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Bachelor of Science Program in Science and Technology 

(Modified Program 2018)  

(English Program) 

 

Name of Educational Institute  Chulachomklao Royal Military Academy 

Campus/Faculty/Department Academic Division,  

     Department of Physics /    

     Department of Chemistry /    

     Department of Environmental Science   

        

Section 1 : 

General Information 

 

1.1 Name of the Program   

Thai :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรPและเทคโนโลยี  

           (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)  

     English  :  Bachelor of Science Program in Science and  

   Technology (English Program) 

 

1.2 Degree and Major 

Full Name (Thai)            :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรPและเทคโนโลยี) 

                 (English)          :  Bachelor of Science (Science and Technology) 

Abbreviation (Thai)         :  วท.บ. (วิทยาศาสตรPและเทคโนโลยี)     

                 (English)    :  B.S. (Science and Technology) 

        

1.3 Major Field 

None 

 

1.4 Total Credits 

175 credits  
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1.5 Program Characteristics  

1.5.1 Type / Model  

Bachelor Degree, Five-year Program  

1.5.2 Language  

English   

1.5.3 Recruitment  

The Army pre-cadets of the Armed Forces Academies Preparatory School.  

1.5.4 Collaboration with Other Institutions 

Specific Curriculum for Chulachomklao Royal Military Academy only.  

     1.5.5 Degree conferment 

One degree with one major. 

 

1.6 Program status and approval 

1.6.1 The Bachelor of Science in Science and Technology (English Program) is 

approved by School Council, Chulachomklao Royal Military Academy (the 2nd council 

meeting) in December 18, 2019 

1.6.2 The Bachelor of Science in Science and Technology (English Program) is 

approved by Council of Military Education, Ministry of Defense in January 22, 2020.  

1.6.3 Starting on the 1st semester of academic year 2018 and onwards.   

  

1.7 Curriculum Reediness 

     The curriculum from the program is readily implemented or promoted its quality 

and standard according to criteria set by Thai Qualification Framework for the Bachelor 

Degree in Sciences Major starting on academic year 2018.    

  

1.8 Professional Career 

     The main commissioned officer, who has knowledge in science and technology,   

can be a commander who can lead the military units at the combat operations level
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   3.3.1.5 Study plan 

        

 

 

 

Academic Course Year 1 

Semester 1 

Code Course Title Credits 

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

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

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

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

LG 1001E Thai 1 1 (0-2-1) 

LG 1101E English 1 1 (0-2-1) 

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

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

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

Total 18 (13-10-31) 

Academic Course Year 1 

Semester 2 

Code Course Title Credits 

MA 1002E Calculus 2 3 (3-0-6) 

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

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

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

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

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

LG 1102E English 2 1 (0-2-1) 

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

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

Total 18 (13-10-31) 
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Academic Course Year 1 

Field Training 

Code Course Title Weeks 

FT 1101 Field Training 1  

 TCCC and Military Hygiene Training 1 week 

 CBRN warfare Training 1 week 

 Communications Training 1 week 

 Sapper, Explosives and Demolition Training 2 weeks 

 Individual Weapon System Training 2 weeks 

 Soldier Combat Skills and Tactics Training 3 weeks 

Total 10 weeks 

Academic Course Year 2 

Semester 1 

Code Course Title Credits 

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

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

SS 2105E Basic Economics 2 (2-0-4) 

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

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

LG 2001E Personality Development and Speaking skill 1 (0-2-1) 

LG 2103E English 3 1 (0-2-1) 

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

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

Total 18 (12-13-31) 
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Academic Course Year 2 

Semester 2 

Code Course Title Credits 

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

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

MA 2007E Principle of Statistics 3 (3-0-6) 

TS 2001E Technology for Everyday Life 3 (3-0-6) 

LG 2104E English 4 1 (0-2-1) 

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

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

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

Total 19 (15-8-34) 

Academic Course Year 2 

Field Training 

Code Course Title Weeks 

FT 2102E Field Training 2  

 Unit Weapon Systems and Fire Control Training     2 weeks 

 Infantry Rifle Squad Tactics Training 4 weeks 

 Cavalry Weapon Systems Employment Training     1 week 

 Field Artillery and Air Defense Artillery Training 2 weeks 

 Military Vehicles Training 1 week 

Total 10 weeks 
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Academic Course Year 3 

Semester 2 

Code Course Title Credits 

ES 3104E Geology and Atmospheric Science 3 (3-0-6) 

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

TS 3801E Research Methodology 2 (2-0-4) 

TS 3802E Seminar 1 (0-2-1) 

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

XX 5xxxE Elective Specific Course 2 3 (3-0-6) 

LG 3106E English 6 1 (0-2-1) 

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

PE 3000E Physical Education 6 1 (0-2-1) 

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

Total 21 (17-8-38) 

Academic Course Year 3 

Semester 1 

Code Course Title Credits 

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

ES 3301E Introduction to Geographic Information 

System 

3 (2-2-5) 

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

CS 3002E  Computer for Application in Science 3 (3-0-6) 

XX 5xxxE Elective Specific Course 1 3 (3-0-6) 

LG 3105E English 5 1 (0-2-1) 

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

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

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

Total 20 (15-10-35) 
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Academic Course Year 4 

Semester 1 

Code Course Title Credits 

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

TS 4803E Senior Project 1 2 (0-6-3) 

XX 5xxxE Elective Specific Course 3 3 (3-0-6) 

XX xxxxE Free Elective Course 1 3 (3-0-6) 

LG 4107E English 7 1 (0-2-1) 

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

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

MS 4007E Military Science 7 3 (2-2-5) 

Total 18 (13-12-32) 

Academic Course Year 3 

Field Training 

Code Course Title Weeks 

FT 3103E Field Training 3  

 Infantry Rifle Platoon Tactics Training 3 weeks 

 Cavalry Platoon Tactics Training 2 weeks 

 Airborne Course 5 weeks 

Total 10 weeks 
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Academic Course Year 4 

Semester 2 

Code Course Title Credits 

TS 4804E Senior Project 2 1 (0-3-2) 

HI 4105E Southeast Asian History 3 (3-0-6) 

LG 4002E Thai 2 1 (0-2-1) 

SS 4004E Military Law and Essential Law in 

Military Service 

3 (3-0-6) 

XX xxxxE Free Elective Course 2 3 (3-0-6) 

LG 4108E English 8 1 (0-2-1) 

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

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

MS 4008E Military Science 8 3 (2-2-5) 

Total 17 (12-11-30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academic Course Year 4 

Field Training 

Code Course Title Weeks 

FT 4104E Field Training 4  

 Ranger Course      10 weeks 

Total 10 weeks 
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Academic Course Year 5 

Semester 1 

Code Course Title Credits 

EE 5401E Introduction to Information Technology 3 (3-0-6) 

ME 5602E Basic Automotive 3 (2-2-5) 

TS 5201E Energy Technology 3 (3-0-6) 

SS 5300E Principles of Development 3 (3-0-6) 

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

LG 5109E English 9 2 (0-4-2) 

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

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

MS 5009E Military Science 9 3 (2-2-5) 

Total 21 (16-10-37) 

Academic Course Year 5 

Semester 2 

Code Course Title Credits 

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

MS 5010E Military Science 11 2 weeks 

Total 5 (3-4-8) 
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3.3.1.6 Course Descriptions 

             Appendix B

Academic Course Year 5 

Field Training 

Code Course Title Weeks 

FT 5105E Field Training 5  

 Arm Training in Contiguous Situation 1 week 

 Task Force Operations Training 1 week 

 Small Unit Tactics Training 2 weeks 

 Cadet Troop Leader Training in Army Units  4 weeks 

Total 8 weeks 
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3.3.2 Name, Position, Education Background and Qualifications of Faculty Members 

 3.3.2.1 Discipline Faculties 

       No. 

 

Name 

Degree (Major), 

Institute, Country, 
Graduated year 

      Research and 

     Publications 

   Teaching Load  

     Course No :  

     Hour per week 

      Present 

       Specified in 

     the  

      Discipline 

 

1 Col. Panitta Panyadilog 

- B.S. (Environmental Science), Thammasart  

University, 1990 

- M.S. (Environmental Science), 

University  of  New  Haven, USA, 1997 

- P. Panyadilog, The Integration of Phytoremediation 

and Fenton Oxidation for Trinitrotoluene –  

contaminated Water Treatment, CRMA Journal,  

Vol.17, 2019. 

CH 1001E : 3 

CH 1002E : 1 

CH 2601E : 3 

CH 5607E : 3 

TS 4803E : 2 

CH 1001E : 3 

CH 1002E : 1 

CH 2601E : 3 

CH 5607E : 3 

TS 4803E : 2 

2 

 

Maj. Chat Chantjaroen 

- B.S. (Physics), Virginia Military Institute, USA, 2003 

- M.S. (Engineering Mechanics), Virginia  

Polytechnic Institute and State University, USA, 2005 

- Ph.D. Physics, Montana State University, USA, 2017 

- Maj. Chat Chantjaroen, Singly-Resonant OPO for  

CO2/ CH4 DIAL Transmitter for Use in Atmospheric 

Studies., CRMA Journal, Vol. 16, 2018. 

PH 1001E : 3 

PH 1002E : 1 

PH 1003E : 3 

PH 1004E : 1 

TS 4803E : 6 

TS 4804E : 3 

PH 1001E : 3 

PH 1002E : 1 

PH 1003E : 3 

PH 1004E : 1 

TS 4803E : 6 

TS 4804E : 3 
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       No. 

 

Name 

Degree (Major), 

Institute, Country, 

Graduated year 

      Research and 

     Publications 

   Teaching Load  

     Course No :  

     Hour per week 

      Present 

       Specified in 

     the  

      Discipline 

 

      3 Lt.Col. Amornthep Somraj 

- B.E. (Applied Chemistry), National Defense 

Academy, Japan, 2004 

- M.Sci & En. (Materials Engineering), National 

Defense Academy, Japan, 2006 

- Ph.D. (Equipment and Structural Engineering), 

National Defense Academy, Japan, 2016 

- A. Somraj, K. Fujikake, and B. Li, Study on Dynamic  

Shear Resistance of RC Beams, Applied Mechanics 

and Materials, Vol.566, pp. 211-216, 2014. 

- A. Somraj, K. Fujikake and B. Li, Influence of 

loading positions on dynamic shear failure 

behaviors of RC beams, Journal of Structural 

Engineering, Japan Society of Civil Engineers, Vol. 

62A, pp. 1124 -1134, 2016 (in Japanese). 

- A. Somraj, K. Fujikake and B. Li, Study on dynamic 

shear resistance of RC beams based on dynamic 

modified compression field theory, Journal of Japan 

Society of Civil Engineers Ser. E2 (Materials 

and Concrete Structures), Vol.72, No.2, pp.181-195, 

2016 (in Japanese). 

CH 1002E : 1 

CH 3602E : 3 

CH 4603E : 3 

CH 5606E : 3 

CH 5618E : 3 

CH 5613E : 3 

TS 3802E : 2 

TS 4803E : 2 

TS 4804E : 2 

CH 1002E : 1 

CH 3602E : 3 

CH 4603E : 3 

CH 5606E : 3 

CH 5618E : 3 

CH 5613E : 3 

TS 3802E : 2 

TS 4803E : 2 

TS 4804E : 2 
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       No. 

 

Name 

Degree (Major), 

Institute, Country, 

Graduated year 

      Research and 

     Publications 

   Teaching Load  

     Course No :  

     Hour per week 

      Present 

       Specified in 

     the  

      Discipline 

 

      

     4 

Maj. Pravit Tongpoon 

- B.E. (Applied Physics), National Defense Academy, 

Japan, 2009 

- M.Sci & En. (Applied Physics), National Defense 

Academy, Japan, 2011 

- P. Tongpoon, An Adaptively Biased Linear MOS 

Trans-conductor of Low Power Application, CRMA 

Journal, Vol.17, 2019. 

       PH 1001E : 3 

       PH 1002E : 1 

                                  PH 1003E : 3 

                                  PH 1004E : 1 

                                  TS 3102E : 3 

      PH 1001E : 3 

PH 1002E : 1 

PH 1003E : 3 

PH 1004E : 1 

TS 3102E : 3 

     5 

 

Capt.  Suchart Klaikaew 

- B.S. (Applied Chemistry for Military),  
Chulachomklao Royal Military Academy, 2012 

- M.Sc. (Energy System Engineering), Northeastern 

University, USA, 2018 

- S. Klaikaew, A.Chapliskaya and T.My Tran,  How 

can cities couple greening and regeneration actions 

with the decarbonization of their supply chains?, 

Climate KIC Journal, European Institute of 

Innovation and Technology (EIT), Annual Report, 

2019. 

- S. Klaikaew, The Future of Engineering Education, 

Sensor Expo Conference, The McEnery Convention 

Center, San Jose, CA, USA, June 26-28, 2018. 

- S. Klaikaew, System test and Prototyping fixture for 

solar systems research integration, Fraunhofer CSE, 

CH 4603E : 3 

CH 3602E : 3 

CH 2601E : 3 

CH 5621E : 3 

CH 1001E : 3 

CH 1002E : 1 

CH 4603E : 3 

CH 3602E : 3 

CH 2601E : 3 

CH 5621E : 3 

CH 1001E : 3 

CH 1002E : 1 

 

 

 

 



 
32  

 
 

 

 

 

       No. 

 

Name 

Degree (Major), 

Institute, Country, 
Graduated year 

      Research and 

     Publications 

   Teaching Load  

     Course No :  

     Hour per week 

      Present 

       Specified in 

     the  

      Discipline 

 

  Department of Energy SunShot Initiative for the 

Plug and Play photovoltaic system for American 

Homes. IEEE Journal Volume: 11, Issue: 4, Dec. 

2017, PP. 2782 – 2804, 2017 

- M. Badami, S. Klaikaew, and A. Portoraro, 

Experimental tests of a small-scale turbine with a 

liquid desiccant cooling system, IEEE Journal, 

Dipartimento di Energetica, Politecnico di Torino, 

Torino, Italy, Volume 37, PP 1069-1078, PP.998,  

2017. 
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 3.3.2.2 Full-time Lecturer 

No. 
Name 

Degree (Major), Institute, Country, Graduated Year 
Department, 

Division 
Course taught in the discipline : Credits 

1 Col. Kriangkrai Nityasuddhi 

  - B.Ed. (Physics), Nakhon Ratchasima Teacher College, 1984 

  - M.Ed. (Physics), Srinakharinwirot University, 1987 

Department of 

Physics, 

Academic Division 

PH 5110E Astronomy and Space Technology 3 : 3 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1004E General Physics Laboratory 2 : 1 

2 Col. Natporn Sataporn 

  - M.Ed. (Education  Measurement), Srinakharinwirot University, 1991 

  - M.A. (Science Teaching (Physics)), Sukhothaithammathirat Open 

University, 2008 

Department of 

Physics,  

Academic Division 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1004E General Physics Laboratory 2 : 1 

3 Col. Chumnarn  Sumpaopokla 

  - B.S. (Physics), Ramkhamhaeng University, 1986 

  - M.S. (Applied Physics), King Mongkut’s Institute of Technology 

Ladkrabang, 1999 

Department of 

Physics, 

 Academic Division 

PH 1001E General Physics 1 : 3 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1003E  General Physics 2 : 3 

PH 1004E General Physics Laboratory 2 : 1 

4 Col. Thanya Phorang 

  - B.Sc. (Industrial Technology), PranaKorn Teachers College, 2000 

  - M.Ed. (Curriculum and Instruction), Sukhothai Thammathirat Open 

University, 2008 

Department of 

Physics,  

Academic Division 

 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1004E General Physics Laboratory 2 :  1 
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No. 
Name 

Degree (Major), Institute, Country, Graduated Year 
Department, 

Division 
Course taught in the discipline : Credits 

5 

Col. Suwatwong Janchaysang 

  - B.S. (Physics), Virginia Military Institute, USA, 1999 

  - M.S. (Optics), University of Rochester, USA, 2001 

  - Ph.D. (Applied Physics), King Mongkut’s Institute of Technology 

Ladkrabang, 2013 

 

Department of 

Physics, 

Academic Division 

 

 

 

 

 

PH 1001E  General Physics 1 : 3 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1003E  General Physics 2 : 3 

PH 1004E General Physics Laboratory 2  : 1 

PH 5108E Astronomy and Space Technology 1 : 3 

PH5 109E Astronomy and Space Technology 2 : 3 

TS 4803E Senior Project 1 : 2 

TS 4804E Senior Project 2 : 1 

6 Col. Pattarapol Weawsorn 

  - B.S. (Physics), Norwich University (Military College of Vermont), USA, 

2002 

  - M.S. (Physics), University of South Carolina, USA, 2004 

Department of 

Physics,  

Academic Division 

 

PH 1001E  General Physics 1 : 3 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1003E  General Physics  2 : 3 

PH 1004E General Physics Laboratory 2  : 1 

TS 3801E Research Methodology : 3 

7 Maj. Puwadet Sutipanya 

  - B.S. (Applied Physics), National Defense Academy, Japan, 2009 

  - M.S.( Applied Physics), National Defense Academy, Japan, 2011 

Department of 

Physics,  

Academic Division 

PH 1001E General Physics  1 : 3 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1003E General Physics 2 : 3 

PH 1004E General Physics Laboratory 2 : 1 
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No. 
Name 

Degree (Major), Institute, Country, Graduated Year 
Department, 

Division 
Course taught in the discipline : Credits 

8 Col. Apiruk Sangkrasin 

  - B.S. (Electrical Engineering), National Defense Academy, Japan, 

2005 

  - M.S. (Physics), National Defense Academy, Japan, 2007 

Department of 

Physics, Academic 

Division 

 

PH 1001E General Physics 1 : 3 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1003E General Physics 2 : 3 

PH 1004E General Physics Laboratory 2 : 1 

TS 3102E Basic Technology 2 :  2 

9 Maj. Nawapong Unsuree 

  - B.S. (Physics), The Military College of South Carolina (The Citadel), 

USA, 2007 

  - M.S. (Physics), Virginia Polytechnic Institute and State University, 

USA, 2008 

Department of 

Physics,  

Academic Division 

 

PH 1001E  General Physics 1 : 3 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1003E  General Physics 2 : 3 

PH 1004E General Physics Laboratory 2 : 1 

10 Maj. Phenthai Phinmuang 

  - B.S. (Physics), Srinakharinwirot University, 2000 

  - M.S. (Physics), Chulalongkorn  University, 2004 

Department of 

Physics,  

Academic Division 

 

PH 1001E General Physics 1 : 3 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1003E General Physics 2 : 3 

PH 1004E General Physics Laboratory 2 : 1 

11 2nd.Lt. Chanwit kataphiniharn 

  - B.S. (Industrial physics and Medical Instrumentation),                

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, 2015 

Department of 

Physics,  

Academic Division 

 

PH 1001E General Physics  1 : 3 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 : 1 

PH 1003E General Physics 2 : 3 

PH 1004E General Physics Laboratory 2 : 1 
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No. 
Name 

Degree (Major), Institute, Country, Graduated Year 
Department, 

Division 
Course taught in the discipline : Credits 

 
- M.S. (Applied Physics),King Mongkut’s University of Technology 

North Bangkok, 2017 
 

PH 5108E Astronomy and Space Technology 1 : 3 

PH 5109E Astronomy and Space Technology 2 : 3 

12 Col. Panitta Panyadilog 

  - B.S. (Environmental  Science), Thammasart University, 1990 

  - M.S. (Environmental  Science), University of New Haven, USA, 1997 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

 

CH 1001E General Chemistry : 3 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 5606E Explosive Safety and Protection : 3 

CH 5607E Chemical Weapons and Biological Weapons : 3 

13 Col. Ruangsak Yucha  

  - B.S. (Chemistry), Chulalongkorn University, 1995 

  - M.S. (Chemistry), Chulalongkorn University, 2003 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

CH 1001E General Chemistry : 3 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 5606E Explosive Safety and Protection : 3 

CH 5607E Chemical Weapons and Biological Weapons : 3 

14 Col. Praparat Chuntavan 

  - B.S. (Nursing Science), Khon Kaen University, 1992 

  - M.S. (Sport Medicine), Chulalongkorn University, 2001 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 5622E Food Chemistry : 3 

15 Col. Pathareeya  Tunthikul 

  - B.S. (Nursing Science), Royal Thai Army Nurse, 1993 

  - M.S. (Environmental Science), Kasetsart University, 2010 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 5622E Food Chemistry : 3 

16 Col.Jittima  Hirunrussamee  

  - B.Sc. (Medical Technology), Chulalongkorn University, 1996 

  - M.Sc. (Tropical Medicine, Environmental Toxicolgy), Mahidol 

University, 2005 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 5607E Chemical Weapons and Biological Weapons : 3 

CH 5618E Biotechnology : 3 

CH 5621E Chemistry in Daily Life : 3 
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No. 
Name 

Degree (Major), Institute, Country, Graduated Year 
Department, 

Division 
Course taught in the discipline : Credits 

17 Lt.Col. Patcha  Phermpipat 

  - B.S. (Education Chemistry), Chiangmai University, 1996 

  - M.S. (Education Chemistry), Chiangmai University, 2003 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

 

CH 1001E General Chemistry : 3 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 2601E Applied Chemistry 1 : 3 

CH 3602E Applied Chemistry 2 : 3 

CH 5621E Chemistry in Daily Life : 3 

CH 5622E Food Chemistry : 3 

18 Lt.Col. Natthamon Somrajlichinda 

  - B.Eng. (Chemical Engineering), Srinakharinwirot University, 2004 

  - M.Eng. (Chemical Engineering), Kasetsart University, 2006 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

 

CH 1001E General Chemistry : 3 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 2601E Applied Chemistry 1 : 3 

CH 3602E Applied Chemistry 2 : 3 

CH 5613E Industrial Chemistry : 3 

CH 5622E Food Chemistry : 3 

19 Maj. Paweena Wadbua 

  - B.Sc. (Biochemistry), Khon Kaen University, 2006 

  - M.Sc. (Biochemistry), Khon Kaen University, 2008 

  - Ph.D. (Biochemistry), Khon Kaen University, 2011 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

CH 1001E General Chemistry : 3 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 2601E Applied Chemistry 1 : 3 

CH 3602E Applied Chemistry 2 : 3 

CH 5607E Chemical Weapons and Biological Weapons : 3 

CH 5618E Biotechnology : 3 

CH 5621E Chemistry in Daily Life: 3 
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No. 
Name 

Degree (Major), Institute, Country, Graduated Year 
Department, 

Division 
Course taught in the discipline : Credits 

20 Maj. Phenthana  Samanphan 

  - B.S. (Chemistry), Kasetsart University, 2006 

  - M.S. (Biochemistry), Mahidol University, 2009 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

  

CH 1001E General Chemistry : 3 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 3602E Applied Chemistry 2 : 3 

CH 5607E Chemical Weapons and Biological Weapons : 3 

CH 5618E Biotechnology : 3 

21 Capt. Chalita Mekmukda 

  - B.S. (Chemistry), Chulalongkorn University, 2009 

  - M.S. (Chemistry), Chulalongkorn University, 2013 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

 

CH 1001E General Chemistry : 3 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 2601E Applied Chemistry 1 : 3 

CH 3602E Applied Chemistry 2 : 3 

CH 5622E Food Chemistry : 3 

22 1stLt. Kangsadan  Inthakun 

  -  B.Eng. (Chemical Engineering), Burapha University, 2007 

  - M.Eng. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University, 2009 

Department of 

Chemistry, 

Academic Division 

 

CH 1001E General Chemistry : 3 

CH 1002E General Chemistry Laboratory : 1 

CH 3602E Applied Chemistry 2 : 3 

CH 5621E Chemistry in Daily Life :  3 

CH 5622E Food Chemistry : 3 

23 Col. Pamorn Jindamanee 

  - B.Sc. (Nursing), Mahidol University, 1990 

- M.Sc. (Food and nutrition for development), Mahidol University, 2001 

Department of 

Environmental 

Science, 

Academic Division 

TS 2001E Technology for Everyday Life : 3 

TS 3801E Research Methodology : 2 

TS 5208E Food and Nutrition for Health : 3 

ES 2103E Environmental Science : 3 
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No. 
Name 

Degree (Major), Institute, Country, Graduated Year 
Department, 

Division 
Course taught in the discipline : Credits 

24 Col. Chintana Sanvong  

   - B.N.S. (Nursing Science), Royal Thai Army Nurse College, 1997 

   - M.A. (Environmental Management), Chiang Mai University, 2000 

  - Ph.D. (Environmental Management), National Institute of 

Development Adminstation (NIDA), 2013 

Department of 

Environmental 

Science, 

Academic Division 

 

ES2101E Basic Biology : 3  

ES 5502E Sustainable Development : 3  

TS 4803E Senior Project 1 : 2 

TS 4804E Senior Project 2 : 1 

25 Col. Wasana Rujisenee 

  - B.Sc. (Biotechnology), Rangsit University, 1993 

   - M.S. (Biotechnology), Chulalongkorn University, 1998 

Department of 

Environmental 

Science, 

Academic Division 

 

ES 2102E Basic Biological Laboratory : 1 

ES 5303E Water Quality Management : 3 

ES 5403E Biotechnology for Environmental Management : 3  

TS 2001E Technology for Everyday life : 3  

TS 3101E Basic Technology 1 : 2 

TS 4803E Senior Project 1 : 2 

TS 4804E Senior Project 2 : 1 

26 

 

Lt. Col. Samart  Porncharoen 

  - B.Sc. (Chemical Industry), Rajamankla Institute of Technology 

University, 1998 

  - M.S. (Environmental Technology), King Mongkut’s University of 

Technology Thonburi, 2004 

Department of 

Environmental 

Science, 

Academic Division 

 

ES 5401E Solid and Hazardous waste  Management : 3  

ES 2103E Environmental Science : 3  

TS 3802E Seminar : 1 

TS 2001E Technology for Everyday life : 3 

TS 4803E Senior Project 1 : 2 

TS 4804E Senior Project 2 : 1 
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No. 
Name 

Degree (Major), Institute, Country, Graduated Year 
Department, 

Division 
Course taught in the discipline : Credits 

27 Lt.Col. Chinnapat Chiewchitboon 

  - B.E. (Electrical Engineering), Rangsit University, 1998 

M.A (Environmental Policy and Resources Management), Kirk University, 

2003 

Department of 

Environmental 

Science, 

Academic Division 

TS 5201E Energy Technology : 3 

TS 4803E Project 1 : 2 

TS 4804E Project 2 : 1 

ES 5106E Environmental Conservation and Management : 3 

28 Lt.Col. Pongsakorn Kaewkornmaung  

  - B.S. (Civil Engineering), The Military College of South Carolina    (The 

Citadel), USA, 2006 

  - M.S. (Civil Engineering), University of Colorado, USA, 2006 

Department of 

Environmental 

Science 

Academic Division 

TS 2001E Technology for Everyday Life : 3 

TS 3802E Seminar : 1 

TS 4803E Project 1 : 2 

TS 4804E Project 2: 1 

ES 2103E Environmental Science: 3 

ES 5304E Wastewater Treatment Technology : 3 

29 Maj. Ornrumpha Sethanunt 

  - B.S. (Agricultural Science), Kasetsart university, 2006 

  - M.S. (Genetics), Kasetsart university, 2009 

  - M.S. (Cosmetic Science), Mae Fah Luang University, 2017 

Department of 

Environmental 

Science, 

Academic Division 

 

ES 3104E Geology and Atmospheric Science : 3 

ES 5106E Natural Resources Conservation and Management : 3 

ES 5105E Land Resources and Land Uses : 3 

TS 4803E Senior Project 1 : 2 

TS 4804E Senior Project 2 : 1 
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No. 
Name 

Degree (Major), Institute, Country, Graduated Year 
Department, 

Division 
Course taught in the discipline : Credits 

30 Maj. Suttabot Suemark  

  - B.B.A. ( International Business Management), Bangkok University, 

2008 

  - M.S. (Environmental Management), National Institute of 

Development Administration (NIDA), 2011 

Department of 

Environmental 

Science, 

Academic Division 

 

ES 5501E Environmental Project Management : 3  

TS 3802E Seminar : 1  

TS 4803E Senior Project 1 : 2 

TS 4804E Senior Project 2 : 1 

31 Lt.Col. Karun Chaivanich 

  - B.S. (Industrial Engineering), Rajamangala University of Technology, 

2003 

  - M.S. (Industrial Engineering), King Mongkut's University of Technology 

Thonburi, 2006 

Ordnance 

Engineering 

Department, 

Academic Division  

IE 2101E Material Engineering : 3 

 

32 Col. Boonanan Anansauwapak 

  - B.Eng. (Mechanical Engineering) Suranaree University of Technology, 

1988 

  - M.Eng. (Mechanical Engineering), 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2002 

Department of 

Mechanical 

Engineering, 

Academic Division 

 

TS 3102E Basic Technology 2 : 2 
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No. 
Name 

Degree (Major), Institute, Country, Graduated Year 
Department, 

Division 
Course taught in the discipline : Credits 

33 Capt. Ukrit Untapis 

  - B.E. (Mechanical Engineering), Srinakharinwirot University, 2000 

  - M.E. (Mechanical Engineering), Srinakharinwirot University, 2008 

Department of 

Mechanical 

Engineering, 

Academic Division 

ME 5602E Basic Automotive :  3 

34 Lt. Col. Kittimasak Nilphong-umpai 

  - B.E. (Electrical Engineering), Chulachomklao Royal Military Academy, 

2004 

  - M.S. (Electrical Engineering), Stevens Institute of Technology,  USA, 

2011 

Department of 

Electrical 

Engineering, 

Academic Division 

 

EE 5401E Basic of Information of Technology : 3 

 35 Col. Rungrasamee Suwanwattana 

  - B.B. (Management), Sripatum University, 2000 

  - M.S. (Information Technology), North Bangkok University, 2005 

  - Ph.D. (Information Technology), Sripatum University, 2019  

Department of 

Electrical 

Engineering, 

Academic Division  

EE 5401E Basic of Information of Technology : 3 
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3.3.2.3 Part time lecturers 

None  

 

3.4 Details of Field Training, Field Work Experience, or Co-operative Education  

     The objectives of field training are for CRMA graduates to possess the tactical 

knowledge and skills for serving as platoon leaders who are capable of leading combat 

operations effectively as well as to have broad knowledge in the field of their selected 

branch, which is essential during their early years of service and fundamental to the 

subsequent courses they will enroll at their branch schools.  

3.4.1 Standard for Learning Outcome from Field Training 

3.4.1.1 Field training is mandatory. Every cadet is required to take it. 

3.4.1.2 The First-year cadets practice basic military tactics for individuals and 

team leaders. The field training for first year cadets aims to strengthen cadets’ tactical 

ability to serve both as a team member and as a team leader as well as to conduct 

basic operations according to the principles. 

3.4.1.3 The Second-year cadets practice military tactics for squad leaders.The 

field training for second-year cadets aims to enable them to lead an infantry squad, to 

extend their knowledge in field artillery and anti-aircraft artillery, and to provide 

practice for the use of unit weapons in the infantry and the cavalry and the use of 

military vehicles.  

3.4.1.4 The Third-year cadets practice military tactics for platoon leaders. The 

field training for third-year cadets aims to enable them to lead a platoon and to 

develop special skills through the Airborne Course.   

3.4.1.5 The Fourth-year cadets practice military tactics necessary for unit 

leaders. The field training for fourth-year cadets aims to enable them to effectively 

lead a small unit to conduct combat operations in difficult terrains by engaging them 

in the Ranger Course.   

3.4.1.6 The Fifth-year-cadets practice more advanced military tactics 

necessary for their commission, service, study trips, internship, and additional training 

for unit leaders. The field training for fifth-year cadets aims to provide the tactical 

knowledge necessary for their early years of service and extend their tactical 
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knowledge in order to prepare them for the subsequent courses they will enroll at 

their branch schools.  

3.4.2 Time period 

               Field training semester : From January to March each year 

3.4.3 Schedule and Timetable  

 

1st Year 

FT 1101 Field Training 1 

     TCCC and Military Hygiene Training      1 week 

     CBRN warfare Training         1 week 

     Communications Training        1 week 

     Sapper, Explosives and Demolition Training       2 weeks  

     Individual Weapon System Training      2 weeks  

     Soldier Combat Skills and Tactics Training     3 weeks 

 

 2nd Year 

FT 2102 Field Training 2  

     Unit Weapon Systems and Fire Control Training    2 weeks   

     Infantry Rifle Squad Tactics Training      4 weeks    

     Cavalry Weapon Systems Employment Training     1 week     

     Field Artillery and Air Defense Artillery Training     2 weeks    

     Military Vehicles Training        1 week 

 

3rd Year 

FT 3103 Field Training 3 

     Infantry Rifle Platoon Tactics Training     3 weeks     

     Cavalry Platoon Tactics Training       2 weeks     

     Airborne Course         5 weeks   
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 4th Year 

FT 4104 Field Training 4 

     Ranger Course         10 weeks  

 

5th Year 

   FT 5105 Field Training 5  

    Close Quarters Combat Training       1 week  

    Task Force Operations Training       1 week 

    Small Unit Tactics Training       2 weeks  

    Cadet Troop Leader Training in Army Units     4 weeks 

 

3.5 Senior Project / Research Requirements  

  3.5.1 Description:  

      Senior project is performed under the supervision of Thesis Advisor by mainly 

applying science and technology concepts, which must be completed within the 

period of two semesters.  

 3.5.2 Standard for learning outcome: Senior project is beneficial to cadets in 

the following aspects:   

    3.5.2.1 Advancing knowledge,  

    3.5.2.2 Developing problem-solving skills through research methodology, 

    3.5.2.3 Applying information technology in data search,  

    3.5.2.4 Applying computer software in statistical analysis and discussion,  

    3.5.2.5 Developing interpersonal skills and teamwork,  

    3.5.2.6 Developing spoken and written presentation and communication 

skills.   

3.5.3 Enrollment period: Semester one and two in the 4th year-class.  

     3.5.4 Total Credits: Senior project / Thesis is worth 2 credits in semester one and 

1 credit in semester two of the 4th year.   

  3.5.5 Preparation: Providing academic advice to cadets as follow:  

    3.5.5.1 Thesis Advisor and research topic are selected by each cadet. Thesis 

Advisor must give academic advice on related topic.      
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    3.5.5.2 Thesis Advisor will prepare schedule for consultation and follow-up 

on cadet’s senior project.       

3.5.5.3 Thesis Advisor will prepare materials and facilities necessary for 

supporting and facilitating cadets in completing their senior projects such as 

computers, equipment, chemical substances, etc.      

3.5.6 Assessment Process: Domains of Learning Verification Assessment  

Process are as follow:     

3.5.6.1 Senior Project Quality Assessment by Course Instructor and Thesis  

Advisor.   

3.5.6.2 Senior Project Progress Assessment by Thesis Advisor and three  

instructors at minimum through verbal reports and poster presentation.  

3.5.6.3 Overall Performance Report by Thesis Advisor based on project 

follow-ups during each stage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Section 4 : 

 Learning Outcomes, Teaching Strategy and Assessment 

 

   4.1 Desirable Cadet Qualities Development                                                                                            

Desirable Qualities Strategies / Cadet Activities 

1) Set a good example as a 

commissioned officer with good 

leadership character, discipline, 

courage, self-sacrifice, and uphold 

military courtesy and values of 

devoting oneself to serving the 

nation and the people.  

Training on discipline, military courtesy, 

military manner, and good military 

character and posture, including 

fostering self-sacrifice, military 

commitment and responsibility as per 

scheduled plan as well as inside and 

outside of classroom, including strictly 

executing drills and military discipline 

to foster obedience among the cadets.     

2) Develop fundamental military 

skills at technical and tactical 

levels and able to efficiently lead 

in military operations at platoon 

level.    

Provide lectures on theories, doctrine, 

military procedures, and war history, 

including sharing some on-field battle 

experiences with the cadets, providing 

demonstrations by instructors and 

experts, and practical training as an 

individual, a team or a unit at various 

levels.     

3) Ceaselessly develop military 

professionalism, further improve 

the Royal Thai Army, and devote 

oneself toward becoming a 

professional military personnel.   

Give advice/raise awareness on the 

importance of military profession 

development, including assigning the 

cadets to design military professional 

development concepts as a platoon 

leader based on national budget. 

4) Develop and maintain one’s 

physical and mental strengths and 

that of others within the same 

unit, including maintaining 

gentleman character, moral, and 

Cadets are physically trained to test on 

different physical strengths as per 

requirement and are taught 

fundamental concepts of various  

sports, including developing additional 
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Desirable Qualities Strategies / Cadet Activities 

self-conscience/battle instinct. athletic skills by joining sports and 

health promotion club, enhancing 

military skills through self-defense club 

such as Lertrit Muay Thai Club, Boxing 

Club, Judo Club, Ancient Weapon Club, 

and Tri Phet Club.     

5) Possess higher education level 

of knowledge in the fields of 

Science, Engineering, Social Studies 

and Arts to efficiently perform the 

assigned duties as a commissioned 

officer of the Royal Thai Army and 

contribute in local community and 

national developments.    

Cadets are assigned to perform 

additional research to gain beyond-

classroom knowledge and disseminate 

the knowledge learned among their 

peers or external parties. Cadets are 

encouraged to seek up-to-date 

knowledge. All publications, Q&A and 

knowledge sharing must contain 

problem-solving, exercise or project for 

cadets to practice their problem-solving 

skills instead of memorizing.      

6) Be able to efficiently train and 

instruct subordinates. 

Following the demonstration by 

instructor or expert, the cadets must be 

able to demonstrate individually or as a 

team or unit and evaluated as per 

training schedule. This includes road 

march training, weapons training and 

field training. Cadets can perform real-

life practice as an individual, a team 

and a unit at various levels.     
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4.2 Development of Learning Outcomes of Domains of Learning  

4.2.1 General Education Courses and Military Study   

 Covering six domains of learning as follow :   

4.2.1.1 Ethics and Moral Learning Outcome 

Cadets must uphold ethics and moral to live peacefully and happily 

with others and contribute to the overall society, including demonstrating 

responsibility toward his actions as any other professions. Each course instructor must 

foster the following five aspects to develop good ethics and moral among the cadets 

along with academic development and must possess the following five ethics and 

moral at minimum :       

 (1) Understand and value Thai culture, ethics and moral system, 

sacrifice, and honesty.  

 (2) Maintain discipline, punctuality, responsibility toward oneself and 

the society, respect and abide by rules and regulations of the organization and society.   

 (3) Possess leadership character and obedience, being a good team 

member, able to prioritize and resolve conflicts, respect the rights and opinions of 

others, and respect human value and dignity.   

 (4) Be able to analyze and evaluate impacts resulting from science 

and technology application on individual, organization, society and environment.  

 (5) Maintain academic and professional ethics, perform professional 

duty responsibly, and understand social context of his profession from past until 

present.  

Teaching Strategy Applied in the Development of Ethics and 

Moral Learning Outcome  

Set up organizational culture to foster discipline among the cadets by 

focusing on punctuality and strict dress code as per the rules and regulations of 

Chulachomklao Royal Military Academy. Cadets must demonstrate responsibility by 

realizing his role and duty as a group leader and a group member, including 

demonstrating honesty by not cheating during examination. In addition, ethics and 

moral must be taught in every subject and activities for promoting ethics and moral 

should be regularly carried out such as recognition for cadets who performed good 

deeds or sacrificed for others.   
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Ethics and Moral Learning Outcome Assessment Strategy 

Ethics and moral are assessed based on each cadet’s behavior and 

conduct in the following aspects:  

(1) Punctuality in terms of attendance, assignment submission, and 

participation.  

(2) Discipline and unity during participation in extracurricular activities. 

(3) Frequency and cause of misconduct during examination. 

(4) Accountability toward the given assignment. 

(5) Assignment quality which reflects the cadet’s concentration and 

responsibility. 

4.2.1.2 Knowledge Learning Outcome 

(1) Develop knowledge and understanding on fundamental concepts of 

mathematics, science, engineering and economics for applying in related science and 

technology assignment and creation of technological innovation.   

(2) Develop knowledge and understanding on important theoretical and 

practical concepts of specialized science and technology subjects. 

(3) Be able to integrate the knowledge learned with other related fields.  

(4) Be able to analyze and solve problems using appropriate methods, 

including applying appropriate tools such as computer software, etc. 

(5) Be able to apply the developed knowledge and skills in the field of 

study in real-life problem solving.  

Teaching Strategy Applied in Knowledge Learning Outcome 

Development  

Diverse teaching student-centered teaching strategies are applied with 

special focus on Work-Integrated Learning which emphasizes both theoretical concepts 

and real-life practice and to ensure that the cadets can keep up with current 

technological advancements by allowing them to gain real-life experience through 

organizing field trips or inviting keynote speakers to share their professional knowledge 

and experiences on specialized subjects as per course description.     

Knowledge Learning Outcome Assessment Strategy 

Knowledge is assessed based on academic results and practice of each 

cadets as follows:  
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 (1) Quizzes 

 (2) Midterm and Final Examinations 

  (3) Assessment based on cadet’s report 

  (4) Assessment based on given assignments 

  (5) Assessment based on project presentation  

  (6) Assessment based on classroom presentation  

  (7) Assessment based on co-operative education subjects  

4.2.1.3 Intellectual Skills Learning Outcome  

 (1) Having good judgment skill   

 (2) Be able collect, study, analyze and conclude problems and needs  

 (3) Be able to analyze and solve science and technology-related problems 

systematically and use the available data efficiently in decision-making.  

 (4) Having creativity and flexibility to appropriately apply related knowledge 

in innovation development or creatively advance existing knowledge.  

 (5) Be able to search information and self-study to gain wider knowledge for 

lifelong learning and able to keep up with current changes in terms of knowledge and 

technological advancements.  

 Teaching Strategy Applied in the Development of Intellectual Skills 

Learning Outcome  

 (1) Case studies in information technology application  

 (2) Group discussion 

 (3) Group projects 

 (4) Assignments  

 (5) Laboratory assignments to support theoretical learning.  

 Intellectual Skills Learning Outcome Assessment Strategy  

 Intellectual skills learning outcome is assessed through an examination 

which allows the cadets to solve problems and explain their problem-solving process 

and methods used by applying the knowledge they learned. Multiple choices 

examination and definition-related questions are strictly avoided. Cognitive skills 

learning outcome is assessed based on each cadet’s assignment and performance such 

as classroom presentation and using tests or interviews for assessment.     
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4.2.1.4 Interpersonal Skills and Responsibility Learning Outcome   

 (1) Be able to efficiently communicate with diverse groups of people both 

in Thai and English and appropriately apply and share the knowledge learned with 

others.   

 (2) Be able to creatively initiate problem solving in various situations, 

whether personal or public issues, and appropriately express opinions of himself or 

others as well as assist and facilitate others in resolving various situations.    

 (3) Be able to make planning and demonstrate responsibility through 

continuous self-development and professional development.     

 (4) Recognize the assigned role, duty and responsibility, whether it be 

personal and group assignments, and be able to adjust and work efficiently with 

others as a team leader and a team member and maintain appropriate action as per 

the given role and responsibility.    

 (5) Perform the assigned role and responsibility in adherence to work safety 

and environmental-friendly standards. 

 Teaching Strategy Applied in the Development of Interpersonal Skills 

and Responsibility Learning Outcome  

 Group assignments are issued to cadets to encourage them to work with 

other fields of study or conduct research by interviewing others or experts in hope to 

develop their interpersonal skills and responsibility as follows :  

 (1) Become a good team member.  

 (2) Demonstrate responsibility toward the assigned work. 

 (3) Be able to adjust toward various situations and organizational cultures.  

 (4) Maintain good relationship with colleagues and others within the society. 

 (5) Develop good leadership skills.  

 Interpersonal Skills and Responsibility Learning Outcome Assessment 

Strategy 

 Interpersonal skills and responsibility are assessed through observation of 

each cadet’s behavior while performing group activities both in and outside of 

classroom as well as feedbacks from trainings are as follow: 

 (1) Cadet’s behavior and action during group presentation in classroom.  

 (2) Cadet’s behavior while participating in any activities. 
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4.2.1.5 Numerical Analysis, Communication and Information Technology 

Skills Learning Outcome  

(1) Develop essential computer skills to be able to perform related 

works efficiently.  

(2) Develop mathematical data analysis skill or creatively integrate 

applied statistics in problem solving.     

(3) Be able to appropriately and efficiently apply modern 

communication and information technology.   

(4) Develop effective communication skills, both verbal and written 

communications, and express meanings using symbols.  

(5) Be able to utilize calculation tools and engineering equipment to 

perform related works.  

Teaching Strategy Applied in the Development of Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology Learning Outcome  

Teaching strategy for the development of numerical analysis, 

communication and information technology learning outcome can be applied during 

teaching by assigning the cadets to conduct performance analysis and present their 

works in classroom, followed by academic discussion between the instructor and 

cadets. In addition, various activities are organized to allow the cadets to practice 

analyzing various scenarios and simulations, including suggesting appropriate solutions 

and learn how to apply information technology in various situations.   

Numerical Analysis, Communication and Information Technology 

Learning Outcome Assessment Strategy 

(1) Calculation tools and engineering equipment utilization techniques.    

(2) Mathematical data analysis or applied statistics techniques in 

solving mathematic problems. 

(3) Presentation techniques using related information technology or 

mathematic and statistics tools.  

(4) Ability to explain limitations and reasons for using the selected 

tools during classroom discussion on various case studies. 
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4.2.1.6 Professional Military Skills Learning Outcome  

(1) Develop good military leadership character.  

(2) Be able to perform military operations as per the required domain of 

learning of field training. 

(3) Have commitment to develop military skills and Royal Thai Army.  

(4) Develop physical and mental strengths.  

(5) Be able to train and instruct subordinates.  

Teaching Strategy Applied in the Development of Professional 

Military Skills Learning Outcome 

(1) Organize learning activities to simulate various situations or scenarios 

to encourage the cadets to practice analyzing problems and develop appropriate 

solutions.   

(2) Organize keynote speaker sessions to share knowledge and experience 

on important case studies, such as military operations in the deep-south region and 

drugs issue in the northern region, to prepare the cadets for future operations.  

(3) Organize field trips to different organizations to share professional 

experiences with between the cadets and members of that organization.  

Professional Military Skills Learning Outcome Assessment Strategy 

(1) Good military leadership character is assessed by the Commander 

and Commanding Officer throughout academic years.   

(2) Military skills at platoon leader level is assessed by the designated 

training unit.  

(3) Physical and mental strengths are assessed by the designated 

committee throughout academic years.   

(4) Ability to train and instruct subordinates is assessed by the designated 

committee based on simulation and real-life situations throughout training period.  

4.2.2 Specific Courses 

The following five domains of learning have been stipulated in line with 

The Qualifications Framework for Higher Education in Science and one domain of 

learning for military skills as follow :  
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4.2.2.1 Ethics and Moral Learning Outcome 

 (1) Honesty 

 (2) Discipline 

 (3) Value and abide by academic and professional ethics  

 (4) Respect the rights and opinions of others 

 (5) Voluntary mindset  

Ethics and Moral : Understand and value Thai culture, ethics and moral system 

Program-Level 

Learning Outcomes 

(PLOs)  

Teaching Strategy  Assessment and 

Evaluation Strategy  

1. Honesty  - Honesty, moral, ethics, and 

academic ethics are taught in 

every subject.  

- Case studies and 

assignments are issued to 

cadets for practicing applying 

honesty in real-life situations.  
- Extracurricular activities are 

regularly organized to foster 

honesty toward self and other 

among the cadets. 

- Submitted 

assignments, reference 

and during 

examination. 

- Assignment quality 

which reflects each 

cadet’s thinking 

process, analysis skill, 

decision-making and 

self-development.  

- Participation in 

extracurricular 

activities. 

2. Discipline 

 

 

 

 

- Clearly notify the cadets of 

the rules and regulations 

applied in every subject. 

- Foster and maintain strict 

discipline, punctuality, self-

responsibility, social 

responsibility, and respect 

toward relevant rules and 

 regulations. 

- Classroom behavior, 

attendance, 

assignment 

submission, dress 

code, compliance with 

classroom rules and 

the regulations of 

Chulachomklao Royal 

Military Academy. 



56 
 

Program-Level 

Learning Outcomes 

(PLOs)  

Teaching Strategy  Assessment and 

Evaluation Strategy  

3. Value and abide by 

academic and 

professional ethics 

- Foster military creed and 

values and technology 

application in military 

operations by giving 

individual/group assignments.   

- Assignment quality. 

4. Respect the rights 

and opinions of others 

- Raise awareness and 

understanding regarding the 

impact of one’s action on 

himself, others, the society 

and the environment through 

case studies and giving 

individual/group assignments.   

- Responsibility 

toward self is assessed 

based on the quality 

of individual 

assignments. 

- Responsibility 

toward others is 

assessed based on 

group assignments and 

peer evaluation.  

- Responsibility 

toward the society 

and environment is 

assessed based on 

classroom discussion 

as well as cognitive 

and behavioral 

developments of the 

cadets. 

5. Voluntary mindset - Use case studies of 

distinguished individuals with 

public consciousness to 

cultivate public consciousness 

among the cadets. 

- The cadets’ 

expressions observed 

during class 

discussions.  

- The quality of the 

cadets’ assignments, 
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Program-Level 

Learning Outcomes 

(PLOs)  

Teaching Strategy  Assessment and 

Evaluation Strategy  

- Assign the cadets to write 

plans and organize activities 

that promote public 

consciousness. 

- Assign the cadets to write 

their reflection about their 

participation in activities that 

promote public consciousness 

in order for the cadets to 

verbalize the feeling of 

contentment in giving. 

participation, planning, 

performance, and 

presentations. 

- The cadets’ pride in 

serving the public.  

 

4.2.2.2 Knowledge Learning Outcome 

(1) Have acquired knowledge and understandings of important 

principles and theories of science and technology 

(2)  Be able to integrate the knowledge of science and technology 

with the knowledge in other fields  

(3) Be able to keep up-to-date with academic advancement 

particularly in the field of science and technology  

(4) Be able to apply the knowledge of science to everyday life  

Knowledge : Possess broad knowledge and perspective with understanding of the 

surrounding nature  

Program-Level 

Learning Outcomes 

(PLOs) 

Teaching Strategy Assessment and 

Evaluation Strategy 

1.Knowledge of 

principles and theories 

of science and 

technology. 
 

- Plan the syllabus to cover 

the necessary topics in the 

course. 

- Include the concepts of 

observing, hypothesizing, fact  

- Quizzes, midterm 

examination, and 

final examination, 

and final examination 

which aim to test the 
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Program-Level 

Learning Outcomes 

(PLOs) 

Teaching Strategy Assessment and 

Evaluation Strategy 
 

 finding, and drawing scientific 

conclusion in the instruction. 

theoretical 

knowledge. 

2. A fundamental 

knowledge of science 

and technology which 

can explain the 

principles and theories 

of a particular field. 

- Revise the cadets’ 

background knowledge in 

physics, chemistry, biology, and 

mathematics in order for the 

cadets to be able to integrate 

it with the principles and 

theories they are going to 

study. 

- Written and practice 

test.  

3. An ability to keep up-

to-date with academic 

advancement 

particularly in the field 

of science and 

technology. 

- Deliver a lecture involving the 

demonstration of problem 

solving in science and 

technology and the application 

of theories in the practice of 

military engineering. 

- Written and practice 

test.  

4. An ability to apply 

the knowledge of 

science in everyday life. 

 

- Assign the cadets to review 

the literature on related, 

summarize their findings, and 

give a presentation using 

learner-cantered approach.  

- Presentation that 

summarizes of their 

findings. 

 

4.2.2.3 Intellectual Skills Learning Outcome 

(1) Be able to implement scientific method to logic and analytic 

thinking.  

(2) Be able to integrate different disciplines of science and technology 

to formulate solutions for novel situations.  

(3) Demonstrate intellectual curiosity; an ability to analyze and 

synthesize information from various sources, and apply it to create an innovation. 
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Intellectual Skills : Be a learning enthusiast with critical thinking ability and able 

to apply the knowledge in real life situation 

Program-Level 

Learning 

Outcomes (PLOs) 

Teaching Strategy Assessment and 

Evaluation Strategy 

1. An ability to 

implement 

scientific method to 

logic and analytic 

thinking. 

 

- Provide practice for logic and 

analytic thinking to solve a 

problem by using scientific 

method. 

- Assign the cadets to deliver 

an oral presentation and 

involve them in class 

discussions. 

- The quality of assignment 

that involves logic and 

analytic thinking.  

- Class discussions. 

- Examinations which aim 

to test the cadets’ ability 

to analyze the concept of 

integrating and applying 

knowledge of science and 

technology. 

2. An ability to 

integrate different 

disciplines of 

science and 

technology to 

formulate solutions 

for novel situations. 

- Give a group assignment that 

involves retrieving information 

from different resources and 

integrate it with the existing 

technology. 

- The quality of assignment 

that involves integrating 

and applying knowledge of 

science and technology in 

a creative way. 

 

 

3. Demonstration of 

intellectual 

curiosity; an ability 

to analyze and 

synthesize 

information from 

various sources, 

and apply it to 

create an 

innovation. 

- Include interesting case 

studies which encourage the 

cadets to learn about problem 

analysis and systematic 

solutions in the integrated 

learning environment. 

-Choose a real-life problem (a 

current public issue) to provide 

practice for problem solving 

skills including analyzing the 

problem and making  

- The quality of assignment 

that involves. 

- An ability to analyze and 

synthesize information. 

- Observation of the 

cadets’ progress, teamwork 

behavior, and participation 

in class. 
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Program-Level 

Learning 

Outcomes (PLOs) 

Teaching Strategy Assessment and 

Evaluation Strategy 

 suggestions to solve the 

problem to enhance the 

quality of one’s life as well as 

the social wellbeing. 

 

 

4.2.2.4 Interpersonal Skills and Responsibility Learning Outcome 

(1) Be able to assist and support in working in a team both in the role 

of a leader and in the role of a team member. 

(2) Be responsible for the society and organization, and for continuous 

development of their own knowledge and the knowledge of their profession. 

(3) Be able to appropriately adapt themselves to organizational 

culture and react in different situations. 

Interpersonal relationships and responsibility : Be able to 

communicate and live well with others in society 

Program-Level 

Learning Outcomes 

(PLOs) 

Teaching Strategy Assessment and 

Evaluation Strategy 

1. Leadership and ability 

to work in team as a 

leader or a team 

member.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Assign group activities in 

every course to train the 

cadets to adapt themselves in 

working in a team, be 

responsible for the assigned 

tasks, be open-minded, pose 

their standpoints, and find out 

solution in a collaborative 

manner. 

 

- The quality of the 

assigned tasks which 

reflects the 

collaboration in 

planning and solving 

problems. 

- Observation of the 

development of 

thoughts and learning 

behavior. 
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Program-Level 

Learning Outcomes 

(PLOs) 

Teaching Strategy Assessment and 

Evaluation Strategy 

2. Responsibility for 

society and organization 

as well as self-

development and job 

development. 

 

 

- Assign group report which 

requires the cadets to retrieve 

information on the 

advancement of science and 

technology in different 

branches such as military and 

engineering. 

- Written report. 

- Oral presentation and 

teamwork behavior. 

 

 

 

 

3. Adaption to situations 

and organizational 

culture. 

- Assign case studies about 

conflicts in order for the 

cadets learn the negative 

effects of conflicts towards 

the society. 

- Choose social problems 

(current public issues) for the 

cadets to practice discussing, 

listening to others’ opinions, 

showing respect of others’ 

rights, attempting to 

understand, and accepting 

others’ opinions. 

- Participation in class 

discussions and 

acceptance of different 

opinions. 

 

4.2.2.5 Numerical Analysis, Communication and Information Technology 

Learning Outcome 

(1)  Be able to use related statistical or mathematical techniques to 

analyze and process the solutions of a problem.  

(2)  Be able to effectively communicate about science and 

technology as well as be able to choose appropriate forms of presentation.  

(3)  Be able to use English or other foreign languages in retrieving 

information. 
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(4)  Be able to utilize information technology for retrieving 

information and collecting data appropriately. 

Program-Level 

Learning Outcomes 

(PLOs) 

Teaching Strategy Assessment and 

Evaluation Strategy 

1. An ability to use 

related statistical or 

mathematical 

techniques to analyze 

and process the 

solutions of a problem. 

- Include subjects which directly 

involve numerical analysis such 

as mathematics. 

- Integrate numerical analysis 

skills in courses to constantly 

provide the skills practice.  

Written and practice 

test. 

 

 

2. An ability to 

communicate about 

science and technology 

effectively and an 

ability to choose 

appropriate forms of 

presentation. 

- Include subjects which directly 

develop communication and 

information technology skills. 

- Integrate communication and 

information technology skills in 

courses.  

- Ask the cadets to analyze the 

effects of using computer upon 

individuals, organization, and the 

society. 

- Written and practice 

test. 

- The quality of the 

assigned tasks which 

reflect the ability to 

utilize information 

technology for 

communication with 

vigilance and ethics. 

3. An ability to use 

English or other foreign 

languages in retrieving 

information. 

- Assign the cadets to find 

information from various sources 

in English or other languages and 

write a report. 

- The quality of the 

presentations in 

terms of being clear 

and interesting. 

4. An ability to utilize 

information technology 

for retrieving 

information and 

collecting data 

appropriately. 

- Integrate skills of information 

technology in courses. 

- Use case studies to teach 

about effective and ineffective 

presentations. 

- Discuss the significance of 

different sources of information 

including information sources,  

- The quality of the 

presentations and 

the choices of 

information 

technology usage in 

presentations. 
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Program-Level 

Learning Outcomes 

(PLOs) 

Teaching Strategy Assessment and 

Evaluation Strategy 

 documents, electronic sources, 

and people. - Guide the cadets 

on how to effectively find 

information using information 

technology and provide practice 

for the skills in every course. 

- Assign tasks which provide 

practice of the skills in 

information retrieving, citation, 

and utilization of software. 

- Teach techniques in giving 

different forms of presentations. 

 

 

4.2.2.6 Professional Military Skills Learning Outcome     

(1)  Demonstrate military leadership qualities. 

(2)  Be able to conduct military operations which meet the standard  

learning outcomes based on their field training experience.  

(3)  Be determined to develop military professionalism and develop the 

army. 

(4)  Be physically and mentally strong. 

(5)  Be able to train, educate, and teach subordinates.
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4.3 Curriculum Mapping 

 

 

 

 

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

Social Science Courses 

SS 1001E  Principles of Jurisprudence ● ● ● ○ ○
SS 1201E  Principles of  Political Science ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○
SS 2105E  Basic Economics ● ● ● ○ ● ● ○ ●
SS 4004E Military Law and Essential Law in Military Service ● ● ● ○ ○

Humanities Courses 

HI 2001E  Thai Studies ● ● ● ● ●
HI 4105E  Southeast Asian History ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○
HI 5002E  Contemporary History ● ● ● ● ●

Linguistics Courses 

LG 1001E   Thai 1 ● ● ● ● ●
LG 1101E  English 1 ● ● ● ● ○
LG 1102E   English 2 ● ● ● ● ○
LG 2001E   Personality Development and Speaking skill ● ● ● ● ○
LG 2103E   English 3 ● ● ● ● ○
LG 2104E  English 4 ● ● ● ● ○

4.3.1 General Education Courses

Subject

                                                                                                                             ● Main responsibility    ○ Secondary responsibility

1. Ethics and Moral 2. Knowledge 3. Intellectual Skills

4. Interpersonal 

Skills and 

Responsibility 

5. Numerical 

Analysis, 

Communication 

and  Information 

Technology Skills

6. Professional 

Military Skills



 

65 

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 3105E  English 5 ● ● ● ● ○
LG 3106E   English 6 ● ● ● ● ○
LG 4002E  Thai 2 ● ● ● ● ●
LG 4107E   English 7 ● ● ● ● ○
LG 4108E   English 8 ● ● ● ● ○
LG 5109E   English 9 ● ● ● ● ○

Integrated Science Course 

TS 2001E  Technology for Everyday Life ● ● ● ○ ○

Physical Education Courses

PE 1001E  Physical Education 1 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●
PE 1002E  Physical Education 2 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●
PE 2003E  Physical Education 3 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●
PE 2004E  Physical Education 4 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●
PE 3005E  Physical Education 5 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●
PE 3006E  Physical Education 6 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●
PE 4007E  Physical Education 7 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●
PE 4008E  Physical Education 8 ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●

5. Numerical 

Analysis, 

Communication 

and  Information 

Technology Skills

6. Professional 

Military SkillsSubject
1. Ethics and Moral 2. Knowledge 3. Intellectual Skills

4. Interpersonal 

Skills and 

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

Science and Mathematics Courses

CH 1001E  General Chemistry ● ● ● ● ○ ○ ○
CH 1002E  General Chemistry Laboratory ● ● ● ● ○ ○ ○
MA 1001E  Calculus 1 ○ ● ● ● ○ ● ○ ○
MA 2002E  Calculus 2 ○ ● ● ● ○ ● ○ ○
MA 2007E  Principle of Statistics ○ ● ● ● ○ ● ○ ○
PH 1001E  General Physics 1 ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○
PH 1002E  General Physics Laboratory 1 ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○
PH 1003E  General Physics 2 ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○
PH 1004E  General Physics Laboratory 2 ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ○

Core Courses 

CE 2201E    Engineering Drawing ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
CS 2201E  Computer Programming ○ ● ● ○ ○ ○
EE 5401E  Introduction to Information Technology ● ● ○ ● ● ○ ●
ES 2101E   Basic Biology • • • ○ ○
ES 2102E   Basic Biological Laboratory • • • ○ ○
SS 5308E  Principle of Development • • • • • • ○ ○ • • • ○ ○ ● ○ ○ ○

Required Specific Courses 

CH 2601E  Applied Chemistry 1 ● ● ○ ● ● ● ○ ○
CH 3602E  Applied Chemistry 2 ● ● ● ● ● ●
CH 4603E  Explosive Chemistry 1 ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
CS 3002E  Computer for Application in Science ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○

5. Numerical Analysis, 

Communication and  

Information 

Technology Skills

6. Professional Military Skills
Subject

1. Ethics and Moral 2. Knowledge
3. Intellectual 

Skills

4.  Interpersonal 

Skills and 

Responsibility 

4.3.2 Specific Courses
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5

ES 2103E  Environmental Science ○ • • • • ○ ○ ○
ES 3104E  Geology and Atmospheric Science • • • ○ ○ ○
ES 3301E  Introduction to Geographic Information System ○ • • • • • ○ ○ ○
IE 2101E  Engineering Material ● ● ○ ● ● ○ ●
ME 5602E  Basic Automotive ● ● ○ ● ● ○ ●
TS 3101E  Basic Technology 1 ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
TS 3102E  Basic Technology 2 ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○
TS 3801E  Research Methodology ● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
TS 3802E  Seminar ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
TS 4803E  Senior Project 1 ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○
TS 4804E  Senior Project 2 ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○
TS 5201E  Energy Technology ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

Elective Specific Courses  

CH 5101E   Organic Chemistry ● ● ● ● ○ ○
CH 5301E   Applied Analytical Chemistry for Military ● ● ● ● ○ ○ ○
CH 5501E   Applied Biochemistry ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
CH 5604E    Introduction to Explosive Chemistry ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
CH 5605E   Explosive Chemistry 2 ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○
CH 5606E   Explosive Safety and Protection ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ●
CH 5607E   Chemical Weapons and Biological Weapons ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○
CH 5608E  Toxicology ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
CH 5609E   Forensic Chemistry ○ ● ● ○ ○    ○ ○ ○
CH 5610E   Environmental Chemistry ○ ● ● ● ● ● ●

4.  Interpersonal 

Skills and 

Responsibility 

5. Numerical Analysis, 

Communication and  

Information 

Technology Skills

6. Professional Military Skills
Subject

1. Ethics and Moral 2. Knowledge
3. Intellectual 

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

CH 5611E    Green Chemistry ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○
CH 5612E   Agricultural Chemistry ○ ● ● ○ ● ● ●
CH 5613E   Industrial Chemistry ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
CH 5614E   Petrochemical Industry ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
CH 5615E   Polymer Chemistry ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
CH 5616E   Chemistry of Rubber and Products ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
CH 5617E    Nanotechnology ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
CH 5618E  Biotechnology ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
CH 5619E   Fermentation Technology ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
CH 5620E   Beverage Technology ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
CH 5621E   Chemistry in Daily Life ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
CH 5622E   Food Chemistry ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○
CH 5623E   Chemistry for Health ○ ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○
CH 5624E   Chemistry of Natural Products and Local Herbs ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○
CH 5901E  Special Topic in Chemistry 1 ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○
CH 5902E  Special Topic in Chemistry 2 ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○
CH 5903E  Special Topic in Chemistry 3 ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○
ES 5105E  Land Resources and Land Uses ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○
ES 5106E   Natural Resources Conservation and   Management ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ●
ES 5107E  Environmental Geology ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○
ES 5108E   Environmental Soil Science ○ • • • ○ ○

4.  Interpersonal 

Skills and 

Responsibility 

5. Numerical Analysis, 

Communication and  

Information 

Technology Skills

6. Professional Military Skills
Subject

1. Ethics and Moral 2. Knowledge
3. Intellectual 

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

ES 5201E  Environmental Toxicology ○ • • • • ○ ○ ○
ES 5202E  Ecotoxicology ○ • • • • ○ ○ ○
ES 5203E   Environmental Ecology ○ • • • ○ ○
ES 5204E   Forest Ecology ○ • • • ○ ○
ES 5302E   Geo-Informatics Technology for Environment, Resources 

and Military
○ • • • • • ○ ○ ○

ES 5303E   Water Quality Management ○ • • ○ ○ ○ • O O ○ ○ ○
ES 5304E   Wastewater Treatment Technology • • • ○ ○
ES 5305E   Advanced Geographic Information System ○ • • • • • ○ ○ ○
ES 5306E  Biogas Technology ○ • • ○ ○ ○ • ○ ○ ○ ○ ○
ES 5307E  Environmental Pollution Control ○ • • • • O ○ ○
ES 5308E  Clean Technology ○ • • • ○ ○
ES 5309E  Recycling Technology ○ • • • ○ ○
ES 5401E  Solid and Hazardous Waste Management ○ ○ • • • ○ • • ○ ○ ● ○ •
ES 5402E  Environmental Disasters and Management • • • ○ ○
ES 5403E  Biotechnology for Environmental Management ○ • • ○ ○ ○ • ○ ○ ○ ○ ○
ES 5404E  Environmental Impact Assessment ○ • • ○ • ○ ○ ○
ES 5405E  Environmental Management ○ • • • ○ ○
ES 5406E  Environmental Risk Assessment ○ • • ○ • ○ ○ ○
ES 5407E  Environment, Technology and Life ○ • • ○ • ○ ○ ○ ○
ES 5408E  Environmental Management Standard ○ • • • ○ ○
ES 5409E  Urban Environment and Management ○ • • • ○ ○

4.  Interpersonal 

Skills and 

Responsibility 

5. Numerical Analysis, 

Communication and  

Information 

Technology Skills

6. Professional Military Skills
Subject

1. Ethics and Moral 2. Knowledge
3. Intellectual 

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

ES 5410E  Energy and Environmental Management ○ • • ○ • ○ ○ ○
ES 5501E  Environmental Project Management for Sustainability • • • • ○
ES 5502E  Environmental Sustainable Development ○ • • • ○ ○
ES 5601E  Water Pollution • • • ○ ○
ES 5602E  Air Pollution ○ • • • • ○ ○ ○
ES 5603E  Noise Pollution and Vibration ○ • • • • ○ ○ ○
ES 5801E  Plant Tissue Culture Technology • • • ○ ○
ES 5802E  Mushroom Production Technology • • • ○ ○
ES 5803E  Introduction to Biology and Microbiology for Applied 

Environmental Science
• • • ○ ○

ES 5804E  Occupational Health and Safety ○ • • • • ○ ○ ○
ES 5805E  Innovation for Environment and Health ○ • • ○ • ○ ○ ○ ○ ○ ○
ES 5901E  Special Topics in Environmental Science 1 ○ • • • ○ ○
ES 5902E  Special Topics in Environmental Science 2 ○ • • • ○ ○
ES 5903E  Special Topics in Environmental Science 3 ○ • • • ○ ○
PH 5101E  Mechanics ○ • ○ ○ • • • • ○ • ○ ○ ○
PH 5102E  Electromagnetism ○ • ○ ○ • • • • ○ • ○ ○ ○
PH 5103E  Modern Physics ○ • • • ○ ○ • • ○ ○ • • ○
PH 5104E  Introduction to Quantum Mechanics ○ • • • ○ ○ • • ○ ○ • • ○
PH 5105E  Optics ○ • • • ○ ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5106E  Acoustics ○ • • • ○ ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○

4.  Interpersonal 

Skills and 

Responsibility 

5. Numerical Analysis, 

Communication and  

Information 

Technology Skills

6. Professional Military Skills
Subject

1. Ethics and Moral 2. Knowledge
3. Intellectual 

Skills
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PH 5107E  Thermal Physics ○ • • • ○ ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5108E  Astronomy and Space Technology 1 • • ○ ○ ○ • • • • • • • • ○ • ○ • ○ ○
PH 5109E  Astronomy and Space Technology 2 • • ○ ○ ○ • • • • • • • • ○ • ○ • ○ ○
PH 5110E  Astronomy and Space Technology 3 • • ○ ○ ○ • • • • • • • • ○ • ○ • ○ ○
PH 5111E  Basics Astronomy and Space Technology • • ○ ○ ○ • • • • • • • • ○ • ○ • ○ ○
PH 5201E  Applied Physics 1 ○ • ○ ○ • • • • ○ • ○ • ○
PH 5202E  Applied Physics 2 ○ • ○ ○ • • • • ○ • ○ • ○
PH 5203E  Nuclear Technology ○ • • ○ • ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5204E  Nuclear Energy for Country Development ○ • • ○ • ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5205E  Health Physics and Radiation Protection ○ • • • • ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5206E  Laser Technology ○ • • • • ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5207E  Introduction to Photonic Sensors and Optoelectronic 

Devices
○ • • • ○ ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○

PH 5208E  Material Physics, Nanotechnology and Microelectronics ○ • • • ○ ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5209E  Electrical and Electronics for Everyday Life ○ • • • ○ ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5210E  Energy Physics ○ • • • • ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5211E  Solar Cells ○ • • • • ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5212E  Forensic Physics ○ • • • • ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5213E   Physics of Atmosphere ○ • • • • ○ • • ○ • ○ • ○ • ○ ○
PH 5901E  Special Topic in Physics 1 • • ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ●
PH 5902E  Special Topic in Physics 2 • • ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ●
PH 5903E  Special Topic in Physics 3 • • ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ●

4.  Interpersonal 

Skills and 

Responsibility 

5. Numerical Analysis, 

Communication and  

Information 

Technology Skills

6. Professional Military Skills
Subject

1. Ethics and Moral 2. Knowledge
3. Intellectual 

Skills
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TS 5103E  History of Science ○ • ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○
TS 5202E  Safe Agricultural Technology ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
TS 5203E  Plastics Technology ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
TS 5204E  Forensic Science ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
TS 5205E  Alternative Energy ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
TS 5206E  Introduction to Military Preventive Medicine ○ ●  ● ○ ●  ○ ○ ○
TS 5207E   Nuclear Biological Chemical Weapons ○ • • • ○ ○ ○
TS 5208E  Food and Nutrition for Health ○ • • • ○ ○
TS 5901E  Special Topic in Science and Technology 1 • • ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ●
TS 5902E  Special Topic in Science and Technology 2 • • ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ●
TS 5903E Special Topic in Science and Technology 3 • • ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ●

4.  Interpersonal 

Skills and 

Responsibility 

5. Numerical Analysis, 

Communication and  

Information 

Technology Skills

6. Professional Military Skills
Subject

1. Ethics and Moral 2. Knowledge
3. Intellectual 

Skills
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Section 5 : 

Cadets Assessment Criteria 

 

5.1 Grading Rubric  

 5.1.1 Credits 

5.1.1.1 The theoretical courses that take one hour per week of classroom 

study throughout the trimester of not less than 15 weeks are counted as one credit. 

5.1.1.2 Laboratory courses that take two to three hours per week throughout 

the trimester of not less than 15 weeks are counted as one credit.  

5.1.1.3 Internship or field training that takes three to six hours per week 

throughout the semester with a duration of not less than 15 weeks shall be counted 

as one credit. 

5.1.1.4 Counting credits for the semester with a period of less than 15 weeks, 

counting the number of hours in proportion by relying on the method of counting 

credits from no less than 15 weeks. 

 5.1.2 Specifying rating scale, overall grades and average grade is as follows : 

 5.1.2.1 To specify the grading scale, use the following criterion : 

Transcript         Grade       Grading Scale 

 Excellence    A   4.0 

 Very Good    B+   3.5 

 Good     B   3.0 

 Above Average    C+   2.5 

 Average    C   2.0 

 Below Average    D+   1.5 

 Poor Passing    D   1.0 

 Fail     F   0.0 

 Incomplete    I    - 

 Withdrawal    W    - 

 Auditor     AU    - 

 Non – Credit Pass   P    - 

 Non – Credit Fail   N    -
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5.1.2.2 Calculation of the average score, use the following formula to 

calculate. 

Qualitative Score =   Grading Scale x Credit Hours 

  

Average Score     =   
𝐓𝐡𝐞	𝐬𝐮𝐦	𝐨𝐟	𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞	𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞
𝐓𝐡𝐞	𝐬𝐮𝐦	𝐨𝐟	𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭	𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬

 

 

5.1.2.3 The average grade for a regular semester is the average grade that 

calculated from all courses studied in that semester. 

5.1.2.4 The average grade for an academic year is the average grade 

calculated from all courses studied in that year. 

5.1.2.5  The cumulative grade is the average grade calculated from all courses 

since the beginning of the enrollment. 

 

5.2 The Process of Verifying The Achievement Standards of The Cadets 

5.2.1 The Process of Verifying Study Result of Cadets While Enrolled 

To specify the study result of cadets is one of the guaranteed qualitative 

system in CRMA that must be consensus within this institute, and being conducted 

until success which assessors can inspect. 

The retaken-exam in each subject should let cadets evaluate the subject 

study, having committees verify the appropriation of the exam according to the course 

syllabus. The re-taken exam in course can be done by the guaranteed qualitative 

system in CRMA, conducted the standardized study result and reporting. 

5.2.2 The Process of Verifying Study Result of Cadets When Graduated 

To determine methods of verifying study result of graduated cadets, should 

emphasize on the effectiveness of the work from graduated cadets that being 

conducted continuously, and take the result back to improve the subject and course 

studies including the TQF within the international organization. Conducting research 

can be done as follows: 

5.2 . 2 . 1 The assessment from the military unit that graduated cadets being 

employed can be interviewed, or sent a survey to evaluate commanders’ satisfaction 

and to gain feedbacks in academics, competency, and confidence from applying the 

knowledge from CRMA.
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5.2.2.2 The assessment from other institute can be interviewed, or sent a 

survey in the satisfactions of academic, readiness, and other attributes of graduated 

cadets who pursue higher education in that institute.  

5.2.2.3 The assessment of knowledge and readiness by interviewing 

graduated cadets whom employed in each military unit from major or minor of 

studies in the designated course related to the work of new commissioned officers 

including getting feedbacks from them to improve the course. 

5.2.2.4 Feedbacks from outside experts, or the special professors who 

evaluate the course in the preparation of cadets towards the study and other 

attributes related to study procedures and study development of cadets. 

5.2.2.5 The achievement of cadets such as (1) self-developed projects and 

can be used in the Royal Thai Army, (2) the number of patents, (3) the number of 

social and profession rewards, (4) the number of charities for country and society, (5) 

the number of voluntary works for society. 

 

5.3 Gradation Requirements 

Cadets graduation is subject to CRMA education criterion as follow: 

5.3.1 Bachelor’s Degree : To obtain a Bachelor’s Degree, cadets are required to 

achieve all course credits and also have cumulative GPA of at least 2.00 on a 4.0 scale. 

5.3.2 Bachelor’s Degree, Second-class Honors : To graduate with Second-class 

Honors level, cadets are required to achieve all course credits and also have 

cumulative GPA of at least 3.25 on a 4.0 scale. 

5.3.3 Bachelor’s Degree, First-class Honors: To graduate with First-class Honors 

level, cadets are required to achieve all course credits and also have cumulative GPA 

of at least 3.50 on a 4.0 scale without earning a grade lower than C or readmission of 

any subjects.



 
 

Section 6 : 

Academic Staff Development 

 

6.1 New Teachers Preparation 

6.1.1 The New Teacher Orientation will be held for new teachers in order for them 

to get to know principal policies of the academy, each academic department as well 

as the curriculum. 

6.1.2 New teachers are encouraged to conduct a research in the field of Science 

and Technology as their first priority. This will enable them to constantly acquire more 

knowledge and gain experiences both in teaching and on-going data collection of their 

research. Besides, they are supported by the academy in terms of furthering their 

education, training, domestic and overseas field trips, academic conferences  

participations and educational leave. 

 

6.2 Knowledge and Skills Development for Teachers  

     6.2.1 Teaching, learning assessment and evaluation skills development 

6.2.1.1 Teachers enhance their levels of research literacy and experiences via 

conducting their own research, participating in academic and career field trips or 

conferences regarding teaching methods and learning assessment and evaluation, held 

by an honorable institution. 

6.2.1.2 The academy aims to make teaching methods, learning assessment 

and evaluation skills of the teachers the latest developments and trends. 

6.2.2 Academic services and teaching career development 

6.2.2.1 Teachers participate in bringing knowledge to local communities. 

6.2.2.2 Teachers are encouraged to contribute academic works in the field of 

science and technology. 

6.2.2.3 The academy provides supportive academic services to other 

educational institutions of the equivalent proficiency level. This will result in the 

academy’s increasing and constantly developing academic potential. 

 

 

 

 



 
 

Section 7 : 

 Program Quality Assurance 

 

7.1 Standard Supervision 

Standard Supervision of the Bachelor of Science in Science and Technology 

stipulates that the program must be managed in accordance with the Ministry of 

Education's Announcement on “2015 Bachelor's Degree Program Standard Criteria” set 

by the Office of the Higher Education Commission, as the followings: 

7.1.1 Improving and modernizing the program by evaluating and reporting the 

overall result of the program every academic year to use the information to improve 

the program every 5 years, 

7.1.2 Organizing both theoretical and practical learning and teaching with 

emphasis on student-centered or student-cored learning so that cadets have skills to 

think, analyze and solve problems on their own, 

7.1.3 Specifying the lecturers required to hold at least master’s degree or 

academic rank of assistant professor or be specialists in related fields, 

7.1.4 Evaluating the program by the department academic committee every year 

and by the external expert committee at least every 5 years, 

7.1.5 Creating database of cadets, lecturers, equipment, research tools, budgets, 

cooperation with other agencies, both domestic and international, and academic 

works in every academic year to be information for program development, 

7.1.6 Assessing the satisfaction of the program and instruction by cadets who 

graduate and troop commanders who recruited commissioned officers every year. 

 

7.2 Graduates 

Under the framework of the national higher education standards, which aims to 

produce graduates in accordance with the national higher education development 

plan, the philosophy of higher education, the philosophy of higher education 

institutions and international academic and professional standards, the production of 

graduates at the tertiary level is based on the belief that quality manpower must be 

people with a sense of good citizenship that benefit society and have the potential to 

be self-reliant on the basis of Thai wisdom under the classy moral framework in order  

lead the country to sustainable development and to equal international standard
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In this regard, the objective is to supervise and encourage the production process of  

graduates emphasizing the development of learners to have complete human 

characteristics and to be able to maintain themselves in a multicultural society under 

globalization with borderless communication, to have the potential for lifelong 

learning, to have ability to perform tasks in accordance with the standards and ethics 

framework set and to be able to create works that are beneficial to oneself and society, 

both locally and internationally. The Science and Technology Program therefore 

focuses on producing commissioned officers who are graduates of science and 

technology who have the knowledge, skills, and attitudes that meet the needs of 

departments in the Royal Thai Army. In addition, the program promotes cadets to be 

commissioned officers who have honor and respect for themselves and the rights of 

others, leadership in working with others in the organization, ethics, social responsibility 

and work together with others to maintain good Thai art and culture under virtue and 

law and live on the basis of the sufficiency economy. 

 

7.3 Students 

The program quality assurance for students is organized in accordance with the 

requirements of the Higher Education Commission, the Royal Thai Army regulations, 

and the regulations of Chulachomklao Royal Military Academy, as the followings: 

7.3.1 Admission or selection of cadets to enter the program will be accepted 

from army graduates from the Armed Forces Academies Preparatory School, which 

have the equivalent qualifications of high school graduates. In this regard, the Armed 

Forces Academies Preparatory School has established rules for accepting applicants 

for army precadets, 

7.3.2 Having systematic planning of the student admissions process, having 

mechanisms leading to actions and having assessments to monitor and improve the 

quality of the admissions process by determining the qualifications of the students in 

accordance with the nature of the program. The selection criteria are transparent and 

clear with tools to select students, who are ready and able to graduate according to 

the program schedule, 

7.3.3 Having a process for promoting and developing students, having systematic 

operational planning, having mechanisms for implementation and evaluations for  

improvement and development by organizing various types of knowledge  
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development activities, both in the classroom and outside of the classroom, and

having activities to promote good citizenship and public awareness, 

7.3.4 Having a process for supervising and counseling by academic advisors to 

enable students to graduate according to the program schedule,  

7.3.5 Maintaining retention rate and graduation rate by controlling, monitoring,   

and evaluating student satisfaction towards the program.  

 

7.4. Faculty 

 7.4.1 Faculty Admissions  

Admissions of civilians or commissioned officers as full-time lecturers must 

have  English proficiency test scores as specified in the Higher Education Commission's  

announcement on English proficiency standards for full-time lecturers to qualify in  

accordance with the regulations of Royal Thai Army and Chulachomklao Royal Military 

Academy.   

7.4.2 Faculty Involvement in Program Planning, Monitoring and Reviewing  

The faculty responsible for the program and the lecturers must have 

meeting to plan instruction management, evaluation and evaluation approval of all 

courses, to collect data to prepare for course improvements, as well as to discuss  

ways to achieve program goals in order to attain cadets to graduate as commissioned  

officers in accordance with the characteristics required by Royal Thai Army.  

7.4.3 Part-time and Special Faculty  

Having policy of inviting external experts to teach in certain topics that  

require special expertise or actual experiences.  

 

7.5 Program, Instruction, Student Assessment  

For program quality assurance in terms of program, instruction, and student 

assessment, the Science and Technology Program has lecturers responsible for the 

program responsible for program management, planning, quality control, monitoring 

and evaluation and development in order to design program, adding/reducing various 

courses, as well as to improve the content to be up-to-date with the rapid progress of 

technology including in accordance with the mission and context of Royal Thai Army, 

organize to promote the cadets, organize activities to promote learning outside the 

classroom and field trips to promote the ability in the Bachelor of Science degree
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level. There is a process for assessing students systematically. There is a mechanism 

that leads to implementation, monitoring and evaluation for improvement and 

development in monitoring and assessing learning according to the national higher  

education standards framework. There is an evaluation of student learning,   

supervision, assessment, teaching and learning management, and program evaluation.  

And there is evaluation and reporting of program performance in accordance with the   

National Qualifications Framework for Higher Education.  

 

7.6 Learning Support  

For Bachelor of Science Program in Science and Technology, there is a resource  

management system to manage the readiness of learning support systematically.  

There are mechanisms for implementation, monitoring and evaluation for  

improvement and development of learning support, which consists of physical  

readiness, such as classrooms, laboratories, research laboratories, teaching and  

learning facilities, libraries, information technology services, computers, Wi-Fi, and  

others that promote and support students to be able to learn efficiently and  

effectively in accordance with the learning standards set according to the National  

Higher Education Qualifications Framework by considering the development and  

improvement from the results of evaluating the satisfaction of students and lecturers  

on adequate and appropriate learning supports for learning and teaching.   

 

7.7 Key Performance Indicators 

The indicators and goals of the program and instruction quality assurance consist 

of the indicators and goals not less than those specified in the qualification standards 

as shown in the table. 

Key Performance Indicators 
1st 

Year  

2nd 

Year  

3rd 

Year  

4th 

Year  

5th 

Year  

6th 

Year  

1. At least 80 percent of the 

program lecturers participate in 

meetings to plan, monitor, and 

review program operations. 

X X X X X X 

2. Having program details in 

accordance with the TQF (2), which 

X X X X X X 
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Key Performance Indicators 
1st 

Year  

2nd 

Year  

3rd 

Year  

4th 

Year  

5th 

Year  

6th 

Year  

are in line with the academic 

qualifications standards/program 

3. Having course and field 

experience details (if any) 

X X X X X X 

4. Preparing a course and field 

experience performance report (if 

any) 

X X X X X X 

5. Preparing a program performance 

report after the end of the 

academic year 

X X X X X X 

6. Having achievement verification of 

cadets according to the learning 

standards (if any) at least 25 percent 

of the courses offered in each 

academic year 

X X X X X X 

7. Having development/ 

improvement of teaching 

management, teaching strategies or 

learning evaluations based on the 

results of last year's performance 

assessment 

 X X X X X 

8. Every new lecturer (if any) 

receives an orientation or instruction 

on teaching management. 

X X X X X X 

9. Full-time lecturers receive 

academic and/or professional 

development at least once a year. 

X X X X X X 

10. Numbers of teaching and 

learning support personnel (if any) 

receiving academic or professional 

X X X X X X 
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Key Performance Indicators 
1st 

Year  

2nd 

Year  

3rd 

Year  

4th 

Year  

5th 

Year  

6th 

Year  

development are not less than 50% 

per year. 

11. The satisfaction level of the final 

year cadets/newly commissioned 

officers on the quality of the 

curriculum is not less than 3.5 out 

of 5.0. 

    X X 

12. The satisfaction level of the 

troop commander of the newly 

commissioned officer is not less 

than 3.5 out of 5.0. 

     X 

Summing mandatory indicators, 

which must have operational results 

(No. 1-5) in each year 

5 5 5 5 5 5 

Summing indicators in each year 9 10 10 10 11 12 

 

Assessment Criteria 

The program meeting standards in accordance with the standard framework for 

qualifications in science and technology program must pass the assessment criteria as 

follows: mandatory indicators (indicators 1-5) achieve their goals and there are a 

number of indicators which have achieved the target of at least 80% of the total 

indicators by considering the number of mandatory indicators and total indicators in 

each year. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Section 8 : 

 Program Evaluation and Improvement 

 

8.1 The Evaluation of Teaching Effectiveness 

8.1.1 The Evaluation of Teaching Strategy 

Before teaching should have the assessment of teaching strategy by 

instructor or subject teams, or consulting with course specialists about how to teach. 

After teaching should have analysis of teaching cadets and analysis of cadets’ 

transcript. 

The process of improving the assessment can be conducted by collecting 

issues/suggestions for improvement, determining the course leader and the instructor 

team to improve and report later on. 

8.1.2 Evaluation of the lecturers’ skills in executing teaching strategies 

  Evaluating aforementioned capabilities as follows: 

 - Evaluated by cadets in each subject. 

  - Supervised by the responsible person / course leader / instructor team. 

  - Overall course evaluated by graduates. 

  - Compared cadets’ study result with other institutes in the same course. 

 

8.2 The Overall Course Assessment 

 The overall course assessment gathers information from: 

 - The fifth year cadets / new commissioned officers. 

  - The military unit that new commissioned officers deploy. 

  - The outside experts.    

Including surveying the graduated achievement. 

 

8.3 The Assessment of Conducting Relative to Course Description 

Must pass TQF, the standard study of undergraduates, and other indicators 

including IQ
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8.4 The Review of Assessment Result and Planning to Improve Course and Course 

Strategy 

  Gather suggestions/information from the new commissioned officers/ the military

unit that new commissioned officers deploy. Analyze the information in which the  

responsible person/course leader suggests the course improvement and strategy.(if 

there is)  

 

8.5 Course Development 

 The course has always been updated to modernize and support changes in a  

long-term by improving standard indices and qualitative education from time to time.  

 8.5.1 Standard indices and qualitative education are as follows:  

8.5.1.1 The evaluation of satisfaction and qualitative education, attitudes  

about subject matters, professor’s teaching style, and the evaluation of teaching by  

students every semester. 

 8.5.1.2 The number of accepted cadets follow the plan.  

 8.5.1.3 The satisfaction of a military unit that new commissioned officers  

deploy.  

 8.5.2 Course evaluation program will be first scheduled in 2024, or every 4 years.   

8.5.3 The evaluation of resource sufficiency, preparation of supportive education 

related to: 

8.5.3.1 The announces of The Ministry of Education about the standard  

criterion of undergraduates 2015 under no.15 of TQF. 

 8.5.3.2 The announces of The Ministry of Education, the standard higher 

education 2018, about the objectives of higher education administration and the 

standard of social creation, development, and learning. 

 

 

 

 

  

 



 

Section 5 : 

Cadets Assessment Criteria 

 

5.1 Grading Rubric  

 5.1.1 Credits 

5.1.1.1 The theoretical courses that take one hour per week of classroom 

study throughout the trimester of not less than 15 weeks are counted as one credit. 

5.1.1.2 Laboratory courses that take two to three hours per week throughout 

the trimester of not less than 15 weeks are counted as one credit.  

5.1.1.3 Internship or field training that takes three to six hours per week 

throughout the semester with a duration of not less than 15 weeks shall be counted 

as one credit. 

5.1.1.4 Counting credits for the semester with a period of less than 15 weeks, 

counting the number of hours in proportion by relying on the method of counting 

credits from no less than 15 weeks. 

 5.1.2 Specifying rating scale, overall grades and average grade is as follows : 

 5.1.2.1 To specify the grading scale, use the following criterion : 

Transcript         Grade       Grading Scale 

 Excellence    A   4.0 

 Very Good    B+   3.5 

 Good     B   3.0 

 Above Average    C+   2.5 

 Average    C   2.0 

 Below Average    D+   1.5 

 Poor Passing    D   1.0 

 Fail     F   0.0 

 Incomplete    I    - 

 Withdrawal    W    - 

 Auditor     AU    - 

 Non – Credit Pass   P    - 

 Non – Credit Fail   N    -
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5.1.2.2 Calculation of the average score, use the following formula to 

calculate. 

Qualitative Score =   Grading Scale x Credit Hours 

  

Average Score     =   
𝐓𝐡𝐞	𝐬𝐮𝐦	𝐨𝐟	𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞	𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞
𝐓𝐡𝐞	𝐬𝐮𝐦	𝐨𝐟	𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭	𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬

 

 

5.1.2.3 The average grade for a regular semester is the average grade that 

calculated from all courses studied in that semester. 

5.1.2.4 The average grade for an academic year is the average grade 

calculated from all courses studied in that year. 

5.1.2.5  The cumulative grade is the average grade calculated from all courses 

since the beginning of the enrollment. 

 

5.2 The Process of Verifying The Achievement Standards of The Cadets 

5.2.1 The Process of Verifying Study Result of Cadets While Enrolled 

To specify the study result of cadets is one of the guaranteed qualitative 

system in CRMA that must be consensus within this institute, and being conducted 

until success which assessors can inspect. 

The retaken-exam in each subject should let cadets evaluate the subject 

study, having committees verify the appropriation of the exam according to the course 

syllabus. The re-taken exam in course can be done by the guaranteed qualitative 

system in CRMA, conducted the standardized study result and reporting. 

5.2.2 The Process of Verifying Study Result of Cadets When Graduated 

To determine methods of verifying study result of graduated cadets, should 

emphasize on the effectiveness of the work from graduated cadets that being 

conducted continuously, and take the result back to improve the subject and course 

studies including the TQF within the international organization. Conducting research 

can be done as follows: 

5.2 . 2 . 1 The assessment from the military unit that graduated cadets being 

employed can be interviewed, or sent a survey to evaluate commanders’ satisfaction 

and to gain feedbacks in academics, competency, and confidence from applying the 

knowledge from CRMA.
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5.2.2.2 The assessment from other institute can be interviewed, or sent a 

survey in the satisfactions of academic, readiness, and other attributes of graduated 

cadets who pursue higher education in that institute.  

5.2.2.3 The assessment of knowledge and readiness by interviewing 

graduated cadets whom employed in each military unit from major or minor of 

studies in the designated course related to the work of new commissioned officers 

including getting feedbacks from them to improve the course. 

5.2.2.4 Feedbacks from outside experts, or the special professors who 

evaluate the course in the preparation of cadets towards the study and other 

attributes related to study procedures and study development of cadets. 

5.2.2.5 The achievement of cadets such as (1) self-developed projects and 

can be used in the Royal Thai Army, (2) the number of patents, (3) the number of 

social and profession rewards, (4) the number of charities for country and society, (5) 

the number of voluntary works for society. 

 

5.3 Gradation Requirements 

Cadets graduation is subject to CRMA education criterion as follow: 

5.3.1 Bachelor’s Degree : To obtain a Bachelor’s Degree, cadets are required to 

achieve all course credits and also have cumulative GPA of at least 2.00 on a 4.0 scale. 

5.3.2 Bachelor’s Degree, Second-class Honors : To graduate with Second-class 

Honors level, cadets are required to achieve all course credits and also have 

cumulative GPA of at least 3.25 on a 4.0 scale. 

5.3.3 Bachelor’s Degree, First-class Honors: To graduate with First-class Honors 

level, cadets are required to achieve all course credits and also have cumulative GPA 

of at least 3.50 on a 4.0 scale without earning a grade lower than C or readmission of 

any subjects.



 
 

Section 6 : 

Academic Staff Development 

 

6.1 New Teachers Preparation 

6.1.1 The New Teacher Orientation will be held for new teachers in order for them 

to get to know principal policies of the academy, each academic department as well 

as the curriculum. 

6.1.2 New teachers are encouraged to conduct a research in the field of Science 

and Technology as their first priority. This will enable them to constantly acquire more 

knowledge and gain experiences both in teaching and on-going data collection of their 

research. Besides, they are supported by the academy in terms of furthering their 

education, training, domestic and overseas field trips, academic conferences  

participations and educational leave. 

 

6.2 Knowledge and Skills Development for Teachers  

     6.2.1 Teaching, learning assessment and evaluation skills development 

6.2.1.1 Teachers enhance their levels of research literacy and experiences via 

conducting their own research, participating in academic and career field trips or 

conferences regarding teaching methods and learning assessment and evaluation, held 

by an honorable institution. 

6.2.1.2 The academy aims to make teaching methods, learning assessment 

and evaluation skills of the teachers the latest developments and trends. 

6.2.2 Academic services and teaching career development 

6.2.2.1 Teachers participate in bringing knowledge to local communities. 

6.2.2.2 Teachers are encouraged to contribute academic works in the field of 

science and technology. 

6.2.2.3 The academy provides supportive academic services to other 

educational institutions of the equivalent proficiency level. This will result in the 

academy’s increasing and constantly developing academic potential. 

 

 

 

 



 
 

Section 7 : 

 Program Quality Assurance 

 

7.1 Standard Supervision 

Standard Supervision of the Bachelor of Science in Science and Technology 

stipulates that the program must be managed in accordance with the Ministry of 

Education's Announcement on “2015 Bachelor's Degree Program Standard Criteria” set 

by the Office of the Higher Education Commission, as the followings: 

7.1.1 Improving and modernizing the program by evaluating and reporting the 

overall result of the program every academic year to use the information to improve 

the program every 5 years, 

7.1.2 Organizing both theoretical and practical learning and teaching with 

emphasis on student-centered or student-cored learning so that cadets have skills to 

think, analyze and solve problems on their own, 

7.1.3 Specifying the lecturers required to hold at least master’s degree or 

academic rank of assistant professor or be specialists in related fields, 

7.1.4 Evaluating the program by the department academic committee every year 

and by the external expert committee at least every 5 years, 

7.1.5 Creating database of cadets, lecturers, equipment, research tools, budgets, 

cooperation with other agencies, both domestic and international, and academic 

works in every academic year to be information for program development, 

7.1.6 Assessing the satisfaction of the program and instruction by cadets who 

graduate and troop commanders who recruited commissioned officers every year. 

 

7.2 Graduates 

Under the framework of the national higher education standards, which aims to 

produce graduates in accordance with the national higher education development 

plan, the philosophy of higher education, the philosophy of higher education 

institutions and international academic and professional standards, the production of 

graduates at the tertiary level is based on the belief that quality manpower must be 

people with a sense of good citizenship that benefit society and have the potential to 

be self-reliant on the basis of Thai wisdom under the classy moral framework in order  

lead the country to sustainable development and to equal international standard
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In this regard, the objective is to supervise and encourage the production process of  

graduates emphasizing the development of learners to have complete human 

characteristics and to be able to maintain themselves in a multicultural society under 

globalization with borderless communication, to have the potential for lifelong 

learning, to have ability to perform tasks in accordance with the standards and ethics 

framework set and to be able to create works that are beneficial to oneself and society, 

both locally and internationally. The Science and Technology Program therefore 

focuses on producing commissioned officers who are graduates of science and 

technology who have the knowledge, skills, and attitudes that meet the needs of 

departments in the Royal Thai Army. In addition, the program promotes cadets to be 

commissioned officers who have honor and respect for themselves and the rights of 

others, leadership in working with others in the organization, ethics, social responsibility 

and work together with others to maintain good Thai art and culture under virtue and 

law and live on the basis of the sufficiency economy. 

 

7.3 Students 

The program quality assurance for students is organized in accordance with the 

requirements of the Higher Education Commission, the Royal Thai Army regulations, 

and the regulations of Chulachomklao Royal Military Academy, as the followings: 

7.3.1 Admission or selection of cadets to enter the program will be accepted 

from army graduates from the Armed Forces Academies Preparatory School, which 

have the equivalent qualifications of high school graduates. In this regard, the Armed 

Forces Academies Preparatory School has established rules for accepting applicants 

for army precadets, 

7.3.2 Having systematic planning of the student admissions process, having 

mechanisms leading to actions and having assessments to monitor and improve the 

quality of the admissions process by determining the qualifications of the students in 

accordance with the nature of the program. The selection criteria are transparent and 

clear with tools to select students, who are ready and able to graduate according to 

the program schedule, 

7.3.3 Having a process for promoting and developing students, having systematic 

operational planning, having mechanisms for implementation and evaluations for  

improvement and development by organizing various types of knowledge  



 81 
 
development activities, both in the classroom and outside of the classroom, and

having activities to promote good citizenship and public awareness, 

7.3.4 Having a process for supervising and counseling by academic advisors to 

enable students to graduate according to the program schedule,  

7.3.5 Maintaining retention rate and graduation rate by controlling, monitoring,   

and evaluating student satisfaction towards the program.  

 

7.4. Faculty 

 7.4.1 Faculty Admissions  

Admissions of civilians or commissioned officers as full-time lecturers must 

have  English proficiency test scores as specified in the Higher Education Commission's  

announcement on English proficiency standards for full-time lecturers to qualify in  

accordance with the regulations of Royal Thai Army and Chulachomklao Royal Military 

Academy.   

7.4.2 Faculty Involvement in Program Planning, Monitoring and Reviewing  

The faculty responsible for the program and the lecturers must have 

meeting to plan instruction management, evaluation and evaluation approval of all 

courses, to collect data to prepare for course improvements, as well as to discuss  

ways to achieve program goals in order to attain cadets to graduate as commissioned  

officers in accordance with the characteristics required by Royal Thai Army.  

7.4.3 Part-time and Special Faculty  

Having policy of inviting external experts to teach in certain topics that  

require special expertise or actual experiences.  

 

7.5 Program, Instruction, Student Assessment  

For program quality assurance in terms of program, instruction, and student 

assessment, the Science and Technology Program has lecturers responsible for the 

program responsible for program management, planning, quality control, monitoring 

and evaluation and development in order to design program, adding/reducing various 

courses, as well as to improve the content to be up-to-date with the rapid progress of 

technology including in accordance with the mission and context of Royal Thai Army, 

organize to promote the cadets, organize activities to promote learning outside the 

classroom and field trips to promote the ability in the Bachelor of Science degree
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level. There is a process for assessing students systematically. There is a mechanism 

that leads to implementation, monitoring and evaluation for improvement and 

development in monitoring and assessing learning according to the national higher  

education standards framework. There is an evaluation of student learning,   

supervision, assessment, teaching and learning management, and program evaluation.  

And there is evaluation and reporting of program performance in accordance with the   

National Qualifications Framework for Higher Education.  

 

7.6 Learning Support  

For Bachelor of Science Program in Science and Technology, there is a resource  

management system to manage the readiness of learning support systematically.  

There are mechanisms for implementation, monitoring and evaluation for  

improvement and development of learning support, which consists of physical  

readiness, such as classrooms, laboratories, research laboratories, teaching and  

learning facilities, libraries, information technology services, computers, Wi-Fi, and  

others that promote and support students to be able to learn efficiently and  

effectively in accordance with the learning standards set according to the National  

Higher Education Qualifications Framework by considering the development and  

improvement from the results of evaluating the satisfaction of students and lecturers  

on adequate and appropriate learning supports for learning and teaching.   

 

7.7 Key Performance Indicators 

The indicators and goals of the program and instruction quality assurance consist 

of the indicators and goals not less than those specified in the qualification standards 

as shown in the table. 

Key Performance Indicators 
1st 

Year  

2nd 

Year  

3rd 

Year  

4th 

Year  

5th 

Year  

6th 

Year  

1. At least 80 percent of the 

program lecturers participate in 

meetings to plan, monitor, and 

review program operations. 

X X X X X X 

2. Having program details in 

accordance with the TQF (2), which 

X X X X X X 
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Key Performance Indicators 
1st 

Year  

2nd 

Year  

3rd 

Year  

4th 

Year  

5th 

Year  

6th 

Year  

are in line with the academic 

qualifications standards/program 

3. Having course and field 

experience details (if any) 

X X X X X X 

4. Preparing a course and field 

experience performance report (if 

any) 

X X X X X X 

5. Preparing a program performance 

report after the end of the 

academic year 

X X X X X X 

6. Having achievement verification of 

cadets according to the learning 

standards (if any) at least 25 percent 

of the courses offered in each 

academic year 

X X X X X X 

7. Having development/ 

improvement of teaching 

management, teaching strategies or 

learning evaluations based on the 

results of last year's performance 

assessment 

 X X X X X 

8. Every new lecturer (if any) 

receives an orientation or instruction 

on teaching management. 

X X X X X X 

9. Full-time lecturers receive 

academic and/or professional 

development at least once a year. 

X X X X X X 

10. Numbers of teaching and 

learning support personnel (if any) 

receiving academic or professional 

X X X X X X 
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Key Performance Indicators 
1st 

Year  

2nd 

Year  

3rd 

Year  

4th 

Year  

5th 

Year  

6th 

Year  

development are not less than 50% 

per year. 

11. The satisfaction level of the final 

year cadets/newly commissioned 

officers on the quality of the 

curriculum is not less than 3.5 out 

of 5.0. 

    X X 

12. The satisfaction level of the 

troop commander of the newly 

commissioned officer is not less 

than 3.5 out of 5.0. 

     X 

Summing mandatory indicators, 

which must have operational results 

(No. 1-5) in each year 

5 5 5 5 5 5 

Summing indicators in each year 9 10 10 10 11 12 

 

Assessment Criteria 

The program meeting standards in accordance with the standard framework for 

qualifications in science and technology program must pass the assessment criteria as 

follows: mandatory indicators (indicators 1-5) achieve their goals and there are a 

number of indicators which have achieved the target of at least 80% of the total 

indicators by considering the number of mandatory indicators and total indicators in 

each year. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Section 8 : 

 Program Evaluation and Improvement 

 

8.1 The Evaluation of Teaching Effectiveness 

8.1.1 The Evaluation of Teaching Strategy 

Before teaching should have the assessment of teaching strategy by 

instructor or subject teams, or consulting with course specialists about how to teach. 

After teaching should have analysis of teaching cadets and analysis of cadets’ 

transcript. 

The process of improving the assessment can be conducted by collecting 

issues/suggestions for improvement, determining the course leader and the instructor 

team to improve and report later on. 

8.1.2 Evaluation of the lecturers’ skills in executing teaching strategies 

  Evaluating aforementioned capabilities as follows: 

 - Evaluated by cadets in each subject. 

  - Supervised by the responsible person / course leader / instructor team. 

  - Overall course evaluated by graduates. 

  - Compared cadets’ study result with other institutes in the same course. 

 

8.2 The Overall Course Assessment 

 The overall course assessment gathers information from: 

 - The fifth year cadets / new commissioned officers. 

  - The military unit that new commissioned officers deploy. 

  - The outside experts.    

Including surveying the graduated achievement. 

 

8.3 The Assessment of Conducting Relative to Course Description 

Must pass TQF, the standard study of undergraduates, and other indicators 

including IQ
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8.4 The Review of Assessment Result and Planning to Improve Course and Course 

Strategy 

  Gather suggestions/information from the new commissioned officers/ the military

unit that new commissioned officers deploy. Analyze the information in which the  

responsible person/course leader suggests the course improvement and strategy.(if 

there is)  

 

8.5 Course Development 

 The course has always been updated to modernize and support changes in a  

long-term by improving standard indices and qualitative education from time to time.  

 8.5.1 Standard indices and qualitative education are as follows:  

8.5.1.1 The evaluation of satisfaction and qualitative education, attitudes  

about subject matters, professor’s teaching style, and the evaluation of teaching by  

students every semester. 

 8.5.1.2 The number of accepted cadets follow the plan.  

 8.5.1.3 The satisfaction of a military unit that new commissioned officers  

deploy.  

 8.5.2 Course evaluation program will be first scheduled in 2024, or every 4 years.   

8.5.3 The evaluation of resource sufficiency, preparation of supportive education 

related to: 

8.5.3.1 The announces of The Ministry of Education about the standard  

criterion of undergraduates 2015 under no.15 of TQF. 

 8.5.3.2 The announces of The Ministry of Education, the standard higher 

education 2018, about the objectives of higher education administration and the 

standard of social creation, development, and learning. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix A : 

Instructors 
 



No Academic  Title Degree Year

1. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Professor B.A. History Chulalongkorn University 1977

Sirindhorn M.A. Epigraphic Studies Silpakorn University 1979

M.A. Pali and Sanskrit Chulalongkorn University 1981

Ph.D. Development Education Srinakharinwirot University 1986

2. Col. Perapol Songnuy Assoc.Prof. licence d'Histoire History Université de Paris, France 1988

Maltrise d'Histoire History Université de Paris VII, France 1990

Docteur d'Histoire History Université de Paris VII, France 1997

3. Col. Chamanad Tiampipop Assoc.Prof. B.A. History Thammasart University 1983

M.A. History Thammasart University 1988

4. Col. Sorasak Ngamcachonkulkid Instructor B.A. Political Science Thammasart University 1982

M.A. History Chulalongkorn University 1988

Ph.D. History University of Wisconsin-Madison, USA 2004

5. Lt.Col. Erbboon Bulsuk Instructor B.A. English Huachiew Chalermprakiet University 1996

M.Ed. Educational Linguistics Srinakharinwirot University 2001

6. Maj. Apisake Monthienvichienchai Asst. Prof. B.A., M.A. Modern History University of Oxford, UK 2003

M.A. Thai Studies Chulalongkorn University 2004

MPhil Chinese Studies University of Cambridge, UK 2006

Ph.D. History School of Oriental and African Studies (SOAS), 2010

University of London, UK
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Appendix A : Name, ID Number, Position and Education of General Education Courses Lecturers

Name/ ID Number Major University



No Academic  Title Degree Year

7. Maj. Somchot Verapattaraweat Instructor B.Ed. Elementary Education Chulalongkorn University 2004

M.A. History Chulalongkorn University 2007

8. Lt. Phoruethai Nilprapat Instructor B.A. History Kasetsart University 2007

M.A. History Kasetsart University 2014

9. Col. Siliwan Kanjanahoti Asst. Prof. B.A. Thai and Thai Literature Srinakharinwirot University 1982

M.A. Thai Inscription Silpakorn University 1989

10. Col. Metinee Chalermwat Instructor B.A. English Chulalongkorn University 1988

M.S. Curriculum & Instruction Redford University, USA 1990

Ed.D. Curriculum & Instruction Virginia Polytechnic Institute and State University, USA 2000
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11. Col. Bussayamas Dradarananda Instructor B.A. English Chulalongkorn University 1992

M.A. Early Childhood Webster University, USA 1995

12. Col. Jidapa Thamviharn Instructor B.A. French Thammasart University 1996

M.A. French-Thai Translation Thammasart University 2000

13. Col. Wantana Piyapisuit Instructor B.Ed. Thai Srinakharinwirot University 1996

M.Ed. Educational Linguistics Srinakharinwirot University 2000

14. Lt.Col. Ngarmnit Sukasem Instructor B.A. French Silpakorn University 1992

M.S. TESOL Central Missouri State University, USA 2005

Ph.D. Composition & TESOL Indiana University of Pennsylvania, USA 2011

Name/ ID Number Major University



No Academic  Title Degree Year

15. Lt.Col. Chuenhathai Suriyasopapan Instructor B.A. Thai Kasetsart University 2000

M.A. Linguistics (Thai Language) Thammasart University 2002

16. Lt.Col. Thanikarn Amnajsilcharoen Instructor B.A. English Srinakharinwirot University 2004

M.A. English for Specific Purposes Kasetsart University 2011

17. Maj. Bussadee Onsiriwan Asst. Prof. B.Ed. Thai Silpakorn University 2005

M.A. Thai Chulalongkorn University 2009

18. Capt. Matawan Chumthong Instructor B.A. English Thammasart University 2002

M.A. Teaching English as a Foreign Thammasart University 2004

Language

19. Capt. Chattharaporn  Yossundara Instructor B.A. Thai Thammasart University 2004

M.A. Thai Thammasart University 2010

20. Capt. Chartkaew Yuwaprom Instructor B.A. Thai Mahidol University 2009

M.A. Thai Kasetsart University 2016

21. Capt. Umpha Changkien Instructor B.Ed. Thai Nakhonsawan Rajabhat  University 2009

M.Ed. Curriculum and Instruction (Thai) Khonkaen  University 2016

22. 1stLt. Nisakorn Chantasorn Instructor B.A. English Srinakharinwirot University 2002

M.A. Business English for International Srinakharinwirot University 2007

Communication
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Name/ ID Number Major University



No Academic  Title Degree Year

23. 1stLt. Benjaporn Pannin Instructor B.A. English  Literature Kasetsart University 2006

M.A. English  for Specific Purposes Kasetsart University 2014

24. 1stLt. Chayanan Jitjumnong Instructor B.Ed. Non-formal Education Chulalongkorn University 2014

M.A. Applied Linguistics & TESOL University of Portsmouth, UK 2016

25. 1stLt. Sarisa Khiawnga Instructor B.A. Thai Naresuan University 2012

M.A. Thai Naresuan University 2016

26. 2ndLt. Chutima Vankrua Instructor B.A. English Silpakorn University 2009

M.A. Translation and Interpretation Chulalongkorn University 2016

27. Col. Kriangkrai Nityasuddhi Instructor B.Ed. Physics Nakhon Ratchasima Teacher College 1984

M.Ed. Physics Srinakharinwirot University 1987

28. Col. Danchai Kongkaew Instructor B.S. Electrical Engineering Chulachomklao Royal Military Academy 1996

M.S. Telecommunication University of Southern Califonia, USA 2006

29. Col. Natporn Sataporn Instructor M.Ed. Educational Measurement Srinakharinwirot University 1991

M.A. Science Teaching (Physics) Sukhothaithammathirat Open University 2008

30. Col. Chumnarn Sumpaopokla Instructor B.S. Physics Ramkhamhaeng University 1986

M.S. Applied Physics King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1999

31. Col. Thanya Phorang Instructor B.Sc. Industrial Technology Pranakorn Teachers College 2000

M.Ed. Curriculum and Instruction Sukhothaithammathirat Open University 2008
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Name/ ID Number Major University



No Academic  Title Degree Year

32. Col. Suwatwong Janchaysang Instructor B.S. Physics Virginia Military Institute, USA 1999

M.S. Optics University of Rochester, USA 2001

Ph.D. Applied Physics King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 2013

33. Col. Pattarapol Weawsorn Instructor B.S. Physics Norwich University (Military College of Vermont), USA 2002

M.S. Physics University of South Califonia, USA 2004

34. Col. Apiruk Sangkrasin Instructor B.S. Electric National Defense Academy, Japan 2005

M.S. Applied Physics National Defense Academy, Japan 2007

35. Maj. Nawapong Unsuree Instructor B.S. Physics The Citadel Military Institute, USA 2007

M.S. Physics Virginia Polytechnic Institute and State University, USA 2008

36. Maj. Chat Chanjaroen Instructor B.S. Physics Virginia Military Institute, USA 2003

M.S. Engineering Mechanics Virginia Polytechnic Institute and State University, USA 2005

M.S. Physics Montana  State University, USA 2012

Ph.D. Physics Montana  State University, USA 2017

37. Lt.Col. Chiraphat Koollapunt Instructor B.Ed. Social Studies Srinakharinwirot University 1987

38. Maj. Phenthai Phinmuang Instructor B.S. Physics Srinakharinwirot University 2000

M.S. Physics Chulalongkorn University 2004

39. Maj. Puwadet Sutipanya Asst. Prof. B.S. Applied Physics National Defense Academy, Japan 2009

M.S. Applied Physics National Defense Academy, Japan 2011
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Name/ ID Number Major University



No Academic  Title Degree Year

40. Maj. Pravit Tongpoon Asst. Prof. B.S. Applied Physics National Defense Academy, Japan 2009

M.S. Applied Physics National Defense Academy, Japan 2011

41. Col. Panitta Panyadilog Instructor B.S. Environmental Science Thammasart University 1990

M.S. Environmental Science University of New Haven, USA 1997

42. Col. Praparat Chuntavan Instructor B.S. Nursing Science Khonkaen  University 1992

M.S. Sport Medicine Chulalongkorn University 2001

43. Col. Ruangsak Yucha Asst. Prof. B.S. Chemistry Chulalongkorn University 1995

M.S. Chemistry Chulalongkorn University 2003

44. Col. Pathareeya Tunthikul Asst. Prof. B.S. Nursing Science Royal Thai Army Nurse 1993

M.S. Environmental Science Kasetsart University 2010

45. Col. Jittima Hirunrussamee Instructor B.Sc. Medical Technology Chulalongkorn University 1996

M.Sc. Tropical Medicine:  Environmenta Mahidol  University 2005

46. Lt.Col. Patcha Phempipat Instructor B.Ed. Education Chemistry Chiangmai University 1996

M.Ed. Education Chemistry Chiangmai University 2003

47. Lt.Col. Amornthep Somraj Asst. Prof. B.S. Applied Chemistry National Defense Academy, Japan  2004

M.S. Materials Engineering National Defense Academy, Japan  2006

Ph.D. Equipment and Structural Engineering National Defense Academy, Japan  2016

48. Lt.Col. Natthamon Somrajlichinda Asst. Prof. B.Eng. Chemical Engineering Srinakharinwirot University 2004

M.Eng. Chemical Engineering Kasetsart University 2006
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Name/ ID Number Major University



No Academic  Title Degree Year

49. Lt.Col. Panomwan Panseeta Asst. Prof. B.Ed. Chemistry Mahidol  University 2001

M.Ed. Applied Chemistry Mahidol  University 2004

Ph.D. Applied Chemistry Mahidol  University 2013

50. Maj. Paweena Wadbua Instructor B.S. Biochemistry Khon kaen  University 2006

M.S. Biochemistry Khon kaen  University 2008

Ph.D. Biochemistry Khon kaen  University 2016

51. Maj. Phenthana Samanphan Instructor B.S. Chemistry Kasetsart University 2006

M.S. Biochemistry Mahidol  University 2009

52. Capt.Suchart Klaikaew Instructor B.S. Applied Chemistry Chulachomklao Royal Military Academy 2012

M.S. Energy Systems Engineering Northeastern University, USA 2018

53. Capt. Chalita Mekmukda Instructor B.S. Chemistry Chulalongkorn University 2009

M.S. Chemistry Chulalongkorn University 2013

54. Capt. Pattarapol Khongsuk Instructor B.Sc. Chemistry Mahidol  University 2001

M.Sc. Organic Chemistry Mahidol  University 2004

Ph.D. Organic Chemistry Mahidol  University 2013

55. 1stLt. Kangsadan Inthakun Instructor B.Eng. Chemical Engineering Burapha  University 2007

M.Eng. Chemical Engineering Chulalongkorn University 2009

56. Col. Ponlapat Rattana-ananta Instructor B.E. Civil Engineering University of New South Wales, Australia 1998

M.Eng.Sci. Civil Engineering University of New South Wales, Australia 2000

M.Econ. Business Economics National Institute of Development Administration 2006

Ph.D. (Inter) Economics National Institute of Development Administration 2014
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No Academic  Title Degree Year

57. Col. Chanyapat Wiphatthanananthak Asst. Prof. B.Sc. Biomedical Science Mahidol  University International College 2001

M.Sc. Management University of Surrey, United Kingdom 2003

Ph.D. (Inter) Finance and Econometrics Chiangmai University 2009

58. 1stLt. Satanan Boopasiri Instructor B.Econ Economics Kasetsart University 2009

M.Sc. Finance and Development University of Surrey, United Kingdom 2015

59. Col. Dachanawan Thesanathum Instructor B.A. International Relations Thammasart University 1997

M.A. European Studies Chulalongkorn University 2000

M.S. Management University of Saint Mary, USA 2004

60. Lt.Col. Thanat Manuwong Instructor B.A. Geography Kasetsart University 1998

M.S. Sociology Chulalongkorn University 2001

M.A. Social Development Kasetsart University 2009

B.Ed. Guidance Sukhothaithammathirat Open University 2017

61. Lt.Col. Thanadkid Yaamalee Instructor B.A. Psychology and Guidance Prince of Songkla University 1991

M.Ed. Guidance and Counseling PsychologySrinakharinwirot University 2000

LL.B. Bechelor of Law Sukhothaithammathirat Open University 2004

Grad. Dip Graduate Diploma in Public Law Thammasart University 2016

LL.M. Public Law Sukhothaithammathirat Open University 2018

62. Lt.Col. Sirikarn Iamartharn Asst. Prof. B.A. Public  Administration Thammasart University 1999

B.A. Politics and Government Thammasart University 2002

Ph.D. Public  Administration Sripatum  University 2012
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No Academic  Title Degree Year

63. Lt.Col. Donlaya Benjasrichai B.A. Politics and Government Chulalongkorn University 2004

M.A. European Studies Chulalongkorn University 2005

64. Maj. Naridsa Saisaart Asst. Prof. B.B.A. General Management Suan Dusit University 2005

M.A. Public  Administration and Law Ramkhamhaeng University 2007

LL.B. Bechelor of Law Thammasart University 2012

65. Capt. Prarinpaj Chaksaen Instructor B.A. Politics and Government Ramkhamhaeng University 2006

M.A. Politics and Government Kasetsart University 2010
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66. Maj. Surin Wongsom Instructor B.B.A. Management Institute Technology of Ayothaya 2012

M.Ed. Educational Administration Rajapark Institute 2015

LL.B. Bechelor of Law Ramkhamhaeng University 2018

67. 1stLt. Arkom Ngondang Instructor LL.B. Bechelor of Law Kasem Bundit University 2005

- Thai Barrister Lawyers Council of Thailand Under The Royal Partonage 2007

- Certificate in Litigation Lawyer The Institute of Legal Education Thai Barrister Association  2009

LL.M. Public Law Ramkhamhaeng University 2010

68. 2ndLt. Supachai Panprommat Instructor LL.B. Bechelor of Law The University of the Thai Chamber of Commerce 2007

- Thai Barrister Lawyers Council of Thailand Under The Royal Partonage 2010

- Certificate in Litigation Lawyer The Institute of Legal Education Thai Barrister Association 2013

LL.M. Crininal Law and Crininal Justice Dhurakij Pandit University 2015

Name/ ID Number Major University
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Course Descriptions 
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B.1 General Education Courses           51 Credits 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  51 หนFวยกิต  

B.1.1 Social Science Courses                               10 Credits 

 กลุFมวิชาสังคมศาสตรQ   10 หนFวยกิต 

SS 1001E Principles of Jurisprudence (ความรูXเบ้ืองตXนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป)  3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

        This course explores basic concepts in legal definitions, forms, systems, origins, 

the classification of laws, legal hierarchy, scope of law enforcement, cancellation of 

laws, the  necessity and benefits of studying law, Thai judicial process, introduction to  

key principles of relevant civil and commercial law, general principles of criminal law 

under the penal code (Parts I and II), general principles of criminal procedure code,  

forms of title Subpoena and warrants, title arrest, detention, imprisonment, search and  

provisional release, as well as law in everyday life.  

 ความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการบังคับใชe

กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย ความจำเปgนและประโยชนkของการเรียนกฎหมาย ระบบ กระบวนการ

ยุติธรรมไทย หลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะมาตราที่สำคัญของกฎหมายแพsงและพาณิชยk กฎหมายอาญา

ภาคทั่วไปและภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วsาดeวยลักษณะ หมายเรียกและหมาย

อาญา ลักษณะจับ ขัง จำคุก คeน ปลsอยช่ัวคราว และกฎหมายท่ีจำเปgนสำหรับใชeในชีวิตประจำวัน  

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

This course introduces essential concepts of political science as state recognition, 

different types of state, state power, political doctrine, studies different roles of 

political institutions and distinctive aspects of political systems with respect to societal 

objective. 

การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันไดeแกs การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อำนาจ

รัฐ ลัทธิการปกครอง ศึกษาหนeาที่ของสถาบันทางการเมืองตsางๆ และศึกษาเรื่องของระบบการเมือง

ในฐานะท่ีเปgนระบบยsอยของระบบสังคม ซ่ึงมีหนeาท่ีในการท่ีจะนำสังคมใหeบรรลุเป{าหมายท่ีต้ังไวe 
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SS 2105E Basic Economics (เศรษฐศาสตรQพ้ืนฐาน) 2 (2-0-4)   

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Topics include contrasting microeconomics and macroeconomics, basic  

economic problems, demand, supply, market equilibrium, elasticity of demand and  

supply, intervention of the price mechanism, consumer behavior theory, production 

cost, markets, national income, Finance and Banking, International trade and finance,  

monetary policy, fiscal policy, inflation, deflation, business cycle, and the role of the 

government in solving economic problems. 

 ป�ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ความหมายของอุปสงคk อุปทาน ดุลยภาพของตลาด และ     

ความยืดหยุsนการแทรกแซงการทำงานของกลไกราคา ทฤษฎีพฤติกรรมผูeบริโภค ตeนทุนการผลิต 

ลักษณะตลาดแขsงขันสมบูรณkและไมsสมบูรณk ความหมายของรายไดeประชาชาติ การเงินการธนาคาร 

การคeาและการเงินระหวsางประเทศ นโยบายการเงินการคลัง ป�ญหาเงินฝ�ดและเงินเฟ{อ วัฏจักรธุรกิจ 

และบทบาทของรัฐบาลในการแกeไขป�ญหาเศรษฐกิจ 

 

SS 4004E Military Law and Essential Law in Military Service    3 (3-0-6) 

(กฎหมายทหาร และกฎหมายท่ีจำเปtนในการรับราชการทหาร)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

 Study of the organization of military courts, the Military Penal code, Military 

Discipline Act, Martial law, Internal Security Act, Emergency Decree on Public 

Administration,  International humanitarian law and legal principles that are essential 

to military service, such as principles of narcotics laws, Forest, special cases involving 

the Department of Special Investigation, principle of laws relating to Corruption cases 

in government circles under the jurisdiction of the National Counter Corruption 

Commission, the essence of the Immigration Act, principles of money laundering laws, 

principles of human rights law in justice, as well as principles of general constitutional 

law and general administrative law. 

 ศึกษาพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร พระราชบัญญัติวsาดeวยวินัย

ทหาร กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พระราชกำหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณkฉุกเฉิน กฎหมายมนุษยธรรมระหวsางประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายที่เปgน

สาระสำคัญที่จำเปgนในการรับราชการทหาร เชsน หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ป�าไมe คดีพิเศษ

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งอยูsใน

อำนาจของการพิจารณาของคณะกรรมการป{องกันและปราบปรามการทุจริตแหsงชาติ สาระสำคัญ
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ของพระราชบัญญัติตรวจคนเขeาเมือง หลักกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ในกระบวนการยุติธรรมและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ัวไป หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป 

B.1.2 Humanities Courses                    7 Credits 

กลุFมวิชามนุษยศาสตรQ  7 หนFวยกิต 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

 Study of Thai society and culture as investigated in diverse aspects, including  

history, politics, economic, religions, language, literature, arts, local wisdom, and the  

lifestyle of Thai i.e. in the past, present and future trend.  

 ศึกษาเรื่องไทยในหลายดeาน ไดeแกs การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

วิทยาศาสตรkและเทคโนโลยี ตลอดจนความม่ันคง ภูมิป�ญญา วรรณคดีไทย ซ่ึงเปgนผลมาจากการศึกษา 

ของศาสตรkหลายสาขา เชsน ประวัติศาสตรk ภูมิศาสตรk มานุษยวิทยา รัฐศาสตรk เพื่อชี้ใหeเห็นอัตลักษณk

และพัฒนาการของสังคมไทยป�จจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและทeองถิ่น เชsน  

จังหวัดนครนายก 

 

HI 4105E Southeast Asian History (ประวัติศาสตรQเอเชียตะวันออกเฉียงใตX)  3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

 Study the political, economic, social, international relations history of southeast 

Asia from ancient time to current affairs. 

ศึกษาประวัติศาสตรkประเทศตsางๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตe เชsน ไทย มาเลเซีย  

สิงคโปรk อินโดนีเซีย และฟ�ลิปป�นสk นับตั้งแตsยุคโบราณจนถึงป�จจุบัน เพ่ือชี้ใหeเห็นถึงพัฒนาการ     

ทาง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภาคดังกลsาวภายใตeกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

โดยเฉพาะนับตั้งแตsยุคลsาอาณานิคม การตsอสูeเพื่อเอกราชและการยึดครองของญี่ปุ �นในระหวsาง

สงครามโลกครั ้ง ที ่ 2 การสรeางและพัฒนาประเทศในยุคสงครามเย็นและหลังยุคสงครามเย็น        

การรsวมมือภายในภูมิภาคเปgนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และป�ญหาความมั่นคง

ภายในภูมิภาคในกระแสการกsอการรeายในโลกป�จจุบัน  

 

HI 5002E Contemporary History (ประวัติศาสตรQรFวมสมัย)  2 (2-0-4) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

 To study significant problems of world’s current affairs with regard to security 

issue topics in each of regional area, including Thailand. By emphasizing the problem’s 

roots and also pointing out the relation of history, politics, economics and social factors 
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which are background influenced to these situations; for instance, the role of 

superpower countries such as USA, China and International Organization. In addition to 

study the changing of the world in others dimension, for example, technology and Thai 

current affairs. 

 ศึกษาสถานการณkโลกป�จจุบันที่เปgนประเด็นป�ญหาและมีความสำคัญตsอความมั่นคงของโลก

ในภูมิภาคตsางๆ และประเทศไทย โดยเนeนถึงรากเหงeาของป�ญหาและชี้ใหeเห็นความเกี่ยวพันทาง

ประวัติศาสตรk การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งป�จจัยที่มีอิทธิพลตsอสถานการณkเหลsานั้น  เชsน 

บทบาทของชาติมหาอำนาจ เชsน สหรัฐอเมริกา จีน องคkการระหวsางประเทศ รวมทั ้งศึกษา               

การเปล่ียนแปลงของโลกดeานอ่ืนๆ เชsน เทคโนโลยี และเหตุการณkป�จจุบันท่ีสำคัญภายในประเทศไทย  

 

B.1.3 Linguistics Courses ()                                       13 Credits  

กลุFมวิชาภาษาศาสตรQ  13 หนFวยกิต 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Study and practice the correct usage of Thai for effective communication 

including listening for important ideas, reading aloud, silent reading, word choices, royal 

language, spelling, paragraph writing, figurative language, proverbs, sayings, and 

speaking on different occasions. 

 ศึกษาและฝ�กฝนทักษะการใชeภาษาไทยใหeถูกตeองเพื่อใหeการสื่อสารสัมฤทธิ์ผล ไดeแกs การฟ�ง

เพื่อจับใจความสำคัญ การอsานออกเสียง และการอsานในใจ การใชeถeอยคำราชาศัพทk การเขียนสะกด

คำใหeถูกตeอง การเขียนยsอหนeา การใชeสำนวนโวหาร สุภาษิต คำพังเพย และการพูดในโอกาสตsางๆ 

 

LG 1101E English 1 (ภาษาอังกฤษ 1) 1 (0-2-1) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Practice pronunciation of English consonants, vowels, and words which include 

stress and final sounds.  Practice reading sentences and short paragraphs.  Study basic 

sentence patterns and begin reading short texts such as signs, medicine labels, and 

electronic mails. 

 ฝ�กการอsานออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ การออกเสียงคำ ซึ่งประกอบดeวย

การลงเสียงหนัก เสียงทeายคำ ฝ�กอsานประโยคและยsอหนeาสั ้นๆ ศึกษารูปประโยคพื ้นฐาน               

ในภาษาอังกฤษ และเร่ิมอsานขeอความส้ันๆ เชsน ป{ายประกาศ สลากยา และจดหมายอิเล็กทรอนิกสk 
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LG 1102E English 2 (ภาษาอังกฤษ 2) 1 (0-2-1) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : LG 1101E  

Study further from English 1 .  Practice strategies for reading comprehension 

including guessing meaning from context, making references, reading for main ideas 

and specific details, distinguishing facts from opinions and reading for connotation. 

 ศึกษาตsอจากภาษาอังกฤษ 1 โดยฝ�กเทคนิคการอsานเพื่อเขeาใจความหมาย ซึ่งประกอบดeวย 

การเดาความหมายคำ การใชeคำแทนเพื่ออeางอิง การอsานเพื่อจับใจความสำคัญและหาขeอมูลเฉพาะ 

การอsานเพื่อแยกแยะระหวsางขeอมูลที่เปgนขeอเท็จจริงกับความคิดเห็น และการอsานเพื่อหาความหมาย

แฝง 

 

LG 2001E Personality Development and Speaking skill 1 (0-2-1) 

 (การพัฒนาดXานบุคลิกภาพและศิลปะการพูด)   

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : -  

Study definitions of speaking and speaking skills, personality development in 

speaking, use of voices, gestures, confidence development, use of language and 

strategies,  preparation of speech, practice of speaking in different situations such as 

introducing and thanking the speaker, inviting guests, briefing, presenting task, making 

presentation etc. Assess and develop speaking skills in order to achieve the purpose 

of the speaking. 

 ศึกษาความหมายและทักษะการพูด การสร�างบุคลิกภาพในการพูด การใช�เสียง กิริยาท

�าทาง การสรeางความมั่นใจ การใช�ภาษาและกลวิธีในการพูด การเตรียมการพูด การฝ�กพูดใน

สถานการณ�    ต�างๆ เช�น การกล�าวแนะนําและกล�าวขอบคุณวิทยากร การกล�าวต�

อนรับ การบรรยายสรุป           การนําเสนอผลงาน ฯลฯ การประเมินผลการพูดและปรับปรุงการพูด

เพ่ือให�การพูดสัมฤทธ์ิผล 

 

LG 2103E English 3 (ภาษาอังกฤษ 3) 1 (0-2-1) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : LG 1102E     

Develop skills in using language structures and functions for accurate 

communication by practicing four skills to create learning experience from listening 

and reading materials from varieties of sources to apply in the conversation, 

explanation, description and summarizing. Study texts and vocabulary about military 

training. 
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 พัฒนาการใชeรูปแบบโครงสรeางและหนeาที่ทางภาษาเพื่อการสื่อสารใหeถูกตeอง โดยการฝ�ก

ทักษะทั้ง 4 เพื่อสรeางประสบการณkการเรียนรูeจากการฟ�งและการอsานจากแหลsงขeอมูลตsางๆ ใหe

สามารถนำมาใชeในการสนทนา อธิบาย บรรยาย และสรุปความ ศึกษาเรื่องราวและคำศัพทkในการฝ�ก

ทางทหาร 

 

LG 2104E English 4 (ภาษาอังกฤษ 4) 1 (0-2-1) 

Prerequisites (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : LG 2103E  

Further study language structures and functions from English 3 .   Learn more 

advanced  strategies of listening, speaking, reading.  Be able to speak and write to 

express opinions, feelings, suggestions, interpretation from the listening and reading  

texts to apply to usage in real life. Study more texts and vocabulary about military   

training. 

 ศึกษารูปแบบและหนeาที ่ทางภาษาตsอจากภาษาอังกฤษ 3 เรียนรู eเทคนิคการฟ�ง การพูด        

การอsาน และการเขียนในระดับที ่สูงขึ ้น สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู eสึก           

การเสนอแนะ การตีความจากขeอมูลที่ฟ�งและอsาน เพื่อสรeางประสบการณkสำหรับการนำไปใชeในชีวิต

จริง ศึกษาเร่ืองราวและคำศัพทkในการฝ�กทางทหารเพ่ิมเติม 

 

LG 3105E English 5 (ภาษาอังกฤษ 5) 1 (0-2-1)  

Prerequisites (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : LG 2104E  

Practice using four communicative skills to analyze, criticize, summarize, and  

evaluate information. Practice short narration. Study vocabulary about military  

standard operating procedure.  

 ฝ�กการใชeภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท้ัง 4 ทักษะ ในเชิงวิเคราะหk วิจารณk สรุป  และประเมิน

ขeอมูล ฝ�กบรรยายส้ันๆ ศึกษาคำศัพทkท่ีเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติประจำทางทหาร   

 

LG 3106E English 6 (ภาษาอังกฤษ 6) 1 (0-2-1)   

Prerequisites (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : LG 3105E  

Practice communicative skills more advanced than English 5 .   Practice past   

narration and making inferences. Practice using language for solving problems and   

reasoning in different issues.  Study vocabulary about military weapons.  

 ฝ�กการใชeภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตsอจากภาษาอังกฤษ 5 ฝ�กบรรยายเหตุการณkที่เปgนอดีต  

และคาดคะเนเหตุการณkที่อาจเกิดขึ้น ฝ�กใชeภาษาในการแกeป�ญหา ชี้แจงเหตุผลในประเด็นตsางๆ  

ศึกษาคำศัพทkเก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณkของทหาร  
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LG 4002E Thai 2 (ภาษาไทย 2) 1 (0-2-1) 

Prerequisites (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : LG 1001E 

Study further from Thai 1. Practice Thai usage that military cadets essentially 

use in daily life including critical listening, reading and criticizing literature, using royal 

terminology accurately and appropriately to different people. Practice. summarizing, 

writing official letters, discussing orally, and performing the role master of 

ceremonies. 

 ศึกษาตsอจากภาษาไทย 1 เปgนการฝ�กทักษะการใชeภาษาไทยที่นักเรียนนายรeอยจักตeอง

นำมาใชeในชีวิตประจำวัน ไดeแกs การฟ�งอยsางมีวิจารณญาณ การอsานและวิจารณkวรรณกรรม การใชe

ถeอยคำราชาศัพทkใหeถูกตeองเหมาะสมแกsบุคคล การยsอความ การเขียนหนังสือราชการ การพูด

อภิปราย และการทำหนeาท่ีพิธีกร  

 

LG 4107E English 7 (ภาษาอังกฤษ 7) 1 (0-2-1) 

Prerequisites (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : LG 3106E  

Develop knowledge and ability in using English focusing on expressing  

analytical and critical opinions in order to create fluency in communication. Study and  

practice paragraph and essay writing. Study vocabulary about field combat training. 

 พัฒนาความรูeความสามารถในการใชeภาษาอังกฤษ โดยเนeนการสนทนาโตeตอบและแสดง

ความคิดเห็นเชิงวิเคราะหkวิจารณk เพื่อใหeเกิดความชำนาญในการติดตsอสื่อสาร ศึกษาและฝ�กฝน     

การเขียนยsอหนeาและการเขียนเรียงความ ศึกษาคำศัพทkเก่ียวกับการฝ�กภาคสนาม 

 

LG 4108E English 8 (ภาษาอังกฤษ 8) 1 (0-2-1)  

Prerequisites (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : LG 4107E 

Practice using English for communicative purposes further from English 7 .   

Practice expressing comments, giving suggestions about the listening and reading texts.  

Practice summarizing and writing to motivate readers. Study and practice briefing 

military missions.  

 ฝ�กการใชeภาษาเพื ่อการติดตsอสื ่อสารตsอจากภาษาอังกฤษ 7 ฝ�กแสดงความคิดเห็นใหe

ขeอเสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องที่อsานหรือฟ�ง ฝ�กการเขียนสรุปความและการเขียนเพื่อจูงใจผูeอsานศึกษา

และฝ�กการบรรยายสรุปทางทหาร 
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LG 5109E English 9 (ภาษาอังกฤษ 9)  2 (0-4-2)  

Prerequisites (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : LG 4108E  

Study of contemporary English by practicing four skills – listening, speaking, 

reading and writing. Express opinions as well as paraphrasing the reading texts. Practice 

skills for preparation for English examinations. 

 ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใชeในเหตุการณkรsวมสมัย โดยฝ�กทักษะทั้ง 4 คือ การฟ�ง พูด อsาน เขียน 

โดยใหeผูeเรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฟ�งและอsาน รวมถึงเขียนสรุปสิ่งที่ไดeศึกษาเปgนยsอหนeาสั้นๆ 

ฝ�กทักษะเพ่ือเตรียมความพรeอมรับการทดสอบภาษาอังกฤษ 

 

B.1.4 Integrated Science Course                  3 Credits 

กลุFมวิชาวิทยาศาสตรQบูรณาการ  3 หนFวยกิต 

TS 2001E Technology for Everyday Life (เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน)   3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : -         

This course will provide the knowledge of technologies used in our everyday 

life. These technologies include water and waste water treatment, energy, food and 

health, biotechnology, tissue culture, computer and its security, transportation, 

material science and recycling, and geoinformatics (GIS, RS, and GPS). 

 ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวขeองในชีวิตประจำวันเบ้ืองตeน ไดeแกs เทคโนโลยีการผลิตน้ำประปา

และการบำบัดน้ำเสีย การจัดการพลังงานที ่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางดeานวัสดุศาสตรkและวัสดุทางวิศวกรรม เชsน 

คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยียานยนตkและการขนสsง ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรk (GIS) เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (RS) และระบบกำหนดตำแหนsงบนพ้ืนโลก (GPS) 

 

B.1.5 Physical Education Courses                  9 Credits 

กลุFมวิชาพลศึกษา 9 หนFวยกิต 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : -  

Swimming 1  The History of swimming, Warming-ups, the pool Up and Down,  

Underwater Diving and Air blowing, Breathing technique, the Freestyle stroke 

techniques (e.g. arms and legs, posture), Buoyancy, Diving and Balancing.  
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 วFายน้ำ 1  ประวัติความเปgนมา การอบอุsนรsางกาย การขึ ้นลงจากสระ การฝ�กดำน้ำและ       

เป�าอากาศ ฝ�กการหายใจ การใชeขาและการใชeแขนในทsาวsายน้ำฟรีสไตลk วsายน้ำทsาฟรีสไตลkระยะส้ัน    

การลอยตัว การกระโดดน้ำ การทรงตัวในน้ำ  

Athletics 1   The History and benefits of athletics, Rules of Track,  Warming-ups, 

Relay race, Run racing (short, middle, long distance). 

กรีฑา 1  ประวัติความเปgนมา ประโยชนkของกรีฑา กติกา ระเบียบมารยาทในการแขsงขัน     

การอบอุsนรsางกาย การว่ิงระยะส้ัน การว่ิงผลัด ว่ิงระยะกลาง ระยะไกล การว่ิงขeามร้ัว                                                   

Gymnastics 1   History of gymnastics, Warming-ups,  Basic skills in movement, 

Front roll, Rool back, Somersault page, Roundoff  

ยิมนาสติก 1   ประวัติความเปgนมา ประโยชนkของกีฬายิมนาสติก การอบอุsนรsางกาย  มeวนหนeา 

มeวนหลัง พุsงมeวน ทsาลังกาหนeา ทsาราวดอฟ   

Muaythai 1  History of Mauy Thai, Warming-ups, Rope jumping,  Benefits of Muay-

Thai, Basic movement, Body balancing, Knees, Feet and Elbow using.  

มวยไทย 1   ประวัติ ประโยชนkของกีฬามวยไทย การอบอุsนรsางกาย กระโดดเชือก การยืนมวย  

จรดมวย การเคล่ือนท่ี การใชeหมัด การใชeศอก การใชeเขsา  

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : -   

Swimming 2  Breathing technique, the Breaststroke techniques (e.g. arms and  

legs, posture), Breaststroke 50 m. and 100 m., Buoyancy, Diving and Balancing.  

วFายน้ำ 2 ฝ�กการหายใจ การใชeขาและการใชeแขนในทsาวsายกบ วsายน้ำทsากบระยะส้ัน          

การลอยตัว การกระโดดน้ำ การทรงตัวในน้ำ  

Athletics 2   Rules of Field, Fitness training, Types of Field (Throwing, Discus 

Throw, Javelin Throw, Long Jump, High Jump), Sport safety, Gadgets maintenance.  

กรีฑา 2  กติกา ระเบียบประเภทลาน การเสริมสรeางสมรรถภาพทางกายของกรีฑาประเภท 

ลาน การทุsมน้ำหนัก การขวeางจักร การพุsงแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง และความปลอดภัยในการ

เลsนกรีฑา การเก็บรักษาอุปกรณk     

Gymnastics 2   Barricading, Trampolining, Artistic gymnastics (parallel bars, rings, 

vault).  

ยิมนาสติก 2 การเคล่ือนท่ีขeามเคร่ืองกีดขวาง อุปกรณkแทมโปลีน บารkคูs แทsนกระโดด หsวงคูs 

Muaythai 2  Warming-ups, Offending and defending, Boxing. 

มวยไทย 2   การอบอุ sนรsางกาย การรุก การรับและป{องกัน การป{องกันพรeอมโตeตอบ         

การตsอสูeบนเวที  
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PE 200E3 Physical Education 3 (พลศึกษา 3) 1 (0-2-1)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Swimming 3  Warming-ups, Breathing technique, the Backstroke techniques      

(e.g. arms and legs, posture), Backstroke 5 0  m. and 1 00  m., Buoyancy, Diving and   

Balancing. 

วFายน้ำ 3 การอบอุsนรsางกาย ฝ�กการหายใจ การใชeขาและการใชeแขนวsายน้ำทsากรรเชียง     

วsายน้ำทsากรรเชียงระยะส้ัน การลอยตัว การทรงตัวในน้ำ   

Rugby Football 1  History of Rugby, Game’s Rules and Judging, Warming, Rugby 

techniques (ball passing, tackle, swerve and sidestep, fall on ground, driving and ball 

covering). 

รักบี ้ฟุตบอล 1  ประวัติความเปgนมาของกีฬารักบี ้ฟุตบอล กฎกติกาการแขsงขัน และ       

การตัดสิน การอบอุsนรsางกาย การรับ - สsงลูก การแทคเกิ้ล การวิ ่งหลบหลีก การฟอล การไดรk       

การลeวงลูกบอล  

Boxing 1  History of boxing, Warming-ups, Boxing skills (standing, guarding, foot 

working, movement, punching, hooking, upper-cut). 

มวยสากล 1  ประวัติกีฬามวยสากล การอบอุ sนรsางกาย การยืนมวย การkด ฟุตเวิรkค            

การเคล่ือนท่ี หมัดตรง หมัดฮุค หมัดอัปเปอรkคัต 

Football 1   History of football, Ball stripping, Kicking skills (side-kick, back-kick, 

ball stopping, ball possession and control), Heading skill. 

ฟุตบอล 1  ประวัติความเปgนมาของกีฬาฟุตบอล การเดาะบอล การเตะลูกดeวยขeางเทeาดeาน

ใน เตะหลังเทeา การหยุดบอล การครองบอล การเล้ียงบอล การเลsนลูกดeวยศรีษะ 

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Swimming 4  Warming-ups, Breathing, the Butterfly stroke techniques (e.g. arms 

and legs, posture), the Butterfly 50 m. and 100 m., Buoyancy, Diving and Balancing. 

วFายน้ำ 4 การอบอุsนรsางกาย ฝ�กการหายใจ การใชeขาและการใชeแขนวsายน้ำทsาผีเสื้อ การใชe

ขาและการใชeแขนวsายน้ำทsาผีเส้ือ วsายน้ำทsาผีเส้ือระยะส้ัน   

Rugby Football 2   Physical fitness, Skills ( punching and dropping), the luck-

maul technique, Lining throw, Scrumming, Defending and Offending, Game play. 

รักบี้ฟุตบอล 2 การเสริมสรeางรsางกายกีฬารักบี้ฟุตบอล การเตะลูกรักบ้ี การเลsนแบบลัค-

มอล   แถวทุsม  สกรัม การเลsนทีม วิธีการเลsนเกมรุก เกมรับการแขsงขัน 
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Boxing 2  Game rules and courtesies, Warming-ups, Streching technique, 

Offending and Defending, Game play. 

มวยสากล 2 กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขsงขัน และความปลอดภัยในการเลsนกีฬามวย

สากล การอบอุsนรsางกาย การจัดระยะการชก การรุก การโจมตี การป{องกัน การตอบโตe การตsอสูeบน

เวที 

Football 2  Rules, Referree trainning, Field positions, Goals and scoring, Team 

playing, Game plays. 

ฟุตบอล 2  กติกา กรรมการตัดสิน การเลsนในตำแหนsงตsางๆ การทำประตู การเลsนทีม         

การแขsงขัน 

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Swimming 5  Warming-ups, Stroke types review, Additional strokes (side stroke, 

breaststroke, scissor stroke, neck-up stroke), Buoyancy, Diving and Balancing. 

วFายน้ำ 5  การอบอุsนรsางกาย การวsายน้ำ 4 ทsามาตรฐาน การวsายน้ำทsาวัดวา (ฟรีสไตลk)    

การวsายน้ำทsาคอตั้ง การวsายกบหงาย การวsายทsาตะแคง การวsายทsากรรไกร การเดินในน้ำ การพยุง

ตัวในน้ำ  

Basketball 1   History of Basketball, Warming-ups, Ball passing, Movement, 

Shooting. 

บาสเกตบอล 1  ประวัติความเปgนมาของกีฬาบาสเกตบอล การอบอุsนรsางกาย การรับ – สsง

ลูก การเล้ียงลูกบอลต่ำ – สูง การเคล่ือนท่ีการยิงประตู 

Judo/Aikido 1  History and benefits of Judo / Aikido, Warming-ups, Grounding 

and Movement, Judo / Aikedo basic skills. 

ยูโด/ไอคิโด 1 ประวัติ ประโยชนkของกีฬายูโด/ไอคิโด การอบอุ sนรsางกาย การลงพ้ืน         

การเคล่ือนท่ี การเขeาทุsม การทุsมในทsายืน ทุsมในทsาลeม 

Volleyball 1 History of Volleyball, Warming-ups, Volleyball basic skills          

(preparation gesture, movement, ball blocking, receiving). 

วอลเลยQบอล 1  ประวัติความเปgนมาของกีฬาวอลเลยkบอล การอบอุsนรsางกาย ฝ�กทักษะ     

ทsาเตรียม การเคล่ือนท่ี พ้ืนฐานการอันเดอรkลูก การเซ็ท   
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PE 3006E Physical Education 6 (พลศึกษา 6) 1 (0-2-1) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : -  

Swimming 6  Diving styles, Safe guards training, First aiding, Cramping relieving, 

Calves and soles curing, Tower jumping.  

วFายน้ำ 6 การดำน้ำลักษณะตsางๆ การเขeาไปชsวยคนจมน้ำ ทsาประคองผูeจมน้ำเขeาหาฝ�®ง   

การนำผูeจมน้ำขึ้นบนฝ�®ง ลากขึ้นฝ�®ง การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ การแบกเขยsา การผายปอด การแกeไข

ตะคริวท่ีนsองและฝ�าเทeา การกระโดดหอสูง ๑๐ เมตร การพยุงตัวในน้ำ 

Basketball 2  Basketball rules, Ball shooting, Defending, Movement, Team play 

strategies, Competition and rules. 

บาสเกตบอล 2  กฎ กติกา มารยาทการเลsนบาสเกตบอล การยิงประตู การป{องกัน          

การเคล่ือนท่ี หลักการและวิธีการเลsนบาสเกตบอล การแขsงขัน และการตัดสิน  

Judo / Aikido 2   Body locking,  Defending techniques, Body fitness, Regulation  

and rules, Safety plays, Competition.  

ยูโด/ไอคิโด 2 การจับล±อค การตsอสูeป{องกันตัว การเสริมสรeางสมรรถภาพทางกาย กีฬายูโด    

กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขsงขัน ความปลอดภัยในการเลsนกีฬายูโด/ไอคิโด การตsอสูeแขsงขัน 

Volleyball 2  Ball serving technique, Court positions and ball defending, 

Voleyball’s  competition rules and judement.   

วอลเลยQบอล 2 การเสิรkฟ การสกัดก้ันลูกบอลแบบตsางๆ ตำแหนsงการยืน กฎกติกาการแขsงขัน  

การตัดสิน การแขsงขัน 

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : -   

Futsal 1   History of futsal sports, Batting, Kicking the ball with the inside foot, 

Kicking back foot,  Ball stop, Ball possession, Ball raising, Head ball playing, Goal scoring. 

ฟุตซอล 1 ประวัติความเปgนมาของกีฬาฟุตซอล การเดาะบอล การเตะลูกดeวยขeางเทeาดeานใน  

เตะหลังเทeา การหยุดบอล การครองบอล การเล้ียงบอล การเลsนลูกดeวยศรีษะ การทำประตู   

Golf 1 History of golf, Golf course, Warming-ups and stretching, Gripping, Stance 

and posture (set up, takeaway, half swing, top swing, down swing, impacting, follow 

through, finishing), Golf clubs learning (S, P, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ) , Golf Etiquette and 

dressing. 

กอลQฟ 1 ประวัติกีฬากอลkฟ อุปกรณkกอลkฟตามกฎ ลักษณะสนามกอลkฟมาตรฐาน การอบอุsน

รsางกาย และยืดกลeามเนื้อ การจับไมe การยืนเตรียมตี การขึ้นไมe การลงไมe การสsงลูก การจบวง      
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การแตsงกาย มารยาทในการเลsนกอลkฟ การตีลูกดeวยเหล็กกลาง (8, 7, 6) การตีลูกดeวยเหล็กยาว         

(5, 4, 3) การตีลูกดeวยเหล็กส้ัน (S, P, 9) 

Tennis 1  History of tennis, Warming-ups, Gripping, Balling, Movement,  Forehand 

and Backhand striking.  

เทนนิส 1 ประวัติความเปgนมาของกีฬาเทนนิส การอบอุsนรsางกาย การจับไมeเทนนิส การสรeาง

ความคุeนเคยกับลูกเทนนิส การเคล่ือนท่ี การตีลูกโฟรkแฮนดk แบ็คแฮนดk การตีลูกวอลเลsยk    

Physical Fitness 1 Basic of body fitness, Strenght, Muscles building (back, chest, 

shoulders and arms, legs, hips, and abdominal).  

สมรรถภาพทางกาย 1 ความหมายและองคkประกอบของสมรรถภาพทางกาย การฝ�ก       

ความแข็งแรงโดยใชeน้ำหนักตัวเอง การฝ�กกลุsมกลeามเนื้อหลัง การฝ�กกลุsมกลeามเนื้อหนeาอก การฝ�ก

กลุsมกลeามเนื้อไหลsและแขน การฝ�กกลุsมกลeามเน้ือขา การฝ�กกลุsมกลeามเนื้อสะโพก การฝ�กกลุsมของ

กลeามเน้ือหนeาทeอง 

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Futsal 2  Player positions, Team playing, Playing games, Rules and judements, 

Team competition.  

ฟุตซอล 2 การเลsนในตำแหนsงตsางๆ การเลsนทีม การเลsนเกมรุก เกมรับ กฎ กติกาการแขsงขัน

และการตัดสินการแขsงขัน 

Golf 2   Putting and approaching, Hazards and obstacle on course (sand, water, 

woods), Golf maintenance, Rules of golf and competition. 

กอลQฟ 2 การพัตตk และการตีลูกขeางกรีน การตีลูกจากอุปสรรค ทราย และอื่นๆ การเลือกใชe

อุปกรณk การบำรุงรักษาอุปกรณk กติกาในการแขsงขัน 

Tennis 2  Serving and slapping, Shots and strokes (forehand-back hand,  

chopping, smashing, etc.), Single and Double game plays, Rules and judgment of tennis,  

Judgment, Rackets and balls maintenance. 

เทนนิส 2 การเสริฟและการตบ การเลsนลูกชนิดตsางๆ ประเภทเดี่ยว ประเภทคูs การแขsงขัน   

กฎ กติกาการแขsงขัน การตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณkเทนนิส  

Physical Fitness 2 Weight machine and free weight, Body Flexibility, Endurance  

and Physical fitness testing. 

สมรรถภาพทางกาย 2 Weight Machine และ Free Weight  การฝ�กความอsอนตัว การฝ�ก

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Takrow   History of Takraw, Warming-ups, Game types in competition, Front-to-

back foot, Head playing, Serving, Team play, Rules and judgment, Umpire, umpire 

assistant and line judge.  

ตะกรXอ ประวัติความเปgนมาของกีฬาตะกรeอ การอบอุsนรsางกาย ประเภทกีฬาตะกรeอ การเลsน

ลูกหนeาเทeา – หลังเทeา การเลsนลูกดeวยศรีษะ การเสริฟ การเลsนทีม กฎ กติกา การเปgนผูeตัดสิน       

การเปgนผูeชsวยผูeตัดสิน การเปgนผูeกำกับเสeน 

Badminton History of badminton, Warming-ups, Racket familiarizing, Gestures 

(preparation, forehand, backhand), Movement, Serving, Shot strategies (net shot, drop 

shot, driving shot, saving, smashing, etc.), Audience rules in game competition, Single 

play, Double game plays, Badminton rules and judgements, Competition organizing. 

แบดมินตัน ประวัติความเปgนมาของกีฬาแบดมินตัน การอบอุsนรsางกาย การจับแร็กเกต และ

สรeางความคุeนเคย การตั้งทsาเตรียมเลsนลูก การตีลูกโฟรkแฮนดk แบ็คแฮนดk การเคลื่อนที่ในกีฬา

แบดมินตัน ลูกเสริฟ ลูกหยอด ลูกงัด และลูกตัดหยอด การตีลูกสวนดาด การตีลูกแย็ป การรับลูกตบ  

การตีลูกตบ การตีลูกโยนโดsง (เซฟ) มารยาทในการเขeาชมการแขsงขัน การเลsนประเภทเดี่ยว การเลsน

ประเภทคูs การแขsงขัน กฎ กติกาการแขsงขัน การเปgนผูeตัดสิน การจัดการแขsงขัน  

Sports Science  History of sport science,   Elements of sport science (physical 

fitness, endurance, strength, speed, agility, flexibility), Excellence and benefits to sports  

of Sport sciences. 

วิทยาศาสตรQการกีฬา ประวัติความเปgนมาของ Sport Science องคkประกอบของ Sport   

Science องคkประกอบของ Physical fitness Endurance  Strenght  Speed  Agility  Flexibility  

บทบาทของวิทยาศาสตรkการกีฬาและการออกกำลังกายกับการกีฬาเพ่ือความเปgนเลิศ     

Social Dance   History and basic skills of social dance, Rules and Etiquttes, 

Types of social dances, Dancing postions, Dancing with partner, Hand signals, Dancing 

steps (Beguine, Waltz, Cha Cha Cha, Tango, etc.). 

ลีลาศ ประวัติความเปgนมาของกีฬาลีลาศ กติกามารยาทในการลีลาศ ประเภทของลีลาศ, 

ทิศทาง, การจับคูs, การใชeสัญญาณมือ,การเตeนจังหวะบีกิน (Beguine) การเตeนจังหวะวอลซk, (Waltz)  

การเตeนจังหวะ ชsา ชsา ชsา (Cha Cha Cha) การเตeนจังหวะแทงโกe (Tango) 
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B.1.6 Leadership Development Courses   9  Credits 

กลุFมวิชาเสริมสรXางคุณลักษณะผูXนำ  9 หนFวยกิต 

PC 1101E Introduction to Psychology (จิตวิทยาเบ้ืองตXน) 2 (2-0-4)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Study of the fundamentals of human and animals behaviour, human and 

growths developmental, psycho-physiological and perception, instinct and theory of 

learning, motivation and emotion, personality and adaptation, interpersonal different 

and human intelligence, mental health and abnormal psychology, including human 

behavioral in society. 

ความรูeเบื้องตeนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยk - สัตวk พัฒนาการของมนุษยk สรีรจิตวิทยาและ    

การรับรูe สัญชาตญาณและการเรียนรูe การจูงใจและอารมณk บุคลิกภาพกับการปรับตัว ความแตกตsาง

ระหวsางบุคคลและเชาวkป�ญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ รวมท้ังพฤติกรรมมนุษยkในสังคม  

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : -                                                                                                                                                                                                                                        

Study of the fundamental in social psychology, human perception and theory 

of  social learning, motivation and social Influence, opinion and change of opinion, 

prejudice and discrimination in political society, groups dynamic, the social impact  

from alienation, including case studies and social problem-solving skills. 

ความรู eเบื ้องตeนเกี ่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรู eและการเรียนรู eทางสังคม 

แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติในสังคม 

กลุsมและพลวัตกลุsม รวมทั้งความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม รวมทั้งการคิดแกeป�ญหาใน

กรณีศึกษา 

  

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : -  

To propose military leadership skills, human behaviours, leadership 

characteristics, the principal of leadership, configuration of leadership, problems with 

leadership styles, characteristics of unit leaders at the battalion level, leadership styles 

in the battle and education of leaders in modern times. 

ความมุsงหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเปgนผูeนำทางทหาร พฤติกรรมของมนุษยk 

คุณลักษณะของการเปgนผูeนำ หลักของการเปgนผูeนำ สิ่งช้ีสอบของการเปgนผูeนำ ป�ญหาเกี่ยวกับลักษณะ
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ผูeนำ ลักษณะผูeนำหนsวยในระดับกองพันขึ้นไป ลักษณะผูeนำในการรบและการศึกษาคุณลักษณะผูeนำ

ในยุคป�จจุบัน 

 

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

(จิตวิทยาการปกครองทางทหาร)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PC 3102E                                                                                                                                                                                                                                         

Studies in the fundamental in military psychology and administration, Theory of 

leaderships, principal of administrative troops and subordinates, the principle of army 

duties and royal principles of official, the theory of Military Psychology and 

Administration including the principle of the rule of the king as supreme Thailand. and 

creating a project of working related to the rule. 

ความรูeเบื้องตeนเกี่ยวกับการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎีหลักการผูeนำ หลักการปฏิบัติตsอ

กำลังพลและผูeใตeบังคับบัญชา หลักการปฏิบัติหนeาที่และหลักราชการ จิตวิทยาในการปกครองและ

การบริหารงานทหาร รวมทั้งการศึกษาหลักการปกครองของพระมหากษัตริยkในฐานะองคkจอมทัพไทย 

และการสรeางช้ินงานท่ีเก่ียวขeองกับการปกครอง 

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PC 3201E                                                                                                                                                                                                                                           

For the understanding of military teaching, Basic educational psychology and 

learning process, Teaching techniques and training strategies, teaching process, 

Principle of speech and practicum, training management of decision-making, the 

planning of training schedule and monitoring training standards, teacher selection and 

teacher training purpose of training new instructors and military methods with case 

studies. 

ความเขeาใจเบื้องตeนเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษาและกระบวนการเรียนรูeเทคนิค

และวิธีการสอนโดยทั่วไป ขั้นการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู เครื ่องชsวยฝ�ก (สอน)      

การจัดการฝ�ก การประมาณสถานการณkการฝ�ก การกำหนดการฝ�กและตารางกำหนดการฝ�ก         

การรักษามาตรฐานการฝ�ก การคัดเลือกครูและการฝ�กครู ความมุsงหมายในการฝ�กครู กรรมวิธีตsอ

ทหารใหมs กรณีศึกษาเก่ียวกับการสอน 
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PC 5104E  Applied Psychology (จิตวิทยาประยุกตQ) 1 (1-0-2) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PC 4103E                                                                                                                                                                                                                                           

Study of interpersonal relations in works, personnel management on applying  

psychologies, principles of selected a couple, media literacy and know-how to select 

to receive media content able to analyze the media presented through various  

channels that are beneficial to themselves or others, including multicultural education  

and able to applies to work. 

การศึกษาความสัมพันธkระหวsางบุคคลและการทำงาน การบริหารกำลังพลโดยการประยุกตkใชe

หลักการทางจิตวิทยา การเลือกคูsครองกับการปรับตัว การรูeเทsาทันสื่อตsางๆ และรูeจักเลือกรับเนื้อหา

ของสื่อ สามารถวิเคราะหkและตั้งคำถามกับส่ิงที่สื่อนำเสนอผsานชsองทางตsางๆ ที่เปgนประโยชนkตsอ

ตนเองหรือผู eอื ่น การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการทหาร และสามารถสรeางชิ ้นงานที่เกี ่ยวขeองกับ

การศึกษาวิชาจิตวิทยาประยุกตk 

 

B.2 Specific Courses                 118 Credits 

หมวดวิชาเฉพาะ  118 หนFวยกิต 

B.2.1 Science and Mathematics Courses           21 Credits 

กลุFมวิชาวิทยาศาสตรQและคณิตศาสตรQ  21 หนFวยกิต 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Stoichiometry, Atomic Structure, Periodic Table, Bonding, Gas, Solid, Liquid, 

Solution, Rate of Reaction, Chemical Equilibrium, Acid Base,  Acid Base Equilibrium, 

Transition and Coordination Compounds. 

ปริมาณสารสัมพันธk โครงสรeางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของแก±ส ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย จลนศาสตรkเคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะทรานสิชันและสารประกอบ     

โคออรkดิเนชัน 

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Correlation with General Chemistry.  

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Limit and continuity of functions, derivative and its applications, indefinite and 

definite integrals, techniques of integrations, application of definite integrals, 

approximation of integral, finding limits of indeterminate forms using L’Hospital’s rule, 

and improper integrals. 

ลิมิตและความตsอเนื่องของฟ�งกkชัน อนุพันธkและการประยุกตkของอนุพันธk ปริพันธkไมsจำกัดเขต 

ปริพันธkจำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธk และการประยุกตkปริพันธkจำกัดเขต การประมาณคsาปริพันธk 

การหาลิมิตของฟ�งกkชันรูปแบบไมsกำหนดโดยใชeกฎของโลป�ตาล และการหาปริพันธkไมsตรงแบบ 

 

MA 1002E Calculus 2 (แคลคูลัส 2) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : MA 1001 

Sequences and infinite series, convergence test of infinite series, polar coordinate 

system, vectors, line and plane in 3-space, functions with two or more variables, limit 

and continuity, partial derivatives of function with two or more variables, and 

mathematical induction. 

ลำดับและอนุกรมอนันตk การตรวจสอบการลูsเขeาของอนุกรมอนันตk อนุกรมเทยkเลอรk พิกัดเชิง

ขั้ว เวกเตอรk เสeนตรง และ ระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟ�งกkชันหลายตัวแปร ลิมิต ความตsอเนื่อง และ 

อนุพันธkยsอยของฟ�งกkชันหลายตัวแปร และอุปนัยเชิงคณิตศาสตรk 

 

MA 2007E Principle of Statistic (หลักสถิติ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Definition, scope and importance of statistics, statistics for everyday life, 

statistical steps for decision making, data collection, basic sample survey, basic data 

analysis, binomial distribution, poisson distribution, normal distribution, population and 

sample, estimation, hypothesis testing, one-way ANOVA, regression and simple linear 

correlation. 

ความหมาย ขอบเขตและประโยชนkของสถิติ สถิติที่ใชeในชีวิตประจำวัน ขั้นตอนในการใชeสถิติ

เพื่อการตัดสินใจ การเก็บรวบรวมขeอมูล หลักเบื้องตeนของการสำรวจตัวอยsาง การวิเคราะหkขeอมูล

เบ้ืองตeน การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงแบบป�วซอง และการแจกแจงแบบปกติ ประชากรและ

ตัวอยsาง การประมาณคsาการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหkความแปรปรวนแบบทางเดียว        

ความถดถอยและสหสัมพันธkเชิงเสeนอยsางงsาย 
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PH 1001E General Physics 1 (ฟ�สิกสQท่ัวไป 1)                                           3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Vector, Force, Mass and Newton's laws of motion. Energy, Momentum. 

Mechanism of particles and solid objects. Physical properties of matter. Fluid dynamics, 

Heat , Thermodynamics, Sound, Oscillation and Wave, Sound wave. 

เวกเตอรk แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี พลังงาน โมเมนตัม กลศาสตรkของอนุภาคและวัตถุแข็ง

เกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรkของไหล ความรeอน อุณหพลศาสตรk เสียง การสั่นและคลื่น     คล่ืน

เสียง  

 

PH 1002E General Physics Laboratory 1 (ปฏิบัติการฟ�สิกสQท่ัวไป 1) 1 (0-2-1) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Correlation with General Physics 1. 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลeองกับเน้ือหาวิชาฟ�สิกสkท่ัวไป 1 

 

PH 1003E General Physics 2 (ฟ�สิกสQท่ัวไป 2)                 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Principles of electromagnetics, magnetic field, electric field, Gauss’s law, 

Ampere’s law, Faraday’s law, direct and alternating current circuits, basic electronics, 

optics, and modern physics. 

หลักการเบื ้องตeนของแมsเหล็กไฟฟ{า สนามแมsเหล็ก สนามไฟฟ{า กฎของเกาสk กฎของ

แอมแปรk กฎของฟาราเดยk วงจรไฟฟ{ากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกสk ทัศน

ศาสตรk ฟ�สิกสkแผนใหมs 

 

PH 1004E General Physics Laboratory 2 (ปฏิบัติการฟ�สิกสQท่ัวไป 2)              1 (0-2-1) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Correlation with General Physics 2. 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลeองกับเน้ือหาวิชาฟ�สิกสkท่ัวไป 2  
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B.2.2 Core Courses        16 Credits 

กลุFมวิชาแกน  16 หนFวยกิต 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Studying with drawing tools to construct alphabets, numbers, geometric figures 

and other related theoretically drawing techniques. Two-dimension (Orthographic and 

Oblique projection), three-dimension drawings and section planes are included in this 

course, including sketching, engineering materials, and structural design according to 

engineer drawing regulations. Basic skills for hand-drawing and computer aid designed 

software are instructed. 

การใชeเครื่องมือเขียนแบบ ตัวอักษรและตัวเลขในการเขียนแบบ เรขาคณิตสรeางรูป ทฤษฎี

การเขียนแบบรูปชนิดตsางๆ การเขียนภาพฉายระนาบสองมิติ สามมิติ ภาพตัด การเขียนมิติและ

ขeอความประกอบแบบ การสเก็ตแบบ ขeอตกลงในการเขียนแบบรูปทรวดทรงแบบตsางๆ การเขียน

แบบวัสดุวิศวกรรมและแบบโครงสรeางพ้ืนฐาน การใชeคอมพิวเตอรkชsวยในการเขียนแบบ 

 

CS 2201E Computer Programming (การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Computer organization and fundamentals of data processing using high-level 

programming languages. Programming structures, flow charts, pseudo code for 

problem solving, and structural programming. 

โครงสรeางพื้นฐานของคอมพิวเตอรk ความรูeเบื้องตeนเกี่ยวกับการประมวลผลขeอมูลดeวยภาษา

ระดับสูง การศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรkดeวยภาษาระดับสูง หัวขeอประกอบดeวยการศึกษา

สsวนประกอบตsางๆ ของโปรแกรม การพิจารณาป�ญหาเพื่อทำการเขียนผังงาน และขั้นตอนวิธีการ

แกeป�ญหา การเขียนโปรแกรมอยsางมีระบบและเปgนโครงสรeาง 

 

EE 5401E Introduction to Information Technology   3 (3-0-6) 

(เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตXน) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Study and laboratory of the current use of computers and information systems,  

Components of information technology systems, Operating systems, Support  

programs, Using of software programs to support work, Data storage, Computer 

network system, Use of the internet for information searching and information  
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communication, Roles of information technology in various applications, Impact of  

information technology applications, Security Principles, Security and risk of  

information systems in organizations, Regulations and ethics in computer usage, Various 

case studies.  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชeคอมพิวเตอรkและระบบสารสนเทศในป�จจุบัน องคkประกอบ

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชeระบบปฏิบัติการ การใชeโปรแกรมสนับสนุนตsางๆ การใชe

โปรแกรมนำเสนอผลงานหรือการใชeโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานในอาชีพ การจัดเก็บ

ขeอมูล ระบบเครือขsายคอมพิวเตอรk การใชeอินเทอรkเน็ตเพื่อการสืบคeนขeอมูลและการสื่อสารขeอมูล

สารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกตkใชeในดeานตsางๆ ผลกระทบของการใชe

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย หลักการความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบ 

สารสนเทศในองคkกร กฎ ระเบียบและจริยธรรมทางดeานการใชeงานคอมพิวเตอรkและกรณีศึกษา 

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Characteristics of living things, Organization of living things, Scientific methods, 

Chemical of living things, Cell of living things, Cellular respiration, Genetics, 

Reproductions and developments of angiosperms, Reproductions and developments 

of animals, Biodiversity, Evolution, Ecology and Behaviors. 

สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรk สารเคมีของสิ่งมีชีวิต 

เซลลkของสิ่งมีชีวิต กระบวนการหายใจระดับเซลลk พันธุศาสตรk การสืบพันธุkและการเจริญเติบโตของ

พืชดอก การสืบพันธุ kและการเจริญเติบโตของสัตวk ความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ 

นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

  

ES 2102E Basic Biology Laboratory (ปฏิบัติชีววิทยาพ้ืนฐาน) 1 (0-2-1) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Correlation with ES 2101E. 

ปฏิบัติการท่ีสอดคลeองกับเน้ือหาวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน 

 

SS 5308E Principles of Development (หลักพ้ืนฐานการพัฒนา) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

The Development concepts and theories. The principles of planning the 

Development by using participatory processes and integrating basic knowledge. Study 

the methods of evaluation and related social phenomena linked to development as  
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a case study, including the role and mission of the military in the Development for  

national security. 

ความหมายของการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนหลักการในการวางแผนพัฒนา โดยใชe

กระบวนการมีสsวนรsวมและการบูรณาการองคkความรูeพื้นฐานมาประยุกตkใชeในการวางแผนการพัฒนา 

พรeอมทั้งศึกษาวิธีการ การประเมินผล และปรากฏการณkทางสังคมที่มีความเกี่ยวขeองเชื่อมโยงกับ    

การพัฒนามาเปgนกรณีศึกษา รวมถึงบทบาทและภารกิจของทหารในดeานการพัฒนาเพื่อความมั่นคง 

ของชาติ 

 

B.2.3 Required Specific Courses                      40 Credits  

กลุFมวิชาเฉพาะ  40 หนFวยกิต 

CH 2601E Applied Chemistry 1 (เคมีประยุกตQ 1) 3 (2-2-5) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E 

Study and research of chemical principles for applying and developing in many  

benefits.  

ศึกษาและคeนควeาหลักการทางเคมีเพ่ือนำมาประยุกตkและพัฒนาใหeเกิดประโยชนkดeานตsางๆ   

  

CH 3602E Applied Chemistry 2 (เคมีประยุกตQ 2) 3 (2-2-5) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 2601E 

Properties of  substances,  Chemical principles,  Analysis of substance, Benefits 

of substances and Military  application. 

ศึกษาคุณสมบัติของสาร หลักการทางเคมี การวิเคราะหkสาร ประโยชนkของสารและการนำไป

ประยุกตkใชeทางการทหาร  

 

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E 

Introduction and Classifification of Explosive Materials, Chemical and Physical 

Properties of Explosives, Thermochemistry of Explosives, Test of Explosives, Propellant, 

Primer, Booster and Secondary Explosives. 

คุณสมบัติทั่วไปและการจำแนกชนิดวัตถุระเบิด สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุระเบิด   

อุณหเคมี (Thermochemistry) ของวัตถุระเบิด การตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุระเบิด ดินขับ     

ดินเร่ิม  ดินขยาย และวัตถุระเบิดแบบเซกันดารี (Secondary Explosives)  
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CS 3002E  Computer for Application in Science 3 (3-0-6) 

(การประยุกตQใชXคอมพิวเตอรQสำหรับวิทยาศาสตรQ)   

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Computer networks and databases. Data processing, Data communication, 

Computer security, Management Information System (presentation), Information 

Technology Applies, Information Retrieval on Science and Technologies. Application 

software or Computer Programming using software development tools for solving 

computer problems. 

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบเครือขsายคอมพิวเตอรkและฐานขeอมูล การประมวลผลขeอมูล     

การสื่อสารขeอมูล ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรk การนำเสนอสารสนเทศ การประยุกตkใชe

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคeนขeอมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตรkและเทคโนโลยี ฝ�กการใชeโปรแกรม

สำเร็จรูปหรือเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหkการแกeป�ญหาทางวิทยาศาสตรk 

 

ES 2103E  Environmental Science (วิทยาศาสตรQส่ิงแวดลXอม) 3 (3–0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Human impact on our environments have never been so intensive or so far-

reaching. This course will introduce the topic of environmental science. Topic includes 

study the meaning and scope of environmental science, the importance of the 

environment, environmental problems and natural resources, ecological systems, 

pollution problems in various aspects such as water pollution, air pollution, noise 

pollution, pollution from solid and hazardous waste, by studying pollution sources, 

types of pollutants, environmental impacts, prevention and control of pollution, soil 

resources and soil problems and management, urban environmental problems and 

management, environmental management system and sustainable environmental 

management approach. 

ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตรkสิ่งแวดลeอม ความสำคัญของสิ่งแวดลeอม 

ป�ญหาสิ่งแวดลeอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา ป�ญหามลพิษในดeานตsางๆ เชsน มลพิษ

ทางน้ำ มลพิษอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษจากมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยศึกษาทั้งในดeาน

แหลsงกำเนิด ชนิดของมลสาร ผลกระทบตsอสิ่งแวดลeอม และการจัดการ ป{องกัน และการควบคุม

มลพิษ ทรัพยากรดินและป�ญหาของดินและการจัดการ ป�ญหาสิ่งแวดลeอมเมืองและการจัดการ ระบบ

การจัดการส่ิงแวดลeอม และแนวทางการจัดการส่ิงแวดลeอมอยsางย่ังยืน 
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ES 3104E  Geology and Atmospheric Science  3 (3-0-3) 

(ธรณีศาสตรQและวิทยาศาสตรQบรรยากาศ)    

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

This course will cover  the study of Earth, origin of Earth, structure and 

composition, minerals and rocks and the rocky parts of the earth's crust and its historic 

development, geotechtonic, Earth's interior and exterior processes, earthquake, 

volcano and environmental disaster,  geological dating, geologic time and earth history. 

Study of planet earth and atmosphere, meteorology and hydrology, atmospheric 

measurement techniques, climatic and atmospheric phenomena, cloud physics and 

cosmos and astronomical phenomena will also be conducted. 

ศึกษาเกี่ยวกับโลก สsวนประกอบ และสถานะของแรsและหินที่อยูsสsวนภายในและภายนอก 

เปลือกโลก ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงตsางๆ ที ่เกิดขึ ้น ศึกษาการแปรสัณฐานทางธรณี การเกิด 

แผsนดินไหว การเกิดภูเขาไฟ และภัยพิบัติตsางๆ การหาอายุทางธรณี การกำหนดมาตรทางธรณีกาล  

สิ่งมีชีวิตที่เคยเกิดขึ้นจากยุคตsางๆ ในอดีตจนถึงยุคป�จจุบัน ศึกษาลักษณะของชั้นบรรยากาศ ทฤษฎี 

ดeานทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ลักษณะตsางๆ ทางภูมิอากาศ รวมถึงศาสตรkดeานฟ�สิกสkของเมฆ 

วิธีการตรวจวัดทางอากาศและบรรยากาศ ตลอดจนศึกษาดeานดาราศาสตรkและวิทยาศาสตรkของ

ดวงดาว 

 

ES 3301E Introduction to Geographic Information System 3 (2-2-5) 

(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรQเบ้ืองตXน)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Principles and concept of Geographic Information Systems (GIS), the elements 

of GIS, the characteristics of data and data structures in GIS, import, editing, analysis 

and data display in GIS, the Global Positioning System (GPS), the application of GIS in  

various fields and practice of using programs in GIS.  

ศึกษาหลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรk องคkประกอบที่สำคัญของระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตรk ลักษณะของขeอมูลและโครงสรeางของขeอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรk  

ขั้นตอนการนำเขeา การแกeไข การวิเคราะหk และการแสดงผลขeอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรk  

ระบบการกำหนดตำแหนsงบนพื้นพิภพ การประยุกตkใชeระบบสารสนเทศภูมิศาสตรkในดeานตsางๆ และ 

การฝ�กปฏิบัติการใชeโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรk 
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IE  2101E Engineering Materials (วัสดุวิศวกรรม)   3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH  1001E 

Study the properties and structure of materials in engineering, including metals,  

plastics, rubber, asphalt, wood and concrete, balance charts and their interpretation.  

Testing and definition of features. Macro and microstructure in relation to various 

properties of engineering materials. Production processes for products from  

engineering materials. 

ศึกษาสมบัติและโครงสรeางของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ พลาสติก ยางแอสฟ�ลทk  

ไมe และคอนกรีต แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติ

ตsางๆ การศึกษาโครงสรeางมหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธkกับคุณสมบัติตsางๆ ของวัสดุวิศวกรรม  

กระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑkจากวัสดุวิศวกรรม    
 

ME 5602E Basic Automotive (ยานยนตQเบ้ืองตXน)   3 (2-2-5) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Comprehension of basic principles and definitions of elements and functions of 

systems such as engine, transmission system, suspension system, brake system, 

steering system, electrical system, wheel alignment and basic diagnosis. 

เพื่อใหeผูeเรียนไดeเขeาใจถึงหลักการเบื้องตeน และคำจำกัดความ สsวนประกอบและการทำงานของ

ระบบตsางๆ ไดeแกs เคร่ืองยนตk ระบบสsงกำลัง ระบบกันสะเทือน ระบบหeามลeอ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบ

ไฟฟ{า การต้ังศูนยkลeอ และการวินิจฉัยขeอขัดขeองเบ้ืองตeน 

  

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

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of technology in science and engineering. Topic will cover 

environmental technology, genetic engineering, forensic science, geological 

exploration and analysis, waste management and hazardous waste, logistics 

technology, concrete technology and application, structure of the building and 

electrical systems in buildings. 

ศึกษาเทคโนโลยีดeานวิทยาศาสตรkและวิศวกรรมศาสตรk ไดeแกs เทคโนโลยีดeานสิ่งแวดลeอม    

พันธุวิศวกรรม นิติวิทยาศาสตรk เทคโนโลยีการสำรวจและวิเคราะหkทางธรณี การจัดการขยะและของ

เสียอันตราย เทคโนโลยีโลจิสติกสkและการประยุกตkใชe เทคโนโลยีคอนกรีต โครงสรeางอาคาร และ

ระบบไฟฟ{าในอาคาร  
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TS 3102E  Basic Technology 2 (เทคโนโลยีพ้ืนฐาน 2) 2 (2-0-4) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : TS 3101E 

Basic electrical circuits Electrical equipment, and Military communication 

tools,Welding and casting technology, Radar system, Mechanical engineering, Hydraulic 

systems, Backlash systems, Machine maintenance, Energy saving and alternative energy 

technology. 

พื้นฐานทางวงจรไฟฟ{า อุปกรณkไฟฟ{าและเครื่องมือสื่อสารทางทหาร ระบบเรดาหkเทคโนโลยี

การเชื่อมและการหลsอ เครื่องจักรกลทางวิศวกรรม ระบบไฮดรอลิก ระบบฟ�นเฟ�อง การบำรุงรักษา

เคร่ืองจักรกล เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน 

 

TS 3801E Research Methodology (ระเบียบวิธีวิจัย) 2 (2-0-4) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

The course will introduce the basic of science and technology research both 

quantitative, and qualitative, specify problem, review the literature and related 

research, identify factors and hypothesis, plan experiment methodology, perform 

research summary, write research framework and report. After this course, the student 

will propose project topic with the advisor approval for TS 4803 project class.  

พื้นฐานทั่วไปของการวิจัยทางวิทยาศาสตรkเทคโนโลยี การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การกำหนดป�ญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขeอง ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัย 

การวางแผนการทดลอง การสรุปผลการวิจัย การเขียนเคeาโครงและรายงานการวิจัย เมื่อสิ ้นสุด     

การเรียนการสอนในวิชานี้ ผู eศึกษาตeองมีหัวขeอและกรอบโครงรsางงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตรkและ

เทคโนโลยี ซึ่งไดeรับความเห็นชอบจากอาจารยkที่ปรึกษา เพื่อนำไปทำโครงงานในวิชา TS 4803E 

ตsอไป  

 

TS 3802E Seminar (สัมมนา) 1 (0-2-1)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Educate and listen to lectures from instructors or speakers specializing in various  

subjects, discuss seminars and present the works on interesting topics.  At the end of 

the the students will present their academic work using the program and discussion. 

อบรมและรับฟ�งการบรรยายจากอาจารยkผูeสอนหรือวิทยากรที่เชี ่ยวชาญในสาขาวิชาตsางๆ  

อภิปราย สัมมนา และนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวขeอที่นsาสนใจในชsวงเวลานั้นๆ เมื่อสิ้นสุด    

การเรียนการสอนในวิชานี้ ผูeศึกษาตeองนำเสนองานทางวิชาการดeวยการใชeโปรแกรม พรeอมกับการ

อธิบาย ไดe  
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TS 4803E Senior Project 1 (โครงงาน 1) 2 (0–6-3)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : TS 4801E and TS 4802E 

Students will have the opportunity to participate in research projects on science  

and technology supervised by an advisor.  

ศึกษา คeนควeา วิจัยในหัวขeอทางวิทยาศาสตรkและเทคโนโลยีที่ไดeจากวิชาระเบียบวิธีวิจัยภายใตe

การกำกับดูแลของอาจารยkท่ีปรึกษา  

   

TS 4804E Senior Project 2 (โครงงาน 2)      1 (0–3-2) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : TS 4803E 

The student continues topic proposed in TS 4802 , completes a full report, and 

presents the project  supervised by an advisor. 

ศึกษาและทำการวิจัยตsอเนื่อง ในหัวขeอที่ไดeเสนอใน TS 4803 ทำรายงานฉบับสมบูรณkและ

นำเสนอผลงานวิจัย ภายใตeการกำกับดูแลของอาจารยkท่ีปรึกษา 

 

TS 5201E Energy Technology (เทคโนโลยีพลังงาน)  3 (3-0-6)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

The course will cover the topic including energy background, the relationship 

between the enerygy use, need and the ability to supply the energy. It also includes 

the impact to environment, the policy on the energy, and the use of renewable and  

non-renewable energy.  

ประวัติศาสตรkการใชeพลังงาน ความสัมพันธkระหวsางการใชeพลังงาน ความตeองการ และ

ความสามารถในการจัดหา ผลกระทบตsอสิ่งแวดลeอม นโยบายพลังงานเทคโนโลยีและการใชeแหลsง 

พลังงานท่ีเกิดใหมsไดeและเกิดใหมsไมsไดe 

   

B.2.4 Elective Specific Courses 9 Credits 

กลุFมวิชาเลือก  9 หนFวยกิต  

CH 5101E Organic Chemistry (เคมีอินทรียQ)                    3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E and CH 1002E 

Chemical bonding, Orbital, Structure and properties of organic molecules, 

Isomerism, Resonance, Stereochemistry, Classification and nomenclature of organic 

compounds, Physical properties and chemical reactions of Aliphatic and Aromatic 
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hydrocarbon, Nitroaromatic compounds, Alkyl halides, Alcohol, Ether, Aldehyde, 

Ketone, Carboxylic acids and Amine. 

พันธะเคมี ออรkบิทัล โครงสรeางและสมบัติของอินทรียkโมเลกุล ไอโซเมอรk เรโซแนนซk สเตอริโอ

เคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารอินทรียk สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีขั้นพื้นฐาน

ของสารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติก ไนโตรอะโรมาติก ไฮโดรคารkบอน แอลคิลเฮไลดk 

แอลกอฮอลk อีเทอรk แอลดีไฮดk คีโตน คารkบอกซิลิก และเอมีน 

 

CH 5301E Applied Analytical Chemistry for Military 3 (2-2-5) 

(การวิเคราะหQทางเคมีเพ่ือการประยุกตQใชXทางทหาร)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E and CH 1002E 

Principles of qualitative and quantitative analysis, Introduction to Chemical 

techniques for detecting the military chemical agents and explosives, Separation 

techniques and spectroscopic methods for military applications. 

หลักการการวิเคราะหkเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ความรูeเบ้ืองตeนเก่ียวกับการวิเคราะหkสารเคมี 

ทางทหารและวัตถุระเบิดดeวยเทคนิคทางเคมี รวมถึงเครื ่องมือที ่ใชeหลักการทางการแยกและ 

สเปกโทรสโกป́เพ่ือประยุกตkใชeกับงานทางทหาร 

 

CH 5501E  Applied Biochemistry (ชีวเคมีประยุกตQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E 

Fundamentals of biochemistry about Biomolecules, Enzymes, Metabolism and   

Gene expression, The application of biochemistryfor Medical, Food, Energy, 

Environmental and Military development.   

ความรูeชีวเคมีเบื้องตeนที่เกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล เอนไซมk เมแทบอลิซึม และการแสดงออกของ

สารพันธุกรรม การนำความรูeทางชีวเคมีมาประยุกตkใชeเพื่อพัฒนาทางดeานการแพทยk อาหาร พลังงาน   

ส่ิงแวดลeอม และทางทหาร 

 

CH 5604E Introduction to Explosive Chemistry (เคมีวัตถุระเบิดเบ้ืองตXน) 3 (3-0-6)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E and CH 1002E 

Introduction and Classification of Explosive Materials, Chemical Reaction of  

Explosion, Characteristics of Bast Waves, Explosive Damages, Explosive Degradation and  

Destruction. 

ความรูeทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุระเบิด การจำแนกวัตถุระเบิด ปฏิกิริยาเคมีของการระเบิด พฤติกรรม

ของคล่ืนแรงระเบิด อันตรายจากวัตถุระเบิด การทำลายและการเส่ือมสภาพของวัตถุระเบิด 
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CH 5605E Explosive Chemistry 2 (เคมีวัตถุระเบิด 2) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 4603E 

Composition of Explosive Materials, Commercial and Industrial Explosives, 

Modern Technology of Explosives 

องคkประกอบของวัตถุระเบิด วัตถุระเบิดทางการคeาและอุตสาหกรรม ความกeาวหนeาและ

เทคโนโลยีวัตถุระเบิดสมัยใหมs 

 

CH 5606E Explosive Safety and Protection 3 (3-0-6) 

(ความปลอดภัยและการป�องกันภัยจากสารเคมีและวัตถุระเบิด)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E and CH 1002E 

Operational Safety in Chemical Substances, Hazard Symbols, Explosion and 

Flammable Substances, Unstable Substances, Blasting Wave Behavior, Hazard of 

Explosive, Safety in Storage, Transportation, Disposal of Energetic Material, Degradation 

and Degradation Testing in Explosive. 

ศึกษาความปลอดภัยในการใชeสารเคมี สัญลักษณkแสดงอันตราย การติดไฟและการระเบิดของ

สารเคมี ความไมsเสถียรของสารเคมี พฤติกรรมของคลื ่นการระเบิด อันตรายจากวัตถุระเบิด        

ความปลอดภัยในการเก็บรักษา การขนสsง การทำลาย การเสื ่อมสภาพและการตรวจสอบการ

เส่ือมสภาพของวัตถุระเบิด 

 

CH 5607E Chemical Weapons and Biological Weapons 3 (3-0-6) 

(อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E 

Physical and Chemical Properties of Chemical Weapons, Classifications, 

Mechanisms, and also Decontaminations. The Characteristics of Biological weapons,  

History and threat of Chemical and Biological Weapons.  

ลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ประเภทของอาวุธเคมี กลไกการออกฤทธิ์ การทำลาย

ลeางพิษ ลักษณะของอาวุธชีวภาพ การใชeอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในอดีต สถานการณkภัยคุกคาม

จากอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ 

 

 

 

 

 



B - 31 

 

CH 5608E Toxicology (พิษวิทยา) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Study on group of toxic substances that effect to human and environment inform 

of heavy metal pesticides other reagent. Principle and concept of toxicology : 

absorption distribution and elimination of toxic substances from body. 

ศึกษาเกี่ยวกับกลุsมของสารพิษที่เปgนอันตรายตsอมนุษยkและสิ่งแวดลeอม ทั้งในรูปโลหะหนัก   

สารกำจัดศัตรูพืชและสัตวk ตัวทำละลายตsางๆ หลักการและแนวคิดทางพิษวิทยา รวมถึงการดูดซับ 

การกระจายตัว กลไกและการขับสารพิษออกจากรsางกาย 

 

CH 5609E Forensic Chemistry (เคมีนิติวิทยาศาสตรQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E and CH 1002E 

Chemical properties of forensic evidences such as narcotics and alcohol, 

explosives, gunpowder, fire and flammable reagent, ink and paint, toxic substances 

and fingerprints. Principles and chemical methods for preliminary analysis. 

สมบัติทางเคมีของวัตถุพยานดeานนิติวิทยาศาสตรk เชsน สารเสพติดและวัตถุควบคุมแอลกอฮอลk 

วัตถุระเบิด เขมsาดินป�น สารกsอเพลิงและวัสดุไหมeไฟ หมึกและสี สารพิษ และสารพิมพkลายนิ้วมือ 

รวมท้ังหลักการและวิธีการทางเคมีเพ่ือการวิเคราะหkเบ้ืองตeน 

 

CH 5610E  Environmental Chemistry (เคมีส่ิงแวดลXอม) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E 

Study of chemical concepts and the behavior in the environment. The effect of   

pollutants in the air, soil, water, and also the pollution control. 

ศึกษาสมบัติทางเคมี กระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลeอมและผลกระทบของสารมลพิษ

ท่ีมีตsอส่ิงแวดลeอมไดeแกs อากาศ ดิน และน้ำ ตลอดจนแนวทางการแกeไขและการควบคุมมลพิษ  

 

CH 5611E Green Chemistry (เคมีสะอาด) 3 (3-0-6)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Definition, material or chemical products synthesized by reducing and omitting 

generation of hazardous substances and toxic to environment, relations between green 

chemistry and basic chemistry, and trends of green chemistry. 

ความหมาย การสังเคราะหkวัสดุหรือสารเคมีโดยการลด ละ หลีกเล่ียงการใชeหรือ สังเคราะหkสาร

ท่ีกsอใหeเกิดอันตรายและเปgนพิษตsอส่ิงแวดลeอม ความเช่ือมโยงหลักการเคมีสะอาดในเคมีพ้ืนฐานแขนง

ตsางๆ และแนวโนeมในอนาคตของเคมีสะอาด 
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CH 5612E Agricultural Chemistry (เคมีเกษตร) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Study of Chemical Properties, Principles, Application and Influence of Fertilizer, 

Herbicides, and Pesticides. 

ศึกษาสมบัติทางเคมี หลักการและการนำไปใชeของปุ¶ย สารกำจัดวัชพืช ยาฆsาแมลง และ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

CH 5613E Industrial Chemistry (เคมีอุตสาหกรรม) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Study of Chemical Processes forProduction of Chemical Products in Various 

Industries such as Canned Food Industry, Fermentation Industry, Paper industry, Glass 

Industry and Ceramics, Military Industry, etc. 

ศึกษากระบวนการทางเคมี เพื่อการผลิตผลิตภัณฑkเคมีในอุตสาหกรรมตsางๆ เชsน อุตสาหกรรม

อาหารกระป¶อง อุตสาหกรรมการหมัก อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมแกeวและเซรามิกซk 

อุตสาหกรรมทางทหาร เปgนตeน 

 

CH 5614E Petrochemical Industry (อุตสาหกรรมป�โตรเคมี) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Petrochemical industry, raw materials, petroleum and natural gas classification 

according to sources and basic process for produce basic raw materials for the 

petrochemical industry. 

อุตสาหกรรมเกี ่ยวกับป�โตรเคมี วัตถุดิบ การจำแนกสารป�โตรเลียมและแก±สธรรมชาติ         

ตามแหลsงที่มา และกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผลิตวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมป�โตร

เคมี 

 

CH 5615E Polymer Chemistry (เคมีพอลิเมอรQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Structure and properties of amorphous crystallinity and simi-crystalline polymers, 

Polymer solution ,Mechanical properties of polymers ,The theory of rubber elasticity 

and cross-linked polymers, Plastic deformation of polymer and application of 

polymers. 
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โครงสรeางและสมบัติของพอลิเมอรk พอลิเมอรkแบบอสัณฐาน แบบโครงรsางผลึก และแบบโครง

รsางผลึกไมsสมบูรณk สารละลายพอลิเมอรk สมบัติเชิงกลของพอลิเมอรk ทฤษฎีและความยืดหยุsนของยาง

และโครงรsางตาขsายของพอลิเมอรk การเปล่ียนรูปพอลิเมอรk และการประยุกตkใชe 

 

CH 5616E Chemistry of Rubber and Products (เคมีของยางและผลิตภัณฑQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Natural rubber, synthetic rubber, structure and properties of rubber, 

Vulcanization process, types and quality of latex rubber ,testing and forming process 

of rubber, chemical reactions of rubber and rubber industries, additive in rubber and 

products made from rubber. 

ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะหk โครงสรeางและสมบัติของยาง กระบวนการวัลคาไนซk ประเภท

และคุณภาพน้ำยาง การทดสอบและการขึ ้นรูปยาง ปฏิกิริยาที ่เกี ่ยวขeองและการผลิตยางจาก

อุตสาหกรรม สารเติมแตsงในยาง และผลิตภัณฑkท่ีไดeจากยาง 

 

CH 5617E Nanotechnology (นาโนเทคโนโลยี) 3 (3-0-6)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Basic knowledge and principle of science and technology relating to 

nanotechnology, relations between properties and structures of nanomaterials, 

fabrication, characterization, development and application of nanomaterials.  

ความรู eเบื ้องตeนและหลักการทั ่วไปทางวิทยาศาสตรkและเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวขeองกับนาโน

เทคโนโลยี ความสัมพันธkของคุณสมบัติและโครงสรeางของวัสดุในระดับนาโน การสังเคราะหk การตรวจ

วิเคราะหk พัฒนาการและการประยุกตkใชe 

 

CH 5618E Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Advance in biotechnology, development of traditional Biotechnology to Modern 

Biotechnology. Benefit of biotechnology on food, agriculture, energy, medical and 

health. 

ความกeาวหนeาของเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม (Traditional 

Biotechnology) สูsยุคเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมs (Modern Biotechnology) การใชeประโยชนkจาก

เทคโนโลยีชีวภาพในดeานอาหาร การเกษตร พลังงาน อุตสาหกรรม การแพทยkและสุขภาพ 
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CH 5619E Fermentation Technology (เทคโนโลยีการหมัก) 3 (2–2-5) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Principles of fermentation, Fermentation types, Microorganisms involved in  

fermentation process, Fermenter, Alcoholic fermentation, Fermented food products,  

Biological fermentation and Product quality inspection.  

หลักการพื้นฐานของกระบวนการหมัก ประเภทของการหมัก จุลินทรียkในกระบวนการหมัก     

ถังหมัก กระบวนการหมักแอลกอฮอลk ผลิตภัณฑkอาหารหมัก การหมักทางชีวภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพของผลิตภัณฑk 

 

CH 5620E Beverage Technology (เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม) 3 (2-2-5)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Beverage categories, Alcoholic beverage types, Raw materials for production, 

Structure and chemical properties of raw materials, Technology for non-alcoholic and 

alcoholic beverage production, Chemical reactions and Alcoholic beverage law.  

ประเภทของเครื่องดื่ม ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลk วัตถุดิบในการผลิต โครงสรeาง และ

คุณสมบัติทางเคมีของวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่ม เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มไมsมี

แอลกอฮอลkและเครื่องดื่มแอลกอฮอลk ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวขeอง กฎหมายที่เก่ียวขeองกับเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลk   

 

CH 5621E Chemistry in Daily Life (เคมีในชีวิตประจำวัน) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001 and CH 1002 

Study of Role of Daily Life-Related Chemicals in Various Areas such as Food 

Additives, Surfactants, Cleaning Products, Herbs and Essential Oils, Cosmetics, Fibers 

and Dyes, and Harmful Substances to Humans. 

ศึกษาบทบาทของสารเคมีที ่เก่ียวกับชีวิตประจำวันในดeานตsางๆ เชsน สารเติมแตsงอาหาร     

สารลดแรงตึงผิว ผลิตภัณฑkทำความสะอาด สมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย เวชสำอาง เสeนใยและสี

ยeอม และสารท่ีเปgนอันตรายตsอมนุษยk 

 

CH 5622E Food Chemistry (เคมีอาหาร) 3 (3-0-6)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

The chemical composition of foods. The effects of these components to  

properties of food. Chemical reaction and biochemistry related to food quality.  
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Deterioration of food during processing and storage. The physical and chemical 

properties of food additives. 

ศึกษาเก่ียวกับองคkประกอบทางเคมีของอาหาร ผลขององคkประกอบเหลsาน้ีตsอสมบัติของอาหาร 

ศึกษาปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีที่เกี่ยวขeองกับคุณภาพ การเสื่อมสภาพของอาหารระหวsางการแปรรูป

และการเก็บรักษา สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารปรุงแตsงในอาหาร  

 

CH 5623E Chemistry for Health (เคมีเพ่ือสุขภาพ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : CH 1001E 

Nutrients and Nutrition for Health, Metabolism, Energy Source and Energy 

Utilization, Medicinal Chemistry, Doping, Food Supplement and Dietary supplement 

products. 

ความสำคัญของสารอาหารและโภชนาการที่มีตsอสุขภาพ เมแทบอลิซึม แหลsงพลังงานและ    

การใชeพลังงาน เคมีของยา สารกระตุeน อาหารเสริม และผลิตภัณฑkเสริมอาหาร  

 

CH 5624E Chemistry of Natural Products and Local Herbs 3 (3-0-6)  

(เคมีของผลิตภัณฑQธรรมชาติและพืชสมุนไพรทXองถ่ิน)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Study the compositions and classification of natural products, characterization of 

basic phytochemical compounds, phytochemical screening, extraction and purification, 

biological activities screening, applications of natural products. 

การศึกษาองคkประกอบและจำแนกประเภทของสารผลิตภัณฑkธรรมชาติ การตรวจสอบ

องคkประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องตeน การสกัดและการแยกสารใหeบริสุทธิ์ การตรวจสอบฤทธิ์ของสาร 

การประยุกตkใชeสารผลิตภัณฑkธรรมชาติ 

 

CH 5901E Special Topics in Chemistry 1 (หัวขXอพิเศษทางเคมี) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน) 

Topic in chemistry which useful and appropriate for student.  

ประเด็นทางดeานเคมีท่ีมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม  

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา CH 5901E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูeรับผิดชอบ

หลักสูตร 
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CH 5902E Special Topics in Chemistry 2 (หัวขXอพิเศษทางเคมี) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน) 

Topic in chemistry which useful and appropriate for student. 

ประเด็นทางดeานเคมีท่ีมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา CH 5902E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูeรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

CH 5903E Special Topics in Chemistry 3 (หัวขXอพิเศษทางเคมี) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน) 

Topic in chemistry which useful and appropriate for student. 

ประเด็นทางดeานเคมีท่ีมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา CH 5903E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูeรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

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

(ทรัพยากรท่ีดินและการใชXประโยชนQ)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of characteristics, classification, soil dispersion and capability in various 

surroundings, the relationships of land resources to environment, land uses efficiency 

with the principles, component and good intrepretion, principle of land uses planning, 

land uses in agriculture, forestry, watershed, urban and community industries, minimize 

impact on land uses which according to the national economic and social 

development plan as well as the role of organization and government on land uses in 

Thailand and different parts of the world. 

ศึกษาลักษณะ ประเภท การกระจาย สมรรถนะของทรัพยากรดินในสภาพแวดลeอมตsางๆ และ

ความสัมพันธkของทรัพยากรที่ดินตsอสิ่งแวดลeอม การใชeประโยชนkที ่ดินอยsางมีประสิทธิภาพดeวย

หลักการ องคkประกอบ และการแปลความหมายที่ถูกตeอง หลักการวางแผนการใชeที ่ดิน การใชe

ประโยชนkที่ดินในดeานตsางๆ ที่สำคัญ เชsน การเกษตร ป�าไมe พื้นที่ลุsมน้ำ อุตสาหกรรมเมืองและชุมชน 

เปgนตeน การใชeที่ดินใหeเกิด ผลกระทบนeอยที่สุด และสอดคลeองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แหsงชาติ ตลอดจนบทบาทของหนsวยงานและรัฐบาลตsอการใชeที่ดินของประเทศ รวมไปถึงการศึกษา

การใชeท่ีดินในเขตตsางๆ ของโลก 
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ES 5106E Natural Resources Conservation and Management 3 (3-0-6) 

(การอนุรักษQและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of the definition,  categories, the importance of various natural resources 

such as soil, water, forest, minerals, wildlife and energy. Topic also include the 

relationship between human and the environment, environment and natural 

resources, environmental degradation due to human behavior including factors and 

processes that cause problems, the study of concepts and principles of natural 

resources conservation, environmental management planning concepts, policies and 

plans for natural resources and environmental management. 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติตsางๆ เชsน ดิน น้ำ 

ป�าไมe แรsธาตุ สัตวkป�า และพลังงาน ศึกษาความสัมพันธkระหวsางมนุษยkกับสิ่งแวดลeอม สิ่งแวดลeอม     

กับทรัพยากรธรรมชาติ ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลeอมท่ีสืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมของมนุษยk รวมถึง

ป�จจัยและกระบวนการที ่ทำใหeเกิดป�ญหา นอกจากนี ้ย ังศึกษาแนวคิดและหลักการอนุร ักษk

ทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนจัดการสิ่งแวดลeอม แนวคิดนโยบายแผนงานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลeอม 

 

ES 5107E Environmental Geology (ธรณีวิทยาส่ิงแวดลXอม) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of geoloy in the environment, changing processes effected to activity 

and human life of in term of disaster or the changing process of the world, including 

plate techtonic, earthquake, tsunami, landslide and soil creep, global warming and 

climate change related to the element cycle in environment, along with a study of 

human activity effected to the natural process, natural system of global environment 

and associated problem, and solving problem plan and procedure.   

ศึกษาทางดeานธรณีวิทยาในเชิงสิ่งแวดลeอม กระบวนการเปลี่ยนแปลงตsางๆ ทางธรณีวิทยาที่มี

ผลกระทบตsอกิจกรรมและการดำรงชีวิตของมนุษยkในลักษณะภัยพิบัติหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ระดับโลก เชsน การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การเกิดแผsนดินไหว สึนามิ ดินโคลนถลsม ภาวะโลกรeอน

และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและบรรยากาศโลกท่ีมีความสัมพันธkตsอวัฏจักรสสารทางสิ่งแวดลeอม 

ตลอดจนศึกษากิจกรรมของมนุษยkที่มีผลกระทบตsอกระบวนการทางธรรมชาติ ระบบธรรมชาติของ

สภาวะแวดลeอมของโลก ป�ญหาตsางๆ ท่ีเก่ียวขeอง แนวทางสำหรับการวางแผนดeานตsางๆ และแนวทาง

การแกeไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 
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ES 5108E Environmental Soil Science (ปฐพีวิทยาส่ิงแวดลXอม)   3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of the physical, chemical, and biological of soil properties, the 

relationship between soil and plant, the soil genesis and classification, soil fertility, 

problems and management, soil pollution and mitigation.  

ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ความสัมพันธkระหวsางดินกับพืช การกำเนิด

และการจำแนกชั้นของดิน ความอุดมสมบูรณkของดิน ป�ญหาของดินและการจัดการ มลพิษของดิน

และการฟ�·นฟู 

 

ES 5201E Environmental Toxicology (พิษวิทยาส่ิงแวดลXอม) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

An overview of the basic science of poisons, including the disposition of 

chemicals in the body, the role of metabolism in enhancing or reducing their toxicity, 

mechanisms of toxicity, and the effects of toxicants on major organ systems and 

environment.  

ศึกษาสารเคมีในสิ่งแวดลeอมที่เกี่ยวขeองกับสุขภาพ หลักเบื้องตeน แนวคิดและวิธีการศึกษา

พิษวิทยาสิ่งแวดลeอม ผลกระทบของสารพิษตsอระบบชีวภาพ และแนวทางในการป{องกันและแกeไข

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยkและส่ิงแวดลeอม 

 

ES 5202E Ecotoxicology (นิเวศพิษวิทยา) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of pollution in ecology, toxic spreading factors, tranfer and accumulation 

of pollution in various phases in sourroundings, impact monitoring from ecotoxicity, 

and impact management in the ecology.  

ศึกษาป�ญหาภาวะมลพิษในระบบนิเวศ ป�จจัยที่มีผลตsอการแพรsกระจาย การเคลื่อนยeายและ

การสะสมของมลพิษในเฟสตsางๆ ของสิ่งแวดลeอม การติดตามผลกระทบที่เกิดจากการสะสมมลพิษ    

ในระบบนิเวศ และแนวทางในการจัดการผลกระทบในระบบนิเวศ 

 

ES 5203E Environmental Ecology (นิเวศวิทยาส่ิงแวดลXอม) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

This course will focus on the principle, theory,  and concept of ecology. Topic 

will cover the part and relationship between ecology and environment, the impact of 

the change of environment on the ecology, the role and importance of the ecology 
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which it can further plan, develop and apply the ecology theory to study the 

contemporary environment problems and isssues. 

หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดทางนิเวศวิทยา หนeาที่และความสัมพันธkระหวsางระบบนิเวศกับ

สิ่งแวดลeอม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลeอมที่มีตsอระบบนิเวศ บทบาทและความสำคัญ

ของนิเวศวิทยาในการวางแผนพัฒนาดeานตsางๆ และการประยุกตkทฤษฎีทางนิเวศวิทยาไปใชeใน

การศึกษาป�ญหาทางส่ิงแวดลeอม  

 

ES 5204E Forest Ecology (นิเวศวิทยาป�าไมX)   3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

The importance and meaning of the forest ecosystem, the structure and existing 

status of forest , the regeneration and environmental factors, dynamics and succession 

of forest, limiting factors and human Impact, silvicultural system, logging system and 

reforestation, Utilization of forest product, and forest policy and Law. 

ศึกษาความสำคัญและคำจำกัดความเกี่ยวกับระบบนิเวศป�าไมe โครงสรeางและการปรากฏของ

ป�าไมe การสืบตsอพันธุ kและป�จจัยสิ ่งแวดลeอม พลวัตและการทดแทนของป�าไมe ป�จจัยจำกัดและ

ผลกระทบจากมนุษยk ระบบวนวัฒนk การทำไมeและการปลูกป�าทดแทน การใชeประโยชนkจากผลผลิต

ป�าไมe นโยบายและกฎหมายป�าไมe  

 

ES 5302E Geo-Informatics Technology for Environment, Resources and Military 

(เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางส่ิงแวดลXอม ทรัพยากร และการทหาร) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Principles and theories of Geo-Informatics Technology (GI), includes the 

Geographic Information System (GIS), Global Positioning System (GPS) and Remote 

Sensing (RS). The application of Geo-informatics technology in term of the resources 

and environmental management, military purpose and including the practice of using 

the GIS programs. 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันประกอบไปดeวย ระบบสารสนเทศ

ภูม ิศาสตร k  (Geographic Information System) ระบบกำหนดตำแหนsงบนพื ้นโลก (Global 

Positioning System) และการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ศึกษาแนวทางการประยุกตkใชe

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในดeานสิ่งแวดลeอม การจัดการทรัพยากร และงานดeานการทหาร และมีการ

ฝ�กปฏิบัติการใชeโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรk 
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ES 5303E Water Quality Management (การจัดการคุณภาพน้ำ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

The student will study water quality in terms of physical, biological and chemical 

properties from various water sources. Topic also includes the water treatment process 

both regional and municipal waterworks authority , wastewater source, wastewater 

classification, standard and water pollution potential. The consequence of water 

pollutant including how to control and manage by using the various wastewater 

treatment  technologies is included.  

ศึกษาคุณภาพน้ำทางดeานกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของแหลsงน้ำตsางๆ ศึกษากระบวนการและ

เทคโนโลยีการผลิตน้ำประปาภูมิภาคและประปาชุมชน ศึกษาแหลsงกำเนิดน้ำเสีย การจำแนก    

ประเภทน้ำเสีย มาตรฐานและแนวโนeมมลพิษทางน้ำ ผลของมลพิษทางน้ำรวมถึงการควบคุมและ

จัดการดeวยเทคโนโลยีตsางๆ สำหรับใชeในการบำบัดน้ำเสีย 

 

ES 5304E Wastewater Treatment Technology (เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of wastewater treatment technology includes the basic system design, 

monitoring, inspection, maintenance of the wastewater collection and treatment, and 

the way to reduce wastewater from its source. Also, the wastewater technologies and 

reclamation will be introduced in this course. Students will be able to go to the 

wastewater treatment plant.  

ศึกษาการออกแบบเบื้องตeน การควบคุม ตรวจสอบแกeไขและบำรุงรักษา ระบบรวบรวมและ

ระบบบำบัดน้ำเสีย การลดน้ำเสียที่แหลsงกำเนิด เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียแบบตsางๆ การนำน้ำ

เสียกลับมาใชeประโยชนk และมีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

ES 5305 Advanced Geographic Information System  3 (3-0-6) 

(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรQข้ันสูง)   

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : ES 3301 

Contents: The application of Geographic Information System (GIS) for analyzing 

and processing the geospatial data of the environmental resources and military 

purpose. Using the GIS programs to analyze the geospatial data, cartography and 3D- 

terrain model mapping. 
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ศึกษาแนวทางการประยุกตkใชeระบบสารสนเทศภูมิศาสตรkในการวิเคราะหkขeอมูลเชิงพื้นที่ในดeาน

สิ่งแวดลeอมและการทหาร การใชeโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรkในการวิเคราะหkขeอมูลเชิง

พ้ืนท่ี การสรeางแผนท่ี และการสรeางแบบจำลองภูมิประเทศแบบสามมิติ  

 

ES 5306E Biogas Technology (เทคโนโลยีก¡าซชีวภาพ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

This course is designed to study the definition of biogas, biogas source and 

component, biogas production history, the process of organic matter degradation 

under an anaerobic condition. The study will focus on factors and environmental 

conditions which affect biogas production. The  course will look into the promotion of 

biogas production in Thailand and its application  to develop a country,  use in a 

military, and  promote energy sustainability in Thailand. 

ศึกษาเกี ่ยวกับความหมายของก±าซชีวภาพ แหลsงที ่มา องคkประกอบของก±าซชีวภาพ          

ความเปgนมาของการผลิตก±าซชีวภาพ กระบวนการยsอยสลายสารอินทรียkในสภาวะปราศจาก

ออกซิเจน ป�จจัยและสภาพแวดลeอมที่มีผลตsอการผลิตก±าซชีวภาพ การสsงเสริมการผลิตก±าซชีวภาพใน

ประเทศไทย การนำไปประยุกตkใชeสำหรับการพัฒนาประเทศ ทางการทหาร และความมั่นคงทาง

พลังงานของประเทศไทย 

 

ES 5307E Environmental Pollution Control (การควบคุมมลพิษส่ิงแวดลXอม)    3 (3-0-6)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : ES 2103 

A study of environmental pollution control includes pollution sources, type of 

pollution, the pollution propagation of water, soil, air, noise, solid waste and hazardous 

waste, how these pollutions impact on environment, and the pollution measurement.   

The policies and pollution control and the technologies which are applicable for   

cleaning up the pollution will also be discussed in this course.   

ศึกษาแหลsงกำเนิด ประเภทและการแพรsกระจายของสารมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ เสียง ขยะ 

มูลฝอย และของเสียอันตราย ผลกระทบของมลพิษตsอสิ่งแวดลeอม การตรวจวัดมลพิษ นโยบายและ 

เทคโนโลยีในการป{องกัน ควบคุมและการจัดการมลพิษ 

 

ES 5308E Clean Technology (เทคโนโลยีสะอาด) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

The student will be introduced to the clean technology. The topic will include 

mass and energy equilibrium, hierarchy of waste management, the ideas of clean 
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technology, the application of the clean technology in the factory, the clean 

technology assessment, and case study on the clean technology. 

ศึกษาสมดุลมวลสารและพลังงาน ลำดับชั้นของการจัดการของเสีย แนวคิดของเทคโนโลยี

สะอาด การประยุกตkเทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด และกรณีศึกษา 

 

ES 5309E Recycling Technology (เทคโนโลยีรีไซเคิล) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of recycling principle and technology to reduce materials in the 

everyday’s life activity.  

ศึกษาหลักการรีไซเคิลและเทคโนโลยีเพ่ือลดปริมาณวัสดุใชeแลeวในกิจกรรมตsาง ๆ 

 

ES 5401E Solid and Hazardous Waste Management 3 (3-0-6) 

(การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Introduction to solid waste management. Topic will cover solid waste sources 

and quantities, solid waste chemical and physical characteristics, waste transport, 

collection, storage, sorting and management. Treatment technologies include landfills: 

site design and management, composting, incineration, reuse, and recycling. Federal 

regulations, permitting and public participation processes and innovative management 

practices associated with solid and hazardous waste are also covered. 

ศึกษาการเกิดขยะ ชนิด ปริมาณ และองคkประกอบของขยะทั้งดeานเคมีและกายภาพ และ

ความสำคัญที่นำมาใชeในการวางแผนการจัดการขยะ ไดeแกs การจัดเก็บ การรวบรวม คัดแยก และ   

การจัดการของเสียอันตราย รวมทั ้งขยะติดเชื ้อ การลดของเสีย และการนำของเสียกลับมาใชe

ประโยชนk ศึกษาถึงอัตราการเกิดขยะ ตลอดจนศึกษากระบวนการในการกำจัดขยะและขยะอันตราย 

 

ES 5402E Environmental Disasters and Management  3 (3-0-6) 

(ภัยพิบัติทางส่ิงแวดลXอมและการจัดการ) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Environmental Disasters and Management topics are covered environmental 

disaster definition, type of disaster; i.e. flood, landslide, mudslide, windstorm, thunder 

storm, hail, storm surge, tsunami, building collapse, drought, wildfire, accident on land, 

in water and air, and underground, disease epidemic disaster, occupational disease. 

The topics also cover the cause of environmental disaster, nature alarm, disaster 
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assessment, risk assessment on environmental disaster, risk area community ability and 

capability assessment, preventive procedure planning and damage reduction, 

coordination between government and private sectors, assisting natural disaster 

affected community in military role under designated laws.  

ศึกษาความหมายของภัยพิบัติทางสิ่งแวดลeอม ประเภทของภัยพิบัติทางสิ่งแวดลeอม ไดeแกs 

อุทกภัย ดินถลsม โคลนถลsม วาตภัย พายุฝนฟ{าคะนอง ลูกเห็บ พายุหมุนจากคลื่นยักษkเขeาฝ�®ง สึนามิ 

แผsนดินไหว อาคารถลsม ภัยแลeง ไฟป�า อุบัติภัยทางบก น้ำ อากาศ ใตeดิน ภัยจากการระบาดของโรค

และภัยจากการทำงาน สาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางสิ่งแวดลeอมและสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ 

การประเมินภัยพิบัติและการประเมินความเสี่ยงตsอภัยพิบัติทางสิ่งแวดลeอม การประเมินสมรรถนะ

และความสามารถของชุมชนที่เสี่ยงตsอภัยพิบัติทางสิ่งแวดลeอม การวางแผนในการป{องกันและลด

ความเสียหายของชุมชนที่เส่ียงตsอภัยพิบัติทางสิ่งแวดลeอม การประสานกับภาครัฐและเอกชน และ

การใหeความชsวยเหลือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติทางสิ่งแวดลeอมในบทบาทของทหารภายใตeกฎหมายท่ี

กำหนด  

 

ES 5403E   Biotechnology for Environmental Management  3 (3-0-6) 

(เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการส่ิงแวดลXอม) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

The application of  biotechnology is utilized in environmental management to 

deal with the environmental problems in the future and be able to change these 

problems into something useful or add the value to it; for examples, the production 

of biogas from organic waste, wine making from agricultural left-over, rice wine 

production from fermented rice , and using biotechnology to lower waste. 

ศึกษาการนำความรูeทางดeานเทคโนโลยีชีวภาพ มาใชeในดeานการจัดการสิ่งแวดลeอม เพื่อลด

ป�ญหาทางดeานสิ่งแวดลeอมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนใหeเกิดประโยชนkสูงขึ้นหรือ       

มีมูลคsาเพิ่มขึ้น เชsน การเปลี่ยนขยะเป´ยกหรือของเสียอินทรียkมาเขeาสูsกระบวนการหมักจนเกิดเปgน

ก±าซมีเทน การเปล่ียนผลผลิตทางการเกษตรท่ีอนาคตอาจเปgนของเสียมาผลิตไวนk ขeาวหมากหรือสาโท 

หรือเขeาสูsกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพตsางๆ เพ่ือลดป�ญหาขยะ  

  

ES 5404E Environmental Impact Assessment 3 (3-0-6) 

(การวิเคราะหQผลกระทบส่ิงแวดลXอม)            

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of background, definition, concepts and purposes of EIA, EIA Methods 

and techniques, EIA process study and report making, scientific process on EIA, EIA 



B - 44 

 

regulations and guidelines for preventive measure to monitor its impact, and the EIA 

case studies.  

ศึกษาที่มา ความหมาย และแนวความคิดของการวิเคราะหkผลกระทบสิ่งแวดลeอม กระบวน

การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะหkผลกระทบสิ ่งแวดลeอม การวิเคราะหkผลผลกระทบ

สิ ่งแวดลeอมดeานวิทยาศาสตรk กฎระเบียบที ่เกี ่ยวขeองกับการวิเคราะหkผลกระทบสิ ่งแวดลeอม           

การกำหนดมาตรการป{องกัน แกeไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ และกรณีศึกษา 

 

ES 5405E Environmental Management (การจัดการส่ิงแวดลXอม) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : ES 2103 

This course will cover environmental management principle, population and 

environment, environmental economics, waste reducing and reuse, life cycle 

evaluation according to ISO 14040, environmental assessment on health and society, 

idea, component and requirement of environmental management, environmental 

management standard, and case study. 

ศึกษาหลักการดeานการจัดการสิ่งแวดลeอม ประชากรและสิ่งแวดลeอม เศรษฐศาสตรkสิ่งแวดลeอม 

การลดและการนำของเสียกลับมาใชeประโยชนk การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑkตามมาตรฐาน 

ISO 14040 การประเมินผลกระทบตsอสุขภาพและสังคม แนวคิด องคkประกอบและขeอกำหนดของ

ระบบการจัดการส่ิงแวดลeอม มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลeอมท่ีใชeกันอยูsในป�จจุบัน และกรณีศึกษา  

  

ES 5406E Environmental Risk Assessment 3 (3-0-6) 

(การประเมินความเส่ียงทางส่ิงแวดลXอม) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

This course will cover environmental risk assessment. The topic will be on 

environmental risk assessment principle, chemical, hazardous material, and accident 

risk assessment, systematic risk assessment on human and ecology both direct and 

indirect, applying biological index in risk analysis for mitigating and preventive risk, 

participating from community in dealing with environmental risk. 

ศึกษาหลักการประเมินความเส่ียงส่ิงแวดลeอม การประเมินความเส่ียงจากสารเคมี วัตถุอันตราย 

และอุบัติภัยตsางๆ การประเมินความเสี่ยงอยsางเปgนระบบตsอมนุษยkและระบบนิเวศทั้งทางตรงและ

ทางอeอม การใชeดัชนีชีวภาพในการวิเคราะหkผล การประเมินความเสี่ยงเพื่อตัดสินทางเลือกมาตรการ

ลดและป{องกันความเส่ียง การมีสsวนรsวมของชุมชนในการจัดการความเส่ียงทางส่ิงแวดลeอม  
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ES 5407E Environment, Technology and Life 3 (3-0-6)  

(ส่ิงแวดลXอม เทคโนโลยี และชีวิต) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of the basic of knowledge about the environment, science, technology  

and quality of life, Environmental conservation by studying the concept of sufficiency  

economy, philosophy, ethics, law and economics case studies. 

ศึกษาความรู eเบื ้องตeนเกี ่ยวกับสิ ่งแวดลeอม วิทยาศาสตรk เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต           

การอนุรักษkสิ ่งแวดลeอมโดยการศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม กฎหมายและ

เศรษฐศาสตรk กรณีศึกษา   

 

ES 5408E Environmental Management Standard 3 (3-0-6) 

(มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลXอม) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Environmental Management Standard will provide the topic on basic 

environmental review, environmental policy, environmental planning, environmental 

problems and issues identification, environmental rules and regulations, identifying 

objective and purpose, application, examining, interior assessment, management 

review, assessment from outsider and case study. 

ศึกษาในเรื่องการทบทวนสิ่งแวดลeอมเบื้องตeน นโยบายสิ่งแวดลeอม การวางแผนสิ่งแวดลeอม 

การระบุประเด็นดeานส่ิงแวดลeอม กฎหมายและขeอบังคับอื่นๆ การประเมินนัยยะ การตั้งวัตถุประสงคk

และเป{าหมาย การนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบ การประเมินภายใน ทบทวนการจัดการ การประเมิน

จากผูeประเมินภายนอก และกรณีศึกษา 

    

ES 5409E Urban Environment and Management 3 (3-0-6) 

(ส่ิงแวดลXอมเมืองและการจัดการ) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of urban environment and management will include the basic knowledge 

of urbanization, the process of urbanization and urban growth, problems, quality of 

life, land use, designing, and city planning and management.   

ศึกษาความรู eเบื ้องตeนเกี ่ยวกับเมือง กระบวนการกลายเปgนเมืองและการเติบโตของเมือง 

นิเวศวิทยาเมือง ป�ญหาเมือง คุณภาพชีวิต การใชeประโยชนkที่ดิน การออกแบบ การวางผังและการจัด

การเมือง 
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ES 5410E Energy and Environmental Management 3 (3-0-6) 

(การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลXอม) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Energy and Environmental Management course will cover the study of energy, 

source of energy and its relationship with the environment, the current situation of 

energy in Thailand and the world, the tendency of demand and energy usage, and 

strategy dealing with energy consumption for sustainability. 

ศึกษาดeานพลังงานและสิ่งแวดลeอม แหลsงกำเนิดพลังงานและความสัมพันธkของพลังงานและ

สิ่งแวดลeอม สถานการณkพลังงานของประเทศไทยและของโลก แนวโนeมความตeองการและการใชe

พลังงาน และกลยุทธkในการจัดการพลังงานใหeเกิดผลย่ังยืนตsอส่ิงแวดลeอม  

 

ES 5501E Environmental Project Management for Sustainability 3 (3-0-6) 

(การบริหารโครงการส่ิงแวดลXอมเพ่ือความย่ังยืน)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

This course is designed to study the origins and principles of sustainable 

development, knowledge of the projects and environmental project management, 

application of sustainable development, principles elements and process in 

environmental project management such as project identification, project preparation, 

project appraisal, project decision, project implementation, and project monitoring and 

evaluation, case studies in environmental project management.  

ศึกษาที่มาและหลักการการพัฒนาอยsางยั่งยืน ความรูeทั่วไปเกี่ยวกับโครงการและการบริหาร

โครงการสิ่งแวดลeอม การประยุกตkหลักการการพัฒนาอยsางยั่งยืนมาใชeในการบริหารโครงการดeาน

สิ ่งแวดลeอม การวางแผนโครงการ การวิเคราะหkและประเมินโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ         

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาดeานการบริหารโครงการดeานส่ิงแวดลeอม 

 

ES 5502E  Sustainable Environmental Development  3 (3-0-6) 

(การพัฒนาส่ิงแวดลXอมอยFางย่ังยืน) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of sustainable development principle, integrate knowledge of green-

economic, social geography, biology and ecology and study the project that used 

appropriate eco-friendly and socio-economic technology that serve for sustainable 

development principle. 
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ศึกษาความรูeพื้นฐานของการอนุรักษkและการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาสิ่งแวดลeอมอยsาง

ยั่งยืน หลักการจัดการสิ่งแวดลeอมเชิงบูรณาการผสมผสานระหวsางเทคนิคทางวิทยาศาสตรkเทคโนโลยี 

และสังคมศาสตรkเพื่อการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดลeอมอยsางยั่งยืน การประยุกตkใชeแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการพัฒนาส่ิงแวดลeอมอยsางย่ังยืน และกรณีศึกษา 

 

ES 5601E Water Pollution (มลพิษทางน้ำ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of water pollution will cover the water pollution source, cause and its 

impact, the solution and principle of water pollution control, basic principle of 

wastewater treatment system, the laws and regulations, mathematics model and 

calculation on water pollution control. 

แหลsงกำเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลพิษในแหลsงน้ำ แนวทางและหลักการในการควบคุม

และป{องกันมลพิษทางน้ำ หลักการเบื้องตeนของระบบบำบัดน้ำเสีย กฎหมายท่ีเกี่ยวขeองกับการจัดการ

มลพิษทางน้ำ การคำนวณ และแบบจำลองทางคณิตศาสตรkท่ีเก่ียวขeองกับการควบคุมมลพิษทางน้ำ 

  

ES 5602E Air Pollution (มลพิษทางอากาศ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of air pollution will cover air pollution source, the type of air pollution, 

the impact on human and environment, air pollution monitoring system, and air 

pollution control. 

ศึกษาแหลsงกำเนิดของมลพิษทางอากาศ ประเภทของสารมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของ

มลพิษทางอากาศตsอมนุษยkและสิ่งแวดลeอม ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ การควบคุม

มลพิษทางอากาศ  

  

ES 5603E Noise Pollution and Vibration 3 (3-0-6) 

(มลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

This course will provide the information on noise pollution and vibration. The 

topic will cover the noise definition and characteristics, noise wave, laws and regulation 

on noise pollution and vibration, current situation of noise pollution and vibration, 

pollution source, impact of the pollution, equipment and technique of noise pollution 

and vibration measurement, noise pollution and vibration control, and the case study. 
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ศึกษานิยามและคุณลักษณะของเสียง คลื่นเสียง กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวขeองกับมลพิษ

ทางเสียงและความสั ่นสะเทือน สถานการณkป�จจุบันของมลพิษทางเสียงและการสั ่นสะเทือน 

แหลsงกำเนิดและผลกระทบของมลพิษทางเสียงและความสั ่นสะเทือน เครื ่องมือและเทคนิค           

การตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน การควบคุมมลพิษทางเสียงและการลดความสั่นสะเทือน และ

กรณีศึกษา 

   

ES 5801E Plant Tissue Culture Technology  3 (3-0-6) 

(เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Topic will cover plant tissue culture definition and benefits and impact on 

environment. Room preparation and tools, food media, plant parts preparation, 

procedures,  and  transplanting are also covered. 

ความหมายและประโยชนkของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนำประโยชนkจากการ

เพาะเนื้อเย่ือพืชไปใชeในการอนุรักษkสิ่งแวดลeอม การเตรียมหeองและเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ  

อาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นสsวนพืชสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

ข้ันตอนการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช และการยeายปลูก  

 

ES 5802E Mushroom Production Technology (เทคโนโลยีการผลิตเห็ด) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

The student will be introduced to the mushroom production technology. Topic 

will be history of mushroom cultivation technology, benefits, importance of 

mushrooms, biology of mushrooms, mushroom cultivation condition, mushroom 

culture methods and subculture, and mushroom importance to economy and 

environment.  

ประวัติความเปgนมาของเทคโนโลยีการเพาะเห็ด ประโยชนkความสำคัญของเห็ดตsอสิ่งแวดลeอม 

ชีววิทยาของเห็ด สภาพแวดลeอมท่ีเก่ียวขeองกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเช้ือเห็ด และการถsายเช้ือเห็ด

เพ่ือการเพาะปลูกตลอดจนเห็ดท่ีมีความสำคัญเศรษฐกิจและส่ิงแวดลeอม 
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ES 5803E Introduction to Biology and Microbiology for Applied Environmental     

 Science (ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบ้ืองตXนสำหรับการประยุกตQใชXทางส่ิงแวดลXอม) 

 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of the general basic of biology and microbiology, the relationship 

between life and the environment, biological index and environmental quality, 

including the significance microbial groups in wastewater treatment systems. 

ศึกษาเกี ่ยวกับพื ้นฐานทั ่วไปเกี ่ยวกับชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื ้องตeนของสิ ่งมีช ีวิต 

ความสัมพันธkระหวsางสิ ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลeอม ดัชนีชีวภาพกับคุณภาพสิ่งแวดลeอมรวมถึงกลุsม

จุลินทรียkท่ีสำคัญในระบบบำบัดน้ำเสีย 

 

ES 5804E Occupational Health and Safety (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of definition, background, scope and significance of occupational health 

and safety, the principle, diseases, accident, and danger in the workplace, including 

the preventive measure, toxic supervision, rules and regulations according to the 

occupational health and safety. 

ศึกษาความหมาย ความเปgนมา ขอบเขตและความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

หลักการดeานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและอันตรายจาก

การประกอบอาชีพ รวมทั้งการแกeไขป{องกัน ควบคุมพิษ และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ 

อุบัติภัยอันเกิดจากการประกอบอาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวขeองกับงานดeานอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

 

ES 5805E Innovation for Environment and Health 3 (3-0-6) 

(นวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดลXอมและสุขภาวะ) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of the situation and impact on the environment and health, concepts, 

inventions and innovations for the environment and health, innovation for creating 

conditional happiness of community members and organizations about food safety, 

housing, efficient use of resources such as industrial systems, agricultural system for 

the environment and health, innovation for green marketing, innovation in social 

enterprise and financial management with sufficiency economy principles, innovation 

for sustainable development. 
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ศึกษาสถานการณkและผลกระทบทางสิ่งแวดลeอมและสุขภาวะ แนวคิด การประดิษฐk และ

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลeอมและสุขภาวะ นวัตกรรมเพื่อสรeางเสริมสุขภาวะของสมาชิกในชุมชนและ

องคkกรเกี่ยวกับดeานอาหารปลอดภัย ที่อยูsอาศัย การใชeทรัพยากรอยsางมีประสิทธิภาพ เชsน ระบบ

อุตสาหกรรม ระบบเกษตรกรรม เพื่อสิ่งแวดลeอมและสุขภาวะ นวัตกรรมสำหรับการตลาดสีเขียว 

นวัตกรรมในกิจการเพื่อสังคมและการจัดการเงินดeวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อยsางย่ังยืน 

 

ES 5901E Special Topics in Environmental Science 1 3 (3-0-6) 

(หัวขXอพิเศษทางวิทยาศาสตรQส่ิงแวดลXอม) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน) 

A topic related to environmental science. 

ประเด็นทางวิทยาศาสตรkส่ิงแวดลeอมท่ีมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา ES 5901 ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู eรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

ES 5902E Special Topics in Environmental Science 2 3 (3-0-6) 

(หัวขXอพิเศษทางวิทยาศาสตรQส่ิงแวดลXอม) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน) 

A topic related to environmental science. 

ประเด็นทางวิทยาศาสตรkส่ิงแวดลeอมท่ีมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา ES 5902E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูeรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

ES 5903E Special Topics in Environmental Science 3  3 (3-0-6) 

(หัวขXอพิเศษทางวิทยาศาสตรQส่ิงแวดลXอม) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน) 

A topic related to environmental science. 

ประเด็นทางวิทยาศาสตรkส่ิงแวดลeอมท่ีมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา ES 5903E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูeรับผิดชอบ

หลักสูตร 
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PH 5101E Mechanics (กลศาสตรQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

A course in theories and applications on mass, force, Newton’s laws, motion of 

objects, simple harmonic motion, energy and angular momentum, conservative forces, 

centripetal force, motion of system of particles, motion of rigid objects. Principle of 

Lagrangian mechanics as well as Hamiltonian mechanics. 

ศึกษาทฤษฎีและการประยุกตkใชeในหัวขeอเรื่อง มวลและแรง กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่ของ

วัตถุ การสั่นแบบฮารkมอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม แรงแบบอนุรักษk แรงในแนวศูนยkกลาง   

การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง หลักเบื้องตeนของกลศาสตรkแบบ     

ลากรองจkและกลศาสตรkแบบเฮมิลตัน 

 

PH 5102E Electromagnetism (แมFเหล็กไฟฟ�า) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

A course in theories and applications on electric and magnetic interactions, static 

electric field, static electromagnetic field, time-varying magnetic field, electromagnetic 

waves, as well as electromagnetic radiation. 

ศึกษาทฤษฎีและการประยุกตkใชeในหัวขeอเรื่อง อันตรกิริยาทางไฟฟ{าและแมsเหล็ก สนามไฟฟ{า

สถิตและสนามแมsเหล็กไฟฟ{าสถิต สนามแมsเหล็กไฟฟ{าที่ขึ้นกับเวลา คลื่นแมsเหล็กไฟฟ{า การแผsรังสี

ของคล่ืนแมsเหล็กไฟฟ{า 

 

PH 5103E Modern Physics (ฟ�สิกสQแผนใหมF) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

An intermediate course on theory of relativity, quantum theory, uncertainty 

principle, quantum mechanics, Schrodinger’s equations and its applications, atomic 

and molecular structure, statistical mechanics, condensed matter physics, Fermi 

energy, energy band theory, nuclear physics and elementary particles. 

ศึกษาใหeเกิดความเขeาใจเบื้องตeนเกี่ยวกับ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม หลักแหsงความ   

ไมsแนsนอน กลศาสตรkควอนตัม สมการชเรอดิงเงอรkและการประยุกตkใชe โครงสรeางอะตอมและโมเลกุล 

กลศาสตรkเชิงสถิติ และฟ�สิกสkสถานะของแข็ง พลังงานเฟรkมี ทฤษฎีแถบพลังงาน ฟ�สิกสkของนิวเคลียส 

พลังงานยึดเหน่ียว และอนุภาคมูลฐานเบ้ืองตeน 
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PH 5104 Introduction to Quantum Mechanics (กลศาสตรQควอนตัมเบ้ืองตXน) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Principles of dual properties of wave and particle, fundamental notion and 

hypothesis of quantum mechanics, 1 - dimension harmonic oscillation, general 

properties of angular momentum, particles in potential well, hydrogen atom, as well 

as applications of quantum mechanics in science, technology and engineering. 

หลักการเบื้องตeนเกี่ยวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค แนวความคิดพื้นฐานและสมมุติฐานของ

กลศาสตรkควอนตัม การสั่นแบบฮารkมอนิก 1 มิติ สมบัติทั่วไปของโมเมนตัมเชิงมุม อนุภาคในบsอศักยk 

อะตอมไฮโดรเจน หลักการการประยุกตkใชeกลศาสตรkควอนตัมในทางวิทยาศาสตรk เทคโนโลยี และ

วิศวกรรม 

 

PH 5105E Optics (ทัศนศาสตรQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Principles of geometric optics, mirror, lens, prism, interference, diffraction, 

polarization, scattering, calculation and design of light source and optical devices, laser, 

fiber optics, luminance, radiation, as well as optical devices in military, medicine, 

industry and research. 

ศึกษาหลักการเบ้ืองตeนเกี ่ยวกับแสงเชิงเรขาคณิต กระจก เลนสk ปริซึม การแทรกสอด         

การเลี้ยวเบน การกระจายโพลาไรเซชัน การกระเจิงของแสง การคำนวณและการออกแบบของแสง

แหลsงกำเนิดและอุปกรณkแสง แสงเลเซอรk เสeนใยนำแสง การสsองสวsาง การแผsรังสี ทัศนอุปกรณkใน

วงการทหาร การแพทยk อุตสาหกรรม และวงการวิจัย 

 

PH 5106E Acoustics (สวนศาสตรQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Free and forced vibration, transverse wave equation of string, acoustic plane and 

spherical wave, acoustic level, noise and acoustic wave propagation measurement, 

transfer and absorption of acoustic wave in matters, resonance and filter, modeling 

and direction of loudspeaker in architecture, underwater wave, as well as ultrasound. 

การสั่นสะเทือนแบบเสรีและแบบบังคับ สมการคลื่นตามขวางบนเสeนเชือก คลื่นเสียงแบบ

ระนาบ คลื่นเสียงแบบทรงกลม ระดับเสียง เสียงรบกวนและการวัดการแผsรังสีคลื่นเสียง การถsายโอน

และดูดกลืนคลื่นเสียงของวัตถุ ตัวกำทอนและตัวกรองเสียง แบบแผนสภาพทิศทางลำโพงการไดeยิน

เสียงในทางสถาป�ตยกรรม เสียงใตeน้ำ คล่ืนเหนือเสียง 
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PH 5107E Thermal Physics (ฟ�สิกสQความรXอน) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Principles of thermodynamics, 0th,1st and 2nd laws of thermodynamics, entropy, 

heat transfer in nature, environment, and buildings’ surfaces, energy in machines, and 

cooling machines, kinetic theory of gas, free energy, other thermodynamic potential 

energy, as well as statistical mechanics. 

แนวคิดพ้ืนฐานทางเทอรkโมไดนามิกสk กฎขeอที่ 0 กฎขeอที่ 1 กฎขeอที่ 2 เอนโทรป´ กระบวนการ

ถsายเทความรeอนในธรรมชาติ สิ่งแวดลeอม และพื้นผิวสิ่งปลูกสรeาง พลังงานในเครื่องจักรกลและเครื่อง

ทำความเย็น ทฤษฎีจลนkของแก±ส พลังงานอิสระหรือพลังงานศักยkทางเทอรkโมไดนามิกสkอื่นๆ และ

กลศาสตรkสถิติ 

 

PH 5108E Astronomy and Space Technology 1 3 (3-0-6) 

(ดาราศาสตรQและเทคโนโลยีอวกาศ 1) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Introductory knowledge on celestial objects orientation and coordination, 

orientation by stars, optical devices and telescopes, other wavelength telescopes, 

earth system, moon, properties of stars, space technology. 

ความรูeเบื้องตeนเกี่ยวกับเรื่องตsอไปนี้ การกำหนดตำแหนsงวัตถุบนทeองฟ{า การบอกทิศทางโดย

อาศัยดวงดาว ทัศนูปกรณkและกลeองโทรทรรศนk กลeองโทรทรรศนkในชsวงความยาวคลื่นอื่น ระบบโลก 

ดวงจันทรk คุณสมบัติของดาวฤกษk  เทคโนโลยีอวกาศ 

 

PH 5109E Astronomy and Space Technology 2 3 (3-0-6) 

(ดาราศาสตรQและเทคโนโลยีอวกาศ 2) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 5108E 

A course in astronomical physics, including celestial mechanics and its 

applications, planetary orbit, movement of stars, electromagnetic spectrum, Milky way 

galaxy, extra-galactic objects, computer programs in astronomical physics, and 

satellites. 

การศึกษาฟ�สิกสkดาราศาสตรkในเรื ่อง กลศาสตรkทeองฟ{าและการประยุกตk วงโคจรของดาว

เคราะหk การเคลื่อนที่ของดาวฤกษk สเปกตรัมคลื่นแมsเหล็กไฟฟ{า ดาราจักรทางชeางเผือก วัตถุนอก 

ดาราจักร โปรแกรมสำหรับงานวิจัยทางดeานดาราศาสตรk ดาวเทียม 
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PH 5110E Astronomy and Space Technology 3 3 (3-0-6) 

(ดาราศาสตรQและเทคโนโลยีอวกาศ 3) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 5109E 

Study of types of stars, such as binaries, clusters, and variable stars, cosmology, 

space exploration program, space crafts, space stations, as well as disasters from space 

and its prevention. 

การศึกษาดาวฤกษkประเภทตsางๆ เชsน ดาวคูs กระจุกดาว และดาวแปรแสง การศึกษาเก่ียวกับ

จักรวาลวิทยา โครงการสำรวจอวกาศ ยานอวกาศและสถานีอวกาศ ภัยพิบัติจากอวกาศและแนวทาง

ป{องกัน 

 

PH 5111E Basics Astronomy and Space Technology  3 (3-0-6) 

(ดาราศาสตรQและเทคโนโลยีอวกาศเบ้ืองตXน) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) :  PH 1003E 

Introductory knowledge on celestial phenomena, celestial characteristics, 

constellations, star map, constellation myths, astronomical optical devices, 

astronomical photography, types of telescopes, solar system, motion of earth and 

moon, natural phenomena pertaining to earth, sun, moon and other stars, star systems, 

universe and galaxy, satellite, space station, spacecraft launching and transportation, 

modern space technology, astronomical database, as well as applications of 

astronomical knowledge and space technology in military.  

ความรูeเบ้ืองตeนเก่ียวกับการสังเกตปรากฏการณkบนทeองฟ{า ลักษณะทeองฟ{า กลุsมดาว การศึกษา

แผนที่ดาว ตำนานกลุsมดาว ทัศนูปกรณkทางดาราศาสตรk การถsายภาพทางดาราศาสตรk กลeอง-

โทรทรรศนkชนิดตsางๆ ระบบสุริยะ โลก การเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทรk ปรากฏการณkในธรรมชาติ

ที่เกี่ยวขeองกับโลก ดวงอาทิตยk ดวงจันทรk และดาวดวงอื่นๆ ระบบดาวฤกษk เอกภพและกาแล็กซี 

ดาวเทียม สถานีอวกาศ การขนสsงยานอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศยุคใหมs แหลsงขeอมูลทางดาราศาสตรk

ท่ีเก่ียวขeอง และการประยุกตkใชeความรูeทางดeานดาราศาสตรkและเทคโนโลยีอวกาศในทางทหาร 

 

PH 5201E Applied Physics 1 (ฟ�สิกสQประยุกตQ 1) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

The relationship among science, physics, and their applications to create different 

technologies, gathering of knowledge in mechanical physics, vibration and mechanical 

waves, acoustics, heat, thermodynamics, energy, and other fields in physics to obtain 

understanding in certain current technologies and future trend in military, industry, 
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medicine, agriculture, transportation, communication, measurement system in science, 

technological impacts on environment, suitable technology, technology selection. 

Knowledge gained in this course is intended to apply to cadets’ senior projects. 

ความสัมพันธkของวิทยาศาสตรkสาขาวิชาฟ�สิกสkกับการประยุกตkใชeเพ่ือกsอใหeเกิดเทคโนโลยีใน

ดeานตsางๆ โดยประมวลความรู eในสาขาวิชาฟ�สิกสkทางดeานกลศาสตรk การสั ่นและคลื่นกล เสียง     

ความรeอนเทอรkโมไดนามิกสk ฟ�สิกสkพลังงาน และสาขาวิชาทางฟ�สิกสkอื่นที่เกี่ยวขeอง เพื่อความเขeาใจ

เทคโนโลยีเฉพาะบางหัวขeอที่มีใชeในป�จจุบันและแนวโนeมในอนาคตทางดeานการทหาร อุตสาหกรรม 

การแพทยk การเกษตร การคมนาคม การติดตsอสื่อสาร ระบบการวัดที่ใชeในการวิจัยทางวิทยาศาสตรk 

ผลกระทบทางเทคโนโลยีเหลsานั้นตsอสภาวะแวดลeอม เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเลือกสรรเทคโนโลยี 

และสามารถประยุกตkใชeกับการทำโครงงานนักเรียนนายรeอยไดe 

 

PH 5202E Applied Physics 2 (ฟ�สิกสQประยุกตQ 2) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

The relationship of science in physics with the application to create technology 

in various fields by compiling knowledge in physics, electromagnetic, light, optics, laser, 

modern physics, nuclear physics and other related physics fields. To understand some 

specific technologies currently used and future trends in the military, industry, 

medicine, agriculture, transportation, and communications. Measurement system used 

in scientific research,  Technological effects to the environment, suitable technology, 

Technology selection and can be applied to Cadet projects. 

ความสัมพันธkของวิทยาศาสตรkสาขาวิชาฟ�สิกสkกับการประยุกตkใชeเพื่อกsอใหeเกิดเทคโนโลยีใน

ดeานตsางๆ โดยประมวลความรูeในสาขาวิชาฟ�สิกสkทางดeานแมsเหล็กไฟฟ{า แสง ทัศนศาสตรk เลเซอรk 

ฟ�สิกสkแผนใหมs นิวเคลียรkฟ�สิกสk และสาขาวิชาทางฟ�สิกสkอื่นที่เกี่ยวขeอง เพื่อความเขeาใจเทคโนโลยี

เฉพาะบางหัวขeอที่มีใชeในป�จจุบันและแนวโนeมในอนาคตทางดeานการทหาร อุตสาหกรรม การแพทยk 

การเกษตร การคมนาคม การติดตsอสื่อสาร ระบบการวัดที่ใชeในการวิจัยทางวิทยาศาสตรk ผลกระทบ

ทางเทคโนโลยีเหลsาน้ัน ตsอสภาวะแวดลeอม เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเลือกสรรเทคโนโลยี และ

สามารถประยุกตkใชeกับการทำโครงงานนักเรียนนายรeอยไดe 

 

PH 5203E Nuclear Technology (นิวเคลียรQเทคโนโลยี) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Nucleus structure, Isotope, Natural radioactive and Decay Rules, Alpha-beta-

gamma rays decay. Nuclear Reaction, Particle Accelerator and its application. Radiation 

measurement, Terrorist threats from nuclear weapons and radioactive substances. 
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Application of nuclear physics knowledge in areas such as industry, medicine, 

agriculture, and military. 

โครงสรeางของนิวเคลียส ไอโซโทป สารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติและกฎการสลายตัว         

การสลายตัวของรังสีแอลฟา เบตา และแกมมา ปฏิกิริยานิวเคลียรk เครื ่องเรsงอนุภาคและการ

ประยุกตkใชe การวัดรังสี ภัยกsอการรeายจากอาวุธนิวเคลียรkและสารกัมมันตรังสี การประยุกตkใชeความรูe

ทางฟ�สิกสkนิวเคลียรkในดeานตsางๆ เชsน อุตสาหกรรม การแพทยk การเกษตร และการทหาร   

 

PH 5204E Nuclear Energy for Country Development  3 (3-0-6) 

(พลังงานนิวเคลียรQเพ่ือการพัฒนาประเทศ) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

The use of nuclear energy to generate electricity in ordinary situation and wars. 

Various types of nuclear reactors. The use of nuclear energy in various activities such 

as military, medical, industrial, agriculture and food. Forensic science, Nuclear weapons 

and national security. The use of nuclear weapons for peace. The effects of a nuclear 

explosion. Nuclear radiation protection. Complete nuclear prohibition treaty Terrorism 

from nuclear weapons and radioactive substances. 

การนำพลังงานนิวเคลียรkไปใชeผลิตกระแสไฟฟ{าในสภาวะปกติและสงคราม เคร่ืองปฏิกรณk

นิวเคลียรkประเภทตsางๆ การนำพลังงานนิวเคลียรkไปใชeในกิจการตsางๆ เชsน การทหาร การแพทยk 

อุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร นิติวิทยาศาสตรk อาวุธนิวเคลียรkกับความมั่นคงของประเทศ   

การนำอาวุธนิวเคลียรkไปใชeในทางสันติ ผลที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียรk การป{องกันรังสีนิวเคลียรk 

สนธิสัญญาการหeามทดลองอาวุธนิวเคลียรkแบบสมบูรณk ภัยกsอการรeายจากอาวุธนิวเคลียรk และสาร

กัมมันตรังสี 

 

PH 5205E Health Physics and Radiation Protection 3 (3-0-6) 

(ฟ�สิกสQสุขภาพและการป�องกันรังสี) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Radiation determination, Danger of radiation to living things, Radiation accidents, 

Use of tools and equipment to protect radiation, How to eliminate radioactive waste, 

Radiation applications laws, Nuclear weapon protection. 

การหาปริมาณรังสี อันตรายของรังสีตsอสิ่งมีชีวิต อุบัติเหตุเกี่ยวกับรังสี การใชeเครื่องมือและ

อุปกรณkป{องกันอันตรายจากรังสี วิธีขจัดกากกัมมันตรังสี กฎหมายเกี่ยวกับการใชeรังสี การป{องกัน

อันตรายจากอาวุธนิวเคลียรk 
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PH 5206E Laser Technology (เลเซอรQเทคโนโลยี) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Electron and Atomic structure, Exited state and reduction of energy levels, 

Spectrum from atoms, Molecules and spectrum, Optical phenomena, Basic principles 

of laser, Type of laser, Principles of laser device creating and designing techniques. 

Application in Military, industrial and other areas. 

อิเล็กตรอน โครงสรeางอะตอม การกระตุeนและการลดระดับพลังงาน สเปกตรัมจากอะตอม 

โมเลกุลและสเปกตรัม ปรากฏการณkทางทัศนศาสตรk หลักการพื้นฐานของเลเซอรk ชนิดของเลเซอรk 

หลักการสรeางและเทคนิคการออกแบบ อุปกรณkเลเซอรk การประยุกตkใชeทางทหาร อุตสาหกรรม และ

ดeานอ่ืนๆ 

 

PH 5207E Introduction to Photonic Sensors and Optoelectronic Devices   

(เทคโนโลยีเซนเซอรQและอุปกรณQทางแสงเบ้ืองตXน) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Basic knowledge about photonic sensors and optoelectronic devices such as 

infrared cameras. Explosives devices detection equipment and Sensors used to detect 

impurities such as gas sensors and basic operating principles of those devices including 

the production process and practical applications in various fields, including present 

technology. 

ความรูeเบื้องตeนเกี่ยวกับเซนเซอรkทางแสง (Photonic Sensor) และเครื่องมืออุปกรณkทางแสง

ตsางๆ (Optoelectronic Devices) เชsน กลeองอินฟราเรด อุปกรณkในการตรวจจับวัตถุระเบิด และ

เซนเซอรkที่ใชeในการตรวจจับสิ่งเจือปนตsาง เชsน แก±สเซนเซอรk (Gas Sensor) รวมทั้งหลักการทำงาน

เบื้องตeนของอุปกรณkเหลsานั้น รวมถึงกระบวนการผลิต และการประยุกตkใชeจริงในดeานตsางๆ รวมถึง

เทคโนโลยีท่ีใชeอยูsในป�จจุบัน 

 

PH 5208E Material Physics, Nanotechnology and Microelectronics 3 (3-0-6) 

(ฟ�สิกสQวัสดุ นาโนเทคโนโลยี และไมโครอิเล็กทรอนิกสQ) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

A Studying of various materials such as metals, alloys, ceramics, glass, polymers 

and textiles, as well as various types of composite materials. Meaning of 

nanotechnology,  Nano material building model. The basis of nano materials, Basic 

structure of matter, optical properties, mechanics, electromagnetic. Characterization 

of nanomaterials using various electron microscopy techniques, as well as studying 
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nanotechnology that affects living organisms and the environment Manufacture of 

microelectronic devices. The use of electronic systems and various types of sensors 

used in the military, industrial, agriculture and medical fields. 

ศึกษาเกี ่ยวกับวัสดุชนิดตsางๆ อาทิ โลหะ โลหะผสม เซรามิก แกeว พอลิเมอรk และสิ่งทอ      

รวมไปถึงวัสดุประกอบประเภทตsางๆ ความหมายของนาโนเทคโนโลยี รูปแบบการสรeางวัสดุนาโน 

พื้นฐานของวัสดุนาโน โครงสรeางพื้นฐานของสสาร คุณสมบัติทางแสง กลศาสตรk ไฟฟ{า และแมsเหล็ก 

การจำแนกคุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใชeเทคนิคจุลทรรศนkอิเล็กตรอนแบบตsางๆ รวมทั้งศึกษา   

นาโนเทคโนโลยีที่สsงผลกระทบตsอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลeอม การผลิตอุปกรณkไมโครอิเล็กทรอนิกสk   

การใชeอุปกรณkระบบอิเล็กทรอนิกสk และเซนเซอรkชนิดตsางๆ เชsนในดeานการทหาร อุตสาหกรรม 

การเกษตร และการแพทยk 

 

PH 5209E Electrical and Electronics for Everyday Life 3 (3-0-6) 

(ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกสQในชีวิตประจำวัน) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

A Study of electric power, electrical transmission system, electrical equipment. 

Electrical equipment safety and electronic technology in present day. 

ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ{ากำลัง ระบบการสsงจsายไฟฟ{า อุปกรณkไฟฟ{า ความปลอดภัยในการใชeไฟฟ{า

อุปกรณkอิเล็กทรอนิกสk เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสkในยุคป�จจุบัน 

 

PH 5210E Energy Physics (ฟ�สิกสQพลังงาน) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Solar energy, wind energy, water energy, geothermal energy, nuclear energy, 

Chemical process, Fossil fuels, fuel from biomass, fuel from hydrogen, Engine 

efficiency, the use and energy saving, Developing and solving pollution problems. 

พลังงานแสงอาทิตยk พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานความรeอนจากใตeพิภพ พลังงานนิวเคลียรk 

กระบวนการเคมี เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เชื้อเพลิงจากชีวมวล เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน ประสิทธิภาพ

เคร่ืองยนตk การใชeและการประหยัดพลังงาน การพัฒนาและแกeป�ญหามลภาวะ 

 

PH 5211E Solar Cell (เซลลQแสงอาทิตยQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Introduction of solar cells Energy and the sun radiation. Optical properties of 

semiconductors The formation of electron-hole due to the light. The phenomena 

occurrence of carriers. Light absorption of semiconductor atoms. Properties and 
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functions of solar cells Silicon P-N Type important parameters of solar cells. Short-

circuit current Open circuit voltage, maximum power. Energy conversion efficiency of 

cells. Cell limitation, cell performance, measurement of cells efficiency. Standard 

technology of solar cells. Silicon solar technology development and other solar cells, 

solar cells from other materials. Light integration systems, and various devices in the 

solar cell usage system. 

แนะนำเซลลkแสงอาทิตยk พลังงานและรังสีจากดวงอาทิตยk คุณสมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวนำ 

การเกิดคูsอิเล็กตรอน-โฮล เนื่องจากแสง ปรากฏการณkการเกิดและการรวมตัวของพาหะ การดูดกลืน

แสงของอะตอมสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติและการทำงานของเซลลkแสงอาทิตยk แบบรอยตsอพี-เอ็นของ

ซิลิกอน พารามิเตอรkที่สำคัญของเซลลkแสงอาทิตยk กระแสลัดวงจร แรงดันวงจรเป�ด กำลังงานสูงสุด 

ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซล ขีดจำกัดของเซลลk การวัดประสิทธิภาพของเซลลk เทคโนโลยี

มาตรฐานของเซลลkแสงอาทิตยk การพัฒนาเทคโนโลยีของเซลลkแสงอาทิตยk เซลลkแสงอาทิตยkแบบ

ซิลิกอน และแบบอื่นๆ เซลลkแสงอาทิตยkจากวัสดุชนิดอ่ืนๆ ระบบการรวมแสง อุปกรณkตsางๆ ในระบบ

การใชeงานเซลลkแสงอาทิตยk 

 

PH 5212E Forensic Physics (นิติฟ�สิกสQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

Physics of motion related to a fall. Traffic accident, Firearms and ammunition. 

Fluid mechanics for blood stain analysis to find the source. Physics of heat for fires 

and temperature changes after death. Waves and optics for the detection of evidence. 

Electromagnetic for Forensic science. Modern physics relating to advanced analytical 

tools in forensics. 

ฟ�สิกสkของการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวขeองกับการตกจากที่สูง อุบัติเหตุจราจร อาวุธป�นและเครื่อง

กระสุนกลศาสตรkของไหลสำหรับการวิเคราะหkคราบเลือดเพื่อหาแหลsงกำเนิด ฟ�สิกสkของความรeอน

สำหรับเหตุการณkเพลิงไหมeและการเปลี ่ยนแปลงอุณหภูมิของผู eเสียชีวิตหลังการตาย คลื ่นและ       

ทัศนศาสตรkสำหรับการตรวจหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุไฟฟ{าและแมsเหล็ก สำหรับงานพิสูจนk

หลักฐาน ฟ�สิกสkสมัยใหมsท่ีเก่ียวขeองกับเคร่ืองมือวิเคราะหkข้ันสูงในงานพิสูจนkหลักฐาน 

 

PH 5213E  Physics of Atmosphere (ฟ�สิกสQบรรยากาศ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E and PH 1003E 

The relationship of the sun and the sky. Statics and dynamics of the atmosphere. 

Condensation and crystallization. Optical phenomena, sound and electricity of the 
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atmosphere. The weather forecast for various purposes such as military, transportation, 

agriculture, industry. 

ความสัมพันธkของดวงอาทิตย�และท�องฟ�า สถิตศาสตรkและพลศาสตรkของบรรยากาศ           

การควบแน�นและการตกผลึกปรากฏการณ�เชิงแสง เสียง และไฟฟ�าของบรรยากาศ การ

พยากรณkอากาศ เพ่ือประโยชนkในดeานตsางๆ เชsน การทหาร การคมนาคม การเกษตร อุตสาหกรรม 

 

PH 5901E Special Topics in Physics 1 (หัวขXอพิเศษทางฟ�สิกสQ) 3 (3-0-6)      

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน) 

Suitable Physics contents that are useful to learners. 

ประเด็นทางฟ�สิกสkมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา PH 5901E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูeรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

PH 5902E Special Topics in Physics 2 (หัวขXอพิเศษทางฟ�สิกสQ) 3 (3-0-6)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน)  

Suitable Physics contents that are useful to learners.   

ประเด็นทางฟ�สิกสkมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา PH 5902E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูeรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

   

PH 5903E Special Topics in Physics 3 (หัวขXอพิเศษทางฟ�สิกสQ) 3 (3-0-6)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน) 

Suitable Physics contents that are useful to learners.  

ประเด็นทางฟ�สิกสkมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา PH 5903E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูeรับผิดชอบ

หลักสูตร 
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TS 5103E History of Science (ประวัติวิทยาศาสตรQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of the evolution of human idea from the past to present, seeking 

knowledge method, development  process, research procedure, and solving scientific 

problems from renowned scientists in astronomy, physics, chemistry and biology which 

lead to the advent of new and modern technology in different fields of work form the 

past 1 0  years and its future trend. The students will have a chance to discuss in the 

course on the importance of science and technology, the examples of misuse of 

technology, and the morale of scientists to improve the human society.   

วิวัฒนาการทางความคิดของมนุษยkจากสมัยโบราณมาสูsยุคป�จจุบัน วิธีการแสวงหาความรูe

แนวทางพัฒนา การคeนควeา และการแกeป�ญหาเชิงวิทยาศาสตรkที่สำคัญของนักวิทยาศาสตรkคนสำคัญ

ในยุคต sางๆ เช sน ดาราศาสตร k ฟ �ส ิกส k เคม ี ช ีวว ิทยา ไปสู sการประยุกต kใช eความกeาวหนeา                    

ของการคeนควeาวิจัยใหมsๆ ทางวิทยาศาสตรkสาขาวิชาตsางๆ ในระยะ 10 ป´ที่ผsานมาจนถึงป�จจุบัน และ

แนวโนeมในอนาคต การอภิปรายเกี่ยวกับคุณคsาของวิทยาศาสตรkและเทคโนโลยี ป�ญหาที่เกิดจากการ

ใชeเทคโนโลยีอยsางไมsถูกตeอง จริยธรรมของนักวิทยาศาสตรkในการพัฒนาสังคมมนุษยk 

 

TS 5202E Safe Agricultural Technology (เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

Safe agricultural technology topic includes definition, principles, benefits, safe 

agricultural production, danger of agricultural products containing chemicals, pesticide 

test and protection, safe products selection, and other alternative agricultural systems.  

นิยาม หลักการ ความสำคัญ และประโยชนkของการเกษตรปลอดภัย การผลิตในแนวทางเกษตร

ปลอดภัย อันตรายจากการปนเป�·อนของสารเคมีทางการเกษตร การตรวจสอบและการป{องกันสาร

กำจัดศัตรูพืชที่ตกคeางในผลผลิตการเกษตร การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอยsางปลอดภัย 

ระบบการเกษตรทางเลือกอ่ืนๆ 

 

TS 5203E Plastics Technology (เทคโนโลยีพลาสติก) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

This course will introduce the students to the plastics technology which will 

focus on plastic definition, classification, its importance, plastic application on 

environment, the plastic recycling codes, federal laws and regulations on plastic, 

plastic garbage management, recycling process, biodegradable plastic, and the use of 

plastic trends in the future.   
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นิยามของพลาสติก การแบsงประเภท ความสำคัญของพลาสติก การประยุกตkใชeพลาสติกกับ

สิ่งแวดลeอม รหัสสากลที่ใชeระบุชนิดของพลาสติก กฎหมายและขeอกำหนดที่นsาสนใจที่เกี่ยวขeองกับ

การใชeพลาสติก การจัดการพลาสติกเหลือทิ้ง กระบวนการแปรรูปใชeใหมs พลาสติกชนิดท่ียsอยสลายไดe

ทางชีวภาพ แนวโนeมการวิจัยพลาสติกในอนาคต 

 

TS 5204E Forensic Science (นิติวิทยาศาสตรQ) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

This course deals with the forensic science methods, scientific and forensic 

concepts for forensic prove. These concepts will be used to solve the crime with the 

relationship of the basic physics, chemistry, and biology.  

วิธีการทางนิติวิทยาศาสตรk แนวคิดเชิงวิทยาศาสตรkและทางนิติศาสตรkเกี่ยวกับการพิสูจนk

หลักฐาน กระบวนการประมวลเหตุการณkโดยการสรeางการเชื่อมโยงกันโดยใชeพื้นฐานทางฟ�สิกสk เคมี 

และชีววิทยา 

 

TS 5205E Alternative Energy (พลังงานทดแทน) 3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : PH 1001E, PH 1003E 

Energy conservation rules Change of energy Physic and scientific principles of 

alternative energy sources such as solar, water, wind, gas, hydrogen, ethanol, biodiesel, 

in addition to energy from combustion of oil and coal. Focusing on alternative energy 

because of the increased pollution from fossil fuel combustion and from nuclear waste 

from nuclear power plants. 

กฎการอนุรักษkพลังงาน การเปลี่ยนแปลงพลังงาน หลักการทางฟ�สิกสkและทางวิทยาศาสตรkของ

แหลsงพลังงานทดแทนในแบบตsางๆ เชsน พลังงานจากแสงอาทิตยk น้ำ ลม แก±ส ไฮโดรเจน เอทานอล 

ไบโอดีเซล เปgนตeน ซ่ึงนอกเหนือไปจากพลังงานจากการเผาไหมeน้ำมันและถsานหิน การเนeนใชeพลังงาน

ทดแทนเพราะปริมาณมลพิษที ่เพิ ่มขึ ้นจากการเผาไหมeเชื ้อเพลิง ฟอสซิล และจากกากของเสีย

นิวเคลียรkท่ีมาจากโรงงานไฟฟ{านิวเคลียรk 

 

TS 5206E Introduction to Military Preventive Medicine  3 (3-0-6) 

(ยาเวชกรรมป�องกันทางทหารเบ้ืองตXน) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A course provides an introduction of the military preventive medicine. Topic will 

cover definition, doctrine of the military preventive medicine, diseases found in the 
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military, medicine and the military preventive medicine, herb industry, and the 

invention of the military preventive medicine.  

นิยามและหลักนิยมของยาเวชกรรมป{องกันทางทหาร โรคและป�ญหาสุขภาพที่สำคัญทางทหาร 

ยาและเวชกรรมป{องกันทางทหาร อุตสาหกรรมสมุนไพร นวัตกรรมยาเวชกรรมป{องกันทางทหาร 

 

TS 5207E Nuclear Biological Chemical Weapons (อาวุธนิวเคลียรQ ชีวะ เคมี)  3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

A study of revolution of nuclear biological chemical weapon, chemicals used in 

the military, the type of chemicals used in the military operations, the characteristics 

of military chemicals, biological weapons and compounds, radioactive, nuclear, toxic 

substances in the military operations, and first-aid.  

ศึกษาวิวัฒนาการการใชeอาวุธนิวเคลียรk ชีวะ เคมี อาวุธเคมี สารเคมีทางทหาร ประเภทของ

สารเคมีที่ใชeในปฏิบัติการทางทหาร พฤติกรรมของสารเคมีทางทหาร อาวุธชีวภาพและสารชีวภาพ

กลุsมตsางๆ กัมมันตรังสี นิวเคลียรk สารพิษท่ีใชeในปฏิบัติการทางทหาร การปฐมพยาบาลผูeไดeรับสารพิษ 

 

TS 5208E Food and Nutrition for Health (อาหารและโภชนาการเพ่ือสุขภาพ)   3 (3-0-6) 

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : - 

This couse is designed for those who are health awareness. The students will 

learn the nutritional principles, types of food, healthy nutrition, the importance of 

good nutrition, poison in food, healthy selection, food science technology, and the 

technology for food preservation. 

ศึกษาหลักโภชนาการ ประเภทของอาหารและสารอาหารที่มีประโยชนkตsอรsางกาย ความสำคัญของ 

อาหารและโภชนาการที่มีตsอสุขภาพอนามัย สารพิษในอาหาร หลักการเลือกปฏิบัติที่ถูกตeองเกี่ยวกับ

การเลือกบริโภคอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร และกระบวนการผลิตท่ีชsวยรักษาคุณคsาทางโภชนาการ  

   

TS 5901E Special Topics in Environmental Science 1 3 (3-0-6)  

(หัวขXอพิเศษทางวิทยาศาสตรQและเทคโนโลยี)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to an instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน) 

A topic related to science and technology.  

ประเด็นทางวิทยาศาสตรkและเทคโนโลยีท่ีมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา TS 5901E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูeรับผิดชอบ 

หลักสูตร 
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TS 5902E Special Topics in Environmental Science 2 3 (3-0-6)  

(หัวขXอพิเศษทางวิทยาศาสตรQและเทคโนโลยี)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. (ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน) 

A topic related to science and technology.  

ประเด็นทางวิทยาศาสตรkและเทคโนโลยีท่ีมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา TS 5902E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผูeรับผิดชอบ 

หลักสูตร 

  

TS 5903E Special Topics in Environmental Science 3 3 (3-0-6)  

(หัวขXอพิเศษทางวิทยาศาสตรQและเทคโนโลยี)  

Prerequisite (วิชาพ้ืนฐานบังคับ) : According to Instructor. ตามความเห็นของอาจารยkผูeสอน 

A topic related to science and technology.  

ประเด็นทางวิทยาศาสตรkและเทคโนโลยีท่ีมีประโยชนkตsอผูeเรียนตามความเหมาะสม 

Note : Course offering must be approved by responsible program committee. 

การเป�ดสอนวิชา TS 5903E ใหeเปgนไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู eรับผิดชอบ

หลักสูตร  

  

B.2.5 Military Science Courses                                32 credits  

กลุFมวิชาทหาร  32 หนFวยกิต  

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

Organization of the Royal Thai Army and Army Branches  

(กองทัพบกและเหลFาทหาร) 

Study on the tasks, roles, and missions of the army in both normal and war times, 

as well as the government-organization arrangements, the locations of the army units, 

and the basic knowledge of Thai army branches.  

ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจ การจัดสsวนราชการ และเหลsาทหารของกองทัพบก บทบาทและพันธกิจ

ของเหลsาทหารของกองทัพบกท้ังในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงท่ีต้ังของหนsวยทหาร และความรูe

เบ้ืองตeนของเหลsาทหารของกองทัพบก 
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Communications (การติดตFอส่ือสาร) 

Study on the basic principles of communications, operation of the information 

center, security in communications, telephone/radio regulations, division of the 

infantry battalion, and line/radio communications. 

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตeนของการติดตsอสื่อสาร การปฏิบัติงานของศูนยkขsาว การรักษา

ความปลอดภัยในการสื่อสาร ระเบียบการวิทยุโทรศัพทk หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การสื่อสาร

ประเภทสาย การส่ือสารประเภทวิทยุ 

Sapper, Explosives and Demolitions (ชFางสนาม วัตถุระเบิดและการทำลาย) 

Study on the basic principles of the fortresses, a selection of the strongholds and 

locations of urgent/elaborate weapons and ditches, a construction of ditches and 

ramps, a principle of barricades, a construction of barricades against people and 

vehicles, camouflage, fortifications, vehicles, weapons, camps, a location of the 

headquarters and logistic points, characteristics of military explosives, explosive-

ignition systems, features and working principles of mines and landmines, installation 

and demolition of landmines, inspection and destruction of mines/landmines, and how 

to pass through the minefield. 

ศึกษาหลักการเบ้ืองตeนเก่ียวกับ ป{อมสนาม การเลือกท่ีม่ันและท่ีต้ังอาวุธเรsงดsวน ท่ีต้ังอาวุธแบบ

ประณีต คู การสรeางคูและการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสรeางเครื่องกีดขวางตsอตeานบุคคล 

เครื่องกีดขวางตsอตeานยานเกราะ การพรางบุคคล ป{อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ต้ัง

กองบัญชาการและตำบลสsงกำลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด  

คุณลักษณะและการทำงานของทุsนระเบิดและกับระเบิดการติดต้ังและการร้ือถอนกับระเบิด การตรวจ 

คeนและการร้ือถอนทุsนระเบิดหรือกับระเบิด และการผsานสนามทุsนระเบิด  

Individual Weapon System (อาวุธประจำกาย) 

Train and study on the basic principles of weapons including general features, 

capabilities, ballistics, working principle and implementation, types of ammunition, 

disassembling, maintenance and repairing, sight usage, aiming and firing, loading and 

unloading of the ammunition, sight adjustments, sight setup for firing positions, firing 

positions of personal and unique weapons, and shooting with real ammunitions. 

Train and study on the basic principles of grenades and signal fireworks, including 

their features and essential components, capabilities and usages, working principles, 

and the basic principles of the grenade-throwing training. 

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการ

ทำงานและการใชeงาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบำรุง การแกeไข 
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เหตุติดขัด การใชeศูนยk การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนยk การตั้งศูนยkรบ   

ทsายิง ของอาวุธประจำกายและอาวุธเพ่ือความมุsงหมายพิเศษ และการยิงป�นดeวยกระสุนจริง  

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและสsวนสำคัญ ขีดความสามารถและการใชe ลักษณะในการ  

ทำงานของลูกระเบิดขวeางและพลุสัญญาณ หลักพ้ืนฐานการฝ�กการขวeางลูกระเบิดขวeาง  

Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and Military Hygiene    

(การปฐมพยาบาลและสุขศาสตรQทหาร)  

Study on the essential military hygiene both in daily use and on the battlefield,  

safely from germs, accidents/injuries, as well as being able to provide the necessary  

assistance for themselves and fellow soldiers on the battlefield.  

ศึกษาเกี ่ยวกับสุขศาสตรkทหารที ่จำเปgน สำหรับการใชeชีว ิตประจำวันและในสนามรบ           

อยsางปลอดภัยจากเชื้อโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บตsางๆ ตลอดจนสามารถชsวยเหลือเบื้องตeนใหeกับ 

ตนเองและเพ่ือนทหารท่ีอยูsในสนามรบไดe 

 

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

Basic Military Intelligence (การขFาวเบ้ืองตXน) 

Study on national security, government confidentiality, the security of person, 

document, and location, practices when security violations occur, and security   

practices regarding news-delivery operations. 

ศึกษาเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยแหsงชาติ การรักษาความลับของทางราชการ การรักษา 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสาร สถานท่ี การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย   

และการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการดำเนินการรับ – สsงขsาว  

Land Navigation (แผนท่ี) 

Study on the border details and various symbols on the map, military grid system  

and how to read coordinates, military symbol, height and shape, distance prediction,  

direction, angle, practices of topographical analysis on a map along with real 

geography, Lensatic compass and its operation with a map, how to use the compass 

on various terrains, map and compass usages in terrains, determination of the location  

and destination, military markings, the study of modern tools for satellite positioning.  

ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณkตsางๆ ในแผนท่ี ระบบกริดทางทหาร 

และวิธีการอsานคsาพิกัด สัญลักษณkทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค 

การฝ�กวิเคราะหkภูมิประเทศบนแผนที่ประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติกและการใชeงาน

ประกอบแผนท่ี การเดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบตsางๆ การใชeแผนที่และเข็มทิศประกอบภูมิประเทศ 
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การเดินแผนที่ประกอบภูมิประเทศ การกำหนดจุดที่อยูsของตนเองและที่หมาย เครื่องหมายทางทหาร 

แผsนบริวาร การศึกษาเคร่ืองมือท่ีทันสมัยเพ่ือใชeในการหาพิกัดดeวยดาวเทียม 

Soldier Combat Skills and Tactics (บุคคลทำการรบและการฝ¥กทางยุทธวิธี) 

Train and study on the movement, camouflage and construction of the 

stronghold, information report and classification of armament, personnel combat 

during the day/night time, basic tactical training, and specific technical duties. 

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ี การพรางและการสรeางที่มั่นรบ การรายงานขsาวสารและ

การจำแนกอาวุธยุทโธปกรณkฝ�ายเราและฝ�ายขeาศึก บุคคลทำการรบในเวลากลางวันและกลางคืน    

การฝ�กบุคคลเบ้ืองตeนทางยุทธวิธี หนeาท่ีเฉพาะทางเทคนิค 

Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Warfare 

(สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียรQ) 

Study on the threats and adverse effects in chemical, biological, radiological, 

and nuclear (CBRN) warfare, as well as the knowledge in medical prevention and first 

aid in the CBRN situation and firearms.  

ศึกษาเกี ่ยวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางดeาน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียรk (คชรน.)           

มีความรูeในดeานการป{องกันทางการแพทยk การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน. และ อาวุธเพลิง 

Principle of Information Operation (การปฏิบัติการขFาวสารเบ้ืองตXน)  

Study on the definition and composition of Information Operation, 

fundamentals of information and intelligence cycles, Information Operation action on 

non-traditional threats in the digital age, and a significance of Information Operation. 

ศึกษาเกี่ยวกับนิยามและองคkประกอบของ การปฏิบัติการขsาวสาร พื้นฐานดeานการขsาวและ

วงรอบ ขsาวกรอง การปฏิบัติการขsาวสารตsอภัยคุกคามรูปแบบใหมsในยุคดิจิทัล มีความรูe ความเขeาใจ

และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติการขsาวสาร   

 

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

Unit Weapon Systems and Fire Control  

(อาวุธประจำหนFวย หลักยิงและการตรวจการณQ) 

Train and study on the basic principles of weapons including general features, 

capabilities, ballistics, working principle and implementation, types of ammunition, 

disassembling, maintenance and repairing, sight usages, trainings of gunners and 

machine gunners as well as tank-combat weapons. 

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการ

ทำงานและการใชeงาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบำรุง การแกeไข
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เหตุติดขัด การฝ�กใชeกลeองเล็งและเครื่องเล็ง การฝ�กหนeาที่พลประจำป�นและพลประจำเครื่องยิงของ

อาวุธประจำหนsวย และอาวุธตsอสูeรถถัง 

Field Artillery and Air Defense Artillery  

(ป¦นใหญFสนามและป¦นใหญFตFอสูXอากาศยาน) 

Study on the history and role of artillery as well as its features, artillery unit 

arrangements in the Royal Thai Army, tactical missions, artillery arrangements when 

entering the war, command and control, reconnaissance, and shooting terminology. 

Study on the mission and arrangement of the aircraft-artillery unit in the Royal 

Thai Army as well as its command line, air-defense system of Thailand, air-defense 

center of the aircraft-artillery battalion, air-defense weapons, radar system of the 

aircraft artillery brigade, and missile weapons.  

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารป�นใหญs คุณลักษณะของทหารป�นใหญsสนาม     

การจัดหนsวยทหารป�นใหญsในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารป�นใหญsสนาม การจัดทหาร

ป�นใหญsสนามเขeาทำการรบ การบังคับบัญชาและการควบคุม การตรวจการณkของทหารป�นใหญsและ

ศัพทkท่ีใชeในสsวนยิง 

 ภารกิจและการจัดหนsวยทหารป�นใหญsตsอสูeอากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับ

บัญชาของหนsวยทหารป�นใหญsตsอสูeอากาศยาน ระบบป{องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย ศูนยkตsอสูe

ป{องกันภัยทางอากาศกองพันทหารป�นใหญsตsอสูeอากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณkป�นใหญsตsอสูeอากาศ

ยานของกองทัพบกไทย ระบบเรดาหkในการป{องกันภัยทางอากาศของกองพลทหารป�นใหญsตsอสูe

อากาศยาน และอาวุธนำวิถีตsอสูeอากาศยาน 

 

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

Infantry Rifle Squad Tactics (ยุทธวิธีทหารราบระดับหมูF) 

Study on the principles and characteristics of the infantry, battlefield-operating 

systems, regulations and orders in the infantry rifle squad, territory determination 

(OCOKA), military standpoint (METT-T), combat-preparation trainings of the infantry rifle 

squad/platoon, and the co-operation with helicopter. 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหลsาทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ 

ระเบียบการนำหนsวยและการออกคำสั่งในระดับหมูsป�นเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ (OCOKA) และ

แงsคิดทางทหาร (METT-T) การฝ�กทำการรบ หมูsและหมวดป�นเล็กในการรบข้ันพ้ืนฐาน การปฏิบัติงาน

รsวมกับเฮลิคอปเตอรk 
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Cavalry and Weapon Systems Employment  

(ทหารมXาและการใชXอาวุธยุทโธปกรณQ) 

Study on the roles, missions, classifications, features, capabilities, and doctrine 

of the cavalry, arrangements of the cavalry brigade, regiment, and tank/armour/patrol 

battalions, features and capabilities of the cavalry combat vehicles, basic horse riding, 

shooting and surveillance, tank crew, and medium-tank combat weapons.   

ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ การแบsงประเภท คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และหลัก

นิยมของเหลsาทหารมeา การจัดกองพลทหารมeา กรมทหารมeามาตรฐาน กองพันทหารมeารถถัง       

กองพันทหารมeาบรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารมeาลาดตระเวน รวมทั ้ง ศึกษาเกี ่ยวกับ

คุณลักษณะ ขีดความสามารถของยานรบในเหลsาทหารมeา การขี่มeาเบื้องตeน หลักยิงและตรวจการณk 

พลประจำรถถัง และอาวุธตsอสูeรถถังขนาดกลาง 

Psychology Communication for Information Operation  

(จิตวิทยาการส่ือสารเพ่ือการปฏิบัติการขFาวสาร) 

Study on the meaning and significance of psychology communication for 

Information Operation, a relationship of psychology and communication behaviour of 

human, influence of psychology on communication for Information Operation, and 

applications of psychology communication for Information Operation. 

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติการ

ขsาวสาร จิตวิทยากับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยk  อิทธิพลของจิตวิทยาที่มีตsอการสื่อสารและการ

ปฏิบัติการขsาวสารการประยุกตkใชeจิตวิทยาเพ่ือการส่ือสารและการปฏิบัติการขsาวสาร  

 

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

Infantry Rifle Platoon Tactics (ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด) 

Study on the missions, unit arrangements of the infantry rifle platoon, 60mm 

machine-gun platoon, regulations and commands in the infantry rifle platoon, how to 

solve problems in the simulated terrains, tactical attack, tactical defense, tactical 

retreat, armour infantry, co-operations with helicopter, and patrols.  

ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหนsวยของหมวดป�นเล็ก  และหมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด     

60 มิลลิเมตร ในกรอบของกองรeอยอาวุธเบา ระเบียบการนำหนsวยและคำสั่งยุทธการระดับหมวดป�น

เล็ก  การแกeไขป�ญหาในภูมิประเทศจำลอง การรบดeวยวิธีรุก การรบดeวยวิธีรับ การรบดeวยวิธีรsนถอย 

ทหารราบยานเกราะ การปฏิบัติงานรsวมกับเฮลิคอปเตอรk การลาดตระเวน 
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International History of the Military Art (ประวัติศาสตรQการสงครามสากล) 

Study on the history of international warfares including the warfare of Alexander 

the Great, Hannibal commander, Julius Caesar, Genghis Khan, Fredric the Great, 

Napoleon, Bonaparte, World War I, World War II, Korean War, Persian Gulf War, and the 

Peace Operations with the United Nations.  

ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตรkการสงครามสากล พระเจeาอเล็กซานเดอรkมหาราช แมsทัพฮัน   

นิบาล แมsทัพจูเลียสซีซsารk จักรพรรดิเจงกิสขsาน พระเจeาเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโปเลียนโปนา

ปารkด สงครามโลกครั้งท่ี 1 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามเกาหลี สงครามอsาวเปอรkเซีย การปฏิบัติการ

เพ่ือสันติภาพรsวมกับสหประชาชาติ 

Media and Information Literacy (การรูXเทFาทันส่ือและสารสนเทศ) 

Study on the definition, composition, and significance of media literacy, a 

relationship between media and information literacy, and the benefits of being aware 

of media and Big Data in both Information Operation and tactical strategies for public 

communications with modern communication technology. 

ศึกษาเกี่ยวกับ นิยาม องคkประกอบ และความสำคัญของการรูeเทsาทันสื่อ ความสัมพันธkระหวsาง

การรูe เทsาทันสื่อและการรูeเทsาทันสารสนเทศ ประโยชนkของการรูeเทsาทันสื่อและสารสนเทศในงาน    

การปฏิบัติการขsาวสาร และยุทธศาสตรkสำหรับการสื่อสารของประชาชนดeวยเทคโนโลยีการสื่อสารยุค

ใหมs 

 

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

Cavalry Platoon Tactics (ยุทธวิธีทหารมXาระดับหมวด) 

Study on tactical operations of the cavalry platoon, consisting of 3 types, such as 

the tactics of tank/armour/patrol platoons in attack/defense/retreat, the tactics of 

patrol platoon in reconnaissance/guarding/monitoring, and the operations of the 

combat company. 

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวดทหารมeา ทั้ง 3 ประเภท ไดeแกs ยุทธวิธี

ของหมวดรถถัง, หมวดทหารมeาบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารมeาลาดตระเวน ในการเขeาตี ตั้งรับ 

และรsนถอย ยุทธวิธีของหมวดทหารมeาลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป{องกัน 

และเฝ{าตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติของกองรeอยชุดรบ 

Military Geography (ภูมิศาสตรQทหาร) 

Study on the terrain, natural geography, which will affect military operations, as 

well as the border conditions in each army area, and important routes along the border 

with neighbouring countries. 
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ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบตsอการปฏิบัติการ

ทางทหาร รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนในพื้นที่ของแตsละกองทัพภาค และชsองทางที่สำคัญตามแนว

ชายแดนท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบeาน 

Thai History of the Military Art (ประวัติศาสตรQการสงครามไทย) 

Study on the history of the Thai people and various military era, strategies and 

tactics of the Thai military from Sukhothai to Rattanakosin periods, principles of 

organizing troops, military evolution, Thai army weapons, warfare principles, warfare 

textbook, the major wars, the loss of land, the history of important people, 

commanders, battle tactics, lessons from battle, war characteristics, developments of 

the tactics and weapons, and the concept of the past warfares. 

ศึกษาเกี่ยวกับความเปgนมาของชนชาติไทยและการทหารยุคตsางๆ ยุทธศาสตรkและยุทธวิธี    

ของไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทรk หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบก

ไทย หลักการรบ ตำราพิชัยสงคราม และการสงครามครั้งสำคัญๆ ของไทย การเสียดินแดน ประวัติ

บุคคลสำคัญ แมsทัพนายกอง การดำเนินกลยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม   

การพัฒนายุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณk ตลอดจนแนวความคิดในการทำสงครามของนักรบในอดีต 

 

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

Combat Support Branches (เหลFาสนับสนุนการรบ) 

Study on the tactical missions of the field artillery, field artillery arrangements 

when entering the battle, tactical missions of the aircraft artillery, unit arrangements 

of the aircraft artillery in the Royal Thai Army, supporting operations of the engineer 

army in attack/defense/retreat situations, unit arrangements of the engineer army, 

signal battalions in army division, signal battalions in army area, doctrine in 

communications, tactical communication operations of the army division, and 

communication supports.  

ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจทางยุทธวิธีของ ป�นใหญsสนามสนาม และการจัด ป�นใหญsสนามเขeาทำ   

การรบ ภารกิจทางยุทธวิธีของ ป�นใหญsตsอสูeอากาศยาน และการจัดหนsวย ป�นใหญsตsอสูeอากาศยาน

ของ กองทัพบกไทย การปฏิบัติการของทหารชsางในการสนับสนุนการรบดeวยวิธี รุก รับ รsนถอย และ

การจัดหนsวยของทหารชsางและมีความรูeในเรื่องกองพันทหารสื่อสารกองพล กองพันทหารสื่อสาร

กองทัพภาค หลักนิยมการสื่อสาร และการปฏิบัติการสื่อสารทางยุทธวิธีของกองพล การสนับสนุน

ทางการส่ือสาร 
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Combat Service Support Branches (เหลFาสนับสนุนการชFวยรบ) 

Study on the missions, arrangements, capabilities, weapon features, and roles of 

the combat-service-support army branches including ordnance, quartermaster, military 

transportation, and military provost marshal.  

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารขนสsง และทหารสารวัตร ในเรื่อง

ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ คุณลักษณะอาวุธยุทโธปกรณk และบทบาทของเหลsา 

Special Operations Branch (การปฏิบัติการพิเศษ) 

Study on the strategic environment, basic principles of special operations, factors 

that affect the operations of special forces, the roles of special forces, unconventional 

warfare, prevention and suppression of insurgency, anti-terrorism, psychological 

operations, and missions/arrangements/capabilities/command/control of special 

forces. 

ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพแวดลeอมทางยุทธศาสตรk หลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ ป�จจัยที่มี

ผลกระทบตsอการปฏิบัติการของหนsวยรบพิเศษ บทบาทของหนsวยรบพิเศษ สงครามนอกแบบ       

การป{องกันและการปราบปรามการกsอความไมsสงบ การตsอตeานการกsอการรeาย การปฏิบัติการ

จิตวิทยา ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ และการควบคุมและบังคับบัญชาของหนsวยรบพิเศษ 

Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Organizations 

(ทหารเรือ ทหารอากาศ และหนFวยงานความม่ันคง) 

Study on the missions, arrangements, and operation centers of the Royal Thai 

Navy/Airforce as well as the operations of other security organizations.  

ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด โครงสรeางกองทัพเรือ ศูนยkปฏิบัติการกองทัพเรือและภารกิจ   

การจัด โครงสรeางกองทัพอากาศ ศูนยkปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้งการดำเนินงานของหนsวยงาน

ดeานความม่ันคงอ่ืนๆ 

Information operation & Hybrid Warfare  

(การปฏิบัติการขFาวสารและสงครามลูกผสม)   

Study on the definition and components of hybrid warfare as well as the 

importance and relationship of three key elements in the hybrid warfare, framework 

for analyzing the situations that are considered as hybrid warfare, application of the 

framework in Information Operation, and a relationship between the hybrid warfare 

and national security. 

ศึกษาเกี่ยวกับ นิยามและองคkประกอบของสงครามลูกผสม ความสำคัญและความสัมพันธkของ          

3 องคkประกอบสำคัญของสงครามลูกผสม กรอบการวิเคราะหkสถานการณkที่เขeาขsายเปgนสงคราม
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ลูกผสม การประยุกตkใชeกรอบการวิเคราะหkสงครามลูกผสมเพื่อใชeในการปฏิบัติการขsาวสาร และ

ความสัมพันธkระหวsางสงครามลูกผสมกับความม่ันคง 

 

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

Staff Study (ฝ�ายอำนวยการ) 

Study on the arrangements and operations of the battalion operation-

command sections, duties and responsibilities of all operation-command sections, and 

recording/implementation of government letters, sufficiently to be able to coordinate 

between platoon, company, and battalion. 

ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดและการดำเนินงานของฝ�ายอำนวยการในระดับกองพัน หนeาที่และ

ความรับผิดชอบของฝ�ายอำนวยการทุกสายงาน การบันทึกและการปฏิบัติตsอหนังสือราชการ เพียงพอ

ใหeสามารถทำงานประสานระหวsาง หมวด กองรeอย กองพันไดe 

Security (ความม่ันคง) 

Study on the security, definition and elements of national security, national 

security-related organizations, power, national benefits, national security policy, the 

relationship between national security and national/military strategies, various forms 

of security threats, principles and operations of total combat, philosophy of sufficient 

economy, and an application of the sufficient-economy philosophy to daily life. 

ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคง ความหมายและองคkประกอบของความมั่นคงแหsงชาติ องคkกรท่ี

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ พลังอำนาจ และผลประโยชนkแหsงชาติ นโยบายความมั่นคงแหsงชาติ 

ความสัมพันธkระหวsางความมั่นคงแหsงชาติกับยุทธศาสตรkชาติ และยุทธศาสตรkทหาร ภัยคุกคาม      

ตsอความมั่นคงในรูปแบบตsางๆ หลักการและการดำเนินงานของการตsอสูeเบ็ดเสร็จ ทราบถึงหลัก     

การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหมsและการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริพอเพียง 

โดยสามารถนำมาประยุกตkใชeเพ่ือเปgนแนวทางในการรับราชการ  

Military Briefing and Writing (การเขียนและบรรยายสรุปทางทหาร) 

Study on the purposes/outline building/writing guideline/briefing of military 

briefing and writing, news briefing, summary briefing, mission briefing, briefing of 

operation-command section, and briefing techniques. 

ศึกษาเกี่ยวกับความมุsงหมาย  การทำโครงรsางการบรรยายสรุป  แนวทางการเขียน และ     

การบรรยายสรุปทางทหาร การบรรยายสรุปขsาวสาร การบรรยายสรุปขeอตกลงใจ การบรรยายสรุป

ภารกิจ  การบรรยายสรุปของฝ�ายอำนวยการ และเทคนิคการบรรยายสรุป  
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MS 5009E Military Science 9 (วิชาทหาร 9) 3 (2-2-5)  

Logistics (การสFงกำลังบำรุง) 

Study on the basic principles and policies of logistics in the Royal Thai Army at  

present, tasks, as well as its unit arrangements, regulations and orders related to 

logistics that must be used at the infantry battalion level, practice guidelines of platoon  

leaders in logistics, logistics in various combat situations, and combat trains. 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักพื้นฐานและนโยบายการสsงกำลังบำรุงของกองทัพบกไทยในป�จจุบัน  

ภารกิจ การจัดหนsวยสsงกำลังบำรุงในกองทัพบกไทยโดยสังเขป ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวขeองกับการสsง

กำลังบำรุงที่ตeองใชeปฏิบัติในระดับกองพันทหารราบ แนวทางการปฏิบัติของผูeบังคับหมวดในเรื่องการ 

สsงกำลังบำรุง การสsงกำลังบำรุงในสถานการณkรบตsางๆ และขบวนสัมภาระ 

Countering Hybrid Warfare: MPECI analysis  

(การตFอตXานสงครามลูกผสมจากการวิเคราะหQป©จจัยดXานความม่ันคง) 

Study on the definition and concepts of the stability in military, politics, civilian, 

economics, and information, as well as the principles of MPECI analysis, analysis and 

application of countering hybrid warfare principles in a case study of 

domestic/international hybrid warfare.   

ศึกษาเกี ่ยวกับ นิยาม แนวคิดเกี ่ยวกับป�จจัยดeานความมั่นคงดeาน การทหาร การเมือง       

พลเรือน เศรษฐกิจ และขeอมูลขsาวสาร หลักการวิเคราะหkป�จจัยดeานความมั่นคง การวิเคราะหkและ  

การประยุกตkใชeหลักการตsอตeานสงครามลูกผสม ในกรณีศึกษาเก่ียวกับสงครามลูกผสมทั้งในประเทศ

และตsางประเทศดeวยป�จจัยดeานความม่ันคง ท้ังในประเทศและตsางประเทศ 

Small Unit Tactics (หนFวยทหารขนาดเล็ก) 

Study on the regular/special operations, procedures, and instructions of small 

units when receiving the mission from the upper chain of command. 

ศึกษาเกี่ยวกับชุดปฏิบัติการขนาดเล็กของหนsวย มีความเขeาใจในการดำเนินการ วิธีการ

ปฏิบัติ และขั้นการปฏิบัติการพิเศษ เมื่อไดeรับมอบภารกิจจากหนsวยเหนือไดeอยsางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับภารกิจ 

Adjutant General Basics (ระเบียบงานสารบรรณ และสิทธิกำลังพล) 

Study on the operations of adjutant regulations, types of official document, 

collecting/borrowing/destroying official document, writing official document (including 

confidential document) according to adjutant regulations, drafting/recording/ 

duplicating/distributing official document, and financial rights in withdrawal/payment 

as well as government welfare.  
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ศึกษาเกี ่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ ประเภทงานหนังสือราชการ       

การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ การจัดทำหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ  

และชั ้นความลับ การรsางและบันทึกหนังสือราชการ การสำเนาและแจกจsาย สิทธิของกำลังพล       

ดeานการเงิน การเบิก – จsายเงิน สวัสดิการของรัฐ และ การเบิก – จsายเงินอ่ืน 

   

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

Army Branches (การศึกษาความรูXของเหลFาทหาร) 

Train and study on the basic knowledge of infantry, cavalry, artillery, military  

engineer, military signal, military transportation, ordnance, quartermaster, military  

provost marshal, military intelligence, and military survey, in order to use this  

knowledge as a foundation in the career.  

การฝ�กและศึกษาความรูeพื ้นฐานของเหลsา ทหารราบ ทหารมeา ทหารป�นใหญs ทหารชsาง  

ทหารสื่อสาร ทหารขนสsง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารสารวัตร ทหารการขsาว และทหาร 

แผนท่ี เพ่ือใชeเปgนความรูeพ้ืนฐานเบ้ืองตeนในการรับราชการในเหลsาท่ีเลือกรับราชการ 

 

MS 5011E Military Science 11 (วิชาทหาร 11) 2 weeks (2 สัปดาหQ) 

Study Visit to Army Areas (การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีกองทัพภาค) 

Take a visit trip to the Army Areas and their organic units in regular/ field/ 

regional/logistics units, as well as a visit trip to the Royal Thai Navy, the Royal Thai 

Airforce, government organizations, and important local locations. 

การศึกษาดูงานในหนsวยระดับกองทัพภาค และหนsวยขึ้นตรงของกองทัพภาค ทั้งหนsวยใน

ที่ตั้งปกติ หนsวยที่ปฏิบัติราชการสนาม หนsวยสsวนภูมิภาค และหนsวยสsงกำลังบำรุง รวมถึงการศึกษา  

ดูงานของเหลsาทัพอื่น ทั้งกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหนsวยงานราชการ รวมถึงสถานที่สำคัญใน

พ้ืนท่ี 

 

FT 1101E  Field Training 1  

  การฝ¥กภาคสนาม 1 

TCCC and Military Hygiene Training          1 week 

การฝ¥กการปฐมพยาบาลและสุขศาสตรQทหาร                1 สัปดาหQ 

This training includes the study of the essential military hygiene both in daily 

use and for battlefield safety from germs, accidents and injuries, to be able to provide 

self-care and first aid to fellows on the battlefield. 
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ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตรkทหารที่จำเปgนสำหรับการใชeชีวิตประจำวันและในสนามรบ

อยsางปลอดภัยจากเชื้อโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บตsาง ๆ ตลอดจนสามารถชsวยเหลือเบื้องตeน

ใหeกับตนเองและเพ่ือนทหารท่ีอยูsในสนามรบไดe 

CBRN Defense Training           1 week 

การฝ¥กการป�องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียรQ                         1 สัปดาหQ 

This training includes the study of chemical, biological, radiological and nuclear 

weapons, the confidence on using masks and protective gear, the examination of 

chemicals, and first aid in chemical, biological, radiological, nuclear and explosive 

environment. 

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียรk ฝ�กความเชื่อมั่นในการใชeหนeากากและ

ยุทธภัณฑkป{องกัน การตรวจสารเคมี และการปฐมพยาบาลในสภาวะ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียรk และ

อาวุธเพลิง 

Communications Training      1 week 

การฝ¥กการติดตFอส่ือสาร                      1 สัปดาหQ 

This training includes the study of operation of the information center, the use 

and communication via field radio and telephone, the connection and the installation 

of field telephone. 

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนยkขsาว การใชeและการรับ-สsงขsาวทางวิทยุสนาม 

การใชeและการรับ-สsงขsาวทางโทรศัพทkสนาม การตsอสายและการวางสายโทรศัพทkสนาม 

Sappers, Explosives, and Demolition Training          2 weeks  

การฝ¥กชFางสนาม วัตถุระเบิดและการทำลาย            2 สัปดาหQ 

This training includes the study of basic principles of the fortification, a selection 

of the strongholds and the urgent/elaborate weapons locations, a construction of 

ditches and ramps, the principle of barricades, a construction of barricades against 

individuals and armor vehicles, individual camouflage, fortresses, vehicles, weapons, 

camps, a location of headquarters and logistic points, the characteristics of military 

explosives, explosive-ignition systems, the features and working principles of mines 

and landmines, the installation and demolition of landmines, the detection and 

destruction of mines/landmines and how to pass through the minefield. 

ฝ�กและศึกษาหลักการเบื้องตeนเกี่ยวกับป{อมสนาม การเลือกที่มั่นและที่ตั้งอาวุธเรsงดsวน ที่ต้ัง

อาวุธแบบประณีต คู การสรeางคูและการกรุลาด หลักการเคร่ืองกีดขวาง การสรeางเครื่องกีดขวาง

ตsอตeานบุคคล เครื่องกีดขวางตsอตeานยานเกราะ การพรางบุคคล ป{อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พัก
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แรม ที่ตั้งกองบัญชาการและตำบลสsงกำลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด 

คุณลักษณะและการทำงานของทุsนระเบิดและกับระเบิด การติดตั้งและการรื้อถอนกับระเบิด การ

ตรวจคeนและการร้ือถอนทุsนระเบิดหรือกับระเบิด และการผsานสนามทุsนระเบิด 

 

Individual Weapons Training             2 weeks 

การฝ¥กยิงอาวุธประจำกาย              2 สัปดาหQ 

This training includes the study of the function and the use of weapons, firing 

techniques and combat shooting, marksmanship training (shooting for record and 

classification), live firing with individual weapons and weapons for special purposes, 

the use of grenades and grenade-throwing and the use of signal flares. 

ฝ�กและศึกษาเกี ่ยวกับระบบการทำงานและการใชeงาน เทคนิคการยิงป�นและการยิงป�น

ทำนองรบ การฝ�กพลแมsนป�น (การฝ�กยิงป�นเพื่อบันทึกผลและจัดชั้นคุณวุฒิ) และการฝ�กยิงป�นดeวย

กระสุนจริงของอาวุธประจำกาย และอาวุธเพื่อความมุsงหมายพิเศษ การใชeและขวeางลูกระเบิดขวeาง 

และการใชeพลุสัญญาณ 

 

Individual Combat Training and Tactics                    3 weeks  

การฝ¥กบุคคลทำการรบและการฝ¥กทางยุทธวิธี           3 สัปดาหQ 

This training includes the study of information report, surveillance, and target 

acquisition,   individual combat training and movement under direct and indirect fire, 

passing through obstacles, selection and modification of the defenders, principle of 

camouflage, the use and communication via field radio and telephone, day and night 

movement, the formation of fire team and rifle squad, the use of visual signals, the 

use of terrain model, the formation and movement control of fire team individual 

tactical shooting, buddies and fire team, monitoring and fire support team, 

maneuvering fire team, patrolling and guarding fire team, anti-IED patrolling fire team, 

attacking operation and assault fire team, enemy contact and response fire team, 

ambushed and an anti-ambush fire team, trench and bunker clearance fire team and 

close quarter battle fire team. 

การฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับการรายงานขsาวสาร การตรวจการณk และการคeนหาเป{าหมาย การ

ฝ�กบุคคลทำการรบ และการปฏิบัติเมื่ออยูsภายใตeการยิงดeวยอาวุธเล็งตรงและอาวุธวิถีโคeง การผsาน

หรือการอeอมผsานเครื่องกีดขวาง การเลือกและการดัดแปลงที่มั่นสูeรบ หลักการพราง การใชeและการ

รับ-สsงขsาวทางวิทยุสนามและโทรศัพทkสนาม การเคลื่อนที่ในเวลากลางวันและกลางคืน รูปขบวนของ

ชุดยิงและหมูsป�นเล็ก การใชeทัศนสัญญาณ การใชeภูมิประเทศจำลอง การจัดรูปขบวนและการควบคุม



B - 78 

 

การเคลื่อนที่ของชุดยิง การยิงป�นทางยุทธวิธีเปgนบุคคล คูsบัดดี้และชุดยิง ชุดยิงในการเฝ{าตรวจและ

สนับสนุนดeวยการยิง ชุดยิงในการดำเนินกลยุทธk ชุดยิงในการลาดตระเวนและการระวังป{องกัน ชุดยิง

นำลาดตระเวนตsอตeาน IED ชุดยิงปฏิบัติการโจมตีและชุดยิงตะลุมบอน ชุดยิงเมื่อปะทะกับขeาศึกและ

ชุดยิงตอบโตeการปะทะ ชุดยิงเมื่อถูกซุsมโจมตีและชุดยิงตsอตeานซุsมโจมตี ชุดยิงกวาดลeางสนามเพลาะ

และการทำลายบังเกอรk ชุดยิงเขeาสูsอาคาร ตรวจคeนและกวาดลeางภายในอาคาร 

 

FT 2102E  Field Training 2  

การฝ¥กภาคสนาม 2 

          Unit Weapon Systems, Fire Alignment and Observation Training   3 weeks  

การฝ¥กยิงอาวุธประจำหนFวย หลักยิงและตรวจการณQ                 3 สัปดาหQ 

This training includes the study of fire alignment and observation (machine guns 

and indirect fire weapons), fire request and fire alignment for mortar and field artillery 

(training of compressed air mortar in short-range field and advanced training aids), anti-

tank weapons, the use of unit weapons and live-firing training. 

ฝ�กและศึกษาเรื่องหลักยิงและตรวจการณk (หลักยิงป�นกล หลักยิงอาวุธวิธีโคeง) การรeองขอ

และการปรับการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดและป�นใหญsสนาม (การฝ�กเครื่องยิงลูกระเบิดอัดอากาศใน

สนามยsนระยะและเคร่ืองชsวยฝ�กเทคโนโลยีชั ้นสูง) อาวุธตsอสูeรถถัง การใชeและการฝ�กยิงป�นดeวย

กระสุนจริงของอาวุธประจำหนsวย 

 

Infantry Rifle Squad Tactics Training                     4 weeks  

การฝ¥กทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมูF             4 สัปดาหQ 

Study and training about tactics operation of a squad team includes squad 

formations, movement techniques, mapping patrol, signals, a squad command and 

observation post, weapon emplacement, the troop leading procedure, operation 

orders, terrain model plan, firing control,  strategies of the squad team operation and 

control, squad infantry team training, reconnaissance patrol, squad team operation and 

control training, operation with a military helicopter, a squad operation as part of a 

platoon team, field training as a conventional war operation.    

การฝ�กและศึกษาในเรื่องการเดินทางดeวยแผนที่ประกอบภูมิประเทศ รูปขบวนทำการรบของ

หมูsป�นเล็กและการใชeทัศนสัญญาณ การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีของหมูs เทคนิคการเคลื่อนท่ี การกำหนด

ที่ตั้งของที่ตรวจการณkและการเตรียมที่มั่นของอาวุธ การเลือกที่เฝ{าตรวจ ระเบียบการนำหนsวย คำส่ัง

ยุทธการ การใชeภูมิประเทศจำลองประกอบการวางแผน การควบคุมการยิงของอาวุธในอัตราการจัด 

การดำเนินกลยุทธkและการควบคุมการรบของหมูsป�นเล็ก แบบฝ�กทำการรบของหมูsป�นเล็ก หลักการ
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ลาดตระเวนของหนsวยระดับหมูsป�นเล็ก การฝ�กการปฏิบัติงานรsวมกับเฮลิคอปเตอรk การฝ�กหมูsป�นเล็ก

ในการรบข้ันพ้ืนฐานในกรอบของหมวดป�นเล็ก การฝ�กเขeาสถานการณkในการรบตามแบบ 

 

Cavalry Weapon Systems Employment Training              1 week  

การฝ¥กการใชXอาวุธยุทโธปกรณQของเหลFาทหารมXา                1 สัปดาหQ 

Practice and study about the cavalry weapons include basic horse riding, tank 

and armor vehicle training and life-cannon firing.  

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับการใชeอาวุธ/ยุทโธปกรณkของเหลsาทหารมeา ไดeแกs การฝ�กขี่มeาเบื้องตeน 

การฝ�กขับรถถังและรถสายพาน การฝ�กพลประจำรถถัง และการฝ�กยิงป�นใหญsรถถังดeวยกระสุนจริง 

 

Field Artillery and Air Defense Artillery Training               2 weeks  

การฝ¥กป¦นใหญFสนามและป¦นใหญFตFอสูXอากาศยาน                2 สัปดาหQ 

The study of the field artillery includes observer leading team, Fire Direction 

Center, Fire Section, life-cannon firing exercise both day and night time and field 

artillery company operation in the battle.  

The study of the Air Defense Artillery Unit includes sections work and field 

operation Aircrafts firing to air and background targets and Air Defense Artillery 

company operation and work. 

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับหนeาที่ของกำลังพลในหมูsตรวจการณkหนeา ศูนยkอำนวยการยิง และสsวน

ยิงของหนsวยทหารป�นใหญsสนาม การยิงป�นใหญsดeวยกระสุนจริงในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 

การปฏิบัติงานของกองรeอยทหารป�นใหญsสนามในการปฏิบัติการรบ  

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับหนeาที่ของกำลังพลในสsวนตsางๆ ของหนsวยทหารป�นใหญsตsอสูeอากาศ

ยาน การยิงอาวุธป�นใหญsตsอสูeอากาศยานตsอที่หมายทางอากาศและทางพื้นดิน การปฏิบัติงานของ

กองรeอยทหารป�นใหญsตsอสูeอากาศยานในการป{องกันภัยทางอากาศ 

 

Military Vehicles Driving Training                1 week 

การฝ¥กขับรถยนตQทหาร                  1 สัปดาหQ 

The study about driving the military vehicles. For example, how to be a good 

driver, to read traffic signs and to maintain vehicles. The basic live-driving exercise also 

be trained. 

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร หลักการเปgนพลขับที่ดี หลักการปรนนิบัติบำรุง

ยานพาหนะสายขนสsง การฝ�กขับรถเบ้ืองตeน 
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FT 3103E  Field Training 3  

การฝ¥กภาคสนาม 3 

 

Infantry Rifle Platoon Tactics Training               3 weeks  

การฝ¥กทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด                 3 สัปดาหQ 

Study and training about tactics operation of a platoon includes platoon 

formations and formation for tactical movement, platoon basic operation, a troop-

leading procedure, operation orders, weapon team training, team tactical 

communication, reconnaissance patrol, offensive operation on a day time and limited 

visibility, operation with a military helicopter, field training exercise.    

การฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับการจัดหนsวย รูปขบวนทำการรบของหมวดป�นเล็ก ระเบียบการนำ

หนsวย คำสั่งยุทธการ การปฏิบัติเปgนหนsวยเบื้องตeนของหมวดป�นเล็ก การฝ�กการปฏิบัติของพวกอาวุธ

ประจำหนsวยในอัตราของหมวด การติดตsอสื่อสารทางยุทธวิธีของหนsวยระดับหมวดป�นเล็ก การ

วางแผนลาดตระเวน การลาดตระเวนหาขsาว การลาดตระเวนรบ การฝ�กหมวดป�นเล็กเขeาตีในเวลา

กลางวันและในระหวsางทัศนวิสัยจำกัด การฝ�กการปฏิบัติงานรsวมกับเฮลิคอปเตอรk การฝ�กเขeา

สถานการณkนอกท่ีต้ัง 

 

Cavalry Platoon Tactics Training                  2 weeks  

การฝ¥กทางยุทธวิธีทหารมXาระดับหมวด                  2 สัปดาหQ 

Study and training of the cavalry troop-leading procedures, tactics of all three 

corps of the cavalry: tank, armor and reconnaissance cavalry. Cavalry tactics and 

maneuver include offending, defending and retreating. The tactical and mission of the 

reconnaissance cavalry during patrol times including observing, monitoring and 

guarding of the maneuver company cavalry team.       

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบการนำหนsวยในการปฏิบัติทางยุทธวิธีใน

ระดับหมวดทหารมeาทั้ง 3 ประเภท ไดeแกs ยุทธวิธีหมวดรถถัง หมวดทหารมeาบรรทุกยานเกราะ และ

หมวดทหารมeาลาดตระเวน ในการเขeาตี ตั้งรับ และรsนถอย ยุทธวิธีของหมวดทหารมeาลาดตระเวนใน

การปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป{องกันและเฝ{าตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติของกองรeอยชุดรบ 
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The Airborne Course                   5 weeks 

การฝ¥กหลักสูตรสFงทางอากาศ                   5 สัปดาหQ 

The study of the airborne military history. Airborne military missions both in 

conventional and unconventional warfare. The Airborne military school conducts the 

basic paratrooper (military parachutist) training, e.g., how to control a parachute, land 

safety jumping and static-line parachute jumping from the aircraft. 

ฝ�กและศึกษาเก่ียวกับประวัติทหารพลรsมและหนsวยสsงทางอากาศ คุณลักษณะการทำงานของ

รsม การบังคับรsม การลงพื้น และการกระโดดรsมจากอากาศยานแบบทำงานดeวยสายดึงประจำที่ทาง

ยุทธวิธีเพ่ือปฏิบัติการรบท้ังในแบบและนอกแบบไดeอยsางมีประสิทธิภาพ 

 

FT 4104E  Field Training 4  

การฝ¥กภาคสนาม 4 

 

The Ranger Course                   10 weeks 

การฝ¥กหลักสูตรการรบแบบจูFโจม                 10 สัปดาหQ 

At the Ranger school, qualified cadets are trained as a combat leader while 

enduring the great mental and psychological stresses and physical fatigue of combat. 

Cadets will also learn the fundamentals of squad-level mission planning. It is "designed 

to assess a Soldier’s physical stamina, mental toughness, leadership abilities, and 

establishes the tactical fundamentals required for follow-on phases of the School. In 

addition, cadets will be trained under the tough areas and circumstances of the woods, 

seas, swamps and mountains phases.   

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และความรอบรูeในการที่จะนำ

หนsวยไดeท้ังในภาวะท่ีมีความกดดันและปราศจากความกดดัน ท้ังทางรsางกายและจิตใจ การเสริมสรeาง

ความทรหด อดทน เพิ่มพูนประสบการณk ในการปฏิบัติทั้งทางเทคนิค และยุทธวิธีในการนำหนsวย

ทหารขนาดเล็กปฏิบัติการทางยุทธวิธีพื้นฐาน และภายใตeสภาพพิเศษในพื้นที่ป�า  ทะเล ป�าที่ลุsม และ

พ้ืนท่ีป�าภูเขา  
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FT 5105E  Field Training 5  

การฝ¥กภาคสนาม 5 

 

Close Quarters Combat Training                  1 week  

การฝ¥กการใชXอาวุธในการตFอสูXระยะประชิด                 1 สัปดาหQ 

The study of military personal weapons (pistols, shotguns, submachine guns, 

rifles), weapon parts and rules of safety. The aiming fundamental includes correct sight 

alignment and proper eye focus. In addition, cadets will also be trained the Anatomy 

subject and trauma characteristics from firearms weapons and ended by the weapons 

training and live-firing exercise. 

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับกฎแหsงความปลอดภัยในการใชeอาวุธ ระบบอาวุธ (ป�นพก ป�นลูกซอง 

ป�นกลมือ ป�นเล็กยาว) การเล็งและการใชeศูนยk กายวิภาคศาสตรk และลักษณะอาการบาดเจ็บจาก

อาวุธป�น การฝ�กการใชeอาวุธ และการยิงป�นดeวยกระสุนจริง 

 

Task Force Operations Training               1 week  

การฝ¥กการปฏิบัติงานของหนFวยเฉพาะกิจ            1 สัปดาหQ 

The study and train about the particular tasks, as the infantry tasks, which can 

works at the five-south areas boarder of Thailand operation; for example,  the military 

base setting and protection, Checking and Investigation points, VIPs security, Key area 

guarding and safety, Blockade and Investigating, Planning and Order, Patrol and 

reconnaissance by foot and motor vehicles, Observing and Tracking, Tactical live-firing 

exercise of the special military units.  

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับกิจเฉพาะทหารราบหลักๆ ที่หนsวยเฉพาะกิจจะตeองนำไปใชeปฏิบัติทาง

ยุทธวิธีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตe ซึ่งประกอบดeวย การตั้งฐานและการคุeมครองฐานที่ตั้ง การต้ัง

จุดตรวจ/จุดสกัด การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีสำคัญ การ

ป�ดลeอมและตรวจคeน การวิเคราะหkพื้นที่ปฏิบัติการ การวางแผนและสั่งการ การลาดตระเวนดeวยการ

เดินเทeาและยานยนตk การสังเกตและการสะกดรอยระหวsางการเคลื่อนที่ และการยิงป�นทางยุทธวิธี

ของหนsวยเฉพาะกิจ (การยิงป�นประกอบการเคล่ือนท่ีและการยิงโจมตีท่ีหมาย) 

 

Small Unit Tactics Training              2 weeks 

การฝ¥กหนFวยทหารขนาดเล็ก              2 สัปดาหQ 

The training and study about using small unit army in the battle, e.g., duties, 

mission and concept thinking. The training also includes combat operations, 
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reconnaissance patrols, sudden actions, ambushing and anti-ambushing, swooping 

techniques, anti-guerrilla tactics, stalking, blockade, explosives, and demolition training, 

first aid training, communication, physical fitness. Rifle firing training, operation and 

tactics to all situations and terrains circumstances.   

ฝ�กและศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความมุsงหมาย ลักษณะ บทบาท และแนวคิดในการใชe

หนsวยทหารขนาดเล็กในการรบ การฝ�กและการจัดของชุดปฏิบัติการหนsวยทหารขนาดเล็ก บุคคลทำ

การรบ การลาดตระเวน การปฏิบัติฉับพลัน การซุsมโจมตีและการตsอตeานการซุsมโจมตี การตีโฉบฉวย 

ยุทธวิธีตsอตeานกองโจร การสะกดรอย การป�ดลeอมตรวจคeน วัตถุระเบิดและการทำลาย การปฐม

พยาบาล การสื่อสาร สมรรถภาพรsางกาย ความพรeอมเปgนบุคคลและเปgนชุดปฏิบัติการ และการยิงป�น

ทางยุทธวิธี ประกอบดeวยการยิงป�นในสนามทราบระยะ การยิงป�นฉับพลัน การยิงป�นในป�า การยิงป�น

ในเวลากลางคืน การยิงป�นประกอบการเคล่ือนท่ี และการยิงป�นทำนองรบ 

 

Training at Army Units                 4 weeks  

การฝ¥กปฏิบัติหนXาท่ีในหนFวยทหาร             4 สัปดาหQ 

Cadets will visit to the Army Units around the country to study a platoon leader 

position, e.g., the standing operating works, duties and responsibilities, command & 

control and guarding. Study the unit (The Company level) sections such as the Personal 

section, Intelligence and military news section, Operation section, Logistics section, 

Standing Operating Procedures both in the daily times and battle times. The study of 

each Corps work and duties includes Infantry, Cavalry, Artillery, Engineer Corps, Signal 

Corps, Transportation Corps, Ordnance, Quartermaster, Military Police Corps, and 

Survey Army. 

การฝ�กปฏิบัติหนeาที ่และดูงานการปฏิบัติงานในหนeาที ่ผู eบังคับหนsวยระดับหมวด การ

รักษาการณk ระบบการปกครองบังคับบัญชา การทำหนeาท่ีของกำลังพลระดับกองรeอยลงมา ระบบฝ�าย

อำนวยการ งานดeานการขsาว งานดeานยุทธการ งานดeานการสsงกำลังบำรุง งานตามวงรอบประจำป́ ท้ัง

ในที่ตั้งปกติและหนsวยในสนาม ในหนeาที่ของเหลsาทหารราบ ทหารมeา ทหารป�นใหญs ทหารชsาง ทหาร

ส่ือสาร ทหารขนสsง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการขsาว และทหารแผนท่ี 

 

 

B.3 Free Elective Courses                 6 credits 

หมวดวิชาเลือกเสรี             6 หนFวยกิต 

Course descriptions referred to the course descriptions of that referred 

program. 
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รายละเอียดวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จะอeางอิงจากวิชาในกลุ sมวิชาเลือก (Elective 

Specific Courses) ขeอ B.2.4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix C : 

Chulachomklao Royal Military Academy Regulations 

on Education and Cadets’ Academic Awards,  

B.E. 2558 
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Appendix D : 

Assignment of  

the Curriculum Development Committee 
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Appendix E : 

Curriculum Vitae of  

the Faculty in Charge of the Program  
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Curriculum Vitae 

 

1. Name  Col. Panitta Panyadilog   

Position : Instructor 

Working Address :   Department of Chemistry, Academic Division, Chulachomklao   

 Royal Military Academy, Prommanee,  Muang, Nakhon Nayok  

 26001  

Mobile : 062-4539156  

E-mail Address :     panitta1915@gmail.com 

 

2. Education 

2.1 Bachelor Degree 

Degree :       Bachelor of Science 

Major : Environmental Science   Graduated Year : 1990 

Institute :  Thammasart University  

2.2 Master Degree 

Degree :       Master of Science 

Major :         Environmental Science   Graduated Year : 1997 

Institute :     University of New Haven, USA  

 

3. Teaching Experience 

 3.1 Teaching Hours :  Bachelor Degree 12   Hours / Week 

 3.2 Teaching Experiences : Bachelor Degree 20 Years 

 3.3 Teaching Courses :  

   General Chemistry 

   Chemistry Laboratory 

   Applied Chemistry 

   Chemical and Biological Weapons   

Senior Project 1 

Senior Project 2 
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4. Present Research and Development 

    A Feasibility Study on the Integration of Phytoremediation and Chemical Reaction 

for Trinitrotoluene-contaminated Water Treatment, project funded by the CRMA 

Research Fund. 

  

5. Publications (Latest 5 Years) 

P.Panyadilog, The Integration of Phytoremediation and Fenton Oxidation for 

Trinitrotoluene – contaminated Water Treatment, CRMA Journal, Vol.17, 2019. 

 

 

 

 

                   Signature   Col. Panitta Panyadilog  

                               (Panitta Panyadilog) 

    Lecturer, Department of Chemistry 

        Academic Division, CRMA. 
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Curriculum Vitae 

 

1. Name  Maj. Dr. Chat Chantjaroen   

 Position : Instructor 

    Working Addres : Department of Physics, Academic Division, Chulachomklao  

  Royal Military Academy, Prommanee,  Muang, Nakhon Nayok 

                              26001  

 Mobile : 086-4166453  

 E-mail Address :  chat539@hotmail.com 

 

2. Education 

 2.1 Bachelor Degree 

 Degree :      Bachelor of Science 

 Major : Physics      Graduated Year : 2003 

 Institute :  Virginia Military Institute, USA 

2.2 Master Degree 

 Degree :      Master of Science 

 Major : Engineering Mechanics   Graduated Year : 2005 

 Institute :  Virginia Polytechnic Institute and State University, USA  

2.3 Master Degree 

 Degree :      Master of Science 

 Major : Physics     Graduated Year : 2012 

 Institute :  Montana State University, USA  

2.4 Doctoral Degree 

 Degree :      Doctor of Philosophy 

 Major : Physics     Graduated Year : 2017 

 Institute :  Montana State University, USA  

 

3. Teaching Experience 

3.1 Teaching Hours :  Bachelor Degree 4  Hours / Week 

3.2 Teaching Experiences : Bachelor Degree 6 Years 
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3.3 Teaching Courses : 

   General Physics I 

   General Physics II    

   General Physics Laboratory 1 

   General Physics Laboratory 2 

 

4. Present Research and Development 

 None 

 

5. Publications (Latest 5 Years) 

 5.1 Maj. Chat Chantjaroen, Singly-Resonant OPO for CO2/CH4 DIAL Transmitter 

for Use in Atmospheric Studies, CRMA Journal, Vol. 16, 2018. 

 5.2 Chat Chantjaroen, Development of a Micro Pulsed Lidar and a Singly-

Resonant Optical Parametric Oscillator for CO2 Dial for Use in Atmospheric Studies, 

ProQuest Dissertations And Theses; Thesis (Ph.D.)-Montana State University, 2017.; 

Publication Number: AAT 10270449; ISBN: 9781369810127; Source: Dissertation 

Abstracts International, Volume: 78-10(E), Section: B.; 278 p  

 

 

 

                  Signature   Maj. Chat Chantjaroen 

                                     (Chat Chantjaroen) 

                          Lecturer, Department of Physics 

                              Academic Division, CRMA. 
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Curriculum Vitae 

 

1. Name  Lt.Col. Asst. Prof. Dr. Amornthep Somraj   

 Position : Instructor 

    Working Address : Department of Chemistry, Academic Division, Chulachomklao  

 Royal Military Academy, Prommanee,  Muang, Nakhon Nayok 

26001  

 Mobile : 083-1379853  

 E-mail Address :   amornthep.so@crma.ac.th 

 

2. Education 

 2.1 Bachelor Degree 

   Degree :        Bachelor of Engineering 

  Major : Applied Chemistry     Graduated Year : 2004 

         Institute :  National Defense Academy, Japan 

    2.2 Master Degree 

   Degree :        Master of Science and Engineering 

   Major : Materials Engineering    Graduated Year : 2006 

         Institute :  National Defense Academy, Japan  

 2.4 Doctoral Degree 

   Degree :        Doctor of Philosophy 

 Major : Equipment and Structural Engineering   Graduate Year : 2016   

Institute :  National Defense Academy, Japan 

 

3. Teaching Experience 

 3.1 Teaching Hours :  Bachelor Degree 9   Hours / Week 

 3.2 Teaching Experiences :  Bachelor Degree 14 Years 

 3.3 Teaching Courses :  

   General Chemistry Laboratory 

   Applied Chemistry 2 

   Explosive Chemistry 1 

   Explosive Safety and Protection 

           Biotechnology 
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   Industrial Chemistry 

   Seminar 

Senior Project 1 

Senior Project 2 

 

4. Current Research and Development 

 4.1 Principal Researcher : Study on the influence of loading rate on shear 

capacity of reinforced concrete beams and analytical methods, Research project 

funded by the CRMA Research Fund, 2016. 

 4.2 Book Editor : A. Somraj, Chemistry of Explosive (Nakhon Nayok : 

Chulachomklao Royal Military Academy, 2016). 

 4.3 Thesis co-advisor : the Master degree in Defense Engineering and 

Technology (Civil and Explosive Engineering), Graduate College, Chulalongkorn 

University, 2017 – present.  

 

5. Publications (Latest 5 Years) 

 5.1 A. Somraj, K. Fujikake, and B. Li, Study on Dynamic Shear Resistance of RC 

Beams, Applied Mechanics and Materials, Vol.566, pp. 211-216, 2014. 

 5.2 A. Somraj, K. Fujikake and B. Li, Influence of loading positions on dynamic 

shear failure behaviors of RC beams, Journal of Structural Engineering, Japan Society 

of Civil Engineers, Vol. 62A, pp. 1124-1134, 2016 (in Japanese). 

  5.3 A. Somraj, K. Fujikake and B. Li, Study on dynamic shear resistance of RC 

beams based on dynamic modified compression field theory, Journal of Japan 

Society of Civil Engineers Ser. E2 (Materials and Concrete Structures), Vol.72, No.2, 

pp.181-195, 2016 (in Japanese). 

 

 

                  Signature   Lt.Col. Dr. Amornthep Somraj 

                                   (Amornthep Somraj) 

          Assistant Professor, Department of Chemistry 

                        Academic Division, CRMA. 
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Curriculum Vitae 

 

1. Name  Maj. Asst. Prof. Pravit Tongpoon   

 Position : Instructor 

    Working Address : Department of Physics, Academic Division, Chulachomklao  

 Royal Military Academy, Prommanee,  Muang, Nakhon Nayok 

26001 

 Mobile : 082-3565865  

 E-mail Address :   ponajapan@hotmail.com 

 

2. Education 

 2.1 Bachelor Degree 

   Degree :        Bachelor of Engineering 

   Major : Applied Physics    Graduated Year : 2009 

         Institute :  National Defense Academy, Japan 

    2.2 Master Degree 

   Degree :        Master of Science and Engineering 

   Major : Applied Physics    Graduated Year : 2011 

         Institute :  National Defense Academy, Japan  

 

 3. Teaching Experience 

  3.1 Teaching Hours :  Bachelor Degree 12   Hours / Week 

  3.2 Teaching Experiences : Bachelor Degree 8 Years 

  3.3 Teaching Courses : 

   General Physics 1 

   General Physics 2 

   General Physics Laboratory 1 

   General Physics Laboratory 2 

   Basic Technology 2  

   Special Topics in Physics : Applications of Physics in Military 1 
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4. Present Research and Development 

Research in Analog integrated circuits with Department of Applied Physics of 

National Defense Academy, Japan.   

5. Publications (Latest 5 Years) 

P. Tongpoon, An Adaptively Biased Linear MOS Trans conductor of Low Power 

Application, CRMA Journal, Vol.17, 2019. 

 

 

 

                            Signature   Maj. Pravit Tongpoon  

                                  (Pravit Tongpoon) 

           Assistant Professor in Department of Physics 

                              Academic Division, CRMA. 
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Curriculum Vitae 

 

1. Name  Capt. Suchart Klaikaew   

 Position : Instructor 

    Working Address : Department of Chemistry, Academic Division, Chulachomklao  

Royal Military Academy, Prommanee,  Muang, Nakhon Nayok 

26001  

 Mobile :  082-2946590  

 E-mail Address :   Chartzter@mit.edu 

 

2. Education 

    2.1 Bachelor Degree 

  Degree : Bachelor of Science 

 Major : Applied Chemistry for Military  Graduated Year 2012 

 Institute :  Chulachomklao Royal Military Academy 

 2.2 Bachelor Degree 

  Degree : Bachelor of Political Science 

  Major : International Relations  Graduated Year 2019 

  Institute :  Sukhothai Thammathirat 

 2.3 Master Degree 

 Degree :  Master of Engineering 

 Major :  Energy System Engineering  Graduated Year 2018 

 Institute :  Northeastern University, USA 

 

3. Teaching 

 3.1 Teaching Hours :  Bachelor Degree 10  Hours / Week 

 3.2 Teaching Experiences : Bachelor Degree  2 Years 

 

 3.3 Teaching Courses : 

  Explosive Chemistry 

            Applied Chemistry 1 

  Applied Chemistry 2 

                  Chemistry in Daily life  
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   General Chemistry Laboratory 

 

4. Current Research and Development 

    Research in Reliability Centered Maintenance Facilitator with Department of 

Mechanical and Industrial Engineering, Northeastern University, and Research in 

Sustainable Supply Chain Management and Supply Chain Resilience, The MIT Center 

for Transportation & Logistics (MIT CTL), Massachusetts Institute of Technology, USA. 

 

5. Publications (Latest 5 Years) 

 5.1 S. Klaikaew, A.Chapliskaya and T.My Tran,  How can cities couple greening 

and regeneration actions with the decarbonization of their supply chains?, Climate KIC 

Journal, European Institute of Innovation and Technology (EIT), Annual Report, 2019. 

 5.2 S. Klaikaew, The Future of Engineering Education, Sensor Expo 

Conference, The McEnery Convention Center, San Jose, CA, USA, June 26-28, 2018. 

 5.3 S. Klaikaew, System test and Prototyping fixture for solar systems research 

integration, Fraunhofer CSE, Department of Energy SunShot Initiative for the Plug and 

Play photovoltaic system for American Homes. IEEE Journal Volume: 11, Issue: 4, Dec. 

2017, PP. 2782 – 2804, 2017 

 5.4 M. Badami, S. Klaikaew, and A. Portoraro, Experimental tests of a small-

scale turbine with a liquid desiccant cooling system, IEEE Journal. Dipartimento di 

Energetica, Politecnico di Torino, Torino, Italy, Volume: 37: PP 1069-1078, PP.998,  

2017. 

 

               Signature   Capt. Suchart Klaikaew  

                              (Suchart Klaikaew) 

                     Lecturer, Chemistry Department 

                              Academic Division, CRMA 
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