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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส่วนการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี กองวิชาวิศวกรรมโยธา  
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ช่ือภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี 
 ช่ือภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Surveying and Mapping 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม (ไทย):  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแผนท่ี) 
 ช่ือย่อ (ไทย)  :  วศ.บ. (วิศวกรรมแผนท่ี) 
 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Engineering (Surveying and Mapping) 
 ช่ือย่อ (อังกฤษ) :   B.Eng. (Surveying and Mapping) 
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 178  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
  5.2 ภาษาที่ใช้ 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
  5.3 การรับเข้าศึกษา 
   รับนักศึกษาไทยท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในสังกัดเหล่า ทบ. และส าเร็จ
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การศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารระดับมัธยมศึกษาตอนปลายช้ันปีท่ี 6 
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  6.1 ได้รับการรับรองจาก สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อ  
5 มิถุนายน 2562 
  6.2 ได้รับการอนุมัติจาก สภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม ในการประชุมครั้งท่ี 
2/2562 เมื่อ 19 มิถุนายน 2562 
  6.3 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563   
  6.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558) 
 
7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ในปกีารศึกษา พ.ศ.2565 
 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นายทหารสัญญาบัตรท่ีเป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ท่ีมีความรู้ในด้านวิศวกรรมแผนท่ี  
และสามารถเป็นผู้บังคับบัญชา และน าหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้ 
  8.2 วิศวกรส ารวจ รับราชการ รับจ้าง ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งสามารถเป็น วิศวกรส ารวจ ท าหน้าท่ี
ศึกษาและวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการด้านการส ารวจ การจัดท าแผนท่ี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภาพถ่ายดาวเทียมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผน ออกแบบ ติดตามและประเมินผลโครงการ
ต่างๆ เป็นต้น 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  กองวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยู่กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีกล่าวถึงการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีเอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมาก การวางแผนในการพัฒนาประเทศ 
ในระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธีมีความต้องการข้อมูลพื้นฐานจาก งานแผนท่ี งานภูมิสารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต้องและทันสมัย  อีกท้ังยังต้องมีแผนท่ีเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันภัย
พิบัติท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการข้อมูลประเภทนี้เป็นจ านวนมาก 
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึง
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศท่ีพัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นท้ัง
โอกาสและคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพื่อ
สุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พื้นบ้าน สถานท่ีท่องเท่ียวและ
การพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ใน
อีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคล่ือนย้ายแรงงานท่ีมีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศท่ีมีผลตอบแทนสูง
กว่า ขณะเดียวกัน การแพร่ขยายของเทคโนโลยีท าให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมท่ีไม่พึง
ประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ 
และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมท่ีถูกต้องแก่กลุ่มวัย
ก าลังศึกษา 
  การพัฒนาทางด้านภูมิสารสนเทศ มีความเกี่ยวเนื่องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชุมชนอย่างปฏิเสธไม่ได้  ดังนั้นวิศวกรแผนท่ีท่ีดีนอกเหนือจากมีความเช่ียวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรม
แล้วยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีความค านึงถึงสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อม  มีทักษะการส่ือสารและมี
จิตส านึกท่ีดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อสร้างผลกระทบท่ีน้อยท่ีสุดจากภาคการผลิตอันจะมีต่อวิถีการ
ด าเนินชีวิตของชุมชนรอบด้าน 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก ท่ีมีศักยภาพและ
สามารถปรับเปล่ียนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีท่ีจะเข้ามา
มีบทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมแผนท่ี ท่ีมี
ความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน  มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กร  และมี
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท่ีเน้นเป็น
สถาบันการเรียนรู้พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรท่ีมีมาตรฐานคุณภาพการ
อุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกท้ังยังเป็นภาระ
หนึ่งของพันธกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าท่ีมีไว้ดังนี้ 

• ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 
• ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรม 
• บริการวิชาการแก่สังคม 
• ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสว่นการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยกองวิชาอื่น 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   ด าเนินการสอนโดยกองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์ฯ 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (Principles of Jurisprudence)  
- หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science) 
-   กฎหมายทหารและกฎหมายท่ีจ าเป็นในการรับราชการทหาร  (Military law and 

essential law in military service) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        ด าเนินการสอนโดยกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ 
- ไทยศึกษา (Thai Studies)     
- ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย  (Contemporary History)      
กลุ่มวิชาภาษา    ด าเนินการสอนโดยกองวิชาอักษรศาสตร์ฯ 
- ภาษาไทย 1 (Thai 1)  
- ภาษาไทย 2 (Thai 2)  
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- ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 
- ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 
- ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 
- ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) 
- ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 
- ภาษาอังกฤษ 6 (English 6) 
- ภาษาอังกฤษ 7 (English 7) 
- ภาษาอังกฤษ 8 (English 8) 
- ภาษาอังกฤษ 9 (English 9) 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ  ด าเนินการสอนโดยกองวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

            -      เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (Technology in Everyday Live)   
กลุ่มวิชาพลศึกษา   ด าเนินการสอนโดยกรมนักเรียนนายร้อย ร.อ. 
- พลศึกษา 1 (Physical Education 1) 
- พลศึกษา 2 (Physical Education 2) 
- พลศึกษา 3 (Physical Education 3) 
- พลศึกษา 4 (Physical Education 4) 
- พลศึกษา 5 (Physical Education 5) 
- พลศึกษา 6 (Physical Education 6) 
- พลศึกษา 7 (Physical Education 7) 
- พลศึกษา 8 (Physical Education 8) 
- พลศึกษา 9 (Physical Education 9) 
กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า  ด าเนินการสอนโดยกรมนักเรียนนายร้อย ร.อ. 

            -     ครูทหาร  (Military Instructor) 
 -     การน าทหาร  (Military Leadership)  
 -     จิตวิทยาเบ้ืองต้น  (Introduction to Psychology)  
 -     จิตวิทยาสังคม  (Social Psychology) 
 -     จิตวิทยาในการปกครอง  (Psychology in Administration) 
  -     จิตวิทยาประยุกต์  (Applied  Psychology) 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   ด าเนินการสอนโดยกองวิชาเคมีฯ และกองวิชาฟิสิกส์ฯ 
- เคมีท่ัวไป (General Chemistry) 
- ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory) 
- ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (General Physic 1) 
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- ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (General Physic Laboratory 1)    
- ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (General Physic 2) 
- ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (General Physic Laboratory 2) 

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์   ด าเนินการสอนโดยกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
- แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 
- แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 
- แคลคูลัส 3 (Calculus 3)                                                                  
กลุ่มวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ด าเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ 
- กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics 1) 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ด าเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า(Fundamental of Electrical  Engineering) 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา   ด าเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมโยธา 
- การเขียนแบบวิศวกรรม  (Engineering Drawing) 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ด าเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
- วัสดุวิศวกรรม (Engineering Material) 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ด าเนินการสอนโดยกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Computer Programming) 
กลุ่มวิชาทหาร  ด าเนินการสอนโดยส่วนวิชาทหาร  
- MS 1001 วิชาทหาร 1 ( Military Science 1 ) 
- MS 1002 วิชาทหาร 2 ( Military Science 2 ) 
- MS 1002 วิชาทหาร 3 ( Military Science 3 ) 
- MS 2004 วิชาทหาร 4 ( Military Science 4 ) 
- MS 3005 วิชาทหาร 5 ( Military Science 5 ) 
- MS 3006 วิชาทหาร 6 ( Military Science 6 ) 
- MS 4007 วิชาทหาร 7 ( Military Science 7 ) 
- MS 4008 วิชาทหาร 8 ( Military Science 8 ) 
- MS 5009 วิชาทหาร 9 ( Military Science 9 ) 
- MS 5010 วิชาทหาร 10 ( Military Science 10 ) 
- MS 5011 วิชาทหาร 11 ( Military Science 11 ) 
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  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กองวิชาอื่น 
    ไม่มี  
 
  13.3 การบริหารจัดการ  

ด าเนินการโดยคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้บริหารของกองวิชา โดยท างาน
ประสานกับผู้อ านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การด าเนินการด้านวิชาการอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  
 

หมวดท่ี  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
   ผลิตวิศวกรท่ีมีคุณภาพและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมแผนท่ี 
 1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อผลิตวิศวกรส ารวจระดับปริญญาตรีท่ีมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมแผนท่ีท่ัวไปเป็นอย่าง
ดี ท้ังทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างกว้างขวางเพียงพอในการประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพวิศวกรส ารวจ
ได้แก่การส ารวจภูมิประเทศ การท าแผนท่ี การส ารวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีพื้นฐาน
เพียงพอส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับท่ีสูงต่อไป 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความพร้อมท้ังทางด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรมและคุณธรรม มีความรู้ใน
ด้านวิชาทหารท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ  ตลอดจนวิทยาการทหารอย่างกว้างๆ และพื้นฐานความรู้
ทางด้านภาวะผู้น า 

3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศ 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมแผนท่ีให้มีมาตรฐานไม่
ต่ ากว่าท่ี สกอ. ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานสากล 
- เนื้อหาของหลักสูตรต้องสอดคล้อง 
กับความต้องการของเหล่าสายวิทยาการ 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินความพึง 
พอใจในการใช้บัณฑิตของหน่วย 
ต้นสังกัด 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจและ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ด้านการส ารวจและท าแผนท่ี 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
การส ารวจและการท าแผนท่ี และ 
สาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

- รายงานผลการประเมินความพึง 
พอใจในการใช้นายทหารใหม่ 
ของหน่วยต้นสังกัด 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน 
ด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ ใน
การท างาน  โดยเฉล่ียในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิศวกรรมแผนท่ีไป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ 
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่ 
องค์กรภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ 
อาจารย์ในหลักสูตร 

 
 

หมวดท่ี  3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาภายในหลักสูตร 
  1.1.1 ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อน
ก าหนดให้มีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
   1.1.2 การคิดหน่วยกิต 
    1.1.2.1  รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    1.1.2.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    1.1.2.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    1.1.2.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอืน่ใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมน่้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตใน
ระบบทวิภาค 
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 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ ซึ่งเป็นการฝึกภาคสนาม 
ซึ่งนักเรียนนายร้อยทุกนายต้องเข้ารับและผ่านการฝึกวิชาทหารตามท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ก าหนด 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
 จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ และอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการบางครั้ง 
    ภาคต้น  ภาควิชาการ  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
     ภาคปลาย ภาควิชาการ  เดือนกันยายน – ธันวาคม 
     ภาคฤดูร้อน ภาคการฝึกวิชาทหาร เดือนมกราคม – มีนาคม 
 2.1.2  การลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 รับผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกเทียบเท่าผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนเตรียมทหารมีเกณฑ์การรับผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารใน
ส่วนของกองทัพบก ดังนี้ 

2.2.1 สอบผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชาตามี่ก าหนดไว้ในโครงสร้างช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลักสูตร

กระทรวงศึกษาการ หรือเทียบเท่า 

2.2.2 อายุไม่ต่ ากว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีท่ีจะเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหารการนับอายุ

ให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

2.2.3 ต้องมีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดาเป็น

นายทหาร นายต ารวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายต ารวจประทวนซึ่งมีสัญชาติไทย โดยก าเนิดแล้ว 

มารดาจะมิใช้เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้ 
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2.2.4 มีขนาดของร่างกาย มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะทางทางเหมาะแก่การเป็นทหาร มีสุขภาพ

สมบูรณ์ท้ังจิตใจและร่างกาย ไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและเป็นไป

ตามท่ีกองทัพบกก าหนด 

2.2.5 เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเส่ือมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิง ถึงขั้นที่จะถือว่า

เป็นผู้มีภรรยา 

2.2.6 เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติ ไม่บกพร่องในศีลธรรม มีอุดมการณ์เส่ือมใส่ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นผู้ซึ่งมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ 

2.2.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

2.2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาของศาลว่าได้

กระท าความผิดในคดีอาญา   เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 

2.2.9 ไม่เป็นผู้ถูกส่ังพักราชการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างสอบสวนหรืออยู่ในระหว่างหนี้ราชการ 

2.2.10 ไม่เป็นผู้ท่ีถูกไล่ออก ถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก 

2.2.11 ไม่เคยเป็นผู้ถูกถอนทะเบียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายร้อย หรือนักเรียนเตรียมทหารมาก่อน 

2.2.12 ไม่เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2.2.13 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.14 บิดามารดา และผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตขอบธรรม และมีหลักฐานเช่ือถือได้ 

2.2.15 เป็นผู้ท่ีได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารใน

ส่วนของกองทัพบกแล้ว 

2.2.16 ต้องมีผู้ปกครองและผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณี ท่ีทางราชการ

ก าหนดไว้ 

 2.3 ปัญหาของนักเรียนนายร้อยแรกเข้า 
   ไม่มี  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักเรียนนายร้อยในข้อ 2.3 
   ไม่มี  
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 2.5 แผนการรับนักเรียนนายร้อยและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 
จ านวนนักเรียนนายร้อย/ช้ันป ี

ปีการศึกษาท่ีรับเข้าและปีท่ีจะส าเร็จการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ช้ันปีท่ี 2 - 15 15 15 15 
ช้ันปีท่ี 3 - - 15 15 15 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 15 15 

ช้ันปีท่ี 5 - - - - 15 

รวม 15 30 45 60 75 

จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีคาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษา 

- - - - 15 

 
2.6  งบประมาณ  
  งบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2.7  รูปแบบการศึกษา 
 จัดการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน โดยเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
    ไม่มี 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต      รวมตลอดหลักสูตร    178    หน่วยกิต 
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
    3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                       45 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาสังคมศึกษา      8 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     4 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาภาษา                      12 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ    3  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาพลศึกษา      9 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า    9 หน่วยกิต 
    3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                      127 หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          21 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม            15 หน่วยกิต 
   วิชาเฉพาะด้าน                        
    - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม            53 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม              6 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาทหาร                        32 หน่วยกิต 
           3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
  
        3.1.3 รายวิชา 
           ความหมายของอักษรและเลขรหัสวิชา 
   อักษรรหัสสองตัวแรก 

 CE  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา 
 CH  หมายถึง  กลุ่มวิชาเคมี 
 CS  หมายถึง  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
 CY  หมายถึง  กลุ่มวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 EE  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 HI  หมายถึง  กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 
 IE  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 LG  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
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 MA  หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 ME  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 MS  หมายถึง  กลุ่มวิชาทหาร 
 PC  หมายถึง  กลุ่มวิชาจิตวิทยา  
 PE  หมายถึง  กลุ่มวิชาพลศึกษา 
 PH  หมายถึง  กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
 SS  หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

 TS   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 FT  หมายถึง  กลุ่มวิชาการฝึกภาคสนาม 
   เลขรหัสตัวแรก หมายถึง  ช้ันปีในสาขา 
   เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง  กลุ่มวิชาในสาขา 
   เลข 0 หมายถึง           กลุ่มวิชาส ารวจ  
   เลข 1 หมายถึง           กลุ่มวิชายีออเดชี  
   เลข 2 หมายถึง           กลุ่มวิชาการค านวณในงานส ารวจ   
   เลข 3 หมายถึง           กลุ่มวิชาโฟโตแกรมเมตรี  
   เลข 4 หมายถึง           กลุ่มวิชาการท าแผนท่ี   
   เลข 9 หมายถึง           กลุ่มวิชาพิเศษ  
   เลขรหัสสองตัวหลัง หมายถึง ล าดับวิชาในแขนงวิชา 
  
 3.2 รายชื่อวิชา 
         3.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        45 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  8 หน่วยกิต 
 รหัส ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 
 SS 1001 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (Principles of Jurisprudence) 3(3-0-6) 
 SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science)   2 (2-0-4) 
 SS 4004    กฎหมายทหาร และกฎหมายท่ีจ าเป็นในการรับราชการทหาร  3 (3-0-6) 
        (Military Law and Essential Law in Military Service) 
  
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                      4  หน่วยกิต 
 รหัส ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 
 HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies)                                           2 (2-0-4) 
 HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)              2 (2-0-4) 
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  กลุ่มวิชาภาษา      12      หน่วยกิต 
 รหัส ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 

  LG 1001   ภาษาไทย 1 (Thai 1)         1 (0-2-1) 
  LG 4002   ภาษาไทย 2 (Thai 2)         1 (0-2-1) 
  LG 1101   ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)         1 (0-2-1) 
  LG 1102   ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)          1 (0-2-1) 
  LG 2103   ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)          1 (0-2-1) 
  LG 2104   ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)         1 (0-2-1) 
  LG 3105   ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)          1 (0-2-1) 
  LG 3106   ภาษาอังกฤษ6  (English 6)         1 (0-2-1) 
  LG 4107   ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)         1 (0-2-1) 
  LG 4108   ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)          1 (0-2-1)  
  LG 5109   ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)          2 (0-4-2) 

  
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ  3       หน่วยกิต 
 รหัส ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 
 TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (Technology for Everyday Life)    3 (3-0-6) 
  
  กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                       9      หน่วยกิต  
 รหัส ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 
 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)  
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  กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า      9     หน่วยกิต  
 รหัส ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 

  PC 1101   จิตวิทยาเบ้ืองต้น  (Introduction to Psychology)      2 (2-0-4) 
  PC 3102   จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)        1 (1-0-2) 
  PC 3201   การน าทหาร (Military Leadership)        2 (2-0-4) 
  PC 4103   จิตวิทยาการปกครองทางทหาร 

      (Military Psychology and Administration)       1 (1-0-2) 
  PC 4301   ครูทหาร (Military Instructor)        2 (2-0-4) 

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

  
         3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                   127      หน่วยกิต 
     วิชาเฉพาะพื้นฐาน  
  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์          21     หน่วยกิต  
 รหัส ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 
 CH 1001   เคมีท่ัวไป (General Chemistry )                      3 (3-0-6)  
 CH 1002   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory)    1 (0-2-1)  
 MA 1001   แคลคูลัส 1 (Calculus 1)                                        3 (3-0-6)  
 MA 1002   แคลคูลัส 2 (Calculus 2)                                        3 (3-0-6)  
 MA 2003   แคลคูลัส 3 (Calculus 3)                                       3 (3-0-6)  
 PH 1001   ฟิสิกส์ท่ัวไป 1  (General Physics 1)                           3 (3-0-6)  
 PH 1002   ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (General Physics Laboratory 1)    1 (0-2-1)  
 PH 1003   ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (General Physics 2)                           3 (3-0-6)  
 PH 1004   ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (General Physics Laboratory 2)    1 (0-2-1)  
 
             กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                                     15     หน่วยกิต  
 รหัส       ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 
 CS 2201   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Computer Programming)   3 (3-0-6)  

CE 2201   การเขียนแบบวิศวกรรม  (Engineering Drawing)            3 (2-3-6)  
EE 2004   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟา้     3 (3-0-6) 
  (Fundamental of Electrical  Engineering)  
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 IE 2101    วัสดุวิศวกรรม (Engineering Material)                        3 (3-0-6)  
 ME 2101  กลศาสตร์วิศวกรรม 1  (Engineering Mechanics 1)        3 (3-0-6)  
                วิชาเฉพาะด้าน 
  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม                                        53     หน่วยกิต  
 รหัส ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 
 SE 2001   การส ารวจภูมิประเทศ  (Topographic Surveying)           3 (2-2-5)  
 SE 3002   การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1 (Geodetic Control Surveying 1)    3 (2-2-5)  
 SE 3003   การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 2 (Geodetic Control  Surveying 2)   3 (2-2-5)  
 SE 2101   ยีออเดซีเรขาคณิต  (Geometric Geodesy)   3 (3-0-6) 
 SE 2201   สถิติและคณิตศาสตร์ในงานส ารวจ       2 (2-0-4)  
   (Statistics and Applied Mathematical Methods in  Surveying)  
 SE 4102  การส ารวจด้วยดาวเทียม (Satellite Surveying )        2 (2-1-5)  
 SE 4103   ยีออฟิสิกส์ (Geophysics)    2 (2-0-4) 
 SE 3202   การค านวณปรับแก้  (Adjustment Computations)         3 (2-2-5)   
 SE 3301   โฟโตแกรมเมตรี 1 (Photogrammetry 1   3 (2-2-5)  
 SE 3302   โฟโตแกรมเมตรี 2 (Photogrammetry 2)   3 (2-2-5)  
 SE 4303   การรับรู้ระยะไกล (Remote  Sensing)   2 (2-1-5)  
 SE 4401   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1   3 (2-2-5) 
    (Geographic Information Systems 1) 
 SE 3402   การท าแผนท่ี (Cartography)   2 (2-1-5) 
 SE 4403   เส้นโครงแผนท่ี (Map  Projections)   2 (2-0-4)  
 SE 4404   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 
    (Geographic Information Systems 2)   3 (2-2-5)   
 SE 3501   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานส ารวจ       3 (2-2-5)  
    (Applied Computer Techniques in  Surveying)  
 SE 4502   สัมมนาทางวิศวกรรมแผนท่ี    1(1-0-2) 
    (Seminar in Surveying and Mapping Engineering) 
 SE 5503   ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical  Geography)   2 (2-0-4) 
 SE 5504   เทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology)   2 (2-0-4)  
 SE 4505   การบริหารจัดการและรังวัดท่ีดิน (Cadastral Survey)   2 (2-0-4) 
 SE 4506   การส ารวจเส้นทาง (Route Survey)   2 (2-0-4)  
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 SE 4507   โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา1   1 (1-1-3) 
    (Senior Seminar and Research Project1)  
 SE 5508   โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา2   1 (1-1-3) 
    (Senior Seminar and Research Project2)  
 
  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม        6       หน่วยกิต  
 ให้เลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของสาขาวิศวกรรมแผนท่ีท่ีเปิดสอน 6 หน่วยกิต 
 รหัส ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 
 SE 5509  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมส ารวจ 1            3 (3-0-6) 
   (Special Topics in Survey Engineering 1) 
 SE 5510  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมส ารวจ 2           3 (3-0-6) 
   (Special Topics in Survey Engineering 2) 
 SE 5511  การวางแผนโครงการส ารวจ (Survey Project Planning)    3 (3-0-6) 
 SE 5512  การด าเนินกรรมวิธีการถ่ายภาพเชิงเลขประยุกต์งานส ารวจ   3 (3-0-6) 
  (Applied Digital Image Processing For Surveying) 
 SE 5513  โฟโตแกรมเมตรีดิจิตอล            3 (3-0-6) 
  (Introduction to Digital Photogrametry) 
         

กลุ่มวิชาทหาร                  32       หน่วยกิต 
รหัส ช่ือวิชาหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง) 
MS 1001   วิชาทหาร 1 (Military Science 1)       3 (2-2-5)  
MS 1002   วิชาทหาร 2 (Military Science 2)       3 (2-2-5)  
MS 2003   วิชาทหาร 3 (Military Science 3)       3 (2-2-5)  
MS 2004   วิชาทหาร 4 (Military Science 4)       3 (2-2-5) 
MS 3005   วิชาทหาร 5 (Military Science 5)       3 (2-2-5)  
MS 3006   วิชาทหาร 6 (Military Science 6)       3 (2-2-5)  
MS 4007   วิชาทหาร 7 (Military Science 7)       3 (2-2-5)  
MS 4008   วิชาทหาร 8 (Military Science 8)       3 (2-2-5)  
MS 5009   วิชาทหาร 9 (Military Science 9)       3 (2-2-5)  
MS 5010   วิชาทหาร 10 (Military Science 10)       3 (3-3-2)  
MS 5011   วิชาทหาร 11 (Military Science 11)                            2 สัปดาห์ 
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 การฝึกภาคสนาม 
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 
     การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร (TCCC and Military Hygiene Training) 1 สัปดาห์ 
     การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (CBRN warfare Training )   1 สัปดาห์ 
     การฝึกการติดต่อส่ือสาร (Communications Training)     1 สัปดาห์ 
     การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการท าลาย  
     (Sapper, Explosives and Demolition Training)     2 สัปดาห์ 
     การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย (Individual Weapon System Training)   2 สัปดาห์ 
     การฝึกบุคคลท าการรบและการฝึกทางยุทธวิธี  
     (Soldier Combat Skills and Tactics Training)     3 สัปดาห์ 
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 
     การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์  
     (Unit Weapon Systems and Fire Control Training)     2 สัปดาห์ 
     การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Rifle Squad Tactics Training)  4 สัปดาห์ 
     การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า  
     (Cavalry Weapon Systems Employment Training)     1 สัปดาห์ 
     การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  
     (Field Artillery and Air Defense Artillery Training)     2 สัปดาห์ 
     การฝึกขับรถยนต์ทหาร  (Military Vehicles Training)     1 สัปดาห์ 
FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 (Field Training 3) 
     การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle Platoon Tactics Training) 3 สัปดาห์ 
     การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics Training)  2 สัปดาห์ 
     การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ (Airborne Course)     5 สัปดาห์ 
FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4) 
     การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ( Ranger Course)            10 สัปดาห์ 
FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 
     การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด (Close Quarters Combat Training)  1 สัปดาห์ 
     การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ (Task Force Operations Training)  1 สัปดาห์ 
     การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics Training)    2 สัปดาห์ 
     การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยทหาร (Cadet Troop Leader Training in Army Units) 4 สัปดาห์ 
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         3.2.3   หมวดวิชาเลือกเสรี       6      หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปิดท าการสอนในโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 3.3 แผนการศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
MA1001 
PH 1001 

แคลคูลสั 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

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

MA1002 
PH 1003 

แคลคูลสั 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

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

PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-2-1) PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-2-1) 
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ 3(3-0-6) CH 1001 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 
 กฎหมายทั่วไป  CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-2-1) 
LG 1001 
LG 1101 
PC 1101 

ภาษาไทย 1 
ภาษาอังกฤษ 1 
จิตวิทยาเบื้องต้น 

1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
2(2-0-4) 

SS 1201 
LG 1102 
PE 1002 

หลักรัฐศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 2 
พลศึกษา 2 

2(2-0-4) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

PE 1001 พลศึกษา 1 1(0-2-1) MS 1002 วิชาทหาร 2 3(2-2-5) 
MS 1001 วิชาทหาร 1   3(2-2-5)    

รวมหน่วยกิต 18(13-10-31) รวมหน่วยกิต 18(13-10-31) 

 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
การฝึกภาคสนาม  

FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1   
 การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร  1 สัปดาห์ 
 การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รงัสี นิวเคลียร ์ 1 สัปดาห์ 
 การฝึกการติดต่อสื่อสาร 1 สัปดาห์ 
 การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการท าลาย 2 สัปดาห์ 
 การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย 2 สัปดาห์ 
 การฝึกบุคคลท าการรบและการฝึกทางยุทธวิธี 3 สัปดาห์ 

รวม 10 สัปดาห์ 
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                 ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 4 

SE 2001 การส ารวจภูมิประเทศ 3(2-2-5) SE 2201 สถิติและคณิตศาสตร์ในการส ารวจ 2(2-0-4) 
SE 2101 ยีออเดซีเรขาคณิต 3(3-0-6) IE 2101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
MA 2003 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
CE 2201 
LG 2103 

การเขียนแบบวิศวกรรม 
ภาษาอังกฤษ 3 

3(2-3-6) 
1(0-2-1) 

MS 2004 
IE 2101  

วิชาทหาร 4 
วัสดุวิศวกรรม 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

MS 2003  
CS 2201 
PE 2003 

วิชาทหาร 3 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
พลศึกษา 3 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 

LG 2104 
HI 2001 
ME 2101 

ภาษาอังกฤษ 4 
ไทยศึกษา 
กลศาสตร์วิศวกรรม 

1(0-2-1) 
2(2-0-4) 
3(3-0-6) 

   PE 2004 พลศึกษา 4 1(0-2-1) 
   MS 2004 วิชาทหาร 4 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 20(15-11-46) รวมหน่วยกิต 18(15-6-33) 

 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 
การฝึกภาคสนาม  

FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2   
 การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ 2 สัปดาห์ 
 การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ 4 สัปดาห์ 
 การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า 1 สัปดาห์ 
 การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 2 สัปดาห์ 
 การฝึกขับรถยนต์ทหาร   1 สัปดาห์ 

รวม 10 สัปดาห์ 
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ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 6 

SE 3501 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) SE 3003 การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 2 3(2-2-5) 
 ในงานส ารวจ  SE 3202 การค านวณปรับแก้ 3(2-2-5) 
SE 3002 การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1 3(2-2-5) SE 3302 โฟโตแกรมเมตรี 2 3(2-2-5) 
SE 3301 โฟโตแกรมเมตรี 1 3(2-2-5) SE 3402 การท าแผนที่ 2(2-1-5) 
SE 4506 
SE 4502 

การส ารวจเส้นทาง 
สัมมนาทางวิศวกรรมแผนที่ 

2(2-0-4) 
1(1-0-2) 

SE 4505 
LG 3106 

การบริหารจัดการและรังวัด
ที่ดิน 
ภาษาอังกฤษ 6 

2(2-0-4) 
1(0-2-1) 

PC 3102 จิตวิทยาสังคม 1(1-0-2) PC 3201 การน าทหาร 2(2-0-4) 
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 1(0-2-1) PE 3000 พลศึกษา 6 1(0-2-1) 
PE 3005 พลศึกษา 5 1(0-2-1) MS 3006 วิชาทหาร 6 3(3-3-2) 
MS 3005 วิชาทหาร 5 3(3-3-2)    
EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
3(3-0-6)    

รวมหน่วยกิต 21(16-13-33) รวมหน่วยกิต 20(15-14-32) 

 
 

ปีการศึกษาท่ี3 
การฝึกภาคสนาม 

FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3   
 การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด 3 สัปดาห์ 
 การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด 2 สัปดาห์ 
 การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ 5 สัปดาห์ 

รวม 10 สัปดาห์ 
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ปีการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 7 ภาคการศึกษาท่ี 8 

SE 5504 เทคโนโลยีการพิมพ์ 2(2-0-4) SE 4303 การรับรูร้ะยะไกล 2(2-1-5) 
SE 4401 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 3(2-2-5) PE 4008 พลศึกษา 8 1(0-2-1) 
SE 4403 เส้นโครงแผนที่ 2(2-0-4) SE 4404 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SE 4507 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 1 1(1-1-3) PC 4103 จิตวิทยาการปกครองทางทหาร 1(1-0-2) 
SE 5509 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมส ารวจ 1  3(3-0-6) SE 5508 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 2 1(1-1-3) 
XX xxxx 
LG 4107 
PC 4301 
PE 4007 
MS 4007 

วิชาเลือกเสรี 1 
ภาษาอังกฤษ 7 
ครูทหาร 
พลศึกษา 7 
วิชาทหาร 7 

3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
2(2-0-4) 
1(0-2-1) 
3(2-2-5) 

LG 4002 
SS 4004 
 
XX xxxx 
LG 4108 

ภาษาไทย 2 
กฎหมายทหารและกฎหมายที่ 
จ าเป็นในการรับราชการทหาร 
วิชาเลือกเสรี 2 
ภาษาอังกฤษ 8 

1(0-2-1)  
 3(3-0-6) 

 
 3(3-0-6) 
1(0-2-1) 

   MS 4008 วิชาทหาร 8 3(2-2-5) 
รวมหน่วยกิต 21(17-9-39) รวมหน่วยกิต 19(14-12-35) 

 
 

ปีการศึกษาท่ี4 
การฝึกภาคสนาม 

FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4   
 การฝึกหลักสูตรการรบแบบจูโ่จม  10 สัปดาห์ 

รวม 10 สัปดาห์ 
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ปีการศึกษาท่ี 5 
ภาคการศึกษาท่ี 9 ภาคการศึกษาท่ี 10 

SE 4102 
SE 5503 

การส ารวจด้วยดาวเทียม 
ภูมิศาสตร์กายภาพ 

2(2-1-5) 
2(2-0-4) 

MS 5010 วิชาทหาร 10 (การศึกษาความรู้
ของเหล่าทหาร) 

 3(3-3-2) 

SE 4103 
SE 5511 
SEXXXX 

ยีออฟิสิกส์ 
การวางแผนโครงการส ารวจ 
วิชาเลือก 2 

2(2-0-4) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

MS 5011 วิชาทหาร 11 (การศึกษาดูงานใน
พ้ืนที่กองทัพภาค) 2 สัปดาห์ 

2 สัปดาห์ 

HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย 2(2-0-4)    
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 2(0-4-2)    
PE 5009 พลศึกษา 9 1(0-2-1)    
PC 5104 
MS 5009 

จิตวิทยาประยุกต์ 
วิชาทหาร 9 

1(1-0-2) 
3(3-3-2) 

   

รวมหน่วยกิต 21(18-10-36) รวมหน่วยกิต 3(3-3-2) 

 
 

ปีการศึกษาท่ี 5 
การฝึกภาคสนาม  

FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5  
 การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด 1 สัปดาห์ 
 การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 1 สัปดาห์ 
 การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก 2 สัปดาห์ 
 การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยทหาร 4 สัปดาห์ 

รวม 8 สัปดาห์ 
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 3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
 ผนวก ค 
 
 3.5  ยศ – ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ระบุรหัสวิชา:จ านวน
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ปัจจุบัน ในหลักสูตร 

1 3- 1001- 01097- 76- 3 
พ.อ.ดร.อนันต์  ปัจวิทย์ 
วท.บ.(ทบ.) โยธา, รร.จปร., 2530 
M.S.C.E. (Structrue),  Florida 
Institue of Technology, USA, 
2534 
Ph.D. (Sturctrue), Asian Institue of 
Technology, Thailand, 2548 

 2014  Simplified 
evaluation of embankment 
dam health due to ground 
vibration using dam health 
index (DHI) approach 
Anun Patjawit, Chaiyuth 
Chinnarasri, Journal of Civil 
Structural Health 
Monitoring 2014, pp 17-25, 
Springer Berlin Heidelberg 
2017 โครงการวิจัยเพื่อสร้าง
แบบจ าลองในการท านายโอกาส
การเกิดอุบัติเหตุ หากมีการ
เลือกชนิดของเกาะกลางถนนท่ี
แตกต่างกัน กรมทางหลวง 

 

SE 2001 :4 
SE 3002 :4 
SE 3003 :4 

SE 2001 :4 
SE 3002 :4 
SE 3003 :4 
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ล าดับที ่

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ระบุรหัสวิชา:จ านวน
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ปัจจุบัน ในหลักสูตร 

2 3-1006-02304-16-8  
พ.อ. ดิศพันธุ์ นาคเสน 
วศ.บ. ส ารวจ, รร.จปร., 2546 
M.Sci (Natural Resource 
Management), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 
D.ENG (Information and 
Communication Engineering), 
Beihang University,China, 2559 

2015, A comparison and 
evaluation between 
ICESat/GLAS altimetry and 
mean sea level in Thailand, 
in Lidar Technologies, 
Techniques, and 
Measurements for 
Atmospheric Remote 
Sensing  
 

SE 4102 :4 
SE 4303 :4 

SE 4102 :3 
SE 4303 :3 

3 1 – 1014 – 00874 – 02 – 2  
ร.อ.ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์ 
วศ.บ. (โยธา) รร.จปร., 2555 
M.S. (Civil Engineering), Ohio 
University, USA, 2559 

2018, A Fabrication and 
Testing of the Truss 
Structure of Heavy Support 
Bridge (HSB) to Use as 
Spare Parts in the Future 
(The 5th ACDT)Thatchai T 
and Others., 2017, 
Comparison of AI7075 
Aluminium Floor Joist 
Instead of Using M4 Military 
Floor Joist by ANSYS (The 
4th ACDT) 
Thatchai T and Others.,  
2016, A Study of the 
Fabrication of M4 Military 
Bridge Aluminium Floor 
Joists Using Domestic 
Materials  

SE 3402 :4 
SE 4403 :3 

SE 3402 :3 
SE 4403 :2 
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ล าดับที ่

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ระบุรหัสวิชา:จ านวน
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ปัจจุบัน ในหลักสูตร 

4. 1-3699-00024-20-1 
ร.อ. เสริม ชินรัตน์ 
วศ.บ. (ส ารวจ), รร.จปร., 2555 
วศ.ม. (ส ารวจ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2559 

2559, เทคนิคการวิเคราะห์
และประเมินคุณภาพของ
สัญญาณดาวเทียม GNSS  
ในการจัดต้ังสถานีตรวจรับ
สัญญาณดาวเทียมแบบ
อัตโนมัต ิ 

SE 2101 :3 
SE 3501 :4 

SE 2101 :3 
SE 3501 :4 

5. 1-6705-00181-63-5 
ร.อ.ธนพัทธ์ จงรักชอบ 
วศ.บ. (ส ารวจ), รร.จปร., 2556 
วศ.ม. (ส ารวจ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2559 

2561, การเปรียบเทียบระบบ
พิกัดของโครงข่ายอ้างอิงใน
ประเทศไทย ระหว่างกรอบ
ระบบพิกัดอ้างอิงสากล 2008 
และกรอบระบบพิกัดอ้างอิง
สากล 2014 

SE 4502 :1 
SE 4505 :2 

SE 4502 :1 
SE 4505 :2 

 
3.5.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ
ท่ี 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา 
คณะ 

รหัสชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร 

หลักสูตร : เลขหน่วยกิจ 
1. 3-5201-00487-66-1 

พ.อ.เสรี วงศ์ชุ่มใจ 
B.S.C.E. (Civil Engineering) The 
Citadel Military College, USA : 2534 
M.C.E. (Water Resource) North 
Carolina State University, USA : 2537 

กองวิชาวิศวกรรม
โยธา ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

SE 3202 การค านวณปรับแก้ : 3 
SE 4102 การส ารวจด้วยดาวเทียม : 2 
SE 4506 การส ารวจเส้นทาง : 2 
 

2. 3-1001-00391-57-9 
พ.อ.รศ.ดร.ปรีชา   อภิวันท์ตระกูล 
B.S.C.E. (Civil Engineering) The 
Citadel Military College, USA : 2534 

กองวิชาวิศวกรรม
โยธา ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

SE 2101ยีออเดซีเราขาคณิต : 3 
SE 2201 สถิติและคณิตศาสตร์ใน
งานส ารวจ :2 
SE 4103 ยีออฟิสิกส ์: 2 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา 
คณะ 

รหัสชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร 

หลักสูตร : เลขหน่วยกิจ 
M.S.C.E. (Soil) North Carolina State 
University, USA. : 2537 
Ph.D. (Geoengineering) University of 
Wisconsin-Madison, USA : 2549 

3. 3–2603–00029–83–0 
พ.อ.นิธิโรจน์    วรชาติธนะสาร 
B.S.C.E. (Civil Engineering) 
Bundeswehr University, German 
:2536 
Dip.Eng. (Soil) Bundeswehr 
University, German : 2539 

กองวิชาวิศวกรรม
โยธา ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

SE 3301 โฟโตแกรมเมตรี  
1 : 3 
SE 3302 โฟโตแกรมเมตรี  
2 : 3 
 

4. 3–1020–02674–23–3 
พ.อ.ผศ.พลกลิน  อินทรณเดช 
วทบ.(โยธา) รร.จปร. : 2536 
M.C.E. (Structural Engineering) 
Stevens Institute of Technology, 
USA : 2540 

กองวิชาวิศวกรรม
โยธา ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

SE 4303 การรับรู้ระยะไกล : 2 
SE 4401 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 1 : 3 
SE 4404 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 2 : 3 

5. 3–1006–01909–59–7 
พ.อ.ผศ.พิษณุ  พวงสุนทร 
วทบ.(โยธา) รร.จปร. : 2537 
M.S.C.E. (Geotechnical Engineering)  
Florida Insitute of Technology, USA : 
2546 
 

กองวิชาวิศวกรรม
โยธา ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

SE 3402 การท าแผนท่ี : 2 
SE 4403 เส้นโครงแผนท่ี : 2 
 

6. 3-5499-00117-81-6 
พ.อ.ณัฐภูมิ  ศรีเพชร 
B.E. (Civil Engineering) National 
Defence Acrodemy, Japan. : 2540 
M.S.C.E.(Soil Engineering) National 
Defence Acrodemy, Japan. : 2542 

กองวิชาวิศวกรรม
โยธา ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

SE 4502 สัมมนาทางวิศวกรรมแผนท่ี  : 
1 
SE 4507 โครงการค้นคว้าและส้มมนา 1 
: 1 
SE 5508 โครงการค้นคว้าและสัมมนา 2 
: 1 
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ล าดับ
ท่ี 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา 
คณะ 

รหัสชื่อรายวิชาที่สอนใน
หลักสูตร 

หลักสูตร : เลขหน่วยกิจ 
7. 3–1026–00323–44–4 

พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกุล 
B.S.C.E. (Civil Engineering) Virginia 
Military Insitute, USA. : 2541 
M.S.C.E. (Structural Engineering) 
Stanford University, USA. : 2543 
Ph.D. (Structural Engineering) Virginia 
Polythchnic Insitute and State 
University, USA. : 2548 

กองวิชาวิศวกรรม
โยธา ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

SE 5504 เทคโนโลยีการพิมพ์ : 2 
SE 4507 โครงการค้นคว้าและ
ส้มมนา 1 : 1 
SE 5508 โครงการค้นคว้าและ
สัมมนา 2 : 1 

8. 3–1005–01864–77–0 
พ.อ.พลพัต  รัตนอนันต์  
B.E. (Civil Engineering) Univerity of 
new South Wales Australia. : 2539 
M.Eng.Sci. (Structural Engineering) 
Univerity of new South Wales 
Australia. : 2544 

กองวิชาวิศวกรรม
โยธา ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

SE 4505 การบริหารจัดการและ
รังวัดท่ีดิน : 2 
SE 4507 โครงการค้นคว้าและ
ส้มมนา 1 : 1 
SE 5508 โครงการค้นคว้าและ
สัมมนา 2 : 1 

 
  3.5.3  อาจารย์พิเศษ 
   พล.ท ศุภฤกษ์  ชัยชนะ  
   อ.วัลลภา สามฉิมโฉม 
 
4.  องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 การฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกเพื่อให้ นักเรียนนายร้อย ท่ีส าเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้ามีความรู้วิชาทหาร สามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าท่ีเลือกรับราชการอย่างกว้างๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการรับราชการใน
ช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 
      4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 เป็นวิชาพื้นฐานบังคับท่ี นักเรียนนายร้อย ทุกนายจะต้องเข้ารับการฝึกและศึกษา 
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            4.1.2 นักเรียนนายร้อย ช้ันปีท่ี 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและ
หัวหน้าชุด มีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเป็นบุคคลและเป็นชุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามหลักพื้นฐานการรบ 
         4.1.3 นักเรียนนายร้อย ช้ันปีท่ี 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ มีความมุ่งหมาย
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการน าหน่วยระดับผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก และเพิ่มเติมด้วยความรู้ของทหารปืนใหญ่
สนามและทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน การใช้อาวุธประจ าหน่วยของทหารราบ ทหารม้า และรถยนต์ทหาร 
       4.1.4 นักเรียนนายร้อย ช้ันปีท่ี 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด มีความมุ่ง
หมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการน าหน่วยระดับหมวด และเพิ่มพูนทักษะพิเศษด้วย การฝึก
หลักสูตรส่งทางอากาศ 
            4.1.5 นักเรียนนายร้อย ช้ันปีท่ี 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น า
หน่วย มีความมุ่งหมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการน าหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพภูมิประเทศท่ีต้องมีความทรหด อดทน โดยให้ท าการฝึกในหลักสูตรการรบแบบจู่โจม 
            4.1.6 นักเรียนนายร้อย ช้ันปีท่ี 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องท่ีจ าเป็นอื่นๆ ในการ
รับราชการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษส าหรับผู้บังคับหน่วย มีความ
มุ่งหมายเพื่อให้มีความรู้ในเรื่องท่ีจ าเป็นอื่นๆ ต่อการรับราชการในช่วงแรก และเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานของเหล่า
ทหารอย่างกว้างๆ ให้มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 
 4.2 ช่วงเวลา: ภาคการฝึก เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 

การจัดการศึกษา  ช้ันปีท่ี 1 
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 
     การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร (TCCC and Military Hygiene Training) 1 สัปดาห์ 
     การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (CBRN warfare Training )   1 สัปดาห์ 
     การฝึกการติดต่อส่ือสาร (Communications Training)     1 สัปดาห์ 
     การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการท าลาย  
     (Sapper, Explosives and Demolition Training)     2 สัปดาห์ 
     การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย (Individual Weapon System Training)   2 สัปดาห์ 
     การฝึกบุคคลท าการรบและการฝึกทางยุทธวิธี  
     (Soldier Combat Skills and Tactics Training)     3 สัปดาห์ 
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การจัดการศึกษา ช้ันปีท่ี 2 
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 
     การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์  
     (Unit Weapon Systems and Fire Control Training)     2 สัปดาห์ 
     การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Rifle Squad Tactics Training)  4 สัปดาห์ 
     การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า  
     (Cavalry Weapon Systems Employment Training)     1 สัปดาห์ 
     การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  
     (Field Artillery and Air Defense Artillery Training)     2 สัปดาห์ 
     การฝึกขับรถยนต์ทหาร (Military Vehicles Training)     1 สัปดาห์  
 

การจัดการศึกษา ช้ันปีท่ี 3 
FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 (Field Training 3) 
     การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle Platoon Tactics Training) 3 สัปดาห์ 
     การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics Training)  2 สัปดาห์ 
     การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ (Airborne Course)     5 สัปดาห์ 

 
การจัดการศึกษา ช้ันปีท่ี 4 

FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4)  
           การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (Ranger Course)                      10 สัปดาห์ 

 
การจัดการศึกษา ช้ันปีท่ี 5 

FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 
     การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด (Close Quarters Combat Training)  1 สัปดาห์ 
     การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ (Task Force Operations Training)  1 สัปดาห์ 
     การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics Training)    2 สัปดาห์ 
     การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยทหาร (Cadet Troop Leader Training in Army Units) 4 สัปดาห์ 
 
5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
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   การท าโครงงานวิศวกรรมของหลักสูตร นักเรียนนายร้อยจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ
ค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 1 และโครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 2 โดยมีล าดับการลงทะเบียนเรียน ตาม
แผนการศึกษาดังนี้ 
   ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ลงทะเบียนเรียนวิชา SE 4507 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 1 
   ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 ลงทะเบียนเรียนวิชา SE 5508 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 2 
  5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   นักเรียนนายร้อยสามารถท างานร่วมกัน  มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการท าโครงงาน รวมไปถึงการพฒันาทักษะการน าเสนอ 
  5.3 ช่วงเวลา 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปีท่ี 4 และภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปีท่ี 5 
  5.4 จ านวนหน่วยกิต 
   จ านวนหน่วยกิตรวม 2 หน่วยกิตโดยแบ่งเป็น 2 รายวิชาดังนี้ 
   SE 4507 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต 
   SE 5508 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 2 จ านวน 1 หน่วยกิต 
  5.5 การเตรียมการ 
   มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
   ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน หรืองานวิจัยของนักเรียนนายร้อยตามช่วงเวลาท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษาก าหนด และตรวจสอบความก้าวหน้า ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนต่อโครงงานในปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 2 และช้ันปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 เพื่อท าการประเมินผลให้คะแนน 
 
 

หมวดท่ี  4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนนายร้อย 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักเรียนนายร้อย 
1) เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มี

ลักษณะผู้น าท่ีดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มี
อุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและ
ประชาชน 

 อบรมวินัย แบบธรรมเนียมทหาร มารยาททางทหาร 
ฝึกสอนบุคลิกลักษณะ การวางตัว ปลูกฝังอบรม
อุดมการณ์ความเสียสละ ส านึกในหน้าท่ี มีความ
รับผิดชอบ ท้ังในช่วงการอบรมตามแผนท่ีวางไว้
ล่วงหน้า และสอดแทรกในช่วงเวลาต่างๆท้ังในและ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักเรียนนายร้อย 
นอกห้องเรียน ฝึกฝนให้เช่ือฟังค าส่ัง ด้วยการบังคับ
ใช้ระเบียบปฏิบัติประจ า และวินัยทหาร 

2)   มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหาร
เหล่าต่าง ๆ ท้ังทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 
สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารใน
ระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 บรรยายทฤษฎี หลักนิยม แนวทางการปฏิบัติ 
ประวัติศาสตร์การสงคราม และประสบการณ์จาก
การรบ ให้นักเรียนนายร้อยทราบ มีการสาธิตแสดง
ตัวอย่างการปฏิบัติจากครู อาจารย์ผู้เช่ียวชาญ และ
ให้ฝึกปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคล เป็นชุด เป็นหน่วยใน
ระดับต่าง ๆ 

3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
ทหารและช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศ
ตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

 แนะน า/ปลูกฝัง ความส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพทหาร 
 ให้งานมอบหมายในเชิงอิสระ สร้างสรรค์ บน

พื้นฐานของฐานะประเทศชาติ โดยให้ท าแนวทาง 
แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพทหารในฐานะ ผู้บังคับ
หมวด 

4) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ เป็น
สุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและด ารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
ท้ังในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลใน
หน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตส านึก/
สัญชาตญาณในการรบ 

 ให้นักเรียนนายร้อย ฝึกฝนตนเองด้วยการออกก าลัง
กาย เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งในท่าต่างๆ ท่ีก าหนด 

 สอนหลักการเบ้ืองต้นของการกีฬาประเภทต่างๆ ฝึก
ทักษะเพิ่มเติมด้วยโครงการชมรมกีฬา และส่งเสริม
สุขภาพ ฝึกฝนเพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพทหารด้วย
โครงการชมรมต่อสู้ป้องกันตัวเช่น ชมรมมวยไทย
เลิศฤทธิ์ ชมรมมวยไทย-มวยสากล ชมรมยูโด ชมรม
อาวุธโบราณ และชมรมตรีเพชร 

5) มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ใน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับ
การปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพบก และมีพื้นฐานเพียงพอใน
การช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

 ต้องมีการมอบหมายงานให้นักเรียนนายร้อยได้
สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้
น าเสนอในช้ันเรียน และเผยแพร่ความรู้ท่ีได้ระหว่าง
นักเรียนนายร้อยด้วยกนั หรือ ให้กับผู้สนใจ
ภายนอก  

 ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ท่ีทันสมัย การ
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปล่ียนความรู้ 

 ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักเรียนนายร้อยได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหา แทนการท่องจ า 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักเรียนนายร้อย 
6) มีความสามารถในการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา  สาธิตแสดงตัวอย่างการปฏิบัติจากครู อาจารย์

ผู้เช่ียวชาญ ให้แสดงการปฏิบัติเป็นรายบุคคล เป็น
ชุด เป็นหน่วย โดยประเมินผลจากการฝึกประจ า
ตามวงรอบ เช่น การฝึกเดินทางไกล การฝึกยิงปืน 
และการฝึกภาคสนาม ให้ฝึกปฏิบัติจริงเป็นราย 
บุคคล เป็นชุด เป็นหน่วยในระดับต่าง ๆ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้  
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได้ ประกอบด้วย 
   2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย์สุจริต 
 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ
องค์กรและสังคม 
 3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 
  4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิชาทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กรสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละวิชาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยมีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานท่ีได้มอบหมายให้ตรงเวลา และการไม่หลับภายในห้องเรียน นักเรียนนาย
ร้อยต้องมีความรับผิดชอบ รวมทั้งมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการสอน 
 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักเรียนนายร้อยในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย ความต้ังใจเรียนและไม่หลับในช้ันเรียน 
 2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
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 3) ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการส่งงานท่ีมอบหมาย การสอบย่อย การสอบกลาง
ภาคและการสอบปลายภาค 
  2.1.2 ความรู้ 
   2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1) มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 
 2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท่ีส าคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
 3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และตัวอย่างการ
ประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยปรับปรุงให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียนนายร้อย ในด้านต่าง ๆ คือ 
 1) การทดสอบย่อย 
 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 3) ประเมินจากรายงานท่ีนักเรียนนายร้อยจัดท าตามงานมอบ 
    4) ประเมินจากโครงงานวิจัยท่ีน าเสนอ 
  2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
   2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) ก าหนดกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องให้นักเรียนนายร้อยมีการอภิปรายในช้ันเรียน 
 2) ก าหนดโจทย์การบ้านและงานอื่นๆ โดยอ้างอิงจากปัญหาการท างานจริง 
 3) ก าหนดหัวข้อการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
 2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพความเป็นจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักเรียนนายร้อย เช่น ประเมิน
จากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือการซักถาม เป็นต้น 
  2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อสังคมได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม 
 2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
 3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  4) รู้จักบทบาท หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
 5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 
 2.1.4.2. กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มการท างานท่ีต้องประสานงานกับผู้อื่น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลโดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบุคคลและความรับผิดชอบดังนี้ 
 1) สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 2) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
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 3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรอื่นๆได้เป็นอย่างดี 
 4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลท่ัวไป 
 5) มีภาวะผู้น า 
 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักเรียนนายร้อยในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ัน
เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
 2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 4) มีทักษะในการส่ือสารข้อมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
 5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักเรียนนายร้อยได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือในการการวัดและการค านวณ 
 2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การค านวณ 
  2.1.6 ทักษะทางวิชาชีพทหาร 
    2.6.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร 
    2.6.1.1 มีลักษณะผู้น าทางทหารท่ีดี 
    2.61.2  มีความสามารถปฏิบั ติการทางทหารได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
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    2.6.1.3 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ 
    2.6.1.4 มีความแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ 
    2.6.1.5 มีความสามรถในการฝึก สอน อบรม ผู้ใต้บังคับบัญชา 
           2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร 
 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักเรียนนายร้อยได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
และสถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 
 2) เชิญวิทยากรบรรยาย ตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีส าคัญ เช่น กรณีศึกษาการปฏิบัติงาน ณ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ กรณีศึกษาปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
จริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 3) จัดการเยี่ยมชมการปฏิบัติ (ดูงาน) ในหน่วยส าคัญต่างๆ และจัดกิจกรรมพบปะแลกเปล่ียน
ประสบการณ์นักเรียนนายร้อยกับบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ 
 2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร 
 1) ประเมินลักษณะความเป็นผู้น าทางทหารท่ีดีมีวินัยโดยผู้บังคับบัญชาและนักเรียนบังคับบัญชา
ท่ีได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะการศึกษา  
 2) ประเมินความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผู้บังคับหมวดของหน่วยรบโดย หน่วยฝึก
ท่ีได้รับมอบหมาย 
  3) ประเมินความเข้มแข็งท้ังทางร่างกายโดยคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายตลอดระยะเวลา
การศึกษา 
             4) ประเมินความสามารถในการฝึก สอน อบรมผู้ใต้บังคับบัญชา โดย คณะกรรมการท่ีได้รับมอบ
จากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงในห้วงการฝึกศึกษา 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู้รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก    ○ ความรับผิดชอบรอง 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                               
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
กฎหมายทั่วไป  (Principles of 
Jurisprudence)         

 ●   o  o ●     ●  o  o  ●    ●        

SS 1201 หลักรัฐศาสตร์  (Principles of  
Political Science) 

o ●     ● ●    o ●    ● o     ●        

SS 4004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่
จ าเป็นในการรับราชการทหาร (Military 
Law and Essential Law in Military 
Service) 

 ●   o  o ●     ●  o  o  ●    ●        

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                               
HI 2001  ไทยศึกษา (Thai Studies)     ●   ●  o ● ●   o     ●   ●        
HI 5002  ประวัติศาสตรร์่วมสมัย  
(Contemporary History) 

    ●   ●  o ● ●   o    ●    ●  
  

 
    

กลุ่มวิชาภาษา                               
LG 1001  ภาษาไทย 1(Thai 1)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 4002  ภาษาไทย 2 (Thai 2)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 1101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 1102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 2103  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 2104  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
LG 3105  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 3106  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 4107  ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 4108  ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 5109  ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 5110  ภาษาอังกฤษ 10 (English 10)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ                               
TS  2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  
(Technology for Everyday Life) ● o    ●  o   ● o       ●    ●        

กลุ่มวิชาพลศึกษา                               
PE 1001 พลศึกษา 1  
(Physical Education 1) 

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

PE 1002 พลศึกษา 2 
(Physical Education 2) 

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

PE 2003 พลศึกษา 3 
(Physical Education 3) 

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

PE 2004 พลศึกษา 4 
(Physical Education 4) 

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

PE 3005 พลศึกษา 5 
(Physical Education 5) 

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

PE 3006 พลศึกษา 6 
(Physical Education 6) 

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

PE 4007 พลศึกษา 7 
(Physical Education 7) 

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

PE 4008 พลศึกษา 8 
(Physical Education 8) 

 o ●     o  ● ●   o o   o ●     ●  ●   ●  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
PE 5009 พลศึกษา 9 
(Physical Education 9) 

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

กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า                               
PC 1101 จิตวิทยาเบื้องต้น 
(Introduction to Psychology) 

  o ●       ● o     o   ● o    o ●       o       ●    

PC 3102  จิตวิทยาสังคม  
(Social Psychology) 

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

PC 3201  การน าทหาร  
(Military Leadership) 

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

PC 4103 จิตวิทยาการปกครองทางทหาร 
(Military Psychology and  
Administration) 

 ● o    ● o   o  ●     o ●    ●   o ●    

PC 4301  ครทูหาร (Military Instructor) o o   ● ● ● o   o o ●  o   ●     o     o o ● 
PC 5104 จิตวิทยาประยุกต ์
 (Applied Psychology) 

 o ●   ●  o   o  o ● o  o  ●    ●    ●    
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หมวดวิชาเฉพาะ 
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์                            
MA 1001   แคลคูลัส 1  (Calculus 1) o ●    ●     ● o       o     o       
MA 1002   แคลคูลัส 2  (Calculus 2) o ●    ●     ● o       o     o       
MA 2003   แคลคูลัส 3  (Calculus 3) o ●    ●     ● o       o     o       
CH 1001 เคมีทั่วไป 1 (General 
Chemistry 1) 

 ●    ● ●     o ●      o     o       

CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 
(General Chemistry Laboratory 1) 

 ●    ● ●     o ●      o     o       

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 
1) ● ● o   ● ● o  o o ● ● o o o o ● o   ●  o      

 

PH 1002   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1   
(General Physics Laboratory 1)  ● o  ●   ● ● o o o o ● ● o  o ● o ●   ●  o   

  
 

 

PH 1003   ฟิสิกส์ทั่วไป 2   
(General Physics 2) ● ● o   ● ● o  o o ● ● o o o o ● o   ●  o   

  
  

PH 1004   ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทั่วไป 2   
(General Physics Laboratory 2) ● o ●   ● ● o o o o ● ● o  o ● o ●   ●  o   

  
  

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                               
CE 2201   การเขียนแบบวิศวกรรม 
  (Engineering Drawing)  

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

CS 2201   การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Computer 
Programming) 

o ●    ●   o  ● ●      ● o  ●   o o 
   

 
 

ME 2101  กลศาสตร์วิศวกรรม 1  
 (Engineering Mechanics 1)      

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

IE 2101   วัสดุวิศวกรรม (Engineering   ●   ● ●   o   ● o o    ● o o    ●      
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
Materials)  
EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า(Fundamentals of 
Electrical Engineering)  

 ●  o   ● o     ●  o    ● o   ●  o 
   

 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม                           
SE 2001 การส ารวจภูมิประเทศ  
(Topographic Surveying) 

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

     

SE 3002 การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1  
(Geodetic Control Surveying 1) 

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

SE 3003 การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 2  
(Geodetic Control  Surveying 2) 

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

SE 2101 ยีออเดซีเรขาคณิต  
(Geometric Geodesy) 

o ●     ● o    ●   o   o ●    ● o       

SE 4102 การส ารวจด้วยดาวเทียม  
(Satellite Surveying ) 

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

SE 4103 ยีออฟิสิกส์  (Geophysics) o ●    ● o     ●   o   ● o    ● o       
SE 2201 สถิติและคณิตศาสตร์ในงาน
ส ารวจ  (Statistics and Applied 
Mathematical Methods in  
Surveying) 

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

SE 3202 การค านวณปรับแก้  
(Adjustment Computations) 

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

SE 3301 โฟโตแกรมเมตรี 1  
(Photogrammetry 1) (Adjustment 
Computations)   

   o ●  o  o ●  o ● o    ● o  ● o         
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
SE 3302 โฟโตแกรมเมตรี 2  
(Photogrammetry 2) 

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

SE 4303 การรับรู้ระยะไกล  
    (Remote Sensing) 

o ●     o ●    o   ●   o ●   ● o        

SE 4401 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์1 
(Geographic Information Systems 1) ● o     o o ●   o ● o    o ●  ●  o        

SE 3402 การท าแผนที่  (Cartography)    o ●  ● o o   o ●  o   o ●  ●  o        
SE 4403 เส้นโครงแผนที่   
(Map  Projections) 

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

SE 4404 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์2 
(Geographic Information Systems 2) ● o     o o ●   o ● o    o ●  ●  o        

SE 3501 การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ใน
งานส ารวจ (Applied Computer 
Techniques in  Surveying) 

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

SE 4502 สัมมนาทางวิศวกรรมแผนที่ 
(Seminar in Surveying and Mapping 
Engineering) 

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

SE 5503 ภูมิศาสตร์กายภาพ   
(Physical  Geography) 

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

SE 5504 เทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing 
Technology) 

o    ●  ● o     o  ●   o ●    ● o       

SE 4505 การบริหารจัดการและรังวัดทีด่ิน 
(Cadastral Survey) 

o ●     ● o    ● o  o   o ●    ● o       

SE 4506 การส ารวจเส้นทาง  
(Route Survey) 

o ●     ●  o   o ●  o   o ●    ● o       
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
SE 4507 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา
1 (Senior Seminar and Research 
Project1) 

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

SE 5508 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา
2 (Senior Seminar and Research 
Project2) 

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

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  
SE 5509 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมส ารวจ 
1  (Special Topics in Survey Engineering1) 

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

SE 5510 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมส ารวจ 
2 (Special Topics in Survey 
Engineering2) 

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

SE 5511 การวางแผนโครงการส ารวจ
(Survey Project Planning) 

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

SE 5512 การด าเนินกรรมวิธีการถ่ายภาพ
เชิงเลขประยุกต์งานส ารวจ(Applied Digital 
Image Processing For Surveying) 

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

SE 5513 โฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข       
(Digital Photogrammetry) 

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

กลุ่มวิชาทหาร                      
MS 1001 วิอชาทหาร 1 
( Military Science 1 ) 

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

MS 1002 วิอชาทหาร 2 
( Military Science 2 ) 

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

MS 2003 วิอชาทหาร 3 
( Military Science 3 ) 

o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
MS 2004 วิอชาทหาร 4 
( Military Science 4 ) 

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

MS 3005 วิอชาทหาร 5 
( Military Science 5 ) 

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

MS 3006 วิอชาทหาร 6 
( Military Science 6 ) 

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

MS 4007 วิอชาทหาร 7 
( Military Science 7 ) 

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

MS 4008 วิอชาทหาร 8 
( Military Science 8 ) 

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

MS 5009 วิอชาทหาร 9 
( Military Science 9 ) 

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

MS 5010 วิอชาทหาร 10  
( Military Science 10 ) 
ความรู้ของเหล่าทหาร (Army Branches) 

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

MS 5011 วิอชาทหาร 11 
( Military Science 11 ) 
การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาค 
 ( Study Visit to Army Areas )   

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

กลุ่มวิชาการฝึกภาคสนาม 
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1  
(Field Training 1)  

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

FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2  
(Field Training 2)  

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

FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 
 (Field Training 3)  

o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ 
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4 
 (Field Training 4)  

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

FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 
 (Field Training 5) 

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



 

 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักเรียนนายร้อย 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  1.1  การนับหน่วยกิต 
   1. รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาการศึกษาในห้องเรียน 1  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาท่ีมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 
   2. รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช้เวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาท่ีมีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 
   3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลา 3 ถึง 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา ท่ีมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 
   4. การนับหน่วยกิตส าหรับภาคการศึกษาท่ีมีระยะเวลาน้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้นับจ านวนช่ัวโมง
ตามสัดส่วน โดยยึดถือวิธีการนับหน่วยกิตจากระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นหลัก 
 1.2 การก าหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการค านวณระดับคะแนนเฉล่ีย ให้กระท าดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดอักษรระดับ และระดับคะแนน ให้ใช้ข้อก าหนด ต่อไปนี้ 
 ผลการศึกษา         อักษรระดับ       ระดับคะแนน       

     ดีเลิศ (Excellence)   A   4.0 

 ดีมาก (Very Good)   B+   3.5 
 ดี (Good)    B   3.0 
 สูงกว่าเกณฑ์เฉล่ีย (Above Average) C+   2.5 
 เกณฑ์เฉล่ีย (Average)   C   2.0 
 ต่ ากว่าเกณฑ์เฉล่ีย (Below Average) D+   1.5 
 อ่อน (Poor Passing)   D   1.0 
 ตก (Fail)    F   0.0 
 ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  I    - 
 ถอนตัว (Withdrawal)   W    - 
 ร่วมฟัง (Auditor)   AU    - 
 ผ่าน (Non – Credit  Pass)  P    - 
 ไม่ผ่าน (Non – Credit  Fail)  N    - 
 
2. การค านวณระดับคะแนนเฉล่ีย ให้ใช้สูตรในการค านวณ ดังต่อไปนี้ 
     คะแนนคุณภาพ   =  ระดับคะแนน x จ านวนหน่วยกิต 

     ระดับคะแนนเฉล่ีย   =   
ตนวนหน่วยกิผลรวมของจ า

แนนคุณภาพผลรวมของคะ
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     3. ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียซึ่งค านวณจากทุกรายวิชา
ท่ีได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
     4. ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าปีการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียซึ่งค านวณจากทุกรายวิชาท่ี
ได้ศึกษาในปีการศึกษานั้น 
     5. ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียซึ่งค านวณจากทุกรายวิชาท่ีได้ศึกษาต้ังแต่
เริ่มต้นการศึกษาตามหลักสูตร 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนายร้อย 
   2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักเรียนนายร้อยยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกันท้ังโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินจะต้องตรวจสอบได้ 
    การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักเรียนนายร้อยประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน การทวนสอบในระดับ
หลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักเรียนนายร้อยส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรใหม่ 
   การก าหนดกลวิธีทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยส าเร็จการศึกษา ควรเน้น
การท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการท างานของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ ท่ีท าอย่างต่อเนื่องและน าผลการวิ จัยท่ี
ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   2.2.1 การประเมินจากหน่วยทหารท่ีนายทหารสัญญาบัตรใหม่ เข้าไปบรรจุท างาน โดยขอเข้า
สัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ และขอรับความคิดเห็นจากผู้บังคับ
หน่วย  ในด้านความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ ในการใช้ความรู้ท่ีได้รับระดับปริญญาตรีในการท างาน 
    2.2.2 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ ท่ีเข้าศึกษา
ปริญญาท่ีสูงขึ้นในสถาบันการศึกษานั้นๆ 
    2.2.3 การประเมินโดยการสอบถามนายทหารสัญญาบัตรใหม่ ท่ีไปรับราชการในหน่วยงานทหาร
ต่างๆ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอื่นๆ ท่ีก าหนดในหลักสูตร ท่ี
เกี่ยวข้องกับการท างานของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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    2.2.4 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนักเรียนนายร้อยในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียนนายร้อย 
    2.2.5 ผลงานของนักเรียนนายร้อยท่ีวัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1) จ านวนส่ิงประดิษฐ์ท่ีพัฒนาเอง
และใช้ประโยชน์ได้จริงในกองทัพ, (2) จ านวนสิทธิบัตร, (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (4) จ านวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การท่ีท าประโยชน์ต่อ
สังคม 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีหลักเกณฑ์การ
ให้ปริญญา ดังนี้ 

 3.1  ปริญญาบัณฑิต นักเรียนนายร้อยผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตาม
หลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 3.2  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นักเรียนนายร้อยผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับสองต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.50 ขึ้นไป 
แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

 3.3  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักเรียนนายร้อยผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ 3.70 ขึ้นไป 
และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษรระดับต่ ากว่า C และ/หรือไม่เคยลงทะเบียนซ้ าในวิชาใด 
 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า/กองวิชา ตลอดจนในหลักสูตรการสอน 
   1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีเป็นวิจัยแนววิศวกรรมเครื่องกล เป็นอันดับแรก 
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
    2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยในช้ันเรียน การเข้าร่วมการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
   2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
    2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้       และ
คุณธรรม 
    2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   2.2.3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการของอาจารย์ ให้กับสถาบันการศึกษาในระดับเท่าเทียมกันหรือ
ท่ีสูงกว่า องค์กรหรือหน่วยงานทางราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี ก าหนดให้จัด
หลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558” ท่ีก าหนดโดยส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ตามเกณฑ์
ของสภาวิศวกร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
   1.2 การจัดการเรียนการสอนให้มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ท่ีมีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นแกน เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีทักษะ รู้จักคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง 
   1.3 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
   1.4 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการกองวิชาฯ ทุกปี และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี 
   1.5 จัดท าฐานข้อมูลของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ท้ังในและต่างประเทศและผลงานทางวิชาการทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร 
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1.6 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยนักเรียนนายร้อยท่ีส าเร็จ
การศึกษาและผู้บังคับหน่วยทหารท่ีรับนายทหารสัญญาบัตรจบใหม่เข้าท างานทุกปี 

 
2. บัณฑิต 

     ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้การผลิตบัณฑิตมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน  วิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเช่ือว่า ก าลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลท่ีมีจิตส านึกของความเป็น
พลเมืองดีท่ีสร้างสรรค์ ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้
กรอบ ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อน าพาประเทศสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล ท้ังนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเน้นการพัฒนา ผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ท่ีมีการส่ือสารแบบไร้
พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณท่ีก าหนด สามารถ สร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ท้ังในระดับท้องถิ่นและ
สากล  สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี จึงได้มุ่งเน้นการผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีเป็นบัณฑิตวิศวกรรมแผนท่ี ท่ี
มีท้ังองค์ความรู้ทักษะและเจตคติตรงตามความต้องการของหน่วยงานในกองทัพบก  นอกจากนี้ยังส่งเสริม
ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรผู้ท่ีมีเกียรติและมีความเคารพตนเองและสิทธิผู้อื่น มีความเป็นผู้น า ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นในองค์กร มีจริยธรรมจรรยาบรรณ มีความรับผิด ชอบต่อสังคมและร่วมกันท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีดีภายใต้คุณธรรมและกฎหมายและใช้ชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. นักศึกษา 

   การประกันคุณภาพหลักสูตร  ในส่วนของนักศึกษาได้จัดให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระเบียบของกองทัพบก และระเบียบของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

  3.1 การรับหรือคัดเลือกนักเรียนนายร้อยเข้าศึกษา จะรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
เตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบเท่าผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังนี้
โรงเรียนเตรียมทหารได้ก าหนดหลักเกณฑ์การรับผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
ไว้    

   3.2 มีการวางแผนกระบวนการรับนักศึกษาอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มี
การวัดผลประเมินผลเพื่อติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนักศึกษา โดย
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความ
โปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 



53 
 

   

   3.3 มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ มีกลไกน าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองท่ีดีมีจิตส านึกสาธารณะ  

   3.4 มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

   3.5 มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 

 
4. คณาจารย์ 
   4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
         การรับบุคคลพลเรือน หรือนายทหารสัญญาบัตรเข้าเป็นอาจารย์ประจ า จะต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบก
และระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
   4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้ได้
นักเรียนนายร้อยส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามคุณลักษณะท่ีกองทัพต้องการ 
    4.3 คณาจารย์ท่ีสอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ  
    มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาร่วมสอนในบางหัวข้อท่ีต้องการความเช่ียวชาญ
เฉพาะหรือประสบการณ์จริง 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

การประกันคุณภาพหลักสูตร ในส่วนของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน สาขา
วิศวกรรมแผนท่ี มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าท่ีในการบริหาร วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตาม
และประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร เพื่อออกแบบหลักสูตร เพิ่ม/ลด รายวิชาต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหา
ให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยุคใหม่  ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึง
สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของกองทัพบก   จัดการส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาดูงาน เพื่อให้ส่งเสริมความสามารถในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมแผนท่ี  
มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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แห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการ เรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร และมีการวัดผลและรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี มีการบริหารทรัพยากรในการ
จัดการความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมิน
ผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ Wi-Fi และอื่น ๆ ท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

    ตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาดังแสดงตาราง 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  

X X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี 

X X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนาย
ร้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) อย่าง

X X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน    กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานปี
ท่ีแล้ว 

 X X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

X X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยปี
สุดท้าย/นายทหารสัญญาบัตรใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนน 5.0 

    X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับหน่วยทหาร
ของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ  
(ล าดับข้อท่ี 1-5) ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งช้ี ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 12 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
ดังนี้ ตัวบ่งช้ีบังคับ (ตัวบ่งช้ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมใน
แต่ละป ี
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หมวดท่ี 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ 
การปรึกษากับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการสอนนักเรียนนายร้อย และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนนายร้อย 
   ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง ก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 

  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
    การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
   - ประเมินโดยนักเรียนนายร้อยในแต่ละวิชา 
     - การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
     - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยผู้จบการศึกษา 
      - การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
   - นักเรียนนายร้อยปีสุดท้าย/นายทหารสัญญาบัตรใหม่ 
    - หน่วยงานทางทหารท่ีนายทหารสัญญาบัตรใหม่เข้าไปบรรจุ 
    - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
       รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิ์ผลของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร 
   ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมเครื่องกล และตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมข้างต้นรวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของ นายทหารสัญญาบัตรใหม่ / หน่วยงานทางทหารท่ี
นายทหารสัญญาบัตรใหม่เข้าไปบรรจุ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธาน
หลักสูตร เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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5. การพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรจะมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย รองรับการเปล่ียนแปลงใน
ระยะยาว โดยปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี 
 5.1 ดัชนีบ่งช้ีมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาส าหรับหลักสูตร ดังนี้ 
   5.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการเรียนการสอน ทัศนคติทางวิชาการ
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา แนวทางการสอนของอาจารย์ รวมถึงการประเมินวัดผลการสอน โดยผู้เรียน ประเมิน
ทุกภาคเรียน 
    5.1.2 จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีรับเข้าเป็นไปตามแผน 
    5.1.3 ความพึงพอใจของหน่วยงานทางทหารท่ีนายทหารสัญญาบัตรเข้าไปบรรจุ 
  5.2 ก าหนดการประเมินหลักสูตรโดยก าหนดการประเมินครั้งแรกในปี 2567 หรือทุกๆ 5 ปี 
  5.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรให้เป็นไปตาม 
    5.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 
15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพ 
    5.3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ว่าด้วยมาตรฐาน
พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ก 
องค์ความรู้ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



ก-2 

 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมส ารวจและการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมส ารวจ SE 2001 การส ารวจภูมิประเทศ (Topographic Surveying)  ×    × × ×  

SE 2101 ยีออเดซี่เรขาคณิต (Geometric Geodesy)  ×  × ×     

SE 2201 สถิติและคณิตศาสตร์ในการส ารวจ  
(Statistics and Applied Mathematical Methods in Surveying) 

×        

SE 3501 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานส ารวจ 

 (Applied Computer Techniques in Surveying)  

×     × ×  

SE 3002  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1  
(Geodetic Control Surveying 1)  

× ×  × × × ×  

SE 3003  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 2 

(Geodetic Control Surveying 2)  

× × × × × × ×  

SE 3301  โฟโตแกรมเมตรี 1  (Photogrammetry 1)  ×   ×  × ×  

SE 3302  โฟโตแกรมเมตรี 2  (Photogrammetry 2)  ×   ×  × ×  

SE 3202 การค านวณปรับแก้ (Adjustment Computations) ×      ×  

SE 3402 การท าแผนท่ี (Cartography) ×      ×  

SE 4102 การส ารวจด้วยดาวเทียม (Satellite Surveying) × ×    × ×  

SE 4401 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ×     × ×  
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

 (Geographic Information System 1) 

SE 4404 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 
 (Geographic Information System 2) 

×     × ×  

SE 4502 สัมมนาทางวิศวกรรมแผนท่ี 
(Seminar in Surveying and Mapping Engineering) 

×      ×  

SE 4403 เส้นโครงแผนท่ี (Map Projection) ×        

SE 5503 ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)  × ×      

SE 4103 ยีออฟิสิกส์ (Geophysics) × × ×   × ×  

SE 4303 การรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) ×     × ×  

SE 4506 การส ารวจเส้นทาง (Route Surveying) ×      ×  

SE 4507 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 1 
(Senior Seminar and Research Project 1) 

×        

SE 5508 โครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา 2 
(Senior Seminar and Research Project 2) 

×        

SE 4505 การบริหารจัดการและการรังวัดท่ีดิน (Cadastral Survey) ×      ×  

SE 5504 เทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing Technology) ×   ×  × ×  

SE 5511 การวางแผนโครงการส ารวจ (Survey Project Planning) ×      ×  

SE 5512 การด าเนินกรรมวิธีการถ่ายภาพเชิงเลขประยุกตืงานส ารวจ ×     × ×  
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(Applied Digital Image Processing For Surveying) 

SE 5513 โฟโตแกรมเมตรีดิจิตอล 
 (Introduction to Digital Photogrammetry) 

×     × ×  

การบริหารงานก่อสร้าง SE 2001 การส ารวจภูมิประเทศ (Topographic Surveying)  ×    × × ×  

SE 3002  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1  
(Geodetic Control Surveying 1)  

× ×  × × × ×  

SE 3003  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 2 

(Geodetic Control Surveying 2)  

× × × × × × ×  

SE 4506 การส ารวจเส้นทาง (Route Surveying) ×      ×  

SE 4505 การบริหารจัดการและการรังวัดท่ีดิน (Cadastral Survey) ×      ×  

SE 5511 การวางแผนโครงการส ารวจ (Survey Project Planning) ×      ×  

วิศวกรรมการทาง SE 4506 การส ารวจเส้นทาง (Route Surveying) ×      ×  

SE 5511 การวางแผนโครงการส ารวจ (Survey Project Planning) ×      ×  

วิศวกรรมขนส่ง SE 5511 การวางแผนโครงการส ารวจ (Survey Project Planning) ×      ×  

(๒) กลุ่มความรู้ด้านการวัดและเคร่ืองมือ (Measurment and Instrumentation) 

การวัด SE 2001 การส ารวจภูมิประเทศ (Topographic Surveying)  ×    × × ×  

SE 3002  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1  
(Geodetic Control Surveying 1)  

× ×  × × × ×  
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

SE 3003  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 2 

(Geodetic Control Surveying 2)  

× × × × × × ×  

SE 3301  โฟโตแกรมเมตรี 1  (Photogrammetry 1)  ×   ×  × ×  

SE 4102 การส ารวจด้วยดาวเทียม (Satellite Surveying) × ×    × ×  

SE 4103 ยีออฟิสิกส์ (Geophysics) × × ×   × ×  

SE 4505 การบริหารจัดการและการรังวัดท่ีดิน (Cadastral Survey) ×      ×  

เครื่องมือ SE 2001 การส ารวจภูมิประเทศ (Topographic Surveying)  ×    × × ×  

SE 3002  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1  
(Geodetic Control Surveying 1)  

× ×  × × × ×  

SE 3003  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 2 

(Geodetic Control Surveying 2)  

× × × × × × ×  

SE 3301  โฟโตแกรมเมตรี 1  (Photogrammetry 1)  ×   ×  × ×  

SE 4102 การส ารวจด้วยดาวเทียม (Satellite Surveying) × ×    × ×  

SE 4103 ยีออฟิสิกส์ (Geophysics) × × ×   × ×  

SE 4505 การบริหารจัดการและการรังวัดท่ีดิน (Cadastral Survey) ×      ×  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข  
อาจารย์ประจ าวิชาศึกษาทั่วไป 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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ผนวก ข ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าวิชาศึกษาทั่วไป 

ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 
ปี

การศึกษา 

1 พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ศ. อ.บ. ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 

 

 
ศศ.ม. วิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร 2522 

 

 
อ.ม. วิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

 

 
กศ.ด. วิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529 

2 พ.อ.พีรพล สงนุ้ย รศ. Licence 
d’Histoire 

ประวัติศาสตร์  Universite Paris I 2531 

 3930500431864    
Maitrise 

d’Histoire 
ประวัติศาสตร์  Universite Paris VII 2533 

      
Docteur d’ 

Histoire 
ประวัติศาสตร์  Universite Paris VII 2540 

3 พ.อ.หญิง ชมนาด เทียมพิภพ รศ. ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2526 

 3100602904246     ศศ.ม.  ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2531 

4 พ.อ.สรศักดิ ์ งามขจรกุลกิจ   ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2525 

 3101900577317  
  อ.ม. ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

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

5 พ.ท.หญิง เอิบบุญ บุลสุข   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2539 

 3100904286162     กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2544 
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 
ปี

การศึกษา 

6 พ.ต.อภิเษก มณเทียรวิเชียร
ฉาย 

ผ.ศ. B.A.M.A. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ University of Oxford, United Kingdom 2546 

 3101400678491     อ.ม. ไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

    
MPhil จีนศึกษา University of Cambridge, United Kingdom 2549 

    

Ph.D. ประวัติศาสตร์ School of Oriental and Afican Studies (SOAS), University 
of London, United Kingdom 

2553 

7 พ.ต.สมโชติ 
3100400157300 

วีรภัทรเวธ 
 

  ค.บ. ประถมศึกษา  

เอกภาษาไทยและสังคมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

      อ.ม. ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

8 ร.ท.หญิง พอฤทัย อดใจ   ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 

 1102000716706     ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 

9 พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ ผศ. ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525 

 3100100560214     ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2532 

10 พ.อ.หญิง เมธิน ี เฉลิมวัฒน์   อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

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

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

11 พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์   อบ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 

 3100903881041     M.A. Early Childhood Webster University, U.S.A. 2538 
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 
ปี

การศึกษา 

12 พ.อ.หญิง จิดาภา ธรรมวิหาร   ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 

 3100201544532     ศศ.ม. การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 

13 พ.อ.หญิง วันทนา ปิยะพิสุทธิ์   กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2539 

 3160100320311     กศ.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2543 

14 พ.ท.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 

15 พ.ท.หญิง ช่ืนหทัย สุริยโสภาพันธุ์   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543 

 3100502862622     ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ภาษาไทย      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

16 พ.ท.หญิง ธนิกานต์ อ านาจศิลป์เจริญ   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

 3250100400267     ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 

17 พ.ต.หญิง บุษดี อรสิริวรรณ ผศ.  ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548 

 3710500039451     อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

18 ร.อ.หญิง มัทวัน ชุมทอง    ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

 3199900142211     ศศ.ม. 
การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 

19 ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร    ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 
ปี

การศึกษา 

 3101400325629     ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 

20 ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว ยุวพรม   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 

 1100600119162     ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 

21 ร.อ.หญิง อ าภา ช่างเกวียน    ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2552 

 1301300035183     กศ.ม. หลักสูตรและการสอน (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 

22 ร.ท.หญิง นิสากร จันทสร   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

 1301300035183     ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

23 ร.ท.หญิง เบญจภรณ์ พันธุ์นิล   ศศ.บ. วรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

 4100500095347    ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 

24 ร.ท.หญิง ชญาน์นันท์ จิตต์จ านงค์   ค.บ. วิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 

 1709900618752    M.A. TESOL University of Portsmouth 2559 

25 ร.ท.หญิง สาริศา เข้ียวงา   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555 

 2640500020541    ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 

26 ร.ต.หญิง ชุติมา ว่านเครือ   อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 

 1309900155896    อ.ม. การแปลและการล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

27 พ.อ.เกรียงไกร
3309901842818 

นิตยสุทธิ 
 

ค.บ 

กศ.ม. 
ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

วิทยาลัยครู นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 

2527 
2530 
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 
ปี

การศึกษา 

28 พ.อ.แดนชัย 
3520101288344 

กองแก้ว 
 

 
วศ.บ 

M.S.E.E. 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
University of Southern California 

2539 
2549 

29 พ.อ.ณัฎฐ์พร สตาภรณ์ 
 

กศ.บ. การวัดผลประเมินผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 
 

3102201095586 
 

ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

30 พ.อ.ช านาญ 
3160300107858 

ส าเภาพ่อค้า 
 

 
วท.บ. 
วท.ม. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2529 
2542 

31 พ.อ.ธัญญะ 
3100600327331 

โพธิ์รัง 
 

 
วท.บ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การสอนวิทยาศาสตร์ 
.วิทยาลัยครู พระนคร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2534 
2550 

32 พ.อ.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง 
 

B.S. ฟิสิกส์ Virginia Military Institute, U.S.A. 2542 
 

3100601303681 
 

M.S. ออพติกส์ University of Rochester, U.S.A. 2544 
   

ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556 

33 พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน 
 

B.S. ฟิสิกส์ Norwich University Military College of Vermont, U.S.A. 2545 
 

3449900214961 
 

M.S. ฟิสิกส์ University of South Carolina, U.S.A. 2547 

34 พ.ท.อภิรักษ์ แสงกระสินธ ์
 

B.S. ไฟฟ้า National Defense Academy of Japan 2548 
 

3120600132793 
 

M.S. ฟิสิกส์ National Defense Academy of Japan 2550 

35 พ.ต.นวพงศ์ 
1409900159947 

อันสุรีย์ 
 

B.S. 
M.S. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

สถาบันทหาร The Citadel, U.S.A.  
Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A. 

2550 
2551 
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 
ปี

การศึกษา 

36 พ.ต.ชัช 

 3300100605348 
ช้ันเจริญ 
 
 
 

 

 
B.S. 
M.S. 
M.S. 
Ph.D. 

Physics 
Engineering Mechanics 
Physics 
Physics 

Virginia Military Institute  
Virginia Tech   
Montana State University  
Montana State University  

2546 
2548 
2555 
2560 

37 พ.ท.จิรภัทร 

3100501063203 
กุลพันธ์ภู 
 

 
กศ.ม. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530 

38 พ.ต.เปนไท 
3650100381030 

ปิ่นม่วง 
 

วท.บ. 
วท.ม. 

ฟิสิกส์ 

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2543 
2547 

39 พ.ต.ภูวเดช สูติปัญญา ผศ.  B.S. ฟิสิกส์ประยุกต์ National Defense Academy of Japan 2552 
 

1309900054551 
 

M.S. ฟิสิกส์ประยุกต์ National Defense Academy of Japan 2554 

40 พ.ต.ประวิทย ์ ทองพูน ผศ.  B.S. ฟิสิกส์ประยุกต์ National Defense Academy of Japan 2552 

 1100200085686  M.S. ฟิสิกส์ประยุกต์ National Defense Academy of Japan 2554 

41 พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก   วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 

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

42 พ.อ.หญิง ประภารัตน ์ จันทวาลย์   พย.บ. พยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2535 

 3360100582763     วท.ม. เวชศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

43 พ.อ.เรืองศักดิ ์ อยู่ชา ผศ. วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 
ปี

การศึกษา 

 3180400229548     วท.ม.  เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

44 พ.อ.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล ผศ.  พย.บ. พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2536 

 3101403032401     วท.ม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

45 พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี   วท.บ. เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

 3101700387255     วท.ม. อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

46 พ.ท.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน ์   ศษ.บ. การสอนเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

 3509901059046     ศษ.ม.  การสอนเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

47 พ.ท อมรเทพ สมราช ผศ.  B.S. Chemistry National Defense Academy 2546 

 

3600100956245 
    

M.S.  
Ph.D. 

Materials Engneering 
Equipment and Structural Engineering 

National Defense Academy 
National Defense Academy 

2548 

2559 

48 พ.ท.หญิง ณัฐมนฑน์ สมราชล้ีจินดา ผศ.  วศ.บ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 2547 

 3600100956245    วศ.ม.  วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

49 พ.ท.หญิง พนมวรรณ ปานสีทา ผศ.  กศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 

 3610300153243     กศ.ม.  เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2547 

      ปร.ด. เคมีประยุกต ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2553 

50 พ.ต.หญิง ปวีณา วัดบัว    วท.บ. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2549 

 3300101098156     วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2551 
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 
ปี

การศึกษา 

      ปร.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2554 

51 พ.ต.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ์   วท.บ.  เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

 1101400121504     วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 

52 ร.อ.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา  วท.บ.  เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

 

1199900083847 
 

 
  

วท.ม.  
 

เคมี 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
2556 

 

53 ร.อ. ภัทรพล คงสุข  วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 

 

3102300435440 
   

วท.ม. 
ปร.ด. 

เคมีอินทรีย์ 
เคมีอินทรีย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2547 

2556 

54 ร.ท.หญิง กังสดาล อินทกุล  วศ.บ.  วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา 2550 

 1199900038671   วศ.ม.  วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

55 พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว บุลสุข   รบ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 

 3509901273111     รม. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

56  พ.อ.พลพัต รัตนอนันต์  B.E.  Civil  University of New South Wales, Australia 2541 

 3100501864770   M.Eng.Sci   Civil  University of New South Wales, Australia 2543 

    ศ.ม.   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2549 

    Ph.D.    Economic สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2557 
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 
ปี

การศึกษา 

57 พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ  เทศนธรรม                         ร.บ. การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 

 3100201733513   ศศ.ม. ยุโรปศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2543 

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

58 พ.ท.ถนัดกิจ ยามาลี   ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 

 3110400731332     กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 2543 

 

  
     

นบ. 
 

นิติศาสตร์ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

2547 
 

59 พ.ท.หญิง สิริกาญจน ์ เอี่ยมอาจหาญ ผศ. ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 

 3260100067100     ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

     ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2555 

60 พ.ท.หญิง ดลยา เบญจาศิริชัย   ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

 3100902963221     ศศ.ม. ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

61 พ.ต.หญิง ณริตศา สายสะอาด ผศ.   บธ.บ. การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2548 

 3559900133455     ศศ.ม. การบริหารธุรกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2550 

       น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556 

62 ร.อ.ภริลพัจ  จักรแสน  ร.บ. การปกครอง  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2549 

 3100500412832                                       ศศ.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 
ปี

การศึกษา 

63 
 
 

พ.ต.สุรินทร์ 
3630100136124 
 

วงษ์โสม 
 
  

บธ.ด. 
กจ.ม. 
วท.บ. 

 บริหารการศึกษา 

นิติศาสตร์ 
การจัดการ 

 สถาบันรัชต์ภาคย์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 

2558 

2561 

2555 

64 
 
 
 

ร.ท.อาคม 
3471000164668 
 
 

โง้นแดง 
 
 

 

 
 
 

 

น.ม. 
น.บ.ท. 
ปกศ. 
น.บ. 

กฎหมายมหาชน 
 

วิชาว่าความ 

นิติศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 เนติบัณฑิตยสภา 

 สภาทนายความ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2553 
2552 
2550 
2548 

65 
 
 
 

ร.ต.ศุภชัย 
1101400374461 
 
 

ปานพรหมมาศ 
 
 

 

 
 
 

 

น.ม. 
น.บ.ท. 
ปกศ. 
น.บ. 

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 - 
วิชาว่าความ 

นิติศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

เนติบัณฑิตยสภา 

สภาทนายความ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2558 
2556 
2553 
2550 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 
ค าอธิบายรายวิชา 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (Principles of Jurisprudence)    3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ:- 
เนื้อหา :  ความหมาย ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 
การยกเลิกกฎหมาย ความจ าเป็นและประโยชน์ของการเรียนกฎหมาย ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย หลัก
กฎหมายท่ัวไปเฉพาะมาตราท่ีส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาภาคท่ัวไปและภาค
ความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จ าคุก 
ค้น ปล่อยช่ัวคราว และกฎหมายท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science)    2 (2-0-4) 
วิชาพื้นฐานบังคับ :- 
เนื้อหา : การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันได้แก่ การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อ านาจรัฐ 
ลัทธิการปกครอง ศึกษาหน้าท่ีของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆและศึกษาเรื่องของระบบการเมืองในฐานะท่ี
เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมีหน้าท่ีในการท่ีจะน าสังคมให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 
SS 4004    กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จ าเป็นในการรับราชการทหาร   3 (3-0-6) 
               (Military law and essential law in military service) 
วิชาพื้นฐานบังคับ :- 
เนื้อหา : ศึกษาพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหารพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร 
กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายท่ีเป็นสาระส าคัญท่ี
จ าเป็นในการรับราชการทหาร เช่น หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด ป่าไม้ คดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งอยู่ในอ านาจของการพิจารณาของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง 
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญท่ัวไป หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
HI 2001    ไทยศึกษา (Thai Studies) 2 (2-0-4) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ศึกษาเรื่องไทยในหลายด้าน ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่นคง ภูมิปัญญา วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาของ
ศาสตร์หลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เพื่อช้ีให้เห็นอัตลักษณ์และ
พัฒนาการของสังคมไทยปัจจุบัน รวมถึงผลของการเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เช่น จังหวัด
นครนายก 
 
HI 5002  ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History) 2 (2-0-4) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันท่ีเป็นประเด็นปัญหาและมีความส าคัญต่อความมั่นคงของโลกใน
ภูมิภาคต่างๆ และประเทศไทย โดยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาและช้ีให้เห็นความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกท้ังปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์เหล่านั้น เช่น บทบาทของชาติ
มหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาการเปล่ียนแปลงของโลกด้านอื่นๆ 
เช่น เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญภายในประเทศไทย 
 
 
กลุ่มวิชาภาษา 

LG 1001  ภาษาไทย 1 (Thai 1)       1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ศึกษาและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อให้การส่ือสารสัมฤทธิ์ผล ได้แก่ การฟังเพื่อ
จับใจความส าคัญ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ การใช้ถ้อยค าราชาศัพท์ การเขียนสะกดค าให้
ถูกต้อง การเขียนย่อหน้า การใช้ส านวนโวหาร สุภาษิต ค าพังเพย และการพูดในโอกาสต่างๆ 
 
LG 4002  ภาษาไทย 2 (Thai 2)       1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1001 
เนื้อหา : ศึกษาต่อจากภาษาไทย 1 เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยท่ีนักเรียนนายร้อยจักต้องน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านและวิจารณ์วรรณกรรม การใช้ถ้อยค าราชาศัพท์
ให้ถูกต้องเหมาะสมแก่บุคคล การย่อความ การเขียนหนังสือราชการ การพูดอภิปราย และการท าหน้าท่ี
พิธีกร 
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LG 1101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)       1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : -  
เนื้อหา : ฝึกการอ่านออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ การออกเสียงค า ซึ่งประกอบด้วยการลง
เสียงหนัก เสียงท้ายค า ฝึกอ่านประโยคและย่อหน้าส้ันๆ ศึกษารูปประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และเริ่ม
อ่านข้อความส้ันๆ เช่น ป้ายประกาศ สลากยา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 
LG 1102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)       1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1101  
เนื้อหา : ศึกษาต่อจากภาษาอังกฤษ 1 โดยฝึกเทคนิคการอ่านเพื่อเข้าใจความหมาย ซึ่งประกอบด้วย การ
เดาความหมายค า การใช้ค าแทนเพื่ออ้างอิง การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านเพื่อ
แยกแยะระหว่างข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น และการอ่านเพื่อหาความหมายแฝง  
 
LG 2103  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)       1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1102  
เนื้อหา : พัฒนาการใช้รูปแบบโครงสร้างและหน้าท่ีทางภาษาเพื่อการส่ือสารให้ถูกต้อง โดยการฝึกทักษะท้ัง 
4 เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการฟังและการอ่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้สามารถน ามาใช้ในการ
สนทนา อธิบาย บรรยาย และสรุปความ ศึกษาเรื่องราวและค าศัพท์ในการฝึกทางทหาร 
 
LG 2104  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)       1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 2103  
เนื้อหา : ศึกษารูปแบบและหน้าท่ีทางภาษาต่อจากภาษาอังกฤษ 3 เรียนรู้เทคนิคการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนในระดับท่ีสูงขึ้น สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก การเสนอแนะ การ
ตีความจากข้อมูลท่ีฟังและอ่าน เพื่อสร้างประสบการณ์ส าหรับการน าไปใช้ในชีวิตจริง ศึกษาเรื่ องราวและ
ค าศัพท์ในการฝึกทางทหารเพิ่มเติม  
 
LG 3105  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)       1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 2104  
เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท้ัง 4 ทักษะ ในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุป และประเมิน
ข้อมูล ฝึกบรรยายส้ันๆ ศึกษาค าศัพท์ท่ีเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติประจ าทางทหาร  
 
 
 
 



ค-5 
 

   

LG 3106  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)       1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 3105  
เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารต่อจากภาษาอังกฤษ 5 ฝึกบรรยายเหตุการณ์ท่ีเป็นอดีต 
และคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น ฝึกใช้ภาษาในการแก้ปัญหา ช้ีแจงเหตุผลในประเด็นต่างๆ ศึกษา
ค าศัพท์เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร  
 
LG 4107  ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)       1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 3106  
เนื้อหา : พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสนทนาโต้ตอบและแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อให้เกิดความช านาญในการติดต่อส่ือสาร ศึกษาและฝึกฝนการเขียนย่อหน้า
และการเขียนเรียงความ ศึกษาค าศัพท์เกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
 
LG 4108  ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)       1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 4107  
เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อส่ือสารต่อจากภาษาอังกฤษ 7 ฝึกแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านหรือฟัง ฝึกการเขียนสรุปความและการเขียนเพื่อจูงใจผู้อ่าน ศึกษาและฝึกการบรรยาย
สรุปทางทหาร  
 
LG 5109  ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)       1 (0-4-2) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 4108  
เนื้อหา : ศึกษาภาษาอังกฤษท่ีใช้ในเหตุการณ์ร่วมสมัย โดยฝึกทักษะท้ัง 4 คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน โดย
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีฟังและอ่าน รวมถึงเขียนสรุปส่ิงท่ีได้ศึกษาเป็นย่อหน้าส้ันๆ ฝึกทักษะ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (Technology for Everyday Life)              3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

เนื้อหา : ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันเบ้ืองต้น ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตน้ าประปาและการ
บ าบัดน้ าเสีย การจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีต เหล็ก ยาง และ
หิน เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยียานยนต์และการขนส่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการ
ส ารวจระยะไกล (RS) และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) 
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ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาพลศึกษา 
PE 1001  พลศึกษา 1 (Physical Education 1)      1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา :ว่ายน้ า 1 (Swimming 1) ประวัติความเป็นมา การอบอุ่นร่างกาย การขึ้นลงจากสระ 

การฝึกด าน้ าและเป่าอากาศ ฝึกการหายใจ การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายน้ าฟรีสไตล์ ว่ายน้ าท่าฟรี
สไตล์ระยะส้ัน  การลอยตัว การกระโดดน้ า การทรงตัวในน้ า 

กรีฑา 1 (Athletics 1) ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกรีฑา กติกา ระเบียบมารยาทในการ
แข่งขัน การอบอุ่นร่างกาย การวิ่งระยะส้ัน การวิง่ผลัด วิ่งระยะกลาง ระยะไกล การวิ่งข้ามรั้ว 

ยิมนาสติก 1 (Gymnastics 1) ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก การอบอุ่น
ร่างกาย ม้วนหน้า ม้วนหลัง พุ่งม้วน ท่าลังกาหน้า ท่าราวดอฟ      

มวยไทย 1 (Muaythai 1) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยไทย การอบอุ่นร่างกาย กระโดดเชือก 
การยืนมวย  จรดมวย การเคล่ือนท่ี การใช้หมัด การใช้ศอก การใช้เข่า  
 
PE 1002  พลศึกษา 2 (Physical Education 2)      1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา :ว่ายน้ า 2 (Swimming 2) ฝึกการหายใจ การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายกบ ว่าย
น้ าท่ากบระยะส้ัน การลอยตัว การกระโดดน้ า การทรงตัวในน้ า 

กรีฑา 2 (Athletics 2) กติกา ระเบียบประเภทลาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑา
ประเภทลาน การทุ่มน้ าหนัก การขว้างจักร การพุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง และความปลอดภัยใน
การเล่นกรีฑา การเก็บรักษาอุปกรณ์ 

ยิมนาสติก 2 (Gymnastics 2 ) การเคล่ือนท่ีข้ามเครื่องกีดขวาง อุปกรณ์แทมโปลีน บาร์คู่ แท่น
กระโดด ห่วงคู่ 

มวยไทย 2 (Muaythai 2 ) การอบอุ่นร่างกาย  การรุก  การรับและป้องกัน  การป้องกันพร้อม
โต้ตอบ การต่อสู้บนเวที 
 
PE 2003  พลศึกษา 3 (Physical Education 3)      1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ว่ายน้ า 3 (Swimming 3) การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ การใช้ขาและการใช้แขน

ว่ายน้ าท่ากรรเชียง ว่ายน้ าท่ากรรเชียงระยะส้ัน การลอยตัว การทรงตัวในน้ า 
รักบี้ฟุตบอล 1 (Rugby Football 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬารักบี้ฟุตบอล กฎกติกาการ

แข่งขัน และการตัดสิน การอบอุ่นร่างกาย การรับ-ส่งลูก การแทคเกิ้ล การวิ่งหลบหลีก การฟอล การไดร์ 
การล้วงลูกบอล  
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มวยสากล 1 (Boxing 1 ) ประวัติกีฬามวยสากล การอบอุ่นร่างกาย การยืนมวย การ์ด ฟุตเวิร์ค 
การเคล่ือนท่ี หมัดตรง หมัดฮุค หมัดอัปเปอร์คัต 

ฟุตบอล 1 (Football 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล การเดาะบอล การเตะลูกด้วยข้าง
เท้าด้านใน เตะหลังเท้า การหยุดบอล การครองบอล การเล้ียงบอล การเล่นลูกด้วยศรีษะ 
 
PE 2004  พลศึกษา 4 (Physical Education 4)      1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา: ว่ายน้ า 4 (Swimming 4) การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ การใช้ขาและการใช้แขน

ว่ายน้ าท่าผีเส้ือ การใช้ขาและการใช้แขนว่ายน้ าท่าผีเส้ือ ว่ายน้ าท่าผีเส้ือระยะส้ัน   
รักบี้ฟุตบอล 2 (Rugby Football 2 ) การเสริมสร้างร่างกายกีฬารักบี้ฟุตบอล การเตะลูกรักบี้ 

การเล่นแบบลัค-มอล แถวทุ่ม สกรัม การเล่นทีม วิธีการเล่นเกมรุก เกมรับ การแข่งขัน 
มวยสากล 2 (Boxing 2) กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่น

กีฬามวยสากล การอบอุ่นร่างกาย การจัดระยะการชก การรุก การโจมตี การป้องกัน การตอบโต้ การต่อสู้
บนเวที 

ฟุตบอล 2 (Football 2) กติกา กรรมการตัดสิน การเล่นในต าแหน่งต่างๆ การท าประตู การเล่น
ทีม การแข่งขัน 

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

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ว่ายน้ า 5 (Swimming 5) การอบอุ่นร่างกาย การว่ายน้ า4ท่ามาตรฐาน การว่ายน้ าท่า
วัดวา (ฟรีสไตล์) การว่ายน้ าท่าคอต้ัง การว่ายกบหงาย การว่ายท่าตะแคง การว่ายท่ากรรไกร การเดินในน้ า 
การพยุงตัวในน้ า          

บาสเกตบอล 1 (Basketball 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล การอบอุ่นร่างกาย 
การรับ – ส่งลูก การเล้ียงลูกบอลต่ า – สูง การเคล่ือนท่ี การยิงประตู 

ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬายูโด/ไอคิโด การอบอุ่นร่างกาย การ
ลงพื้น การเคล่ือนท่ี การเข้าทุ่ม การทุ่มในท่ายืน ทุ่มในท่าล้ม 

วอลเลย์บอล 1 (Volleyball 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล การอบอุ่นร่างกาย 
ฝึกทักษะท่าเตรียม การเคล่ือนท่ี พื้นฐานการอันเดอร์ลูก การเซ็ท 
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PE 3006  พลศึกษา 6 (Physical Education 6)      1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : ว่ายน้ า 6 (Swimming 6 ) การด าน้ าลักษณะต่างๆ การเข้าไปช่วยคนจมน้ า ท่าประคอง
ผู้จมน้ าเข้าหาฝ่ัง การน าผู้จมน้ าขึ้นบนฝ่ัง ลากขึ้นฝ่ัง การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การแบกเขย่า การฝายปอด 
การแก้ไขตะคริวที่น่องและฝ่าเท้า การกระโดดหอสูง ๑๐ เมตร การพยุงตัวในน้ า 

บาสเกตบอล 2 (Basketball 2 ) กฎ กติกา มารยาทการเล่นบาสเกตบอล การยิงประตู การ
ป้องกัน การเคล่ือนท่ี หลักการและวิธีการเล่นบาสเกตบอล การแข่งขัน และการตัดสิน 

ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2 ) การจับล๊อค การต่อสู้ป้องกันตัว การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายกีฬายูโด กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬายูโด/ไอคิโด การต่อสู้
แข่งขัน 

วอลเลย์บอล 2 (Volleyball 2) การเสิร์ฟ การสกัดกั้นลูกบอลแบบต่างๆ ต าแหน่งการยืน กฎ
กติกาการแข่งขัน การตัดสิน การแข่งขัน 
 
PE 4007  พลศึกษา 7 (Physical Education 7)      1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ฟุตซอล 1 (Futsal 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล การเดาะบอล การเตะลูก

ด้วยข้างเท้าด้านใน เตะหลังเท้า การหยุดบอล การครองบอล การเล้ียงบอล การเล่นลูกด้วยศรีษะ การท า
ประตู 

กอล์ฟ 1 (Golf 1) ประวัติกีฬากอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟตามกฎ ลักษณะสนามกอล์ฟมาตรฐาน การ
อบอุ่นร่างกาย และยืดกล้ามเนื้อ การจับไม้ การยืน เตรียมตีการขึ้นไม้ การลงไม้ การส่งลูก การจบวง การ
แต่งกาย มารยาทในการเล่นกอล์ฟ การตีลูกด้วยเหล็กกลาง (8, 7, 6) การตีลูกด้วยเหล็กยาว (5, 4, 3) การ
ตีลูกด้วยเหล็กส้ัน (S, P, 9) 

เทนนิส 1 (Tennis 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทนนิส การอบอุ่นร่างกาย การจับไม้เทนนิส 
การสร้างความคุ้นเคยกับลูกเทนนิส การเคล่ือนท่ี การตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ การตีลูกวอลเล่ย์ 

สมรรถภาพทางกายกาย 1 (Physical Fitness 1) ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถภาพ
ทางกาย การฝึกความแข็งแรงโดยใช้น้ าหนักตัวเอง การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหลัง การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอก 
การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อไหล่และแขน การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อขา การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพก การฝึกกลุ่มของ
กล้ามเนื้อหน้าท้อง 
 
PE 4008  พลศึกษา 8 ( Physical Education ๘ )     1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ฟุตซอล 2 (Futsal 2) การเล่นในต าแหน่งต่างๆ การเล่นทีม การเล่นเกมรุก เกมรับ กฎ 

กติกาการแข่งขันและการตัดสิน การแข่งขัน 
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กอล์ฟ 2 (Golf 2) การพัตต์ และการตีลูกข้างกรีน การตีลูกจากอุปสรรค ทราย และอื่นๆ การ
เลือกใช้อุปกรณ์   การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  กติกาในการแข่งขัน 

เทนนิส 2 (Tennis 2) การเสริฟและการตบ การเล่นลูกชนิดต่างๆ ประเภทเด่ียว ประเภทคู่ การ
แข่งขัน กฎกติกาการแข่งขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์เทนนิส 

สมรรถภาพทางกายกาย 2 (Physical Fitness 2) Weight Machine และ Free Weight การ
ฝึกความอ่อนตัว การฝึกความอดทน การทดสอบร่างกาย 

 
PE 5009  พลศึกษา 9 (Physical Education ๙)      1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา :  ตะกร้อ (Takrow) ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ การอบอุ่นร่างกาย ประเภทกีฬา
ตะกร้อ การเล่นลูกหน้าเท้า – หลังเท้า การเล่นลูกด้วยศรีษะ การเสริฟ การเล่นทีม กฎ กติกา การเป็นผู้
ตัดสิน การเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสิน การเป็นผู้ก ากับเส้น 

แบดมินตัน (Badminton) ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน การอบอุ่นร่างกาย การจับ
แร็กเกต และสร้างความคุ้นเคย การตั้งท่าเตรียมเล่นลูกการตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ การเคล่ือนท่ีในกีฬา
แบดมินตัน ลูกเสริฟ ลูกหยอด ลูกงัด และลูกตัดหยอดการตีลูกสวนดาด การตีลูกแย็ป การรับลูกตบ การตี
ลูกตบ การตีลูกโยนโด่ง (เซฟ) มารยาทในการเข้าชมการแข่งขัน การเล่นประเภทเด่ียว การเล่นประเภทคู่ 
การแข่งขัน กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน  

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) ประวัติความเป็นมาของ Sport Science 
องค์ประกอบของ Sport Science องค์ประกอบของ Physical fitness Endurance  Strenght  Speed  
Agility  Flexibility  บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายกับการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
ลีลาศ  (Social Dance )  ประวัติความเป็นมาของกีฬาลีลาศ กติกามารยาทในการลีลาศ ประเภทของ
ลีลาศ, ทิศทาง, การจับคู่, การใช้สัญญาณมือ , การเต้นจังหวะบีกิน (Beguine) การเต้นจังหวะวอลซ์, 
(Waltz) การเต้นจังหวะ ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha) การเต้นจังหวะแทงโก้ (Tango) 
 
 
กลุ่มวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
PC 1101   จิตวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Psychology)    2 (2-0-4) 
วิชาพื้นฐานบังคับ - 
เนื้อหา :   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ - สัตว์ พัฒนาการของมนุษย์ สรีรจิตวิทยาและการรับรู้ 
สัญชาตญาณและการเรียนรู้ การจูงใจและอารมณ์ บุคลิกภาพกับการปรับตัว ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และเชาว์ปัญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ รวมทั้งพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 
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PC 3102   จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)      1 (1-0-2) 
วิชาพื้นฐานบังคับ PC 1101 
เนื้อหา :   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรู้และการเรียนรู้ทางสังคม แรงจูงใจ
และอิทธิพลทางสังคม ทัศนคติและการเปล่ียนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติในสังคม กลุ่มและพลวัต
กลุ่ม รวมทั้งความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม รวมทั้งการคิดแก้ปัญหาในกรณีศึกษา 
 
PC 3201   การน าทหาร (Military Leadership)      2 (2-0-4) 
วิชาพื้นฐานบังคับ - 
เนื้อหา : ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะท่ัวไปของการเป็นผู้น าทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย์ 
คุณลักษณะของการเป็นผู้น า หลักของการเป็นผู้น า ส่ิงช้ีสอบของการเป็นผู้น า ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะผู้น า 
ลักษณะผู้น าหน่วยในระดับกองพันขึ้นไป ลักษณะผู้น าในการรบและการศึกษาคุณลักษณะผู้น าในยุค
ปัจจุบัน 
 
PC 4103  จิตวิทยาการปกครองทางทหาร (Military Psychology and Administration) 1 (1-0-2) 
วิชาพื้นฐานบังคับ PC 2102 
เนื้อหา :   ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎีหลักการผู้น า หลักการปฏิบัติต่อก าลัง
พลและผู้ใต้บังคับบัญชา หลักการปฏิบัติหน้าท่ีและหลักราชการ จิตวิทยาในการปกครองและการบริหารงาน
ทหาร รวมทั้งการศึกษาหลักการปกครองของพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์จอมทัพไทย และการสร้างช้ินงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครอง 
 
PC 4301   ครูทหาร (Military Instructor)      2 (2-0-4) 
วิชาพื้นฐานบังคับ - 
เนื้อหา :   ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ เทคนิค
และวิธีการสอนโดยท่ัวไป ขั้นการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู เครื่องช่วยฝึก (สอน) การจัดการ
ฝึก การประมาณสถานการณ์การฝึก การก าหนดการฝึกและตารางก าหนดการฝึก การรักษามาตรฐานการฝึก 
การคัดเลือกครูและการฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึกครู กรรมวิธีต่อทหารใหม่ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสอน 
 
PC 5104   จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)     1 (1-0-2) 
วิชาพื้นฐานบังคับ PC 4103 
เนื้อหา :  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการท างาน การบริหารก าลังพลโดยการประยุกต์ใช้
หลักการทางจิตวิทยา การเลือกคู่ครองกับการปรับตัว การรู้เท่าทันส่ือต่าง ๆ และรู้จักเลือกรับเนื้อหาของส่ือ 
สามารถวิเคราะห์และต้ังค าถามกับส่ิงท่ีส่ือน าเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการทหาร และสามารถสร้างช้ินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาจิตวิทยาประยุกต์   
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
MA 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)       3(3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จ ากัด
เขต ปริพันธ์จ ากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต การประมาณค่าปริพันธ์ 
การหาลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่ก าหนดโดยใช้กฎของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
 
MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)       3(3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 1001 
 เนื้อหา : ล าดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ อนุกรมเทย์เลอร์ พิกัด
เชิงขั้ว เวกเตอร์ เส้นตรง และ ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง และ 
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 
MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3)       3(3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 1002 
 เนื้อหา : ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น
และการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ และความรู้เบื้องต้นของสมการเชิงอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ 
 
กลุ่มวิชาเคมี  
CH 1001  เคมีทั่วไป  (General Chemistry)      3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ :  
เนื้อหา : ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว 
สารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะทรานสิชันและสารประกอบโคออร์ดิ
เนชัน 
 
CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  (General Chemistry Laboratory)   1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ :  
เนื้อหา : ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีท่ัวไป  
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)                                                    3 (3-0-6) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

เนื้อหา : เวกเตอร์ แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี พลังงาน โมเมนตัม กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน อุณหพลศาสตร์ เสียง การส่ันและคล่ืน คล่ืนเสียง  
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PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2)                                                    3 (3-0-6) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : หลักการเบ้ืองต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ กฎของแอมแปร์ กฎ
ของฟาราเดย์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ 
 

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

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

เนื้อหา : ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ท่ัวไป 2 

 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)    3 (2-3-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ  :  -  
เนื้อหา  :  การใช้เครื่องมือเขียนแบบ ตัวอักษรและตัวเลขในการเขียนแบบ เรขาคณิตสร้างรูป  ทฤษฎีการ
เขียนแบบรูปชนิดต่างๆ  การเขียนภาพฉายระนาบสองมิติ สามมิติ ภาพตัด การเขียนมิติและข้อความ
ประกอบแบบ การสเก็ตแบบ ข้อตกลงในการเขียนแบบรูปทรวดทรงแบบต่าง ๆ การเขียนแบบวัสดุ
วิศวกรรมและแบบโครงสร้าง พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 
 
CS 2201  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)   3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลด้วยภาษา
ระดับสูงการศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง   หัวข้อประกอบด้วย  การศึกษา
ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม การพิจารณาปัญหาเพื่อท าการเขียนผังงาน และขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
การเขียนโปรแกรมอย่างมีระบบ และเป็นโครงสร้าง   
 
EE 2004  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้า      3 (3-0-6) 

             (Fundamentals of Electrical Engineering) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 1002 แคลคูลัส 2 และ PH 1003 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 
เนื้อหา : แนวคิดพื้นฐานทางไฟฟ้า องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฏของโอห์ม กฏของเคอร์ชอฟ วงจรตัว
ต้านทาน การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน องค์ประกอบ
สะสมพลังงาน การวิเคราะห์วงจรอันดับหนึ่ง การวิเคราะห์วงจรอันดับสอง อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ 
หลักการเฟสเซอร์และแผนภาพเฟสเซอร์ การวิเคราะห์ผลตอบสนองต่อสัญญาณไซน์ การวิเคราะห์
ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้าชนิดเฟสเดียวและชนิดสามเฟส การส่งผ่านก าลังไฟฟ้า สายส่งก าลังไฟฟ้า 
การออกแบบระบบไฟฟ้าเบ้ืองต้นและอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ 
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IE  2101 วัสดุวิศวกรรม         3 (3-0-6) 
            (Engineering Materials) 
วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CH  1001 
เนื้อหา :   ศึกษาสมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท  โลหะ  พลาสติก  ยางแอสฟัลท์  
ไม้  และคอนกรีต  แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย  การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติต่างๆ     
การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติต่างๆของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิต
ส าหรับผลิตภัณฑ์จากวัสดุวิศวกรรม       
 
ME 2101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  (Engineering Mechanics 1)    3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  MA 2002, PH 1003 
 เนื้อหา : การหาผลลัพธ์ของระบบแรง  การสมดุลของระบบแรง การวิเคราะห์แรงภายใน
โครงสร้าง (Structure and truss) ในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จุดศูนย์กลางของมวลและจุดศูนย์ถ่วง 
โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นท่ี ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ 
 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
SE 2001 การส ารวจภูมิประเทศ ( Topographic  Surveying )    3 (2-2-5) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : 
เนื้อหา : การส ารวจเบื้องต้น ทฤษฎีของการรังวัดและความคลาดเคล่ือน การรังวัดระยะทาง การวัดมุม กล้องธีโอ
โดไลด์ โต๊ะแผนท่ี การระดับ งานวงรอบ และการค านวณข้อมูลสนาม 
 
SE 3002 การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1 ( Geodetic  Control  Surveying  1)  3 (2-2-5) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : SE 2001 
เนื้อหา : หลักการส ารวจทางยีออเดติก  มาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะในงานส ารวจวางหมุดหลักฐาน
ทางราบและทางด่ิง การวัดระยะด้วยเครื่องวัดระยะอีเล็กทรอนิกส์   การส ารวจวางหมุดหลักฐานทางราบ
และทางด่ิง ช้ันท่ี 3 ดาราศาสตร์เบื้องต้น ทรงกลมฟ้าและระบบพิกัดทรงกลมฟ้า ต าแหน่งและการเคล่ือนท่ีของ
ดาว การแปรเปล่ียนพิกัด ระบบเวลา ปฏิทินดาว การรังวัดหาค่าอซิมุท ละติจูดและลองจิจูดดาราศาสตร์ 
 
SE 3003  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน  2 ( Geodetic  Control  Surveying 2 )  3 (2-2-5) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ :  SE 3002 
 เนื้อหา :  การส ารวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางด่ิง ช้ันท่ี 1 โครงข่ายควบคุมทางยีออเดซี 
โครงข่ายหมุดหลักฐานแห่งชาติ 
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SE 2101 ยีออเดซีเรขาคณิต ( Geometric  Geodesy )     3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ  : 
 เนื้อหา :  ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของยีออเดซี คุณสมบัติทางเรขาคณิตของทรงรี 
การค านวณบนทรงรี ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ แอสโตรยีออเดติก พื้นหลักฐานทางยีออเดติค 
 
SE 2201 สถิติและคณิตศาสตร์ในการส ารวจ      2 (2-0-4) 
            (Statistics and Applied Mathematical Methods in  Surveying) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ  : MA 2003 
 เนื้อหา :  ความน่าจะเป็น ฟังก์ช่ันของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบต่อเนื่อง และแบบไม่ต่อเนื่อง การ
คาดหวังทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
เบื้องต้น ตรีโกณมิติทรงกลม ระบบสมการเชิงเส้น พีชคณิตเมทริกซ์ การแปลงระบบพิกัด อนุกรมเทเลอร์ 
วิธีเชิงเลขประยุกต์ เวคเตอร์วิเคราะห์เบื้องต้น 
 
SE 4102  การส ารวจด้วยดาวเทียม (Satellite  Surveying )    2 (2-1-5) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา : ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของยีออเดซีดาวเทียม กฎการเคล่ือนท่ีของเคปเลอร์ วงโคจร
ของดาวเทียม หลักพื้นฐานการก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียม เทคนิคการก าหนดต าแหน่งแบบสัมบูรณ์ และ
สัมพัทธ์ด้วยระบบ GPS และระบบอื่นท่ีเกี่ยวข้องการประยุกต์ การก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียม 
 
SE 4103  ยีออฟิสิกส์  ( Geophysics )       2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา : ทฤษฎีภูมิสัณฐานและสนามความถ่วงของโลก  การรังวัดและการทอนค่าความถ่วง  การประยุกต์ 
ความถ่วงในงานยีออเดซี ทฤษฎีท่ัวไปของแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก การเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็ก การ
รังวัดองค์ประกอบเส้นแรงแม่เหล็กโลก ทฤษฎีความส่ันสะเทือนพิภพ แผ่นดินไหว 
 
SE 3202   การค านวณปรับแก้ (Adjustment  Computations)    3 (2–2-5) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา :  มโนทัศน์ทางสถิติ คุณสมบัติของค่าจากการรังวัด หลักการและเทคนิคการแพร่ของความ
คลาดเคล่ือน หลักการปรับแก้ เทคนิคในการปรับแก้ลีสท์สแควร์ วงรีความคลาดเคล่ือน การวิเคราะห์ผล
การปรับแก้ การประยุกต์การปรับแก้ในงานวิศวกรรมแผนท่ี 
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SE 3301 โฟโตแกรมเมตรี  1 (Photogrammetry  1)     3 (2-2-5) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา : ความหมาย ประวัติและวิวัฒนาการของโฟโตแกรมเมตรี หลักเบื้องต้นของการถ่ายภาพ กล้อง
ถ่ายภาพทางอากาศ การถ่ายภาพทางอากาศ และการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ เรขาคณิตและการรังวัด
ภาพถ่ายเด่ียว การมองเห็นสามมิติ ระยะเหล่ือมและการรังวัดระยะเหล่ือม การวางแผนการบินถ่ายภาพทาง
อากาศ การแก้ไขแผนท่ีด้วยภาพถ่ายทางอากาศ การดัดแก้และการต่อผนึกภาพถ่ายทางอากาศ การแปล
ภาพ หลักเบ้ืองต้นของการจัดภาพ 
 
SE 3302 โฟโตแกรมเมตรี  2 (Photogrammetry  2)     3 (2-2-5) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ :  SE 3301 
 เนื้อหา : ทฤษฎีการจัดภาพ  สภาวะร่วมเส้น สภาวะร่วมระนาบ จุดบังคับภาพถ่าย การจัดภาพภายใน 
สัมพัทธ์และสัมบูรณ์ เครื่องเขียนแผนท่ี การรังวัดข้อมูลแผนท่ีจากรูปถ่ายคู่ซ้อน การผลิตภาพถ่ายออร์โธ  
การขยายจุดบังคับภาพถ่ายเบื้องต้น วัตถุประสงค์ การจ าแนกประเภทของการขยายจุดบังคับภาพถ่าย การ
ขยายจุดบังคับภาพถ่ายด้วยวิธีการรังวัดโมเดลต่อเนื่อง วิธีการรังวัดโมเดลอิสระและวิธีวิเคราะห์แบบต่าง ๆ 
การค านวณการปรับแก้และการวิเคราะห์ผลในงานขยายจุดบังคับภาพถ่าย 
 
SE 4303  การรับรู้ระยะไกล (Remote  Sensing)     2 (2-1-5) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา : ความหมาย  ประวัติ  และวิวัฒนาการ การรับรู้ระยะไกล หลักการรับรู้ระยะไกล คุณสมบัติของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การแพร่กระจายของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบดาวเทียมในการรับรู้ระยะไกล การ
วิเคราะห์และประมวลผลภาพดาวเทียม การประยุกต์การรับรู้ระยะไกล 
 
SE 4401 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 (Geographic  Information  Systems 1) 3 (2-2-5) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา : ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะของข้อมูลภูมิศาสตร์ การน าเข้าข้อมูล การ
จัดเก็บ การตรวจสอบและแก้ไข การประมวล การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลภูมิศ าสตร์ด้วย ระบบ
คอมพิวเตอร์การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความรู้พื้นฐานส าหรับการศึกษา ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เช่น ฐานข้อมูลเบ้ืองต้น การรับรู้ระยะไกล ระบบพิกัด การหาพิกัดด้วย GPS การท าแผนท่ี  
 
SE 3402  การท าแผนที่ (Cartography)       2 (2-1-5) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา : ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของการท าแผนท่ี หน้าท่ี ประเภท และองค์ประกอบของ
แผนท่ี สัณฐานและระบบพิกัดของโลก การฉายและเส้นโครงแผนท่ี ลักษณะและประเภทของข้อมูลแผนท่ี 
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การสรุปลักษณะ การออกแบบ การประกอบ การผลิต และการผลิตซ้ าแผนท่ี แผนท่ีเฉพาะเรื่อง การท า
แผนท่ีด้วยคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
 
SE 4403  เส้นโครงแผนที่ ( Map Projections)      2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา : สัณฐานและระบบพิกัดของโลก วัตถุประสงค์และการฉายแผนท่ี ประเภทของเส้นโครงแผนท่ี 
สูตรการฉายแผนท่ี ทฤษฎีความเพี้ยนและวงรีความเพี้ยน เส้นโครงแผนท่ีพื้นฐาน การสร้างโครง การ
วิเคราะห์ และเลือกใช้เส้นโครงแผนท่ี 
 
SE 4404 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2  (Geographic  Information  Systems 2) 3 (2-2-5) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : SE 3401 
 เนื้อหา : การวิเคราะห์ภูมิประเทศด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบจ าลอง การวิเคราะห์และ
แบบจ าลองเชิงพื้นท่ี การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประมวลผลข้อมูล การแสดงข้อมูลแบบ 2D 
และ3D ความคลาดเคล่ือนของแบบจ าลอง 
 
SE 3501  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานส ารวจ      3 (2-2-5) 
  (Applied  Computer  Techniques  in  Surveying) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ :  
 เนื้อหา : ศึกษากระบวนการในการวิเคราะห์ เลือกใช้ ใช้งาน ทดสอบโปรแกรมประยุกต์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนศึกษาการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
แก้ปัญหาในการส ารวจและการท าแผนท่ี 
 
SE 4502 สัมมนาทางวิศวกรรมแผนที่         1 (1-0-2)  
            ( Seminar in Serveying and Mapping )  
 วิชาพื้นฐานบังคับ : เรียนทุกวิชาบังคับปี 1 ถึงปี 3 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารย์  
 เนื้อหา : อบรมและรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนและผู้ช านาญงานด้านการส ารวจและท าแผนท่ี 
อภิปรายและสัมมนาทางวิชาการกลุ่มท่ีท าโครงการค้นคว้าวิจัย การน าเสนอหัวข้อทางวิศวกรรมแผนท่ี 
SE 5503  ภูมิศาสตร์กายภาพ  (Physical Geography)     2 (2-0-4) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : 
เนื้อหา : ภูมิศาสตร์กายภาพเบื้องต้น ธรณีสัณฐานวิทยา การวิเคราะห์และแปลภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพดาวเทียม การวิเคราะห์พืชพรรณไม้ วัสดุผิวดิน รูปลักษณ์ผิวดิน ล าน้ า และเส้นทาง การประเมินค่า
ปัจจัยภูมิประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการทางทหาร 
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SE  5504 เทคโนโลยีการพิมพ์  (Printing Technology)     2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
เนื้อหา : กระบวนการเกี่ยวกับการพิมพ์ ระบบเทคนิค ตลอดจนอุปกรณ์ทางการพิมพ์ โดยเน้นการพิมพ์แผน
ท่ี ศึกษาทฤษฎีสีและแสง เครื่องมือวัดทางแสงและสี การรับรู้สี กระบวนการแยกสีเพื่อการพิมพ์แผนท่ี การ
แยกสีจากต้นฉบับชนิดต่างๆ ตลอดจนการ ปรับแต่งสีและภาพด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ Map 
Publisher Map Finishing    
 
SE  4505  การบริหารจัดการและรังวัดที่ดิน (Cadastral Survey)        2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา : การใช้ท่ีดิน การจ าแนกประเภท องค์ประกอบและการบริหารจัดการท่ีดิน หลักกฎหมายส าหรับ
การก าหนดแนวท่ีดิน การได้มาและการสอบแนวเขต กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการรังวัด การรังวัดแนวเขตท่ีดิน 
การจัดท าเอกสารถือสิทธิ์ในรูปของการบรรยายและแผนภาพ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการรังวัดระบบกริด
ท่ีดิน การแปลงพิกัดส าหรับงานท่ีดิน การประยุกต์การส ารวจจากภาพถ่ายทางอากาศกับงานแผนท่ีท่ีดิน 
 
SE  4506  การส ารวจเส้นทาง (Route Survey)          2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา : การน าเส้นช้ันความสูงมาใช้ประโยชน์ในงานวิศวกรรม การวางโค้งถนน การค านวณพื้นท่ีและ
ปริมาตรงานดินและผังการขนย้ายมวลดิน การส ารวจเส้นทางส าหรับทางหลวง การเตรียมข้อมูลส าหรับการ
วางแนวและออกแบบถนน การส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
 
SE 4507  โครงการค้นคว้าวิจัย และสัมมนา 1       1 (1-1-3) 
  ( Senior  Seminar  and  Research  Project 1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา :  อบรมและรับฟังการบรรยายจากอาจารย์และผู้ช านาญงานด้านการส ารวจและท าแผนท่ี 
อภิปรายและสัมมนาทางวิชาการ กลุ่มท่ีท าโครงการค้นคว้าวิจัยเสนอหัวข้อทางวิศวกรรมแผนท่ี หรือได้รับ
มอบหมายโดยกองวิชา 
 
SE 5508  โครงการค้นคว้าวิจัย และสัมมนา 2       1 (1-1-3) 
  ( Senior  Seminar  and  Research  Project 2) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา :  ศึกษาและท ารายงานต่อจากหัวข้อท่ีได้น าเสนอใน SE4507 ท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และ
น าเสนอในท่ีประชุม   
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กลุ่มวิชาเลือก 
SE 5509  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมส ารวจ  1      3 (3-0-6) 
  (Special  Topics  in  Survey  Engineering  1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา :  ศึกษาเรื่องในแขนงต่าง ๆ ของวิศวกรรมส ารวจตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ 
 
SE 5510 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมส ารวจ  2      3 (3-0-6) 
  (Special  Topics  in  Survey  Engineering  2) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : 
 เนื้อหา :  ศึกษาเรื่องในแขนงต่าง ๆ ของวิศวกรรมส ารวจตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ 
 
SE 5511  การวางแผนโครงการส ารวจ (Survey  Project  Planning)   3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : หลักเบ้ืองต้นของการวิเคราะห์การด าเนินงาน   การจัดการและการบริหารองค์กร   การวิเคราะห์
หน่วยงาน   การวางแผนโครงการส ารวจ   การวางแผนและก าหนดขั้นตอน   การปฏิบัติงานตัวประกอบ
และข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานส ารวจ การประเมินเวลาและราคา การศึกษากรณีตัวอย่าง 
 
SE 5512 การด าเนินกรรมวิธีการถ่ายภาพเชิงเลขประยุกต์งานส ารวจ    3 (3-0-6) 
  (Applied  Digital  Image  Processing  For  Surveying)     
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : หลักพื้นฐานการด าเนินกรรมวิธีถ่ายภาพเชิงเลข ได้แก่ การแปลงฟูเรียร์ การช้ีตัวอย่าง การ
ปรับปรุงคุณภาพ การบีบอัด เป็นต้น การตรวจหาของและการถ่ายทอดรายละเอียดจากภาพถ่ายเชิงเลข 
 
SE  5513 โฟโตแกรมเมตรีดิจิตอล (Introduction to Digital Photogrammetry) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : SE 3301 และ SE3302 
 เนื้อหา : ภาพดิจิตอลและอุปกรณ์ตรวจรับภาพ การเก็บบันทึกข้อมูลและการประมวลผล การปรับแก้และ
การดัดแก้สหสัมพันธ์ของภาพดิจิตอล ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และโปรแกรม ในการประมวลผลและ
การเขียนภาพ ภาพออร์โธโฟโตแกรมดิจิตอล แบบจ าลองภูมิประเทศจากข้อมูลดิจิตอล ตัวอย่างระบบท่ีใช้
ในงานปัจจุบัน 
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กลุ่มวิชาทหาร 
MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military Science 1) 3 (2-2-5) 
 กองทัพบกและเหล่าทหาร  
             (Organization of the Royal Thai Army and Army Branches) 

ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจ การจัดส่วนราชการ และเหล่าทหารของกองทัพบก  บทบาทและพันธกิจ
ของเหล่าทหารของกองทัพบก  ท้ังในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงท่ีต้ังของหน่วยทหาร และความรู้
เบ้ืองต้นของเหล่าทหารของกองทัพบก 

     การติดต่อสื่อสาร (Communications)  
    ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องต้นของการติดต่อส่ือสาร การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การรักษา

ความปลอดภัยในการส่ือสาร ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์ หมวดส่ือสารกองพันทหารราบ การส่ือสารประเภทสาย 
การส่ือสารประเภทวิทยุ 
     ช่างสนาม วัตถุระเบิดและการท าลาย (Sapper, Explosives and Demolitions) 
 ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ ป้อมสนาม การเลือกท่ีมั่นและท่ีต้ังอาวุธเร่งด่วน ท่ีต้ังอาวุธแบบ
ประณีต คู การสร้างคูและการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล เครื่อง
กีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพรางบุคคล ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ท่ีพักแรม ท่ีต้ังกองบัญชาการและ
ต าบลส่งก าลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะและการท างานของ
ทุ่นระเบิดและกับระเบิดการติดต้ังและการรื้อถอนกับระเบิด การตรวจค้นและการรื้อถอนทุ่นระเบิดหรือกับ
ระเบิด และการผ่านสนามทุ่นระบิด 

  อาวุธประจ ากาย (Individual Weapon System) 
             ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะท่ัวไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการท างาน
และการใช้งาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบ ารุง การแก้ไขเหตุติดขัด 
การใช้ศูนย์ การเล็ง การล่ันไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การต้ังศูนย์รบ ท่ายิง ของอาวุธ
ประจ ากายและอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
             ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและส่วนส าคัญ ขีดความสามารถและการใช้ ลักษณะในการ
ท างานของลูกระเบิดขว้างและพลุสัญญาณ หลักพื้นฐานการฝึกการขว้างลูกระเบิดขว้าง 
   การปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร  

  (Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and  Military Hygiene)  
  ศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตร์ทหารท่ีจ าเป็น ส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวันและในสนามรบ อย่าง

ปลอดภัยจากเช้ือโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่างๆ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้กับตนเองและ
เพื่อนทหารท่ีอยู่ในสนามรบได้ 
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MS 1002  วิชาทหาร 2 (Military Science 2) 3 (2-2-5) 
     การข่าวเบื้องต้น (Basic Military Intelligence)  
               ศึกษาเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การรักษาความลับของทางราชการ การรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสาร สถานท่ี การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย และ
การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการด าเนินการรับ-ส่งข่าว  
        แผนที่ (Land Navigation)  
              ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณ์ต่างๆ ในแผนท่ี ระบบกริดทางทหาร และ
วิธีการอ่านค่าพิกัด สัญลักษณ์ทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค การฝึก
วิเคราะห์ภูมิประเทศบนแผนท่ีประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติกและการใช้งานประกอบแผนท่ี การ
เดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบต่างๆ การใช้แผนท่ีและเข็มทิศประกอบภูมิประเทศ การเดินแผนท่ีประกอบ
ภูมิประเทศ การก าหนดจุดท่ีอยู่ของตนเองและท่ีหมาย เครื่องหมายทางทหาร แผ่นบริวาร การศึกษา
เครื่องมือท่ีทันสมัยเพื่อใช้ในการหาพิกัดด้วยดาวเทียม 
 บุคคลท าการรบและการฝึกทางยุทธวิธี (Soldier Combat Skills and Tactics) 
  ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการเคล่ือนท่ี การพรางและการสร้างท่ีมั่นรบ การรายงานข่าวสารและ
การจ าแนกอาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก บุคคลท าการรบในเวลากลางวันและกลางคืน การฝึก
บุคคลเบ้ืองต้นทางยุทธวิธี หน้าท่ีเฉพาะทางเทคนิค 
    สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์  

   (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Warfare)  
 ศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ( คชรน.) มีความรู้
ในด้านการป้องกันทางการแพทย์ การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน. และ อาวุธเพลิง 
 การปฏิบัติการข่าวสารเบื้องต้น 
 (Principle of Information Operation) 
 ศึกษาเกี่ยวกับนิยามและองค์ประกอบของ การปฏิบัติการข่าวสาร พื้นฐานด้านการข่าวและ
วงรอบ  ข่าวกรอง การปฏิบัติการข่าวสารต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล มีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติการข่าวสาร 

MS 2003 วิชาทหาร 3 (Military Science 3) 3 (2-2-5) 
             อาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์  
             (Unit Weapon Systems and Fire Control) 

 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะท่ัวไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการท างาน
และการใช้งาน  ประเภทและชนิดของกระสุน  การถอดประกอบ  การปรนนิบัติบ ารุง การแก้ไขเหตุติดขัด 
การฝึกใช้กล้องเล็งและเครื่องเล็ง การฝึกหน้าท่ีพลประจ าปืนและพลประจ าเครื่องยิงของอาวุธประจ าหน่วย 
และอาวุธต่อสู้รถถัง 

 ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 
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    (Field Artillery and Air Defense Artillery) 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารปืนใหญ่ คุณลักษณะของทหารปืนใหญ่สนาม การจัด
หน่วยทหารปืนใหญ่ในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่สนาม การจัดทหารปืนใหญ่สนาม
เข้าท าการรบ การบังคับบัญชาและการควบคุม การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่และศัพท์ท่ีใช้ในส่วนยิง 
               ภารกิจและการจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับ
บัญชาของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย ศูนย์ต่อสู้
ป้องกันภัยทางอากาศกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ของกองทัพบกไทย ระบบเรดาห์ในการป้องกันภัยทางอากาศของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และ
อาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยาน 
 
MS 2004 วิชาทหาร 4 (Military Science 4)              3 (2-2-5) 
             ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Rifle Squad Tactics)  

   ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล่าทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ 
ระเบียบการน าหน่วยและการออกค าส่ังในระดับหมู่ปืนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ (OCOKA) และแง่คิด
ทางทหาร (METT-T) การฝึกท าการรบ หมู่และหมวดปืนเล็กในการรบขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานร่วมกับ
เฮลิคอปเตอร์  
             ทหารม้าและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์  (Cavalry and Weapon Systems Employment) 

   ศึกษาเกี่ยวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบ่งประเภท คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และหลักนิยม
ของเหล่าทหารม้า การจัดกองพลทหารม้า  กรมทหารม้ามาตรฐาน กองพันทหารม้ารถถัง กองพันทหารม้า
บรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารม้าลาดตระเวน รวมท้ัง ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถ
ของยานรบในเหล่าทหารม้า การขี่ม้าเบ้ืองต้น หลักยิงและตรวจการณ์ พลประจ ารถถัง และอาวุธต่อสู้รถถัง
ขนาดกลาง  

จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติการข่าวสาร   
(Psychology communication for information operation) 

 ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาเพื่อการส่ือสารและการปฏิบัติการข่าวสาร 
จิตวิทยากับพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์  อิทธิพลของจิตวิทยาท่ีมีต่อการส่ือสารและการปฏิบัติการ
ข่าวสารการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการส่ือสารและการปฏิบัติการข่าวสาร  

MS 3005 วิชาทหาร 5 (Military Science 5)              3 (2-2-5) 
    ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle Platoon Tactics)  
              ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหน่วยของหมวดปืนเล็ก  และ หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 
มิลลิเมตร ในกรอบของกองร้อยอาวุธเบา ระเบียบการน าหน่วยและค าส่ังยุทธการระดับหมวดปืนเล็ก  การ
แก้ไขปัญหาในภูมิประเทศจ าลอง การรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ การรบด้วยวิธีร่นถอย ทหารราบยาน
เกราะ การปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ การลาดตระเวน  
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             ประวัติศาสตร์การสงครามสากล (Tnternational History of the Military Art)  
                ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล  พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช  แม่ทัพฮันนิบาล 
แม่ทัพจูเลียสซีซ่าร์ จักรพรรดิเจงกิสข่าน พระเจ้าเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโปเลียนโปนาปาร์ด 
สงครามโลกครั้งท่ี 1 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามเกาหลี สงครามอ่าวเปอร์เซีย การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
ร่วมกับสหประชาชาติ 

 
 
 
MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science 6)               3 (2-2-5) 
             ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics)  
              ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวดทหารม้า ท้ัง 3 ประเภท ได้แก่ ยุทธวิธี
ของ หมวดรถถัง , หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการเข้าตี ต้ังรับ 
และร่นถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป้องกัน และเฝ้า
ตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ 
             ภูมิศาสตร์ทหาร (Military Geography) 
          ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติ  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการ
ทางทหาร รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนในพื้นท่ีของแต่ละกองทัพภาค และช่องทางท่ีส าคัญตามแนวชายแดน
ท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 
             ประวัติศาสตร์การสงครามไทย (Thai History of the Military Art)  

 ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยและการทหารยุคต่างๆ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของ
ไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย 
หลักการรบ ต าราพิชัยสงคราม และการสงครามครั้งส าคัญ ๆ ของไทย การเสียดินแดน ประวัติบุคคลส าคัญ 
แม่ทัพนายกอง การด าเนินกลยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม การพัฒนายุทธวิธีและ
อาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนแนวความคิดในการท าสงครามของนักรบในอดีต  
 
MS 4007 วิชาทหาร 7 (Military Science 7)               3 (2-2-5) 
             เหล่าสนับสนุนการรบ (Combat Support Branches) 
             ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจทางยุทธวิธีของ ปืนใหญ่สนามสนาม และการจัด ปืนใหญ่สนามเข้าท าการ
รบ ภารกิจทางยุทธวิธีของ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และการจัดหน่วย ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ของ 
กองทัพบกไทย การปฏิบัติการของทหารช่างในการสนับสนุนการรบด้วยวิธี รุก รับ ร่นถอย และการจัด
หน่วยของทหารช่าง และมีความรู้ในเรื่องกองพันทหารส่ือสารกองพล กองพันทหารส่ือสารกองทัพภาค 
หลักนิยมการส่ือสาร และการปฏิบัติการส่ือสารทางยุทธวิธีของกองพล การสนับสนุนทางการส่ือสาร 
             เหล่าสนับสนุนการช่วยรบรบ (Combat Service Support Branches) 
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     ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารขนส่ง และทหารสารวัตร ในเรื่อง
ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ คุณลักษณะอาวุธยุทโธปกรณ์ และบทบาทของเหล่า 
             การปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations Branch) 
              ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ หลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ บทบาทของหน่วยรบพิเศษ สงครามนอกแบบ การป้องกัน
และการปราบปรามการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย การปฏิบัติการจิตวิทยา ภารกิจ การจัด 
ขีดความสามารถ และการควบคุมและบังคับบัญชาของหน่วยรบพิเศษ 
 
             ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความม่ันคง 
             (Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Organizations)  
 ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด โครงสร้างกองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและภารกิจ 
การจัด โครงสร้างกองทัพอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมท้ังการด าเนินงานของหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงอื่นๆ 
 
MS 4008 วิชาทหาร 8 (Military Science 8)               3 (2-2-5) 
             ฝ่ายอ านวยการ (Staff Study) 
 ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดและการด าเนินงานของฝ่ายอ านวยการในระดับกองพัน หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของฝ่ายอ านวยการทุกสายงาน การบันทึกและการปฏิบัติต่อหนังสือราชการ เพียงพอให้สามารถ
ท างานประสานระหว่าง หมวด กองร้อย กองพันได้ 

   ความม่ันคง (Security) 
   ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคง ความหมายและองค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ องค์กรท่ี

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ พลังอ านาจ และผลประโยชน์แห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร ภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงในรูปแบบต่างๆ หลักการและการด าเนินงานของการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทราบถึงหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักทฤษฎีใหม่ และการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริพอเพียง โดยสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ  
             การเขียนและบรรยายสรุปทางทหาร (Military Briefing and Writing)  

   ศึกษาเกี ่ยวกับความมุ่งหมาย การท าโครงร่างการบรรยายสรุป แนวทางการเขียน และการ
บรรยายสรุปทางทหาร การบรรยายสรุปข่าวสาร การบรรยายสรุปข้อตกลงใจ การบรรยายสรุปภารกิจ  
การบรรยายสรุปของฝ่ายอ านวยการ และเทคนิคการบรรยายสรุป  
 
MS 5009 วิชาทหาร 9 (Military Science 9)            3 (2-2-5) 
             การส่งก าลังบ ารุง (Logistics) 
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  ศึกษาเกี่ยวกับหลักพื้นฐาน และ นโยบายการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพบกไทยในปัจจุบัน 
ภารกิจ การจัดหน่วยส่งก าลังบ ารุงในกองทัพบกไทยโดยสังเขป ระเบียบ ค าส่ัง  ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งก าลัง
บ ารุงท่ีต้องใช้ปฏิบัติในระดับกองพันทหารราบ แนวทางการปฏิบัติของ ผู้บังคับหมวดในเรื่องการส่งก าลัง
บ ารุง  การส่งก าลังบ ารุงในสถานการณ์รบต่างๆ และขบวนสัมภาระ 
             การต่อต้านสงครามลูกผสมจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความม่ันคง  
 (Countering Hybrid Warfare: MPECI analysis) 
 ศึกษาเกีย่วกับ นิยาม แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านความมั่นคงด้าน การทหาร การเมือง พลเรือน 
เศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสาร หลักการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความมั่นคง การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้หลักการ
ต่อต้านสงครามลูกผสม ในกรณีศึกษาเกี่ยวกับสงครามลูกผสมท้ังในประเทศและต่างประเทศด้วยปัจจัยด้านความ
มั่นคง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
            หน่วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics) 
            ศึกษาเกี่ยวกับชุดปฏิบัติการขนาดเล็กของหน่วย มีความเข้าใจในการด าเนินการ วิธีการปฏิบัติ 
และขั้นการปฏิบัติการพิเศษ เมื่อได้รับมอบภารกิจจากหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ภารกิจ 

   ระเบียบงานสารบรรณ และสิทธิก าลังพล (Adjutant General Basics)  
 ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ ประเภทงานหนังสือราชการ การเก็บ
รักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ การจัดท าหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และช้ันความลับ 
การร่างและบันทึกหนังสือราชการ การส าเนาและแจกจ่าย สิทธิของก าลังพลด้านการเงิน การเบิก – จ่ายเงิน 
สวัสดิการของรัฐ และ การเบิก – จ่ายเงินอื่น 
 
MS 5010 วิชาทหาร 10 (Military Science 10)      5 (3-4-8) 
             การศึกษาความรู้ของเหล่าทหาร (Army Branches)   
             การฝึกและศึกษาความรู้พื้นฐานของเหล่า ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหาร
ส่ือสาร ทหารขนส่ง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการข่าว และทหารแผนท่ี เพื่อใช้
เป็นความรู้พื้นฐานเบ้ืองต้นในการรับราชการในเหล่าท่ีเลือกรับราชการ             
 
MS 5011 วิชาทหาร 11 (Military Science 11)                                                  2 สัปดาห์ 
             การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาค (Study Visit to Army Areas)   

   การศึกษาดูงานในหน่วยระดับกองทัพภาค และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาค ท้ังหน่วยในท่ีต้ัง
ปกติ หน่วยท่ีปฏิบัติราชการสนาม หน่วยส่วนภูมิภาค และหน่วยส่งก าลังบ ารุง รวมถึงการศึกษาดูงานของ
เหล่าทัพอื่น ท้ังกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยงานราชการ รวมถึงสถานท่ีส าคัญในพื้นท่ี 
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แนวสังเขปกระบวนวิชาในภาคการฝึก 
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 
            การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร 
            (TCCC and Military Hygiene Training)     1 สัปดาห์ 

   ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตร์ทหารท่ีจ าเป็น ส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวันและในสนามรบ 
อย่างปลอดภัยจากเช้ือโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่างๆ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับ
ตนเองและเพื่อนทหารท่ีอยู่ในสนามรบได้ 

 
 

            การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (CBRN warfare Training)  1 สัปดาห์ 
  ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ฝึกความเช่ือมั่นในการใช้หน้ากากและ

ยุทธภัณฑ์ป้องกัน การตรวจสารเคมี และการปฐมพยาบาลในสภาวะ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และอาวุธเพลิง 
           การฝึกการติดต่อสื่อสาร (Communications Training)    1 สัปดาห์ 
            ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การใช้และการรับ-ส่งข่าวทางวิทยุสนาม การ
ใช้และการรับ-ส่งข่าวทางโทรศัพท์สนาม การต่อสายและการวางสายโทรศัพท์สนาม 
            การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการท าลาย  
            (Sapper, Explosives and Demolition Training)    2 สัปดาห์ 

  ฝึกและศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ ป้อมสนาม การเลือกท่ีมั่นและท่ีต้ังอาวุธเร่งด่วน ท่ีต้ัง
อาวุธแบบประณีต คู การสร้างคู และการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้าน
บุคคล เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพรางบุคคล ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ท่ีพักแรม ท่ีต้ัง
กองบัญชาการและต าบลส่งก าลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะ
และการท างานของทุ่นระเบิดและกับระเบิด การติดต้ังและการรื้อถอนกับระเบิดการตรวจค้นและการรื้อ
ถอนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิด และการผ่านสนามทุ่นระบิด 

  การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย (Individual Weapon System Training)  2 สัปดาห์       
  ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการท างานและการใช้งาน เทคนิคการยิงปืนและการยิงปืนท านองรบ 

การฝึกพลแม่นปืน (การฝึกยิงปืนเพื่อบันทึกผลและจัดช้ันคุณวุฒิ) และการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ของ
อาวุธประจ ากาย และอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษ การใช้และขว้างลูกระเบิดขว้าง และการใช้พลุสัญญาณ 

  การฝึกบุคคลท าการรบและการฝึกทางยุทธวิธี  
  (Soldier Combat Skills and Tactics Training)    3 สัปดาห์   
  การฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การรายงานข่าวสาร การตรวจการณ์ และการค้นหาเป้าหมาย การฝึก

บุคคลท าการรบ และการปฏิบัติเมื่ออยู่ภายใต้การยิงด้วยอาวุธเล็งตรงและอาวุธวิถีโค้ง การผ่านหรือการอ้อม
ผ่านเครื่องกีดขวาง การเลือกและการดัดแปลงท่ีมั่นสู้รบ หลักการพราง การใช้และการรับส่งข่าวทางวิทยุ
สนาม และโทรศัพท์สนาม การเคล่ือนท่ีในเวลากลางวันและกลางคืน รูปขบวนของชุดยิงและหมู่ปืนเล็ก การ
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ใช้ทัศนสัญญาณ การใช้ภูมิประเทศจ าลอง การจัดรูปขบวนและการควบคุมการเคล่ือนท่ีของชุดยิง การยิงปืนทาง
ยุทธวิธีเป็นบคุคล คู่บัดด้ีและชุดยิง ชุดยิงในการเฝ้าตรวจและสนับสนุนด้วยการยิง ชุดยิงในการด าเนินกลยุทธ์ 
ชุดยิงในการลาดตระเวนและการระวังป้องกัน ชุดยิงน าลาดตระเวนต่อต้าน IED ชุดยิงปฏิบัติการโจมตีและชุดยิง
ตะลุมบอน ชุดยิงเมื่อปะทะกับข้าศึกและชุดยิงตอบโต้การปะทะ ชุดยิงเมื่อถูกซุ่มโจมตีและชุดยิงต่อต้านซุ่ม
โจมตี ชุดยิงกวาดล้างสนามเพลาะและการท าลายบังเกอร์ ชุดยิงเข้าสู่อาคาร ตรวจค้นและกวาดล้างภายใน
อาคาร 
 
 
 
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 ( Field Training 2 ) 
            การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์  
            (Unit Weapon Systems and Fire Control Training)    2 สัปดาห์ 
            ฝึกและศึกษาเรื่องหลักยิงและตรวจการณ์ (หลักยิงปืนกล หลักยิงอาวุธวิธีโค้ง ) การร้องขอและการ
ปรับการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่สนาม (การฝึกเครื่องยิงลูกระเบิดอัดอากาศในสนามย่นระยะ และ
เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีช้ันสูง), อาวุธต่อสู้รถถัง, การใช้และการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของอาวุธประจ าหน่วย 
           การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Rifle Squad Tactics Training)  4 สัปดาห์ 
           การฝึกและศึกษาในเรื่องการเดินทางด้วยแผนท่ีประกอบภูมิประเทศ รูปขบวนท าการรบของหมู่
ปืนเล็กและการใช้ทัศนสัญญาณ การเคล่ือนท่ีทางยุทธวิธีของหมู่ เทคนิคการเคล่ือนท่ี การก าหนดท่ีต้ังของท่ี
ตรวจการณ์และการเตรียมท่ีมั่นของอาวุธ การเลือกท่ีเฝ้าตรวจ ระเบียบการน าหน่วย ค าส่ังยุทธการ การใช้
ภูมิประเทศจ าลองประกอบการวางแผน การควบคุมการยิงของอาวุธในอัตราการจัด การด าเนินกลยุทธ์และ
การควบคุมการรบของหมู่ปืนเล็ก แบบฝึกท าการรบของหมู่ปืนเล็ก หลักการลาดตระเวนของหน่วยระดับหมู่
ปืนเล็ก การฝึกการปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ การฝึกหมู่ปืนเล็กในการรบขั้นพื้นฐานในกรอบของ
หมวดปืนเล็ก การฝึกเข้าสถานการณ์ในการรบตามแบบ 
            การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า 
            (Cavalry Weapon Systems Employment Training)   1 สัปดาห์ 
             ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการใช้อาวุธ/ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า ได้แก่ การฝึกขี่ม้าเบ้ืองต้น การ
ฝึกขับรถถังและรถสายพาน การฝึกพลประจ ารถถัง และการฝึกยิงปืนใหญ่รถถังด้วยกระสุนจริง 
            การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยาน  
            (Field Artillery and Air Defense Artillery Training)    2 สัปดาห์  

  ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับหน้าท่ีของก าลังพลในหมู่ตรวจการณ์หน้า ศูนย์อ านวยการยิง และส่วนยิง
ของหน่วยทหารปืนใหญ่สนาม การยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริงในเวลากลางวันและเวลากลางคืน การ
ปฏิบัติงานของกองร้อยทหารปืนใหญ่สนามในการปฏิบัติการรบ  
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  ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับหน้าท่ีของก าลังพลในส่วนต่างๆ ของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  
การยิงอาวุธปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานต่อท่ีหมายทางอากาศและทางพื้นดิน การปฏิบัติงานของกองร้อยทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานในการป้องกันภัยทางอากาศ 
            การฝึกขับรถยนต์ทหาร  ( Military Vehicles Training )   1 สัปดาห์ 
            ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร หลักการเป็นพลขับท่ีดี หลักการปรนนิบัติบ ารุง
ยานพาหนะสายขนส่ง การฝึกขับรถเบื้องต้น  
 
 
 
 
FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 ( Field Training 3 ) 
            การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด  
            (Infantry Rifle Platoon Tactics Training)     3 สัปดาห์ 
               การฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การจัดหน่วย รูปขบวนท าการรบของหมวดปืนเล็ก ระเบียบการน าหน่วย 
ค าส่ังยุทธการ การปฏิบัติเป็นหน่วยเบ้ืองต้นของหมวดปืนเล็ก  การฝึกการปฏิบัติของพวกอาวุธประจ าหน่วย
ในอัตราของหมวด การติดต่อส่ือสารทางยุทธวิธีของหน่วยระดับหมวดปืนเล็ก การวางแผนลาดตระเวน การ
ลาดตระเวนหาข่าว การลาดตระเวนรบ การฝึกหมวดปืนเล็กเข้าตีในเวลากลางวันและในระหว่างทัศนวิสัย
จ ากัด การฝึกหมวดปืนเล็กต้ังรับในเวลากลางวันและในระหว่างทัศนวิสัยจ ากัด การฝึกการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ การฝึกเข้าสถานการณ์นอกท่ีต้ัง 
            การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics Training) 2 สัปดาห์ 
             ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบการน าหน่วย ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีใน
ระดับหมวดทหารม้า ท้ัง 3 ประเภท ได้แก่ ยุทธวิธีหมวดรถถัง หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวด 
ทหารม้าลาดตระเวน ในการเข้าตี ต้ังรับ และร่นถอย ยุทธวิธีของหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการปฏิบัติ 
ภารกิจลาดตระเวน ระวังป้องกัน และเฝ้าตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ 
            การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ (Airborne Course)    5 สัปดาห์ 
             ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติทหารพลร่มและหน่วยส่งทางอากาศ คุณลักษณะการท างานของร่ม
การบังคับร่ม การลงพื้น และการกระโดดร่มจากอากาศยานแบบท างานด้วยสายดึงประจ าท่ีทางยุทธวิธี 
เพื่อปฏิบัติการรบท้ังในแบบและนอกแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4) 
 การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (Ranger Course) 10 สัปดาห์ 

 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และความรอบรู้ในการท่ีจะน า
หน่วยได้ท้ังในภาวะท่ีมีความกดดันและปราศจากความกดดัน ท้ังทางร่างกายและจิตใจ การเสริมสร้างความ
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ทรหด อดทน เพิ่มพูนประสบการณ์ ในการปฏิบัติท้ังทางเทคนิค และยุทธวิธีในการน าหน่วยทหารขนาดเล็ก
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีพื้นฐาน และภายใต้สภาพพิเศษในพื้นท่ีป่า ทะเล ป่าท่ีลุ่ม และพื้นท่ีป่าภูเขา 
 
FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 
             การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด  
             (Close Quarters Combat Training)     1 สัปดาห์ 
              ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ กฎแห่งความปลอดภัยในการใช้อาวุธ ระบบอาวุธ (ปืนพก ปืนลูกซอง ปืน
กลมือ ปืนเล็กยาว) การเล็งและการใช้ศูนย์ กายวิภาคศาสตร์และลักษณะอาการบาดเจ็บจากอาวุธปืน การ
ฝึกการใช้อาวุธ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
 
             การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ (Task Force Operations Training) 1 สัปดาห์ 
              ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับกิจเฉพาะทหารราบหลักๆ ท่ีหน่วยเฉพาะกิจจะต้องน าไปใช้ปฏิบัติทาง
ยุทธวิธีในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย การต้ังฐานและการคุ้มครองฐานท่ีต้ัง การต้ังจุด
ตรวจ/จุดสกัด การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีส าคัญ การปิดล้อม
และตรวจค้น การวิเคราะห์พื้นท่ีปฏิบัติการ การวางแผนและส่ังการ การลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าและ
ยานยนต์ การสังเกตและการสะกดรอยระหว่างการเคล่ือนท่ี และการยิงปืนทางยุทธวิธีของหน่วยเฉพาะกิจ 
(การยิงปืนประกอบการเคล่ือนท่ีและการยิงโจมตีท่ีหมาย) 
              การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics Training)   2 สัปดาห์ 
               ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความมุ่งหมาย ลักษณะ บทบาท และแนวคิดในการใช้หน่วย
ทหารขนาดเล็กในการรบ การฝึกและการจัดของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก บุคคลท าการรบ การ
ลาดตระเวน การปฏิบัติฉับพลัน การซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตี  การตีโฉบฉวย ยุทธวิธีต่อต้าน
กองโจร การสะกดรอย การปิดล้อมตรวจค้น วัตถุระเบิดและการท าลาย การปฐมพยาบาล การส่ือสาร 
สมรรถภาพร่างกาย ความพร้อมเป็นบุคคล และเป็นชุดปฏิบัติการ และการยิงปืนทางยุทธวิธีประกอบด้วย 
การยิงปืนในสนามทราบระยะ การยิงปืนฉับพลัน การยิงปืนในป่า การยิงปืนในเวลากลางคืนการยิงปืน
ประกอบการเคล่ือนท่ี และการยิงปืนท านองรบ 
              การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหาร  
              (Cadet Troop Leader Training in Army Units)    4 สัปดาห์ 

การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีและดูงาน การปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้บังคับหน่วยระดับหมวด การ
รักษาการณ์ ระบบการปกครองบังคับบัญชา การท าหน้าท่ีของก าลังพลระดับกองร้อยลงมา ระบบฝ่าย
อ านวยการ งานด้านการข่าว งานด้านยุทธการ งานด้านการส่งก าลังบ ารุง งานตามวงรอบประจ าปี ท้ังใน
ท่ีต้ังปกติ และหน่วยในสนาม ในหน้าท่ีของเหล่า ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหารส่ือสาร 
ทหารขนส่ง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารสารวัตร ทหารการข่าว และทหารแผนท่ี 
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ผนวก ง 
ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา
นักเรียนนายร้อย 
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ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อยพ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วย
การศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้อง
กับนโยบายกองทัพบก จึงก าหนดระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษาและการ
ให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย พ.ศ.๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดา  ค าส่ังระเบียบ  หรือข้อบังคับใดในเรื่องการศึกษาของนักเรียนนายร้อยท่ี
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดไว้แล้ว แต่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 
 ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนนายร้อยท่ีเข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรมตามหลักสูตร
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ข้อ ๕ ให้ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณา
เสนอแนะ ท าการแทน และส่ังการในนามของ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการฝึก ศึกษา และอบรม เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 
หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ ๖ เพื่อให้บรรลุภารกิจ การฝึก ศึกษา และอบรมแก่นักเรียนนายร้อย จึงใช้ระบบ
การศึกษาแบบช้ันปี  โดยหนึ่งปีการศึกษา ประกอบด้วย ๒ ภาคการศึกษา และ ๑ ภาคการฝึก 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๖.๑ นักเรียนนายร้อยทุกนายต้องศึกษารายวิชาท่ีก าหนดไว้ ในแนวทางการศึกษาของ
แต่ละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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 ๖.๒ นักเรียนนายร้อยท่ีศึกษาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดครบทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้เล่ือนช้ันสูงขึ้น  
 ๖.๓ นักเรียนนายร้อยท่ีมีผลการศึกษารายวิชาใดไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด สามารถขอปรับ
อักษรระดับได้ในเวลาท่ีก าหนด 
 ข้อ ๗ การจัดภาคการศึกษา ให้กระท าดังนี้ 
    ๗.๑ ภาคการศึกษา แบ่งเป็น ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ โดย  
แต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห ์
    ๗.๒ ภาคการฝึก มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ หรือมีช่ัวโมงการฝึกรวม
เทียบเท่า ๘ สัปดาห์ 

 ข้อ ๘ การนับหน่วยกิตให้ยึดถือแนวทางต่อไปนี้ 
    ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาการศึกษาในห้องเรียน ๑  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์
ตลอดภาคการศึกษาท่ีมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
    ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช้เวลาปฏิบัติ ๒ ถึง ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาท่ีมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
    ๘.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใช้เวลา ๓ ถึง ๖ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ตลอดภาคการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
    ๘.๔ การนับหน่วยกิตส าหรับภาคการศึกษาท่ีมีระยะเวลาน้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้
นับจ านวนช่ัวโมงตามสัดส่วน โดยยึดถือวิธีการนับหน่วยกิตจากระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
เป็นหลัก 
 ข้อ ๙ การก าหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการค านวณระดับคะแนนเฉล่ีย ให้
กระท าดังต่อไปนี้ 
    ๙.๑ การก าหนดอักษรระดับและระดับคะแนน ให้ใช้ข้อก าหนดต่อไปนี้ 
    ผลการศึกษา อักษรระดับ ระดับคะแนน 
     ดีเลิศ  A  ๔.๐ 
     ดีมาก  B+  ๓.๕ 
     ดี  B  ๓.๐ 
     ค่อนข้างดี  C+  ๒.๕ 
     พอใช้  C  ๒.๐ 
     อ่อน  D+  ๑.๕ 
     อ่อนมาก  D  ๑.๐ 
     ตก  F  ๐.๐ 
     ไม่สมบูรณ์  I 
     ถอนตัว  W 
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     ร่วมฟัง  AU 
     ผ่าน  P 
     ไม่ผ่าน  N 
 
    ๙.๒ การค านวณระดับคะแนนเฉล่ีย ให้ใช้สูตรในการค านวณ ดังต่อไปนี้ 
    คะแนนคุณภาพ  =  ระดับคะแนน x จ านวนหน่วยกิต 

    ระดับคะแนนเฉล่ีย  =  
ตนวนหน่วยกิผลรวมของจ า

แนนคุณภาพผลรวมของคะ
 

 
    ๙.๓ ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียซึ่ง
ค านวณจากทุกรายวิชาท่ีได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
    ๙.๔ ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าปีการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียซึ่งค านวณ
จากทุกรายวิชาท่ีได้ศึกษาในปีการศึกษานั้น 
    ๙.๕ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉล่ียซึ่งค านวณจากทุก
รายวิชาท่ีได้ศึกษาต้ังแต่เริ่มต้นการศึกษาตามหลักสูตร 
 

 
หมวด ๒ 

การจัดการศึกษา 
 

 ข้อ ๑๐ ในด้านการบริหารการศึกษา ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบบริหารการศึกษาตาม
ระบบและหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ได้มาตรฐาน โดยให้ยึดถือแนวทาง
ต่อไปนี้ 
      ๑๐.๑ จัดแบ่งนักเรียนนายร้อยเพื่อการฝึก ศึกษา และอบรม ออกเป็น ๕ ช้ันปี 
โดย ในแต่ละช้ันปีให้จัดแบ่งออกเป็นช้ันตอนเรียน ตอนละไม่เกิน ๓๐ นาย 
      ๑๐.๒ การจัดแบ่งช้ันตอนเรียนท่ีประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยเกินกว่า ๓๐ 
นาย จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
      ๑๐.๓ การรวมช้ันตอนเรียนหรือแยกช้ันตอนเรียนโดยท่ีมีนักเรียนนายร้อย
เกินกว่า หรือน้อยกว่า ๓๐ นาย จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา 
ผู้อ านวยการ ส่วนวิชาทหาร หรือ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ท่ีรับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
      ๑๐.๔ การจัดนักเรียนนายร้อยเข้าช้ันเรียนเพื่อท าการฝึก ศึกษา และอบรม 
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเวลาท่ีได้ก าหนดไว้ในตารางการฝึก ศึกษา และอบรม ประจ าวัน
อย่างเคร่งครัด 
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      ๑๐.๕ การตรวจโรคประจ าวันตามปกติของนักเรียนนายร้อย ให้ด าเนินการก่อน
หรือหลังตารางการฝึก ศึกษา และอบรม ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
      ๑๐.๖ การน านักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานท่ี สมควร
กระท าในสัปดาห์การดูงานท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจ าปีของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
      ๑๐.๗ การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย หรือการน า
นักเรียน นายร้อยไปร่วมในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ท่ีมีผลเสียต่อเวลาการฝึก ศึกษา และอบรม ของ
นักเรียนนายร้อยจะกระท าได้ต่อเมื่อมีความจ าเป็นท่ีส าคัญและเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดเวลาการฝึก ศึกษา 
และอบรมเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนนายร้อย  
      ๑๐.๘ การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย หรือการน า
นักเรียน นายร้อยไปร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ก่อนการสอบประจ าภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ 
และในระหว่างการสอบประจ าภาคการศึกษา จะกระท าได้ต่อเมื่อ มีความจ าเป็นท่ีส าคัญและ
เร่งด่วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบจัดเวลาการฝึก ศึกษา และอบรม เพิ่มเติมหรือจัดการสอบ ให้แก่นักเรียนนายร้อย 
 ข้อ ๑๑ ในด้านการให้การศึกษา ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระบบการศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
โดยให้ยึดถือแนวทางต่อไปนี้ 
      ๑๑.๑ จัดเตรียมต าราและอุปกรณ์การสอน รวมท้ังจัดท าก าหนดการสอน 
ตารางสอน ตารางการฝึก ศึกษาและอบรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า    ในส่วนท่ีรับผิดชอบตลอดภาคการศึกษาทุกรายวิชา ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
      ๑๑.๒ การจัดตารางสอนตามปกติส าหรับหนึ่งรายวิชาภาคทฤษฎี สมควรจัด
ไม่เกินวันละหนึ่งคาบ คาบละไม่เกิน ๙๐ นาที และหากต้องใช้เวลาสอนเกินกว่า หนึ่งคาบต่อหนึ่ง
สัปดาห์ ให้เว้นระยะหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยส าหรับรายวิชานั้น ยกเว้นรายวิชาท่ีมีความจ าเป็นให้อยู่
ในดุลยพินิจของ ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร หรือ ผู้บังคับการกรม
นักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น  
 ข้อ ๑๒ ในด้านการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินการให้นักเรียนนายร้อยเข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรม ตามระบบการศึกษา และ
หลักสูตรของโรงเรียนนายร้อย  พระจุลจอมเกล้าอย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดถือแนวทางต่อไปนี้ 
       ๑๒.๑ ให้นักเรียนนายร้อยทุกนาย เข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรมตรงตาม
เวลาท่ีก าหนดไว้ในตารางการฝึก ศึกษา และอบรม 
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       ๑๒.๒ ให้นักเรียนนายร้อยทุกนายมีช่ัวโมงการฝึก ศึกษา และอบรม อย่าง
น้อย ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนช่ัวโมงในแต่ละรายวิชาท่ีได้ก าหนดไว้ในตารางการฝึก ศึกษา และ
อบรม 
       ๑๒.๓ นักเรียนนายร้อยท่ีมีช่ัวโมงการฝึก ศึกษา และอบรมน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
ตามข้อ ๑๒.๒ ไม่มีสิทธิเข้าสอบประจ าภาคการศึกษา และให้ได้อักษรระดับ F หรือ N ในรายวิชา
นั้น 
       ๑๒.๔ การนับช่ัวโมงการฝึก ศึกษา และอบรม ตามข้อ ๑๒.๒ ให้นับตาม
จ านวนช่ัวโมงท่ีนักเรียนนายร้อยได้ฝึก ศึกษา และอบรมจริง ยกเว้น นักเรียนนายร้อยท่ีขาดการ
ฝึก ศึกษา และอบรม เนื่องจากไปราชการตามท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบล่วงหน้า กับท้ัง
ประสานงานให้มีการสอนเพิ่มเติม 

 
 

หมวด ๓ 
การวัดผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๓ การสอบเพื่อใช้วัดผลการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
       ๑๓.๑ การสอบโดยอาจารย์ เป็นการวัดผลในบางบทเรียน หรือการวัดผลจาก
การท าแบบฝึกหัด และ/หรืองานมอบอื่นๆ ท่ีก าหนดขึ้นโดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักเรียนนาย
ร้อยมีความพร้อม  ในการศึกษาอยู่ตลอดเวลา คะแนนจากการสอบโดยอาจารย์ต้องไม่เกินหนึ่ง
ในห้าของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
       ๑๓.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา เป็นการวัดผลหลังจากท่ีได้ศึกษา  ตาม  
บทเรียนไปได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติให้มีการสอบระหว่างภาคการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
หนึ่งภาคการศึกษา และก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอนรายวิชานั้น คะแนนจาก
การสอบระหว่างภาคการศึกษา ต้องไม่เกินสองในห้าของคะแนนรวมท้ังภาคการศึกษาของ
รายวิชานั้น 
       ๑๓.๓ การสอบประจ าภาคการศึกษา เป็นการวัดผลหลังจากท่ีได้ศึกษา
บทเรียน จนจบภาคการศึกษา และก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการสอนรายวิชานั้น 
คะแนนจากการสอบประจ าภาคการศึกษาต้องไม่ต่ ากว่าสองในห้าของคะแนนรวมท้ังภาค
การศึกษาของรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๔ นักเรียนนายร้อยท่ีมิได้เข้าสอบตามก าหนด จะต้องเสนอรายงานแจ้ง วัน เวลา 
และรายวิชาท่ีมิได้เข้าสอบตามก าหนด พร้อมด้วยเหตุผลและหลักฐานประกอบต่ออาจารย์ผู้สอน
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ภายในห้าวันท าการ นับต่อจากวันท่ีสอบวิชานั้น เพื่อขอรับการอนุมัติให้สอบในวิชาท่ีมิได้เข้าสอบ
ตามก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่า ขาดสอบ และได้รับคะแนนเป็นศูนย์จากการสอบครั้งนั้น 
 ข้อ ๑๕ การอนุมัติให้นักเรียนนายร้อยท่ีไม่ได้เข้าสอบตามก าหนด ได้มีสิทธิสอบ ให้
กระท าดังนี้ 
   ๑๕.๑ การสอบโดยอาจารย์ พิจารณาอนุมัติให้สอบโดยอาจารย์ ผู้สอน
รายวิชานั้น 
   ๑๕.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติให้สอบโดย
ผู้อ านวยการกองท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
   ๑๕.๓ การสอบประจ าภาคการศึกษา พิจารณาอนุมั ติให้สอบโดย
ผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษา ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร หรือผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย
รักษาพระองค์ ท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๖ การแจ้งผลการสอบส าหรับการสอบโดยอาจารย์และการสอบระหว่างภาค
การศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งคะแนนให้นักเรียนนายร้อยทราบภายในห้าวันท าการนับจากวัน
สุดท้ายท่ีสอบ ส าหรับการสอบประจ าภาคการศึกษา ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแจ้งคะแนนให้
นักเรียนนายร้อยทราบภายในสามวันท าการ นับจากวันสุดท้ายของการสอบประจ าภาค
การศึกษานั้น หากนักเรียนนายร้อยมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลการตรวจข้อสอบ สามารถขอดูใบ
ตอบปัญหาของตนจากอาจารย์ผู้สอนได้ทันทีท่ีได้รับทราบคะแนน 
 ข้อ ๑๗ การรายงานผลการสอบ ให้กระท าดังนี้ 
      ๑๗.๑ การสอบโดยอาจารย์ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าบัญชีรวบรวมคะแนนจาก
การสอบโดยอาจารย์ทุกครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
      ๑๗.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบ
ในรูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย์และการสอบระหว่าง
ภาคการศึกษาท่ีอยู่จนถึงขณะนั้นท้ังหมดผ่านหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่ไปยังส่วนการศึกษา ส่วน
วิชาทหาร หรือกรมนักเรียน     นายร้อยรักษาพระองค์ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้ทราบ
สถานภาพการศึกษาของตนเองในรายวิชานั้น โดยประกาศให้ทราบ ภายในห้าวันท าการนับจาก
วันท่ีมีการสอบ 
       ๑๗.๓ การสอบประจ าภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบใน
รูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย์ การสอบระหว่างภาค
การศึกษา และการสอบประจ าภาคการศึกษารวมกันตลอดภาคการศึกษา ผ่านหน่วยงานท่ีตน
สังกัดอยู่ไปยังส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ เพื่อส่ง
ต่อไปยังกองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ภายในสามวันท าการ
นับจากวันสุดท้ายท่ีมีการสอบ 
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       ๑๗.๔ การประกาศผลการสอบในรูปแบบอักษรระดับและระดับคะแนนเฉล่ีย
ประจ าภาคการศึกษา ให้กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็น
ผู้ด าเนินการ ภายในสองวันท าการ นับจากวันท่ีได้รับรายงานผลการสอบจากส่วนการศึกษา ส่วน
วิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 
 ข้อ ๑๘ การสอบปรับอักษรระดับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑๘.๑ นักเรียนนายร้อยท่ีมีอักษรระดับในรายวิชาท่ีต่ ากว่า C ให้มีสิทธิสอบ
ปรับอักษรระดับได้  สองครั้งในหนึ่งปีการศึกษา  
   ๑๘.๒ นักเรียนนายร้อยจะต้องเสนอรายงานถึง ผู้อ านวยการส่วน
การศึกษา ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร หรือผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ระบุวิชาท่ีประสงค์จะสอบปรับอักษรระดับตามความสมัครใจ ส าหรับ
ผู้ท่ีได้อักษรระดับต่ ากว่า C และบังคับ  ส าหรับผู้ท่ีได้รับอักษรระดับ F หรือ N 
   ๑๘.๓ ถ้าผลการสอบปรับอักษรระดับได้ดีขึ้น ให้ปรับอักษรระดับสูงขึ้น
จากอักษรระดับเดิมแต่ไม่สูงกว่าอักษรระดับ C ถ้าผลการสอบปรับอักษรระดับไม่ดีขึ้นให้คงสภาพ
อักษรระดับเดิม 
   ๑๘.๔ ส าหรับนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๑ – ๔ การสอบปรับอักษรระดับ
ครั้งท่ี ๑ ให้ด าเนินการสอนทบทวนและสอบปรับอักษรระดับ ภายใน ๓ สัปดาห์ หลังภาค
การศึกษานั้นๆ 
   ๑๘.๕ ส าหรับนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๑ – ๔ การสอบปรับอักษรระดับ
ครั้งท่ี ๒  หลังภาคการฝึก มีระยะเวลาประมาณ ๔ สัปดาห์ เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ส าหรับนักเรียนนายร้อยท่ีสอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกรายวิชา  และ สอบผ่านวิชาทหารในภาค
การฝึก หรือเป็นช่วงปรับอักษรระดับครั้งท่ี ๒ ส าหรับนักเรียนนายร้อยท่ีมีผล การศึกษาไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดท้ังปีการศึกษา  หรือเป็นช่วงปรับอักษรระดับครั้งท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ ส าหรับ
นักเรียนนายร้อยท่ีไม่ผ่านวิชาทหารในภาคการฝึก 
   ๑๘.๖ ส าหรับนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๕ การสอบปรับอักษรระดับครั้งท่ี 
๑ ให้ด าเนินการสอบปรับอักษรระดับครั้งท่ี ๑ ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังสอบวิชานั้นๆเสร็จส้ินแล้ว 
และในการสอบปรับอักษรระดับครั้งท่ี ๒ ให้ด าเนินการสอบภายใน ๒ สัปดาห์ หลังสอบปรับ
อักษรระดับครั้งท่ี ๑ ของภาคการศึกษาท่ี ๒ 
   ๑๘.๗ นักเรียนนายร้อยท่ีได้เสนอรายงานขอปรับอักษรระดับไว้แล้ว  
จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสอบปรับอักษรระดับ โดยให้ส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรม
นักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  จัดการสอนทบทวนให้ก่อนการสอบปรับอักษรระดับ 
 ข้อ ๑๙ การเล่ือนช้ันปีการศึกษา นักเรียนนายร้อยจะได้รับการพิจารณาให้เล่ือน
ช้ันปีการศึกษาโดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 



ง-9 
 

   

   ๑๙.๑ สอบผ่านทุกรายวิชาท่ีได้ก าหนดไว้ในแนวทางการศึกษาของแต่ละ
ช้ันปีการศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยท่ีไม่มีผลการศึกษารายวิชา
ใดได้อักษรระดับ F และมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในช้ันปีต่างๆ ดังนี้ 
  - ช้ันปีท่ี ๑  เล่ือนช้ัน  ขึ้นช้ันปีท่ี ๒ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๑.๗๕ ขึ้นไป 
  - ช้ันปีท่ี ๒  เล่ือนช้ัน  ขึ้นช้ันปีท่ี ๓ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๑.๘๕ ขึ้นไป 
  - ช้ันปีท่ี ๓  เล่ือนช้ัน  ขึ้นช้ันปีท่ี ๔ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๑.๙๕ ขึ้นไป 
  - ช้ันปีท่ี ๔  เล่ือนช้ัน  ขึ้นช้ันปีท่ี ๕ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป
  - ส าเร็จการศึกษาช้ันปีท่ี ๕ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
   ๑๙.๒ สอบผ่านวิชาทหารในภาคการฝึกท่ีได้ก าหนดไว้ ในแต่ละช้ันปี
การศึกษา โดยมผีลการศึกษาไม่ต่ ากว่าอักษรระดับ C หรือ P 
   ๑๙.๓ ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินร้อยละ ๖๐ ในแต่ละปี
การศึกษา 
 ข้อ ๒๐  นักเรียนนายร้อยท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑๙ หลังจากสอบปรับ
อักษรระดับครั้งท่ี ๒ แล้ว จะต้องเรียนซ้ าช้ันในปีการศึกษาเดิม และหากเคยเรียนซ้ าช้ันในปี
การศึกษาเดิมมาก่อน ให้ถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนนายร้อย 
 ข้อ ๒๑  นักเรียนนายร้อยท่ีเรียนซ้ า 
   ๒๑.๑ สามารถของดเรียนซ้ าในรายวิชาท่ีสอบได้อักษรระดับ B ขึ้นไป
ยกเว้นวิชาทหารในภาคการฝึก 
   ๒๑.๒ ต้องเรียนซ้ าในรายวิชาท่ีมีอักษรระดับต่ ากว่า B ท้ังหมด ตามตาราง
การศึกษาปกติ และให้ถือเสมือนว่ายังมิเคยได้รับการศึกษาในรายวิชานั้นมาก่อน ยกเว้นกรณีตาม
ข้อ ๒๑.๑ และในเวลาว่างท่ีเหลือให้ส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียนนายร้อย
รักษาพระองค์  จัดการสอนในรายวิชาท่ีเห็นว่าเหมาะสม 
   ๒๑.๓ ในแต่ละภาคการศึกษา ต้องเข้ารับการศึกษาในรายวิชาท่ีเปิดท า
การสอนใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒๑.๔ ต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามในทุกภาคการฝึกตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ส าหรับวิชาท่ีจะท าการฝึก ในส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก าหนดให้เหมาะสม
ตามหลักสูตรของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 ข้อ ๒๒ การศึกษาไม่สมบูรณ์ นักเรียนนายร้อยท่ีมีผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ในบาง
รายวิชาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้บันทึกผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ด้วยอักษรระดับ I และ
ด าเนินการท าให้การศึกษาสมบูรณ์ พร้อมท้ังเปล่ียนอักษรระดับ I เป็นอักษรระดับอื่นตาม
ความสามารถ ก่อนการพิจารณาให้เล่ือนช้ันปีการศึกษา หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันให้ใช้
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คะแนนท่ีมีอยู่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเปล่ียนอักษรระดับ I เป็นอักษรระดับอื่นตามความ
เหมาะสม 
 ข้อ ๒๓ การพักการศึกษา นักเรียนนายร้อยท่ีเจ็บป่วยไม่สามารถศึกษาตลอดปี
การศึกษา และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอนุมัติให้พักการศึกษาได้ ให้บันทึก
ผลการศึกษาทุกรายวิชาในปีการศึกษานั้น ด้วยอักษรระดับ W และให้ถือเสมือนว่ายังมิได้ศึกษา
รายวิชานั้นๆ 

 
 

หมวด ๔ 
การบันทึกผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๔ การบันทึกผลการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้กระท าเป็น ๒ ลักษณะ 
ดังนี้ 
   ๒๔.๑ การบันทึกผลการศึกษาครั้งแรก เป็นการบันทึกผลการศึกษาท่ี
นักเรียน  นายร้อยได้รับก่อนสอบปรับอักษรระดับ 
   ๒๔.๒ การบันทึกผลการศึกษาครั้งสุดท้าย เป็นการบันทึกผลการศึกษาท่ี
นักเรียน  นายร้อยได้รับหลังการสอบปรับอักษรระดับ 
 ข้อ ๒๕ ผลการศึกษาในข้อ ๒๔.๑ ให้ใช้ในการพิจารณาเพื่อสิทธิต่าง ๆ เช่น การจัด
ตอนเรียน  การให้รางวัล การแต่งต้ังหัวหน้าตอน  การไปศึกษาต่อต่างประเทศ การเลือก
สาขาวิชาเรียน  การแต่งต้ังนักเรียนผู้บังคับบัญชาตลอดจนการเลือกเหล่าและการเลือกท่ีอยู่ เป็น
ต้น 
 ข้อ ๒๖ ผลการศึกษาในข้อ ๒๔.๒ ให้ใช้ส าหรับการรับรองผลการศึกษาเป็น
ทางการส าหรับนักเรียนนายร้อย เพื่อสิทธิในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
 ข้อ ๒๗ การจัดล าดับท่ีเพื่อสิทธิต่างๆ ในข้อ ๒๕ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามล าดับดังนี้ 
   ๒๗.๑ ให้จัดผู้ท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ีย (ประจ าภาคการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา หรือสะสมแล้วแต่กรณี) สูงกว่าเป็นล าดับก่อนผู้ท่ีมีระดับคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 
   ๒๗.๒ ถ้ามีระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากัน ให้จัดผู้ท่ีได้รับอักษรระดับ A ท่ีมีหน่วย
กิต รวมมากกว่า ไว้ในล าดับก่อนผู้ท่ีได้รับอักษรระดับ A ท่ีมีหน่วยกิตรวมน้อยกว่า 
   ๒๗.๓ ถ้าได้รับอักษรระดับ A ท่ีมีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดผู้ท่ีได้รับอักษร
ระดับ B+ ท่ีมีหน่วยกิตรวมมากกว่า ไว้ในล าดับก่อนผู้ท่ีได้รับอักษรระดับ B+ ท่ีมีหน่วยกิตรวมน้อ
ยกว่า และให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ตามล าดับจนถึงอักษรระดับ D 
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   ๒๗.๔ ถ้าได้รับอักษรระดับ D ท่ีมีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดผู้ได้รับอักษร
ระดับ F ท่ี มีหน่วยกิตรวมน้อยกว่า ไว้ในล าดับก่อนผู้ท่ีได้รับอักษรระดับ F ท่ีมีหน่วยกิตรวมมาก
กว่า 
   ๒๗.๕ ถ้าได้รับอักษรระดับ F ท่ีมีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดไว้ในล าดับ
เดียวกัน 
   ๒๗.๖ ถ้ามีผู้ท่ีอยู่ในล าดับเดียวกัน ให้เว้นท่ีในล าดับต่อไปไว้ เท่ากับจ านวนผู้
ท่ีอยู่ในล าดับเดียวกัน แล้วเรียงล าดับท่ีใหม่ โดยพิจารณาจากคะแนนความประพฤติและคะแนน
ความเหมาะสมตามล าดับ 
 
 

หมวด ๕ 
การให้รางวัลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๘ นักเรียนนายร้อยจะได้รับรางวัลการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จะต้องฝึก
และศึกษาครบทุกวิชาตามแนวทางการศึกษาของแต่ละปีการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดช้ันท่ี ๑ สถานหนัก หรือไม่
ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑ ใน ๔ ของคะแนนเต็ม ในความผิดช้ัน ๒ หรือ ๓  ในปี
การศึกษานั้น   ตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤติและการลงทัณฑ์นักเรียนนายร้อย  โดยให้มีรางวัลการศึกษา ๒ ประเภท ได้แก่ รางวัล
การศึกษาทางวิชาการ  และรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร  และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์
ต่อไปนี้ 
   ๒๘.๑ รางวัลการศึกษาทางวิชาการ 
    ๒๘.๑.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ เป็นเหรียญทองค าส าหรับ
นักเรียนตนายร้อยช้ันปีท่ี ๑ ท่ีสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าปีการศึกษาสูงสุด โดยมีระดับ
คะแนนเฉล่ียประจ าปีการศึกษาต้ังแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป  และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต่ ากว่า C 
    ๒๘.๑.๒ รางวัลการศึกษาดีมาก  เป็นเหรียญเงินส าหรับนักเรียน
นายร้อย ช้ันปีท่ี ๑  ท่ีสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าปีการศึกษาต้ังแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป และไม่มี
รายวิชาใดได้อักษรระดับต่ ากว่า C 
    ๒๘.๑.๓ รางวัลการศึกษาดี เป็นเหรียญทอดงแดงส าหรับนักเรียน
นายร้อย  ช้ันปีท่ี ๑  ท่ีสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าปีการศึกษาต้ังแต่ ๓.๔๐ ขึ้นไป และไม่มี
รายวิชาใดได้อักษรระดับต่ ากว่า C 
    ๒๘.๑.๔ รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา เป็นเหรียญทองค า
ในสาขาวิชาส าหรับนักเรียนนายร้อยท่ีสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าปีการศึกษาสูงสุดในสาขา 
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โดยมีระดับคะแนนเฉล่ียประจ าปีการศึกษา  ต้ังแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ า
กว่า ๓.๕๐ และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต่ ากว่า C ในปีการศึกษานั้น 
    ๒๘.๑.๕ รางวัลการศึกษาดีมากเฉพาะสาขาวิชา เป็นเหรียญเงินใน
สาขาวิชาส าหรับนักเรียนนายร้อยท่ีสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าปีการศึกษาต้ังแต่ ๓.๖๐ ขึ้น
ไป ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๓๐ และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต่ ากว่า C ในปี
การศึกษานั้น 
    ๒๘.๑.๖ รางวัลการศึกษาดีเฉพาะสาขาวิชา เป็นเหรียญทองแดงใน
สาขาวิชาส าหรับนักเรียนนายร้อยท่ีสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียประจ าปีการศึกษาต้ังแต่ ๓.๔๐ ขึ้นไป 
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๑๐ และไม่มี่รายวิชาใดได้อักษรระดับต่ ากว่า C ในปีการศึกษา
นั้น  
 
   ๒๘.๒ รางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร 
    ๒๘.๒.๑ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเลิศเป็นเหรียญรางวัลส าหรับ
นักเรียนนายร้อยท่ีสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียวิชาทหารประจ าปีการศึกษาต้ังแต่ ๓.๙๐ ขึ้นไป แต่ไม่
ถึง ๓.๙๐ และผ่านเกณฑ์การทดสอบทางทหารตามท่ีส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าก าหนด  
    ๒๘.๒.๒ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีมากเป็นเหรียญรางวัลส าหรับ
นักเรียนนายร้อยท่ีสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียวิชาทหารประจ าปีการศึกษาต้ังแต่ ๓.๘๐ ขึ้นไป แต่
ไม่ถึง ๓.๙๐ และผ่านเกณฑ์การทดสอบทางทหารตามท่ีส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าก าหนด 
    ๒๘.๒.๓ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเป็นเหรียญรางวัลส าหรับ
นักเรียน  นายร้อยท่ีสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียวิชาทหารประจ าปีการศึกษาต้ังแต่ ๓.๗๐ ขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง ๓.๘๐ และผ่านเกณฑ์การทดสอบทางทหารตามท่ีส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าก าหนด 
 ข้อ ๒๙ นักเรียนนายร้อยท่ีจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเมื่อส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา ต้องไม่เรียนซ้ าช้ัน รวมท้ังไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดช้ันท่ี ๑ 
สถานหนัก  หรือไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑ ใน ๔ ของคะแนนเต็ม ในความผิดช้ันท่ี ๒ 
หรือ ๓ ในปีการศึกษานั้น ตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการตัดคะแนน
ความประพฤติและการลงทัณฑ์นักเรียนนายร้อย  โดยมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ๒๙.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ส าหรับนักเรียนนายร้อยท่ีสอบ
ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ต้ังแต่ ๓.๗๐ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต่ ากว่า C 
ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
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   ๒๙.๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ส าหรับนักเรียนนายร้อยท่ีสอบได้
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  ต้ังแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป  แต่ไม่ถึง ๓.๗๐ และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับ
ต่ ากว่า C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
 ข้อ ๓๐  นักเรียนนายร้อยท่ีจะได้รางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา ต้องไม่
ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดช้ันท่ี ๑ สถานหนัก หรือไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
เกิน ๑ ใน ๔ ของคะแนนเต็ม ในความผิดช้ัน ๒ หรือ ๓ ในทุกปีการศึกษา ตามระเบียบโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์ส าหรับนักเรียน
นายร้อย  และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ๓๐.๑ รางวัลการศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีผลการศึกษาวิชาทหารเป็นอันดับ ๑ 
ตลอดหลักสูตรการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
   ๓๐.๒ รางวัลการศึกษาส าหรับผู้ท่ีมีผลการศึกษาเป็นอันดับ ๑ ของแต่ละ
สาขาวิชาตลอดหลักสูตรการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 

 
หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ ๓๑ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ให้ใช้มติของสภาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ส าเนาคู่ฉบับ  



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ฉ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    



 
 

   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผนวก ช 
 ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Curriculum Vitae 
 

 

1. ชื่อ   พ.อ. อนันต์ ปัจวิทย ์     
              Col. Anun Patjawit     
   ต าแหน่ง       นายทหารปฏิบัติการ ช่วยราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
   สถานที่ท างานปัจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมโยธา  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
   ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001     
   โทรศัพท์ 037-393487   
   E-mail Address : apatjawit@gmail.com 
   หมายเลขประจ าตัวประชาชน (ID. Card)  3-1001-01097-76-3 

 
2. คุณวุฒิ 
2.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา    Bachelor of Science in Civil Engineering (B.S.C.E.) 
สาขาวิชา          Civil Engineering     ปีที่จบ 1987       
สถานที่ศึกษา    Chulachomklao Royal Military Academy 
สถานที่ต้ัง Nakhonnayok, Thailand 

2.2 ระดับปริญญาโท 
ชื่อปริญญา Master of Science in Civil Engineering (M.S.C.E.) 
สาขาวิชา Structural Engineering     ปีที่จบ  1991 
สถานที่ศึกษา Florida Institue of Technology 
สถานที่ต้ัง Florida, USA 

2.3 ระดับปริญญาเอก 
ชื่อปริญญา Doctor of Engineering(D. Eng) 
สาขาวิชา             Structural Engineering    ปีที่จบ 2005 
สถานที่ศึกษา Asian Institute of Technology 
สถานที่ต้ัง Pathumthani, Thailand 

2.4 คุณวุฒิอื่น ๆ    
  - 
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3. ประสบการณ์การสอน   
          ระดับปริญญาตรี      25 ปี 
 ระดับปริญญาโท      -   ปี 
 ระดับปริญญาเอก   -  ปี 

วิชาสอน  
  เทคนิคและบริหารงานก่อสร้าง 
  การประมาณราคาก่อสร้าง 
  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
            โครงการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา  
                หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 
         การส ารวจภูมิประเทศ  (Topographic Surveying)         
         การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1  (Geodetic Control Surveying 1)   
         การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 2  (Geodetic Control Surveying 2)  
 
4. ผลงานวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาล่าสุด 
 2017 โครงการวิจัยเพื่อสร้างแบบจ าลองในการท านายโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ หากมีการเลือกชนิด
ของเกาะกลางถนนท่ีแตกต่างกัน กรมทางหลวง 
 
5. ผลงานตีพิมพ์(ล่าสุด 5 ปีย้อนหลัง) 

Anun Patjawit, (2014), Simplified evaluation of embankment dam health due to 
ground vibration using dam health index (DHI) approach  

Anun Patjawit, Chaiyuth Chinnarasri, (2014), Journal of Civil Structural Health 
Monitoring, pp 17-25, Springer Berlin Heidelberg 
    
 
 

ลงช่ือ     พ.อ. อนันต์   ปัจวิทย์ 
              (อนันต์ ปัจวิทย์) 

        อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
             ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 
 

https://www.infona.pl/contributor/0@bwmeta1.element.springer-1293e344-7a4e-38a4-9251-a1e71fd14bdf/tab/publications
https://www.infona.pl/contributor/0@bwmeta1.element.springer-1293e344-7a4e-38a4-9251-a1e71fd14bdf/tab/publications
https://www.infona.pl/contributor/1@bwmeta1.element.springer-1293e344-7a4e-38a4-9251-a1e71fd14bdf/tab/publications
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Curriculum Vitae 
 
1. ชื่อ   พ.อ. ดิศพันธุ์ นาคเสน      
              Col. DIDSAPHAN NAKSEN       
   ต าแหน่ง   อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี กองวิชาวิศวกรรมโยธา     
   สถานที่ท างานปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี กองวิชาวิศวกรรมโยธา  ส่วนการศึกษา  
   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001     
   โทรศัพท์  083-545-6195   
   E-mail Address : didsaphan.na@crma.ac.th 
   หมายเลขประจ าตัวประชาชน (ID. Card)  3-1006-02304-16-8  
 

2. คุณวุฒิ 
2.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ     ปีที่จบ 2003 
สถานที่ศึกษา    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สถานที่ต้ัง อ.เมือง  จ.นครนายก   

2.2 ระดับปริญญาโท 
ชื่อปริญญา Master of Science (M.Sci) 
สาขาวิชา Natural Resource Management   ปีที่จบ 2008 
สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
สถานที่ต้ัง กรุงเทพมหานคร 

2.3 ระดับปริญญาเอก 
ชื่อปริญญา Doctoral of Engineering (D.ENG) 
สาขาวิชา Information and Communication Engineering: ปีที่จบ 2016 
สถานที่ศึกษา Beihang University 
สถานที่ต้ัง Beijing China  

2.4 คุณวุฒิอื่น ๆ    
 

3. ประสบการณ์การสอน  ระดับปริญญาตรี      3 ปี 
    ระดับปริญญาโท      4 ปี 
    ระดับปริญญาเอก   - ปี 
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วิชาสอน  
  การรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing)   
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information systems 1) 
  สัมมนาทางวิศวกรรมแผนท่ี  (Seminar in Surveying and Mapping) 
  โครงการค้นคว้าวิจัย และสัมมนา 1 ( Senior Seminar and Research Project 1) 
             
4. ผลงานวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาล่าสุด 
 - 
 
5. ผลงานตีพิมพ์(ล่าสุด 5 ปีย้อนหลัง) 
 D. Naksen and D. K. Yang, "A comparison and evaluation between ICESat/GLAS 
altimetry and mean sea level in Thailand," in Lidar Technologies, Techniques, and 
Measurements for Atmospheric Remote Sensing XI, 2015, p. 96450H. 
 
 

 
     ลงช่ือ             พ.อ.ดิศพันธุ์  นาคเสน 
                                                                              (ดิศพันธุ์  นาคเสน) 

    อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
                          โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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Curriculum Vitae 
 

1. ชื่อ   ร.อ.ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์     
              Cpt. Thatchai Thanapisudwong      
   ต าแหน่ง       อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
   สถานที่ท างานปัจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมโยธา  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
   ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001    โทรศัพท์ 037-393487   
   E-mail Address thatchai.th@crma.ac.th 
   หมายเลขประจ าตัวประชาชน (ID. Card)  1-1014-00874-02-2 
 

2. คุณวุฒิ 
2.2 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา    Bachelor of Science in Civil Engineering (B.S.C.E.) 
สาขาวิชา Civil Engineering     ปีที่จบ 2012 
สถานที่ศึกษา    Chulachomklao Royal Military Academy 
สถานที่ต้ัง Nakorn Nayok, Thailand 

2.2 ระดับปริญญาโท 
ชื่อปริญญา Master of Science in Civil Engineering (M.S) 
สาขาวิชา Civil Engineering     ปีที่จบ 2016 
สถานที่ศึกษา Ohio University 
สถานที่ต้ัง Ohio, USA 
   

 

3. ประสบการณ์การสอน  ระดับปริญญาตรี      3 ปี 
    ระดับปริญญาโท      -   ปี 
    ระดับปริญญาเอก   -  ปี 

วิชาสอน   
  ชลศาสตร์วิศวกรรม (Hydraulics) 
   การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestress Concrete) 
   สัมมนาทางวิศวกรรมแผนท่ี (Seminar in Surveying and Techniques in Surveying) 
   การบริหารจัดการและรังวัดท่ีดิน (Cadastral Survey) 
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4. ผลงานวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาล่าสุด 
 - Behavioral Study for the Design of W-Deck Slab to Structural Building in Fast 
Construction: ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์, ณัฐพร นุตยะสกุล, ธนกร งามจรุงจิต, กฤษฎา ศรีโพธิ์อ่อน, ชลิต สันติ
ธรารักษ์ 
  
5. ผลงานตีพิมพ์(ล่าสุด 5 ปีย้อนหลัง) 
 Thatchai T and Others., (2018) A Fabrication and Testing of the Truss Structure of 
Heavy Support Bridge (HSB) to Use as Spare Parts in the Future (The 5th ACDT), IEEE,  
p.86-89 

Thatchai T and Others., (2017) Comparison of AI7075 Aluminium Floor Joist 
Instead of Using M4 Military Floor Joist by ANSYS (The 4th ACDT), IEEE, p.119-125  
 
 
     ลงช่ือ              ร.อ.ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์ 
         (ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์) 

        อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
                             ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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Curriculum Vitae 
 

1. ชื่อ   ร.อ. เสริม ชินรัตน์       
              Capt.Serm Chinnarat       
   ต าแหน่ง   อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี กองวิชาวิศวกรรมโยธา     
   สถานที่ท างานปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี กองวิชาวิศวกรรมโยธา  ส่วนการศึกษา  
   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001     
   โทรศัพท์  063-228-5455    
   E-mail Address : sermsurvey4960@gmail.com 
   หมายเลขประจ าตัวประชาชน (ID. Card)  1-3699-00024-20-1   
 
2. คุณวุฒิ 
2.3 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ     ปีที่จบ 2012 
สถานที่ศึกษา    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สถานที่ต้ัง อ.เมือง  จ.นครนายก   

2.2 ระดับปริญญาโท 
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.ม.) 
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ               ปีที่จบ 2016 
สถานที่ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถานที่ต้ัง ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

2.3 ระดับปริญญาเอก 
ชื่อปริญญา  
สาขาวิชา        ปีที่จบ - 
สถานที่ศึกษา  
สถานที่ต้ัง  

2.4 คุณวุฒิอื่น ๆ    
   

 

3. ประสบการณ์การสอน  ระดับปริญญาตรี      5 ปี 
    ระดับปริญญาโท      -   ปี 
    ระดับปริญญาเอก   -  ปี 
 
 

mailto:sermsurvey4960@gmail.com
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วิชาสอน  
  หลักการส ารวจและแผนท่ีเบ้ืองต้น  
  การปรับแก้ในงานส ารวจ  
  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1  
  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 2  
 
4. ผลงานวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาล่าสุด 
 -. 
 
5. ผลงานตีพิมพ์(ล่าสุด 5 ปีย้อนหลัง) 
 เสริม ชินรัตน์, (2559), เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของสัญญาณดาวเทียม GNSS ใน
การจัดต้ังสถานีตรวจรับสัญญาณดาวเทียมแบบอัตโนมัติ  ,วารสารสมาคมส ารวจข้อมูลระยะไกลและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีท่ี 17 ฉบับพิเศษ, 2559, หน้า 287-296 
 
 
     ลงช่ือ           ร.อ.    เสริม  ชินรัตน์ 
            (เสริม  ชินรัตน์) 

    อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
                          โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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Curriculum Vitae 
 

1. ชื่อ   ร.อ.ธนพัทธ์ จงรักชอบ      
              Capt. Thanaphat Jongrukchob       
   ต าแหน่ง    อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี กองวิชาวิศวกรรมโยธา     
   สถานที่ท างานปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี กองวิชาวิชาวิศวกรรมโยธา  ส่วนการศึกษา  
   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001    
   โทรศัพท์  086-3642303   
   E-mail Address : mercky5061@gmail.com 
   หมายเลขประจ าตัวประชาชน (ID. Card)  1-6705-00181-63-5  
 

2. คุณวุฒิ 
2.4 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ     ปีที่จบ 2013 
สถานที่ศึกษา    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สถานที่ต้ัง อ.เมือง  จ.นครนายก   

2.2 ระดับปริญญาโท 
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.ม.) 
สาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ               ปีที่จบ 2016 
สถานที่ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถานที่ต้ัง ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

2.3 ระดับปริญญาเอก 
ชื่อปริญญา  
สาขาวิชา        ปีที่จบ - 
สถานที่ศึกษา  
สถานที่ต้ัง  

2.4 คุณวุฒิอื่น ๆ    
 

3. ประสบการณ์การสอน  ระดับปริญญาตรี      3 ปี 
    ระดับปริญญาโท      -  ปี 
    ระดับปริญญาเอก   - ปี 
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วิชาสอน  
  ยีออเดซีเรขาคณิต (Geometric Geodesy)   
  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 1  (Geodetic Control Surveying 1) 
  การส ารวจวางหมุดหลักฐาน 2  (Geodetic Control Surveying 2)   
  สัมมนาทางวิศวกรรมแผนท่ี  (Seminar in Surveying and Mapping) 
  โครงการค้นคว้าวิจัย และสัมมนา 1 ( Senior Seminar and Research Project 1) 
  การส ารวจด้วยดาวเทียม (Satellite Surveying) 
             
4. ผลงานวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาล่าสุด 
 ผู้กล่ันกรองและประเมินบทความ การวิเคราะห์ผลการตรวจวัดการเคล่ือนตัวของเขื่อนภูมิพล 
(2017) 
 
5. ผลงานตีพิมพ์(ล่าสุด 5 ปีย้อนหลัง) 
 ธนพัทธ์ จงรักชอบ , (2018), การเปรียบเทียบระบบพิกัดของโครงข่ายอ้างอิงในประเทศไทย 
ระหว่างกรอบระบบพิกัดอ้างอิงสากล 2008 และกรอบระบบพิกัดอ้างอิงสากล 2014 , วารสารสมาคม
ส ารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีท่ี 19 ฉบับพิเศษ, 2561, หน้า 1-8 
 

 
     ลงช่ือ               ร.อ.ธนพัทธ์ จงรักชอบ 
              (ธนพัทธ์ จงรักชอบ) 

    อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
                          โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ซ 
 การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม 

และหลักสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
   โครงสร้างหลักสูตรเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 200 หน่วยกิต 178 หน่วยกิต 
1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     1.1 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
     1.3 กลุ่มวิชาภาษา 
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
     1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา 
     1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า 

47 หน่วยกิต 
   7 หน่วยกิต 
   4 หน่วยกิต 
 14 หน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
 10 หน่วยกิต 
   9 หน่วยกิต 

45 หน่วยกิต 
   8 หน่วยกิต 
   4 หน่วยกิต 
 12 หน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
   9 หน่วยกิต 
   9 หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
2.5 กลุ่มวิชาทหาร 

147 หน่วยกิต 
 21 หน่วยกิต 
  
15 หน่วยกิต 
 60 หน่วยกิต 
   6 หน่วยกิต 
 45 หน่วยกิต 

127 หน่วยกิต 
 21 หน่วยกิต 
  
15 หน่วยกิต 
 53 หน่วยกิต 
   6 หน่วยกิต 
 32 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต    6 หน่วยกิต 

 
2. การเปลี่ยนแปลง  รหัสวิชา  หน่วยกิต  และรายวิชา 
 6.2.1 การเปล่ียนแปลงรหัสวิชา และช่ือวิชา เป็นการเปล่ียนแปลงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 
 6.2.2 การเปล่ียนแปลงหน่วยกิต เป็นการเปล่ียนเฉพาะจ านวนหน่วยกิต ให้มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย สภาการศึกษาวิชาการทหาร  สกอ. และ สภาวิศวกร 
 6.2.3 การเปล่ียนแปลงรายวิชา  เป็นการเพิ่มหรือ ลดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 การเปล่ียนแปลง 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป 
(Principles of Jurisprudence)  3 (3-0-6) 

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

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 การเปล่ียนแปลง 
SS 5004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จ าเป็น
ในการรับราชการทหาร (Military Law and 
Essential Law in Military Service)2 (2-0-4) 

SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จ าเป็นใน
การรับราชการทหาร (Military Law and 
Essential Law in Military Service) 3 (3-0-6) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
หน่วยกิต และค าอธิบาย
รายวิชา 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
- ไม่ม ี - ไม่มี  
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 1.3 กลุ่มวิชาภาษา  
LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1)   2 (2-0-4) LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1) 1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 

LG 5002 ภาษาไทย 2 (Thai 2)   2 (2-0-4) LG 4002 ภาษาไทย 2  (Thai 2) 1 (0-2-1) 
เปลี่ยนรหัสวิชา,  
เปลี่ยนหน่วยกิต 

LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 1(1-1-3) LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 1(1-1-3) LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 1(1-1-3) LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) 1(1-1-3) LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) 1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 1(1-1-3) LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6) 1(1-1-3) LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6) 1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7) 1(1-1-3) LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7) 1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8) 1(1-1-3) LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8) 1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9) 1(1-1-3) LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9) 1 (0-4-2) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10 (English 10)  
1 (1-1-3) 

- ไม่มี 
ยกเลิกรายวิชา 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ  
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
(Technology for Everyday Live) 3 (3-0-6) 

TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
(Technology for Everyday Live)  3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 

1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา  
PE 1001 พลศึกษา1 (Physical Education 1) 
1 (0-2-1) 

PE 1001 พลศึกษา1 (Physical Education 1)  
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

PE 1002 พลศึกษา2 (Physical Education 2) 
1 (0-2-1) 

PE 1002 พลศึกษา2 (Physical Education 2)  
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

PE 2003 พลศึกษา3 (Physical Education 3) 
1 (0-2-1) 

PE 2003 พลศึกษา3 (Physical Education 3)  
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

PE 2004 พลศึกษา4 (Physical Education 4) 
1 (0-2-1) 

PE 2004 พลศึกษา4 (Physical Education 4)  
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

PE 3005 พลศึกษา5 (Physical Education 5) 
1 (0-2-1) 

PE 3005 พลศึกษา5 (Physical Education 5)  
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

PE 3006 พลศึกษา6 (Physical Education 6) 
1 (0-2-1) 

PE 3006 พลศึกษา6 (Physical Education 6)  
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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PE 4007 พลศึกษา7 (Physical Education 7) 
1 (0-2-1) 

PE 4007 พลศึกษา7 (Physical Education 7)  
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

PE 4008 พลศึกษา8 (Physical Education 8) 
1 (0-2-1) 

PE 4008 พลศึกษา8 (Physical Education 8)  
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

PE 5009 พลศึกษา9 (Physical Education 9) 
1 (0-2-1) 

PE 5009 พลศึกษา9 (Physical Education 9)  
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

PE 5010พลศึกษา10 (Physical Education 
10) 1 (0-2-1) 

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า 1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า  
PC 1101 จิตวิทยาเบื้องต้น (Introduction to 
Psychology) 2 (2-0-4) 

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

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

PC 3201 การน าทหาร (Military Leadership) 
2 (2-0-4) 

PC 3201 การน าทหาร (Military Leadership)  
2 (2-0-4) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

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

PC 4103 จิตวิทยาการปกครองทางทหาร (Military 
Psychology and Administration)  1 (1-0-2) 

เปลี่ยนชื่อวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 การเปล่ียนแปลง 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
 

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physic 1) 
3 (3-0-6) 

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physic 1)  
 3 (3-0-6) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physic 2)  
3 (3-0-6) 

PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physic 2)   
3 (3-0-6)  

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General 
Physic Laboratory 2) 1 (0-2-1) 

PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General 
Physic Laboratory 2) 1 (0-2-1) 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

MA 1001 แคลคูลสั 1 (Calculus 1) 3 (3-0-6) MA 1001 แคลคูลสั 1  (Calculus 1)  3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
MA 2002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3 (3-0-6) MA 1002 แคลคูลัส 2  (Calculus 2) 3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
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ค าอธิบายรายวิชา 

MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3) 3 (3-0-6) MA 2003 แคลคูลัส 3  (Calculus 3) 3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
- ไม่ม ี  - ไม่มี  
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  
- SE 2201 สถิติและคณิตศาสตร์ในการส ารวจ 
(Statistics and Applied Mathematical 
Methods in  Surveying) 3 (3-0-6) 

 - SE 2201 สถิติและคณิตศาสตร์ในการส ารวจ 
(Statistics and Applied Mathematical 
Methods in  Surveying) 2 (2-0-4)  

เปลี่ยนหน่วยกิต 

 - SE 3402 การท าแผนที่ (Cartography)      
   3 (2-2-5)     

- SE 3402 การท าแผนที่ (Cartography)      
  2 (2-1-5)         

เปลี่ยนหน่วยกิต 

 - SE 4403  เส้นโครงแผนที่ ( Map 
Projections) 3 (3-0-6) 

- SE 4403  เส้นโครงแผนที่ ( Map Projections)    
   2 (2-0-4)  

เปลี่ยนหน่วยกิต 

 - SE 4303 การรับรู้ระยะไกล (Remote  
Sensing) 3 (2-2-5)    

- SE 4303 การรับรู้ระยะไกล (Remote  Sensing) 
2 (2-1-5)         

เปลี่ยนหน่วยกิต 

 - SE 4102 การส ารวจด้วยดาวเทียม 
(Satellite  Surveying ) 3 (2-2-5)    

- SE 4102 การส ารวจด้วยดาวเทียม (Satellite  
Surveying ) 2 (2-1-5) 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

 - SE 5503 ภูมิศาสตร์กายภาพ  (Physical   
   Geography) 3 (3-0-6) 

 - SE 5503 ภูมิศาสตร์กายภาพ  (Physical     
   Geography) 2 (2-0-4) 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

 - SE 4103 ยีออฟิสิกส์ ( Geophysics )  
   3 (3-0-6) 

- SE 4103 ยีออฟิสิกส์ ( Geophysics ) 
  2 (2-0-4) 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

2.4 กลุ่มวิชาทหาร 2.5 กลุ่มวิชาทหาร  
MS 1001 กองทัพบกและเหล่าทหาร 
(Organization Royal Thai Army and 
Branch of Service)  1 (1-0-2) 

MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military Science 1)     
3 (2-2-5) 
 

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

MS 1002 อาวุธประจ ากาย 
(Infantryman Weapons) 2 (2-1-5) 

MS 1002 วิชาทหาร 2 ( Military Science 2 )   
3 (2-2-5)  

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

MS 1003 บุคคลท าการรบและยุทธวิธีข้ัน
พ้ืนฐาน (Combat Skills of the Soldier) 2 
(2-0-4) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่มี  ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

MS 1006 ป้อมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การ
พราง และวัตถุระเบิดและการท าลาย (Field 
Fortifications, Obstacle, Camouflage and 
Explosives and Demolitions) 1 (1-0-2) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 
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MS 1007  การติดต่อสื่อสารเบื้องต้น  
(Basic Communications) 1 (1-0-2)                   

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

MS 2001 อาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจ
การณ์ (Infantry unit Weapons and Fire 
Control) 2 (2-1-5) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

MS 2003  วิชาทหาร 3 (Military Science 3)  
3 (2-2-5)  

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

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

MS 2004 วิชาทหาร 4 ( Military Science 4)  
3 (2-2-5) 

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

MS 2005 ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน (Field Artillery and Anti-
aircraft Artillery) 2 (2-0-4) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

MS 3005 วิชาทหาร 5 ( Military Science 5) 
3 (2-2-5)  

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

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

MS 3006 วิชาทหาร 6 ( Military Science 6 ) 
3 (2-2-5)  

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต 
ค าอธิบายรายวิชา 

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

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

MS 4005 ฝ่ายอ านวยการ (Staff Study)  
3 (3-0-6) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

MS 4003 ทหารเรือ ทหารอากาศ และ
หน่วยงานความมั่นคง (Royal Thai Navy, 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 
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Royal Thai Air Force and Security 
Agencies) 1 (1-0-2) 
MS 4004 การเขียน และบรรยายสรุปทาง
ทหาร (Military Briefing and Writing)  
2 (2-0-4)     

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

ไม่ม ี MS 4007 วิชาทหาร 7 ( Military Science 7 ) 
3 (2-2-5) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม่ม ี MS 4008 วิชาทหาร 8 ( Military Science 8 ) 
3 (2-2-5)  

เพ่ิมรายวิชา 

MS 5001 การส่งก าลังบ ารงุ (Logistics)  
2 (2-1-5) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5002 การปฏิบัติการข่าวสาร 
(Information Operations) 2 (2-1-5) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5003 ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิก าลัง
พล (Content Military Procedures and 
Rights Troops) 1 (1-0-2) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5004 การศึกษาดูงานในพ้ืนที่กองทัพภาค 
(The Functional Practices in Army Area)  

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5005 ความรู้พ้ืนฐานของเหล่าท่ีเลือกรับ
ราชการ (The Fundamental of Army Corps) 

ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

ไม่ม ี MS 5009 วิชาทหาร 9 ( Military Science 9 ) 
3 (2-2-5) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม่ม ี MS 5010 วิชาทหาร 10 ( Military Science 10 ) 
5 (3-4-8)    

เพ่ิมรายวิชา 

ไม่ม ี MS 5011 วิชาทหาร 11 ( Military Science 11 )                                                      
2 สัปดาห์ 

เพ่ิมรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
3. การเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 
การเปล่ียนแปลงสังเขปรายวิชา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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1.1 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles 
of Jurisprudence) 3 (3-0-6) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท และศักด์ิของ
กฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การบังคับใช้และการยกเลิก
กฎหมาย ความจ าเป็นและประโยชน์ของการเรียนกฎหมาย 
ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบศาลของไทย หลัก
กฎหมายทั่วไปที่ส าคัญของกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาภาค
ทั่วไป และกฎหมายอาญาภาคความผิดเฉพาะมาตราที่ส าคัญ 
รวมถึงศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ
หมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อย
ชั่วคราว 

SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles 
of Jurisprudence) 3 (3-0-6)  
ความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท ล าดับศักด์ิของ
กฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย 
ความจ าเป็นและประโยชน์ของการเรียนกฎหมาย  ระบบ
กระบวนการยุติธรรมไทย หลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะมาตราที่
ส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
และภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย
ลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จ าคุก ค้น 
ปล่ อยชั่ ว ค ร าว  และกฎหมายที่ จ า เป็ นส าหรั บ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science) 
2 (2-0-4) 
การเรียนการสอนน้ีเป็นพ้ืนฐานว่าด้วย เรื่องของการเมืองการ
ปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐอันได้แก่ การรับรองรัฐ 
ประเภทของรัฐ อ านาจรัฐ และศึกษาเรื่องของระบบการเมืองใน
ฐานะที่เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมีหน้าท่ีในการที่จะน า
สังคมให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ ศึกษาหน้าที่ของสถาบันทาง
การเมืองต่าง ๆ 

SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science) 
2 (2-0-4)  
การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันได้แก่ การ
รับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อ านาจรัฐ ลัทธิการปกครอง ศึกษา
หน้าที่ของสถาบันทางการเมือง ต่างๆ และศึกษาเรื่องของ
ระบบการเมืองในฐานะที่เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมี
หน้าท่ีในการที่จะน าสังคมให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

SS 5004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จ าเป็นในการรับ
ราชการทหาร (Military Law and Essential Law in 
Military Service) 2 (2-0-4) 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร 
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติ
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พระราชบัญญัติเรือนจ าทหาร 
กฎการใช้ก าลัง และกฎหมายที่จ าเป็นในการรับราชการทหาร 
เช่น พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับเด็กสตรีและ
การค้ามนุษย์ กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ พระราชบัญญัติตรวจคน
เข้าเมือง  คดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมาย
เกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
หลักกฎหมายปกครอง พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
2497 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 

SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จ าเป็นในการรับ
ราชการทหาร (Military Law and Essential Law in 
Military Service) 3 (3-0-6) 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย ท ห า ร  ก ฎ อั ย ก า ร ศึ ก 
พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายที่เป็น
สาระส าคัญที่จ าเป็นในการรับราชการทหาร เช่น หลัก
กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ป่าไม้ คดีพิเศษของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ซึ่งอยู่ในอ านาจของการพิจารณาของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
ฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 
2551 และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่
ของส่วนราชการกลาโหม 

และหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป หลักกฎหมายปกครอง
ทั่วไป 

 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  
(Technology for Everyday Life) 3 (3-0-6) 
ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ในเรื่องต่าง ๆ 
ได้แก่ การจัดการทรัพยากรน้ า การใช้และจัดการพลงังานที่มี
ประสิทธิภาพ อาหารและสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เทคโนโลยีรีไซเคิล การสื่อสาร การรับ - 
ส่งข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร 
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ การขนส่ง การจดัการ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีของวัสดุทางวิศวกรรม เช่น 
คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้แก่ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) เทคโนโลยีการส ารวจ
ระยะไกล (RS) และระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 

TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  
(Technology for Everyday Life) 3 (3-0-6) 
ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ได้แก่ 
เทคโนโลยีการผลิตน้ าประปาและการบ าบัดน้ าเสีย การจัด
การพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ทางด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีต 
เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยียานยนต์และ
การขนส่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการ
ส ารวจระยะไกล (RS) และระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก 
(GPS) 

1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา 
PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1)   1 (0-2-1)  
       ว่ายน้ า 1 (Swimming 1) ศึกษาประวัติความเป็นมา ฝึก
ทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิค
ของการว่ายน้ าแบบต่าง ๆ เรียนรู้เทคนิค การสอน และ
หลักการฝึกว่ายน้ า กติกาว่ายน้ าและการจัดการแข่งขัน และ
การน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 
       กรีฑา (Athletics) ศึกษาประวัติ ประโยชน์ของกรฑีา 
การฝึกทักษะพ้ืนฐาน และเทคนิคของกรีฑา ทั้งประเภทลู ่
ประเภทลาน กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน หลักการ 
การฝึกทักษะและเทคนิค การว่ิงบนถนน เดิน ว่ิงข้ามทุ่ง ว่ิง
ภูเขา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต่ละ
ประเภท การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการ
แข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา การน าความรู้ไป
ปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 
 

PE 1001 พลศึกษา 1(Physical Education 1) 1 (0-2-1)  
ว่ายน้ า 1 (Swimming 1) ประวัติความเป็นมา การอบอุ่น
ร่างกาย การข้ึนลงจากสระ การฝึกด าน้ าและเป่าอากาศ ฝึก
การหายใจ การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายน้ าฟรีสไตล์ ว่าย
น้ าท่าฟรีสไตล์ระยะสั้น การลอยตัว การกระโดดน้ า การทรง
ตัวในน้ า 
กรีฑา 1 (Athletics 1) ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของ

กรีฑา กติกา ระเบียบมารยาทในการแข่งขัน การอบอุ่น

ร่างกาย การว่ิงระยะสั้น การว่ิงผลัด ว่ิงระยะกลาง ระยะไกล 

การว่ิงข้ามรั้ว 

ยิมนาสติก 1 (Gymnastics 1) ประวัติความเป็นมา ประโยชน์

ของกีฬายิมนาสติก การอบอุ่นร่างกาย ม้วนหน้า ม้วนหลัง พุ่ง

ม้วน ท่าลังกาหน้า ท่าราวดอฟ 

มวยไทย 1 (Muaythai 1) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยไทย 

การอบอุ่นร่างกาย กระโดดเชือก การยืนมวย จรดมวย การ

เคลื่อนที่ การใช้หมัด การใชศ้อก การใช้เข่า 

 

PE 1002 พลศึกษา 2   (Physical Education 2) 1 (0-2-1)  PE 1002 พลศึกษา 2(Physical Education 2) 1 (0-2-1)  
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       ยิมนาสติก  (Gymnastics) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬา
ยิมนาสติก ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก ฝึกปฏิบัติ
ทักษะการเล่นยิมนาสติกให้มีความช านาญ การเคลื่อนไหวใน
รูปแบบต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษา
อุปกรณ์  ระเบียบมารยาทในการฝึก และความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬายิมนาสติก ปลูกฝังทัศนคติที่ดี และการน าความรู้ไป
ปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 
       มวยไทย  (Muaythai) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวย
ไทย ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยไทย 
การน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 
       ฟันดาบ (Fencing) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟันดาบ 
ฝึกทักษะพ้ืนฐานการทรงตัว การเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ 
เทคนิคการเล่นเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน
และการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 

ว่ายน้ า 2 (Swimming 2) ฝึกการหายใจ การใช้ขาและการใช้
แขนในท่าว่ายกบ ว่ายน้ าท่ากบระยะสั้น การลอยตัว การ
กระโดดน้ า การทรงตัวในน้ า 
กรีฑา 2 (Athletics 2) กติกา ระเบียบประเภทลาน การ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาประเภทลาน การทุ่ม

น้ าหนัก  การขว้างจักร การพุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง 

และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา การเก็บรักษาอุปกรณ์  

ยิมนาสติก 2 (Gymnastics 2) การเคลื่อนที่ข้ามเครื่องกดี

ขวาง อุปกรณ์แทมโปลีน บาร์คู่ แท่นกระโดด ห่วงคู่ 

มวยไทย 2 (Muaythai 2) การอบอุ่นร่างกาย การรุก การรับ

และป้องกัน การป้องกันพร้อมโต้ตอบ การต่อสู้บนเวที 

 

PE 2003 พลศึกษา 3 (Physical Education 3) 1 (0-2-1)  
       ว่ายน้ า 2 (Swimming 2) การช่วยชีวิตและความ
ปลอดภัยทางน้ า (Life Saving and Water Safety) 
ความส าคัญ ประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทาง
น้ า ทักษะการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ า ข้อควรระวัง
ในการเล่นน้ า หรือกิจกรรมทางน้ า การผายปอดและกระตุ้น
หัวใจ การเก็บรักษาอุปกรณ์ ฝึกด าน ้า (Scuba Diving) 
ประโยชน์ของด าน้ า ฝึกทักษะและเทคนิคของด าน้ า การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา 
ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการด า
น้ า และการน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและ
ชีวิตประจ าวัน 
       กอล์ฟ1 (Golf1) ประวัติความเป็นมา ทักษะพ้ืนฐาน 
เรียนรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา 
มารยาทในการเล่นกอล์ฟ วงสวิง การน าความรู้ไปปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวัน 
       ลีลาศ (Social Dance) ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
กีฬาลีลาศ กติกามารยาทในการลีลาศ การจับคู่ ทักษะพ้ืนฐาน
การลีลาศประเภท บอลลูม ลาตินอเมริกัน และการลีลาศแบบ
อืน่ๆ รูปแบบการน า การตามในการลีลาศ และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 

PE 2003 พลศึกษา 3 (Physical Education 3) 1 (0-2-1) 
ว่ายน้ า 3 (Swimming 3) การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ 
การใช้ขาและการใช้แขนว่ายน้ าท่ากรรเชียง ว่ายน้ าท่า
กรรเชียงระยะสั้น การลอยตัว การทรงตัวในน้ า 
รักบี้ฟุตบอล 1 (Rugby Football 1) ประวัติความเป็นมาของ

กีฬารักบี้ฟุตบอล กฎกติกาการแข่งขัน และการตัดสิน การ

อบอุ่นร่างกาย การรับ-ส่งลูก การแทคเก้ิล การว่ิงหลบหลกี 

การฟอล การไดร์ การล้วงลูกบอล  

มวยสากล 1 (Boxing 1) ประวัติกีฬามวยสากล การอบอุ่น

ร่างกาย การยืนมวย การ์ด ฟุตเวิร์ค การเคลื่อนที่ หมัดตรง 

หมัดฮุค หมัดอัปเปอร์คัต 

ฟุตบอล 1 (Football 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล  

การเดาะบอล การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน เตะหลังเท้า การ

หยุดบอล การครองบอล การเลี้ยงบอล การเล่นลูกด้วยศรีษะ 
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PE 2004 พลศึกษา 4 (Physical Education 4) 1 (0-2-1)  
       มวยสากล (Boxing) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยสากล 
ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยสากล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 
มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวย
สากล และการน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและ
ชีวิตประจ าวัน 
       ยูโด/ไอคิโด (Judo/Aikido) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬา
ยูโด/ไอคิโด ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายูโด/ไอคิโด การล้ม
หน้าล้มหลัง การหมุนตัวท าให้คู่ต่อสู้เสียหลัก การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 
มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬายูโด/
ไอคิโด การน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและ
ชีวิตประจ าวัน 
       อาวุธโบราณ (Club and Sword) ประวัติความเป็นมา
ของอาวุธโบราณชาติไทย เพ่ือให้เห็นคุณค่าและปลูกฝัง
จิตส านึกถึงบรรพบุรุษไทย ทักษะพ้ืนฐานการใช้อาวุธโบราณ
ของไทย ฝึกทักษะการทรงตัว การคลื่อนไหว และการต่อสู้
ประกอบอาวุธต่างๆ เช่น กระบี่ กระบอง พลอง มีดสั้น ไม้สั้น 
และการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 

PE 2004 พลศึกษา 4(Physical Education 4) 1 (0-2-1)  
ว่ายน้ า 4 (Swimming 4 ) การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ 

การใช้ขาและการใช้แขนว่ายน้ าท่าผีเสื้อ การใช้ขาและการใช้

แขนว่ายน้ าท่าผีเสื้อ ว่ายน้ าท่าผีเสื้อระยะสั้น 

รักบี้ฟุตบอล 2  (Rugby Football 2) การเสริมสร้างร่างกาย

กีฬารักบี้ฟุตบอล การเตะลูกรักบี้ การเล่นแบบลัค-มอล แถว

ทุ่ม สกรัม การเล่นทีม วิธีการเล่นเกมรุก เกมรับ การแข่งขัน 

มวยสากล 2 (Boxing 2) กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยสากล การ

อบอุ่นร่างกาย การจัดระยะการชก การรุก การโจมตี การ

ป้องกัน การตอบโต้ การต่อสู้บนเวที 

ฟุตบอล 2 (Football 2) กติกา กรรมการตัดสิน การเล่นใน
ต าแหน่งต่างๆ การท าประตู การเล่นทีม การแข่งขัน 

PE 3005 พลศึกษา 5 (Physical Education 5) 1 (0-2-1)  
       ฟุตบอล (Football) ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬา
ฟุตบอล ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเล่นฟุตบอล กติกาเบื้องต้น สร้าง
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ศึกษาหลักการและวิธีการเล่นฟุตบอล 
และการตัดสินเบื้องต้น ตลอดจน การปลูกฝังทัศนคติที่ดี การ
น าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 
       บาสเกตบอล (Basketball) ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของกีฬาบาสเกตบอล ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเล่นบาสเกตบอล 
กติกาเบื้องต้น ศึกษาหลักการและวิธีการเล่นบาสเกตบอล การ
แข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้น ตลอดจน การปลูกฝังทัศนคติที่
ดี การน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 
       การต่อสู้ด้วยมือเปล่า (1) (Combatives1) (รส.21 – 
150) เรียนรู้และฝึกการใช้อาวุธในร่างกายมนุษย์ การท าลาย
จุดอ่อนต่างๆในร่างกาย การป้องกันหลบหลีก ตอบโต้ และ
ท าลายระยะประชิดได้๔ ทิศทาง ฝึกการเคลื่อนไหว ระเบยีบ 
มารยาทในการฝึก ความปลอดภัยในการฝึก การเป็นผู้ฝึก การ
น าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 

PE 3005 พลศึกษา 5 (Physical Education 5) 1 (0-2-1)  
ว่ายน้ า 5 (Swimming 5 ) การอบอุ่นร่างกาย การว่ายน้ า4ท่า
มาตรฐาน การว่ายน้ าท่าวัดวา (ฟรีสไตล์) การว่ายน้ าท่าคอต้ัง 
การว่ายกบหงาย การว่ายท่าตะแคง การว่ายท่ากรรไกร การ
เดินในน้ า การพยุงตัวในน้ า   
บาสเกตบอล 1 (Basketball 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬา

บาสเกตบอล การอบอุ่นร่างกาย การรับ – ส่งลูก การเลี้ยงลูก

บอลต่ า – สูง การเคลื่อนที่ การยิงประตู 

ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬา

ยูโด/ไอคิโด การอบอุ่นร่างกาย การลงพ้ืน การเคลื่อนที่  การ

เข้าทุ่ม การทุ่มในท่ายืน ทุ่มในท่าล้ม 

วอลเลย์บอล 1  (Volleyball 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬา

วอลเลย์บอล การอบอุ่นร่างกาย ฝึกทักษะท่าเตรียม การ

เคลื่อนที่ พ้ืนฐานการอันเดอร์ลูก การเซ็ท 
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PE 3006 พลศึกษา 6 (Physical Education 6) 1 (0-2-1)  
       รักบี้ฟุตบอล ( Rugby Football) ศึกษาประวัติ 
ประโยชน์ของกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬา
รักบี้ฟุตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษา
อุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
รักบี้ฟุตบอลให้มีความช านาญสูงข้ึน ศึกษาการแข่งขัน และการ
ตัดสินเบื้องต้น ตลอดจน การปลูกฝังทัศนคติที่ดี การน าความรู้
ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 
       วอลเลย์บอล (Volleyball) ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะท่าเตรียมพ้ืนฐานการอันเดอร์
ลูก การเซต การเสริฟ การตบ การสกัดลูกบอลแบบต่างๆ กฎ 
กติกาการแข่งขัน การตัดสินและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การทหารได้อย่างถูกต้อง 

PE 3006 พลศึกษา6 (Physical Education 6) 1 (0-2-1) 
ว่ายน้ า 6 (Swimming 6 ) การด าน้ าลักษณะต่างๆ การเข้าไป
ช่วยคนจมน้ า ท่าประคองผู้จมน้ าเข้าหาฝั่ง การน าผู้จมน้ าข้ึน
บนฝั่ง ลากข้ึนฝั่ง การปฐมพยาบาลคนจมน้ า การแบกเขย่า 
การฝายปอด การแก้ไขตะคริวที่น่องและฝ่าเท้า การกระโดด
หอสูง ๑๐ เมตร การพยุงตัวในน้ า 
บาสเกตบอล 2 (Basketball 2 ) กฎ กติกา มารยาทการเล่น

บาสเกตบอล การยิงประตู การป้องกัน การเคลื่อนที่ หลกัการ

และวิธีการเล่นบาสเกตบอล การแข่งขัน และการตัดสิน 

ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2) การจับล๊อค การต่อสู้ป้องกัน

ตัว การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายกีฬายูโด กติกา ระเบียบ 

มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬายูโด/ไอคิ

โด การต่อสู้แข่งขัน 

วอลเลย์บอล 2 (Volleyball 2 ) การเสิร์ฟ การสกัดกั้นลูกบอล
แบบต่างๆ ต าแหน่งการยืน กฎกติกาการแข่งขัน การตัดสิน 
การแข่งขัน 

PE 4007 พลศึกษา 7 (Physical Education 7) 1 (0-2-1)  
       ตะกร้อ (Takrow) ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬา
ตะกร้อ เซปัก-ตะก้อ ตะกร้อลอดบ่วง ตะกร้อวงใหญ่ ตะกร้อวง
เล็ก และตะกร้อเตะทน ฝึกทักษะพ้ืนฐานการเล่น กฎ กติกา 
การเล่นตะกร้อประเภทต่างๆ การเป็นผู้ตัดสิน การเป็นผู้
ฝึกสอนและการควบคุมเกมและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การทหารได้อย่างถูกต้อง 
       ฟุตซอล (Futsal) ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุต
ซอล ฝึกทักษะพ้ืนฐานของการเล่นฟุตซอลแบบต่างๆ เทคนิค
การเล่นเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแข่งขันและการตัดสินและ
การน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
      โปโลน้ า (Water Polo) ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
กีฬาโปโลน้ า เรียนรู้ฝึกทักษะพ้ืนฐานการว่ายน้ าขณะมีลูกโปโล 
ในรูปแบบต่างๆ การส่ง การรบั ฝึกการลอยตัวในน้ า กฎ กติกา
การแข่งขัน และการตัดสินการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้
อย่างถูกต้อง 
 

PE 4007 พลศึกษา 7 (Physical Education 7) 1 (0-2-1)  
ฟุตซอล 1 (Futsal 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล 
การเดาะบอล การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน เตะหลังเท้า การ
หยุดบอล การครองบอล การเลี้ยงบอลการเล่นลูกด้วยศรษีะ 
การท าประตู 
กอล์ฟ 1 (Golf 1) ประวัติกีฬากอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟตามกฎ 

ลักษณะสนามกอล์ฟมาตรฐาน การอบอุ่นร่างกาย และยืด

กล้ามเน้ือ การจับไม้ การยืน เตรียมตีการข้ึนไม้ การลงไม้ การ

ส่งลูก  การจบวง  การแต่งกาย มารยาทในการเล่นกอล์ฟ การ

ตีลูกด้วยเหล็กกลาง (8, 7, 6) การตีลูกด้วยเหล็กยาว (5, 4, 3) 

การตีลูกด้วยเหล็กสั้น (S,P,9) 

เทนนิส 1 (Tennis 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทนนิส 

การอบอุ่นร่างกาย การจับไม้เทนนิส การสร้างความคุ้นเคยกับ

ลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ การตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ การตี

ลูกวอลเล่ย์ 

สมรรถภาพทางกายกาย 1 (Physical Fitness 1 ) ความหมาย
และองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การฝึกความ
แข็งแรงโดยใช้น้ าหนักตัวเอง การฝึกกลุ่มกล้ามเน้ือหลัง การ
ฝึกกลุ่มกล้ามเน้ือหน้าอก การฝึกกลุ่มกล้ามเน้ือไหล่และแขน 
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การฝึกกลุ่มกล้ามเน้ือขา การฝึกกลุ่มกล้ามเน้ือสะโพก การฝึก
กลุ่มของกล้ามเน้ือหน้าท้อง 

PE 4008 พลศึกษา 8 (Physical Education 8) 1 (0-2-1)  
       กอล์ฟ2 (Golf2) ทบทวนทักษะพ้ืนฐานการเล่นแบบต่างๆ 
ฝึกความช านาญในการตีลูกในลักษณะต่างๆ ฝึกการเล่นใน
สนามจริง กฎ กติกามารยาทในการแข่งขัน และการเป็นผู้
ตัดสินการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
       เทนนิส (Tennis) ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬา
เทนนิส เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐาน การเล่นแบบต่างๆ การแข่งขัน 
กฎ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
เทนนิส และการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
       การจัดการแข่งขันกีฬา (Organization of Sports 
competition) หลักการของการจัดการแข่งขันกีฬา การเขียน
โครงการการจัดการแข่งขันกีฬา รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬา
แบบต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬาสากล การด าเนินการจัดการ
แข่งขันแบบต่างๆและการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่าง
ถูกต้อง 

PE 4008 พลศึกษา 8 (Physical Education 8) 1 (0-2-1)   
ฟุตซอล 2 (Futsal 2) การเล่นในต าแหน่งต่างๆ การเล่นทีม 

การเล่นเกมรุก เกมรับ กฎ กติกาการแข่งขันและการตัดสิน 

การแข่งขัน 

กอล์ฟ 2 (Golf 2 ) การพัตต์ และการตีลูกข้างกรีน การตีลูก

จากอุปสรรค ทราย และอื่นๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ การ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ กติกาในการแข่งขัน 

เทนนิส 2 (Tennis 2 ) การเสริฟและการตบ การเล่นลูกชนิด

ต่างๆ ประเภทเด่ียว ประเภทคู่  การแข่งขัน กฎกติกาการ

แข่งขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์เทนนิส 

สมรรถภาพทางกายกาย 2 (Physical Fitness 2 ) Weight 

Machine และ Free Weight การฝึกความอ่อนตัว การฝึก

ความอดทน การทดสอบร่างกาย 

 

PE 5009 พลศึกษา 9 (Physical Education 9) 1 (0-2-1)  
       แบดมินตัน (Badminton) ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
กีฬาแบดมินตันฝึกทักษะเบื้องต้นการเล่นลูกต่างๆ การเล่น
ประเภทเด่ียว การเล่นประเภทคู่ การแข่งขัน กฎ กติกาการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
       สันทนาการ (Recreation) ความเป็นมาของการ
นันทนาการ ปรัชญา การเป็นผู้น าการจัดกิจกรรมแบบต่างๆ 
การบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบันเทิง เกมน า กิจกรรมเพ่ือการ
แสดงออกถึงการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การทหารได้อย่างถูกต้อง 
 

PE 5009 พลศึกษา9 (Physical Education7) 1 (0-2-1) 
ตะกร้อ (Takrow) ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ การ
อบอุ่นร่างกาย ประเภทกีฬาตะกร้อ การเล่นลูกหน้าเท้า– หลัง
เท้า การเล่นลูกด้วยศรีษะ การเสริฟ การเล่นทีม กฎ กติกา 
การเป็นผู้ตัดสิน การเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสิน การเป็นผู้ก ากับเส้น 
แบดมินตัน (Badminton) ประวัติความเป็นมาของกีฬา
แบดมินตัน การอบอุ่นร่างกาย การจับแร็กเกต และสร้าง
ความคุ้นเคย การต้ังท่าเตรียมเล่นลูก 
การตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ การเคลื่อนที่ในกีฬาแบดมินตัน 
ลูกเสริฟ ลูกหยอด ลูกงัด และลูกตัดหยอด 
การตีลูกสวนดาด การตีลูกแย็ป การรับลูกตบ การตีลูกตบ 
การตีลูกโยนโด่ง (เซฟ)  มารยาทในการเข้าชมการแข่งขัน การ
เล่นประเภทเด่ียว การเล่นประเภทคู่ การแข่งขัน กฎ กติกา
การแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน  
วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) ประวัติความเป็นมา
ของ  Sport Science องค์ประกอบของ  Sport Science 
องค์ประกอบของ Physical fitness 
Endurance  Strenght  Speed Agility Flexibility 
บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายกับ
การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  
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ลีลาศ  (Social Dance ) ประวัติความเป็นมาของกีฬาลีลาศ  
กติกามารยาทในการลีลาศ ประเภทของลีลาศ , ทิศทาง, การ
จับคู่, การใช้สัญญาณมือ, 
การเต้นจังหวะบีกิน (Beguine) 
การเต้นจังหวะวอลซ์, (Waltz)   
การเต้นจังหวะ ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha)  
การเต้นจังหวะแทงโก้ (Tango) 

1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า 1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า 
PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น  
(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย์ สรี
รจิตวิทยาและการรับรู้ สัญชาตญาณและ การเรียนรู้ การจูงใจ
และอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และเชาว์ปัญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ พฤติกรรม
มนุษย์ในสังคม และการดัดแปลงพฤติกรรม 

PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น  
(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ - สัตว์ พัฒนาการ
ของมนุษย์ สรีรจิตวิทยาและการรับรู้ สัญชาตญาณและการ
เรียนรู้ การจูงใจและอารมณ์ บุคลิกภาพกับการปรับตัว ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และเชาว์ปัญญา สุขภาพจิตและจิต
อปกติ รวมทั้งพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม  

PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)  
1 (1-0-2) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม คนกับการเรียนรู้
ทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม การรับรู้ทางสังคม 
ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติใน
สังคมการเมือง กลุ่มและพลวัตกลุ่ม และความแปลกแยกกับ
ผลกระทบทางสังคม 

PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)  
1 (1-0-2) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรู้
และการเรียนรู้ทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสั งคม 
ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติใน
สังคม กลุ่มและพลวัตกลุ่ม รวมทั้งความแปลกแยกกับ
ผลกระทบทางสังคม รวมทั้งการคิดแก้ปัญหาในกรณีศึกษา  

PC 3201 วิชาการนาทหาร (Military Leadership) 2 (2-0-4) 
ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเป็นผู้น าทาง
ทหาร พฤติกรรมของมนุษย์ คุณลักษณะของการเป็นผู้น า หลัก
ของการเป็นผู้น า สิ่งชี้สอบของการเป็นผู้น า ปัญหาเกี่ยวกับ
ลักษณะผู้น า ลักษณะผู้น าหน่วยในระดับกองพันข้ึนไป ลักษณะ
ผู้น าในการรบ 

PC 3201 วิชาการน าทหาร (Military Leadership) 2 (2-0-4) 
ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเป็นผู้น า
ทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย์ คุณลักษณะของการเป็นผู้น า 
หลักของการเป็นผู้น า สิ่งชี้สอบของการเป็นผู้น า ปัญหา
เก่ียวกับลักษณะผู้น า ลักษณะผู้น าหน่วยในระดับกองพันข้ึนไป 
ลักษณะผู้น าในการรบและการศึกษาคุณลักษณะผู้น าในยุค
ปัจจุบัน 

PC 4103 วิชาจิตวิทยาในการปกครอง  
(Psychology in Administration) 1 (1-0-2) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาในการปกครอง แนวคิด ทฤษฎี
หลักการผู้น า หลักการปฏิบัติต่อคนในปกครอง หลักการปฏิบัติ
หน้าที่และหลักราชการ สันติวิธีและการประนีประนอม 
จิตวิทยาในการปกครองและการบริหารงานทหาร 

PC 4103 วิชาจิตวิทยาการปกครองทางทหาร 
(Military Psychology and Administration) 1 (1-0-2) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎี
หลักการผู้น า หลักการปฏิบัติต่อก าลังพลและผู้ใต้บังคับบัญชา 
หลักการปฏิบั ติหน้าที่และหลักราชการ จิตวิทยาในการ
ปกครองและการบริหารงานทหาร รวมทั้งการศึกษาหลักการ
ปกครองของพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์จอมทัพไทย และ
การสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง  
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PC 4301 วิชาครูทหาร (Military Instructor)   2 (2-0-4) 
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอนโดยทั่วไป ข้ัน
การสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู เครื่องช่วยฝึก 
(สอน) การจัดการฝึก การประมาณสถานการณ์การฝึก การ
ก าหนดการฝึกและตารางก าหนดการฝึก การรักษามาตรฐาน
การฝึก การคัดเลือกครูและการฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึก
ครู กรรมวิธีต่อทหารใหม่ 

PC 4301 วิชาครูทหาร (Military Instructor)   2 (2-0-4) 
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอนโดยทั่วไป ข้ัน
การสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู เครื่องช่วยฝึก 
(สอน) การจัดการฝึก การประมาณสถานการณ์การฝึก การ
ก าหนดการฝึกและตารางก าหนดการฝึก การรักษามาตรฐาน
การฝึก การคัดเลือกครูและการฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึก
ครู กรรมวิธีต่อทหารใหม่ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสอน 

PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)  
1 (1-0-2) 
การซักถาม (ฝึกปฏิบั ติ) การฝึกพูดวิพากษ์ วิจารณ์ การ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยา การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)  
1 (1-0-2) 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการท างาน การ
บริหารก าลังพลโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยา การ
เลือกคู่ครองกับการปรับตัว การรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ และรู้จัก
เลือกรับเน้ือหาของสื่อ สามารถวิเคราะห์และต้ังค าถามกับสิ่งที่
สื่อน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการทหาร และสามารถสร้าง
ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาจิตวิทยาประยุกต์   

CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry)     3 (3-0-6) 
มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว 
ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคม ีสมดุลไอออน จลนศาสตร์เคม ี
พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะ
ทรานซิชัน 

CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry)      3 (3-0-6)    
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนศาสตร์
เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะทรานสชิันและ
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน 

MA 1001 แคลคูลสั 1 (Calculus 1)  3(3-0-6) 
ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และการประยุกต์ของ
อนุพันธ์  ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตปริพันธ์จ ากัดเขต เทคนิคการหา
ปริพันธ์ และการประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต การหาลิมิตของ
ฟังก์ชัน รูปแบบไม่ก าหนดโดยใช้กฎของโลปิตาล และการหา
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 

MA 1001 แคลคูลสั 1 (Calculus 1)  3(3-0-6) 
ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์
ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต เทคนิค
การหาปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต การ
ประมาณค่าปริพันธ์ การหาลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่ก าหนด
โดยใช้กฎของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 

MA 2002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)  3(3-0-6) 
ล าดับและอนุกรมอนันต์  การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรม
อนันต์ พิกัดเชิงข้ัว เวกเตอร์ ปริภูมิสามมิติ  ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ์

MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)  3(3-0-6) 
ล าดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรม
อนันต์ อนุกรมเทย์เลอร์ พิกัดเชิงข้ัว เวกเตอร์ เส้นตรง และ 
ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความ
ต่อเน่ือง และ อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร และ
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ์

MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3)  3(3-0-6) MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3)  3(3-0-6) 
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เส้นตรง และระนาบในปริภูมิสามมิติ  ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และ
การประยุกต์  อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร   
ปริพันธ์สองชั้น ปริพันธ์สามชั้น ปริพันธ์ตามเส้น ทฤษฎีบทของ
กรีน ปริพันธ์ตามพ้ืนผิว ทฤษฎีบทสโตกส์ ทฤษฎีบทไดเวอร์
เจนต์ ไดเวอร์เจนต์และเคิร์ล  ความรู้เบื้องต้นของสมการเชิง
อนุพันธ์และการประยุกต์ 

ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการ
ประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้นและการประยุกต์ แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันเวกเตอร์ และความรู้เบื้องต้นของสมการเชิงอนุพันธ์
และการประยุกต์ 

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)  3 (3-0-6) 
กลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น 

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)  3 (3-0-6)                                                              
เวกเตอร์ แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตัม 
กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน อุณหพลศาสตร์ เสียง การสั่น
และคลื่น คลื่นเสียง 

PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2)   3 (3-0-6) 
วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1001 
หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร ์ฟิสิกส์แผน
ใหม่ 

PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2)  3 (3-0-6)                                                   
วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
หลักการ เบื้ อ ง ต้นของแม่ เหล็ ก ไฟฟ้า  สนามแม่ เหล็ ก 
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ กฎของแอมแปร์ กฎของฟาราเดย์ 
วงจร ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ  พ้ืนฐานท าง
อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ 

PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
(General Physics Laboratory 2)  1 (0-2-1) 
วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1002 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2 

PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  
(General Physics Laboratory 2)  1 (0-2-1) 
วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2 

 
การเปล่ียนแปลงสังเขปรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาทหาร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
1.1 กลุ่มวิชาทหาร 
- MS 1001 กองทัพบกและเหล่าทหาร (Organization Royal 
Thai Army and Branch of Service) 1 (1-0-2) 
     ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดส่วนราชการ และเหล่า
ทหารของกองทัพบก บทบาท และพันธกิจของเหล่าทหารของ
กองทัพบก ทั้งในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงที่ต้ังของ
หน่วยทหาร และความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหารของกองทัพบก 
 

1.1 กลุ่มวิชาทหาร 
-MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military Science 1) 3 (2-2-5)  
     กองทัพบกและเหล่าทหาร 
     (Organization of the Royal Thai Army and Army 
Branches) 
     ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจ การจัดส่วนราชการ และเหล่าทหาร
ของกองทัพบก บทบาทและพันธกิจของเหล่าทหารของ
กองทัพบก ทั้งในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงที่ต้ังของ
หน่วยทหาร และความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหารของ
กองทัพบก 
     การติดต่อสื่อสาร (Communications) 
     ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องต้นของการติดต่อสื่อสาร 
การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การรักษาความปลอดภัยในการ
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สื่อสาร ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์ หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ 
การสื่อสารประเภทสาย การสื่อสารประเภทวิทยุ 
     ช่างสนาม วัตถุระเบิดและการท าลาย (Sapper 
,Explosives and Demolitions) 
      ศึกษาหลักการเบื้องต้นเก่ียวกับ ป้อมสนาม การเลือกที่
มั่นและที่ต้ังอาวุธเร่งด่วน ท่ีต้ังอาวุธแบบประณีต คู การสร้างคู
และการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร้างเครื่องกดี
ขวางต่อต้านบุคคล เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ การ
พรางบุคคล ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ท่ีต้ัง
กองบัญชาการและต าบลส่งก าลงั คุณลักษณะของวัตถุระเบิด
ทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะและการท างาน
ของทุ่นระเบิดและกับระเบิดการติดต้ังและการรื้อถอนกับ
ระเบิด การตรวจค้นและการรื้อถอนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิด
และการผ่านสนามทุ่นระบิด 
     อาวุธประจ ากาย (Individual Weapon System) 

     ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีด
ความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการท างานและการใช้งาน 
ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติ
บ ารุง การแก้ไขเหตุติดขัด การใช้ศูนย์ การเล็ง การลั่นไก การ
บรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การต้ังศูนย์รบ ท่ายิง 
ของอาวุธประจ ากายและอาวุธเพ่ือความมุ่งหมายพิเศษ และ
การยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
     ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและส่วนส าคัญ ขีด
ความสามารถและการใช้ ลักษณะในการท างานของลูกระเบิด
ขว้างและพลุสัญญาณ หลักพ้ืนฐานการฝึกการขว้างลูกระเบิด
ขว้าง 
     การปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร  
     ( Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and 
Military Hygiene) 
     ศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตร์ทหารที่จ าเป็น ส าหรับการใช้
ชีวิตประจ าวันและในสนามรบ อย่างปลอดภัยจากเชื้อโรค 
อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่างๆ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือ
เบื้องต้นให้กับตนเองและเพ่ือนทหารที่อยู่ในสนามรบได้ 

-MS 1002 อาวุธประจ ากาย (Infantryman Weapons)  
2 (2-1-5) 
      ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีด
ความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการท างานและการใช้งาน 

-MS 1002 วิชาทหาร 2 (Military Science 2) 3 (2-2-5) 
       การข่าวเบื้องต้น ( Basic Military Intelligence ) 
        ศึกษาเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การ
รักษาความลับของทางราชการ การรักษาความปลอดภัย
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ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติ
บ ารุง การแก้ไขเหตุติดขัด การใช้ศูนย์ การเล็ง การลั่นไก การ
บรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การต้ังศูนย์รบ ท่ายิง 
ของอาวุธประจ ากายและอาวุธเพ่ือความมุ่งหมายพิเศษ และ
การยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
      ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและส่วนส าคัญ ขีด
ความสามารถและการใช้ ลักษณะในการท างานของลูกระเบิด
ขว้างและพลุสัญญาณ หลักพ้ืนฐานการฝึกการขว้างลูกระเบิด
ขว้าง 
 

เกี่ยวกับบุคคล เอกสาร สถานที่ การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิด
การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบั ติการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการด าเนินการรับ-ส่งข่าว  
       แผนที่ (Land Navigation)  
       ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ในแผนที่  ระบบกริดทางทหาร และ วิ ธีการอ่ านค่าพิกัด 
สัญลักษณ์ทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ 
ทิศทาง มุมภาค การฝึกวิเคราะห์ภูมิประเทศบนแผนที่
ประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติกและการใช้งาน
ประกอบแผนที่ การเดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบต่าง ๆ การ
ใช้แผนที่และเข็มทิศประกอบภูมิประเทศ การเดินแผนที่
ประกอบภูมิประเทศ การก าหนดจุดที่อยู่ของตนเองและที่
หมาย เครื่องหมายทางทหาร แผ่นบริวาร การศึกษาเครื่องมือ
ที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการหาพิกัดด้วยดาวเทียม 
       บุคคลท าการรบและการฝึกทางยุทธวิ ธี  (Soldier 
Combat Skills and Tactics) 
       ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การพรางและการ
สร้างที่มั่นรบ การรายงานข่าวสารและการจ าแนกอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก บุคคลท าการรบในเวลา
กลางวันและกลางคืน การฝึกบุคคลเบื้องต้นทางยุทธวิธี หน้าท่ี
เฉพาะทางเทคนิค 
       สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์  
       ( Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear 
(CBRN) Warfare) 
       ศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางด้าน เคมี 
ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.) มีความรู้ในด้านการป้องกันทาง
การแพทย์ การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน และ อาวุธเพลิง 

 - MS 2003 การปฏิบัติการของทหารช่าง (Engineer 
Operations)  1 (1-0-2) 
       ศึกษาเกี่ยวกับประวัติทหารช่างของกองทัพบกไทย 
ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถของหน่วยทหารช่างในระดับ
ต่างๆ ของกองทัพบก หลักการสนับสนุนการรบของทหารช่าง 
ในการสนับสนุนการรบด้วยวิธีรุก รับ ร่นถอย และการสนับสนุน
การรบในกรณีที่ทหารช่างต้องจัดก าลังเข้าท าการรบอย่างทหาร
ราบ 
 

-MS 2003 วิชาทหาร 3 (Military Science 3) 3 (2-2-5) 
       อาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์  
       (Unit Weapon Systems and Fire Control) 
       ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีด
ความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการท างานและการใช้งาน 
ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติ
บ ารุง การแก้ไขเหตุติดขัด การฝึกใช้กล้องเล็งและเครื่องเล็ง 
การฝึกหน้าที่พลประจ าปืนและพลประจ าเครื่องยิงของอา วุธ
ประจ าหน่วย และอาวุธต่อสู้รถถัง 
      ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 
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       (Field Artillery and Air Defense Artillery) 
      ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารปืนใหญ่ 
คุณลักษณะของทหารปืนใหญ่สนาม การจัดหน่วยทหารปืนใหญ่
ในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่สนาม 
การจัดทหารปืนใหญ่สนามเข้าท าการรบ การบังคับบัญชาและ
การควบคุม การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่และศัพท์ที่ใช้ใน
ส่วนยิง 
       ภารกิจและการจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศของ
ประเทศไทย ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองพันทหารปืน
ใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยานของกองทัพบกไทย ระบบเรดาห์ในการป้องกันภัย
ทางอากาศของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และ
อาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยาน 

- MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Squad 
Tactics) 3 (2-2-5) 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล่าทหารราบ 
ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบการน าหน่วยและการ
ออกค าสั่งในระดับหมู่ปืนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ
(OCOKA) และแง่คิดทางทหาร (METT-T)  การฝึกท าการรบ 
หมู่และหมวดปืนเล็กในการรบข้ันพ้ืนฐาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ 

-MS 2004 วิชาทหาร 4 ( Military Science 4 )  3 (2-2-5) 
ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ( Infantry Rifle Squad Tactics ) 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล่าทหารราบ 
ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบการน าหน่วยและการ
ออกค าสั่งในระดับหมู่ปืนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ 
(OCOKA) และแง่คิดทางทหาร (METT-T) การฝึกท าการรบ 
หมู่และหมวดปืนเล็กในการรบข้ันพ้ืนฐาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ 
ทหารม้าและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ (Cavalry and Weapon 
Systems Employment) 
ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ การแบ่งประเภท คุณลักษณะ 
ขีดความสามารถ และหลักนิยมของเหล่าทหารม้า การจัดกอง
พลทหารม้า กรมทหารม้ามาตรฐาน กองพันทหารม้ารถถัง กอง
พันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารม้าลาดตระเวน 
รวมทั้ง ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถของยานรบ
ในเหล่าทหารม้า การข่ีม้าเบื้องต้น หลักยิงและตรวจการณ์ พล
ประจ ารถถัง และอาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง 

  - MS 3005 ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด  
(Calvary Platoon Tactics)  1 (1-1-3) 
       ศึกษาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวด
ทหารม้า ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง, หมวด
ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารม้าลาดตระเวน ใน

-MS 3005 วิชาทหาร 5 (Military Science 5) 3 (2-2-5) 
        ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle Platoon 
Tactics)  
        ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหน่วยของหมวดปืนเล็ก  
และ หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ในกรอบ
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การเข้าตี ต้ังรับ และร่นถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารม้า
ลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป้องกัน 
และเฝ้าตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ  
      ( มี ย้ายเข้าไปอยู่ใน MS 3006 ) 
 

ของกองร้อยอาวุธเบา ระเบียบการน าหน่วยและค าสั่งยุทธการ
ระดับหมวดปืนเล็ก การแก้ไขปัญหาในภูมิประเทศจ าลอง การ
รบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ การรบด้วยวิธีร่นถอย ทหาร
ราบยานเกราะ การปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ การ
ลาดตระเวน 
        ประวัติศาสตร์การสงครามสากล (International 
History of the Military Art) 
         ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล  พระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช แม่ทัพฮันนิบาล แม่ทัพจูเลียสซีซ่าร์ 
จักรพรรดิเจงกิสข่าน พระเจ้าเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโป
เลียนโปนาปาร์ด สงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ 
สงครามเกาหลี สงครามอ่าวเปอร์เซีย การปฏิบัติการเพ่ือ
สันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ 

     - MS 3006 การสื่อสารทางยุทธวิธี (Tactical 
Communications)   1 (1-0-2) 
       ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด และความรับผิดชอบของ
ทหารสื่อสารกองพล การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของทหาร
สื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนทางการ
สื่อสาร 
 

-MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science 6)  3 (2-2-5) 
     ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics)  
        ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับ
หมวดทหารม้า ทั้ง ๓ ประเภท ได้แก่ ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง 
, หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารม้า
ลาดตระเวน ในการเข้าตี ต้ังรับ และร่นถอย ยุทธวิธีของหมวด
ทหารม้าลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวัง
ป้องกัน และเฝ้าตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ 
       ภูมิศาสตร์ทหาร (Military Geography) 
   ศึกษาเกี่ ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทาง
ธรรมชาติ  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร 
รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนในพ้ืนที่ของแต่ละกองทัพภาค และ
ช่องทางที่ส าคัญตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
       ประวัติศาสตร์การสงครามไทย (Thai History of the 
Military Art) 
       ศึกษาเกี่ ยวกับความเป็นมาของชนชา ติไทยและ
การทหารยุคต่างๆ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของไทยสมัยสุโขทัย
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร 
ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย หลักการรบ ต าราพิชัยสงคราม 
และการสงครามครั้งส าคัญๆ ของไทย การเสียดินแดน ประวัติ
บุคคลส าคัญ แม่ทัพนายกอง การด าเนินกลยุทธ กลศึก 
บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม การพัฒนายุทธวิ ธี
และอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนแนวความคิดในการท า
สงครามของนักรบในอดีต  



 

 

 


