field Training 3)  

o o o  o o  o o o o o o     o o o     o o ● o ● o 

FT 4104 การฝกภาคสนาม 4 

 (Field Training 4)  

o o o  o o  o o o o o o     o o o     o o ● o ● ●

FT 5105 การฝกภาคสนาม 5 

 (Field Training 5) 

o o o  o o  o o o o o o     o o o     o o ● o o o 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์           

MA 1001 แคลคูลัส 1  (Calculus 1) O O              O       O       O       O   

MA 2002  แคลคูลัส 2  (Calculus 2)  O O              O       O       O       O   

MA 3006 หลักสถิติ (Principle of Statistics) O O         O    O       O              O   

PH 1001    ฟิสิกส์ทั่วไป 1  (General Physic 1) O ●  
O 

 ● ● O O ● ● O O ● 
 

● O O O O         

PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1  
(General Physic Laboratory 1) O O 

 ●  ● ● O O ● ● O ● O 
 

● O   O O 
        

PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physic 2) O ●  
O 

 ● ● O O ● ● O O ● 
 

● O O O O         

PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป2  
(General Physic Laboratory 2) O O 

 ●  ● ● O O ● ● O ● O 
 

● O   O O 
        

CH 1001 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 
 

    
      

O 
  

O 
  

O 
    

CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
(General Chemistry Laboratory ) O 


O 

  
   O O   

O 
 

O O 


O 
    

กลุ่มวิชาแกน 
                         

ES 2101    ชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biology) 
    

  
  

O
  

O    O 
 

   

ES 2102    
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biological 
Laboratory)  

O 


O         
     O  

   
O         

CE 2201    การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)   O    O O  O O O O O O O   O O O  O         

CS 2201  
การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 O O            O    O       O 

      
O 
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพันธ

ระหวางบคุคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลขการสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

(Computer Programming) 

EE3401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน             O O   O          O          O   
SS 4309 หลักพ้ืนฐานการพัฒนา(Principle of Development)        O O    O O  O

 
O O   O O O 

กลุมวิชาเฉพาะ 

CH 2601 เคมีประยุกต 1(Applied Chemistry 1)   O         O     O           O         O 

CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive Chemistry 1)   O          O    O           O         O 

CH 3602 เคมีประยุกต 2 (Applied Chemistry 2)   O          O       O           O         O 

ES 2103 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม(Environmental Science) O O   


       O 


O 


  


O    


O   

 
 

 CS 2002 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตร O O              O       O       O       O   
ES 2104 ธรณีศาสตรและวทิยาศาสตรบรรยากาศ 

(Geological and Atmospheric Science) 
    

  
  

O O
  

O
  

O 
    

ES 3301 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบ้ืองตน 

(Introduction to Geographic Information 

System) 

O O        


      O 


  


 O   O O         

ME 5402 เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 
  O       O 

    
O 

 
  O   O             

ME 2601 เทคโนโลยียานยนต  (Automotive Technology)          


      O 


     O   O   
 

    IE 2101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Material) O O         O O O O  O           O   O 

   TS 3101 เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 1 (Basic Technology 1) 


O
 

  
      O

      
O

 
O         

TS 3102 เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 2 (Basic Technology 2) 


O O   O   
O O   O O   

O    O O         
TS4701 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) O O

 
           

O
  

O
 

  O O         



66 

 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพันธ

ระหวางบคุคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลขการสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

TS 3901 สัมมนา (Seminar)   O O    O  O  O   O O O  O           
TS 4902 โครงงาน 1 (Senior Project 1)  O O O     O O  O O  O 

 
O  O O O         

TS 5903 โครงงาน 2 (Senior Project 2)  O O O     O O  O O  O 
 

O  O O O         
กลุมวิชาเลือก 

PH 5201 วิทยาศาสตรกายภาพและการประยุกต 1  

(Physical Science and Applications 1) 
O     

O O     O  O 
 

      O O
        

PH 5202 วิทยาศาสตรกายภาพและการประยุกต 2                     

(Physical Science and Applications 2) 
O     

O O     O  O 
 

     O O
        

PH 5101    กลศาสตร (Mechanics) O 
   

O O     O  O      O   O O         
PH 5102    แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetism) O 

   
O O     O  O     O   O O         

PH 5103 ฟสิกสแผนใหม (Modern  Physics) O 
     O O   O O          O O         

PH 5104 กลศาสตรควอนตัมเบ้ืองตน 

(Introduction to Quantum Mechanics) 
O       O O   O O  

 
      O O

        

PH 5105 
ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 1 (Astronomy 

and Space Technology 1)   O O O         O  O  O O O
        

PH 5106 
ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 2 (Astronomy 

and Space Technology 2)    O O O         O  O  O O O

    PH 5107   ทัศนศาสตร (Optics) O       O O   O  O  O  O O O         
PH 5108 สวนศาสตร (Acoustics)   O       O O   O  O  O  O O O         
PH 5203 นิวเคลียรเทคโนโลย ี(Nuclear  Technology) O      O  O   O  O  O  O O O         
PH5204 พลังงานนิวเคลียรเพ่ือการพัฒนาประเทศ(Nuclear O      O  O   O  O  O  O O O
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพันธ

ระหวางบคุคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลขการสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Energy for Country Development)  

PH 5205 ฟสิกสสุขภาพและการปองกันรังสี 

(Health Physics and Radiation Protection) 
O        O   O  O  O  O O O

  
    

PH 5206 ฟสิกสพลังงาน (Energy  Physics)     O        O   O  O  O  O O O
  

    
PH 5207 เลเซอรเทคโนโลยี (Laser Technology) O        O   O  O  O  O O O

  
    

PH 5208 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการสงคราม 

(Science and Technology in War) 
O        O   O  O  O  O O O

 

     
PH 5209 ประวัติวิทยาศาสตร (History of Science) O       O O   O  O  O  O O O

  
    

PH 5xxx หัวขอพิเศษทางฟสิกส (Special Topics in Physics)       O   O O  O    O       
  

    

PH 5210 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจําวัน (Electrical 

and Electronic For Everyday Life) 
O O   O       O O   

O    O O

 
   

PH 5910    
ดาราศาสตรและการประยุกตทัว่ไป ((Astronomy 

and its General Application))   O O O         O  O  O O O
    

CH 5101  เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)   O         O     O           O         O 

CH 5301  
การวิเคราะหทางเคมีเพื่อการประยุกตใชทางทหาร 

(Appied Analytical Chemistry for Military) 
  O         O     O           O         O 

CH 5601 เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive Chemistry 2)   O        O O     O           O         O 

CH 5602 อุตสาหกรรมปโตรเคมี  (Petrochemical  Industry)     O       O  O      O           O         O 

CH 5603 เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life)   O       O        O           O         O 

CH 5604 เคมีอาหาร (Food Chemistry)     O    O  O      O           O         O 

CH 5605 พิษวิทยา  (Toxicology)      O         O       O           O         O 
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพันธ

ระหวางบคุคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลขการสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

CH 5606 เทคโนโลยีชีวภาพ(Biotechnology)   O         O O      O           O         O 

CH 5607 
อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ (Chemical Weapons and 

Biological Weapons)       O   O O  O    O       
        

CH 5608 
ความปลอดภัยและการปองกันภัยจากสารเคมีและวัตถุระเบดิ 

(Explosive Safety and Protection) 
O       O  O      O   O        O         O 

 
CH 5609  เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)       O       O  O      O   O        O         O 

 
CH 5610 เคมีเกษตร(Agricultural Chemistry) O       O  O      O   O        O         O 

 
CH 5611 เคมีสิ่งแวดลอม (Environmental Chemistry) O       O  O      O   O        O         O 

 
CH 5612  เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) O       O  O      O    O       O         O 

 
CH 5613  

เคมีวัตถุระเบิดเบื้องตน (Introduction to Explosive 

Chemistry)       O   O O  O    O            
CH 5xxx หัวขอพิเศษทางเคม ี(Special Topics in Chemistry) O       O  O      O   O        O         O 

 
ES 5105 ทรัพยากรที่ดินและการใชประโยชน 

(Land Resources and Land Uses)  O
   

  


O
  O

  O
  

O 
  

O
    

ES 5001 ประเด็นและปญหาดานส่ิงแวดลอมรวมสมัย 

(Contemporary Environmental Issues and 

Problems) 

O O   


      
O   O 

 
O      


O 

    

ES 5106 การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 

Resources Conservation and Management) 
O O     O   

O   O  O 
  O        O 

    

ES 5301 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 

(Wastewater Treatment Technology)     
O O   


      

O
 

  O 
 

O      


O         

ES 5302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางส่ิงแวดลอมทรัพยากร O O   


        
O 


  


O   O O 
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพันธ

ระหวางบคุคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลขการสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

และการทหาร  

(Geo-Information Technology for Environment, 

Resources and Military) 

ES 5303 การจัดการคุณภาพน้ํา   (Water Quality 

Management )                         
O O 

    O O O  O O O O 
 

O 
  

O O 
   

ES 5304 ศาสตรเพ่ือความยั่งยืนของสังคมโลก 

(Apply Science and Technology for 

Sustainable Development) 
  O  O   O O  O O  O O O  O  O O O O O 

ES 5401 การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 

(Solid and Hazardous Waste Management) 
O O 

     
O   O O 

  O
    O 

    

ES 5402 ภัยพิบัติทางส่ิงแวดลอมและการจัดการ 

(Environmental Disasters and Management)   O  O   O O  O O  O O O  O  O O O O O 

ES 5403 

 เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการส่ิงแวดลอม 

(Environmental Management by 

Biotechnology) 

O O   


   O O O  O O O O


  O
 

O O        

ES 5501 การบริหารโครงการส่ิงแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน 

(Environmental Project Management for 

Sustainability) 

                 O    O   

ES 5601   มลพิษทางน้ํา (Water Pollution)  O O   


   O O O  O   O O     O    


O         
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รายวิชา 
1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทกัษะ

ความสมัพันธ

ระหวางบคุคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวเิคราะหเชิง

ตัวเลขการสือ่สาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

ES 5801 อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ (Food and 

Nutrition for Health) O O 
        O  O      O O     

ES 5802 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช(Plant Tissue Culture)           O   O     O O     

ES 5803 การผลิตเห็ด(Mushroom Production)           O   O     O O     

ES 5804 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบ้ืองตนสําหรับการประยุกตใช

ทางส่ิงแวดลอม   (Introduction to Biology and 

Microbiology for Applied Envirormental 

Science)       

          O   O     O O     

                                                    
ES 5xxx 

หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(Special Topics in  Sciences and Technology) 
O O     O  

O O  O 
    

O


    O
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มคอ.2 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักเรียนนายรอย 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

 1.1 การนับหนวยกิต 

   การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

1. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาการศึกษาในหองเรียน 1 ช่ัวโมงตอสปัดาห ตลอดภาคการศึกษาที่มี

ระยะเวลา 15 สัปดาห  ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

 2. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาที่มี

ระยะเวลา 15 สัปดาห ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

 3. การฝกงานหรือภาคสนามที่ใชเวลา 3 ถึง 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาที่มี

ระยะเวลา 15 สัปดาห ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

 4. การนับหนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาที่มีระยะเวลานอยกวา 15 สัปดาห ใหนับจํานวน

ช่ัวโมงตามสัดสวน โดยยึดถือวิธีการนับหนวยกิตจากระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนหลัก 

 1.2 การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย  

 1. การกําหนดอกัษรระดับ และระดับคะแนน ใหใชขอกําหนด ตอไปน้ี 

 ผลการศึกษา   อักษรระดับ  ระดับคะแนน  

  

ดีเลิศ     A   4.0 

 ดีมาก    B+   3.5 

 ดี     B   3.0 

 สูงกวาเกณฑเฉลี่ย   C+   2.5 

 เกณฑเฉลี่ย    C   2.0 

 ตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ย   D+   1.5 

 ออน     D   1.0 

 ตก     F   0.0 

 ไมสมบรูณ    I    - 

 ถอนตัว    W    - 

 รวมฟง    AU    - 

 ผาน     S    - 

 ไมผาน    U    - 
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 2. การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ใหใชสูตรในการคํานวณดังตอไปน้ี 

  คะแนนคุณภาพ   =   ระดับคะแนน x จํานวนหนวยกิต 

 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  =  

 

 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุก

รายวิชาที่ไดศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

 4. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณจาก ทุก

รายวิชาที่ไดศึกษาในปการศึกษาน้ัน 

 5. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่งคํานวณจากทุกรายวิชาที่ไดศึกษา

ต้ังแตเริ่มตนการศึกษาตามหลักสูตร 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนายรอย 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักเรียนนายรอยยังไมสําเรจ็การศึกษา 

   ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักเรียนนายรอย เปนสวนหน่ึงของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งโรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองตรวจสอบ

ได 

   การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและนักเรียนนายรอยประเมนิ

การเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตาม

แผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒ ิ

   การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน 

การศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงาน 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูหลังจากนักเรียนนายรอยสําเรจ็การศึกษา 

   การกําหนดกลวิธีทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักเรียนนายรอย ควรเนนการทําวิจัย

สัมฤทธ์ิผลของการประกอบอาชีพของนักเรียนนายรอย ที่ทําอยางตอเน่ืองและนําผลการวิจัยที่ได

ยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยาง

ตอไปน้ี 

   2.2.1 ภาวการณที่นักเรียนนายรอยเขาไปบรรจุในหนวยตางๆ ประเมินนักเรียนนายรอยแตละ

รุนที่จบการศึกษา ในดานความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจ ในการใชความรูที่ไดรับระดับ

ปริญญาตรีประกอบอาชีพ 

ผลรวมของคะแนนคุณภาพ 

ผลรวมของจํานวนหนวยกิต 
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   2.2.2 การตรวจสอบจากหนวยที่นักเรียนนายรอย เขาไปบรรจุหลังสําเร็จการศึกษา โดยขอ

เขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ 

   2.2.3 การประเมินตําแหนง และหรอืความกาวหนาในสายงานของนักเรียนนายรอย ทีจ่บไป 

   2.2.4 การประเมินจากสถานการณอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของนักเรียนนายรอยที่สําเร็จ

การศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงข้ึนในสถาบันน้ันๆ 

   2.2.6 ขอเสนอแนะความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปน

อาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักเรียนนายรอยในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักเรียนนายรอย 

   2.2.7 ผลงานของนักเรียนนายรอยที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ (1) จํานวนรางวัลทางสังคมและ

วิชาชีพ, (2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครที่ทํา

ประโยชนตอสังคม 

  

3. เกณฑการสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยมี

หลักเกณฑการใหปริญญาปริญญาบัณฑิต คือ ผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิ

ตครบตามหลักสูตรและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา2.00 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมประจําปกอนเปดภาคการศึกษาเพื่อให

อาจารยใหมมีความรูและเขาใจนโยบาย และแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา/

กองวิชาตลอดจนในหลักสูตรการสอน 

 1.2 จัดระบบนายทหารพี่เลี้ยงสําหรับนายทหารใหมที่เพิ่งบรรจุเขารับราชการในตําแหนงอาจารย 

ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุงหมาย

โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานักเรียนนายรอย เพื่อใหนายทหารใหมสามารถให

คําแนะนํานักเรียนนายรอยเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของกองวิชา และการพัฒนา

นักเรียนนายรอยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
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   2.1.1จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในกองวิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพในดานการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

   2.1.2 สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูในดานทักษะการจัดการสอน การ

ใชสื่อการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรูและการทําวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบันโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

   2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงาน

ทางดานวิจัย โดยการสนับสนุนเงินทุนและสงเสริมการเผยแพรในรูปแบบตางๆ 

   2.2.2 จัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตํารา บทความ และผลงานทาง

วิชาการในลักษณะอื่นๆ 

   2.2.3 จัดโครงการสนับสนุนใหคณาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยใหทุนการศึกษาใน

รูปแบบตางๆสําหรับอาจารยที่เขารวมโครงการ 

 

หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 

1. การบริหารหลักสูตร 

สถาบันมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ไดแก มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการ

ประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาคมีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํา

รายละเอียดวิชา  การรายงานผลราชวิชาและหลักสูตร  การพัฒนาและประเมินหลักสูตรตาม

กําหนดเวลา รวมถึงมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนนายรอยทุกปการศึกษาไมนอยกวา

รอยละ 60 ของรายวิชาดังมีเปาหมาย การดําเนินการ และการประเมินผลดังน้ี 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1.พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย

อาจารยและนักเรียนนายรอย

สามารถกาวทันหรือเปนผูนําใน

การสรางองคความรูใหมๆ 

2.กระตุนใหนักเรียนนายรอยเกิด

ความใฝรู มีแนวทางการเรียนที่

สรางทั้งองคความรู  ทักษะทาง

วิชาชีพที่ทันสมัย 

3 . ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง

หลัก สูตร ให มีคุณภาพและได

ม า ต ร ฐ า น ต า ม เ ก ณ ฑ ข อ ง

ห น ว ย ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง  เ ช น 

1 . จั ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห ส อด คล อ ง กั บ

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ 

สกอ. 

2.ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี

การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 

ป 

3.การจัดการเรียนการสอนใหมีทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเนน

การเรียนรูที่ มีผู เรียนเปนศูนยกลาง

หรือผูเรียนเปนแกน เพื่อใหนักเรียน

นายรอยมีทักษะ รู จักคิด วิเคราะห 

และแกปญหาไดดวยตนเอง 

1.หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานของ 

สกอ.  ก ระทรว งศึ กษา ธิ การและ

กระทรวงกลาโหม 

2.จํานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรูโดย

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือผูเรียน

เปนแกน 

3.จํานวนรายชื่ออาจารย พรอมประวัติ 

ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ การ

พัฒนาและฝกอบรม 

4.จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ

เรียนรู  และบันทึกกิจกรรมในการ

สนับสนุนการเรียนรู 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 

กระทรวงกลาโหม 

4.มีการประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอยางตอเน่ือง 

4.จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรูและ/

หรือผูชวยสอน เพื่อกระตุนใหนักเรียน

นายรอยเกิดความใฝรูตลอดเวลา 

5.กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไม

ต่ํากวาปริญญาโทหรือมีตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย

หรื อเปน ผู มีประสบการณ มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

6.สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนํา

ใ น ทา ง วิ ช าก าร แล ะ / ห รื อ  เ ป น

ผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรและสาขา

อ่ืนที่เก่ียวของ 

7.สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตร

ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่

เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ 

8 . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร โ ด ย

คณะกรรมการวิชาการกองวิชาฯ ทุกป 

และคณะกรรมการ ผู ทร งคุณวุฒิ

ภายนอกอยางนอยทุกๆ 5 ป 

9.จัดทําฐานขอมูลของนักเรียนนาย

รอย อาจารยอุปกรณ  เครื่องมือวิจัย 

ง บ ป ร ะ ม า ณ  ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ

หนวยงานอ่ืน ทั้งในและตางประเทศ

และผลงานทางวิชาการทุกปการศึกษา

เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

1 0 .ป ร ะ เ มิ นค ว ามพึ งพ อ ใ จขอ ง

หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย

นักเรียนนายรอยที่ สําเร็จการศึกษา

และผูใชนักเรียนนายรอยทุกป 

5.ผลการประเมินการเรียนการสอน

ของอาจารยและการสนับสนุนการ

เรียนรูโดยนักเรียนนายรอย 

6.ผลการประเมินและรับรองหลักสูตร

โดยองคกรณที่เก่ียวของ 

7.การประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ป  

8.การประเมินผลโดยนักเรียนนายรอย

ผูสําเร็จการศึกษา และผูใชนักเรียน

นายรอยทุกป 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบรหิารงบประมาณ 

 มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ การจัดหาครุภัณฑรวมถึงมีความพรอมดาน

ทรัพยากรการเรียนการสอน ดังมีเปาหมาย การดําเนินการ และการประเมินผลดังน้ี 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1.จั ด ห า ห อ ง เ รี ย น 

ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ

เครือขายอุปกรณ การเรียน 

การสอน ทรัพยากรส่ือและ

ช อ ง ท า ง ก า ร เ รี ย น รู ที่

เพียบพรอมเพื่อสนับสนุน 

ทั้งการศึกษาในหองเรียน 

นอกหอง เรี ยน และการ

เรียนรูดวยตนเอง อยาง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

1.จัดใหมีหองเรียนที่มีระบบมัลติมีเดีย 

เพื่อใชประกอบการเรียนการสอนที่

ทั น ส มั ย ส า ม า ร ถ ใ ช ง า น อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

2 . จั ด เ ต รี ย มห อ ง ปฏิ บั ติ ก า ร ที่ มี

เครื่องมือที่ทันสมัยในระดับสากล

เพื่อใหนักเรียนนายรอยสามารถฝก

ปฏิบัติ และสรางความพรอมในการ

ปฏิบัติงานในหนาที ่

3.จัดใหมีระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ที่นักเรียนนายรอยสามารถหาความรู

เพิ่มเติมไดดวยตนเอง ดวยจํานวนและ

ประสิทธิภาพที่เหมาะสม 

4.จัดใหมีหองส่ือการเรียนการสอน มี

บริ ก า ร ทั้ ง ห นั ง สือตํ า ร า  แ ละ ส่ื อ

มัลติมีเดีย เพื่อชวยการเรียนรู และ

คนควาเพิ่มเติมแกผูเรียน 

5.กําหนดแผนการดูแล ซอมบํารุ ง 

อุปกรณการเรียนการสอน เพื่อใหมี

จํานวนเพียงพอและยืดอายุการใชงาน 

1 .รวบรวมขอ มูล จํานวนหอง เ รี ยน

เครื่องมือ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอน 

2 . จั ดทํ าสถิ ติ การ ใช ง านห อง เ รี ย น 

หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ในมิติจํานวน

ชั่วโมงตอสัปดาหและจํานวนนักเรียน

นายรอยที่มาใชงานตอหัวนักเรียนนาย

รอย 

3.สถิติของจํานวนหนังสือตําราและส่ือ

มัลติมีเดีย ที่มีใหบริการรวมทั้งสถิติการ

ใชหนังสือตําราและส่ือมัลติมีเดีย 

4.ผลสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน

นายรอย ตอการใหบริการทรัพยากร 

เพื่อการเรียนรูและการปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียูเดิม  

ลําดับที ่ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยู 
จํานวนที่ตองการเพิ่ม 

ในอนาคต 
หมายเหตุ 

1 

2 

3 

 

 

4 

หองเรียนแบบบรรยาย 

หองปฏิบัติการ 

หองประชุมรวม 

ขนาดความจุ 2,000 คน 

ขนาดความจุ 450 คน 

หองเรียนรวม  

ขนาดความจุ 100 คน 

ขนาดความจุ 45 คน 

34 หอง 

22 หอง 

 

1 หอง 

1 หอง 

 

2 หอง 

10 หอง 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
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จํานวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปดสอน/และทีเ่กี่ยวของ 

ประเภท/รายการ หองสมุดโรงเรียนนายรอยฯ หองสมุดกองวิชา 

หนังสือภาษาไทย 

หนังสือภาษาอังกฤษ 

วารสารภาษาไทย 

วารสารภาษาอังกฤษ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส  

อื่น ๆ  

678 

127 

1,023 

256 

278 

- 

227 

41 

1 

- 

- 

- 

 

แหลงการเรียนรู/หนวยสนับสนุนการฝกภาคสนาม/แหลงฝกงาน/ฝกปฏิบัติการ 

ลําดับที ่ ช่ือสถานที/่สถานที่ต้ัง หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

อาคารทดลองและวิจัยโครงการสบูดํา 

ศูนยสาธิตพืชพลังงานทดแทน 

สนามฝกทางยุทธวิธีโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

ศูนยการทหารราบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ศูนยการทหารมา จงัหวัดสระบุร ี

ศูนยการทหารปนใหญ จงัหวัดลพบรุ ี

ศูนยสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุร ี

กรมการทหารชาง จงัหวัดราชบุร ี

หนวยงานอื่นๆที่ใหการสนับสนุน 

 

 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให

อาจารยและนักเรียนนายรอยไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ

หนังสือน้ัน อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ 

ที่จําเปน  

 ในสวนของกองวิชา จะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และ

กองวิชาจะเสนอความตองการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด  

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

      ใหอาจารยและผูเกี่ยวของเสนอแนะทรัพยากรที่จําเปนเพิ่มเติมทุกๆ ระยะเวลาที่กําหนด 
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3. การบริหารคณาจารย 

 3.1 การรับอาจารยใหม  

   อาจารยประจําตองมีคุณวุฒแิละคุณสมบัติอื่นเปนไปตามระเบียบของกองทัพบกและโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

 3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

   คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร 

และไดนักเรียนนายรอยเปนไปตามคุณลักษณะนักเรียนนายรอยที่พึงประสงค 

 3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

   มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก(ทั้งในและตางประเทศ)มารวมสอนในบางหัวขอที่

ตองการความเช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง 

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากรกอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวย การสอบขอเขียน 

และการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตําแหนง และ

ทัศนคติตองาน 

 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

   4.2.1 มีการพัฒนาอาจารยใหมีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่

เกี่ยวของ ในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนอยางตอเน่ือง รวมทั้งสนับสนุนให

อาจารยมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน โดยอาจรวมมือกับอาจารยตางสาขา

หรือตางสถาบัน การสนับสนุนสามารถทําไดในรูปของการใหคาใชจายในการเดินทางไปเสนอผลงาน

ทางวิชาการ การใหเงินสนับสนุนเพิ่มเมื่อบทความวิชาการไดรับการตีพิมพในการประชุมวิชาการและ

วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการอาจลดภาระงานสอนใหเหมาะสมกับเวลาที่

ใชเพื่อเพิ่มพูนความรู ประสบการณ และการทําวิจัย 

   4.2.2 ในกรณีที่อาจารยไมถนัดในการเพิ่มพูนความรูโดยผานการทําวิจัยได หนวยงานอาจ

สนับสนุนใหอาจารยเขารวมงานกับหนวยทหาร สถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐ หรือเอกชน ในชวง

ปดภาคการศึกษา เพื่อใหอาจารยไดมปีระสบการณจริงในการพัฒนาแนวคิด หรือพัฒนาการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับภารกิจของนายทหารที่นักเรียนนายรอยจะตองปฏิบัติตอไปในอนาคตทั้งหนาที่

หลักของตน และการประสานงานกับหนวยอื่นที่เกี่ยวของ วิธีในขอน้ีควรดําเนินการเมื่อขอขางตนไม

สามารถทําได 
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5.  การสนับสนุนการใหคําแนะนํานักเรียนนายรอย 

 5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักเรียนนายรอย  

  เพื่อใหนักเรียนนายรอยสามารถสําเร็จการศึกษาเปนนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพไดใน

ระยะเวลาตามเกณฑที่กําหนดของหลักสูตรโดยมีทั้งการศึกษาดานวิชาการการปฏิบัติวิชาชีพทหาร การ

ใชทักษะ ชีวิตระหวางการศึกษาและการพัฒนาตนเองดวยกิจกรรมของนักเรียนนายรอย โดยมีการ

ดําเนินการดังน้ี 

1.จัดใหมีการใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาช้ันป มีช่ัวโมงใหคําปรึกษาที่ชัดเจนแจง

ใหนักเรียนนายรอยทราบ และระบุในตารางงานภาระงาน 

2.จัดทําฐานขอมูลในการติดตามนักเรียนนายรอยของอาจารยที่ปรึกษา 

3. มีการอํานวยความสะดวกใหนักเรียนนายรอยสามารถขอรับคําปรึกษาและสื่อสารกับ

อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 

4.จัดเจาหนาที่ประสานงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาที่สามารถอํานวยความสะดวก 

และใหคําปรึกษาในเบื้องตน 

5.สนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมของนักเรียนนายรอยทั้งดานการจัดกิจกรรม โครงการ

งบประมาณ สถานที่ เพื่อใหนักเรียนนายรอยรวมงานกิจกรรม 

6.จัดใหมีอาจารยหรือนายทหารที่ปรึกษากิจกรรม 

 5.2 การอุทธรณของนักเรียนนายรอย  

  เพื่อใหการอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีการ

ดําเนินงานดังน้ี  เมื่อนักเรียนนายรอยที่ไดรับคําวินิจฉัยใดที่ออกตามขอบังคับ ระเบียบของโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลาและไมพอใจในคําวินิจฉัยใหมีสิทธิย่ืนอุทธรณตอโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลาโดยทําเปนหนังสือระบุขอโตแยง ขอเท็จจริง และระเบียบที่อางอิง อันเปนสาระสําคัญที่

โตแยงคําสั่ง พรอมทั้งลงลายมือช่ือ เมื่อไดรับรายงาน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอาจพิจารณา

ทบทวนคําสั่งหรือคําวินิจฉัยหรือไมข้ึนอยูกับ ปญหาขอเท็จจริง ระเบียบและความเหมาะสมของการ

กระทํา เพื่อดําเนินการไปในทางใดทางหน่ึงโดยในการวินิจฉัย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอาจ

แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเพื่อดําเนินการตอไป 
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6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผูใชนักเรียนนายรอย 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรทีม่าจาก

นักเ รี ยนนายร อย ให มีทั้ งองค

ความรูทักษะ  และเจตคติ ตรง

ตามความตองการของผูใชนักเรียน

นายรอย  เปนผูที่มีเกียรติและมี

ความเคารพตนเองและสิทธิผูอ่ืน 

มีความเปนผู นํา ทํางานรวมกับ

ผู อ่ื น ใ น อ ง ค ก ร  มี จ ริ ย ธ ร ร ม

จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ

ตอสังคมและรวมกันทํานุบํารุ ง

ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีภ ายใต

คุณธรรมและกฎหมายและใชชีวิต

บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.สํารวจความตองการของผูใชนักเรียน

นายรอย  เพื่ อใช ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

2.สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพของ

นักเรียนนายรอยทั้งการเปนผูมีความรูใน

วิชาการ ความสามารถในการปฏิบัติงาน

วิ ช า ชี พ   ค วา ม เ ป น ผู มี จ ริ ย ธ ร ร ม 

คุณธรรม จรรยาบรรณและการทํางาน

รวมกันในหนวยงานทุกๆ ป 

3.จัดใหผูเรียนมีรายวิชาที่ภาคปฏิบัติโดย

ใชเครื่องมือในวิชาชีพที่มีความทันสมัย

เพื่อใหผู เรียนมีความสามารถในการ

ปฏิบัติ งานและมีความรู ในหลักการ

สําคัญที่จะใชพัฒนางานโดยเครื่องมือ

น้ันๆ 

4.ใหมีการฝกทางทหารทั้งในภาคเรียน

ปกติ  และภาคการฝก โดยใชอาวุธ

ยุทโธปกรณที่ทันสมัย มีปริมาณเพียงพอ 

เพื่อใหมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ

หลังสําเร็จการศึกษา 

5.สอดแทรกดานคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณทั้งตอวิชาชีพและตอสังคม

สวนรวมทั้งในหองเรียน  นอกหองเรียน

และจัดใหมีกิจกรรมนักเรียนนายรอย 

หรือกิจกรรมตางๆ ของกองวิชาฯ หรือ

ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

6.กําหนดใหมีวิชาดานสังคมและการ

ทํ า ง านร วม กั น กับ ผู อ่ื น โ ด ย ยึ ด ถื อ

จริยธรรม คุณธรรม บรรจุอยูในหลักสูตร 

7.สนับสนุนการจัดและการรวมกิจกรรม

นั ก เ รี ย น น า ย ร อ ย โ ด ย เ น น ค ว า ม

รับผิดชอบตอสังคมและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

1.นําความเห็นของผูใชนักเรียนนาย

รอยผูประกอบการมาเปนสวนรวม

ในการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรทุกครั้ง 

2.ผลสํารวจความพึงพอใจในการใช

นักเรียนนายรอยในดานตางๆ 

3.รายชื่อวิชาที่เก่ียวของดานสังคม  

ก า ร ทํ า ง า น ร ว ม กั น คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรม 

4 . ร า ยชื่ อ โ ค ร งก าร กิ จ กร ร ม ที่

เ ก่ียวของกับความรับผิดชอบตอ

สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5.สถิติการไดทํางานของนักเรียน

นายรอยที่ตรงกับสาขาที่เรียนและ

สาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
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7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ

ดําเนินงานตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 และอยางนอย

รอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง

นอยกอนเปดการสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกวิชา 

X X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

และประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลั งสิ้นสุดป

การศึกษา 

X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนนายรอย

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ

4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน

ในแตละปการศึกษา  

X X X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธการสอนหรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป

ที่ผานมา 

 X X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทกุคน ไดรับการปฐมนิเทศ

หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

(9) อาจารยประจําทกุคนไดรับการพฒันาทาง

วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

X X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

(ถาม)ี ไดรับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักเรียนนายรอยป

สุดทาย/นักเรียนนายรอยใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

    X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชนักเรียนนายรอย

ที่มีตอนักเรียนนายรอยใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     X 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของหลักสตูร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

   ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ

ปรึกษากับผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมิน

การสอนนักเรียนนายรอย และการวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียนนายรอย 

   ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุง กําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 



83 

 

 

   - ประเมินโดยนักเรียนนายรอยในแตละวิชา 

   - การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 

   - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยผูจบการศึกษา 

   - การทดสอบผลการเรียนรูของนักเรียนนายรอยเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

   - นักเรียนนายรอยปสุดทาย/ผูจบการศึกษา 

   - หนวยที่นักเรียนนายรอยเขาไปบรรจุ 

   - ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  รวมทั้งสํารวจสัมฤทธ์ิผลของผูสําเร็จการศึกษา 

3.การประเมินผลการดําเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และ

ตัวบงช้ีเพิ่มเติมขางตนรวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักเรียนนายรอย หนวยที่นักเรียนนายรอยเขาบรรจุ 

ผูทรงคุณวุฒิและจาก มคอ.7 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ ประธานหลักสูตร 

เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถาม)ี 

 

5. การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

   โครงสรางหลักสูตรเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2554(4 ป) กับหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ป) 

5.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร 

 โครงสรางหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2554 (4 ป) 

โครงสรางหลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 (5 ป) 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 156 หนวยกิต 191 หนวยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

1.3 กลุมวิชาภาษาศาสตร 

     1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 

1.5 กลุมวิชาพลศึกษา 

57 หนวยกิต 

 10 หนวยกิต 

   7 หนวยกิต 

 14 หนวยกิต 

 3 หนวยกิต 

 8 หนวยกิต 

54 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

7 หนวยกิต 

16 หนวยกิต 

3 หนวยกิต 

10 หนวยกิต 
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 โครงสรางหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.2554 (4 ป) 

โครงสรางหลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2558 (5 ป) 

 

1.6 กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา  15 หนวยกิต    9 หนวยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2.2 กลุมวิชาแกน 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะ 

2.4 กลุมวิชาเลือก 

     2.5 กลุมวิชาทหาร 

93 หนวยกิต 

21 หนวยกิต 

25 หนวยกิต 

28 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

10 หนวยกิต 

131 หนวยกิต 

21 หนวยกิต 

16 หนวยกิต 

40 หนวยกิต 

  9 หนวยกิต 

 45 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 

 

5.2 การเปลี่ยนแปลง  รหสัวิชา  หนวยกิต  และรายวิชา 

 5.2.1 การเปลี่ยนแปลงรหสัวิชา และช่ือวิชา เปนการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม และสอดคลองกับ

ภาคการศึกษาที่เปดสอน 

 5.2.2 การเปลี่ยนแปลงหนวยกิต เปนการเปลี่ยนเฉพาะจํานวนหนวยกิต ใหมีความเหมาะสม และ

สอดคลองกบัหลักเกณฑที่กําหนดโดย สภาการศึกษาวิชาการทหาร  สกอ. และ สภาวิศวกร 

 5.2.3 การเปลี่ยนแปลงรายวิชา  เปนการเพิ่มหรือ ลดรายวิชาใหมีความเหมาะสมกับหลกัสูตร 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (4 ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 (5 ป) 

 

การเปล่ียนแปลง 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร  

 - ไมมี      - SS 5004กฎหมายทหารและกฏหมายที่

จําเปนในการรับราชการทหาร (Military 

Law and Essential Law in Military 

Service) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

- SS 1001   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

กฎหมายทั่วไป (Principles of 

Jurisprudence) 

     - SS 1001   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

กฎหมายทั่วไป (Principles of 

Jurisprudence) 

เปล่ียนแปลงสังเขป

รายวิชา 

- SS 1201 หลักรัฐศาสตร (Principles of 

Political Science) 

- SS 1201 หลักรัฐศาสตร (Principles of 

Political Science) 

- 
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การเปล่ียนแปลง 

- SS 1102 เศรษฐศาสตร

เบื้องตน (Principles of 

Economics) 

SS 4105 เศรษฐศาสตรพื้นฐาน (Basic 

Economics) 

เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อ

วิชาและสังเขป

รายวิชา 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  

     - HI 2001    ไทยศึกษา (Thai Studies)      - HI 2001    ไทยศึกษา (Thai Studies) เปล่ียนสังเขป

รายวิชา 

     - HI 4002 ประวัติศาสตร รวมสมัย

(ContemporaryHistory) 

     - HI 5002ประวัติศาสตร รวมสมัย

(ContemporaryHistory) 

เปล่ียนรหัสวิชา

และสังเขปรายวิชา 

1.3 กลุมวิชาภาษาศาสตร 1.3 กลุมวิชาภาษาศาสตร  

- LG 4002 ภาษาไทย2 (Thai 2) - LG 5002 ภาษาไทย2 (Thai 2) เปล่ียนรหัสวิชา 

- LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  

1 (1-1-2) 

- LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  

1 (1-1-3) 

เปล่ียนหนวยกิต

และสังเขปรายวิชา 

- LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 

1 (1-1-2) 

- LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 

1 (1-1-3) 

เปล่ียนหนวยกิต

และสังเขปรายวิชา 

- LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 

1 (1-1-2) 

- LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 

1 (1-1-3) 

เปล่ียนหนวยกิต 

- LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) 

1 (1-1-2) 

- LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) 

1 (1-1-3) 

เปล่ียนหนวยกิต 

- LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 

1 (1-1-2) 

- LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 

1 (1-1-3) 

เปล่ียนหนวยกิต 

- LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6) 

1 (1-1-2) 

- LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6) 

1 (1-1-3) 

เปล่ียนหนวยกิต 

- LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7) 

1 (1-1-2) 

- LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7) 

1 (1-1-3) 

เปล่ียนหนวยกิต 

- LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8) 

1 (1-1-2) 

- LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8) 

1 (1-1-3) 

เปล่ียนหนวยกิต 

     - ไมมี 

 

- LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9) 

1 (1-1-3) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

     - ไมมี 

 

- LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10 (English 10)1 

(1-1-3) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรบรูณาการ 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรบรูณาการ  

     - CE 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

(Technology for Everyday Life) 

     - TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

(Technology for Everyday Life) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

และสังเขปรายวิชา 



86 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (4 ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 (5 ป) 

 

การเปล่ียนแปลง 

3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

1.5 กลุมวิชาพลศึกษา 1.5 กลุมวิชาพลศึกษา  

     - PE 1001   พลศึกษา 1 (Physical 

Education 1) 

 

     - PE 1001   พลศึกษา 1 (Physical 

Education 1) 

เปล่ียนสังเขป

รายวิชา 

     - PE 1002   พลศึกษา 2 (Physical 

Education 2) 

 

     - PE 1002   พลศึกษา 2 (Physical 

Education 2) 

เปล่ียนสังเขป

รายวิชา 

     - PE 2003   พลศึกษา 3 (Physical 

Education 3) 

 

     - PE 2003   พลศึกษา 3 (Physical 

Education 3) 

เปล่ียนสังเขป

รายวิชา 

     - PE 2004   พลศึกษา 4 (Physical 

Education 4) 

     - PE 2004   พลศึกษา 4 (Physical 

Education 4) 

เปล่ียนสังเขป

รายวิชา 

     - PE 3005   พลศึกษา 5 (Physical 

Education 5) 

     - PE 3005   พลศึกษา 5 (Physical 

Education 5) 

เปล่ียนสังเขป

รายวิชา 

     - PE 3006   พลศึกษา 6 (Physical 

Education 6) 

     - PE 3006   พลศึกษา 6 (Physical 

Education 6) 

เปล่ียนสังเขป

รายวิชา 

     - PE 4007   พลศึกษา 7 (Physical 

Education 7) 

     - PE 4007   พลศึกษา 7 (Physical 

Education 7) 

เปล่ียนสังเขป

รายวิชา 

     - PE 4008   พลศึกษา 8 (Physical 

Education 8) 

     - PE 4008   พลศึกษา 8 (Physical 

Education 8) 

เปล่ียนสังเขป

รายวิชา 

     - ไมมี 

 

 

- PE 5009พลศึกษา9 (Physical Education 

9) 1 (0-2-1) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

     - ไมมี 

 

 

- PE 5010พลศึกษา10 (Physical 

Education 10) 

1 (0-2-1) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

1.6 กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา 1.6 กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา  

     - PC 1101จิตวิทยาเบื้องตน      - PC 1101จิตวิทยาเบื้องตน เปล่ียนสังเขป
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การเปล่ียนแปลง 

(Introduction to Psychology) (Introduction to Psychology) รายวิชา 

     - PC 2201 การนําทหาร (Military 

Leadership) 

     - PC 3201 การนําทหาร (Military 

Leadership) 

เปล่ียนรหัสวิชา

และสังเขปรายวิชา 

     - PC 3301 ครูทหาร (Military 

Instructor) 

     - PC 4301 ครูทหาร (Military 

Instructor) 

เปล่ียนรหัสวิชา

และสังเขปรายวิชา 

     - ไมมี 

 

     - PC 3102 จิตวิทยาสังคม (Social 

Psychology) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

     - ไมมี 

 

 

     - PC 4103 จิตวิทยาในการปกครอง 

(Psychology in Administration) 

 

เพิ่มรายวิชาใหม 

     - ไมมี 

 

     - PC 5104 จิตวิทยาประยุกต (Applied 

Psychology) 

 

เพิ่มรายวิชาใหม 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (4 ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 (5 ป) 

 

การเปล่ียนแปลง 

2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

     - MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)      - MA 2002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) เปล่ียนรหัสวิชา 

     - MA 2006 หลักสถิติ (Principle of 

Statistics) 

     - MA 3006 หลักสถิติ (Principle of Statistics) เปล่ียนรหัสวิชา

และกลุมวิชา 

      - CH 1001 เคมีทั่วไป 1 (General 

Chemistry 1) 

    - CH 1001 เคมีทั่วไป  (General Chemistry ) เปล่ียนชื่อวิชา 

      - CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 

(General Chemistry 1) 

- CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  (General 

Chemistry ) 

เปล่ียนชื่อวิชา 

2.2 กลุมวิชาแกน   

     - ES 2005ชีววิทยาพื้นฐาน (Basic 

Biology) 

     - ES 2101 ชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biology) เปล่ียนรหัสวิชา 
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การเปล่ียนแปลง 

     - ES 2006ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน

(Basic Biological Laboratory) 

     - ES 2102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน(Basic 

Biological Laboratory) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

     - CS 1201 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร(Computer Programming) 

     - CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

(Computer Programming) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

     - IT 2101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน

(Introduction to Information 

Technology) 

     - EE 3401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน

(Introduction to Information Technology) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

SS3308 หลักพื้นฐานการพัฒนา (Principle 

of Development) 

SS4309 หลักพื้นฐานการพัฒนา (Principle of 

Development) 

เปล่ียนรหัสวิชา

และหมวดวิชา 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะ 2.3 กลุมวิชาเฉพาะ  

     - ES 4212 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

(Environmental Science) 

     - ES 2103 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

(Environmental Science) 

เปล่ียนรหัสวิชา

และกลุมวิชา 

     - CH 3603 เคมีวัตถุระเบิด 1 

(Explosive Chemistry 1) 

     - CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive 

Chemistry 1) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

      - CH 4601 เคมีประยุกต1 (Applied 

Chemistry 1) 

      - CH 2601เคมีประยุกต1 (Applied Chemistry 

1) 

เปล่ียนรหัสวิชา

และกลุมวิชา 

     - CH 4602 เคมีประยุกต2 (Applied 

Chemistry 2) 

- CH 3602เคมีประยุกต2 (Applied Chemistry 2) เปล่ียนรหัสวิชา 

     - ES 4305 ธรณีศาสตรและวิทยาศาสตร

บรรยากาศ (Geological and 

Atmospheric Science) 

     - ES 2104 ธรณีศาสตรและวิทยาศาสตร

บรรยากาศ (Geological and Atmospheric 

Science) 

เปล่ียนรหัสวิชา

และสังเขปรายวิชา 

     - ES 3401 ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร 1 (Geographic Information 

System 1) 

     - ES 3301 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร

เบื้องตน (Introduction to Geographic 

Information System) 

เปล่ียนรหัสวิชา

และชื่อวิชา 

    - TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน1 (Basic 

Technology1I)   

- TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน1 (Basic 

Technology1I)  

เปล่ียนรหัสวิชา 

หนวยกิตและ

สังเขปรายวิชา 

- TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน (Basic 

Technology 2)  

- TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน1 (Basic 

Technology2)  

เปล่ียนหนวยกิต 

     - TS 3701 ระเบียบวิธีวิจัย (Research 

Methodology) 

     - TS 4701 ระเบียบวิธีวิจัย (Research 

Methodology) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

     - TS 4901 สัมมนา (Seminar)      - TS 3901 สัมมนา (Seminar) เปล่ียนรหัสวิชา 

     - TS 4903  โครงงาน 2 (Senior 

Project 2) 

     - TS 5903  โครงงาน 2 (Senior Project 2) เปล่ียนรหัสวิชา 
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การเปล่ียนแปลง 

2.4 กลุมวิชาเลือก 2.4 กลุมวิชาเลือก  

PH 2201 วิทยาศาสตรกายภาพและการ

ประยุกต 1(Physical Science and 

Applications 1) 

PH 5201วิทยาศาสตรกายภาพและการประยุกต 

1(Physical Science and Applications 1) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

PH 2202 วิทยาศาสตรกายภาพและการ

ประยุกต 2(Physical Science and 

Applications 2) 

  

PH 5202 วิทยาศาสตรกายภาพและการประยุกต 

2(Physical Science and Applications 2) 

 

เปล่ียนรหัสวิชา 

PH 5105 ดาราศาสตร (Astronomy) PH 5105 ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 

1(Astronomy and Space Technology 1) 

เปล่ียนชื่อวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

PH 5106 ทัศนศาสตร (Optics) PH 5106 ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 

2(Astronomy and Space Technology 2) 

เปล่ียนชื่อวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

PH 5106 ทัศนศาสตร (Optics) PH 5107ทัศนศาสตร (Optics) ทัศนศาสตรเปล่ียนรหัสวิชา 

PH 5108 สวนศาสตร (Acoustics) PH 5108 สวนศาสตร (Acoustics) เปล่ียนรหัสวิชา 

PH5204 ฟสิกสสุขภาพและการปองกันรังสี

(Health Physics and Radiation 

Protection) 

 

PH5204 พลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(Nuclear Energy for Country Development)  

 

เปล่ียนชื่อวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

PH5204 ฟสิกสสุขภาพและการปองกันรังสี

(Health Physics and Radiation 

Protection) 

PH5205 ฟสิกสสุขภาพและการปองกันรังสี(Health 

Physics and Radiation Protection) 

 

เปล่ียนรหัสวิชา 

PH 5205 ฟสิกสพลังงาน (Energy Physics) PH 5206 ฟสิกสพลังงาน (Energy Physics) เปล่ียนรหัสวิชา 

PH 5206 เลเซอรเทคโนโลยี (Laser 

Technology) 

PH 5207 เลเซอรเทคโนโลยี (Laser Technology) เปล่ียนรหัสวิชา 

PH 5207 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการ

สงคราม(Science and Technology in 

War) 

PH 5208 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการสงคราม

(Science and Technology in War) 

 

เปล่ียนรหัสวิชา 



90 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (4 ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 (5 ป) 

 

การเปล่ียนแปลง 

PH 5208 ประวัติวิทยาศาสตร (History of 

Science) 

PH 5209 ประวัติวิทยาศาสตร (History of Science) เปล่ียนรหัสวิชา 

ไมมี PH 5210 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน

ชีวิตประจําวัน (Electrical and Electronic For 

Everyday Life) 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี 
PH 5910 ดาราศาสตรและการประยุกตทั่วไป 

(Astronomy and its General Application) 

เพิ่มรายวิชา 

CH 2103 เคมีอินทรีย 

(Organic Chemistry) 

CH 5101 เคมีอินทรีย (Organic 

Chemistry) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

CH 3604 เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive 

Chemistry 2) 

CH 5601 เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive 

Chemistry 2) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

CH 6610 อุตสาหกรรมปโตรเคมี

 (Petrochemical Industry) 

CH 5602 อุตสาหกรรมปโตรเคมี(Petrochemical 

Industry)  

เปล่ียนรหัสวิชา 

CH 6612 เคมีในชีวิตประจําวัน 

(Chemistry in Daily Life) 

CH 5603 เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in 

Daily Life) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

CH 6617 พิษวิทยา (Toxicology) CH 5605 พิษวิทยา (Toxicology) เปล่ียนรหัสวิชา 

CH 6619 เทคโนโลยีชีวภาพ 

(Biotechnology) 

CH 5606 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เปล่ียนรหัสวิชา 

ไมมี CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ เพิ่มรายวิชา 

ไมมี 
CH 5608 ความปลอดภัยและการปองกันภัยจากสารเคมี

และวัตถุระเบิด  

 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี CH 5609 เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)      เพิ่มรายวิชา 

ไมมี CH 5610 เคมีเกษตร(Agricultural Chemistry) เพิ่มรายวิชา 
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การเปล่ียนแปลง 

ไมมี CH 5611 เคมีส่ิงแวดลอม (Environmental 

Chemistry) 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี CH 5612 เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation 

Technology) 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี CH 5613 เคมีวัตถุระเบิดเบื้องตน (introduction to 

Explosive Chemistry) 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี 
ES 5001ประเด็นและปญหาดานส่ิงแวดลอมรวมสมัย

(Contemporary Environmental Issues and 

Problems) 

เพิ่มรายวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

ES 3303 ทรัพยากรที่ดินและการใช

ประโยชน (Land Resources and Land 

Use)  

ES 5105 ทรัพยากรที่ดินและการใชประโยชน (Land 

Resources and Land Use) 

เปล่ียนรหัสวิชา 

ES2401 การจัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ(Natural  Resources 

Management  and Conservation  ) 

ES 5106การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(Natural  Resources Conservation  and  

Management) 

เปล่ียนรหัสวิชา ชื่อ

วิชาและสังขปราย

วิชา 

ไมมี ES 5301เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย(Wastewater 

Treatment Technology) 

เพิ่มรายวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

ES 6608 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทาง

ส่ิงแวดลอมทรัพยากรและการทหาร(Geo-

Information Technology for 

Environment, Resources and Military) 

ES 5302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางส่ิงแวดลอม

ทรัพยากรและการทหาร(Geo-Information 

Technology for Environment, Resources and 

Military) 

เปล่ียนรหัสวิชา

และสังเขปรายวิชา 

ไมมี ES 5401 การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย

(Solid and Hazardous Waste Management) 

เพิ่มรายวิชา 

ES 6411 ภัยพิบัติทางส่ิงแวดลอมและการ

จัดการ(Environmental Disasters and 

Management) 

ES 5402 ภัยพิบัติทางส่ิงแวดลอมและการจัดการ

(Environmental Disasters and Management) 

เปล่ียนรหัสวิชา 
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การเปล่ียนแปลง 

ไมมี ES 5403 เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการส่ิงแวดลอม

(Environmental Management by 

Biotechnology) 

 

เพิ่มรายวิชา 

ไมมี ES 5601 มลพิษทางนํ้า (Water Pollution) 

  

เพิ่มรายวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

ไมมี ES 5303     การจัดการคุณภาพนํ้า   (Water 

Quality Management   

เพิ่มรายวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

ไมมี ES 5304     ศาสตรเพื่อความยั่งยืนของสังคมโลก     

(Apply Science and Technology for 

Sustainable Development 

เพิ่มรายวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

ไมมี ES 5501 การบริหารโครงการส่ิงแวดลอมเพื่อความ

ยั่งยืน (Environmental Project Management for 

Sustainability)  

 

เพิ่มรายวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

ไมมี ES 5801 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

(Food and Nutrition for Health) 

 

เพิ่มรายวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

ไมมี ES 5802 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช (Plant Tissue 

Culture) 

เพิ่มรายวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

ไมมี ES 5803 การผลิตเห็ด (Mushroom Production) เพิ่มรายวิชาและ

สังเขปรายวิชา 

ไมมี ES 5804 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องตนสําหรับการ

ประยุกตใชทางส่ิงแวดลอม (Introduction to 

Biology and Microbiology for Applied 

Environmental Science) 

เพิ่มรายวิชาและ

สังเขปรายวิชา 
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การเปล่ียนแปลง 

2.5 กลุมวิชาทหาร 

     - MS 1001การจัดหนวยใน

กองทัพบกและการอานแผนที่ 

1 (1-1-3) 

2.5 กลุมวิชาทหาร 

- MS 1001 กองทัพบกและเหลาทหาร 

(Organization Royal Thai Army and Branch of 

Service)  1(1-0-2) 

 

เปล่ียนแปลงชื่อวิชา 

หนวยกิต และสังเขป

รายวิชา 

   

     - MS 1002 หลักพื้นฐานการรบ 

(Combat Fundamental) 

1 (1-1-3) 

- MS 1002 อาวุธประจํากาย (Infantryman 

Weapons) 2(2-1-5) 

เปล่ียนแปลงชื่อวิชา 

หนวยกิต และสังเขป

รายวิชา 

 

- MS 1003 บุคคลทําการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน 

(Combat Skills of the Soldier) 2(2-0-4) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

 
- MS 1004 การอานแผนที ่(Map Reading)  

2(2-1-5) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

 

- MS 1005 การขาวเบื้องตน (Basic Intelligent)  

1(1-0-2)                   

เพิ่มรายวิชาใหม 

 

- MS 1006 ปอมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง 

และวัตถุระเบิดและการทําลาย (Field 

Fortifications, Obstacle, Camouflage and 

Explosives and Demolitions) 1(1-0-2)                   

เพิ่มรายวิชาใหม 

 

- MS 1007  การติดตอส่ือสารเบื้องตน  

(Basic Communications) 1(1-0-2)                   

เพิ่มรายวิชาใหม 

 

- MS 2001 อาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจ

การณ (Infantry unit Weapons and Fire 

Control)  

2 (2-1-5) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

 
- MS 2002 การใชยุทโธปกรณของเหลาทหารมา 

(Calvary Materiel Employment) 2(2-0-4)  

เพิ่มรายวิชาใหม 

     - MS 2003 ยุทธวิธีของหมวดปน

เล็กและหมวดทหารมา 

- MS 2003 การปฏิบัติการของทหารชาง (Engineer 

Operations) 1(1-0-2)                    

เปล่ียนแปลงชื่อวิชา 

หนวยกิต และสังเขป
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การเปล่ียนแปลง 

1 (1-1-3) รายวิชา 

     - MS 2004 เหลาสนับสนุนการ

รบ ( Combat Support Corps ) 

1 (1-1-3) 

- MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู (Infantry 

Squad Tactics) 3(2-2-5) 

เปล่ียนแปลงชื่อวิชา 

หนวยกิต และสังเขป

รายวิชา 

 - MS 2005 ปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศ

ยาน (Field Artillery and Anti-aircraft Artillery) 

2(2-0-4) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

 - MS 3001 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด  

(Infantry Platoon Tactics) 3(2-2-5)  

เพิ่มรายวิชาใหม 

 - MS 3004 ภูมิศาสตรทางทหาร  

(Military Geographic) 1(1-0-2) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

- MS 3006  ประวัติศาสตรการ

สงครามสากล (International  War 

History)         1 (1-1-3) 

- MS 3002 ประวัติศาสตรการสงครามสากล 

(International War History) 2(2-0-4) 

เปล่ียนแปลงรหัสวิชา 

หนวยกิต และสังเขป

รายวิชา 

     - MS 3007 ประวัติศาสตรการ

สงครามไทย (Thai War History ) 

1 (1-1-3) 

- MS 3003 ประวัติศาสตรการสงครามไทย  

(Thai War History) 2(2-0-4) 

เปล่ียนแปลงรหัสวิชา 

หนวยกิต และสังเขป

รายวิชา 

     - MS 3005 การสงครามพิเศษ          

(Special Warfare )1 (1-1-3) 

- MS 3005 ยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด (Calvary 

Platoon Tactics) 1(1-1-3) 

เปล่ียนแปลงชื่อวิชา 

หนวยกิต และสังเขป

รายวิชา 

 

- MS 3006 การส่ือสารทางยุทธวิธี (Tactical 

Communications) 1(1-0-2) 

 

เปล่ียนแปลงชื่อวิชา 

หนวยกิต และสังเขป

รายวิชา 

 
- MS 4001 การปฏิบัติการพิเศษ  

(Special Operations) 3(3-0-6)                          

เพิ่มรายวิชาใหม 

 
- MS 4002 การตอสูเบ็ดเสร็จ  

(Total Defense) 1(1-0-2) 

เพิ่มรายวิชาใหม 
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การเปล่ียนแปลง 

     - MS 3008 ฝายอํานวยการ 

 (Staff Study) 1 (1-1-3) 

- MS 4005 ฝายอํานวยการ (Staff Study) 
  3(3-0-6) 

เปล่ียนแปลงรหัสวิชา 

หนวยกิต และสังเขป

รายวิชา 

     - MS 4009 เหลาสนับสนุนการ

ชวยรบ ( Combat Service 

Support ) 1 (1-1-3) 

- ไมมี  ยกเลิกรายวิชา 

     - MS 4010 วิชาทั่วไป (General 

Subjects)     1 (1-1-3) 

- ไมมี  ยกเลิกรายวิชา 

 - MS 4003 ทหารเรือ ทหารอากาศ และหนวยงาน 

ความม่ันคง (Royal Thai Navy, Royal Thai Air 

Force and Security Agencies) 1(1-0-2) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

 - MS 4004 การเขียน และบรรยายสรุปทางทหาร 

(Military Briefing and Writing) 2(2-0-4)     

เพิ่มรายวิชาใหม 

 - MS 5001 การสงกําลังบํารุง (Logistics) 2 (2-1-5) เพิ่มรายวิชาใหม 

 - MS 5002 การปฏิบัติการขาวสาร (Information 

Operations)     2 (2-1-5) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

 
- MS 5003 ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกําลังพล

1(1-0-2) 

เพิ่มรายวิชาใหม 

 
- MS 5004 การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาค

(The Functional Practices in Army Area)  

เพิ่มรายวิชาใหม 

 
- MS 5005 ความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือกรับ

ราชการ (The Fundamental of Army Corps) 

เพิ่มรายวิชาใหม 
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5.3 การเปลี่ยนแปลง  สังเขปรายวิชา 

     การเปลี่ยนแปลงสงัเขปรายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (4 ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 (5 ป) 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

     - SS 1001 ความรู เบื้องตนเ ก่ียวกับกฎหมายทั่วไป 

(Principles of Jurisprudence)   

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท และศักดิ์

ของกฎหมายความสัมพันธระหวางกฎหมายกับศาสตรอ่ืนๆ

การใชเหตุผลในทางกฎหมายกฎหมายกับการพัฒนาสังคม 

การศึกษาคนควา และวิจัยทางนิติศาสตรการบัญญัติ  การ

บังคับใชและการยกเลิกกฎหมายกฎหมายเอกชนและ

กฎหมายมหาชน ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบ

ศาลของไทย   หลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญา 

กฎหมายแพง    

ศึกษาหลักเกณฑสําคัญของกฎหมายทหารเชน กฎหมาย

อาญาทหาร ธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายวาดวยวินัยทหาร  

ระเบียบที่วาดวยการปฏิบัตแิละการประสานงานกรณีทหาร

ถูกกลาวหาวากระทําความผิด   กฎหมายสิทธิมนุษยชนและ

กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ (กฎหมายวาดวยการ

ขัดกันดวยอาวุธ หรือ กฎหมายสงคราม) เปนตน 

     - SS 1001ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (Principles 

of Jurisprudence)   

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท และศักดิ์ของ

กฎหมายขอบเขตการใชกฎหมาย การบังคับใชและการยกเลิก

กฎหมาย ความจําเปนและประโยชนของการเรียนกฎหมายระบบ

กระบวนการยุติธรรมไทย ระบบศาลของไทย หลักกฎหมายทั่วไป

ที่สําคัญของกฎหมายแพง กฎหมายอาญาภาคทั่วไป และกฎหมาย

อาญาภาคความผิดเฉพาะมาตราที่สําคัญ รวมถงึศึกษากฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะ

จับขังจําคุกคนปลอยชั่วคราว 

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - SS 5004กฎหมายทหารและกฏหมายที่จําเปนในการรับ

ราชการทหาร 

          พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร 

พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร  กฎอัยการศึก  พระราชบัญญัติ

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร 

กฎการใชกําลัง และกฎหมายที่จําเปนในการรับราชการทหาร  

เชน พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ สิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยุติธรรม  กฎหมายเก่ียวกับแรงงานตางดาว กฎหมาย

เก่ียวกับยาเสพติด กฎหมายเก่ียวกับเด็กสตรีและการคามนุษย 

กฎหมายเก่ียวกับปาไม พระราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง  คดี

พิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงิน 

กฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายปกครอง 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 พระราชบัญญัติ
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ระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.2521 พระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 และพระราชกฤษฎีกาแบง

สวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวราชการกลาโหม 

SS 4102 เศรษฐศาสตรเบื้องตน (Principles of 

Economics) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการเบื้องตนของเศรษฐศาสตร

จุลภาคและมหภาค ในเรื่องปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ปจจัยกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา พฤติกรรม

ผูบริโภค ผูผลิต ลักษณะสําคัญของตลาดสินคาที่มีการ

แขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ การคํานวณรายได

ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงินเฟอ เงินฝด 

นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ตลอดจน

ความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศ 

SS 4105  เศรษฐศาสตรพื้นฐาน  (Basic Economics) 

ศึกษาความหมายของเศรษฐศาสตร อุปสงคและอุปทาน ดุลยภาพ 

ความยืดหยุน พฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการ

ผลิตตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดผูกขาด ตลาดผูขายนอยราย และ

ตลาดผูขายมากราย ศึกษาความหมายของรายไดประชาชาติ  การ

คํานวณรายไดประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน 

การศึกษาตลาดเงินและตลาดทุน นโยบายการเงินและนโยบาย

การคลัง เงินฝดและเงินเฟอ เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 

ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยภาครัฐ 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

     - HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies) 

ศึกษาพื้นฐานและพัฒนาการของอารยธรรมไทยดานตาง ๆ 

เชน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญา และเทคโนโลยี เพื่อชี้ใหเห็นอัตลักษณของ

สังคมไทยปจจุบัน และปจจัยภายในและภายนอก ที่มี

อิทธิพลตอพัฒนาการเหลาน้ัน รวมถึงผลของการ

เปล่ียนแปลงในระดับทองถิ่น เชน จังหวัดนครนายก 

 

 

- HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies) 

ศึกษาเรื่องไทยในหลายดาน ไดแก การเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตลอดจนความม่ันคง ภูมิปญญา วรรณคดีไทย ซ่ึงเปนผลมาจาก

การศึกษาของศาสตรหลายสาขา เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 

มานุษยวิทยา รัฐศาสตร เพื่อชี้ใหเห็นอัตลักษณและพัฒนาการของ

สังคมไทยปจจุบัน รวมถึงผลของการเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค

และทองถิ่น เชน จังหวัดนครนายก 

     - HI 4002 ประวัติศาสตรรวมสมัย(Contemporary 

History) 

ศึกษาสถานการณโลกปจจุบันที่เปนประเด็นปญหาและมี

ความสําคัญตอความม่ันคงของโลกและประเทศไทย โดย

เนนถึงรากเหงาของปญหาและชี้ใหเห็นความเก่ียวพันทาง

ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอสถานการณเหลาน้ัน เชน บทบาทของชาติ

มหาอํานาจ องคการระหวางประเทศ รวมทั้งศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของโลกดานอ่ืน ๆ เชน เทคโนโลยี และ

เหตุการณปจจุบันที่สําคัญภายในประเทศไทย 

- HI 5002 ประวัติศาสตรรวมสมัย (Contemporary History) 

ศึกษาสถานการณโลกปจจุบันที่เปนประเด็นปญหาและมี

ความสําคัญตอความม่ันคงของโลกในภูมิภาคตางๆ และประเทศ

ไทย โดยเนนถึงรากเหงาของปญหาและชี้ใหเห็นความเก่ียวพันทาง

ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปจจัยที่มี

อิทธิพลตอสถานการณเหลาน้ัน เชน บทบาทของชาติมหาอํานาจg 

เชน สหรัฐอเมริกา จีน องคการระหวางประเทศ รวมทั้งศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของโลกดานอ่ืน ๆ เชน เทคโนโลยี และเหตุการณ

ปจจุบันที่สงผลกระทบตอประเทศไทย 

1.3 กลุมวิชาภาษา 1.3 กลุมวิชาภาษา 

     - LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1(English 1) - LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1(English 1) 
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ฝกการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ในลักษณะเชื่อมโยง

ประสานกัน ฝกฟงและจับใจความสําคัญ ฝกสนทนา

แลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับตนเอง ฝกอานจับประเด็นสําคัญ

และรายละเอียดจากเรื่อง ฝกเขียนเลาเรื่องตาง ๆ ศึกษา

คําศัพทพื้นฐานทางทหาร 

          ฝกการอานออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ

การออกเสียงคํา ซ่ึงประกอบดวยการลงเสียงหนัก เสียงทายคํา ฝก

อานประโยคและยอหนาส้ันๆ ศึกษารูปประโยคพื้นฐานใน

ภาษาอังกฤษ และเริ่มอานขอความส้ันๆ เชนปายประกาศ สลาก

ยา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

     - LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2(English 2) 

พัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 

ทักษะตอจากภาษาอังกฤษ 1 ฝกฟงรายละเอียดและสรุป

ความจากปริบท ฝกสนทนาในสถานการณตาง ๆ ฝกอาน

เพื่อตีความและสรุปความ ฝกเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น 

ศึกษาคําศัพทพื้นฐานทางทหารเพิ่มเติม 

- LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2(English 2) 

          ศึกษาตอจากภาษาอังกฤษ 1 โดยฝกเทคนิคการอานเพื่อ

เขาใจความหมาย ซ่ึงประกอบดวย การเดาความหมายคํา การใช

คําแทนเพื่ออางอิง การอานเพื่อจับใจความสําคัญและหาขอมูล

เฉพาะ การอานเพื่อแยกแยะระหวางขอมูลที่เปนขอเท็จจริงกับ

ความคิดเห็น และการอานเพื่อหาความหมายแฝง 

     - ไมมี 

 

 

- LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 

ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใชในเหตุการณรวมสมัย โดยฝกทักษะทั้ง 4 

คือ การฟง พูด อาน เขียน โดยใหผูเรียนเสดงความคิดเห็นในเรื่อง

ที่ฟงและอานรวมถึงเขียนสรุปส่ิงที่ไดศึกษาเปนยอหนาส้ันๆ 

     - ไมมี 

 

- LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10 

ศึกษาเทคนิคการพูดในที่สาธารณะและการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การปฏิบัติงาน ฝกทักษะเพื่อเตรียมความพรอมรับการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 

     - CE 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  

แนะนำการสารวจเครื่องมือที ใชในการสารวจทฤษฎ ีของ

การว ัดและความคลาดเคล่ือนการว ัดระยะทางทศิทาง

มาตราสวนหล ักการว ัดมุมและการคานวณอาซิม ุทโตะแผน

ที่งานวงรอบการปรับแก และการหาพ ิกัดการทาระดับเส น

ช ั้นความส ูงและการใช ประโยชนพ ื้นหล ักฐานว ิว ัฒนาการ

ของงานสารวจระบบพ ิกัดเสนโครงแผนท่ีเบื องตนระบบ 

UTMและUPSการอ านแผนที่ภ ูมิประเทศหลักการทางาน

ของ GPS 

     - TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  

ศึกษาเทคโนโลยีที่เก่ียวของในชีวิตประจําวัน ในเรื่องตาง ๆ ไดแก 

การจัดการทรัพยากรนํ้า  

การใชและจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ อาหารและสุขภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ เทคโนโลยีรี

ไซเคิล การส่ือสาร การรับ – สงขอมูลการรักษาความปลอดภัย

ทางการติดตอส่ือสาร คอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานวัสดุศาสตร การ

ขนสง การจัดการขนสงที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีของวัสดุทาง

วิศวกรรม เชน คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ ไดแก ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เทคโนโลยี

การสํารวจระยะไกล (RS) และระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 

(GPS) 

1.5 กลุมวิชาพลศึกษา 1.5 กลุมวิชาพลศึกษา 

     - PE  1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1) 

วายน้ํา  (Swimming)เพื่อให นนร.มีความรูความเขาใจ

ประวัติความเปนมา และปรัชญาความหมายของการวายนํ้า  

     - PE  1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1) 

          วายน้ํา 1 (Swimming 1) ศึกษาประวัติความเปนมา 

ฝกทักษะเบื้องตนของการวายนํ้า ความรู ความเขาใจ และเทคนิค
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ทําการฝกทักษะพื้นฐานการวายนํ้าทามาตรฐาน 4 ทา คือ 

ฟรีสไตล  กรรเชียง  กบ  ผีเส้ือ และกฎกติกาการวายนํ้า

สากล สามารถวายนํ้าไดในระยะส้ัน ระยะกลาง และ

ระยะไกล      

 กรีฑา1  (Track and Field 1)เพื่อให นนร.มี

ความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬากรีฑา  

เรียนรูและฝกทักษะพื้นฐานกรีฑาประเภทลูและประเภท

ลาน  กฎกติกาการแขงขัน  

 ยิมนาสติก (Gymnastics)  เพื่อใหนนร. มี

ความรูความเขาใจประวัติความเปนมา  ฝกทักษะพื้นฐาน

ของกีฬายิมนาสติก เรียนรูกฎกติกาการแขงขันและการใช

อุปกรณประเภทตางๆ  

 วิทยาศาสตรการกีฬา  (Sports Science)

เพื่อให นนร.มีความรูความเขาใจ ความหมาย ขอบขาย

ความเปนมาของวิทยาศาสตรการกีฬา   วิทยาศาสตรการ

กีฬาในดานสรีรวิทยา   จิตวิทยา   ชีวกลศาสตร เวชศาสตร

การกีฬา โภชนาศาสตร  และการฝกกีฬา การประยุกต

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อการแขงขันและการสงเสริม

สุขภาพ   

ของการวายนํ้าแบบตาง ๆ เรียนรูเทคนิค การสอน และหลักการ

ฝกวายนํ้า กติกาวายนํ้าและการจัดการแขงขัน และการนําความรู

ไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

กรีฑา (Athletics) ศึกษาประวัติ ประโยชนของกรีฑา การฝก

ทักษะพื้นฐาน และเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภทลู ประเภทลาน 

กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน หลักการ การฝกทักษะและ

เทคนิค การว่ิงบนถนน เดิน ว่ิงขามทุง ว่ิงภูเขา การเสริมสราง

สมรรถภาพทางกายของกรีฑาแตละประเภท การเก็บรักษา

อุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน และความ

ปลอดภัยในการเลนกรีฑา การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหาร

และชีวิตประจําวัน 

 

- PE  1002 พลศึกษา 2 (Physical Education 2) 

อาวุธโบราณ  (Club and Sword)   เพื่อให นนร. มี

ความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของอาวุธโบราณของ

ชาติไทย เพื่อใหเห็นคุณคาและปลูกฝงจิตสํานึกถึงบรรพ

บุรุษไทยที่ไดใชอาวุธชนิดตางๆ   รักษาผืนแผนดินไทยไวจน

ปจจุบัน ฝกทักษะพื้นฐานการใชอาวุธโบราณของไทย เชน 

กระบี่ กระบอง  พลอง  มีดส้ัน  ไมส้ัน 

 ลีลาศ 1 (Social Dance 1)เพื่อให นนร. มีความรู

ความเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬาลีลาศ  กติกามารยาท

ในการลีลาศ  การจับคู  ทักษะพื้นฐานการลีลาศประเภท  

บอลรูม  ลาตินอเมริกัน และการลีลาศแบบอ่ืน  ๆ

 กอลฟ 1 (Golf 1) เพื่อให นนร. มีความรูความ

เขาใจประวัติความเปนมาของกีฬากอลฟ  ฝกทักษะพื้นฐาน 

เรียนรูเก่ียวกับอุปกรณ  การบํารุงรักษาอุปกรณ  และกฎ

กติกามารยาทการเลนกอลฟ 

     - PE  1002 พลศึกษา 2 (Physical Education 2) 

ยิมนาสติก(Gymnastics) ประวัติ ประโยชนของกีฬายิมนาสติก 

ฝกทักษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก ฝกปฏิบัติทักษะการเลน

ยิมนาสติกใหมีความชํานาญ การเคล่ือนไหวในรูปแบบตางๆ การ

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณระเบียบ

มารยาทในการฝก และความปลอดภัยในการเลนกีฬายิมนาสติก 

ปลูกฝงทัศนคติที่ดี และการนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและ

ชีวิตประจําวัน 

 มวยไทย(Muaythai) ประวัติ ประโยชนของกีฬามวย

ไทย ฝกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย การเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแขงขัน ความปลอดภัยในการเลนกีฬามวยไทย 

การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

ฟนดาบ (Fencing) ประวัติความเปนมาของกีฬาฟนดาบ ฝก

ทักษะพื้นฐานการทรงตัว การเคล่ือนไหวในแบบตางๆ เทคนิคการ

เลนเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสินและการนําไป
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 เทนนิส 1 (Tennis 1) เพื่อให   นนร. มีความรู

ความเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬาเทนนิส  

เรียนรูและฝกทักษะพื้นฐานการเลนแบบตาง ๆ การแขงขัน 

กฎกติกาการแขงขัน การตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ

เทนนิส 

ประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

     - PE  2003 พลศึกษา 3 (Physical Education 3) 

มวยสากล (Boxing)เพื่อให นนร. มีความรูความเขาใจ

ประวัติความเปนมาของกีฬามวยสากลสมัครเลน เรียนรูและ

ฝกทักษะการตอสูแบบมวยสากล ฝกทักษะของการทรงตัว  

การเคล่ือนไหว  การใชหมัดตางๆ    การเปนฝายรุก  ฝาย

รับ  และการปองกันตัว เรียนรูการจัดการแขงขัน  กฎกติกา

การแขงขัน  และการตัดสิน 

 ไอคิโด (Aikido) เพื่อให นนร. มีความรูความเขาใจ

ประวัติความเปนมาและปรัชญาของการตอสูแบบไอคิโด  การ

ฝกหัดขั้นแรก  จุดสําคัญของรางกาย  ฝกทาหลักของไอคิโด  

หมวดทาลบ หมวดทาบวก  หมวดทาคูณ  หมวดทาหาร  

หมวดทาทุม  มารยาทการฝก   

 ยูโด 1 (Judo 1) เพื่อให นนร.มีความรูความ

เขาใจประวัติความเปนมาและปรัชญาของการตอสูแบบ

ยูโด ฝกทักษะพื้นฐานการทรงตัว การเคล่ือนไหว การจับ 

การทุม การล็อค การตอสู  เรียนรูการจัดการแขงขัน กฎ

กติกาการแขงขัน และการตัดสิน 

 การฝกยกน้ําหนักในการกีฬา (Weight Training in 

Sport)เพื่อให นนร.มีความรูและเขาใจหลักการ และ

วิธีการฝกดวยนํ้าหนัก  เพื่อเสริมสรางพลัง  ความแข็งแรง  

ความอดทนของกลามเน้ือ  การสรางโปรแกรมการฝกให

เหมาะสมกับชนิดกีฬา การทดสอบและประเมินผล

โปรแกรมการฝก 

     - PE2003 พลศึกษา 3   (Physical Education 3) 

          วายน้ํา 2 (Swimming 2) การชวยชีวิตและความ

ปลอดภัยทางนํ้า (Life Saving and Water Safety) ความสําคัญ 

ประโยชนของการชวยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะการ

ชวยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า ขอควรระวังในการเลนนํ้า 

หรือกิจกรรมทางนํ้า การผายปอดและกระตุนหัวใจ การเก็บรักษา

อุปกรณ ฝกดําน้ํา (Scuba Diving) ประโยชนของดํานํ้า ฝกทักษะ

และเทคนิคของดํานํ้า การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บ

รักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน และความ

ปลอดภัยในการดํานํ้า และการนําความรูไปปรับใชในหนวยทหาร

และชีวิตประจําวัน 

 กอลฟ1 (Golf1) ประวัติความเปนมา ทักษะพื้นฐาน 

เรียนรู เ ก่ียวกับอุปกรณ  การบํารุ งรักษาอุปกรณ กฎ กติกา 

มารยาทในการเลนกอลฟ วงสวิง การนําความรู ไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน 

ลีลาศ (Social Dance) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาลีลาศ 

กติกามารยาทในการลีลาศการจับคู ทักษะพื้นฐานการลีลาศ

ประเภท บอลลูม ลาตินอเมริกัน และการลีลาศแบบอ่ืนๆ รูปแบบ

การนํา การตามในการลีลาศ และการนําไปประยุกตใชใน

การทหารไดอยางถูกตอง 

     - PE  2004 พลศึกษา 4 (Physical Education 4) 

เทควันโด  1 (Taekwondo 1)เพื่อให นนร. มีความรู

ความเขาใจประวัติความเปนมาและปรัชญาของการตอสู

แบบเทควันโด เทคนิคการตอสู การเตรียมรางกาย จุดที่

     - PE  2004 พลศึกษา 4 (Physical Education 4) 

          มวยสากล (Boxing) ประวัติ ประโยชนของกีฬามวย

สากล ฝกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยสากล การเสริมสราง

สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ 
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สําคัญของรางกาย เปาหมายและอาวุธ การกําหมัด การ

ตอย การใชมือในการตอสู การเตะ การบุก การตั้งรับ การ

ใชเปาลอ การฝกซอม การปองกันตัว และกฎกติกาการ

แขงขัน   

 มวยไทย (Muay Thai) เพื่อให นนร.  มีความรู

ความเขาใจประวัติความเปนมาปรัชญาและวัฒนธรรม  ซ่ึง

เปนศิลปะการตอสูประจําชาติไทย ฝกทักษะพื้นฐานการทรง

ตัว การเคล่ือนไหว การใชอาวุธตางๆ  ในรางกาย การไหว

ครู  การจัดการแขงขัน กฎกติกาการแขงขันมวยไทย

สมัครเลน และการตัดสิน 

 ฟุตบอล 1 (Football 1) เพื่อให นนร.  มี

ความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล   

ฝกทักษะพื้นฐานการเลนฟุตบอลแบบตาง ๆ เทคนิคการ

เลนเกมรุกเกมรับ กฎกติกาการแขงขัน และการตัดสิน 

 

การบาดเจ็บจากการกีฬา (Sport Injuries) 

เพื่อให นนร.มีความรูความเขาใจชนิดและกลไกของการ

บาดเจ็บจากการกีฬา วิธีการปองกันการบาดเจ็บขณะฝกและ

การแขงขัน การใชเครื่องปองกัน  การปฐมพยาบาลการ

บาดเจ็บจากการกีฬา และการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อให

สามารถกลับไปเลนกีฬาไดตามปกติ 

มารยาทในการแขงขัน และความปลอดภัยในการเลนกีฬามวย

สากล และการ นํ าความรู ไปปรับ ใช ใ นหน วยทหาร และ

ชีวิตประจําวัน 

  

ยูโด/ไอคิโด (Judo/Aikido) ประวัติ ประโยชนของกีฬายูโด/ไอคิ

โด ฝกทักษะและเทคนิคของกีฬายูโด/ไอคิโด การลมหนาลมหลัง 

การหมุนตัวทําใหคูตอสูเสียหลัก การเสริมสรางสมรรถภาพทาง

กาย การเก็บรักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน 

และความปลอดภัยในการเลนกีฬายูโด/ไอคิโด การนําความรูไป

ปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 

อาวุธโบราณ (Club and Sword) ประวัติความเปนมาของ

อาวุธโบราณชาติไทย เพื่อใหเห็นคุณคาและปลูกฝงจิตสํานึกถึง

บรรพบุรุษไทย ทักษะพื้นฐานการใชอาวุธโบราณของไทย ฝก

ทักษะการทรงตัว การคล่ือนไหว และการตอสูประกอบอาวุธตางๆ 

เชน กระบี่  กระบอง  พลอง มีด ส้ัน ไม ส้ัน  และการ นําไป

ประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

 

     - PE  3005 พลศึกษา 5 (Physical Education 5) 

รักบี้ฟุตบอล 1 (Rugby Football 1) เพื่อให นนร. มี

ความรูความเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬารักบี้ฟุตบอล 

ฝกทักษะพื้นฐานการเลนรักบี้ฟุตบอลแบบตางๆ วิธีการเลน

เกมรุกเกมรับ กฎกติกาการแขงขันและการตัดสิน 

 

บาสเกตบอล 1 (Basketball 1) เพื่อให นนร.  มีความรู

ความเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล ฝก

ทักษะพื้นฐานการเลนบาสเกตบอลแบบตาง ๆ วิธีการเลน

เกมรุกเกมรับ กฎกติกาการแขงขัน และการตัดสิน 

 

ตะกรอ 1 (Takrow 1) เพื่อให นนร. เรียนรูประวัติความ

     - PE  3005 พลศึกษา 5 (Physical Education 5)             

ฟุตบอล (Football) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล 

ฝกปฏิบัติ เทคนิคการเลนฟุตบอล กติกาเบื้องตน สรางและปลูกฝง

ทัศนคติที่ดี ศึกษาหลักการและวิธีการเลนฟุตบอล และการตัดสิน

เบื้องตน ตลอดจน การปลูกฝงทัศนคติที่ดี การนําความรูไปปรับใช

ในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 บาสเกตบอล (Basketball) ศึกษาประวัติความเปนมา

ของกีฬาบาสเกตบอล ฝกปฏิบัติ เทคนิคการเลนบาสเกตบอล 

กติกาเบื้องตน ศึกษาหลักการและวิธีการเลนบาสเกตบอล การ

แขงขัน และการตัดสินเบื้องตน ตลอดจน การปลูกฝงทัศนคติที่ดี 

การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 การตอสูดวยมือเปลา (1) (Combatives1) (รส.21– 
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เปนมาของกีฬาตะกรอ เซปกตะกรอ ตะกรอลอดบวง 

ตะกรอวงใหญ ตะกรอวงเล็ก และตะกรอเตะทน กฎกติกา

การเลนตะกรอประเภทตางๆ การเปนผูตัดสิน การเปนผู

ฝกสอนและการควบคุมเกม 

 

วอลเลยบอล   (Volleyball)   เพื่อให นนร.เรียนรู

ประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอล ฝกทักษะทา

เตรียมพื้นฐาน การอันเดอรลูก การเซ็ท การตบ การเสริฟ 

การสกัดลูกบอลแบบตาง ๆ กฎกติกาการแขงขัน การ

ตัดสิน 

แบดมินตนั 1 (Badminton 1) เพื่อให นนร. มีความรู

ความเขาใจประวัติความเปนมาของกีฬาแบดมินตัน ฝก

ทักษะเบื้องตนการเลนลูกตางๆ การเลนประเภทเดี่ยว การ

เลนประเภทคู การแขงขัน  กฎกติกาการแขงขัน การเปนผู

ตัดสิน   

150) เรียนรูและฝกการใชอาวุธในรางกายมนุษย การทําลาย

จุดออนตางๆในรางกาย การปองกันหลบหลีก ตอบโต และทําลาย

ระยะประชิดได๔ ทิศทาง ฝกการเคล่ือนไหวระเบียบ มารยาทใน

การฝก ความปลอดภัยในการฝก การเปนผูฝก การนําความรูไป

ปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 

- PE  3006 พลศึกษา 6 (Physical Education 6) 

ซอฟทบอล (Softball) เพื่อให นนร. เรียนรูประวัติความ

เปนมา ฝกทักษะเบื้องตนการเลนลูกแบบตาง ๆ การรับ การ

สงลูก เทคนิคการรุก การรับ การเตรียมอุปกรณ กฎกติกา

การเลนทีม การแขงขัน การตัดสิน 

 โปโลน้ํา (Water Polo) เพื่อให นนร. เรียนรู

ประวัติความเปนมาของกีฬาโปโลนํ้า ฝกทักษะเบื้องตนการ

จับ การรับ การสง และการยิงประตู การเปนฝายรุก การ

เปนฝายรับ การเลนทีม การเตรียมอุปกรณ  กฎกติกาการ

แขงขัน การตัดสิน 

 การตอสูมือเปลา (Hand to Hand Combat)

เพื่อให นนร.เรียนรูและฝกการใชอาวุธในรางกายมนุษย 

เรียนรูและฝกการทําลายจุดออนตาง ๆ ในรางกายมนุษย 

ฝกการตอสูทั้งการรับและการรุก การตอสูดวยมือเปลากับไม  

มีด  ปน  และอาวุธอ่ืน ๆ   ฝกใหมีความเชื่อม่ันตนเอง ใหมี

จิตใจกลาหาญ รุกรบ และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได

อยางมีประสิทธิภาพ   

 

การพลศึกษา (Physical Education)  เพื่อให นนร.

     - PE  3006 พลศึกษา 6 (Physical Education 6) 

           รักบี้ฟุตบอล ( Rugby Football) ศึกษาประวัติ 

ประโยชนของกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝกทักษะและเทคนิคของกีฬารักบี้

ฟุตบอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ 

กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน และความปลอดภัยในการ

เลนกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝกปฏิบัติทักษะการเลนรักบี้ฟุตบอลใหมี

ความชํานาญสูงขึ้น ศึกษาการแขงขัน และการตัดสินเบื้องตน 

ตลอดจน การปลูกฝงทัศนคติที่ดี การนําความรูไปปรับใชในหนวย

ทหารและชีวิตประจําวัน 

 วอลเลยบอล (Volleyball) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬา

วอลเลยบอล ฝกทักษะทาเตรียมพื้นฐานการอันเดอรลูก การเซต 

การเสริฟ การตบ การสกัดลูกบอลแบบตางๆ กฎ กติกาการ

แขงขัน การตัดสินและการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยาง

ถูกตองเปนมาของกีฬาวอลเลยบอล ฝกทักษะทาเตรียมพื้นฐาน

การอันเดอรลูก การเซต การเสริฟ การตบ การสกัดลูกบอลแบบ

ตางๆ กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสินและการนําไปประยุกตใชใน

การทหารไดอยางถูกตอง 
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เรียนรูและเขาใจในความหมายของการ พลศึกษา ประวัติ

ความเปนมาของการแขงขันกีฬา เชน โอลิมปกเกมส

เอเชียนเกมส  ซีเกมส   รูหลักการจัดการแขงขันแบบตาง ๆ 

การเขียนโครงการเก่ียวกับการกีฬา การจัดกีฬาในหนวย

ทหาร   

 นันทนาการ 1 (Recreation 1)เพื่อให นนร. มี

ความรูความเขาใจประวัติความเปนมา  และปรัชญา การ

เปนผูนําการจัดกิจกรรมตางๆ เชน เกมนํา การละเลน การจัด

กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรม

บันเทิงและอ่ืน ๆ  

     - PE4007 พลศึกษา 7   (Physical Education 7) 

กรีฑา 2 (Track and Field 2)ฝกทบทวนทักษะพื้นฐาน 

และเทคนิคการแขงขัน ประเภทลู และประเภทลานของกรีฑา 

เทคนิคการวางแผนการฝกซอมและแขงขัน การเสริมสราง

สมรรถภาพรางกายแตละประเภท เรียนรูกฎกติกาการ

แขงขัน การจัดการแขงขัน การตัดสิน ใหสามารถเปนผู

ฝกสอนเบื้องตนได  

 ลีลาศ 2 (Social Dance 2)เพื่อให นนร. มี

ความรูความเขาใจประวัติความเปนมา ความรู พื้นฐานการ

ลีลาศ ทิศทางของการลีลาศ การจับ รูปแบบการนํา การตาม 

ในการลีลาศ ประโยชนและมารยาททางสังคมในการลีลาศ 

ฝกทักษะการลีลาศขั้นกาวหนา และขั้นสูง   

 

 กอลฟ 2 (Golf 2) ฝกทบทวนทักษะพื้นฐานการ

เลนแบบตาง ๆ ฝกความชํานาญการตีลูกในลักษณะตาง ๆ 

ฝกการเลนในสนามจริง เรยีนรูกฎกติกามารยาทในการ

แขงขัน ฝกการจัดการแขงขันและการเปนผูตดัสิน      

 เทนนิส 2 (Tennis 2)ฝกทบทวนทักษะพื้นฐาน

การตีลูกแบบตาง ๆ กฎกติกาการแขงขัน ฝกฝนความ

ชํานาญการตีลูกเฉพาะบุคคล เทคนิคการวางแผนการฝกซอม

และแขงขัน การจัดการแขงขันและการเปนผูตัดสิน   

 ยูโด 2 (Judo 2)  ฝกทบทวนทักษะพื้นฐาน การทุม การ

จับ การปลํ้า ทาล็อค  เสริมสรางสมรรถภาพรางกายเฉพาะ

บุคคล ฝกความชํานาญทาการเลนประจําตัวของแตละบคุคล 

     - PE4007 พลศึกษา 7   (Physical Education 7) 

ตะกรอ (Takrow) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬา

ตะกรอ เซปก-ตะกอ ตะกรอลอดบวง ตะกรอวงใหญ ตะกรอวง

เล็ก และตะกรอเตะทน ฝกทักษะพื้นฐานการเลน กฎ กติกา การ

เลนตะกรอประเภทตางๆ การเปนผูตัดสิน การเปนผูฝกสอนและ

การควบคุมเกมและการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยาง

ถูกตอง 

ฟุตซอล (Futsal) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬา

ฟุตซอล ฝกทักษะพื้นฐานของการเลนฟุตซอลแบบตางๆ เทคนิค

การเลนเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแขงขันและการตัดสินและการ

นําไปประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

 

โปโลน้ํา (Water Polo) ศึกษาประวัติความเปนมาของ

กีฬาโปโลนํ้า เรียนรูฝกทักษะพื้นฐานการวายนํ้าขณะมีลูกโปโล ใน

รูปแบบตางๆ การสง การรับ ฝกการลอยตัวในนํ้า กฎ กติกาการ

แขงขัน และการตัดสินการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยาง

ถูกตอง 
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ฝกการแขงขัน และเทคนิคการเลนแตละบุคคล ใหสามารถ

เขารวมสอบการเล่ือนฐานะสายคาด สรางความเชื่อม่ันให

ตนเอง และใหมีจิตใจรุกรบ มีนํ้าใจเปนนักกีฬา 

     - PE 4008  พลศึกษา 8   (Physical Education 8) 

เทควันโด 2 (Taekwondo 2)ฝกทบทวนทักษะพื้นฐาน

การตอย การเตะ เรียนรู กฎ กติกา การแขงขัน  เสริมสราง

สมรรถภาพรางกาย ฝกเทคนิคการตอสู เทคนิคพิเศษ การ

ปองกันตัวเอง ใหสามารถเขารวมสอบการเล่ือนฐานะสาย

คาด สรางความเชื่อม่ันใหตนเอง และใหมีจิตใจรุกรบ มี

นํ้าใจเปนนักกีฬา 

 ฟุตบอล 2 (Football 2) ฝกทบทวนทักษะ

พื้นฐานการเลน กฎกติกาการแขงขัน เสริมสรางสมรรถภาพ

รางกายของทีมและเฉพาะตําแหนง ฝกเทคนิคการเลนทีม 

การวางแผนการฝกซอม และแผนการเลนแบบตาง ๆ ให

สามารถเปนผูฝกสอนเบื้องตน และการเปนผูตัดสิน     

 รักบี้ฟุตบอล 2  ( Rugby Football 2 ) ฝก

ทบทวนทักษะเบื้องตน   กฎกติกาการแขงขัน   เสริมสราง

สมรรถภาพรางกายของทีมและเฉพาะตําแหนง ฝกเทคนิค

การเลนทีม การวางแผนการฝกซอมและแผนการเลนแบบ

ตาง ๆ ใหสามารถเปนผูฝกสอนเบื้องตน  และการเปนผู

ตัดสิน     

 บาสเกตบอล 2 (Basketball 2)ฝกทบทวน

ทักษะเบื้องตน กฎกติกาการแขงขัน เสริมสรางสมรรถภาพ

รางกาย ฝกความชํานาญเฉพาะบุคคล ฝกเทคนิคการเลน

ทีม  การฝกซอมแผนการเลนแบบตาง ๆ ใหสามารถเปนผู

ฝกสอนเบื้องตน และการเปนผูตัดสิน     

 แบดมินตนั 2 (Badminton 2)  ฝกทบทวน

ทักษะเบื้องตนการเลนลูกตาง ๆ     การเลนประเภทเดี่ยว  

การเลนประเภทคู เทคนิคการฝกซอม เทคนิคการแขงขัน กฎ

กติกาการแขงขัน การจัดการแขงขัน การเปนผูตัดสิน 

 นันทนาการ 2 (Recreation 2)เพื่อฝกให นนร. 

เปนผูนําในการจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ  เชน 

กิจกรรมคายพักแรม กิจกรรมตั้งแคมปไฟ  กิจกรรมบันเทิง

และอ่ืน ๆ การจัดกิจกรรมนันทนาการในหนวยทหารใหกับ

กําลังพลและครอบครัวในหนวยทหาร  

     - PE 4008 พลศึกษา 8   (Physical Education 8)   

กอลฟ2 (Golf2) ทบทวนทักษะพื้นฐานการเลนแบบตางๆ ฝก

ความชํานาญในการตีลูกในลักษณะตางๆ ฝกการเลนในสนามจริง 

กฎ กติกามารยาทในการแขงขัน และการเปนผูตัดสินการนําไป

ประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

เทนนิส (Tennis) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬา

เทนนิส เรียนรูทักษะพื้นฐาน การเลนแบบตางๆ การแขงขัน กฎ 

กติกาการแขงขัน การตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณเทนนิส 

และการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

การจัดการแขงขันกีฬา (Organization of Sports 

competition) หลักการของการจัดการแขงขันกีฬา การเขียน

โครงการการจัดการแขงขันกีฬา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬา

แบบตางๆ การจัดการแขงขันกีฬาสากล การดําเนินการจัดการ

แขงขันแบบตางๆและการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยาง

ถูกตอง 
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     - ไมมี 

 

 

- PE 5009 พลศึกษา9 

แบดมินตนั (Badminton) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬา

แบดมินตันฝกทัษะเบื้องตนการเลนลูกตางๆ การเลนประเภทเดี่ยว 

การเลนประเภทคู การแขงขัน กฎ กติกาการแขงขัน  การเปนผู

ตัดสิน การจัดการแขงขัน และการนําไปประยุกตใชในการทหารได

อยางถูกตอง 

สันทนาการ (Recreation) ความเปนมาของการนันทนาการ 

ปรัชญา การเปนผูนําการจัดกิจกรรมแบบตางๆ การบําเพ็ญ

ประโยชน กิจกรรมบันเทิง เกมนํา กิจกรรมเพื่อการแสดงออกถึง

การเปนผูนําและผูตามที่ดีเพื่อนําไปประยุกตใชในการทหารได

อยางถูกตอง 

     - ไมมี 

 

 

- PE 5010 พลศึกษา10 

การตอสูดวยมือเปลา (2) (Combatives 2) (รส.21– 150) 

ประโยชนของการตอสูดวยมือเปลา ฝกทักษะและเทคนิคของการ

ตอสูดวยมือเปลา การปองกันการจูโจมของคูตอสูที่ถืออาวุธ 

เทคนิคการใชอาวุธในรูปแบบตาง ๆ การจับกุม การสังหารฝกใหมี

ความเชื่อม่ันตนเองใหมีจิตใจกลาหาญรุกรบและสามารถแกไข

ปญหาเฉพาะหนาได การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและ

ชีวิตประจําวัน 

วิทยาศาสตรการกีฬา (Sports  Science) ความหมายของ

วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย หลักการ ขอบขาย

ความรูพื้นฐานในสาขาวิชาที่เก่ียวของ บทบาทของวิทยาศาสตร

การกีฬาและการออกกําลังกายกับการกีฬาเพื่อความเปนเลิศและ

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ วิวัฒนาการ และการประยุกตใช

องคความรูในปจจุบันและอนาคต โดย การฝกดวยนํ้าหนัก 

(Weight Training) การเสริมสรางรางกาย (Body Conditioning) 

และการนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

1.6 กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา 1.6 กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา 

- PC 1101 จิตวิทยาเบื้องตน(Introduction to 

Psychology) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับจิตวิทยา พัฒนาการมนุษย  สรีรจิต

วิทยาและการรับรู สัญชาตญาณและการเรียนรู การจูงใจ

และอารมณ บุคลิกภาพ การปรบัตัว ความแตกตางระหวาง

บุคคลและเชาวนปญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติและ

พฤติกรรมมนุษยในสังคม 

     - PC 1101 จิตวิทยาเบื้องตน(Introduction to 

Psychology) 

          ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของ

มนุษย สรีรจิตวิทยาและการรับรู 

สัญชาตญาณและการเรียนรู การจูงใจและอารมณ บุคลิกภาพ 

การปรับตัว ความแตกตางระหวางบุคคลและเชาวปญญา 

สุขภาพจิตและจิตอปกติ พฤติกรรมมนุษยในสังคม และการ
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 ดัดแปลงพฤติกรรม 

     - PC  2201การนําทหาร  (Military  Leadership) 

ส่ิงชี้ชอบของการเปนผูนํา ปญหาเก่ียวกับลักษณะผูนํา 

ลักษณะผูนําในหนวยระดับกองพันขึ้นไป ลักษณะผูนําใน

การรบ 

     - PC 3201 การนําทหาร(Military Leadership) 

          ความมุงหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเปน

ผูนําทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย คุณลักษณะของการเปนผูนํา 

หลักของการเปนผูนํา ส่ิงชี้สอบของการเปนผูนํา ปญหาเก่ียวกับ

ลักษณะผูนํา ลักษณะผูนําหนวยในระดับกองพันขึ้นไปลักษณะ

ผูนําในการรบ 

     - PC 3301 ครูทหาร (Military  Instructor) 

ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับวิชาครูทหาร  ลักษณะของครูที่

ดี ขั้นการสอน เครื่องชวยฝก หลักการพูดและการปฏิบัติ

ของครู การจัดการฝก (การฝกทหาร)  แผนการฝก  และ

คําส่ังการฝก  การประมาณสถานการณ กําหนดการฝกและ

ตารางกําหนดการฝก  การรักษามาตรฐานการฝก การ

คัดเลือกครูและการฝกครู ความมุงหมายในการฝกครู การ

ดําเนินการฝก กรรมวิธีตอทหารใหม บัญชีเครื่องชวยฝก 

นโยบายการศึกษาของกองทัพบก ระเบียบและหลักสูตรที่

ใชในราชการ การฝกประจําป 

     - PC 4301 ครูทหาร(Military Instructor) 

          ความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยา

การศึกษาและกระบวนการเรียนรู  เทคนิคและวิธีการสอน

โดยทั่วไป ขั้นการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู 

เครื่องชวยฝก (สอน)การจัดการฝกการประมาณสถานการณการ

ฝก การกําหนดการฝกและตารางกําหนดการฝกการรักษา

มาตรฐานการฝก การคัดเลือกครูและการฝกครู ความมุงหมายใน

การฝกครู กรรมวิธีตอทหารใหม 

     - ไมมี 

 

     - PC 3102 จิตวิทยาสังคม(Social Psychology) 

          ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิชาจิตวิทยาสังคม คนกับการ

เรียนรูทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม การรับรูทาง

สังคม ทัศนคติและการเปล่ียนทัศนคติ  อคติและการเลือกปฏิบัติ

ในสังคมการเมือง กลุมและพลวัตกลุม และความแปลกแยกกับ

ผลกระทบทางสังคม 

     - ไมมี 

 

 

     - PC 4103 จิตวิทยาในการปกครอง (Psychology in 

Administration) 

          ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิชาในการปกครอง แนวคิด 

ทฤษฎีหลักการผูนํา หลักการปฏิบัติตอคนในปกครอง  หลักการ

ปฏิบัติหนาที่และหลักราชการ  สันติวิธีและการประนีประนอม  

จิตวิทยาในการปกครองและการบริหารงานทหาร 

     - ไมมี      - PC 5104 จิตวิทยาประยุกต (Applied Psychology) 
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           การซักถาม (ฝกปฏิบัติ)  การฝกพูดวิพากษวิจารณ  การ

ปฏิบัติการทางจิตวิทยา การปฏิบัติการขอมูลขาวสาร  ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

  

 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (4 ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 (5 ป) 

 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะ 2.3 กลุมวิชาเฉพาะ 

TS 3101   เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (Basic Technology 1)

เทคโนโลยีของวัสดุทางวิศวกรรม เชน คอนกรีต เหล็ก ยาง 

และดิน เครื่องจักรกลทางวิศวกรรม ปม และกังหันนํ้า ระบบ

ทอ ระบบไฮดรอลิก และระบบฟนเฟอง เทคโนโลยี

ส่ิงแวดลอม และเคมี  

TS 3101   เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (Basic Technology 1) 

ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

เชน เทคโนโลยีชีวเคมีและส่ิงแวดลอม อณูพันธุวิศวกรรม  นิติ

วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีการสํารวจและวิเคราะหทางธรณี  การ

บําบัดนํ้าและการจัดการขยะ  การปองกันมลพิษทางอากาศ 

เทคโนโลยี สะอาดและพลังงานทดแทน การประยุกต ใช

เทคโนโลยีโลจิสติกสในดานตางๆ และการศึกษาดานวัสดุ

วิศวกรรม เชน คอนกรีต เหล็ก ยางและดิน เครื่องจักรกลทาง

วิศวกรรม ปมและกังหันนํ้า ระบบทอ ระบบไฮดรอลิก ระบบ

ฟนเฟอง และระบบไฟฟา ตลอดจนการวางแผนและประเมินการ

ขึ้นรูปโครงสรางของวัสดุประเภทตางๆ 

 

- ES 4305 ธรณีศาสตรและวิทยาศาสตรบรรยากาศ 

(Geological and Atmospheric Science) 

ศึกษาความหมายขอบเขตและทฤษฎีดานธรณีศาสตร การ

กําเนิดโลก โครงสรางและสวนประกอบของโลก แรและหิน 

กระบวนการผุพังและกัดกรอน ตะกอนวิทยา กระบวนการที่

เกิดขึ้นภายในและภายนอกเปลือกโลก ธรณีสัณฐานวิทยา 

เวลาในทางธรณี ธรณีประวัติ ธรณีแปรสัณฐาน กระบวนการ

เกิดภูเขาและภูเขาไฟ ทรัพยากรธรณี อัญมณีวิทยา ธรณีวิทยา

ส่ิงแวดลอม การสํารวจและวิจัยทางธรณีศาสตร อุทกวิทยา

และทรัพยากรแหลง นํ้า ธรรมชาติและโครงสรางของ

บรรยากาศ ความรอนและสมดุลความรอน ไอนํ้า และอิทธิพล

ของเทอรโมไดนามิกส การกล่ันตัวและควบแนนหยาดนํ้าฟา 

และกระบวนการทางฟสิกสในบรรยากาศ ความคงที่และไม

- ES 2104 ธรณีศาสตรและวิทยาศาสตรบรรยากาศ (Geological 

and Atmospheric Science) 

ศึกษาเก่ียวกับโลก  สวนประกอบ และสถานะของแร และหิน ที่

อยู ส วนภ ายใน และภ ายนอก เป ลื อกโ ลก ตลอดจนการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ศึกษาการแปรสัณฐานทางธรณี การ

เกิดแผนดินไหว การเกิดภูเขาไฟ และภัยพิบัติตาง ๆ การหาอายุ

ทางธรณี  การกําหนดมาตรทางธรณีกาล ส่ิงมีชีวิตที่เคยเกิดขึ้น

จากยุคตาง ๆ ในอดีตจนถึงยุคปจจุบัน  ศึกษาลักษณะของชั้น

บรรยากาศ ทฤษฏีดานทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ลักษณะตางๆ 

ทางภูมิอากาศ รวมถึงศาสตรดานฟสิกสของเมฆ วิธีการตรวจวัด

ทางอากาศและบรรยากาศ ตลอดจนศึกษาดานดาราศาสตรและ

วิทยาศาสตรของดวงดาว 
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คงที่ในบรรยากาศ เมฆและการกอตัวของเมฆ การเคล่ือนที่

และการหมุนเวียนทั่วไปในบรรยากาศ การพยากรณอากาศ 

การปรับแตงขอมูลเพื่อพยากรณ ภูมิอากาศเบื้องตนและการ

ประยุกตความรู ในเ น้ือหาวิชาไปใช ในเชิงวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 

 

2.4 กลุมวิชาเลือก 2.4 กลุมวิชาเลือก 

PH 5105 ดาราศาสตร (Astronomy) 

วิวัฒนาการแนวคิดทางดาราศาสตร  ทองฟาและโลก  การ

กําหนดตําแหนงของวัตถุทองฟา  เวลา  เครื่องมือทางดารา

ศาสตร  ระบบสุริยะ ดาวฤกษ  วิวัฒนาการของดาวดาราจักร  

วัตถุนอกดาราจักรของเรา  เอกภพและจักรวาลวิทยา  

ส่ิงมีชีวิตในอวกาศดาราศาสตรฟสิกสดาราศาสตรและเอกภพ  

ทองฟาและโลก  การเคล่ือนที่ของโลก  เวลา และฤดู 

เครื่องมือทางดาราศาสตร  กลศาสตรทองฟา ระบบโลก-ดวง

จันทรระบบสุริยะคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  ความสวางและ

สเปกตรัมของดาว  ดาวคู   อุณหภูมิของดาว โครงสรางและ

วิวัฒนาการของดาวการเคล่ือนที่ของดาว  ดาราจักร  วัตถุ

นอกดาราจักรของเรา  เอกภพและจักรวาลวิทยา 

PH 5105 ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 1(Astronomy and 

Space Technology 1) 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเรื่องตอไปน้ีทรงกลมทองฟาและระบบ

พิกัดทองฟา แผนที่ดาว กลุมดาวที่สําคัญและการบอกทิศทางโดย

อาศัยดวงดาว กลองโทรทรรศนและทัศนูปกรณ ดวงอาทิตย 

ระบบสุริยะ ดาวฤกษ ดาราจักรทางชางเผือก ดาราจักรและ

จักรวาล ดาวเทียม ภัยพิบัติจากอวกาศและแนวทางปองกัน  

เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต 

ไมมี PH 5106 ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 2(Astronomy and 

Space Technology 2) 

การกําหนดตําแหนงของวัตถุทองฟา เครื่องมือทางดาราศาสตร กฎ

การเคล่ือนที่ ระบบโลก-ดวงจันทรระบบสุริยะคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 

ความสวางและสเปกตรัมของดาว อุณหภูมิของดาว โครงสรางและ

วิวัฒนาการของดาว ดาวแปรแสง การเคล่ือนที่ของดาวดาวคูดารา

จักร วัตถุนอกดาราจักรของเรา เอกภพและจักรวาลวิทยา ยาน

อวกาศ สถานีอวกาศ เครื่องมือในการสํารวจอวกาศ เทคโนโลยี

อวกาศและการประยุกต   
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PH5204 ฟสิกสสุขภาพและการปองกันรังสี (Health Physics 

and Radiation Protection) 

อันตรายของรังสีตอส่ิงมีชีวิต  อุบัติเหตุเก่ียวกับรังสี  การใช

เครื่องมือและอุปกรณปองกันอันตรายจากรังสี  การหา

ปริมาณรังสี  วิธีขจัดกากกัมมันตรังสี  กฎหมายเก่ียวกับการ

ใชรังสี 

 

PH5204 พลังงานนิวเคลียรเพื่อการพัฒนาประเทศ (Nuclear 

Energy for Country Development)  

การนําพลังงานนิวเคลียรไปใชผลิตกระแสไฟฟาในสภาวะปกติและ

สงคราม เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรประเภทตาง ๆ การนําพลังงาน

นิวเคลียรไปใชในกิจการตาง ๆ เชน การทหาร การแพทย การ

อุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร เครื่องประดับ และอัญมณี 

การพิสูจนศพอาวุธนิวเคลียรกับความม่ันคงของประเทศ การนํา

อาวุธนิวเคลียรไปใชในทางสันติ ผลที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียร การ

ปองกันรังสีนิวเคลียร ภัยกอการรายจากอาวุธนิวเคลียร สนธิสัญญา

การหามทดลองอาวุธนิวเคลียรแบบสมบูรณ 

 

ไมมี PH 5210 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจําวัน  

(Electrical and Electronic For Everyday Life) 

ศึกษาเก่ียวกับ ไฟฟากําลัง ระบบการสงจายไฟฟา อุปกรณไฟฟา 

ความปลอดภัยในการใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสในยุคปจจุบัน 

 

ไมมี PH 5910 ดาราศาสตรและการประยุกตทั่วไป 

(Astronomy and its General Application) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสังเกตปรากฏการณบนทองฟา ทรง

กลมทองฟา แผนที่ดาว กลุมดาว การใชกลองสองตา กลอง

โทรทรรศน การถายภาพทางดาราศาสตร ระบบสุริยะ ดาวฤกษ 

ดาราจักร เทคโนโลยีอวกาศ  ดาวเทียม ยานอวกาศ การ

ประยุกตใชในดานวิทยาศาสตร ศาสนา การคมนาคม การขนสง 

และการทหาร 

ไมมี CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ 

ประวัติเหตุการณที่สําคัญของการใชอาวุธเคมี-อาวุธชีวภาพ ลักษณะและ

ประเภทของอาวุธเคมี-อาวุธชีวภาพ การเตรียมความพรอมและปองกันภัย

จากอาวุธเคมี-อาวุธชีวภาพ 

ไมมี CH 5608 ความปลอดภัยและการปองกันภัยจากสารเคมีและวัตถุ

ระเบดิ 

ศึกษาความเปนพิษของสารที่ใหพลังงานสูง ความปลอดภัยในการบรรจุ 

การเก็บรักษา การขนสง การกําจัด การทําลาย การเส่ือมสภาพของ
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สารเคมีและวัตถุระเบิด การตรวจสอบและการจําแนกชนิดของวัตถุระเบิด 

 

ไมมี CH 5609 เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)  

ศึกษากระบวนการทางเคมี เพื่อการผลิตผลิตภัณฑเคมีในอุตสาหกรรม

ตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหารกระปอง อุตสาหกรรมการหมัก 

อุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมแกวและเซรามิกซ อุตสาหกรรม

ทางทหารเปนตน 

ไมมี CH 5610 เคมีเกษตร(Agricultural Chemistry) 

ศึกษาสมบัติทางเคมีของวัสดุและผลิตผลทางการเกษตร หลักการ 

และการปฏิบัติในการวิเคราะหเก่ียวกับการเกษตร การวิเคราะหปุย 

ดิน ผลิตผลพืช วัตถุมีพิษ 

ไมมี CH 5611 เคมีส่ิงแวดลอม (Environmental Chemistry) 

ศึกษาสมบัติทางเคมีสาเหตุกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นใน

ส่ิงแวดลอมและผลกระทบของสารมลพิษที่มีตอส่ิงแวดลอมไดแก 

อากาศ ดิน และนํ้า ตลอดจนแนวทางการแกไขและการควบคุม

มลพิษ 

ไมมี CH 5612 เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) 

พื้นฐานและทฤษฎีการหมัก การเจริญเติบโตของจุลินทรีย การ

ปรับปรุงพันธุจุลินทรีย ที่ใชในอุตสาหกรรมและในสงครามชีวภาพ ถัง

หมักและการใชงาน กระบวนการหมักแอลกอฮอลเพื่อเปนพลังงาน

และเครื่องดื่ม อาหารประเภทไมมีแอลกอฮอล การหมักหญาเพื่อเปน

อาหารสัตว แก็สชีวภาพ การเก็บเก่ียวผลิตภัณฑจากการหมัก 

ปฏิบัติการ หมักอาหาร ซีอ๊ิว นํ้าปลา ไวน เหลา เบียร นํ้าสม วุน

สวรรค ไสกรอกการกล่ันแอลกอฮอลและวิเคราะหแอลกอฮอล จาก

ผลิตผลการหมัก รวมถึงวิธีการบําบัดนํ้าเสียจากการหมัก 

ไมมี CH 5613 เคมีวัตถุระเบิดเบื้องตน (introduction to Explosive 

Chemistry) 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับวัตถุระเบิด การจําแนกวัตถุระเบิด อันตรายจาก

วัตถุระเบิด ความปลอดภัยและการปองกันภัยจากวัตถุระเบิด 

ไมมี ES 5001 ประเด็นและปญหาดานส่ิงแวดลอมรวมสมัย

(Contemporary Environmental Issues and Problems) 

ศึกษาประเด็นและปญหารวมสมัยทางดานส่ิงแวดลอมที่ทันตอ

เหตุการณ และแนวทางปฏิบัติทั้งระดับชาติและระดับโลก โดยใช

บทความภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อใหนักเรียนนายรอยได

ความรูทั้งทางดานประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของโดยตรง



111 

 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (4 ป) หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 (5 ป) 

 

กับส่ิงแวดลอมในเวลาเดียวกัน ประเด็นปญหาที่นํามาศึกษาจะ

ไดรับการวิเคราะหวาขัดแยงอยางไร เพียงไร ตอแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ES2401 การจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ(Natural  

Resources Management  and Conservation  ) 

ศึกษาเก่ียวกับความหมายประเภท และความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เชน ดิน นํ้า   ปาไม แรธาตุ สัตวปา 

และพลังงาน ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

ส่ิงแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาต ิความเส่ือมโทรมของ

ส่ิงแวดลอมที่สืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมของมนุษย  รวมถึงปจจัย

และกระบวนการที่ทําใหเกิดปญหา นอกจากน้ียังศึกษาแนวคิด

และหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิการวางแผนจัดการ

ส่ิงแวดลอม แนวคิดนโยบายแผนงานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ES 5106 การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ(Natural  

Resources Conservation  and  Management) 

ศึกษาเก่ียวกับความหมายประเภท และความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ เชน ดิน นํ้า ปาไม แรธาตุ สัตวปา และ

พลังงาน ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

ส่ิงแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาติ ความเส่ือมโทรมของ

ส่ิงแวดลอมที่สืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมของมนุษย รวมถึงปจจัย

และกระบวนการที่ทําใหเกิดปญหา นอกจากน้ียังศึกษาแนวคิด

และหลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนจัดการ

ส่ิงแวดลอม แนวคิดนโยบายแผนงานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ไมมี ES 5301 เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย(Wastewater Treatment 

Technology) 

การออกแบบเบื้องตนการควบคุมตรวจสอบแกไขและบํารุงรักษา

ระบบรวบรวมและระบบบําบัดนํ้าเสียการลดนํ้าเสียที่แหลงกําเนิด

เทคโนโลยีในการบําบัดนํ้าเสียแบบตางๆการนํานํ้าเสียกลับมาใช

ประโยชนมีการศึกษานอกสถานที่ 

ไมมี ES 5401 การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย(Solid and 

Hazardous Waste Management) 

ศึกษาการเกิดขยะ ชนิด ปริมาณ และองคประกอบของขยะทั้ง

ดานเคมี และ กายภาพ และความสําคัญที่นํามาใชในการวาง

แผนการจัดการขยะ อันไดแก การจัดเก็บ การรวบรวม คัดแยก 

และการจัดการของเสียอันตราย รวมทั้งขยะติดเชื้อ การลดของ

เสีย และ การนําของเสียกลับมาใชประโยชน ศึกษาถึงอัตราการ

เกิดขยะ ตลอดจนศึกษากระบวนการในการกําจัดขยะ และ ขยะ

อันตราย 

ไมมี ES 5403 เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการส่ิงแวดลอม

(Environmental Management by Biotechnology) 

เปนการศึกษาเก่ียวกับการนําความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ มา

ใชในดานการจัดการส่ิงแวดลอม เพื่อลดปญหาทางดาน

ส่ิงแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปล่ียนใหเกิด

ประโยชนสูงขึ้นหรือมีมูลคาเพิ่มขี้นเชน การเปล่ียนขยะเปยกหรือ
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ของเสียอินทรียมาเขาสูกระบวนการหมักจนเกิดเปนกาซมีเทน 

การเปล่ียนผลผลิตทางการเกษตรที่อนาคตอาจเปนของเสียมาผลิต

ไวน ขาวหมากหรือสาโท หรือเขาสูกระบวนการทาง

เทคโนโลยีชีวภาพตางๆ เพื่อลดปญหาขยะ  

 

 

ไมมี ES 5601 มลพิษทางนํ้า (Water Pollution)  

แหลงกําเนิดสาเหตุและผลกระทบของมลพิษในแหลงนํ้าแนวทาง

และหลักการในการควบคุมและปองกันมลพิษทางนํ้าหลักการ

เบื้องตนของระบบบําบัดนํ้าเสียกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการ

มลพิษทางนํ้าการคํานวณและแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่

เก่ียวของกับการควบคุมมลพิษทางนํ้า  

ไมมี ES 5303    การจัดการคุณภาพนํ้า   (Water Quality 

Management 

ศึกษาคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของแหลงนํ้า

ตางๆ  ศึกษากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตนํ้าประปา

ภูมิภาคและประปาชุมชน ศึกษาแหลงกําเนิดนํ้าเสีย การจําแนก

ประเภทนํ้าเสีย มาตรฐานและแนวโนมมลพิษทางนํ้า ผลของ

มลพิษทางนํ้ารวมถึงการควบคุมและจัดการดวยเทคโนโลยีตาง ๆ 

สําหรับใชในการบําบัดนํ้าเสีย 

ไมมี ES 5304     ศาสตรเพื่อความยั่งยืนของสังคมโลก(Apply 

Science and Technology for Sustainable Development) 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และการประยุกตใชศาสตรแขนง

ตางๆ เพื่อไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดแก นิเวศวิทยา พลังงานและ

เทคโนโลยีสะอาด ความเชื่อมโยงระหวางอาหาร การเกษตรและ

ส่ิงแวดลอม การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม การเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการจัดการ สังคมคารบอนต่ํา เศรษฐกิจสี

เขีย ว ตลอดจนศึกษาห ลักปรัชญาเศรษฐ กิจพอเพียง ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการจัดการดิน นํ้า ปาไม 

ไมมี ES 5501 การบริหารโครงการส่ิงแวดลอมเพื่อความยั่งยืน

(Environmental Project Management for Sustainability) 

เปนการศึกษาเก่ียวกับ ที่มาและหลักการการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับโครงการและการบริหารโครงการส่ิงแวดลอม 

การประยุกตหลักการการพัฒนาอยางยั่งยืนมาใชในการบริหาร 
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โครงการดานส่ิงแวดลอม การวางแผนโครงการ การวิเคราะหและ

ประเมินโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัต ิการติดตามตรวจสอบ 

และประเมินผลโครงการกรณีศึกษาดานการบริหารโครงการดาน

ส่ิงแวดลอม 

ไมมี ES 5801  อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ(Food and 

Nutrition for Health)  

ศึกษาหลักโภชนาการ ประเภทของอาหารและสารอาหารที่มีประโยชนตอ

รางกาย ความสําคัญของอาหารและโภชนาการที่มีตอสุขภาพอนามัย  

สารพิษในอาหาร หลักการเลือกปฏิบัติที่ถูกตองเก่ียวกับการเลือก

บริโภคอาหาร เทคโนโลยีการอาหารและกระบวนการผลิตที่ชวย

รักษาคุณคาทางโภชนาการ  

ไมมี ES 5802 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)  

ความหมายและประโยชนของการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช การเตรียม

หองและเครื่องมือในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช อาหารสําหรับการ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช การเตรียมชิ้นสวนพืชสําหรับการเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช และการยายปลูก 

ไมมี ES 5803 การผลิตเห็ด  (Mushroom Production) 

ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนความสําคัญของ

เห็ด ซีววิทยาของเห็ดสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการเพาะเห็ด 

วิธีการเพาะเชื้อเห็ดและการถายเชื้อเห็ดเพื่อการเพาะปลูก 

ตลอดจนเห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจไทย และเห็ดพิษ 

ไมมี ES 5804 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องตนสําหรับการประยุกตใช

ทางส่ิงแวดลอม    (Introduction to Biology and 

Microbiology for Applied Envirormental Science) 

ศึกษาเก่ียวกับพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับชีววิทยาและจุลชีววิทยา

เบื้องตนของส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 

ดัชนีชีวภาพกับคุณภาพส่ิงแวดลอมรวมถึงกลุมจุลินทรียที่สําคัญใน

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
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1.1 กลุมวิชาทหาร 1.1 กลุมวิชาทหาร 

     - MS 1001การจัดหนวยในกองทัพบกและการอาน

แผนที่ (Organization of the Royal Thai Army 

and Map Reading) 

สวนที่ 1 ศึกษาเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของ

กองทัพบก การพัฒนาดานการทหารของกองทัพบก

จากอดีตจนถึงปจจุบันพอสังเขป  ภารกิจ การจัด ขีด

ความสามารถของแตละหนวยตามกลุมงาน ๗ สวนของ

กองทัพบก 

สวนที่ 2 ศึกษาเก่ียวกับ รายละเอียดขอบระวาง 

ระบบกริดทางทหาร สัญลักษณทางทหาร ความสูงและ

ทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค เข็มทิศเลนเซต

ริกและการใชงานประกอบแผนที่ การฝกวิเคราะหภูมิ

ประเทศบนแผนที่ประกอบภูมิประเทศจริง การกําหนด

จุดที่อยูของตนเอง 

          - MS 1001 กองทัพบกและเหลาทหาร (Organization 

Royal Thai Army and Branch of Service)  

       ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัดสวนราชการ และเหลาทหารของ

กองทัพบก  บทบาทและพันธกิจของเหลาทหารของกองทัพบก  ทั้งใน

ยามปกติและยามสงคราม รวมถึงที่ตั้งของหนวยทหาร และความรู

เบื้องตนของเหลาทหารของกองทัพบก 

 

 

     - MS 1002 หลักพื้นฐานการรบ (Combat 

Fundamental) 

ศึกษาเก่ียวกับการหลักการสงคราม หลักการทาง

ยุทธวิธีของการยุทธตามแบบพื้นฐานการปฏิบัติการรบ

ภายใตสภาพพิเศษ และการใชหมูปนเล็กทางยุทธวิธี 

 

 

 

 

 

 - MS 1002 อาวุธประจํากาย (Infantryman Weapons) 

       ฝกและศึกษาเก่ียวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีด

ความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางานและการใชงาน ประเภทและ

ชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบํารุง การแกไขเหตุ

ติดขัด การใชศูนย การเล็ง การล่ันไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การ

ปรับศูนย การตั้งศูนยรบ ทายิง ของอาวุธประจํากายและอาวุธเพื่อ

ความมุงหมายพิเศษ และการยิงปนดวยกระสุนจริง 

       ฝกและศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะและสวนสําคัญ ขีด

ความสามารถและการใช ลักษณะในการทํางานของลูกระเบิดขวาง

และพลุสัญญาณ หลักพื้นฐานการฝกการขวางลูกระเบิดขวาง     

 

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

     - MS 1003 บุคคลทําการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน (Combat 

Skills of the Soldier) 

       ฝกและศึกษาเก่ียวกับการเคล่ือนที่ การพรางและการสรางที่ม่ัน

รบ การรายงานขาวสารและการจําแนกอาวุธยุทโธปกรณฝายเราและ

ฝายขาศึก บุคคลทําการรบในเวลากลางวันและกลางคืน การฝกบุคคล

เบื้องตนทางยุทธวิธี หนาที่เฉพาะทางเทคนิค 
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- ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MS 1004 การอานแผนที่ (Map Reading) 

       ศึกษาเก่ียวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณตาง  ๆในแผน

ที่  ระบบกริดทางทหาร และวิธีการอานคาพิกัด สัญลักษณทางทหาร 

ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค การฝกวิเคราะห

ภูมิประเทศบนแผนที่ประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติก และ

การใชงานประกอบแผนที่ การเดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบตาง ๆ 

การใชแผนที่และเข็มทิศประกอบภูมิประเทศ การเดินแผนที่ประกอบ

ภูมิประเทศ การกําหนดจุดที่อยูของตนเองและที่หมาย เครื่องหมาย

ทางทหาร แผนบริวาร การศึกษาเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใชในการหา

พิกัดดวยดาวเทียม 

     - ไมมี 

 

 

 

 

     - MS 1005 การขาวเบื้องตน (Basic Intelligent) 

       ศึกษาเก่ียวกับ การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ การรักษา

ความลับของทางราชการ  การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล  

เอกสาร  สถานที่  การปฏิบัติเม่ือเกิดการละเมิดการรักษาความ

ปลอดภัย  และการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการ

ดําเนินการรับ-สงขาว   

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MS 1006 ปอมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง และวัตถุระเบิด

และการทําลาย (Field Fortifications, Obstacle, Camouflage 

and Explosives and Demolitions)          

       ศึกษาหลักการเบื้องตนเก่ียวกับ ปอมสนาม การเลือกที่ม่ันและ

ที่ตั้งอาวุธเรงดวน ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต คู การสรางคู และการกรุ

ลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสรางเครื่องกีดขวางตอตานบุคคล 

เครื่องกีดขวางตอตานยานเกราะ การพรางบุคคล ปอมสนาม 

ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ตั้งกองบัญชาการและตําบลสงกําลัง 

คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะ

และการทํางานของทุนระเบิดและกับระเบิด การติดตั้งและการรื้อถอน

กับระเบิด การตรวจคนและการรื้อถอนทุนระเบิดหรือกับระเบิด และ

การผานสนามทุนระบิด 

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

- MS 1007 การติดตอส่ือสารเบื้องตน  

(Basic Communications) 

       ศึกษาเก่ียวกับ หลักการเบื้องตนของการติดตอส่ือสาร การ

ปฏิบัติงานของศูนยขาว การรักษาความปลอดภัยในการส่ือสาร ระเบียบ

การวิทยุโทรศัพท หมวดส่ือสารกองพันทหารราบ การส่ือสารประเภทสาย 

การส่ือสารประเภทวิทยุ 
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     - ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

           - MS 2001 อาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ 

(Infantry unit Weapons and Fire Control) 

       ฝกและศึกษาเก่ียวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีด

ความสามารถ  ขีปนวิธี  ระบบการทํางานและการใชงาน  ประเภท

และชนิดของกระสุน  การถอดประกอบ  การปรนนิบัติบํารุง  การ

แกไขเหตุติดขัด การฝกใชกลองเล็งและเครื่องเล็ง การฝกหนาที่พล

ประจําปน และ พลประจําเครื่องยิง 

 

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

 

      - MS 2002 การใชยุทโธปกรณของเหลาทหารมา (Calvary 

Materiel Employment) 

       ศึกษาเก่ียวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบงประเภท คุณลักษณะ 

ขีดความสามารถ และหลักนิยมของเหลาทหารมา การจัดกองพล

ทหารมา  กรมทหารมามาตรฐาน กองพันทหารมารถถัง กองพันทหาร

มาบรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารมาลาดตระเวน รวมทั้ง ศึกษา

เก่ียวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถของยานรบในเหลาทหารมา 

การขี่มาเบื้องตน หลักยิงและตรวจการณ พลประจํารถถัง และอาวุธ

ตอสูรถถังขนาดกลาง 

 

     - MS 2003 ยุทธวิธีของหมวดปนเล็กและหมวด

ทหารมา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการสงคราม  หลักนิยมและ

คุณลักษณะของเหลาทหารราบ การจัดหนวยของหมวด

ปนเล็กในกรอบของกองรอยอาวุธเบา รูปขบวนทําการ

รบของหมวดปนเล็กและการใชทัศนะสัญญาณ ระเบียบ

การนําหนวยและคําส่ังยุทธการระดับหมวดปนเล็ก  

หมวดปนเล็กในการเขาตี ตั้งรับ และรนถอย หลักนิยม 

ภารกิจ การจัดของเหลาทหารมา พื้นฐานการปฏิบัติ

ทางยุทธวิธีระดับหมวดทหารมาทั้ง ๓ ประเภท ไดแก 

หมวดรถถัง หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ และ

หมวดทหารมาลาดตระเวน 

          - MS 2003 การปฏิบัติการของทหารชาง (Engineer 

Operations) 

       ศึกษาเก่ียวกับประวัติทหารชางของกองทัพบกไทย ภารกิจ การ

จัด ขีดความสามารถของหนวยทหารชางในระดับตางๆ ของ

กองทัพบก หลักการสนับสนุนการรบของทหารชาง ในการสนับสนุน

การรบดวยวิธีรุก รับ รนถอย และการสนับสนุนการรบในกรณีที่ทหาร

ชางตองจัดกําลังเขาทําการรบอยางทหารราบ 

 

 

 

     - MS 2004 เหลาสนับสนุนการรบ ( Combat 

Support Corps ) 

ทหารปนใหญ (Artillery Corps) ศึกษาเก่ียวกับ 

ประวัติและบทบาทของทหารปนใหญ คุณลักษณะของ

ทหารปนใหญสนาม การจัดหนวยทหารปนใหญใน

          - MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู (Infantry Squad 

Tactics) 

       ศึกษาเก่ียวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหลาทหารราบ 

ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบการนําหนวยและการออกคําส่ัง

ในระดับหมูปนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ(OCOKA) และแงคิดทาง
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กองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปนใหญ

สนาม การจัดทหารปนใหญสนามเขาทําการรบ การ

บังคับบัญชาและการควบคมุ และทหารปนใหญตอสู

อากาศยาน 

ทหารชาง ( Engineer Corps)ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ 

การจัด ขีดความสามารถ หนวยทหารชางในระดับตาง 

ๆ การใชหนวยทหารชางสนับสนุนภารกิจของ

กองทัพบก และการปฏิบัติภารกิจของทหารชางในการ

ปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม 

ทหารส่ือสาร (Signal Corps) ศึกษาเก่ียวกับ การ

ส่ือสารประเภทวิทยุและการส่ือสารประเภทสาย ศูนย

การส่ือสาร หลักนิยมการส่ือสารทางยุทธวิธี กองพัน

ทหารส่ือสารของกองพล ระบบการส่ือสารของกองพล 

และสงครามอิเล็กทรอนิกส 

ทหาร (METT-T)  การฝกทําการรบ หมูและหมวดปนเล็กในการรบขั้น

พื้นฐาน การปฏิบัติงานรวมกับเฮลิคอปเตอร 

 

     - ไมมี 

 

 

 

 

- MS 2005 ปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศยาน (Field 

Artillery and Anti-aircraft Artillery) 

       ศึกษาเก่ียวกับประวัติและบทบาทของทหารปนใหญ คุณลักษณะ

ของทหารปนใหญสนาม การจัดหนวยทหารปนใหญในกองทัพบกไทย 

ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปนใหญสนาม การจัดทหารปนใหญสนาม

เขาทําการรบ การบังคับบัญชาและการควบคุม การตรวจการณของ

ทหารปนใหญ และศัพทที่ใชในสวนยิง ภารกิจ และการจัดหนวยทหาร

ปนใหญตอสูอากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับบัญชา

ของหนวยทหารปนใหญตอสูอากาศยาน ระบบปองกันภัยทางอากาศ

ของประเทศไทย ศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศ กองพันทหารปน

ใหญตอสูอากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณปนใหญตอสูอากาศยาน

ของกองทัพบกไทย ระบบเรดาหในการปองกันภัยทางอากาศของกอง

พลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน และอาวุธนําวิถีตอสูอากาศยาน 

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - MS 3001 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Platoon 

Tactics) 

       ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัดหนวยของหมวดปนเล็ก  และ

หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ในกรอบของกองรอย

อาวุธเบา ระเบียบการนําหนวยและคําส่ังยุทธการระดับหมวดปนเล็ก  

การแกไขปญหาในภูมิประเทศจําลอง การรบดวยวิธีรุก การรบดวยวิธี

รับ การรบดวยวิธีรนถอย ทหารราบยานเกราะ การปฏิบัติงานรวมกับ

เฮลิคอปเตอร การลาดตระเวน 
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- MS 3006  ประวัติศาสตรการสงครามสากล 

(International  War History) 

          ศึกษาเก่ียวกับหลักการสงครามเบื้องตน การ

สงครามในอดีตตั้งแตสมัยอเล็กซานเดอรมหาราชจนถึง

สมัย นโปเลียน สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 สงคราม

เกาหลี และสงครามอาวเปอรเซีย 

 

     - MS 3002 ประวัติศาสตรการสงครามสากล (International 

War History) 

       ศึกษาเก่ียวกับวิชาประวัติศาสตรการสงครามสากล พระเจาอเล็ก

ซานเดอร มหาราช  แมทัพฮันนิบาล แมทัพจูเลียส ซีซาร จักรพรรดเิจง

กิสขาน พระเจาเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโปเลียน โปนาปารด 

สงครามโลกครั้งที ่1 สงครามโลกครัง้ที่ 2 สงครามเกาหลี สงครามอาว

เปอรเซีย การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพรวมกับสหประชาชาติ 

     - MS 3007 ประวัติศาสตรการสงครามไทย  

( Thai War History ) 

          ศึกษาเก่ียวกับหลักการรบของไทย การทัพครั้ง

สําคัญ สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี  กรุงรัตนโกสินทร 

และปจจุบนั 

 

 

 

 

     - MS 3003 ประวัตศิาสตรการสงครามไทย  

(Thai War History    

       ศึกษาเก่ียวกับความเปนมาของชนชาติไทยและการทหารยุค

ตางๆ ยุทธศาสตรและยุทธวิธีของไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร 

หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย 

หลักการรบ ตําราพิชัยสงคราม และการสงครามครั้งสําคัญๆของไทย 

การเสียดินแดน ประวัติบุคคลสําคัญ แมทัพนายกอง การดําเนินกล

ยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม การพัฒนา

ยุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณ ตลอดจนแนวความคิดในการทําสงคราม

ของนักรบในอดีต  

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

- MS 3004 ภูมิศาสตรทางทหาร (Military Geographic) 

       ศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติ  ซ่ึงจะ

มีผลกระทบตอการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนใน

พื้นที่ของแตละกองทัพภาค และชองทางที่สําคัญตามแนวชายแดนที่

ติดกับประเทศเพื่อนบาน  

   - MS 3005 การสงครามพิเศษ ( Special Warfare ) 

ศึกษาเก่ียวกับ  สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร หลัก

พื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ ปจจัยที่มีผลกระทบตอ

การปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษ, บทบาทของหนวย

รบพิเศษ,  ขบวนการตอตาน,  การรบแบบกองโจร, 

สงครามนอกแบบ, การปองกันและปราบปรามการกอ

ความไมสงบ,  การปฏิบัติการจิตวิทยา, ภารกิจ/ขีด

ความสามารถ/การจัดหนวยรบพิเศษระดับกองรอย รพ

ศ. ลงไปจนถึง ชป.รพศ. การควบคุม และบังคับบัญชา

ของหนวยรบพิเศษ 

     - MS 3005 ยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด  

(Calvary Platoon Tactics) 

       ศึกษาเก่ียวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวดทหารมา 

ทั้ง 3 ประเภท ไดแกยุทธวิธีของ หมวดรถถัง, หมวดทหารมาบรรทุก

ยานเกราะ และหมวดทหารมาลาดตระเวน ในการเขาตี ตั้งรับ และรน

ถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารมาลาดตระเวน ในการปฏิบัตภิารกิจ

ลาดตระเวน ระวังปองกัน และเฝาตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองรอย

ชุดรบ 

     - ไมมี 

 

 

     - MS 3006 การส่ือสารทางยุทธวิธี (Tactical 

Communications) 

       ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัด และความรับผิดชอบของทหาร
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ส่ือสารกองพล การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของทหารส่ือสาร สงคราม

อิเล็กทรอนิกส และการสนับสนุนทางการส่ือสาร 

 

     - ไมมี      - MS 4001 การปฏิบัติการพิเศษ (Special  Operations) 

       ศึกษาเก่ียวกับ สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร หลักพื้นฐานการ

ปฏิบัติการพิเศษ ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติการของหนวยรบ

พิเศษ บทบาทของหนวยรบพิเศษ สงครามนอกแบบ การปองกันและ

การปราบปรามการกอความไมสงบ การตอตานการกอการราย การ

ปฏิบัติการจิตวิทยา ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ และการควบคุม

และบังคับบัญชาของหนวยรบพิเศษ 

     - ไมมี      - MS 4002 การตอสูเบ็ดเสร็จ (Total Defense) 

       ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมา การดําเนินงานของ

ยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ และ ยุทธศาสตรพัฒนา โดยนํามา

ปฏิบัติอยางเปนระบบ รวมทั้งแนวพระราชดํารัสกับการนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําไประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

     - ไมมี 

 

     - MS 4003 ทหารเรือ ทหารอากาศ และหนวยงานความม่ันคง

(Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Agencies)

       ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัด โครงสรางกองทัพเรือ ศูนย

ปฏิบัติการกองทัพเรือ และภารกิจ การจัด โครงสรางกองทัพอากาศ 

ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้งการดําเนินงานของหนวยงาน

ดานความม่ันคงอ่ืนๆ 

     - ไมมี 

 

 

 

 

     - MS 4004 การเขียน และบรรยายสรุปทางทหาร (Military 

Briefing and Writing) 

       ศึกษาเก่ียวกับความมุงหมาย  การทําโครงรางการบรรยายสรุป  

แนวทางการเขียน  และ   การบรรยายสรุปทางทหาร การบรรยาย

สรุปขาวสาร การบรรยายสรุปขอตกลงใจ การบรรยายสรุปภารกิจ  

การบรรยายสรุปของฝายอํานวยการ และเทคนิคการบรรยายสรุป 

     - MS 3008 ฝายอํานวยการ (Staff Study) 

          ศึกษาเก่ียวกับ การจัดและการดําเนินงานของ

ฝายอํานวยการในระดับกองพัน  หนาที่และความ

รับผิดชอบของฝายอํานวยการทุกสายงาน การบันทึก

และการปฏิบัติตอหนังสือราชการ เพียงพอใหสามารถ

ทํางานประสานระหวาง หมวด กองรอย กองพันได 

     - MS 4005 ฝายอํานวยการ (Staff Study) 

       ศึกษาเก่ียวกับ การจัดและการดําเนินงานของฝายอํานวยการใน

ระดับกองพัน หนาที่และความรับผิดชอบของฝายอํานวยการทุกสาย

งาน การบันทึกและการปฏิบัติตอหนังสือราชการ เพียงพอใหสามารถ

ทํางานประสานระหวาง หมวด กองรอย กองพันได 

     - MS 4009 เหลาสนับสนุนการชวยรบ ( Combat 

Service Support ) 

          ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัด ขีด

       - ไมมี 
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ความสามารถของหนวยทหารสรรพาวุธ ทหารขนสง 

ทหารพลาธิการ และทหารสารวัตร ทั้งในยามปกติและ

ยามสงคราม หลักพื้นฐาน และนโยบายการสงกําลัง

บํารุงของกองทัพบกไทยในปจจุบัน ภารกิจ การจัด

หนวยสงกําลังบํารุงในกองทัพบกไทย โดยสังเขป 

ระเบียบ คําส่ังที่เก่ียวของกับการสงกําลังบํารุงที่ตอง

ปฏิบัติในระดับกองพัน 

     - MS 4010 วิชาทั่วไป (General Subjects) 

          สวนที่  1  ยุทธศาสตรเบื้องตน  (Strategy) 

ศึกษาเก่ียวกับ พลังอํานาจแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ 

ยุทธศาสตรทหาร และยุทธศาสตรปองกันประเทศ   

สวนที่ 2 การปฏิบัติการขอมูลขาวสาร (Information 

Operation) ศึกษาเก่ียวกับ สภาพแวดลอมของการ

ปฏิบัติการทางภูมิยุทธศาสตร สภาพแวดลอมขาวสาร

ทางทหาร สภาพแวดลอมขอมูลขาวสารทางทหาร ภัย

คุกคามตอโครงสรางพื้นฐานขอมูลขาวสาร การรักษา

ความปลอดภัยขาวสาร และการวางแผน การ

ดําเนินงานตอการปฏิบัติการขาวสาร 

       - ไมมี 

 

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MS 5001 การสงกําลังบํารุง (Logistics) 

       ศึกษาเก่ียวกับหลักพื้นฐาน และ นโยบายการสงกําลังบํารุงของ

กองทัพบกไทยในปจจุบัน ภารกิจ การจัดหนวยสงกําลังบํารุงใน

กองทัพบกไทยโดยสังเขป  ระเบียบ  คําส่ัง  ที่เก่ียวของกับการสง

กําลังบํารุงที่ตองใชปฏิบัติในระดับกองพันทหารราบ แนวทางการ

ปฏิบัติของ  ผบ.มว. ในเรื่องการสงกําลังบํารุง  การสงกําลังบํารุงใน

สถานการณรบตาง ๆ และขบวนสัมภาระ 

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

- MS 5002 การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations)   

       ศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดลอมของการปฏิบัติการขาวสาร ระบบ

ขาวสารและขาวกรอง สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี การรักษาความ

ปลอดภัย  ความไดเปรียบทางขอมูลขาวสาร หลักการพื้นฐาน ทฤษฎี 

หลักนิยม องคประกอบการปฏิบัติการขาวสาร ความสัมพันธระหวาง

องคประกอบของ การปฏิบัติการขาวสาร ระบบขอมูลขาวสารและการ

ปฏิบัติการขาวสารสําหรับหนวยทหารขนาดเล็ก ตลอดจนการ
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ปฏิบัติการขาวสารในอดีต 

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

 

     - MS 5003 ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิกําลังพล (Content 

Military Procedures and Rights Troops)          

       ศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ  

ประเภทงานหนังสือราชการ การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ

ราชการ การจัดทําหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และชั้น

ความลับ การรางและบันทึกหนังสือราชการ การสําเนาและแจกจาย 

สิทธิของกําลังพลดานการเงิน การเบิก – จายเงิน สวัสดิการของรัฐ 

และ การเบิก – จายเงินอ่ืน 

 

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

- MS 5004 การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาค (The 

Functional Practices in Army Area) 

การศึกษาดูงานในหนวยระดับกองทัพภาค และหนวยขึ้นตรงของ

กองทัพภาค  ทั้งหนวยในที่ตั้งปกติ หนวยที่ปฏิบัติราชการสนาม 

หนวยสวนภูมิภาค และหนวยสงกําลังบํารุง  รวมถึงการศึกษาดูงาน

ของเหลาทัพอ่ืน ทั้งกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหนวยงานราชการ 

รวมถึงสถานที่สําคัญในพืน้ที่  

     - ไมมี 

 

 

 

 

 

     - MS 5005 ความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือกรับราชการ(The 

Fundamental of Army Corps)  

       การฝกและศึกษาความรูพื้นฐานของเหลา ทหารราบ ทหารมา 

ทหารปนใหญ ทหารชาง ทหารส่ือสาร ทหารขนสง ทหารสรรพาวุธ 

ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการขาว และทหารแผนที่ ที่

เลือกรับราชการ              
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 อ.ม. วิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524 

   

 กศ.ด. วิชาพัฒน-ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529 

2 พ.อ.หญิง ปยนุช รัตนวิชัย   วท.บ. จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2522 

 

3100500397337   M.Ed. การเรียนการสอน University of Georgia, U.S.A. 2526 

3 พ.อ.ศรศักร ชูสวัสดิ์ รศ. ศศ.บ. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2519 

 

3309900652063 

 

  อ.ม. ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524 

  

    Ph.D.   ประวัติศาสตร University of London, United Kingdom 2542 

4 พ.อ.หญิง ชมนาด เทียมพิภพ ผศ. ศศ.บ. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2526 

 

3100602904246     ศศ.ม.  ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2531 

5 พ.อ.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ   ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2525 

 

3101900577317 

 

  อ.ม. ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531 

  

    Ph.D. ประวัติศาสตร  University of Madison, U.S.A. 2547 

6 พ.ต.หญิง ณัฏฐพร บุนนาค  ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร    2543 

 

6541015919 

  

ร.บ. ความสัมพันธระหวางประเทศและการเมือง

การปกครองเปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   2549 

    

อ.ม. ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2546 



ก-3 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบนัการศึกษา ปการศึกษา 

7 พ.ต.หญิง เอิบบุญ บุลสุข   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2539 

 

3100904286162     กศ.ม. ภาษาศาสตรการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2544 

8 ร.อ.อภิเษก มณเทียรวิเชียรฉาย   B.A.M.A. ประวัติศาสตรสมัยใหม University of Oxford, United Kingdom 2546 

 

3101400678491     อ.ม. ไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

    

MPhil จีนศึกษา University of Cambridge, United Kingdom 2549 

    

Ph.D. ประวัติศาสตร School of Oriental and Afican Studies (SOAS), University 

of London, United Kingdom 

2553 

9 ร.อ.สมโชติ 

3100400157300 

วีรภัทรเวธ 

 

  ค.บ. ประถมศึกษา  

เอกภาษาไทยและสังคมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

  

    อ.ม. ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

10 ร.อ.หญิง ทิพยพาพร อินคุม   ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547 

 

3659900241541     อ.ม. ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 

11 พ.อ.หญิง สุนิสา วรรณชาติ ผศ. อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523 

 

3101900001164     อ.ม. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2526 

12 พ.อ.หญิง ภาวดี ดีพึ่งตน ผศ. อ.บ. ภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2522 

 

5100599148624     อ.ม. ภาษาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525 

  

    Ph.D. Linguistics The University of Kansas, U.S.A. 2535 

13 พ.อ.หญิง บงกช เจริญศรี   อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2523 

 

3101401089112     อ.ม. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2525 



ก-4 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบนัการศึกษา ปการศึกษา 

  

    M.S. Linguistics Georgetown University 2530 

14 พ.อ.หญิง ศิริวรรณ กาญจนโหติ ผศ. ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525 

 

3100100560214     ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2532 

15 พ.อ.หญิง เมธินี เฉลิมวัฒน   อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531 

 

3100200916207     M.S. Curriculum & Instruction Redford University, U.S.A. 2533 

  

    Ed.D. Curriculum & Instruction Virginia Tech, U.S.A. 2543 

16 พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท   อบ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2535 

 

3100903881041     M.A. Early Childhood Webster University, U.S.A. 2538 

17 พ.ท.หญิง จิดาภา ธรรมวิหาร   ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2539 

 

3100201544532     ศศ.ม. การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543 

18 พ.ท.หญิง มนทิรา ยิ้มสมบุญ   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2540 

 

3659900680838     ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543 

19 พ.ท.หญิง วันทนา ปยะพิสุทธ์ิ   กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2539 

 

3160100320311     กศ.ม. ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2543 

20 พ.ต. หญิง งามนิจ สุขเกษม 

 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535 

 

3103403032403 

  

M.S. TESOL  Central Missouri State University, U.S.A. 2548 

    

Ph.D. Composition & TESOL Indiana University of Pennsylvania, U.S.A. 2554 

21 พ.ต.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2543 

 

3100502862622     ศศ.ม. ภาษาศาสตรภาษาไทย      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545 



ก-5 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบนัการศึกษา ปการศึกษา 

22 พ.ต.หญิง ธนิกานต อํานาจศิลปเจริญ   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

 

3250100400267     ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2554 

23 ร.อ.หญิง บุษดี อรสิริวรรณ   ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 

 

3710500039451     อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552 

24 ร.ท.หญิง มัทวัน ชุมทอง    ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545 

 

3199900142211     ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547 

25 ร.ท. หญิง ฉัฐรภรณ ยศสุนทร    ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2547 

 

3101400325629     ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2553 

26 ร.ต. หญิง อําภา ชางเกวียน    ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 2552 

 

1301300035183     กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2556 

27 น.ส. เบญจภรณ พันธุนิล   ศศ.บ. วรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549 

 

4100500095347 

 

  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2557 

28 น.ส. นิสากร พงษสมัครไทย   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

 

3101000659325 

 

  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการส่ือสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

29 พ.อ.เกรียงไกร

3309901842818 

นิตยสุทธิ  ค.บ 

กศ.ม. 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

วิทยาลัยครู นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

2527 

2530 

30 พ.อ.รุงศักดิ ์

3240500368581 

 

จิตตแกว 

 

 วท.บ.(ทบ.) 

MS.CS. 

โยธา 

วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

Western  Michigan University, U.S.A. 

2535 

2546 



ก-6 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบนัการศึกษา ปการศึกษา 

31 พ.อ.สฤษดิ์ 

3180400075737 

ห. เพียรเจริญ 

 

รศ. วท.บ. 

วศ.ม. 

ฟสิกส 

นิวเคลียรเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2521 

2526 

32 พ.อ.ณัฎฐพร สตาภรณ  กศ.บ. การวัดผลประเมินผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 

 3102201095586  ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

33 พ.อ.ชํานาญ 

3160300107858 

สําเภาพอคา 

 

 วท.บ. 

วท.ม. 

ฟสิกส 

ฟสิกสประยุกต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2529 

2542 

34 พ.อ.ธัญญะ 

3100600327331 

โพธ์ิรัง 

 

 วท.บ. 

ศษ.ม. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การสอนวิทยาศาสตร 

.วิทยาลัยครู พระนคร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2534 

2550 

35 พ.อ.สุวัฒนวงศ จันทรฉายแสง  B.S. ฟสิกส Virginia Military Institute, U.S.A. 2542 

 3100601303681  M.S. ออพติกส University of Rochester, U.S.A. 2544 

   ปร.ด. ฟสิกสประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2556 

36 พ.ท.ภัทรพล แววสอน  B.S. ฟสิกส Norwich University Military College of Vermont, U.S.A. 2545 

 3449900214961  M.S. ฟสิกส University of South Carolina, U.S.A. 2547 

37 พ.ต.อภิรักษ แสงกระสินธ  B.S. ไฟฟา National Defense Academy of Japan 2548 

 3120600132793  M.S. ฟสิกส National Defense Academy of Japan 2550 

38 พ.ต.นวพงศ 

1409900159947 

อันสุรีย  B.S. 

M.S. 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

สถาบันทหาร The Citadel, U.S.A.  

Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A. 

2550 

2551 

39 ร.อ.โกมินทร 

3100601930138 

แกวผลึก  วท.บ. 

วท.ม. 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2543 

2547 



ก-7 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบนัการศึกษา ปการศึกษา 

40 ร.อ.เปนไท 

3650100381030 

ปนมวง  วท.บ. 

วท.ม. 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2543 

2547 

41 ร.อ.ภูวเดช สูติปญญา  B.S. ฟสิกสประยุกต National Defense Academy of Japan 2552 

 1309900054551  M.S. ฟสิกสประยุกต National Defense Academy of Japan 2554 

42 ร.อ.ประวิทย ทองพูน 

 

B.S. ฟสิกสประยุกต National Defense Academy of Japan 2552 

 

1100200085686 

 

M.S. ฟสิกสประยุกต National Defense Academy of Japan 2554 

43 พ.อ.หญิง ณัฐสุดา มงคลศิร ิ ผ.ศ. วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2522 

 

3101400217249     M.S. Chemistry University  of  Illinois, U.S.A. 2525 

  

    Ph.D.  Science  Education Oregon State University, U.S.A.   2535 

44 พ.อ.สมปอง วรรณโคตร ร.ศ. กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2521 

 

3311100566793     วท.ม. การสอนเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2527 

  

    วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540 

45 พ.อ.หญิง พัฒนัญญา เลขวัต ศ. กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 2521 

 

3100203671515     กศ.ม. เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2525 

  

    Ph.D.  Chemical Education University  of  Northern Colorado, U.S.A. 2539 

46 พ.อ.หญิง พนิตตา ปญญาดิลก   วท.บ. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2533 

 

3100903730271     M.S. Environmental  Science University  of  New  Heaven, U.S.A. 2540 

47 พ.อ.หญิง ประภารัตน จันทวาลย   พย.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแกน 2535 



ก-8 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบนัการศึกษา ปการศึกษา 

 

3360100582763     วท.ม. เวชศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 

48 พ.อ.เรืองศักดิ์ อยูชา ผศ. วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 

 

3180400229548     วท.ม.  เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 

49 พ.ท.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล   พย.บ. พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2536 

 

3101403032401     วท.ม วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553 

50 พ.ท.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี   วท.บ. เทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 

 

3101700387255     วท.ม. อายุรศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

51 พ.ต.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน   ศษ.บ. การสอนเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2543 

 

3509901059046     ศษ.ม.  การสอนเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2546 

52 พ.ต.หญิง ณัฐมนฑน สมราชล้ีจินดา   วศ.บ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 2547 

 

3600100956245   

 

วศ.ม.  วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549 

53 พ.ต.หญิง พนมวรรณ ปานสีทา   กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 

 

3610300153243     กศ.ม.  เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2547 

  

    ปร.ด. เคมีประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2553 

54 ร.อ.หญิง ปวีณา วัดบัว    วท.บ. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน  2549 

 

3300101098156     วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน  2551 

  

    ปร.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน  2554 

55 ร.ท.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ   วท.บ.  เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2549 



ก-9 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบนัการศึกษา ปการศึกษา 

 

1101400121504     วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 

56 ร.ท.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา 

 

วท.บ.  เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 

 

1199900083847 

  

วท.ม.  เคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556 

57 ร.ท. สุชาติ คลายแกว 

 

วท.บ. เคมี โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 2554 

 

3730200052972 

      58 พ.อ.หญิง อาภัสรา สารลักษณ รศ. ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2530 

 

3120101606897     ศศ.ม. พัมนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2538 

59 พ.อ.สมชาย  เฉกแสงทอง                            

 

น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2523 

 

3100601840678                                  

  

น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 2526 

60 พ.อ.สุวัฒน  เนตรนิยม   น.บ. นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2525 

 

3100602127568 

 

  

    61 พ.อ.หญิง อโณมา   คงตะแบก รศ. ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2527 

 

3101400904106   

 

พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  2531 

62 พ.อ.หญิง นภางค  คงเศรษฐกุล                           รศ. วท.บ. พยาบาลและผดุงครรภ  มหาวิทยาลัยมหิดล 2525 

 

3849900026044                                            

 

  พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2527 

    

ศศ.ม. การเงิน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2532 

    

พศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร  มหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549 

63 พ.อ.ขัตติยพงศ ภักดีชน   ศษ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 2527 

 

3800900782452     ศศ.ม. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2540 



ก-10 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบนัการศึกษา ปการศึกษา 

64 พ.อ.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ รศ. อบ.. สังคมศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2529 

 

3149900562210     สส.ม พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2533 

65 พ.อ.หญิง วิลาสินี ตรัยอนงคภัทร ผศ. MBA. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2537 

 

3250100374452     BA. ธุรกิจอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2535 

66 พ.อ.หญิง ฉัตรแกว บุลสุข   รบ. การปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2534 

 

3509901273111     รม. การปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 

67 พ.อ.ยุทธพงษ วงศอํามาตย   วทบ.(ทบ.) บริหารรัฐกิจ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 2540 

 

3310401329846             

68  พ.อ.พลพัต รัตนอนันต 

 

B.E.  Civil  University of New South Wales, Australia 2541 

 

3100501864770 

  

M.Eng.Sci   Civil  University of New South Wales, Australia 2543 

    

ศ.ม.   เศรษฐศาสตรธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2549 

    

Ph.D.    Economic สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2557 

69 พ.อ.หญิง ขวัญสุชา หงษไกรเลิศ 

 

อบ. ภาษาอังกฤษ/ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2537 

 

3101401255136 

  

MA International Studies and Diplomacy University of London, United Kingdom 2540 

70 พ.ท.หญิง สาธนี   แกวสืบ 

 

ศบ. เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2531 

 

3100500594337 

  

พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  2534 

71 พ.ท.หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม                       

 

ร.บ. การระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2540 

 

3100201733513 

  

ศศ.ม. ยุโรปศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2543 

    

M.S. Management University of Saint Mary, Kansas U.S.A. 2547 



ก-11 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบนัการศึกษา ปการศึกษา 

72 พ.ท.หญิง ออมณี   โรจนาปยาวงศ   วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2539 

 

3269900004488     M.S.A International  Administration Central Michigan University, U.S.A. 2542 

73 พ.ท.แดง ศรีอรุโนภาส   ศ.บ. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 

 

3101200224858     รปม. นโยบายสาธาณะ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2550 

74 พ.ท.หญิง สาริณี  ไกรสังเกตุ ผศ. ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร  2536 

 

3120100867026 

  

ศศ.ม. บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2544 

    

รป.ม. บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

75 พ.ท.หญิง อารียวรรณ   สุทธิพงศพันธ 

 

วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2543 

 

3260300046831 

  

วท.ม. เศรษฐศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2547 

76 พ.ท.ถนัดกิจ ยามาลี   ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534 

 

3110400731332     กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2543 

 

      นบ. นิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 

77 พ.ต.หญิง ชัญญาพัทธ วิพฒันานันทกุล ผศ. วท.บ. วิทยาศาสตรชีวการแพทย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

 

3101201146708   

 

วท.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยเซอรล่ีย 2546 

    

ปร.ด. เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553 

78 พ.ต.ฐนัส มานุวงศ 

 

ศศ.บ. ภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2541 

 

3100200282941   

 

สค.ม. สังคมวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 

 

    

 

ศศ.ม. พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2552 

79 พ.ต.หญิง สิริกาญจน เอ่ียมอาจหาญ ผศ. ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2542 



ก-12 

 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบนัการศึกษา ปการศึกษา 

 

3260100067100     ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2545 

   

  ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2555 

80 ร.อ.หญิง ดลยา เบญจาศิริชัย   ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

 

3100902963221     ศศ.ม. ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548 

81 ร.อ.หญิง ณริตศา สายสะอาด   บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2548 

 

3559900133455     ศศ.ม. การบริหารธุรกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550 

 

      น.บ. นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2556 

82 ร.อ.หญิง เพ็ญพรรณ เสนารักษ 

 

นศ.บ. การประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยบูรพา  2546 

 

3200100614585 

  

นศ.ม. การโฆษณา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548 

    

ปร.ด. ส่ือสารมวลชน วิชาเอกส่ือสารการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2554 

83 ร.ท.ภริลพัจ  จักรแสน 

 

ร.บ. การปกครอง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549 

 

3100500412832                                    

  

ศศ.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2553 

84 ร.ท.หญิง ชัชชนก   เตชะวณิช 

 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยรังสิต 2541 

 

3630100136124 

  

กจ.ม. การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ข 

คําอธิบายรายวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข - 2 

 
กลุมวิชาสังคมศาสตร 

SS 1001 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (Principles of Jurisprudence)    3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา :  ศึกษาความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท และศักด์ิของกฎหมาย ขอบเขตการ

ใชกฎหมาย การบังคับใชและการยกเลิกกฎหมาย ความจําเปนและประโยชนของการเรียนกฎหมาย ระบบ

กระบวนการยุติธรรมไทย ระบบศาลของไทย หลักกฎหมายทั่วไปที่สําคัญของกฎหมายแพง กฎหมายอาญา

ภาคทั่วไป และกฎหมายอาญาภาคความผิดเฉพาะมาตราที่สําคัญ รวมถึงศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จําคุก คน ปลอยช่ัวคราว 

 

SS 1201 หลักรัฐศาสตร (Principles of Political Science)    2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : การเรียนการสอนน้ีเปนพื้นฐานวาดวย เรื่องของการเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษา

เรื่องของรัฐอันไดแก การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อํานาจรัฐ และศึกษาเรื่องของระบบการเมืองในฐานะที่

เปนระบบยอยของระบบสังคม ซึ่งมีหนาที่ในการที่จะนําสังคมใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว ศึกษาหนาที่ของ

สถาบันทางการเมืองตาง ๆ  

 

SS 4105 เศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน (Basic  Economics)             2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาความหมายของเศรษฐศาสตร อุปสงคและอุปทาน ดุลยภาพ ความยืดหยุน 

พฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิตตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดผูกขาด ตลาดผูขายนอย

ราย และตลาดผูขายมากราย ศึกษาความหมายของรายไดประชาชาติ  การคํานวณรายไดประชาชาติ การ

บริโภค การออม การลงทุน การศึกษาตลาดเงินและตลาดทุน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เงินฝด

และเงินเฟอ เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยภาครัฐ 

 

SS 5004  กฎหมายทหาร และกฎหมายท่ีจําเปนในการรับราชการทหาร   2 (2-0-4) 

             (Military law and essential law in military service) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร พระราชบัญญัติวาดวยวินัย

ทหาร  กฎอัยการศึก  พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร กฎ

การใชกําลัง และกฎหมายที่จําเปนในการรับราชการทหาร  เชน พระราชกําหนดการบริหารราชการใน

สถานการณฉุกเฉิน กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  กฎหมาย

เกี่ยวกับแรงงานตางดาว กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับเด็กสตรีและการคามนุษย กฎหมาย

เกี่ยวกับปาไม พระราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง  คดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับการ
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ฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

หลักกฎหมายปกครอง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

ทหาร พ.ศ.2521 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 และพระราชกฤษฎีกา

แบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวราชการกลาโหม 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies)  2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาเรื่องไทยในหลายดาน ไดแก การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่นคง ภูมิปญญา วรรณคดีไทย ซึ่งเปนผลมาจาก

การศึกษาของศาสตรหลายสาขา เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร มานุษยวิทยา รัฐศาสตร เพื่อช้ีใหเห็นอัต

ลักษณและพัฒนาการของสังคมไทยปจจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและทองถ่ิน 

เชน จังหวัดนครนายก 

 

HI 4105 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian History)  2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาประวัติศาสตรประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย 

มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส นับต้ังแตยุคโบราณจนถึงปจจุบัน เพื่อช้ีใหเห็นถึงพัฒนาการ

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคดังกลาวภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะ

นับต้ังแตยุคลาอาณานิคม การตอสูเพื่อเอกราชและการยึดครองของญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 

การสรางและพัฒนาประเทศในยุคสงครามเย็นและหลังยุคสงครามเย็น การรวมมือภายในภูมิภาคเปนม

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และปญหาความมั่นคงภายในภูมิภาคในกระแสการกอการราย

ในโลกปจจุบัน 

 

HI 5002 ประวัติศาสตรรวมสมัย (Contemporary History)  2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาสถานการณโลกปจจุบันที่เปนประเด็นปญหาและมีความสําคัญตอความมั่นคง

ของโลกในภูมิภาคตางๆ และประเทศไทย โดยเนนถึงรากเหงาของปญหาและช้ีใหเห็นความเกี่ยวพันทาง

ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลตอสถานการณเหลาน้ัน เชน บทบาท

ของชาติมหาอํานาจ เชน สหรัฐอเมริกา จีน องคการระหวางประเทศ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดานอื่น ๆ เชน เทคโนโลยี และเหตุการณปจจุบันที่สงผลกระทบตอประเทศไทย 

 

 



ข - 4 

 
กลุมวิชาภาษาศาสตร 

LG 1001  ภาษาไทย 1 (Thai 1)  2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาและฝกฝนทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองเพื่อใหการสื่อสารสัมฤทธ์ิผล ไดแก 

การฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การอานออกเสียง และการอานในใจ การใชถอยคําราชาศัพท การเขียนสะกด

คําใหถูกตอง การเขียนยอหนา การใชสํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพยและการพูดในโอกาสตางๆ 

 

LG 5002  ภาษาไทย 2 ( Thai 2)  2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : LG 1001 

 เน้ือหา :  ศึกษาตอจากภาษาไทย 1   เปนการฝกทักษะการใชภาษาไทยที่นักเรียนนายรอยจัก

ตองนํามาใชในชีวิตประจําวัน   ไดแก การฟงอยางมีวิจารณญาณ การอานและวิจารณวรรณกรรม การใช

ถอยคําราชาศัพทใหถูกตองเหมาะสมแกบุคคล การยอความ การเขียนหนังสือราชการ การพูดอภิปราย 

และการทําหนาที่พิธีกร 

 

LG 2001 การพัฒนาดานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด      2 (2-0) 

  (Personality Development and Speaking skill)  

วิชาพ้ืนฐานบังคับ  : - 

เน้ือหา : ศึกษาความหมายและทักษะการพูด  การสรางบุคลิกภาพในการพูด  การใชเสียง กริยาทาทาง 

การสรางความมั่นใจ  การใชภาษาและกลวิธีในการพูด  การเตรียมการพูด  การฝกพูดในสถานการณตาง ๆ 

เชน การกลาวแนะนําและกลาวขอบคุณวิทยากร การกลาวตอนรับ  การบรรยายสรุป  การนําเสนอผลงาน 

ฯลฯ การประเมินผลการพูดและปรับปรุงการพูด เพื่อใหการพูดสัมฤทธ์ิผล 

 

LG 1101  ภาษาอังกฤษ 1 ( English 1)   1 (1-1-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา :  ฝกการอานออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ การออกเสียงคํา ซึ่ง

ประกอบดวยการลงเสียงหนัก เสียงทายคํา ฝกอานประโยคและยอหนาสั้นๆ ศึกษารูปประโยคพื้นฐานใน

ภาษาอังกฤษ และเริ่มอานขอความสั้นๆ เชน ปายประกาศ สลากยา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 

LG 1102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2 )            1 (1-1-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : LG 1101 

 เน้ือหา : ศึกษาตอจากภาษาอังกฤษ 1 โดยฝกเทคนิคการอานเพื่อเขาใจความหมาย ซึ่ง

ประกอบดวย การเดาความหมายคํา การใชคําแทนเพื่ออางอิง การอานเพื่อจับใจความสําคัญและหาขอมูล
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เฉพาะ การอานเพื่อแยกแยะระหวางขอมูลที่ เปนขอเท็จจริงกับความคิดเห็น และการอานเพื่อหา

ความหมายแฝง 

 

LG 2103  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)                     1 (1-1-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ   :  LG 1102 

 เน้ือหา : พัฒนาการใชรูปแบบ โครงสรางและหนาที่ทางภาษาเพื่อการสื่อสารใหถูกตอง โดย

การฝกทักษะทั้ง 4 เพื่อสรางประสบการณการเรียนรูจากการฟงและการอานจากแหลงขอมูลตาง ๆ ให

สามารถนํามาใชในการสนทนา อธิบาย บรรยาย และสรุปความ ศึกษาเรื่องราวและคําศัพทในการฝกทาง

ทหาร 

 

LG 2104  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)             1 (1-1-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  LG 2103 

 เน้ือหา : ศึกษารปูแบบและหนาที่ทางภาษาตอจากภาษาอังกฤษ 3 เรียนรูเทคนิคการฟง การ

พูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงข้ึน สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึก การ

เสนอแนะ การตีความจากขอมูลที่ฟงและอาน เพื่อสรางประสบการณสําหรับการนําไปใชในชีวิตจริง ศึกษา

เรื่องราว และคําศัพทในการฝกทางทหารเพิ่มเติม 

 

LG 3105  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5 )               1 (1-1-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  LG 2104 

 เน้ือหา : ฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ในเชิงวิเคราะห วิจารณ สรุป และ

ประเมินขอมูล ฝกบรรยายสั้น ๆ ศึกษาคําศัพทที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติประจําทางทหาร 

 

LG 3106   ภาษาอังกฤษ 6 ( English 6 )               1 (1-1-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  LG 3105  

 เน้ือหา : ฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตอจากภาษาอังกฤษ 5 ฝกบรรยายเหตุการณที่

เปนอดีต และคาดคะเนเหตุการณที่อาจเกิดข้ึน ฝกใชภาษาในการแกปญหา ช้ีแจงเหตุผลในประเด็นตาง ๆ 

ศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณของทหาร 

 

LG 4107  ภาษาอังกฤษ 7 (English 7 )   1 (1-1-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  : LG 3106 

 เน้ือหา : พัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยเนนการสนทนาโตตอบและ

แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห วิจารณ เพื่อใหเกิดความชํานาญในการติดตอสื่อสาร ศึกษาและฝกฝนการ

เขียนยอหนาและการเขียนเรียงความ ศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม 
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LG 4108  ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)   1 (1-1-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  : LG 4107  

เน้ือหา : ฝกการใชภาษาเพื่อการติดตอสื่อสารตอจากภาษาอังกฤษ 7 ฝกแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับเรื่องที่อานหรือฟง ฝกการเขียนสรุปความ การเขียนจดหมาย และการเขียนเพื่อจูงใจผูอาน ศึกษา

และฝกการบรรยายสรุปทางทหาร 

 

LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)        1 (1-1-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  : LG 4108  

เน้ือหา : ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใชในเหตุการณรวมสมัย โดยฝกทักษะทั้ง 4 คือ การฟง พูด อาน เขียน โดย

ใหผูเรียนเสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฟงและอาน รวมถึงเขียนสรุปสิ่งที่ไดศึกษาเปนยอหนาสั้นๆ 

 

LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10 (English 10)      1 (1-1-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  : LG 5109  

 เน้ือหา : ศึกษาเทคนิคการพูดในที่สาธารณะและการใชภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ฝก

ทักษะเพื่อเตรียมความพรอมรับการทดสอบภาษาอังกฤษ 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 

TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Technology for Everyday Life)  3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  : - 

 เน้ือหา : ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน ในเรือ่งตาง ๆ ไดแก การจัดการทรัพยากร

นํ้า การใชและจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ อาหารและสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เทคโนโลยีรีไซเคิล การสือ่สาร  การรบั – สงขอมลู   การรักษาความปลอดภัยทางการ

ติดตอสือ่สาร คอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานวัสดุศาสตร การขนสง การจัดการขนสงที่มปีระสิทธิภาพ 

เทคโนโลยีของวัสดุทางวิศวกรรม เชน คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ ไดแก ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (RS) และระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 

(GPS) 

 

กลุมวิชาพลศึกษา 

PE 1001   พลศึกษา 1 (Physical Education 1)      1 (0-2-1) 

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -    

 เน้ือหา : วายนํ้า 1 (Swimming 1)  ศึกษาประวัติความเปนมา ฝกทักษะเบื้องตนของการวายนํ้า 

ความรู ความเขาใจ และเทคนิคของการวายนํ้าแบบตาง ๆ เรียนรูเทคนิค การสอน และหลักการฝกวายนํ้า 

กติกาวายนํ้าและการจัดการแขงขัน และการนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 
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 กรีฑา (Athletics) ศึกษาประวัติ ประโยชนของกรีฑา การฝกทักษะพื้นฐาน และเทคนิคของ

กรีฑา ทั้งประเภทลู ประเภทลาน  กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน  หลักการ การฝกทักษะและ

เทคนิค  การว่ิงบนถนน เดิน ว่ิงขามทุง ว่ิงภูเขา  การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแตละประเภท 

การเก็บรักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน และความปลอดภัยในการเลนกรีฑา การนํา

ความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 

PE 1002   พลศึกษา 2   (Physical Education 2)      1 (0-2-1)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -       

 เน้ือหา : ยิมนาสติก  (Gymnastics) ประวัติ ประโยชนของกีฬายิมนาสติก ฝกทักษะและ

เทคนิคของกีฬายิมนาสติก ฝกปฏิบัติทักษะการเลนยิมนาสติกใหมีความชํานาญ การเคลื่อนไหวในรูปแบบ

ตางๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ  ระเบียบมารยาทในการฝก และความ

ปลอดภัยในการเลนกีฬายิมนาสติก ปลูกฝงทัศนคติที่ดี และการนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและ

ชีวิตประจําวัน 

 มวยไทย  (Muaythai) ประวัติ ประโยชนของกีฬามวยไทย ฝกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน ความ

ปลอดภัยในการเลนกีฬามวยไทย การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 ฟนดาบ (Fencing) ประวัติความเปนมาของกีฬาฟนดาบ ฝกทักษะพื้นฐานการทรงตัว การ

เคลื่อนไหวในแบบตาง ๆ  เทคนิคการเลนเกมรุก เกมรับ กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสิน และการนําไป

ประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 
 

PE 2003   พลศึกษา 3   (Physical Education 3)     1 (0-2-1)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -       

 เน้ือหา : วายนํ้า 2 (Swimming 2) การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า (Life Saving and 

Water Safety) ความสําคัญ ประโยชนของการชวยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะการชวยชีวิตและ

ความปลอดภัยทางนํ้า ขอควรระวังในการเลนนํ้า หรอืกิจกรรมทางนํ้า การผายปอดและกระตุนหัวใจ การ

เก็บรักษาอุปกรณ ฝกดําน้ํา (Scuba Diving) ประโยชนของดํานํ้า ฝกทักษะและเทคนิคของดํานํ้า การ

เสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน และความ

ปลอดภัยในการดํานํ้า และการนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 กอลฟ 1 (Golf 1) ประวัติความเปนมา ทักษะพื้นฐาน เรียนรูเกี่ยวกับอุปกรณ การบํารุงรักษา

อุปกรณ  กฎ กติกา มารยาทในการเลนกอลฟ  วงสวิง   การนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

 ลีลาศ (Social Dance) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาลีลาศ  กติกามารยาทในการลีลาศ  

การจับคู  ทักษะพื้นฐานการลีลาศประเภท บอลลูม ลาตินอเมริกัน และการลีลาศแบบอื่น ๆ รูปแบบการนํา 

การตามในการลีลาศ และการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 
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PE  2004  พลศึกษา 4   (Physical Education 4)     1 (0-2-1)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -   

 เน้ือหา : มวยสากล (Boxing) ประวัติ ประโยชนของกีฬามวยสากล ฝกทักษะและเทคนิคของ

กีฬามวยสากล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แขงขัน และความปลอดภัยในการเลนกีฬามวยสากล และการนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและ

ชีวิตประจําวัน 

 ยูโด/ไอคิโด (Judo/Aikido) ประวัติ ประโยชนของกีฬายูโด/ไอคิโด ฝกทักษะและเทคนิคของ

กีฬายูโด/ไอคิโด การลมหนาลมหลัง การหมุนตัวทําใหคูตอสูเสียหลัก การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย 

การเก็บรักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน และความปลอดภัยในการเลนกีฬายูโด/ไอคิโด 

การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 อาวุธโบราณ (Club and Sword) ประวัติความเปนมาของอาวุธโบราณชาติไทย  เพื่อใหเห็น

คุณคาและปลูกฝงจิตสํานึกถึงบรรพบุรุษไทย ทักษะพื้นฐานการใชอาวุธโบราณของไทย ฝกทักษะการทรงตัว  

การเคลื่อนไหว และการตอสูประกอบอาวุธตาง ๆ เชน กระบี่ กระบอง พลอง มีดสั้น ไมสั้น และการนําไป

ประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

 

PE  3005  พลศึกษา 5   (Physical Education 5)     1 (0-2-1) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -         

 เน้ือหา : ฟุตบอล (Football) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล ฝกปฏิบัติ เทคนิค

การเลนฟุตบอล กติกาเบื้องตน สรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดี ศึกษาหลักการและวิธีการเลนฟุตบอล  และ

การตัดสินเบื้องตน ตลอดจน การปลูกฝงทัศนคติที่ ดี การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและ

ชีวิตประจําวัน 

 บาสเกตบอล (Basketball) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล ฝกปฏิบัติ เทคนิค

การเลนบาสเกตบอล กติกาเบื้องตน ศึกษาหลักการและวิธีการเลนบาสเกตบอล การแขงขัน และการตัดสิน

เบื้องตน ตลอดจน การปลูกฝงทัศนคติที่ดี การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 การตอสูดวยมือเปลา (1) (Combatives1) (รส.21 – 150) เรียนรูและฝกการใชอาวุธในรางกาย

มนุษย การทําลายจุดออนตาง ๆ ในรางกาย การปองกันหลบหลีก ตอบโต และทําลายระยะประชิดได      

4 ทิศทาง ฝกการเคลื่อนไหว ระเบียบ มารยาทในการฝก ความปลอดภัยในการฝก การเปนผูฝก การนํา

ความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 

PE  3006  พลศึกษา 6   (Physical Education 6)     1 (0-2-1)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -     

 เน้ือหา : รักบี้ฟุตบอล ( Rugby Football) ศึกษาประวัติ ประโยชนของกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝก

ทักษะและเทคนิคของกีฬารักบี้ฟุตบอล การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ กติกา 
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ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน และความปลอดภัยในการเลนกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝกปฏิบัติทักษะการเลน

รักบี้ฟุตบอลใหมีความชํานาญสูงข้ึน ศึกษาการแขงขัน และการตัดสินเบื้องตน ตลอดจนการปลูกฝงทัศนคติ

ที่ดี การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

 วอลเลยบอล (Volleyball) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอล  ฝกทักษะทา

เตรียมพื้นฐานการอันเดอรลูก การเซต การเสริฟ การตบ การสกัดลูกบอลแบบตาง ๆ  กฎ กติกาการแขงขัน 

การตัดสิน และการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

 

PE 4007  พลศึกษา 7   (Physical Education 7)     1 (0-2-1) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -      

 เน้ือหา : ตะกรอ (Takrow) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาตะกรอ เซปก-ตะกอ ตะกรอ

ลอดบวง ตะกรอวงใหญ ตะกรอวงเล็ก และตะกรอเตะทน ฝกทักษะพื้นฐานการเลน กฎ กติกา การเลน

ตะกรอประเภทตาง ๆ  การเปนผูตัดสิน การเปนผูฝกสอน และการควบคุมเกม และการนําไปประยุกตใชใน

การทหารไดอยางถูกตอง 

  ฟุตซอล (Futsal) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตซอล ฝกทักษะพื้นฐานของการเลน   

ฟุตซอลแบบตาง ๆ  เทคนิคการเลนเกมรุก เกมรับ กฎ กติกาการแขงขันและการตัดสิน และการนําไป

ประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

  โปโลนํ้า (Water Polo) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาโปโลนํ้า เรียนรูฝกทักษะพื้นฐานการ

วายนํ้าขณะมีลูกโปโลในรูปแบบตาง ๆ  การสง การรับ ฝกการลอยตัวในนํ้า กฎ กติกาการแขงขัน และการ

ตัดสินการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

 

PE  4008  พลศึกษา 8   (Physical Education 8)     1 (0-2-1)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -     

 เน้ือหา : กอลฟ 2 (Golf 2) ทบทวนทักษะพื้นฐานการเลนแบบตาง ๆ ฝกความชํานาญในการ 

ตีลูกในลักษณะตาง ๆ  ฝกการเลนในสนามจริง กฎ กติกามารยาทในการแขงขัน และการเปนผูตัดสิน การ

นําไปประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

  เทนนิส (Tennis) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาเทนนิส เรียนรูทักษะพื้นฐาน การเลนแบบ

ตาง ๆ การแขงขัน กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณเทนนิส และการนําไป

ประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

  การจัดการแขงขันกีฬา (OrganiZation of Sports competition) หลักการของการจัดการ

แขงขันกีฬา การเขียนโครงการการจัดการแขงขันกีฬา  รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาแบบตางๆ  การ

จัดการแขงขันกีฬาสากล  การดําเนินการจัดการแขงขันแบบตางๆและการนําไปประยุกตใชในการทหารได

อยางถูกตอง 
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PE  5009  พลศึกษา 9   (Physical Education 9)     1 (0-2-1)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -         

 เน้ือหา : แบดมินตัน (Badminton) ศึกษาประวัติความเปนมาของกีฬาแบดมินตันฝกทักษะ

เบื้องตนการเลนลูกตาง ๆ การเลนประเภทเด่ียว การเลนประเภทคู การแขงขัน กฎ กติกาการแขงขัน การ

เปนผูตัดสิน การจัดการแขงขัน และการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

 สันทนาการ (Recreation) ความเปนมาของการนันทนาการ ปรัชญา การเปนผูนําการจัด

กิจกรรมแบบตาง ๆ การบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมบันเทิง เกมนํา กิจกรรมเพื่อการแสดงออกถึงการเปน

ผูนําและผูตามที่ดีเพื่อนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

 

PE  5010  พลศึกษา 10   (Physical Education 10)     1 (0-2-1)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -   

 เน้ือหา : การตอสูดวยมือเปลา (2) (Combatives 2) (รส.21 – 150) ประโยชนของการตอสู

ดวยมือเปลา ฝกทักษะและเทคนิคของการตอสูดวยมือเปลา การปองกันการจูโจมของคูตอสูที่ถืออาวุธ 

เทคนิคการใชอาวุธในรูปแบบตาง ๆ การจับกุม การสังหารฝกใหมีความเช่ือมั่นตนเองใหมีจิตใจกลาหาญรุก

รบและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

  วิทยาศาสตรการกีฬา (Sports  Science) ความหมายของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออก

กําลังกาย หลักการ ขอบขายความรูพื้นฐานในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ บทบาทของวิทยาศาสตรการกีฬาและ

การออกกําลังกายกับการกีฬาเพื่อความเปนเลิศและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ วิวัฒนาการ และการ

ประยุกตใชองคความรูในปจจุบันและอนาคต โดย การฝกดวยนํ้าหนัก (Weight Training) การเสริมสราง

รางกาย (Body Conditioning) และการนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 
 

กลุมวิชาเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

PC 1101  วิชาจิตวิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Psychology)   2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -           

 เน้ือหา : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย สรีรจิตวิทยาและการรับรู

สัญชาตญาณและ การเรียนรู การจูงใจและอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัว ความแตกตางระหวางบุคคล

และเชาวปญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ พฤติกรรมมนุษยในสังคม และการดัดแปลงพฤติกรรม 

 

PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)     1 (1-0-2) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PC 1101                

 เน้ือหา : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม คนกับการเรียนรูทางสังคม แรงจูงใจและ

อิทธิพลทางสังคม การรับรูทางสังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ  อคติและการเลือกปฏิบัติในสังคม

การเมือง กลุมและพลวัตกลุม และความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม 
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PC 3201 วิชาการนําทหาร (Military Leadership)     2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -  

   เน้ือหา : ความมุงหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเปนผูนําทางทหาร พฤติกรรมของ

มนุษย คุณลักษณะของการเปนผูนํา หลักของการเปนผูนํา สิ่งช้ีสอบของการเปนผูนํา ปญหาเกี่ยวกับ

ลักษณะผูนํา ลักษณะผูนําหนวยในระดับกองพันข้ึนไป  ลักษณะผูนําในการรบ 

 

PC 4103 วิชาจิตวิทยาในการปกครอง (Psychology in Administration)  1 (1-0-2) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PC 3102        

  เน้ือหา : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาในการปกครอง แนวคิด ทฤษฎีหลักการผูนํา หลักการ

ปฏิบัติตอคนในปกครอง  หลักการปฏิบัติหนาที่และหลักราชการ  สันติวิธีและการประนีประนอม  จิตวิทยา

ในการปกครองและการบริหารงานทหาร   

 

PC 4301 วิชาครูทหาร (Military Instructor)      2 (2-0-4) 

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -         

  เน้ือหา : ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู 

เทคนิคและวิธีการสอนโดยทั่วไป ข้ันการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู เครื่องชวยฝก (สอน)        

การจัดการฝก  การประมาณสถานการณการฝก การกําหนดการฝกและตารางกําหนดการฝก  การรักษา

มาตรฐานการฝก การคัดเลือกครูและการฝกครู ความมุงหมายในการฝกครู กรรมวิธีตอทหารใหม 

 

PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต (Applied Psychology)    1 (1-0-2) 

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PC 4103        

 เน้ือหา : การซักถาม (ฝกปฏิบัติ)  การฝกพูดวิพากษวิจารณ  การปฏิบัติการทางจิตวิทยา การ

ปฏิบัติการขอมูลขาวสาร  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

MA 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)   3 (3-0-6)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ :  - 

 เน้ือหา :  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน  อนุพันธและการประยุกตของอนุพันธ  ปริพันธไม

จํากัดเขตปริพันธจํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ และการประยุกตของปริพันธจํากัดเขต การหาลิมิตของ

ฟงกชัน รูปแบบไมกําหนดโดยใชกฎของโลปตาล และการหาปริพันธไมตรงแบบ 

 

 

 



ข - 12 

 
MA 2002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)  3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ :  MA 1001  

 เน้ือหา : ลําดับและอนุกรมอนันต  การตรวจสอบการลูเขาของอนุกรมอนันต พิกัดเชิงข้ัว 

เวกเตอร ปริภูมิสามมิติ  ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต ความตอเน่ือง อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร 

และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร 

 

MA 3006 หลักสถิติ (Principle of Statistics)  3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ :  

 เน้ือหา : ความหมาย ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน ข้ันตอนในการ

ใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ การเก็บรวบรวมขอมูล หลักเบื้องตนของการสํารวจตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล

เบื้องตน หลักเบื้องตนของความนาจะเปนการแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงแบบปวซอง และการแจก

แจงแบบปกติ ประชากรและตัวอยาง หลักการประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานสําหรับหน่ึง

ประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  ความถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนอยางงาย 

 

CH 1001  เคมีท่ัวไป  (General Chemistry )  3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม สมบัติของกาซ ของเหลว ของแข็ง สารละลาย  

สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนศาสตรเคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน 

 

CH 1002  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  (General Chemistry Laboratory)  1 (0-2-1) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาเคมีทั่วไป  

 

PH 1001  ฟสิกสท่ัวไป 1 (General  Physics 1)      3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา :  กลศาสตรของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ความ

รอน การสั่นและคลื่น 

 

PH 1002  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 (General Physics Laboratory 1)   1 (0-2-1) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ :- 

 เน้ือหา : ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาฟสิกสทั่วไป 1 
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PH 1003  ฟสิกสท่ัวไป 2 (General Physics 2)      3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1001 

 เน้ือหา : หลักการเบื้องตนของแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐาน

ทางอิเล็กทรอนิกส ทัศนศาสตร ฟสิกสแผนใหม 

 

PH 1004  ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 (General Physics Laboratory 2)   1 (0-2-1) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1002 

 เน้ือหา :  ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาฟสิกสทั่วไป 2 

 

กลุมวิชาแกน 

ES 2101   ชีววิทยาพ้ืนฐาน (Basic Biology)        3 (3-0-6) 

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เซลลของสิ่งมีชีวิต กระบวนการสังเคราะหแสง 

กระบวนการหายใจระดับเซลล การแลกเปลี่ยนกาซ การยอยอาหารและโภชนาการ การรักษาดุลยภาพของ

รางกาย หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของพืชและสัตว และ

วิวัฒนาการ 

 

ES 2102   ปฏิบัติชีววิทยาพ้ืนฐาน (Basic Biological Laboratory)   1 (0-2-1) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาเกี่ยวกับปฏิบัติการที่สอดคลองกับวิชาของชีววิทยาพื้นฐาน (ES 2101) 

ทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

 

CE 2201   การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)    3 (2-3-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  -  

 เน้ือหา  :  การใชเครื่องมือเขียนแบบ ตัวอักษรและตัวเลขในการเขียนแบบ เรขาคณิตสรางรูป  

ทฤษฎีการเขียนแบบรูปชนิดตางๆ  การเขียนภาพฉายระนาบสองมิติ สามมิติ ภาพตัด การเขียนมิติและ

ขอความประกอบแบบ การสเก็ตแบบ ขอตกลงในการเขียนแบบรูปทรวดทรงแบบตาง ๆ  การเขียนแบบวัสดุ

วิศวกรรมและแบบโครงสราง พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 

 

CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)   3 (3-0-6) 

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : 

  เน้ือหา : โครงสรางพื้นฐานของคอมพิวเตอร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลดวย

ภาษาระดับสูงการศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาระดับสูง หัวขอประกอบดวย การศึกษา
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สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม การพิจารณาปญหาเพื่อทําการเขียนผังงาน และการเขียนโปรแกรมอยาง

มีระบบและเปนโครงสราง   

 

EE 3401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน  3 (3-0-6) 

  (Introduction to Information Technology)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : หลักการของเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบันดานฮารดแวร ซอฟตแวร และการสื่อสาร

โทรคมนาคม ระบบเลขฐานสอง การบีบอัดขอมูลมัลติมีเดีย การจัดเก็บขอมูล หลักการทํางานของหนวย

ประมวลผล การแขงขันของเทคโนโลยีตางๆ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกปญหาธุรกิจ การ

วางแผน การพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย ผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศตอบุคคล องคกร และสังคม 

 

SS 4309  หลักพ้ืนฐานการพัฒนา (Principles of Development)   3 (3-0-6)  

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาความหมายของการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนหลักการในการวางแผน

พัฒนา โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมและการบูรณาการองคความรูพื้นฐานมาประยุกตใชในการวาง

แผนการพัฒนา พรอมทั้งศึกษาวิธีการ การประเมินผล และปรากฏการณทางสังคมที่มีความเกี่ยวของ

เช่ือมโยงกับการพัฒนามาเปนกรณีศึกษา  

 

กลุมวิชาเฉพาะ 

ES 2103  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental Science)             3 (3–0-6)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ความสําคัญของ

สิ่งแวดลอม  ปญหาสิง่แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา  ปญหามลพิษในดานตาง ๆ เชน 

มลพิษทางนํ้า อากาศ  ดิน และเสียง รวมถึงปญหามลพิษจากมลูฝอยและของเสียอันตราย ทัง้ในดาน

แหลงกําเนิด ชนิดของมลสาร ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการจัดการ ปองกัน และการควบคุมมลพิษ  

ปญหาสิ่งแวดลอมเมืองและการจัดการ  ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม 

 

CH 2601  เคมีประยุกต 1 (Applied Chemistry 1) 3 (2–2-5) 

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ    :   CH 1001 

 เน้ือหา :  การศึกษาและ คนควา หลักการทางเคมี เพื่อนํามาประยุกต และพัฒนาใหเกิดประโยชน ดานตาง ๆ  
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CH 3602  เคมีประยุกต 2 (Applied Chemistry2)     3 (2-2-5) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CH 4604 

 เน้ือหา : ศึกษาคุณสมบัติของสาร หลักการทางเคม ี การวิเคราะหสาร ประโยชนของสารและ

การนําไปประยุกตใชทางการทหาร  

 

CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive Chemistry 1)  3 (3-0-6) 

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ   :   CH 1001 

 เน้ือหา : คุณสมบัติทั่วไปและการจําแนกชนิดวัตถุระเบิด สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุ

ระเบิด อุณหเคมี (Thermochemistry) ของวัตถุระเบิด การตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุระเบิด ดินขับ ดิน

เริ่ม ดินขยาย และวัตถุระเบิดแบบเซกันดาร ี

 

CS 2002  การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตร   3 (3-0-6) 

 (Computer for Application in Science) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและฐานขอมูล การประมวลผล

ขอมูล การสื่อสารขอมูล ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร การนําเสนอสารสนเทศ การประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฝกการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปหรือเขียนโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 

ES 2104  ธรณีศาสตรและวิทยาศาสตรบรรยากาศ            3 (3–0-6) 

 (Geology and Atmospheric Science) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1003 

 เน้ือหา : ศึกษาเกี่ยวกับโลก  สวนประกอบ และสถานะของแร และหิน ที่อยูสวนภายใน และ

ภายนอกเปลือกโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ศึกษาการแปรสัณฐานทางธรณี การเกิด

แผนดินไหว การเกิดภูเขาไฟ และภัยพิบัติตาง ๆ การหาอายุทางธรณี  การกําหนดมาตรทางธรณีกาล 

สิ่งมีชีวิตทีเ่คยเกิดข้ึนจากยุคตาง ๆ ในอดีตจนถึงยุคปจจุบัน  ศึกษาลักษณะของช้ันบรรยากาศ ทฤษฏีดาน

ทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ลักษณะตางๆ ทางภูมิอากาศ รวมถึงศาสตรดานฟสิกสของเมฆ วิธีการ

ตรวจวัดทางอากาศและบรรยากาศ ตลอดจนศึกษาดานดาราศาสตรและวิทยาศาสตรของดวงดาว 

 

ES 3301  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเบ้ืองตน 3 (2-2-5) 

 (Introduction to Geographic Information System) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  -  
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 เน้ือหา : หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร องคประกอบที่สําคัญของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ลักษณะของขอมูลและโครงสรางของขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ข้ันตอน

การนําเขา การแกไข การวิเคราะห และการแสดงผลขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบการกําหนด

ตําแหนงบนพื้นพิภพ การใชโปรแกรมประยุกตในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการประยุกตใชโปรแกรม

ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการแกไขปญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

IE  2101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)     3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  CH  1001 

 เน้ือหา : ศึกษาสมบัติและโครงสรางของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ พลาสติก ยางแอส

ฟลท   ไมและคอนกรีต แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติ

ตางๆ การศึกษาโครงสรางมหภาคและจลุภาคซึ่งสัมพันธกับคุณสมบัติตางๆของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการ

ผลิตสําหรับผลิตภัณฑจากวัสดุวิศวกรรม       

 

ME 2601  เทคโนโลยียานยนต  (Automotive Technology)              3 (2-2-5) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  - 

 เน้ือหา : หลักการเบื้องตน และคําจํากัดความ สวนประกอบและการทํางานของระบบตางๆ  ไดแก 

เครื่องยนต   ระบบสงกําลัง  ระบบกันสะเทือน  ระบบหามลอ  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบไฟฟา  การต้ังศูนยลอ  

และการวินิจฉัยขอขัดของเบื้องตน 

 

ME 5402  เทคโนโลยีพลังงาน  (Energy Technology)              3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :   - 

 เน้ือหา : กลาวนําเรื่องของพลังงาน   ประวัติศาสตรการใชพลังงาน  ความสัมพันธระหวางการ

ใชพลังงานความตองการและความสามารถในการจัดหา  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  นโยบายพลังงาน  

เทคโนโลยีและการใชแหลงพลังงานที่เกิดใหมไดและเกิดใหมไมได 

 

TS 3101   เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 1 (Basic Technology 1)      2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  - 

 เน้ือหา : ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร เชน เทคโนโลยี

ชีวเคมีและสิ่งแวดลอม อณูพันธุวิศวกรรม  นิติวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีการสํารวจและวิเคราะหทางธรณี  

การบําบัดนํ้าและการจัดการขยะ  การปองกันมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีสะอาดและพลังงานทดแทน 

การประยุกตใชเทคโนโลยีโลจิสติกสในดานตางๆ และการศึกษาดานวัสดุวิศวกรรม เชน คอนกรีต เหล็ก ยาง

และดิน เครื่องจักรกลทางวิศวกรรม ปมและกังหันนํ้า ระบบทอ ระบบไฮดรอลิก ระบบฟนเฟอง และระบบ

ไฟฟา ตลอดจนการวางแผนและประเมินการข้ึนรูปโครงสรางของวัสดุประเภทตางๆ 
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TS 3102  เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 2 (Basic Technology 2)      2 (2-0-4) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  TS 3101 

 เน้ือหา : พื้นฐานทางวงจรไฟฟา อุปกรณไฟฟาและเครื่องมือสื่อสารทางทหาร ระบบเรดาห 

เทคโนโลยีการเช่ือมและการหลอ การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและ

พลังงานทดแทน 

 

TS 4701  ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)              2 (2-0-4)   

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  -  

 เน้ือหา : พื้นฐานทั่วไปของการวิจัยทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร 

ประเภทการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกําหนดปญหาการวิจัย การศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัย การ

วางแผนการทดลอง สถิติในการวิจัย การเขียนเคาโครงและรายงานการวิจัย การสรุปผลและการนํา

ผลการวิจัยไปใช ผูศึกษาวิชาน้ีตองเขียนโครงรางการวิจัยที่จะเปนแนวทางในการทําโครงงานฯ สงอาจารย

ผูสอนอยางนอยหน่ึงเรื่อง 

 

TS 3901  สัมมนา (Seminar)         1 (0-2-1) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

 เน้ือหา : อบรมและรับฟงการบรรยายจากอาจารยผูสอนและวิทยากรที่เช่ียวชาญในสาขาตางๆ 

อภิปรายและสัมมนาทางวิชาการในหัวขอที่นาสนใจในชวงเวลาน้ันๆ  

 

TS 4902  โครงงาน 1 (Senior Project 1)                      1 (0–3-2) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

 เน้ือหา : ผูเรียนทําการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรูที่ไดศึกษาในระดับปริญญาตรี ผูเรียนจะ

เสนอการทําโครงงานโดยอิสระ หรือทําในหัวขอที่อาจารยผูควบคุมกําหนดใหหรือเขารวมทํางานซึ่งเปนสวน

หน่ึงของโครงการวิจัยของอาจารยหรือกองวิชาฯ ทั้งน้ีกองวิชาฯจะพิจารณาความเหมาะสมของโครงงาน 

ตลอดจนใหความสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณตามสมควร 

 

TS 5903 โครงงาน 2 (Senior Project 2)                      2 (0–6-3) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

เน้ือหา : ศึกษาและทํารายงานตอจากหัวขอที่ไดเสนอใน TS 4902 ทํารายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอใน

ที่ประชุม 
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กลุมวิชาเลือก 

PH 5101  กลศาสตร (Mechanics) 3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  1001  

 เน้ือหา : ศึกษาทฤษฎีและการประยุกตใชในหัวขอเรื่อง มวลและแรง กฏของนิวตันการ

เคลื่อนที่ของวัตถุ  การสั่นแบบฮารมอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม แรงแบบอนุรักษ แรงในแนว

ศูนยกลาง การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง หลักเบื้องตนของกลศาสตรแบบ

ลากรองจและกลศาสตรแบบเฮมิลตัน 

 

PH 5102  แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetism) 3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1003 

 เน้ือหา : ศึกษาทฤษฎีและการประยุกตใชในหัวขอเรื่อง อันตรกิริยาทางไฟฟาและแมเหล็ก 

สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กไฟฟาสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที่ข้ึนกับเวลา คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแผ

รังสีของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

PH 5103  ฟสิกสแผนใหม (Modern Physics) 3 (3-0-6) 

 วิชาบังคับพ้ืนฐาน : PH 1003 

 เน้ือหา : ศึกษาใหเกิดความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัมหลัก

แหงความไมแนนอน กลศาสตรควอนตัม สมการชเรอดิงเงอรและการประยุกตใช โครสรางอะตอมและ

โมเลกุล กลศาสตรเชิงสถิติ และฟสิกสสถานะของแข็ง พลังงานเฟรมี ทฤษฎีแถบพลังงาน ฟสิกสของ

นิวเคลียส พลังงานยึดเหน่ียว และอนุภาคมูลฐานเบื้องตน 

 

PH 5104 กลศาสตรควอนตัมเบ้ืองตน (Introduction to Quantum Mechanics) 3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  1003 

 เน้ือหา : หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค แนวความคิดพื้นฐานและ

สมมุติฐานของกลศาสตรควอนตัม การสั่นแบบฮามอนิก 1 มิติ สมบัติทั่วไปของโมเมนตัมเชิงมุม อนุภาคใน

ศักยศูนยกลางอะตอมไฮโดรเจน 

 

PH 5105   ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 1                3 (3-0-6) 

 (Astronomy and Space Technology 1)     

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  1003 

 เน้ือหา :ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี ทรงกลมทองฟาและระบบพิกัดทองฟา แผนที่ดาว 

กลุมดาวที่สําคัญและการบอกทิศทางโดยอาศัยดวงดาว กลองโทรทรรศนและทัศนูปกรณ ดวงอาทิตย ระบบ
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สุริยะ ดาวฤกษ ดาราจักรทางชางเผือก ดาราจักรและจักรวาล ดาวเทียม ภัยพิบัติจากอวกาศและแนวทาง

ปองกัน  เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต 

 

PH 5106  ดาราศาสตรและเทคโนโลยีอวกาศ 2                3 (3-0-6) 

 (Astronomy and Space Technology 2)     

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  5105 

 เน้ือหา : การกําหนดตําแหนงของวัตถุทองฟา เครื่องมือทางดาราศาสตร กฎการเคลื่อนที่ ระบบ

โลก-ดวงจันทร ระบบสุริยะ คลื่นแมเหล็กไฟฟา ความสวางและสเปกตรัมของดาว อุณหภูมิของดาว 

โครงสรางและวิวัฒนาการของดาว ดาวแปรแสง การเคลื่อนที่ของดาว ดาวคู ดาราจักร วัตถุนอกดาราจักร

ของเรา เอกภพและจักรวาลวิทยา ยานอวกาศ สถานีอวกาศ เครื่องมือในการสํารวจอวกาศ เทคโนโลยี

อวกาศและการประยุกต  
 

PH 5107 ทัศนศาสตร (Optics) 4 (3-2-7) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  1003 

 เน้ือหา : ศึกษาหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับแสงเชิงเรขาคณิต กระจก เลนส ปริซึม การแทรกสอด 

การเลี้ยวเบน  การกระจายโพลาไรเซชัน การกระเจิงของแสง การคํานวณและการออกแบบของแสง 

แหลงกําเนิดและอุปกรณแสง แสงเลเซอร เสนใยนําแสง การสองสวาง การแผรังสี ทัศนอุปกรณในวงการ

ทหาร การแพทย  อุตสาหกรรม และวงการวิจัย 

 

PH 5108 สวนศาสตร (Acoustics) 3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  1001 

 เน้ือหา : การสั่นสะเทือนแบบเสรีและแบบบังคับ สมการคลื่นตามขวางบนเสนเชือก คลื่นเสียง

แบบระนาบ คลื่นเสียงแบบทรงกลม ระดับเสียง เสียงรบกวนและการวัดการแผรังสีคลื่นเสียง การถายโอนและ

ดูดกลืนคลื่นเสียงของวัตถุ ตัวกําทอนและตัวกรองเสียง แบบแผนสภาพทิศทางลําโพงการไดยินเสียงในทาง

ถาปตยกรรม เสียงใตนํ้า  คลื่นเหนือเสียง 

 

PH 5201  วิทยาศาสตรกายภาพและการประยุกต 1  3 (3-0-6) 

 (Physical Science and Applications 1) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1003 

 เน้ือหา : ความสัมพันธของวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสกับการประยุกตใชเพื่อกอใหเกิดเทคโนโลยี

ในดานตางๆ โดยประมวลความรูในสาขา ฟสิกสทางดาน กลศาสตร การสั่นและคลื่นกล เสียง ความรอน

และเทอรโมไดนามิกส ฟสิกสพลังงานและสาขาวิชาทางฟสิกสอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจเทคโนโลยี 

เฉพาะบางหัวขอที่มีใชในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตทางดาน การทหาร อุตสาหกรรม การแพทย 
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การเกษตร การคมนาคม การติดตอสื่อสาร ระบบการวัดที่ใชในการวิจัยทางวิทยาศาสตร ผลกระทบทาง

เทคโนโลยีเหลาน้ันตอสภาวะแวดลอม เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการเลือกสรรเทคโนโลยี 

 

PH 5202  วิทยาศาสตรกายภาพและการประยุกต 2  3 (3-0-6) 

 (Physical Science and Applications 2) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1003 

 เน้ือหา : ความสัมพันธของวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสกับการประยุกตใชเพื่อกอใหเกิดเทคโนโลยี

ในดานตางๆ โดยประมวลความรูในสาขา ฟสิกสทางดาน แมเหล็กไฟฟา แสง ทัศนศาสตร  เลเซอร ฟสิกส

แผนใหม นิวเคลียรฟสิกสและสาขาวิชาทางฟสิกสอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อความเขาใจเทคโนโลยี เฉพาะบาง

หัวขอที่มีใชในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตทางดาน การทหาร อุตสาหกรรม การแพทย การเกษตร การ

คมนาคม การติดตอสื่อสาร ระบบการวัดที่ใชในการวิจัยทางวิทยาศาสตร ผลกระทบทางเทคโนโลยีเหลาน้ัน

ตอสภาวะแวดลอม เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมและการเลือกสรรเทคโนโลยี 

 

PH 5203  นิวเคลียรเทคโนโลยี (Nuclear Technology) 3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  1003 

 เน้ือหา : โครงสรางของนิวเคลียส ไอโซโทป สารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติและกฎการสลายตัว 

การสลายตัวของรังสีแอลฟา เบตา และแกมมา ปฏิกิริยานิวเคลียร เครื่องเรงอนุภาคนิวตรอน การวัดรังส ีและการ

ประยุกตใชความรูทางฟสิกสนิวเคลียรในวงการวิทยาศาสตร อุตสาหกรรม การแพทย การเกษตร และ

วงการทหาร 

 

PH 5204  พลังงานนิวเคลียรเพ่ือการพัฒนาประเทศ             3 (3-0-6) 

 (Nuclear Energy for Country Development)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  1003 

 เน้ือหา : การนําพลงังานนิวเคลียรไปใชผลิตกระแสไฟฟาในสภาวะปกติและสงคราม เครือ่ง

ปฏิกรณนิวเคลียรประเภทตาง ๆ การนําพลังงานนิวเคลียรไปใชในกิจการตาง ๆ เชน การทหาร การแพทย 

การอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร เครื่องประดับ และอัญมณี การพสิูจนศพ อาวุธนิวเคลียรกับความ

มั่นคงของประเทศ การนําอาวุธนิวเคลียรไปใชในทางสันติ ผลที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียร การปองกันรงัสี

นิวเคลียร ภัยกอการรายจากอาวุธนิวเคลียร สนธิสัญญาการหามทดลองอาวุธนิวเคลียรแบบสมบรูณ 
 
PH 5205  ฟสิกสสุขภาพและการปองกันรังส ี                                                      3 (3-0-6) 

 (Health Physics and Radiation Protection) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  1003 

 เน้ือหา : อันตรายของรังสีตอสิ่งมีชีวิต อุบัติเหตุเกี่ยวกับรังสี การใชเครื่องมือและอุปกรณ

ปองกันอันตรายจากรังสี การหาปริมาณรังสี วิธีขจัดกากกัมมันตรังสี กฎหมายเกี่ยวกับการใชรังส ี
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PH 5206  ฟสิกสพลังงาน (Energy Physics) 3 (2-2-5) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  1003 

 เน้ือหา : พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานความรอนจากใตพิภพ พลังงาน

นิวเคลียร  กระบวนการเคมี เช้ือเพลิงจากฟอสซิล เช้ือเพลิงจากชีวมวล เช้ือเพลิงจากไฮโดรเจน ประสิทธิภาพ

เครื่องยนต การใชและการประหยัดพลังงาน การพัฒนาและแกปญหามลภาวะ 

 

PH 5207  เลเซอรเทคโนโลยี (Laser Technology) 3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  PH  1003 

 เน้ือหา : อิเล็กตรอน โครงสรางอะตอม การกระตุนและการลดระดับพลังงาน สเปกตรัมจาก

อะตอม โมเลกุลและสเปกตรัม ปรากฏการณทางทัศนศาสตร หลักการพื้นฐานของเลเซอร ชนิดของเลเซอร 

หลักการสรางและเทคนิคการออกแบบ อุปกรณเลเซอร การประยุกตใชทางทหาร และอุตสาหกรรม 

 

PH 5208 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการสงคราม             3 (3-0-6) 

 (Science and Technology in War) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  โดยความเห็นของอาจารยผูสอน 

 เน้ือหา : เลือกศึกษาหัวขอที่เกี่ยวกับอาวุธบางระบบหรือหลักการสงครามที่มีการนําความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีข้ันสงูมาประยุกตใช 

 

PH 5209 ประวัติวิทยาศาสตร (History of Science) 3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :   - 

 เน้ือหา : วิวัฒนาการทางความคิดของมนุษยจากสมัยโบราณมาสูยุคปจจุบัน วิธีการแสวงหาความรู 

แนวทางพัฒนา การคนควา และการแกปญหาเชิงวิทยาศาสตรที่สําคัญของนักวิทยาศาสตรคนสําคัญในยุคตาง ๆ  

เชน  ทางดาราศาสตร  ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา  ไปสูการประยุกตใชความกาวหนาของการคนควาวิจัยใหม  ๆ ทาง

วิทยาศาสตรสาขาตางๆ  ในระยะ  10 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน การอภิปรายเกี่ยวกับคุณคาของวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ปญหาที่เกดิจากการใชเทคโนโลยีอยางไมถูกตอง  จริยธรรมของนักวิทยาศาสตรในการพัฒนา

สังคมมนุษย 

PH 5210 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในชีวิตประจําวัน      3 (3-0-6) 

 (Electrical and Electronic For Everyday Life) 

       วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1003 

เน้ือหา : ศึกษาเกี่ยวกับ ไฟฟากําลัง ระบบการสงจายไฟฟา อุปกรณไฟฟา ความปลอดภัยในการใชไฟฟา 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสในยุคปจจุบัน 
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PH 5910 ดาราศาสตรและการประยุกตท่ัวไป       3 (3-0-6) 

 (Astronomy and its General Application) 

      วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1003 

เน้ือหา : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสังเกตปรากฏการณบนทองฟา ทรงกลมทองฟา แผนที่ดาว กลุมดาว 

การใชกลองสองตา กลองโทรทรรศน การถายภาพทางดาราศาสตร ระบบสุริยะ ดาวฤกษ ดาราจักร 

เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม ยานอวกาศ การประยุกตใชในดานวิทยาศาสตร ศาสนา การคมนาคม การ

ขนสง และการทหาร 

 

PH 5xxx หัวขอพิเศษทางฟสิกส (Special Topics in Physics) x (x-x-x) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  โดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอน 

 เน้ือหา : กองวิชาจะเปดสอนวิชาในแขนงตางๆ ทีม่ีประโยชนตอผูเรียนตามความเหมาะสม 

 

CH 5101 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

  เน้ือหา : ความรูพื้นฐานทางเคมอีินทรีย สารประกอบอะลฟิาติก สารประกอบอะโรเมติก และ

สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟงกช่ันนัล 

 

CH 5301 การวิเคราะหทางเคมีเพ่ือการประยุกตใชทางทหาร  

 (Applied Analytical Chemistru for Military) 3 (2-2-5) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

 เน้ือหา : หลักการและการวิเคราะหเชิงคุณภําพและเชิงปริมาณ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ

วิเคราะหดวยเครื่องมือที่ใชหลักการทางสเปกโทรสโกปและเครื่องมือที่ใชหลักการทางการแยกเพื่อ

ประยุกตใชกบังานทางทหาร 

 

CH 5601 เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive Chemistry 2)  3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย 

 เน้ือหา : องคประกอบของวัตถุระเบิดแบบไบนารีมิกซเจอร, เทอรเซียรีมิกซเจอร, ควอเทอร

นารีมิกซเจอร, วัตถุระเบิดทางอุตสาหกรรม, สารเพิ่มประสิทธิภาพ, ดินดําและไพโรเทคนิค 

 

CH 5602  อุตสาหกรรมปโตรเคม(ีPetrochemical Industry)           3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย 

 เน้ือหา : อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปโตรเคมี วัตถุดิบ การจําแนกสารปโตรเลียมและแกสธรรมชาติตาม

แหลงทีม่า  และกระบวนการพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผลิตวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
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CH 5603  เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life)  3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย  

 เน้ือหา : ศึกษาบทบาทของสารเคมีที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันในดานตาง ๆ เชน สารเติมแตง

อาหาร สารลดแรงตึงผิว ผลิตภัณฑทําความสะอาด นํ้ามันหอมระเหย เสนใยและสียอม 

 

CH 5604  เคมีอาหาร (Food Chemistry)  3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :   ตามความเห็นชอบของอาจารย  

เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบทางเคมีของอาหาร  ผลขององคประกอบเหลาน้ีตอสมบัติของอาหาร

ศึกษาปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีที่เกี่ยวของกับคุณภาพ การเสื่อมสภาพของอาหารระหวางการแปรรูปและการ

เก็บรักษา สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารปรุงแตงในอาหาร  

 

CH 5605  พิษวิทยา (Toxicology)  3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย  

 เน้ือหา : ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนพิษตอมนุษย ซึ่งสารพิษน้ันอาจจะไดรับมาจากธรรมชาติ  

เชน จากอาหาร นํ้าด่ืม และอากาศที่หายใจ รวมทั้งพิษที่คนเปนผูกอ เชน จากยารักษาโรค ยาฆาแมลง จากพิษ

ตะกั่วของโรงงานอุตสาหกรรมและควันรถยนต  

 

CH 5606  เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 3 (3–0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย 

 เน้ือหา : ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแบบด้ังเดิม  

(Traditional Biotechnology) สูยุคเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม (Modern Biotechnology) การใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพในดานอาหาร การเกษตร พลังงาน การแพทยและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี

พันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุพืช สัตว และจุลินทรีย เพื่อเพิ่มผลผลิต เชน การผลิตวัคซีน และ

เวชภัณฑ เทคโนโลยีพีซีอาร เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค การใชจุลินทรียและผลิตภัณฑจากจุลินทรีย เพื่อทดแทน

สารเคมีในการปราบศัตรูพืช  ความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวจริยธรรม อาวุธชีวภาพ (Bioweapon) และ

การกอการรายทางชีวภาพ (Bioterrorism) 

 

CH 5607  อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ  3 (3–0-6)     

(Chemical Weapons and Biological Weapons)         

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

เน้ือหา : ประวัติเหตุการณที่สําคัญของการใชอาวุธเคม-ีอาวุธชีวภาพ ลักษณะและประเภทของอาวุธ

เคม-ีอาวุธชีวภาพ การเตรียมความพรอมและปองกันภัยจากอาวุธเคม-ีอาวุธชีวภาพ  
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CH 5608  ความปลอดภัยและการปองกันภัยจากสารเคมแีละวัตถุระเบิด                            3 (3-0-6) 

             (Explosive Safety and Protection)   

              วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

เน้ือหา : ศึกษาความเปนพิษของสารที่ใหพลงังานสงู ความปลอดภัยในการบรรจุ การเก็บรักษา การ

ขนสง การกําจัด การทําลาย การเสือ่มสภาพของสารเคมีและวัตถุระเบิด การตรวจสอบและการจําแนกชนิดของวัตถุ

ระเบิด 

CH 5609 เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)       3 (3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

เน้ือหา : ศึกษากระบวนการทางเคมี เพื่อการผลิตผลิตภัณฑเคมีในอุตสาหกรรมตางๆ เชน 

อุตสาหกรรมอาหารกระปอง อุตสาหกรรมการหมัก อุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมแกวและเซรามิกซ 

อุตสาหกรรมทางทหาร เปนตน 

CH 5610 เคมีเกษตร (Agricultural Chemistry) 3 (3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย  

เน้ือหา : ศึกษาสมบัติทางเคมีของวัสดุและผลิตผลทางการเกษตร หลักการ และการปฏิบัติในการ

วิเคราะหเกี่ยวกับการเกษตร การวิเคราะหปุย ดิน ผลิตผลพืช วัตถุมีพิษ  

CH 5611 เคมีสิ่งแวดลอม (Environmental Chemistry) 3 (3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

เน้ือหา : ศึกษาสมบัติทางเคมสีาเหตุกระบวนการทางเคมทีีเ่กิดข้ึนในสิ่งแวดลอมและผลกระทบ

ของสารมลพิษที่มีตอสิ่งแวดลอมไดแก อากาศ ดิน และนํ้า ตลอดจนแนวทางการแกไขและการควบคุม

มลพิษ 

 

CH 5612 เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) 3 (3–0-6) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย  

เน้ือหา : พื้นฐานและทฤษฎีการหมัก การเจรญิเติบโตของจุลนิทรีย การปรบัปรงุพันธุจลุินทรีย ทีใ่ช

ในอุตสาหกรรมและในสงครามชีวภาพ ถังหมักและการใชงาน กระบวนการหมกัแอลกอฮอลเพื่อเปนพลังงาน

และเครื่องด่ืม อาหารประเภทไมมแีอลกอฮอล การหมักหญาเพื่อเปนอาหารสัตว แกส็ชีวภาพ การเก็บเกีย่ว

ผลติภัณฑจากการหมัก ปฏิบัติการ หมกัอาหาร ซีอิว๊ นํ้าปลา ไวน เหลา เบียร นํ้าสม วุนสวรรค ไสกรอกการ

กลั่นแอลกอฮอลและวิเคราะหแอลกอฮอล จากผลิตผลการหมกั รวมถึงวิธีการบาํบัดนํ้าเสียจากการหมกั 
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CH 5613  เคมีวัตถุระเบิดเบ้ืองตน (Introduction to Explosive Chemistry)             3 (3–0-6) 

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

  เน้ือหา : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุระเบิด การจําแนกวัตถุระเบิด อันตรายจากวัตถุระเบิด ความ

ปลอดภัยและการปองกันภัยจากวัตถุระเบิด 

 

CH 5xxx  หัวขอพิเศษทางเคมี (Special Topics in Chemistry) 3 (3–0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย 

 เน้ือหา : กองวิชาเปดสอนวิชาในแขนงตางๆ ที่มีประโยชนตอผูเรียนตามความเหมาะสม 

 

ES 5001  ประเด็นและปญหาดานสิ่งแวดลอมรวมสมัย           3 (3-0-6) 

 (Contemporary Environmental Issues and Problems)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ :  

 เน้ือหา : ศึกษาประเด็นและปญหารวมสมัยทางดานสิ่งแวดลอมที่ทันตอเหตุการณ และ

แนวทางปฏิบัติทั้งระดับชาติและระดับโลก โดยใชบทความภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อใหนักเรียนนาย

รอยไดความรูทั้งทางดานประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของโดยตรงกับสิ่งแวดลอมในเวลาเดียวกัน 

ประเด็นปญหาที่นํามาศึกษาจะไดรับการวิเคราะหวาขัดแยงอยางไร เพียงไร ตอแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

ES 5105  ทรัพยากรท่ีดินและการใชประโยชน (Land Resources and Land Uses)    3 (3-0-6) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาลักษณะ ประเภท การกระจาย สมรรถนะของทรัพยากรดินในสภาพแวดลอม

ตาง ๆ และความสัมพันธของทรัพยากรที่ดินตอสิ่งแวดลอม  การใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพดวย

หลักการ องคประกอบ และการแปลความหมายที่ถูกตอง หลักการวางแผนการใชที่ดิน  การใชประโยชน

ที่ดินในดานตาง ๆ ที่สําคัญ เชน การเกษตร  ปาไม  พื้นที่ลุมนํ้า  อุตสาหกรรมเมืองและชุมชน เปนตน การ

ใชที่ดินใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ตลอดจน

บทบาทของหนวยงาน และรัฐบาลตอการใชที่ดินของประเทศ รวมไปถึงการศึกษาการใชที่ดินในเขตตาง ๆ 

ของโลก   

 

ES 5106  การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                       3 (3-0-6) 

 (Natural  Resources Conservation  and  Management)   

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติตางๆ 

เชน ดิน นํ้า ปาไม แรธาตุ สัตวปา และพลังงาน ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอมกับทรัพยากรธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่สืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมของมนุษย 
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รวมถึงปจจัยและกระบวนการที่ทําใหเกิดปญหา นอกจากน้ียังศึกษาแนวคิดและหลักการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนจัดการสิ่งแวดลอม แนวคิดนโยบายแผนงานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ES 5301  เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย        3 (3-0-6) 

 (Wastewater Treatment Technology) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : การออกแบบเบื้องตน การควบคุม ตรวจสอบแกไขและบํารุงรักษาระบบรวบรวมและ

ระบบบําบัดนํ้าเสีย การลดนํ้าเสียที่แหลงกําเนิด เทคโนโลยีในการบําบัดนํ้าเสียแบบตางๆ การนํานํ้าเสีย

กลับมาใชประโยชน มีการศึกษานอกสถานที ่

 

ES 5302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางสิ่งแวดลอม ทรัพยากร และการทหาร   3 (3-0-6) 

 (Geo-Information Technology for Environment, Resources and Military)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาหลักการและทฤษฏีของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันประกอบไปดวย ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร(Geographic Information System) ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก(Global 

Positioning System) และเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล(Remote Sensing) ศึกษาแนวทางการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในดานสิ่งแวดลอม การจัดการทรัพยากร และงานดานการทหาร และ

ความมั่นคง นอกจากน้ียังมีการฝกปฏิบัติในภาคสนามรวมถึงการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

ในหองปฏิบัติการอีกดวย 

 

ES 5303    การจัดการคุณภาพนํ้า   (Water Quality Management                         3 (3-0-6) 

  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

     เน้ือหา : ศึกษาคุณภาพนํ้าทางดานกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของแหลงนํ้าตางๆ  ศึกษา

กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตนํ้าประปาภูมิภาคและประปาชุมชน ศึกษาแหลงกําเนิดนํ้าเสีย การ

จําแนกประเภทนํ้าเสีย มาตรฐานและแนวโนมมลพิษทางนํ้า ผลของมลพิษทางนํ้ารวมถึงการควบคุมและ

จัดการดวยเทคโนโลยีตาง ๆ สําหรับใชในการบําบัดนํ้าเสีย 

 

ES 5304     ศาสตรเพ่ือความยั่งยืนของสังคมโลก                                3 (3-0-6) 

                (Apply Science and Technology for Sustainable Development) 

   วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

     เน้ือหา : ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และการประยุกตใชศาสตรแขนงตางๆ เพือ่ไปสูการ

พัฒนาที่ย่ังยืน ไดแก นิเวศวิทยา พลังงานและเทคโนโลยีสะอาด ความเช่ือมโยงระหวางอาหาร การเกษตร
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และสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการ สังคม

คารบอนตํ่า เศรษฐกิจสีเขียว ตลอดจนศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวดานการจัดการดิน นํ้า ปาไม 

 

ES 5401  การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย      3 (3-0-6) 

 (Solid and Hazardous Waste Management)                            

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ศึกษาการเกิดขยะ ชนิด ปริมาณ และองคประกอบของขยะทั้งดานเคมี และ กายภาพ 

และความสําคัญที่นํามาใชในการวางแผนการจัดการขยะ อันไดแก การจัดเก็บ การรวบรวม คัดแยก และ

การจัดการของเสียอันตราย รวมทั้งขยะติดเช้ือ การลดของเสีย และ การนําของเสียกลับมาใชประโยชน 

ศึกษาถึงอัตราการเกิดขยะ ตลอดจนศึกษากระบวนการในการกําจัดขยะ และขยะอันตราย 

  

ES 5402  ภัยพิบัติทางสิ่งแวดลอมและการจัดการ      3 (3-0-6) 

 (Environmental Disasters and Management)  

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : ความหมายของภัยพิบัติทางสิ่งแวดลอม ประเภทของภัยพิบัติทางสิ่งแวดลอมของแต

ละชนิด ซึ่งแยกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 1. ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย ดินถลม โคลนถลม วาต

ภัย พายุฝนฟาคะนอง ลูกเห็บ พายุหมุนจากคลื่นยักษเขาฝง สึนามิ แผนดินไหว อาคารถลม ภัยแลง ไฟปา 

และ 2. ภัยพิบัติจากมนุษย ไดแก อุบัติภัยทางบก นํ้า อากาศ ใตดิน อัคคีภัย ภัยจากสารเคมี วัตถุมีพิษ ภัย

จากวินาศกรรมและการกอการราย  ภัยจากการระบาดของโรคและภัยจากการทํางาน สาเหตุการเกิดภัย

พิบัติทางสิ่งแวดลอมและสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ การประเมินภัย พิบัติและการประเมินความเสี่ยง

ตอภัยพิบัติทางสิ่งแวดลอม การประเมินสมรรถนะ และ ความสามารถของชุมชนที่เสี่ยงตอภัยพิบัติทาง

สิ่งแวดลอม การวางแผนในการปองกันและลดความเสียหายของชุมชนที่เสี่ยงตอภัยพิบัติทางสิ่งแวดลอม 

การประสานกับภาครัฐและเอกชน การใหความชวยเหลือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติทางสิ่งแวดลอมในบทบาท

ของทหารภายใตกฎหมายที่กําหนด และทําการฝกปฏิบัติการใหความชวยเหลือจากสถานการณสมมุติ 

 

ES 5403  เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการสิ่งแวดลอม     3 (3-0-6) 

 (Environmental Management by Biotechnology) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : เปนการศึกษาเกี่ยวกับการนําความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ มาใชในดานการ

จัดการสิ่งแวดลอม เพื่อลดปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนใหเกิด

ประโยชนสูงข้ึนหรือมีมูลคาเพิ่มข้ีน เชน การเปลี่ยนขยะเปยกหรือของเสียอินทรียมาเขาสูกระบวนการหมัก
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จนเกิดเปนกาซมีเทน การเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรที่อนาคตอาจเปนของเสียมาผลิตไวน ขาวหมากหรอื

สาโท หรือเขาสูกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพตางๆ เพื่อลดปญหาขยะ  

 

ES 5501 การบริหารโครงการสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน             3 (3-0-6) 

 (Environmental Project Management for Sustainability) 

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

เน้ือหา : เปนการศึกษาเกี่ยวกบั ที่มาและหลกัการการพฒันาอยางย่ังยืน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ

โครงการและการบริหารโครงการสิง่แวดลอม การประยุกตหลักการการพัฒนาอยางย่ังยืนมาใชในการบริหาร

โครงการดานสิ่งแวดลอม การวางแผนโครงการ การวิเคราะหและประเมินโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ 

การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลโครงการกรณีศึกษาดานการบริหารโครงการดานสิ่งแวดลอม 

 

ES 5601  มลพิษทางนํ้า          3 (3-0-6) 

 (Water Pollution)   

 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

 เน้ือหา : แหลงกําเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลพิษในแหลงนํ้า แนวทางและหลักการใน

การควบคุมและปองกันมลพิษทางนํ้า หลักการเบื้องตนของระบบบําบัดนํ้าเสีย กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ

จัดการมลพิษทางนํ้าการคํานวณ และแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษทางนํ้า 

 

ES 5801  อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ              3 (3-0-6) 

(Food and Nutrition for Health)  

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

เน้ือหา : ศึกษาหลักโภชนาการ ประเภทของอาหารและสารอาหารที่มปีระโยชนตอรางกาย ความสําคัญ 

ของอาหารและโภชนาการที่มีตอสุขภาพอนามัย  สารพิษในอาหาร หลกัการเลอืกปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกบั

การเลือกบรโิภคอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร และกระบวนการผลิตที่ชวยรักษาคุณคาทางโภชนาการ  

  

ES 5802 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช                3 (3-0-6) 

(Plant Tissue Culture)  

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

เน้ือหา :  ความหมายและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช การเตรียมหองและเครือ่งมอื 

ในการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช การเตรียมช้ินสวนพืชสําหรับการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช และการยายปลูก 
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ES 5803 การผลิตเห็ด                3 (3-0-6) 

(Mushroom Production) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

เน้ือหา : ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนความสําคัญของเห็ด ซีววิทยาของเห็ด 

สภาพแวดลอมทีเ่กี่ยวของกบัการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเช้ือเห็ดและการถายเช้ือเห็ดเพื่อการเพาะปลกู 

ตลอดจนเห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกจิไทย และเห็ดพิษ 

 

ES 5804 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบ้ืองตนสําหรบัการประยุกตใชทางสิ่งแวดลอม          3 (3-0-6) 

(Introduction to Biology and Microbiology for Applied Envirormental 

Science) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

เน้ือหา:ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกบัชีววิทยาและจลุชีววิทยาเบื้องตนของสิ่งมีชีวิต  

ความสัมพันธระหวางสิง่มีชีวิตและสิ่งแวดลอม ดัชนีชีวภาพกับคุณภาพสิ่งแวดลอมรวมถึงกลุมจลุินทรียที่

สําคัญในระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 

ES 5xxx  หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          3 (3-0-6) 

 (Special Topics in Sciences and Technology) 

     วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  โดยความเห็นชอบของอาจารยผูสอน 

 เน้ือหา : กองวิชาจะเปดสอนวิชาในแขนงตางๆ ที่มีประโยชนตอผูเรียนตามความเหมาะสม 

 

กลุมวิชาทหาร 

MS 1001 กองทัพบกและเหลาทหาร             1 (1-0-2) 

 (Organization Royal Thai Army and Branch of Service)  

 เน้ือหา : ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกจิ การจัดสวนราชการ และเหลาทหารของกองทัพบก  บทบาท

และพันธกิจของเหลาทหารของกองทัพบก  ทั้งในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงที่ต้ังของหนวยทหาร 

และความรูเบื้องตนของเหลาทหารของกองทัพบก 

 

MS 1002 อาวุธประจํากาย (Infantryman Weapons)     2 (2-1-5) 

 เน้ือหา : ฝกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบ

การทํางานและการใชงาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบํารุง การแกไข

เหตุติดขัด การใชศูนย การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย การต้ังศูนยรบ ทายิง 

ของอาวุธประจํากายและอาวุธเพื่อความมุงหมายพิเศษ และการยิงปนดวยกระสุนจริง 



ข - 30 

 
       ฝกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและสวนสําคัญ ขีดความสามารถและการใช 

ลักษณะในการทํางานของลูกระเบิดขวางและพลุสัญญาณ หลักพื้นฐานการฝกการขวางลูกระเบิดขวาง 

 

MS 1003 บุคคลทําการรบและยุทธวิธีขั้นพ้ืนฐาน (Combat Skills of the Soldier) 2 (2-0-4) 

 เน้ือหา :ฝกและศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การพรางและการสรางที่มั่นรบ การรายงาน

ขาวสารและการจําแนกอาวุธยุทโธปกรณฝายเราและฝายขาศึก บุคคลทําการรบในเวลากลางวันและ

กลางคืน การฝกบุคคลเบื้องตนทางยุทธวิธี หนาที่เฉพาะทางเทคนิค 

 

MS 1004 การอานแผนท่ี (Map Reading)      2 (2-1-5) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณตาง ๆ ในแผนที่  ระบบกริดทาง

ทหาร และวิธีการอานคาพิกัด สัญลักษณทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค 

การฝกวิเคราะหภูมิประเทศบนแผนที่ประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติก และการใชงานประกอบ

แผนที่ การเดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบตาง ๆ การใชแผนที่และเข็มทิศประกอบภูมิประเทศ การเดินแผน

ที่ประกอบภูมิประเทศ การกําหนดจุดที่อยูของตนเองและที่หมาย เครื่องหมายทางทหาร แผนบริวาร 

การศึกษาเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใชในการหาพิกัดดวยดาวเทียม 

 

MS 1005 การขาวเบ้ืองตน (Basic Intelligent)      1 (1-0-2) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ การรักษาความลับของทางราชการ  

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  เอกสาร  สถานที่  การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความ

ปลอดภัย  และการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการดําเนินการรับ-สงขาว   

 

MS 1006 ปอมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง และวัตถุระเบิดและการทําลาย 1 (1-0-2) 

 (Field Fortifications, Obstacle, Camouflage and Explosives and Demolitions) 

 เน้ือหา :ศึกษาหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับ ปอมสนาม การเลือกที่มั่นและที่ต้ังอาวุธเรงดวน ที่ต้ัง

อาวุธแบบประณีต คู การสรางคู และการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสรางเครื่องกีดขวางตอตาน

บุคคล เครื่องกีดขวางตอตานยานเกราะ การพรางบุคคล ปอมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ต้ัง

กองบัญชาการและตําบลสงกําลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะ

และการทํางานของทุนระเบิดและกับระเบิด การติดต้ังและการรื้อถอนกับระเบิด การตรวจคนและการรื้อ

ถอนทุนระเบิดหรือกับระเบิด และการผานสนามทุนระบิด 
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MS 1007 การติดตอสื่อสารเบ้ืองตน (Basic Communications) 1 (1-0-2)  

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนของการติดตอสื่อสาร การปฏิบัติงานของศูนยขาว การ

รักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร ระเบียบการวิทยุโทรศัพท หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การสื่อสาร

ประเภทสาย การสื่อสารประเภทวิทยุ 

 

MS 2001 อาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ 2 (2-1-5) 

 (Infantry unit Weapons and Fire Control)  

 เน้ือหา :ฝกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ  ขีปนวิธี  ระบบ

การทํางานและการใชงาน  ประเภทและชนิดของกระสุน  การถอดประกอบ  การปรนนิบัติบํารุง  การแกไข

เหตุติดขัด การฝกใชกลองเล็งและเครื่องเล็ง การฝกหนาที่พลประจําปน และ พลประจําเครื่องยิง 

 

MS 2002 การใชยุทโธปกรณของเหลาทหารมา (Calvary Materiel Employment) 2 (2-0-4)                                   

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบงประเภท คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และ

หลักนิยมของเหลาทหารมา การจัดกองพลทหารมา  กรมทหารมามาตรฐาน กองพันทหารมารถถัง กองพัน

ทหารมาบรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารมาลาดตระเวน รวมทั้ง ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีด

ความสามารถของยานรบในเหลาทหารมา การข่ีมาเบื้องตน หลักยิงและตรวจการณ พลประจํารถถัง และ

อาวุธตอสูรถถังขนาดกลาง       

 

MS 2003 การปฏิบัติการของทหารชาง (Engineer Operations) 1 (1-0-2) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับประวัติทหารชางของกองทัพบกไทย ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ

ของหนวยทหารชางในระดับตางๆ ของกองทัพบก หลักการสนับสนุนการรบของทหารชาง ในการสนับสนุน

การรบดวยวิธีรุก รับ รนถอย และการสนับสนุนการรบในกรณีที่ทหารชางตองจัดกําลังเขาทําการรบอยาง

ทหารราบ 

 

MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู (Infantry Squad Tactics) 3 (2-2-5)  

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหลาทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนาม

รบ ระเบียบการนําหนวยและการออกคําสั่งในระดับหมูปนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ(OCOKA) และแง

คิดทางทหาร (METT-T)  การฝกทําการรบ หมูและหมวดปนเล็กในการรบข้ันพื้นฐาน การปฏิบัติงานรวมกับ

เฮลิคอปเตอร  

 

MS 2005 ปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศยาน 2 (2-0-4) 

 (Field Artillery and Anti-aircraft Artillery) 
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 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารปนใหญ คุณลักษณะของทหารปนใหญ

สนาม การจัดหนวยทหารปนใหญในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปนใหญสนาม การจัด

ทหารปนใหญสนามเขาทําการรบ การบังคับบัญชาและการควบคุม การตรวจการณของทหารปนใหญ และ

ศัพทที่ใชในสวนยิง ภารกิจ และการจัดหนวยทหารปนใหญตอสูอากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุม

บังคับบัญชาของหนวยทหารปนใหญตอสูอากาศยาน ระบบปองกันภัยทางอากาศของประเทศไทย ศูนย

ตอสูปองกันภัยทางอากาศ กองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณปนใหญตอสูอากาศ

ยานของกองทัพบกไทย ระบบเรดาหในการปองกันภัยทางอากาศของกองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน 

และอาวุธนําวิถีตอสูอากาศยาน 

 

MS 3001 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Platoon Tactics) 3 (2-2-5)  

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหนวยของหมวดปนเล็ก  และหมวดเครื่องยิงลูกระเบิด

ขนาด 60 มิลลิเมตร ในกรอบของกองรอยอาวุธเบา ระเบียบการนําหนวยและคําสั่งยุทธการระดับหมวดปน

เล็ก  การแกไขปญหาในภูมิประเทศจําลอง การรบดวยวิธีรุก การรบดวยวิธีรับ การรบดวยวิธีรนถอย ทหาร

ราบยานเกราะ การปฏิบัติงานรวมกับเฮลิคอปเตอร การลาดตระเวน   

 

MS 3002 ประวัติศาสตรการสงครามสากล (International War History) 2 (2-0-4) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตรการสงครามสากล พระเจาอเล็กซานเดอร มหาราช  

แมทัพฮันนิบาล แมทัพจูเลียส ซีซาร จักรพรรดิเจงกิสขาน พระเจาเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโปเลียน 

โปนาปารด สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเกาหลี สงครามอาวเปอรเซีย การปฏิบัติการ

เพื่อสันติภาพรวมกับสหประชาชาติ 

 

MS 3003 ประวัติศาสตรการสงครามไทย (Thai War History) 2 (2-0-4) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติไทยและการทหารยุคตางๆ ยุทธศาสตรและ

ยุทธวิธีของไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบก

ไทย หลักการรบ ตําราพิชัยสงคราม และการสงครามครั้งสําคัญๆของไทย การเสียดินแดน ประวัติบุคคล

สําคัญ แมทัพนายกอง การดําเนินกลยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม การพัฒนา

ยุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณ ตลอดจนแนวความคิดในการทําสงครามของนักรบในอดีต  

 

MS 3004 ภูมิศาสตรทางทหาร (Military Geographic) 1 (1-0-2) 

     เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติซึ่งจะมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนในพื้นที่ของแตละกองทัพภาคและชองทางที่สําคัญตามแนว

ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน 
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MS 3005 ยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด (Calvary Platoon Tactics) 1 (1-1-3) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวดทหารมา ทั้ง ๓ ประเภท 

ไดแกยุทธวิธีของ หมวดรถถัง, หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารมาลาดตระเวน ในการเขา

ตี ต้ังรับ และรนถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารมาลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังปองกัน 

และเฝาตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองรอยชุดรบ 

 

MS 3006 การสื่อสารทางยุทธวิธี (Tactical Communications) 1 (1-0-2)  

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด และความรับผิดชอบของทหารสื่อสารกองพล การ

ปฏิบัติการทางยุทธวิธีของทหารสื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส และการสนับสนุนทางการสื่อสาร 

 

MS 4001 การปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations) 3 (3-0-6) 

        เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร หลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ ปจจัย

ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษ บทบาทของหนวยรบพิเศษ สงครามนอกแบบ การ

ปองกันและการปราบปรามการกอความไมสงบ การตอตานการกอการราย การปฏิบัติการจิตวิทยา ภารกิจ 

การจัด ขีดความสามารถ และการควบคุมและบังคับบัญชาของหนวยรบพิเศษ 

 

MS 4002 การตอสูเบ็ดเสร็จ (Total Defense) 1 (1-0-2) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมา การดําเนินงานของยุทธศาสตรการตอสูเบ็ดเสร็จ 

และ ยุทธศาสตรพัฒนา โดยนํามาปฏิบัติอยางเปนระบบ รวมทั้งแนวพระราชดํารัสกับการนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นําไประยุกตใชใหเกิดประโยชน  

 

MS 4003 ทหารเรือ ทหารอากาศ และหนวยงานความมั่นคง 1 (1-0-2) 

 (Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Agencies) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด โครงสรางกองทัพเรือ ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ และ

ภารกิจ การจัด โครงสรางกองทัพอากาศ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้งการดําเนินงานของ

หนวยงานดานความมั่นคงอื่นๆ 

 

MS 4004 การเขียน และบรรยายสรุปทางทหาร (Military Briefing and Writing) 2 (2-0-4)                                                                               

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับความมุงหมาย  การทําโครงรางการบรรยายสรุป  แนวทางการเขียน  

และการบรรยายสรุปทางทหาร การบรรยายสรุปขาวสาร การบรรยายสรุปขอตกลงใจ การบรรยายสรุป

ภารกิจ  การบรรยายสรุปของฝายอํานวยการ และเทคนิคการบรรยายสรุป  
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MS 4005 ฝายอํานวยการ (Staff Study) 3 (3-0-6) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดและการดําเนินงานของฝายอํานวยการในระดับกองพัน หนาที่

และความรับผิดชอบของฝายอํานวยการทุกสายงาน การบันทึกและการปฏิบัติตอหนังสือราชการ เพียงพอ

ใหสามารถทํางานประสานระหวาง หมวด กองรอย กองพันได  

 

MS 5001 การสงกําลังบํารุง (Logistics) 2 (2-1-5) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับหลักพื้นฐาน และ นโยบายการสงกําลังบํารุงของกองทัพบกไทยใน

ปจจุบัน ภารกิจ การจัดหนวยสงกําลังบํารุงในกองทัพบกไทยโดยสังเขป  ระเบียบ  คําสั่ง  ที่เกี่ยวของกับ

การสงกําลังบํารุงที่ตองใชปฏิบัติในระดับกองพันทหารราบ แนวทางการปฏิบัติของ  ผบ.มว. ในเรื่องการสง

กําลังบํารุง  การสงกําลังบํารุงในสถานการณรบตาง ๆ และขบวนสัมภาระ 

 

MS 5002 การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation) 2 (2-0-4) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการปฏิบัติการขาวสาร ระบบขาวสารและขาวกรอง 

สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย  ความไดเปรียบทางขอมูลขาวสาร หลักการพื้นฐาน 

ทฤษฎี หลักนิยม องคประกอบการปฏิบัติการขาวสาร ความสัมพันธระหวางองคประกอบของ การ

ปฏิบัติการขาวสาร ระบบขอมูลขาวสารและการปฏิบัติการขาวสารสําหรับหนวยทหารขนาดเล็ก ตลอดจน

การปฏิบัติการขาวสารในอดีต 

 

MS 5003 ระเบียบงานสารบรรณและสิทธกํิาลังพล 1 (1-0-2) 

 (Content Military Procedures and Rights Troops) 

 เน้ือหา :ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ  ประเภทงานหนังสือราชการ 

การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือราชการ การจัดทําหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และช้ัน

ความลับ การรางและบันทึกหนังสือราชการ การสําเนาและแจกจาย สิทธิของกําลังพลดานการเงิน การเบิก 

– จายเงิน สวัสดิการของรัฐ และ การเบิก – จายเงินอื่น 

 

MS 5004 การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีกองทัพภาค ไมตํ่ากวา 2 สัปดาห 

 (The Functional Practices in Army Area)  

 เน้ือหา :การศึกษาดูงานในหนวยระดับกองทัพภาค และหนวยข้ึนตรงของกองทัพภาค  ทั้ง

หนวยในที่ต้ังปกติ หนวยที่ปฏิบัติราชการสนาม หนวยสวนภูมิภาค และหนวยสงกําลังบํารุง  รวมถึง

การศึกษาดูงานของเหลาทัพอื่น ทั้งกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหนวยงานราชการ รวมถึงสถานที่สําคัญ

ในพื้นที่  
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MS 5005 ความรูพ้ืนฐานของเหลาท่ีเลือกรับราชการ    ไมตํ่ากวา 4 สัปดาห 

 (The Fundamental of Army Corps)  

 เน้ือหา :การฝกและศึกษาความรูพื้นฐานของเหลา ทหารราบ ทหารมา ทหารปนใหญ ทหาร

ชาง ทหารสื่อสาร ทหารขนสง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการขาว และทหาร

แผนที่ ที่เลือกรับราชการ        

        

แนวสังเขปกระบวนวิชาในภาคการฝก 

FT 1101 การฝกภาคสนาม 1 (Field Training 1)  

 การฝกสุขศาสตรทหาร (Military Hygiene Training) 1 สัปดาห 

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับการพักแรมในสนาม การปฐมพยาบาล การชวยชีวิตเบื้องตน และการ

เคลื่อนยายผูบาดเจ็บ 

 การฝกการปองกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร 1 สัปดาห                                                                                                   

 (Measurement of CBRN Protection Training)  

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับ  อาวุธเคม ีชีวะ รังสี นิวเคลียร   ฝกความเช่ือมั่นในการใชหนากากและ

ยุทธภัณฑปองกัน การตรวจสารเคมี และการปฐมพยาบาลในสภาวะ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร และอาวุธเพลงิ 

 การฝกการติดตอสื่อสารเบ้ืองตน (Basic Communications Training) 1 สัปดาห  

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของศูนยขาว การใชและการรับ-สงขาวทางวิทยุสนาม การ

ใชและการรับ-สงขาวทางโทรศัพทสนาม การตอสายและการวางสายโทรศัพทสนาม  

 การฝกปอมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง และวัตถุระเบิดและการทําลาย 2 สัปดาห 

(Field Fortifications, Obstacle, Camouflage and Explosives and Demolitions  

Training) 

    ศึกษาหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับ ปอมสนาม การเลือกที่มั่นและที่ต้ังอาวุธเรงดวน ที่ต้ังอาวุธแบบ

ประณีต คู การสรางคู และการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสรางเครื่องกีดขวางตอตานบุคคล เครื่อง

กีดขวางตอตานยานเกราะ การพรางบุคคล ปอมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ต้ังกองบัญชาการ

และตําบลสงกําลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะและการทํางาน

ของทุนระเบิดและกับระเบิด การติดต้ังและการรื้อถอนกับระเบิด การตรวจคนและการรื้อถอนทุนระเบิด

หรือกับระเบิด และการผานสนามทุนระบิด 

 การฝกยิงอาวุธประจํากาย  (Infantryman Weapons Training) 3 สัปดาห  

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการทํางานและการใชงาน เทคนิคการยิงปนและการยิงปนทํานองรบ 

การฝกพลแมนปน (การฝกยิงปนเพื่อบันทึกผลและจัดช้ันคุณวุฒิ) และการฝกยิงปนดวยกระสุนจริง ของ

อาวุธประจํากาย และอาวุธเพื่อความมุงหมายพิเศษ การใชและขวางลูกระเบิดขวาง และการใชพลุสัญญาณ            

 การฝกบุคคลทําการรบและยุทธวิธีขั้นพ้ืนฐาน(Combat Skills of the Soldier) 4 สัปดาห 
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 การฝกและศึกษาเกี่ยวกับ การรายงานขาวสาร  การตรวจการณ  และการคนหาเปาหมาย การฝก

บุคคลทําการรบ และการปฏิบัติเมื่ออยูภายใตการยิงดวยอาวุธเล็งตรงและอาวุธวิถีโคง  การผานหรือการออม

ผานเครื่องกีดขวาง  การเลือกและการดัดแปลงที่มั่นสูรบ  หลักการพราง  การใชและการรับสงขาวทางวิทยุ

สนาม และโทรศัพทสนาม การเคลื่อนที่ในเวลากลางวันและกลางคืน  รูปขบวนของชุดยิงและหมูปนเล็ก  

การใชทัศนสัญญาณ  การใชภูมิประเทศจําลอง  การรูปขบวนและการควบคุมการเคลื่อนที่ของชุดยิง  การยิงปน

ทางยุทธวิธีเปนบุคคล  คูบัดด้ีและชุดยิง  ชุดยิงในการเฝาตรวจและสนับสนุนดวยการยิง  ชุดยิงในการดําเนิน

กลยุทธ  ชุดยิงในการลาดตระเวนและการระวังปองกัน  ชุดยิงนําลาดตระเวนตอตาน IED  ชุดยิงปฏิบัติการโจมตี

และชุดยิงตะลุมบอน ชุดยิงเมื่อปะทะกับขาศึกและชุดยิงตอบโตการปะทะ  ชุดยิงเมื่อถูกซุมโจมตีและชุดยิง

ตอตานซุมโจมตี  ชุดยิงกวาดลางสนามเพลาะและการทําลายบังเกอร  ชุดยิงเขาสูอาคาร  ตรวจคนและ

กวาดลางภายในอาคาร     

 

FT 2102 การฝกภาคสนาม 2 (Field Training 2)   

   การฝกขับรถยนตทหาร (Driving Military Training)  1 สัปดาห                                                      

              ฝกและศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องหมายจราจร หลักการเปนพลขับที่ดี หลักการปรนนิบัติบํารุง

ยานพาหนะสายขนสง การฝกขับรถเบื้องตน               

 การฝกยิงอาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ 2 สัปดาห 

             (Infantry Unit Weapons and Fire Control Training) 

 ฝกและศึกษาเรื่องหลักยิงและตรวจการณ (หลักยิงปนกล หลักยิงอาวุธวิธีโคง) การรองขอและ

การปรับการยิง ค. และ ป. (การฝกเครื่องยิงลูกระเบิดอัดอากาศในสนามยนระยะ และเครื่องชวยฝก

เทคโนโลยีช้ันสูง) การใชและการฝกยิงปนดวยกระสุนจริงของอาวุธประจําหนวย   

 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู (Infantry Squad Tactics Training) 3 สัปดาห 

 การฝกและศึกษาในเรื่อง การเดินทางดวยแผนที่ประกอบภูมิประเทศ รูปขบวนทําการรบของ

หมูปนเล็ก และการใชทัศนสัญญาณ  การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีของหมู  เทคนิคการเคลื่อนที่ การกําหนดที่ต้ัง

ของที่ตรวจการณและการเตรียมที่มั่นของอาวุธ  การเลือกที่เฝาตรวจ ระเบียบการนําหนวย คําสั่งยุทธการ  

การใชภูมิประเทศจําลองประกอบการวางแผน  การควบคุมการยิงของอาวุธในอัตราการจัด  การดําเนินกลยุทธ

และการควบคุมการรบของหมูปนเล็ก    แบบฝกทําการรบของหมูปนเล็ก  หลักการลาดตระเวนของหนวย

ระดับหมูปนเล็ก การฝกการปฏิบัติงานรวมกับเฮลิคอปเตอร  การฝกหมูปนเล็กในการรบข้ันพื้นฐานในกรอบ

ของหมวดปนเล็ก การฝกเขาสถานการณในการรบตามแบบ 

 การฝกการใชอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหารมา(Cavalry Weapons Training)1 สัปดาห 

               ฝกและศึกษาเกี่ยวกับการใชอาวุธ/ยุทโธปกรณของเหลาทหารมา ไดแก การฝกข่ีมาเบื้องตน 

การฝกขับรถถังและรถสายพาน การฝกพลประจํารถถัง และการฝกยิงปนใหญรถถังดวยกระสุนจริง 

 การฝกปนใหญสนาม และปนใหญตอสูอากาศยาน 3 สัปดาห 

 (Field Artillery and Anti-aircraft Artillery Training)                                                                                
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 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของกําลังพลในหมูตรวจการณหนา ศูนยอํานวยการยิง และสวนยิง

ของหนวยทหารปนใหญสนาม การยิงปนใหญดวยกระสุนจริงในเวลากลางวันและเวลากลางคืน การ

ปฏิบัติงานของกองรอยทหารปนใหญสนามในการปฏิบัติการรบ  

    ฝกและศึกษาเกี่ยวกับหนาที่ของกําลังพลในสวนตาง ๆ ของหนวยทหารปนใหญตอสูอากาศยาน  

การยิงอาวุธปนใหญตอสูอากาศยานตอที่หมายทางอากาศและทางพื้นดิน การปฏิบัติงานของกองรอยทหาร

ปนใหญตอสู  อากาศยานในการปองกันภัยทางอากาศ 

 

FT 3103 การฝกภาคสนาม 3 (Field Training 3)   

 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Platoon Tactics Training) 3 สัปดาห 

 การฝกและศึกษาเกี่ยวกับ การจัดหนวย รูปขบวนทําการรบของหมวดปนเล็ก  ระเบียบการนําหนวย 

คําสั่งยุทธการ การปฏิบัติเปนหนวยเบื้องตนของหมวดปนเล็ก  การฝกการปฏิบัติของพวกอาวุธประจํา

หนวยในอัตราของหมวด  การติดตอสื่อสารทางยุทธวิธีของหนวยระดับหมวดปนเล็ก การวางแผน

ลาดตระเวน  การลาดตระเวนหาขาว  การลาดตระเวนรบ การฝกหมวดปนเล็กเขาตีในเวลากลางวันและใน

ระหวางทัศนวิสัยจํากัด การฝกหมวดปนเล็กต้ังรับในเวลากลางวันและในระหวางทัศนวิสัยจํากัด  การฝก

การปฏิบัติงานรวมกับเฮลิคอปเตอร  การฝกเขาสถานการณนอกที่ต้ัง 

 การฝกทางยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด (Cavalry Tactics Collective Training) 2 สัปดาห  

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบการนําหนวยในการปฏิบัติทางยุทธวิธีใน 

ระดับหมวดทหารมา ทั้ง 3 ประเภท ไดแก ยุทธวิธีหมวดรถถัง หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ และหมวด 

ทหารมาลาดตระเวน ในการเขาตี  ต้ังรับ และรนถอย ยุทธวิธีของหมวดทหารมาลาดตระเวน ในการปฏิบัติ 

ภารกิจลาดตระเวน  ระวังปองกัน และเฝาตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองรอยชุดรบ 

 การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ (Airborne Training) 5 สัปดาห 

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติทหารพลรมและหนวยสงทางอากาศ คุณลักษณะการทํางานของ 

รม การบังคับรม การลงพื้น และการกระโดดรมจากอากาศยานแบบทํางานดวยสายดึงประจําที่ทางยุทธวิธี 

เพื่อปฏิบัติการรบทั้งในแบบและนอกแบบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

FT 4104 การฝกภาคสนาม 4 (Field Training 4)  

 การฝกหลักสูตรการรบแบบจูโจม (Ranger Course) 10 สัปดาห 

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และความรอบรูในการที่จะนํา

หนวยไดทั้งในภาวะที่มีความกดดันและปราศจากความกดดัน ทั้งทางรางกายและจิตใจ การเสริมสรางความ

ทรหด อดทน เพิ่มพูนประสบการณ ในการปฏิบัติทั้งทางเทคนิค และยุทธวิธีในการนําหนวยทหารขนาดเล็ก

ปฏิบัติการทางยุทธวิธีพื้นฐาน และภายใตสภาพพิเศษในพื้นที่ปา  ทะเล ปาที่ลุม และพื้นที่ปาภูเขา 

FT 5105 การฝกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 

 การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก  (Small Unit Tactics)                               3 สัปดาห 
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 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความมุงหมาย  ลักษณะ บทบาท และแนวคิดในการใช

หนวยทหารขนาดเล็กในการรบ การฝกและการจัดของชุดปฏิบัติการหนวยทหารขนาดเล็ก บุคคลทําการรบ  

การลาดตระเวน  การปฏิบัติฉับพลัน  การซุมโจมตีและการตอตานการซุมโจมตี  การตีโฉบฉวย  ยุทธวิธี

ตอตานกองโจร การสะกดรอย การปดลอมตรวจคน วัตถุระเบิดและการทําลาย การปฐมพยาบาล การ

สื่อสาร สมรรถภาพรางกาย ความพรอมเปนบุคคล และเปนชุดปฏิบัติการ และการยิงปนทางยุทธวิธี 

ประกอบดวย  การยิงปนในสนามทราบระยะ  การยิงปนฉับพลัน  การยิงปนในปา  การยิงปนในเวลา

กลางคืน  การยิงปนประกอบการเคลื่อนที่   และการยิงปนทํานองรบ   

 การฝกการใชอาวุธในการตอสูระยะประชิด (Close Combat Training) 1 สัปดาห  

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับ กฎแหงความปลอดภัยในการใชอาวุธ ระบบอาวุธ (ปนพก ปนลูกซอง ปน

กลมือ ปนเล็กยาว) การเล็งและการใชศูนย กายวิภาคศาสตรและลักษณะอาการบาดเจ็บจากอาวุธปน  การ

ฝกการใชอาวุธ และการยิงปนดวยกระสุนจริง 

 การฝกการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ  (Task Forces Operations Training)  1 สัปดาห 

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับกิจเฉพาะทหารราบหลักๆ ที่หนวยเฉพาะกิจ จะตองนําไปใชปฏิบัติทาง

ยุทธวิธีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวย การต้ังฐานและการคุมครองฐานที่ต้ัง การต้ังจุด

ตรวจ/จุดสกัด การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ การรักษาความปลอดภัยสถานที่สําคัญ การปดลอม

และตรวจคน การวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ การวางแผนและสั่งการ การลาดตระเวนดวยการเดินเทาและ

ยานยนต การสังเกต และการสะกดรอย ระหวางการเคลื่อนที่ และการยิงปนทางยุทธวิธีของหนวยเฉพาะกิจ 

(การยิงปนประกอบการเคลื่อนที่ และการยิงโจมตีที่หมาย) 

 การฝกปฏิบัติหนาท่ีในหนวยตามเหลาท่ีเลือกบรรจุรับราชการ 4 สัปดาห   

(The Functional Practices Branch of Service)  

การฝกปฏิบัติหนาที่และดูงาน การปฏิบัติงานในหนาที่ผูบังคับหนวยระดับหมวด  การ

รักษาการณ ระบบการปกครองบังคับบัญชา การทําหนาที่ของกําลังพลระดับกองรอยลงมา ระบบฝาย

อํานวยการ  งานดานการขาว งานดานยุทธการ งานดานการสงกําลังบํารุง งานตามวงรอบประจําป ทั้งใน

ที่ต้ังปกติ และหนวยในสนาม ในหนาที่ของเหลา ทหารราบ ทหารมา ทหารปนใหญ ทหารชาง ทหารสื่อสาร 

ทหารขนสง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการขาว ทหารแผนที่  และงานการสง

กําลังบํารุงของแตละเหลา ที่เลือกรับราชการ   

 การฝกเตรียมความพรอมเปนนายทหารสัญญาบัตร 2 สัปดาห 

 การฝกและศึกษาในเรื่องการปกครองบังคับบัญชา แบบธรรมเนียม และมารยาททางทหาร มี

อุดมการณ มีความรูในเรื่องการสวัสดิการ งานการจเร เรื่องกฎหมายทางทหารและกฎหมายอื่นๆที่สําคัญตอ

การปฏิบัติราชการ 

 การฝกเตรียมเปนผูฝกทหารใหม  1 สัปดาห 

 การฝกและศึกษาการเตรียมการและการฝกทหารใหมตามข้ันตอน โดยเนนการทําหนาที่ครูฝก 

ผูชวยครูฝก และผูฝกทหารใหม 
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 การฝกศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

 การฝกและศึกษาวิทยาการแขนงอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณหรือความเปลี่ยนแปลงตามหวง

เวลา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ค    

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย 

พ.ศ.๒๕๕๕ 

------------------------------------------------------ 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการศึกษา
และการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย ใหมีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคลองกับนโยบายของกองทัพบก  
จึงกําหนดระเบียบไว ดังนี้    

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการศึกษาและ
การใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดา คําสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับใดในเรื่องการศึกษาของนักเรียนนายรอย ท่ีโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาไดกําหนดไวแลว แตขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกนักเรียนนายรอยท่ีเขารับการฝก ศึกษา และอบรม  ตามหลักสูตร
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ขอ ๕ ให รองผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผู ท่ีมีอํานาจหนาท่ีพิจารณา
เสนอแนะ ทําการแทน และสั่งการในนามของ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
การฝก ศึกษา และอบรม เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

ขอ ๖ เพ่ือใหบรรลุภารกิจ การฝก ศึกษา และอบรมแกนักเรียนนายรอย จึงใชระบบการศึกษา
แบบชั้นป โดยหนึ่งปการศึกษา ประกอบดวย ๑ ภาคการฝก และ ๒ ภาคการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๖.๑ นักเรียนนายรอยทุกนายตองศึกษารายวิชาท่ีกําหนดไว ในแนวทางการศึกษาของ
แตละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ๖.๒ นักเรียนนายรอยท่ีศึกษาผานเกณฑท่ีกําหนดครบทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา 
และไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาเกณฑท่ีกําหนด จะไดเลื่อนชั้นสูงข้ึน 

 ๖.๓ นักเรียนนายรอยท่ีมีผลการศึกษารายวิชาใด ไมผานเกณฑท่ีกําหนด สามารถขอ
สอบปรับอักษรระดับไดในเวลาท่ีกําหนด 

(สําเนา) 
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 ๖.๔ นักเรียนนายรอยท่ีมีผลการศึกษา ไมผานเกณฑท่ีกําหนด และไมสามารถปรับ
อักษรระดับไดใหเรียนซํ้าชั้น 

 ๖.๕ นักเรียนนายรอยท่ีเรียนซํ้าชั้น หรือเคยเรียนซํ้าชั้น 
  ๖.๕.๑ สามารถของดเรียนซํ้าในรายวิชาท่ีสอบไดอักษรระดับ C หรือ P ข้ึนไป ท้ัง

ในภาคการศึกษาและภาคการฝก 
  ๖.๕.๒ สามารถเสนอรายงานขอรับการศึกษาในวิชาท่ีเปดใหการศึกษาในภาค

การศึกษาหรือขอเขารับการฝกในภาคการฝก ในชั้นปการศึกษาท่ีสูงข้ึนถัดไป ตามแนวทางการฝกศึกษาไดไมเกิน 
๑ ชั้นป แตตองมีเวลาวางจากรายวิชาท่ีขอรับการยกเวนตามขอ ๖.๕.๑ ตรงกับตารางการฝกศึกษาของชั้นปถัดไป 
โดยใหเสนอรายงานขออนุมัติตอ ผูอํานวยการสวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองค ท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น  ภายใน  ๓ วัน หลังจากทราบผลการปรับอักษรระดับ 
ครั้งท่ี ๒ 

  ๖.๕.๓ ในแตละภาคการศึกษาตองเขารับการศึกษาในรายวิชาท่ีเปดทําการสอน
ในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต 

  ๖.๕.๔ ตองเขารับการฝกภาคสนามในทุกภาคการฝกตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
สําหรับวิชาท่ีจะทําการฝกใหสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กําหนดใหเหมาะสมตามหลักสูตร
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ๖.๖ นักเรียนนายรอยท่ีเขารับการศึกษาลวงหนาตามขอ ๖.๕.๒ หลังจากไดรับการ
เลื่อนชั้น ไมอนุญาตใหเรียนซํ้าในวิชาเดิม ยกเวนไดอักษรระดับ F ในรายวิชานั้น 

 ๖.๗ นักเรียนนายรอยท่ีเรียนซํ้าชั้นนั้น มีอาการเจ็บปวยดวยโรคท่ีอาจเปนอันตราย
รายแรงตอสุขภาพหรืออาจถึงแกชีวิต ซ่ึงตองใชระยะเวลารักษาและพักฟนเปนเวลานาน โดย  ไมสามารถทําการ
ฝกภาคสนามได ใหงดการฝกภาคสนามในประจําปการศึกษานั้นได ท้ังนี้ใหสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา พิจารณาวางแผนการฝกในหวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนนายรอยผูนั้นตอไป ยกเวน นักเรียน
นายรอยผูนั้น ไดผานการฝกภาคสนามในชั้นปท่ีเรียนมาแลว ไมตองทําการฝกนอกเวลาอีก 

ขอ ๗ การจัดภาคการศึกษา ใหกระทําดังนี้ 
 ๗.๑ ภาคการศึกษา แบงเปน ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒   โดยแตละ

ภาคการศึกษา มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 
 ๗.๒ ภาคการฝก มีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ สัปดาห หรือมีชั่วโมงการฝกรวมเทียบเทา 

๘ สัปดาห 
 ๗.๓ หลังภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๒ สัปดาหเปนชวงปดภาค

การศึกษาสําหรับนักเรียนนายรอยท่ีสอบผานเกณฑท่ีกําหนดทุกรายวิชา หรือเปนชวงการสอบปรับอักษรระดับ 
ครั้งท่ี ๑ ตามขอ ๑๘.๑ สําหรับนักเรียนนายรอยท่ีมีผลการศึกษาไมผานเกณฑท่ีกําหนด 

 ๗.๔ หลังภาคการฝกมีระยะเวลาประมาณ ๔ สัปดาห เปนชวงปดภาคการศึกษาฤดูรอน
สําหรับนักเรียนนายรอยท่ีสอบผานเกณฑท่ีกําหนดทุกรายวิชาและสอบผานวิชาทหารในภาคการฝก หรือเปนชวง
ปรับอักษรระดับ ครั้งท่ี ๒ ตามขอ ๑๘.๒ สําหรับนักเรียนนายรอยท่ีมีผลการศึกษาไมผานเกณฑท่ีกําหนดท้ังป
การศึกษา หรือเปนชวงปรับอักษรระดับ ครั้งท่ี ๑ และ ครั้งท่ี ๒ สําหรับนักเรียนนายรอยท่ีไมผานวิชาทหารใน
ภาคการฝก 

ขอ ๘ การนับหนวยกิตใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 
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 ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาการศึกษาในหองเรียน ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาท่ีมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

 ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช เวลาปฏิบัติ  ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาท่ีมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

 ๘.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลา ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาท่ีมีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

 ๘.๔ การนับหนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาท่ีมีระยะเวลานอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับ
จํานวนชั่วโมงตามสัดสวน โดยยึดถือวิธีการนับหนวยกิตจากระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห เปนหลัก 

ขอ ๙ การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ใหกระทํา
ดังตอไปนี้ 

 ๙.๑ การกําหนดอักษรระดับและระดับคะแนน ใหใชขอกําหนดตอไปนี้ 
  ผลการศึกษา                   อักษรระดับ         ระดับคะแนน 

ดีเลิศ                               A ๔.๐ 

ดีมาก B+ ๓.๕ 

ด ี B ๓.๐ 

คอนขางดี C+ ๒.๕ 

พอใช C ๒.๐ 

ออน D+ ๑.๕ 

ออนมาก D ๑.๐ 

ตก F ๐.๐ 

ไมสมบูรณ I - 

ถอนตัว W - 

รวมฟง AU - 

ผาน P - 

ไมผาน N - 
 ๙.๒ การ คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ ย   ให ใช สู ตร ในการ คํานวณ ดั งต อ ไปนี ้        

  คะแนนคุณภาพ  =  ระดับคะแนน x จํานวนหนวยกิต 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  =  ผลรวมของคะแนนคุณภาพ  
                           ผลรวมของจํานวนหนวยกิต 

 ๙.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ย  ซ่ึงคํานวณ
จากทุกรายวิชาท่ีไดศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 ๙.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ย     ซ่ึงคํานวณ
จากทุกรายวิชาท่ีไดศึกษาในปการศึกษานั้น 

 ๙.๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซ่ึงคํานวณจาก  ทุกรายวิชา
ท่ีไดศึกษาตั้งแตเริ่มตนการศึกษาตามหลักสูตร  
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หมวด ๒ 

การจัดการศึกษา 

ขอ ๑๐ ในดานการบริหารการศึกษา ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบบริหารการศึกษาตามระบบและ
หลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหไดมาตรฐาน โดยใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 

 ๑๐.๑ จัดแบงนักเรียนนายรอยเพ่ือการฝก ศึกษา และอบรม ออกเปน ๔ ชั้นป โดยในแต
ละชั้นปใหจัดแบงออกเปนชั้นตอนเรียน ตอนละไมเกิน ๓๐ นาย 

 ๑๐.๒ การจัดแบงชั้นตอนเรียนท่ีประกอบดวยนักเรียนนายรอยเกินกวา ๓๐ นาย จะ
กระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ๑๐.๓ การรวมชั้นตอนเรียนโดยท่ีมีนักเรียนนายรอยเกินกวา ๓๐ นาย จะกระทําได
ตอเม่ือไดรับอนุมัติจาก ผูอํานวยการสวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนาย
รอยรักษาพระองค ท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๔ การจัดนักเรียนนายรอยเขาชั้นเรียนเพ่ือทําการฝก ศึกษา และอบรม จะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเวลาท่ีไดกําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา และอบรม ประจําวันอยางเครงครัด 

 ๑๐.๕ การตรวจโรคประจําวันตามปกติของนักเรียนนายรอย ใหดําเนินการกอนหรือหลัง
ตารางการฝก ศึกษา และอบรม ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ๑๐.๖ การนํานักเรียนนายรอยไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานท่ี สมควรกระทําใน
สัปดาหการดูงานท่ีกําหนดไวในปฏิทินการศึกษาประจําป ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ๑๐.๗ การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ใหแกนักเรียนนายรอย หรือการนํา   นักเรียนนายรอย
ไปรวมในกิจกรรมพิเศษตางๆ ท่ีมีผลเสียตอเวลาการฝก ศึกษา และอบรม ของ นักเรียนนายรอยจะกระทําได
ตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก สภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยกเวนในกรณีมีความจําเปนท่ีสําคัญและ
เรงดวน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัด
เวลาการฝก ศึกษา และอบรมเพ่ิมเติมใหแกนักเรียนนายรอย 

 ๑๐.๘ การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ใหแกนักเรียนนายรอย หรือการนํานักเรียนนายรอยไป
รวมกิจกรรมพิเศษตางๆ กอนการสอบประจําภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห และในระหวางการสอบประจําภาค
การศึกษา จะกระทํามิได ยกเวนในกรณีมีความจําเปนท่ีสําคัญและเรงดวน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ขอ ๑๑ ในดานการใหการศึกษา ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามระบบ
การศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด โดยใหยึดถือแนวทาง
ตอไปนี้ 

 ๑๑.๑ จัดเตรียมตําราและอุปกรณการสอน รวมท้ังจัดทํากําหนดการสอน ตารางสอน 
ตารางการฝก ศึกษา และอบรม ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในสวนท่ี
รับผิดชอบตลอดภาคการศึกษาทุกรายวิชา ใหแลวเสร็จกอนเปดภาคการศึกษา 

 ๑๑.๒ การจัดตารางสอนตามปกติสําหรับหนึ่งรายวิชาภาคทฤษฎี สมควรจัดไมเกินวันละ
หนึ่งคาบ คาบละไมเกิน ๙๐ นาที ยกเวนรายวิชาท่ีมีความจําเปน และหากตองใชเวลาสอนเกินกวาหนึ่งคาบตอ
หนึ่งสัปดาห ใหเวนระยะหนึ่งวันเปนอยางนอยสําหรับรายวิชานั้น 

ขอ ๑๒ ในดานการฝกศึกษาของนักเรียนนายรอย ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหนักเรียน
นายรอยเขารับการฝก ศึกษา และอบรม ตามระบบการศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
อยางเครงครัด โดยใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 
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 ๑๒.๑ ใหนักเรียนนายรอยทุกนาย เขารับการฝก ศึกษา และอบรมตรงตามเวลาท่ีกําหนด
ไวในตารางการฝก ศึกษา และอบรม 

 ๑๒.๒ ใหนักเรียนนายรอยทุกนายมีชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรม อยางนอย รอยละ 
๘๐ ของจํานวนชั่วโมงในแตละรายวิชาท่ีไดกําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา และอบรม 

 ๑๒.๓ นักเรียนนายรอยท่ีมีชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรมนอยกวา รอยละ ๘๐ ตามขอ 
๑๒.๒ ไมมีสิทธิเขาสอบประจําภาคการศึกษา และใหไดอักษรระดับ F หรือ N ในรายวิชานั้น 

 ๑๒.๔ การนับชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรม ตามขอ ๑๒.๒ ใหนับตามจํานวนชั่วโมงท่ี
นักเรียนนายรอยไดฝก ศึกษา และอบรมจริง ยกเวน นักเรียนนายรอยท่ีขาดการฝก ศึกษา และอบรม เนื่องจาก
ไปราชการตามท่ีไดรับอนุมัติจาก ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
แจงใหอาจารยผูสอนทราบลวงหนา กับท้ังประสานงานใหมีการสอนเพ่ิมเติม 

 

หมวด ๓ 

การวัดผลการศึกษา 

ขอ ๑๓ การสอบเพ่ือใชวัดผลการศึกษา ใหดําเนินการดังนี้ 
 ๑๓.๑  การสอบโดยอาจารย  เปนการวัดผลในบางบทเรียน หรือการวัดผลจากการทํา

แบบฝกหัด และ/หรืองานมอบอ่ืนๆ ท่ีกําหนดข้ึนโดยอาจารยผูสอน   เพ่ือใหนักเรียนนายรอยมีความพรอมใน
การศึกษาอยูตลอดเวลา  คะแนนจากการสอบโดยอาจารยตองไมเกินหนึ่งในหาของคะแนนรวมท้ังภาคการศึกษา
ของรายวิชานั้น 

 ๑๓.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา เปนการวัดผลหลังจากท่ีไดศึกษาตามบทเรียนไป
ไดระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติใหมีการสอบระหวางภาคการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในหนึ่งภาคการศึกษา และ
กําหนดข้ึนโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบการสอนรายวิชานั้น คะแนนจากการสอบระหวางภาคการศึกษา ตองไมเกิน
สองในหาของคะแนนรวมท้ังภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 

 ๑๓.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา เปนการวัดผลหลังจากท่ีไดศึกษาบทเรียนจนจบ
ภาคการศึกษา และกําหนดข้ึนโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการสอนรายวิชานั้น คะแนนจากการสอบประจําภาค
การศึกษาตองไมต่ํากวาสองในหาของคะแนนรวมท้ังภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 

ขอ ๑๔ นักเรียนนายรอยท่ีมิไดเขาสอบตามกําหนด จะตองเสนอรายงานแจง วัน เวลา และ
รายวิชาท่ีมิไดเขาสอบตามกําหนด พรอมดวยเหตุผลและหลักฐานประกอบตออาจารยผูสอนภายในหาวันทําการ 
นับตอจากวันหมดกําหนดอนุญาต เพ่ือขอรับการอนุมัติใหสอบในวิชาท่ีมิไดเขาสอบตามกําหนด มิฉะนั้นจะถือวา
ขาดสอบ และไดรับคะแนนเปนศูนยจากการสอบครั้งนั้น 

ขอ ๑๕ การอนุมัติใหนักเรียนนายรอยท่ีไมไดเขาสอบตามกําหนด ไดมีสิทธิสอบใหกระทําดังนี้ 
 ๑๕.๑ การสอบโดยอาจารย พิจารณาอนุมัติใหสอบโดยอาจารยผูสอนรายวิชานั้น 
 ๑๕.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติใหสอบโดยผูอํานวยการกอง ท่ี

รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ๑๕.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติใหสอบโดยผูอํานวยการสวน

การศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
ขอ ๑๖ การแจงผลการสอบสําหรับการสอบโดยอาจารยและการสอบระหวางภาคการศึกษาให

อาจารยผูสอนแจงคะแนนใหนักเรียนนายรอยทราบภายในหาวันทําการนับจากวันสุดทายท่ีสอบ สําหรับการสอบ
ประจําภาคการศึกษา ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบแจงคะแนนใหนักเรียนนายรอยทราบภายในสามวันทําการ นับจาก
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วันสุดทายของการสอบประจําภาคการศึกษานั้น หากนักเรียนนายรอย มีขอสงสัยใดๆ เก่ียวกับผลการตรวจขอสอบ 
สามารถขอดูใบตอบปญหาของตนจากอาจารยผูสอนไดทันทีท่ีไดรับทราบคะแนน 

ขอ ๑๗ การรายงานผลการสอบ ใหกระทําดังนี้ 
 ๑๗.๑ การสอบโดยอาจารย ใหอาจารยผูสอนจัดทําบัญชีรวบรวมคะแนนจากการสอบ

โดยอาจารยทุกครั้งเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 
 ๑๗.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนรายงานผลการสอบในรูปแบบ

ของอักษรระดับ ซ่ึงแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารยและการสอบระหวางภาคการศึกษาท่ีมีอยูจนถึง
ขณะนั้นท้ังหมดผานหนวยงานท่ีตนสังกัดอยูไปยังสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายรอยรักษา
พระองค เพ่ือใหนักเรียนนายรอยไดทราบสถานภาพการศึกษาของตนเองในรายวิชานั้น โดยประกาศใหทราบ
ภายในหาวันทําการ นับจากวันท่ีมีการสอบ 

 ๑๗.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนรายงานผลการสอบในรูปแบบของ
อักษรระดับ ซ่ึงแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย การสอบระหวางภาคการศึกษาและการสอบประจํา
ภาคการศึกษารวมกันตลอดภาคการศึกษา ผานหนวยงานท่ีตนสังกัดอยู ไปยังสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือ
กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค เพ่ือสงตอไปยังแผนกสถิติและประเมินผล ภายในสามวันทําการ นับจากวันท่ี
มีการสอบ 

 ๑๗.๔ การประกาศผลการสอบในรูปแบบอักษรระดับและระดับคะแนนเฉลี่ย ประจําภาค
การศึกษา ใหแผนกสถิติและประเมินผลเปนผูดําเนินการภายในสองวันทําการ นับจากวันท่ีไดรับรายงานผลการ
สอบจากสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค 

ขอ ๑๘ การสอบปรับอักษรระดับ นักเรียนนายรอยท่ีขาดคุณสมบัติ ในขอ ๑๙.๑ หรือในรายวิชา
ท่ีมีอักษรระดับต่ํากวา C ใหมีสิทธิสอบปรับอักษรระดับไดสองครั้งในหนึ่งปการศึกษา โดยจะขอสอบปรับอักษร
ระดับไดทุกรายวิชาท่ีต่ํากวา C และจะตองเสนอรายงานถึง ผูอํานวยการสวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชา
ทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ระบุวิชาท่ีประสงคจะสอบ
ปรับอักษรระดับตามความสมัครใจ สําหรับผูท่ีไดอักษรระดับ D หรือ D+ และบังคับสําหรับผูท่ีไดรับอักษรระดับ 
F หรือ N ถาผลการสอบปรับอักษรระดับดีข้ึน ใหปรับเปนอักษรระดับสูงข้ึนจากอักษรระดับเดิม แตไมสูงกวา
อักษรระดับ C ถาผลการสอบปรับอักษรระดับไมดีข้ึนใหคงสภาพอักษรระดับเดิม 

 ๑๘.๑ การสอบปรับอักษรระดับครั้งท่ี ๑ ใหดําเนินการสอบภายใน ๓ สัปดาห หลังภาค
การศึกษานั้นๆ นักเรียนนายรอยท่ีมีผลการศึกษาบางรายวิชาต่ํากวาอักษรระดับ C และไดเสนอรายงานขอปรับ
อักษรระดับไวแลว จะตองศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสอบปรับอักษรระดับ โดยใหสวนการศึกษา  สวนวิชาทหาร หรือกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองค จัดการสอนทบทวนใหกอนการสอบปรับอักษรระดับ 

 ๑๘.๒ การสอบปรับอักษรระดับครั้งท่ี ๒ ใหดําเนินการสอบภายใน ๔ สัปดาห ในชวงปด
ภาคการศึกษาฤดูรอน นักเรียนนายรอยท่ียังมีผลการศึกษาบางรายวิชาต่ํากวาอักษรระดับ C และไดเสนอรายงาน
ขอปรับอักษรระดับไวแลว จะตองศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสอบปรับอักษรระดับ โดยใหสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร 
หรือกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค จัดการสอนทบทวนใหกอนการสอบปรับอักษรระดับ ยกเวนนักเรียนนาย
รอยชั้นปท่ี ๔ ซ่ึงเปนชั้นสูงสุดของหลักสูตร ใหดําเนินการสอบภายใน ๒ สัปดาห หลังจากสอบปรับอักษรระดับ
ครั้งท่ี ๑ ของภาคการศึกษาท่ี ๒ 

ขอ ๑๙ การเลื่อนชั้นปการศึกษา นักเรียนนายรอยจะไดรับการพิจารณาใหเลื่อนชั้นปการศึกษา
สูงข้ึน กรณีจัดปการศึกษาเริ่มตนดวยภาคการฝก ใหเลื่อนชั้นการศึกษาสูงข้ึนกอนเปดภาคการฝกของปการศึกษา
ตอไป หรือกรณีจัดปการศึกษาเริ่มตนดวยภาคการศึกษา ใหเลื่อนชั้นปการศึกษาสูงข้ึนกอนเปดภาคการศึกษาของ
ปการศึกษาตอไป โดยจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 



 ง-8  

 
 

 ๑๙.๑ สอบผานทุกรายวิชาท่ีไดกําหนดไวในแนวทางการศึกษาของแตละชั้นปการศึกษา 
ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยท่ีไมมีผลการศึกษารายวิชาใดไดอักษรระดับ F และมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นปตางๆ ดังนี้ 

  ข้ึนชั้นปท่ี ๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๗๕ ข้ึนไป 
  ข้ึนชั้นปท่ี ๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๕ ข้ึนไป 
  ข้ึนชั้นปท่ี ๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๙๕ ข้ึนไป 
  สําเร็จการศึกษาชั้นปท่ี ๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 
 ๑๙.๒ สอบผานวิชาทหารในภาคการฝกท่ีไดกําหนดไวในแตละชั้นปการศึกษา โดยมีผล

การศึกษาไมต่ํากวาอักษรระดับ C หรือ P 
 ๑๙.๓ ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินรอยละ ๖๐ ในแตละปการศึกษา   
ขอ ๒๐ การเรียนซํ้าชั้น นักเรียนนายรอยท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ ๑๙ หลังจากสอบปรับ

อักษรระดับครั้งท่ี ๒ แลวจะตองเรียนซํ้าชั้นในปการศึกษาเดิม และใหถือเสมือนวายังมิไดศึกษาในปการศึกษานั้น 
ยกเวนกรณีตามขอ ๖.๕.๑ 

 ๒๐.๑ หากเคยเรียนซํ้าชั้นปการศึกษาเดิมมากอน ใหถอนทะเบียนออกจากความเปน
นักเรียนนายรอย 

 ๒๐.๒ หากรายวิชาใดไดอักษรระดับ F หลังการสอบปรับอักษรระดับครั้งท่ี ๒ ซํ้ากัน ๒ 
ครั้ง  ใหถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 

ขอ ๒๑ การศึกษาไมสมบูรณ นักเรียนนายรอยท่ีมีผลการศึกษาไมสมบูรณในบางรายวิชา
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ใหบันทึกผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ดวยอักษรระดับ I และดําเนินการ   ทําใหการศึกษา
สมบูรณ พรอมท้ังเปลี่ยนอักษรระดับ I เปนอักษรระดับอ่ืนตามความสามารถ กอนการพิจารณาใหเลื่อนชั้นป
การศึกษา หากไมสามารถดําเนินการไดทันใหใชคะแนนท่ีมีอยูเปนเกณฑในการพิจารณาเปลี่ยนอักษรระดับ I เปน
อักษรระดับอ่ืนตามความเหมาะสม 

ขอ ๒๒ การพักการศึกษา นักเรียนนายรอยท่ีเจ็บปวยไมสามารถศึกษาตลอดปการศึกษา และผู
บัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอนุมัติใหพักการศึกษาได ใหบันทึกผลการศึกษาทุกรายวิชาในป
การศึกษานั้น ดวยอักษรระดับ W และใหถือเสมือนวายังมิไดศึกษารายวิชานั้นๆ  

 

หมวด ๔ 

การบันทึกผลการศึกษา 

ขอ ๒๓ การบันทึกผลการศึกษาของนักเรียนนายรอย ใหกระทําเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
 ๒๓.๑ การบันทึกผลการศึกษาครั้งแรก เปนการบันทึกผลการศึกษาท่ีนักเรียนนายรอย

ไดรับกอนสอบปรับอักษรระดับ 
 ๒๓.๒ การบันทึกผลการศึกษาครั้งสุดทาย เปนการบันทึกผลการศึกษาท่ีนักเรียนนายรอย

ไดรับหลังการสอบปรับอักษรระดับ 
ขอ ๒๔ ผลการศึกษาครั้งแรกในขอ ๒๓.๑ ใหใชในการพิจารณาใหสิทธิในการเปนหัวหนาตอน 

การเลือกสาขาวิชา การรับรางวัลการศึกษา การรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ การเลือกเหลาและการเลือกท่ีอยู
ของนักเรียนนายรอย 
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ขอ ๒๕ การรับรองผลการศึกษาเปนทางการสําหรับนักเรียนนายรอย เพ่ือสิทธิในการศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาตางๆ ใหใชผลการศึกษาครั้งสุดทาย 

ขอ ๒๖ การจัดลําดับท่ีเพ่ือสิทธิตางๆ ในขอ ๒๔ ใหใชหลักเกณฑตามลําดับดังนี้ 
 ๒๖.๑ ใหจัดผูท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ย (ประจําภาคการศึกษา ประจําปการศึกษา หรือ

สะสมแลวแตกรณี) สูงกวาเปนลําดับกอนผูท่ีมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 
 ๒๖.๒ ถามีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากัน ใหจัดผูท่ีไดรับอักษรระดับ A ท่ีมีหนวยกิต รวม

มากกวา ไวในลําดับกอนผูท่ีไดรับอักษรระดับ A ท่ีมีหนวยกิตรวมนอยกวา 
 ๒๖.๓ ถาไดรับอักษรระดับ A ท่ีมีหนวยกิตรวมเทากัน ใหจัดผูท่ีไดรับอักษรระดับ B+ ท่ีมี

หนวยกิตรวมมากกวา ไวในลําดับกอนผูท่ีไดรับอักษรระดับ B+ ท่ีมีหนวยกิตรวม นอยกวา และใหปฏิบัติ
เชนเดียวกันนี้ตามลําดับจนถึงอักษรระดับ D 

 ๒๖.๔ ถาไดรับอักษรระดับ D ท่ีมีหนวยกิตรวมเทากัน ใหจัดผูไดรับอักษรระดับ F ท่ีมี
หนวยกิตรวมนอยกวา ไวในลําดับกอนผูท่ีไดรับอักษรระดับ F ท่ีมีหนวยกิตรวมมากกวา 

 ๒๖.๕ ถาไดอักษรระดับ F ท่ีมีหนวยกิตรวมเทากันใหจัดไวในลําดับเดียวกัน 
 ๒๖.๖ ถามีผูท่ีอยูในลําดับเดียวกัน ใหเวนท่ีในลําดับตอไปไวเทากับจํานวนผูท่ีอยูในลําดับ

เดียวกัน แลวเรียงลําดับท่ีใหม โดยพิจารณาจากคะแนนความประพฤติและคะแนนความเหมาะสมตามลําดับ 
 

หมวด ๕ 

การใหรางวัลการศึกษา 

ขอ ๒๗ นักเรียนนายรอยจะไดรับรางวัลการศึกษาในแตละปการศึกษา จะตองศึกษาครบทุกวิชา
ตามแนวทางการศึกษาของแตละปการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และไมถูกตัด
คะแนนความประพฤติเกินหนึ่งในแปดของคะแนนเต็ม และมีผลการศึกษาตามเกณฑตอไปนี้ 

 ๒๗.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ เปนเหรียญทองคําสําหรับนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี ๑ ท่ีสอบได
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๗๐ ข้ึนไป และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 

 ๒๗.๒  รางวัลการศึกษาดีมาก เปนเหรียญเงินสําหรับนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี ๑ ท่ีสอบได
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๕๐ ข้ึนไป แตไมถึง ๓.๗๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 

 ๒๗.๓  รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา เปนเหรียญทองคําในสาขาวิชา สําหรับ
นักเรียนนายรอยท่ีสอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา ตั้งแต ๓.๗๐ ข้ึนไป ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา ๓.๔๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ในปการศึกษานั้น 

 ๒๗.๔  รางวัลการศึกษาดีมากเฉพาะสาขาวิชา เปนเหรียญเงินในสาขาวิชา สําหรับ
นักเรียนนายรอยท่ีสอบไดคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา ตั้งแต ๓.๕๐ ข้ึนไป แตถึง ๓.๗๐ ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา ๓.๒๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ในปการศึกษานั้น 

ขอ ๒๘  นักเรียนนายรอยจะไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมเม่ือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษา และไมเรียนซํ้าชั้น รวมท้ังไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินหนึ่งในแปดของคะแนนเต็มในแตละชั้นป
การศึกษา โดยมีผลการศึกษาตามเกณฑตอไปนี้ 

 ๒๘.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สําหรับนักเรียนนายรอยท่ีสอบไดระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๓.๗๐ ข้ึนไป และไมมีรายวิชาใดไดอักษรต่ํากวา C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
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Curriculum Vitae 
 

 

1. ชื่อ   พ.อ.หญิง ผศ. สมพร  คําเครื่อง     

            Col. Asst. Prof. Somporn  Kumkruang     

ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา    

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

          ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001 โทรศัพท 037-393485  

E-mail Address: g 4969126 @ hotmail.com 

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card) 3-2699-00071-96-7  
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตร ี 

ชื่อปริญญา     วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาพยาบาลและผดุงครรภ  ปท่ีจบ 2529 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา  โภชนศาสตร    ปท่ีจบ 2533 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.3 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา  การใชที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน ปท่ีจบ 

                      2551 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี  3-7  ช.ม. / สัปดาห 

3.2 ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี  23 ป 

 วิชาสอน 

   สุขศาสตร 

   การปฐมพยาบาล 

   ชีววิทยาทั่วไป 1 

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 

   ชีววิทยาทั่วไป 2 
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   นิเวศวิทยา 

   ชีววิทยาพื้นฐาน 

   การใชที่ดินและการใชประโยชน 

 
    

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

 ตํารา “ชีววิทยาทั่วไป 1” 

 

5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

 ไมม ี

 

   

     ลงช่ือ   พ.อ.หญงิ ผศ. สมพร  คําเครื่อง  

                   (สมพร  คําเครื่อง) 

       ผูชวยศาสตราจารยกองวิชาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 

         สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 
 

 

1. ยศ – ชื่อ – นามสกุล  พ.อ.หญิง พนิตตา ปญญาดิลก 

                     Col. Panitta  Panyadilog   

ตําแหนง             อาจารยสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน   กองวิชาเคมี สวนการศึกษา โรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา  

                          ต. พรหมณี อ.เมือง จ. นครนายก 26001  โทรศัพท 037-393488  

E-mail Address:        Panitta_pan@yahoo.com 

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card) 3-1009-03730-27-1 
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตร ี  

ชื่อปริญญา   วิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา     วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม     ปท่ีจบ 2533 

สถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา   M.S.   

สาขาวิชา     Environmental science     ปท่ีจบ 2540 

สถานท่ีศึกษา University of New Heven, U.S.A.   
 

3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี  6 ช.ม. / สัปดาห 

3.2 ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี  8 ป 

 วิชาสอน 

   เคมีทั่วไป 

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

   สารเคมีทางสิ่งแวดลอม 

   ความปลอดภัยในการใชสารเคม ี

 

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

 งานวิจัย เรื่อง การใชบงึประดิษฐในการบําบัดนํ้าเสีย รร.จปร. 
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5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

 - 

 

  

     ลงช่ือ   พ.อ.หญงิ  พนิตตา ปญญาดิลก 

        (พนิตตา ปญญาดิลก)  

                             อาจารยกองวิชาเคมี สวนการศึกษา  

                                                                    โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 
 

 

1. ชื่อ   พ.อ.สุวัฒนวงศ   จันทรฉายแสง     

            Col. Suwataong  Janchaysang     

ตําแหนง          อาจารยสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กองวิชาฟสิกส สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

                            ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001 โทรศัพท 037-393487  

E-mail Address: suwatwongjanchaysang@gmail.com 

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card) 3-1006-01303-68-1 
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตร ี 

ชื่อปริญญา     Bachelor of Science 

สาขาวิชา  Physics     ปท่ีจบ 2542 

สถานท่ีศึกษา  Virgnia Military Institute, USA 

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา  Master of Science 

สาขาวิชา  Optics     ปท่ีจบ 2544 

สถานท่ีศึกษา  University of Rochester, USA 
 

2.3 ระดับปริญญาเอก 

ชื่อปริญญา  ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา  ฟสิกสประยุกต    ปท่ีจบ 2556 

สถานท่ีศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบงั 

3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี  8  ช.ม. / สัปดาห 

3.2 ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี  10 ป 

 วิชาสอน 

   ฟสิกสทั่วไป 1 

   ฟสิกสทั่วไป 2 

   ปฏิบัติการฟสิกส 1 

   ปฏิบัติการฟสิกส 2 

   ฟสิกสแผนใหม 
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4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

 ไมม ี

 

5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

 ไมม ี
   

 

 

     ลงช่ือ   พ.อ. สุวัฒนวงศ   จันทรฉายแสง  

          (สุวัฒนวงศ   จันทรฉายแสง) 

              อาจารยกองวิชาฟสิกส 

         สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 
 

 

1. ชื่อ   พ.ท..หญิง ผศ. วาสนา รุจเิสนีย     

            Maj. Asst.Prof. Wasana Rujisenee     

ตําแหนง          ผูชวยศาสตราจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา    

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

                            ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001 โทรศัพท  037-393496 ตอ 6235 

E-mail Address:  wasanarujusenee1@gmail.com 

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)  4-1005-00036-5-6  
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตร ี 

ชื่อปริญญา     วิทยศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ    ปท่ีจบ 2536 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ    ปท่ีจบ 2541 

สถานท่ีศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี    3 ช.ม. / สัปดาห 

3.2 ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี  10 ป 

 วิชาสอน 

   นิเวศวิทยา 

   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 

   การจัดการคุณภาพนํ้า 

   จุลชีววิทยา 
    

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

  ไมม ี
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5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

 ไมม ี
   

 

 

     ลงช่ือ    พ.ท.หญงิ ผศ. วาสนา รุจเิสนีย  

                       (วาสนา รุจิเสนีย) 

         ผูชวยศาสตราจารยกองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

                    สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 

 

1. ชื่อ   ร.อ. โกมินทร   แกวผลกึ     

            Capt. Komin  Kaewphaluk     

ตําแหนง   อาจารยสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา      

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กองวิชาฟสิกส สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

         ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 โทรศัพท 037-393010 ตอ 62372 

E-mail Address:  komin_k@hotmail.com 

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)  3-1106-01930-13-8  

 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตร ี 

ชื่อปริญญา     วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาฟสิกส                     ปท่ีจบ 2543 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาฟสิกส                                           ปท่ีจบ 2547 

สถานท่ีศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี   10 ช.ม. / สัปดาห 

3.2 ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี    7  ป 

 วิชาสอน 

   ฟสิกสทั่วไป 1 

   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 

   ฟสิกสทั่วไป 2 

   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 

    

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

 ไมม ี
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5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

 ไมม ี

 

     ลงช่ือ     ร.อ. โกมินทร แกวผลึก   

            (โกมินทร แกวผลกึ) 

           อาจารยกองวิชาฟสิกส 

       สวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 
 

 

1. ยศ – ชื่อ – นามสกุล  ร.อ.หญิง ปวีณา วัดบัว 

                     Capt. Paweena  Wadbua   

ตําแหนง   รักษาราชการ อาจารยกองวิชาเคมี สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กองวิชาเคมี สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา  

                        ต.พรหมณี อ.เมือง จ. นครนายก 26001   โทรศัพท 081-601-2209  

E-mail Address:  pawwad@hotmail.com 

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card) 3-3001-01098-15-6 
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตร ี  

ชื่อปริญญา   วิทยาศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชา     ชีวเคม ี      ปท่ีจบ 2549 

สถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน   

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชา     ชีวเคม ี      ปท่ีจบ 2551 

สถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน   

2.3 ระดับปริญญาเอก 

ชื่อปริญญา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาวิชา    ชีวเคม ี      ปท่ีจบ  2554 

สถานท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน    
 

3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี  6 ช.ม. / สัปดาห 

3.2 ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี  2 ป 

 วิชาสอน 

   เคมีทั่วไป 1 

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 

   เคมีเชิงฟสิกส 1 

   เคมีประยุกต 2 

   เคมีพอลิเมอร 

   โครงงานวิทยาศาสตร 1, 2 
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   เคมีในชีวิตประจําวัน 

 

    

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

 ไมม ี

 

5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

 P. Wadbua, B. Promdonkoy, S. Maensiri, S. Siri, Different Properties of Electrospun 

Fibrous Scaffolds of Separated Heavy - chain and Light - chain Fibroins of Bombyxmori, 

Int.J.Bio.Macro. 46(5), 2010; 493-501. 

 

  

     ลงช่ือ    ร.อ.หญงิ ปวีณา  วัดบัว  

                 (ปวีณา  วัดบัว) 

                      รักษาราชการ อาจารยกองวิชาเคมี  

                             สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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