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(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา สวนการศึกษา กองวิชาวิศวกรรมโยธา  

  
 

หมวดที ่1  

ขอมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย           วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ชื่อภาษาอังกฤษ       Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering  

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

ชื่อยอ (ไทย)           วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 

ชื่อยอ (อังกฤษ)       B.Eng. (Civil Engineering) 
 

3.  วิชาเอก 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มี

ความรูความเขาใจพื้นฐานทางดานวิศวกรรมโยธาทั่วไปเปนอยางดี ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติอยาง

กวางขวางเพียงพอ ในการประยุกตใชกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไดแก การออกแบบ

โครงสรางพื้นฐาน การออกแบบอาคาร  การออกแบบถนน  การออกแบบสะพาน  การออกแบบทางดาน

แหลงน้ําและสุขาภิบาล  โดยมีพ้ืนฐานเพียงพอสําหรับการศึกษาเพ่ิมเติมในระดับที่สูงตอไป 

 

4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 176  หนวยกิต 
   

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป  
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  5.2  ภาษาที่ใช 

    การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาหลักของหลักสูตร (รหัส CE 

xxxx) เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3  การรับเขาศึกษา 

  รับนักศึกษาไทยที่ผานการสอบคัดเลือกเปนนักเรียนเตรียมทหาร ในสังกัดเหลา ทบ. และสําเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปที่ 6 

 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

  เปนหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

    ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว  

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/มติเห็นชอบหลักสูตร 

  6.1 ไดรับการรับรองจาก สภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 5 

มิ.ย. 62 

  6.2. ไดรับการอนุมัติจาก สภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 

เมื่อ 19 มิ.ย. 2562 

  6.3  เริ่มใชหลักสูตรนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 

 6.4  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 

7.  การขอรับการประเมินเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 

  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2565 

 

 8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1  นายทหารสัญญาบัตรที่เปนนายทหารหลักของกองทัพบก ที่มีความรูในดานวิศวกรรมโยธา  และ

สามารถเปนผูบังคับบัญชา และนําหนวยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได 

 8.2 วิศวกรโครงสรางพื้นฐาน  ทําหนาที่ศึกษาและออกแบบโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานและ

โครงการกอสรางขนาดใหญที่สําคัญตาง ๆ ไมวาจะเปนงานถนน  สะพาน เขื่อน สนามบิน อุโมงครถไฟฟา

ใตดิน อุโมงคบําบัดน้ําเสียและอาคารสูง  โดยมุงเนนในดานการออกแบบและกอสรางระบบโครงสราง

พื้นฐาน  กระบวนการวางแผนและจัดการระบบโครงสรางพื้นฐาน การตรวจสอบ ควบคุม และประเมิน

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เปนตน 
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 8.3 วิศวกรโครงสราง  ทําหนาที่ออกแบบและวิเคราะหโครงสราง พลวัติของโครงสราง การศึกษา

พฤติกรรมของโครงสรางอาคารชนิดตาง ๆ ไมวาจะเปนโครงสรางไม  โครงสรางเหล็ก โครงสรางคอนกรีต

เสริมเหล็กหรือโครงสรางคอนกรีตอัดแรง ตลอดจนการซอมแซมและเสริมความแข็งแรงของโครงสราง

อาคาร วิศวกรรมแผนดินไหวและลม เปนตน   

  8.4 วิศวกรโยธา  ทําหนาที่ศึกษาและคัดเลือกวัสดุที่ใชในงานกอสรางทั่วไป เชน ศึกษาคุณสมบัติของ

มอรตารและคอนกรีต ความคงทนของคอนกรีต  วัสดุปอซโซลาน วัสดุกอสรางและสารผสมเพิ่ม วัสดุ

ซอมแซมและเสริมกําลัง เปนตน 

  8.5 วิศวกรโครงการ  ทําหนาที่บริหารงานกอสราง ศึกษาแนวคิดและหลักการในการบริหารงาน

กอสราง เทคนิคที่ใชในการวางแผนงาน การควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานเพื่อใหโครงการประสบ

ผลสําเร็จสูงสุดตั้งแตริเริ่มโครงการจนกระทั่งแลวเสร็จ ตลอดจนโครงสรางขององคกรกอสราง บทบาทของ

องคกรในการบริหารงานกอสรางใหบรรลุผลสําเร็จและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เปนตน 

  8.6 วิศวกรปฐพี ทําหนาที่ศึกษาวิเคราะหและออกแบบงานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมฐานราก  

วิศวกรรมอุโมงคและงานใตดิน วิศวกรรมงานทาง คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน กลศาสตรของดิน  

การศึกษาและวิเคราะหเสถียรภาพของดิน การปรับปรุงคุณภาพดิน การตรวจวัดทางธรณีเทคนิค เปนตน 

  8.7 วิศวกรขนสง/จราจรและโลจิสติกส  ทําหนาที่ศึกษาและวิเคราะห วางแผนการจัดระบบงานทางดาน

ระบบขนสง จราจรและโลจิสติกส เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ  

ตลอดจนศึกษาผลกระทบดานระบบขนสงและการจราจร เปนตน 

 8.8 วิศวกรแหลงน้ํา  ทําหนาที่ศึกษา วิจัยและออกแบบดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใหเกิด

ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน เทคโนโลยีและการจัดการอุทกสารสนเทศ ชลศาสตรน้ําหลากและน้ําทา      

กลยุทธการจัดการน้ําและอางเก็บน้ํา  วิศวกรรมชายฝงทะเล  การเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝงทะเล  

การจัดการพ้ืนที่ทะเล ชายฝง เปนตน 

 8.9 วิศวกรประปา สุขาภิบาล/สิ่งแวดลอม ทําหนาที่ศึกษาออกแบบและวางแผนระบบการจัดการ

มลพิษสิ่งแวดลอมโดยครอบคลุมถึงกระบวนการตาง ๆ ที่ใชในการผลิตน้ําประปา  การปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ขั้นสูง  เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียชุมชนและอุตสาหกรรม การออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย การจัดการ

มูลฝอยแบบผสมผสาน การจัดการของเสียอันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศ แบบจําลองทาง

คณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม  การจัดการสิ่งแวดลอมในโครงการหรือองคกร เปนตน 

 8.10 วิศวกรสํารวจ  ทําหนาที่ศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ การจัดทํา

แผนที่ การประยุกตใชเทคโนโลยีภาพถายดาวเทียมและสารสนเทศภูมิศาสตรในการวางแผน ออกแบบ  

ติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ เปนตน 

   

  



4 
 

9.
 ช

ื่อ 
นา

มส
กุล

 เล
ขป

ระ
จํา

ตัว
บัต

รป
ระ

ชา
ชน

 ต
ําแ

หน
ง 

แล
ะค

ุณ
วุฒ

ิกา
รศ

ึกษ
าข

อง
อา

จา
รย

ผูร
ับผ

ิดช
อบ

หลั
กส

ูตร
 

 

ปก
าร

ศึก
ษา

 

25
34

 

25
37

 

25
49

 

25
41

 

25
43

 

25
48

 

25
45

 

25
48

 

25
61

 

25
50

 

 

25
57

 

25
45

 

25
60

 

สถ
าบ

ันก
าร

ศึก
ษา

 

Th
e 

Ci
ta

de
l M

ilit
ar

y 
Co

lle
ge

, U
SA

. 

No
rth

 C
ar

ol
in

a 
St

at
es

 U
ni

ve
rsi

ty
, U

SA
. 

Un
ive

rsi
ty

 o
f W

isc
on

sin
-M

ad
iso

n,
 U

SA
 

Vi
rg

in
ia 

M
ilit

ar
y 

In
sit

ut
e,

 U
SA

. 

St
an

fo
rd

 U
ni

ve
rsi

ty
, U

SA
. 

Vi
rg

in
ia 

Po
ly

te
ch

ni
c 

In
sit

ut
e 

an
d 

St
at

e 
  

Un
ive

rsi
ty

, U
SA

. 

Bu
nd

es
w

eh
r U

ni
ve

rsi
ty

 

Bu
nd

es
w

eh
r U

ni
ve

rsi
ty

 

Un
ive

rsi
ty

 o
f N

eb
ra

sk
a-

Lin
co

ln
, U

SA
. 

  โ
รง

เร
ียน

นา
ยร

อย
พร

ะจ
ุลจ

อม
เก

ลา
 

  V
irg

in
ia 

Po
ly

te
ch

ni
c 

In
sit

ut
e 

an
d 

St
at

e 
  

Un
ive

rsi
ty

, U
SA

. 

มห
าว

ิทย
าล

ยัเ
ชีย

งใ
หม

, 

จุฬ
าล

งก
รณ

มห
าว

ิทย
าล

ัย 

สา
ขา

วิฃ
าเ

อก
 

Ci
vil

 E
ng

in
ee

rin
g 

So
il 

Ge
oe

ng
in

ee
rin

g 

Ci
vil

 E
ng

in
ee

rin
g 

St
ru

ct
ur

al
 E

ng
in

ee
rin

g 

St
ru

ct
ur

al
 E

ng
in

ee
rin

g 

Ci
vil

 E
ng

in
ee

rin
g 

W
at

er
 R

es
ou

rc
e 

W
at

er
 R

es
ou

rc
e 

 วิศ
วก

รร
มโ

ยธ
า 

St
ru

ct
ur

al
 E

ng
in

ee
rin

g 

วิศ
วก

รร
มโ

ยธ
า 

วิศ
วก

รร
มแ

ละ
เท

คโ
นโ

ลย
ี

กา
รป

อง
กัน

ปร
ะเ

ทศ
 

คุณ
วุฒ

 ิ

B.
S.

C.
E.

 

M
.C

.E
. 

Ph
.D

. 

B.
S.

C.
E.

 

M
.S

.C
.E

. 

Ph
.D

. 

B.
S.

C.
E.

 

D.
I. 

Ph
.D

. 

วศ
.บ

. 

M
.S

.C
.E

. 

วศ
.บ

. 

วศ
.ม

. 

ตํา
แห

นง

วิช
าก

าร
 

รศ
. 

ผศ
. - - - 

ชื่อ
 - 

สก
ุล 

หม
าย

เล
ขป

ระ
จํา

ตัว
ปร

ะช
าช

น 

พ.
อ.

ปร
ีชา

   
อภ

ิวัน
ทต

ระ
กูล

 

35
20

10
04

87
66

1 

พ.
อ.

ณ
ัฐพ

ร 
  น

ุตย
ะส

กุล
 

31
02

60
03

23
44

4 

พ.
อ.

พง
ศพ

ันธุ
  จ

ันท
ะค

ัต 

33
00

10
06

24
33

4 

พ.
ต.

ธน
กร

  ง
าม

จร
ุงจ

ิต 

17
09

90
00

54
59

0 

ร.ท
.ช

ลิต
  ส

ันต
ิธร

าร
ักษ

 

31
01

90
03

56
37

0 

ลํา
ดับ

ที ่

1 2 3 4 5 



5 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

   กองวิชาวิศวกรรมโยธา  สวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

ขึ้นอยูกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีเอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอันสงผลตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นมีรากฐานที่สําคัญอยูที่ตนทุนการผลิตและประสิทธิภาพของ

ขบวนการผลิตซึ่งมีความตองการวิศวกรทางดานโยธาเพื่อรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหมีความ

เจริญกาวหนา  ซึ่งปจจุบันการลงทุนดานธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคสวนมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและ

เปนไปในทิศทางบวกอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวางานทางดานวิศวกรรมโยธาจัดเปนสาธารณูปโภค

ขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญ  เปนปจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งปจจุบัน

ยังมีความตองการอีกเปนจํานวนมาก และจําเปนตองพ่ึงพาวิศวกรโยธาในการออกแบบ วิจัยพัฒนา 

  11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของ

กลุมชุมชนอยางปฏิเสธไมได  ดังนั้นวิศวกรที่ดีนอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมแลวยังมี

ความจําเปนที่จะตองมีความคํานึงถึงสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม มีทักษะการสื่อสารและมีจิตสํานึกที่ดีตอ

จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสรางผลกระทบที่นอยที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมอันจะมีตอวิถีการดําเนินชีวิตของ

ชุมชนรอบดาน 

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ โรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา 

  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ

สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันในระบบการคาเสรีที่จะเขามามี

บทบาท มีผลกระทบตอธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธา  ที่มีความ

พรอมที่จะปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐและเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่

เหมาะสม  มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหมเพื่อประยุกตใชกับองคกร  และมีคุณธรรม

จริยธรรมในวิชาชีพ 
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 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

     การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ที่เนนเปน

สถาบันการเรียนรูพลวัตรระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการ

อุดมศึกษา และการสรางความเปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเปนภาระ

หนึ่งของพันธกิจของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่มีไวดังนี้ 

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 

- ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรูและนวัตกรรม 

- บริการวิชาการแกสังคม 

- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยกองวิชาอื่น 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร ดําเนินการสอนโดยกองวิชากฏหมายและสังคมศาสตรฯ 

  - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles of Jurisprudence) 

  - หลักรัฐศาสตร  (Principles of Political Science)     

  - กฎหมายทหารและกฎหมายที่จําเปนในการรับราชการทหาร (Military Law and 

Essential Law in Military Service) 
 

กลุมวิชามนุษยศาสตร ดําเนินการสอนโดยกองวิชาประวัติศาสตรฯ 

  - ไทยศึกษา (Thai Studies)                                 

  - ประวัติศาสตรรวมสมัย (Contemporary History)   
   

กลุมวิชาภาษา ดําเนินการสอนโดยกองวิชาอักษรศาสตรฯ 

  - ภาษาไทย 1-2 (Thai 1-2)     

  - ภาษาอังกฤษ 1-9 (English 1-9)    
    

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรบูรณาการ ดําเนินการสอนโดยกองวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

- เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Technology in Everyday Live) 
 

กลุมวิชาพลศึกษา ดําเนินการสอนโดยกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

- พลศึกษา 1-9 (Physical Education 1-9)  
 

กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา ดําเนินการสอนโดยกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 

- ครูทหาร  (Military Instructor) 
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- การนําทหาร  (Military Leadership)  

- จิตวิทยาเบื้องตน  (Introduction to Psychology)  

- จิตวิทยาสังคม  (Social Psychology) 

- จิตวิทยาในการปกครอง  (Psychology in Administration) 

- จิตวิทยาประยุกต  (Applied  Psychology) 
 

 กลุมวิชาทหาร : ดําเนินการสอนโดยสวนวิชาทหาร 

- MS 1001 วิชาทหาร 1 ( Military Science 1 )     

- MS 1002 วิชาทหาร 2 ( Military Science 2 )     

- MS 2003  วิชาทหาร 3 ( Military Science 3 )      

- MS 2004 วิชาทหาร 4 ( Military Science 4 )    

- MS 3005 วิชาทหาร 5 ( Military Science 5 )     

- MS 3006 วิชาทหาร 6 ( Military Science 6 )    

- MS 4007 วิชาทหาร 7 ( Military Science 7 )      

- MS 4008 วิชาทหาร 8 ( Military Science 8 )      

- MS 5009 วิชาทหาร 9 ( Military Science 9 )    

- MS 5010 วิชาทหาร 10 ( Military Science 10 )     

- MS 5011 วิชาทหาร 11 ( Military Science 11 )   

 

   กลุมวิชาวิทยาศาสตร  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาเคมีฯ และกองวิชาฟสิกสฯ 

- เคมีท่ัวไป 1 (General Chemistry 1) 

- ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1  (General Chemistry Laboratory 1) 

- ฟสิกสทั่วไป 1 (General Physic 1) 

- ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 (General Physic Laboratory 1) 

- ฟสิกสทั่วไป 2 (General Physic 2) 

- ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 (General Physic Laboratory 2) 

กลุมวิชาคณิตศาสตร  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรฯ 

- แคลคูลัส 1  (Calculus 1) 

- แคลคูลัส 2  (Calculus 2) 

- แคลคูลัส 3  (Calculus 3) 

   

   หมวดวิชาเฉพาะ :  

   กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร 
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   กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ 

- กลศาสตรวิศวกรรม 1  (Engineering Mechanics 1) 

- กลศาสตรวิศวกรรม 2  (Engineering Mechanics 2) 

กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธฯ 

- เศรษฐศาสตรวิศวกรรม  (Engineering Economics) 

กลุมวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาคณิตศาสตร 

และคอมพิวเตอร 

- สมการเชิงอนุพันธ (Differential Equation) 

- การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร  (Computer Programming) 
 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหกองวิชาอื่น 

      ร ายวิ ช า ในหลั กสู ต รวิ ศวกรรมโยธาที่ เ ป ดทํ าการสอนให ส าขาวิ ศวกรรมอื่ น  อาทิ 

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมสํารวจ ไดแกรายวิชาตอไปนี้  

      -   การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 

   -   กําลังวัสดุ (Strength of Materials) 

   13.3 การบริหารจัดการ  

ดําเนินการโดยคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูบริหารของกองวิชา โดยทํางาน

ประสานกับผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา การดําเนินการดานวิชาการอยู

ภายใตกฎเกณฑของสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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หมวดที ่ 2   

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝก นักเรียนนายรอย เพื่อให

ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันจําเปนและเพียงพอแกการเปนนายทหารประจําการในกองทัพบก  เปนแบบ

ฉบับในดานลักษณะผูนํา มีสติปญญารอบรู มีพื้นฐานและสามารถเพิ่มพูนความชํานาญในวิชาชีพทหาร มี

จริยธรรมและความมุงม่ันในการอุทิศตนเพื่อรับใชชาติและประชาชน 

 นอกจากจะใหการศึกษาเพื่อมุงไปสูความมีสติปญญารอบรูเชนเดียวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แลว โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลายังจะตองฝกและอบรมนักเรียนนายรอยเพ่ือเปนนายทหารสัญญาบัตร

ที่มีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอกองทัพบกและประเทศชาติในอนาคต  ดังนั้น การศึกษาในโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา จะไมเพงเล็งในดานหลักสูตรหรือความรูเฉพาะวิชาแตเพียงอยางเดียว  คําวา  "ศึกษา" จึง

หมายถึง   "คุณสมบัติและคุณลักษณะทั้งหมด ไมวาทางดานรางกาย สมอง หรือจิตใจผูศึกษา ไดรับจากการ

เรียนรู การฝกสอนหรืออบรม"  การเรียนรู  การฝกสอนและอบรม  มุงหมายให นักเรียนนายรอยมีคุณสมบัติและ

คุณลักษณะอันเปนสมมติฐาน 4 ประการ คือ 

 1)  รูจักคิด รูจักใชเหตุผล 

2)  อุปนิสัย มีอุดมคติในเกียรติ ความซื่อสัตย วินัยและการเปนผูนําทหาร 

 3)  มีรากฐานความรูในวิชาการตาง ๆ อยางแนนแฟน สามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

 4)  รูถึงความสําคัญทางวิทยาการสาขาวิชาตาง ๆ ที่ใชประโยชนในการทําสงคราม 
 

 1.2  วัตถุประสงค 

  1.2.1 มีความรูทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมโยธา  ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ

อยางกวางขวางเพียงพอในการประยุกตใชกับกิจกรรมทางทหารและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

ไดแก การออกแบบโครงสรางพื้นฐาน  การออกแบบอาคาร  การออกแบบถนน การออกแบบสะพาน  การ

ออกแบบทางดานแหลงน้ําและสุขาภิบาล โดยมีพื้นฐานเพียงพอสําหรับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงไดตอไป 

เพื่อใหสามารถควบคุมการกอสรางตาง ๆ ตามหนวยงานที่ตัวเองบรรจุอยู เมื่อสําเร็จการศึกษาไปแลว 

 1.2.2 มีความรูในดานวิชาทหาร สามารถเปนผูบังคับบัญชาและนําหนวยทหารระดับหมวดปฏิบัติการ

รบไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรูพื้นฐานของเหลาทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการทหาร 

อยางกวาง ๆ ที่จําเปนตอการรับราชการในชวงแรกและมีพื้นฐานในการศึกษาตอเพิ่มเติมจาก รร.เหลาสาย

วิทยาการตอไป 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาใหมีมาตรฐานไม

ต่ํากวาที่ สกอ.กําหนด  รวมไป

ถึงใหเปนไปตามขอกําหนดจาก

สภาวิศวกรและสภาการศึกษา

วิชาการทางทหาร 

- พัฒนาหลักสูตรตาม

มาตรฐานสากล 

- เนื้อหาของหลักสูตรตอง

สอดคลองกับท่ีสภาวิศวกรและ

สภาการศึกษาวิชาการทางทหาร

กําหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

-  เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนมามีสวนรวมในการ

พัฒนาหลักสตูร 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใชบัณฑิตของหนวยใช  

- การตรวจรบัรองหลักสูตรจากสภา

วิศวกร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของหนวยใช

และการเปลีย่นแปลงของ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ

กอสราง 

- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใชนายทหารสัญญา

บัตรของหนวยใช 

- หนวยใชมีความพึงพอใจในดาน

ทักษะ ความรู ความสามารถ ใน

การทํางาน  โดยเฉลี่ยในระดับด ี

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการ 

ใหมีประสบการณจากการนํา

ความรูทางวิศวกรรมโยธาไป

ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน

การสอนใหทํางานบริการ

วิชาการแกองคกรภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร 
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หมวดที ่ 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบการจัดการศึกษาภายในหลักสูตร 

    1.1.1 ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค

การศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห การศึกษาภาคฤดูรอน

กําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ 

   1.1.2 การคิดหนวยกิต 

    1.1.2.1  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

    1.1.2.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

    1.1.2.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

    1.1.2.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา

โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบ

ทวิภาค 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน 

    มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ภาคการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห ซึ่งเปนการฝกภาคสนาม ซึ่ง

นักเรียนนายรอยทุกนายตองเขารับและผานการฝกวิชาทหารตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

    ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

  2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 

 2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

 จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ และอาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการบางครั้ง 

    ภาคตน  ภาควิชาการ  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

     ภาคปลาย ภาควิชาการ  เดือนกันยายน – ธันวาคม 

     ภาคฤดูรอน ภาคการฝกวิชาทหาร เดือนมกราคม – มีนาคม 

 2.1.2  การลงทะเบียนเรียน 

 การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 รับผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบกเทียบเทาผูสําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนเตรียมทหารมีเกณฑการรับผูสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารใน

สวนของกองทัพบก ดังนี้ 

2.2.1 สอบผานวิชาบังคับทุกรายวิชาตามี่กําหนดไวในโครงสรางชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา 

2.2.2 อายุไมต่ํากวา 16 ป และไมเกิน 18 ป ในปที่จะเขาศึกษาเปนนักเรียนเตรียมทหารการนับอายุ

ใหนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

2.2.3 ตองมีสัญชาติไทย และบิดามารดาผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แตถาบิดาเปน

นายทหาร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตํารวจประทวนซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกําเนิดแลว 

มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได 

2.2.4 มีขนาดของรางกาย มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทางเหมาะแกการเปนทหาร มีสุขภาพ

สมบูรณทั้งจิตใจและรางกาย ไมเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและเปนไป

ตามที่กองทัพบกกําหนด 

2.2.5 เปนชายโสด ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดตอไดเสียกับหญิง ถึงขั้นที่จะถือวา

เปนผูมีภรรยา 

2.2.6 เปนผูที่มีความประพฤติ ไมบกพรองในศีลธรรม มีอุดมการณเลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และเปนผูซึ่งมีผูปกครองดูแลรับผิดชอบ 

2.2.7 ไมมีหนี้สินลนพนตัว 

2.2.8 ไมเปนผูอยูในระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาของศาลวาได

กระทําความผิดในคดีอาญา  เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

2.2.9 ไมเปนผูถูกสั่งพักราชการ เนื่องจากอยูในระหวางสอบสวนหรืออยูในระหวางหนีราชการ 

2.2.10 ไมเปนผูที่ถูกไลออก ถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไลออก 

2.2.11 ไมเคยเปนผูถูกถอนทะเบียนพนสภาพการเปนนักเรียนนายรอย หรือนักเรียนเตรียมทหารมา

กอน 

2.2.12 ไมเปนผูที่เก่ียวของกับยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดใหโทษท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

2.2.13 ตองไมมีพันธกรณีผูกพันกับสวนราชการใด ๆ อันจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

2.2.14 บิดามารดา และผูปกครองเปนผูมีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได 
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2.2.15 เปนผูที่ไดรับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผูปกครองใหสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารใน

สวนของกองทัพบกแลว 

2.2.16 ตองมีผูปกครองและผูรับรอง ซึ่งสามารถรับรองขอความและพันธกรณี ที่ทางราชการกําหนด

ไว 

  2.3  ปญหาของนักเรียนนายรอยแรกเขา 

 โดยที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จะตองเรียนรายวิชาทางสถิติและแคลคูลัส ดังนั้น จึงอาจมี

ปญหาบาง สําหรับนักเรียนนายรอยที่พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมดี ประกอบกับ

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้นนักเรียนนายรอยใหม

อาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได 

  2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 สําหรับนักเรียนนายรอยที่มีปญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร กองวิชาจะจัดใหมีการ

สอนเสริม หรืออาจจัดใหนักเรียนนายรอยรุนพี่ใหคําแนะนําและสอนเสริมใหรุนนอง 

กองวิชามีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการประจําตัวนักเรียนนายรอย ดังนั้น เมื่อเกิด

ปญหานักเรียนนายรอยก็สามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาได  

 2.5   แผนการรับนักเรียนนายรอยและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5  ป 
 

จํานวนนักเรียนนายรอย 
จํานวนนักเรียนนายรอย แตละปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปที่ 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปที่ 2  30 30 30 30 

ชั้นปที่ 3   30 30 30 

ชั้นปที่ 4    30 30 

ชั้นปที่ 5     30 

รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะจบการศึกษา     30 

 

 2.6  งบประมาณ  

  งบประมาณจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยมีคาใชจายตอคนตอป (สูงสุด) 100,000 

บาท 
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2.7  รูปแบบการศึกษา 

 จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน โดยเปนไปตามขอบังคับของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

    ไมมี 

  



15 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิต       รวมตลอดหลักสูตร 176 หนวยกิต 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 3.1.2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     45 หนวยกิต 

                          กลุมวิชาสังคมศาสตร           8 หนวยกิต 

                          กลุมวิชามนุษยศาสตร           4 หนวยกิต 

                          กลุมวิชาภาษาศาสตร       12 หนวยกิต 

                          กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ           3 หนวยกิต 

                         กลุมวิชาพลศึกษา          9 หนวยกิต 

                          กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา          9 หนวยกิต 

 3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ     125 หนวยกิต 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     21 หนวยกิต 

 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม      32 หนวยกิต 

                          กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม       34 หนวยกิต 

                         กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม          6 หนวยกิต 

 กลุมวิชาทหาร        32 หนวยกิต 

 กลุมการฝกภาคสนาม 1-5        ไมนับหนวยกิต 

 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี       6 หนวยกิต 

 

 3.1.3 ความหมายของอักษรและเลขรหัสวิชา 

   อักษรรหัสสองตัวแรก 

 CE  หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมโยธา 

 CH  หมายถึง  กลุมวิชาเคมี 

 CS  หมายถึง  กลุมวิชาคอมพิวเตอร 

 CY  หมายถึง  กลุมวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

 EE  หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 HI  หมายถึง  กลุมวิชาประวัติศาสตร 

 IE  หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 LG  หมายถึง  กลุมวิชาภาษา 

 MA  หมายถึง  กลุมวิชาคณิตศาสตร 

 ME  หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 MS  หมายถึง  กลุมวิชาทหาร  
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 PC  หมายถึง  กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา  

 PE  หมายถึง  กลุมวิชาพลศึกษา 

 PH  หมายถึง  กลุมวิชาฟสิกส 

 SS  หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 TS   หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 

 เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง  ชั้นปในสาขา 

 เลขรหัสตัวที่สอง  หมายถึง  กลุมวิชาในสาขา 

 เลข 0   หมายถึง  กลุมวิชาสํารวจ 

 เลข 1   หมายถึง  กลุมวิชาทฤษฎีโครงสราง 

 เลข 2   หมายถึง  กลุมวิชาออกแบบโครงสราง 

 เลข 3   หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมมวลดิน 

 เลข 4   หมายถึง  กลุมวิชาการทาง 

 เลข 5   หมายถึง  กลุมวิชาชลศาสตรและวิชาสิ่งแวดลอม 

 เลข 6   หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมการกอสราง   

 เลข 9   หมายถึง  กลุมวิชาพิเศษ 

 เลขรหัสสองตัวหลัง  หมายถึง  ลําดับวิชาในกลุมวิชา 

  

3.2  รายชื่อวิชา 

 3.2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         45   หนวยกิต 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร            8    หนวยกิต 

 รหัส  ชื่อวิชา  หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

SS 1001   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  (Principles of 

Jurisprudence) 

3 (3-0-6) 

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

SS 4004   กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จําเปนในการรับราชการทหาร 

(Military Law and Essential Law in Military Service) 

3 (3-0-6) 

 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร            4  หนวยกิต 

 รหัส  ชื่อวิชา  หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

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

HI 5002    ประวัติศาสตรรวมสมยั (Contemporary History) 2 (2-0-4) 
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กลุมวิชาภาษา  12 หนวยกิต 

รหัส    ชื่อวิชา  หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 3  หนวยกิต 

 รหัส ชื่อวิชา            หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

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

 

 กลุมวิชาพลศึกษา                                                                                9 หนวยกิต 

 รหัส ชื่อวิชา           หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 รหัส ชื่อวิชา           หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต ิ– ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

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

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

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

PC 4103   จิตวิทยาการปกครองทางทหาร (Military Psychology and 

Administration) 

1 (1-0-2) 

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

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

  

 3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                      125 หนวยกิต 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                                                     21  หนวยกิต 

 รหัส ชื่อวิชา  หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

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

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

MA 2003   แคลคูลัส 3  (Calculus 3)  3 (3-0-6) 

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

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

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

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

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

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

    

 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                                                32  หนวยกิต 

 รหัส ชื่อวิชา  หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

MA 2004  สมการเชิงอนุพันธ (Differential Equations) 3 (3-0-6) 

ME 2101   กลศาสตรวิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics 1) 3 (3-0-6) 

ME 2102   กลศาสตรวิศวกรรม 2 (Engineering Mechanics 2) 3 (3-0-6) 

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

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

CE 3001   การสํารวจ 1 (Surveying 1) 3 (2-3-6) 

CE 3002   การฝกงานสํารวจ (Surveying Camp)                             ไมต่ํากวา 

80 ชั่งโมง 
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CE 3101   กําลังวัสดุ (Strength of  Materials)     3 (3-0-6) 

IE 3401     เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economics) 3 (3-0-6) 

CE 3501   ชลศาสตร  (Hydraulics) 3 (3-0-6) 

CE 3502   ปฏิบัติการชลศาสตร (Hydraulics Laboratory) 1 (0-3-2) 

CE 3601   วัสดุวิศวกรรมและคอนกรีตเทคโนโลยี  

(Engineering Materials and Concrete Technology) 

4 (3-3-6) 

    

 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม                                                34  หนวยกิต 

 รหัส ชื่อวิชา  หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

CE 2301   ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Geology) 2 (2-0-4) 

CE 3102   การวิเคราะหโครงสราง (Structural Analysis) 3 (3-0-6) 

CE 3302   กลศาสตรมวลดิน (Soil Mechanics) 3 (3-0-6) 

CE 3303   ปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน (Soil Mechanics Laboratory) 1 (0-3-2) 

CE 3503   วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering) 3 (3-0-6) 

CE 3602   ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Laboratory) 1 (0-3-2) 

CE 3901   สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (Seminar in Civil Engineering) 1 (1-0-2) 

CE 4202   การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม และโครงสราง

เหล็ก (Design of Reinforced Concrete, Timber and Steel 

Structures) 

4 (3-3-8) 

CE 4401   วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering) 3 (3-0-6) 

CE 4402   วัสดุวิศวกรรมการทาง (Highway Engineering Materials) 1 (0-3-2) 

CE 4504   การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล 

(Water Supply and Sanitary Engineering)   

3 (3-0-6) 

CE 4603   การประมาณราคา เทคนิคการกอสรางและการบริหาร 

(Cost Estimation, Construction Techniques and Management)  

3 (3-0-6) 

CE 4902   โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 1 

(Senior Seminar and Research Project 1) 

1 (1-1-3) 

CE 4903   โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 2  (Senior Seminar and Research Project 2) 1 (1-1-3) 

CE 5203 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design) 4 (3-3-8) 
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 กลุมวิชาวิชาเลือกทางวิศวกรรม                6   หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนวิชาดังตอไปนี้ 6   หนวยกิต 

 รหัส ชื่อวิชา  หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

CE 5003 การสํารวจ 2 (Surveying 2)                                                     3 (2-3-6) 

CE 5103    การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ            

(Matrix Analysis of Structures)                                 

3 (3-0-6) 

CE 5104 วิธีไฟไนทอีลีเมนต ในงานวิศวกรรม   

(Finite Element Method in Engineering Works)                                        

3 (3-0-6) 

CE 5204   การออกแบบสะพาน (Bridge Design)                                          3 (3-0-6) 

CE 5205   การออกแบบอาคารสูง (Building Design)                                      3 (3-0-6) 

CE 5304   กลศาสตรมวลดินประยุกต (Applied Soil Mechanics)                      3 (3-0-6) 

CE 5305   วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)                                3 (3-0-6) 

CE 5403   วิศวกรรมขนสง  (Transportation Engineering)                           3 (3-0-6) 

CE 5505   อุทกวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Hydrology) 3 (3-0-6) 

CE 5506 วิศวกรรมแหลงน้ํา (Water Resources Engineering) 3 (3-0-6) 

CE 5507 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

(Introduction to Environmental Engineering) 

3 (3-0-6) 

CE 5508 วิศวกรรมชายฝง (Coastal Engineering) 3 (3-0-6) 

CE 5509 การบริหารความเสี่ยงในการขนสงทางทะเล 

(Risk Management in Maritime Transportation) 

3 (3-0-6) 

CE 5510   การพัฒนาและการวางแผนทาเรือ  

(Port Planning and Development) 

3 (3-0-6) 

CE 5904 

 

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา (Special Topics in Civil 

Engineering) 

3 (3-0-6) 

        

กลุมวิชาทหาร        32 หนวยกิต 

 รหัส ชื่อวิชา  หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

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

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

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

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

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

MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science 6) 3 (2-2-5) 
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MS 4007 วิชาทหาร 7 (Military Science 7) 3 (2-2-5) 

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

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

MS 5010 วิชาทหาร 10 (Military Science 10) 3 (2-2-5) 

MS 5011 วิชาทหาร 11 (Military Science 11) 2 สัปดาห 

                 

   กลุมวิชาการฝกภาคสนาม 

  FT 1101 การฝกภาคสนาม 1 (Field Training 1)  

การฝกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตรทหาร (TCCC and Military Hygiene Training) 1 สัปดาห 

การฝกการปองกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร (CBRN warfare Training) 1 สัปดาห 

การฝกการติดตอสื่อสาร (Communications Training) 1 สัปดาห 

การฝกชางสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย 

(Sapper, Explosives and Demolition Training) 

2 สัปดาห 

การฝกยิงอาวุธประจํากาย (Individual Weapon System Training) 2 สัปดาห 

การฝกบุคคลทําการรบและการฝกทางยุทธวิธี 

( Soldier Combat Skills and Tactics Training ) 

3 สัปดาห 

  FT 2102 การฝกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 

การฝกยิงอาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ 

(Unit Weapon Systems and Fire Control Training) 

2 สัปดาห 

การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู (Infantry Rifle Squad Tactics Training) 4 สัปดาห 

การฝกการใชอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหารมา 

(Cavalry Weapon Systems Employment Training) 

1 สัปดาห 

การฝกปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศยาน  

(Field Artillery and Air Defense Artillery Training) 

2 สัปดาห 

การฝกขับรถยนตทหาร  ( Military Vehicles Training ) 1 สัปดาห 

  FT 3103 การฝกภาคสนาม 3 (Field Training 3)   

การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ( Infantry Rifle Platoon Tactics Training ) 3 สัปดาห 

การฝกทางยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด (Cavalry Tactics Collective Training) 2 สัปดาห 

การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ (Airborne Training) 5 สัปดาห 

  FT 4104 การฝกภาคสนาม 4 (Field Training 4)  

การฝกหลักสูตรการรบแบบจูโจม (Ranger Course) 10 สัปดาห 

  FT 5105 การฝกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 

การฝกการใชอาวุธในการตอสูระยะประชิด (Close Combat Training) 1 สัปดาห 
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การฝกการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ (Task Forces Operations Training)   1 สัปดาห 

การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก  (Small Unit Tactics Training)                               2 สัปดาห 

การฝกปฏิบัติหนาที่ในหนวยทหาร (Cadet Troop Leader Training in Army Units) 4 สัปดาห 

 

3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี         6   หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปดทําการสอนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไมนอย

กวา 6 หนวยกิต  
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3.3 แผนการศึกษา  
ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

MA 1001 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) MA 1002 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 

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

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

SS 1001 

 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

กฎหมายทั่วไป 

3(3-0-6)  

 

CH 1001 

CH 1002 

เคมีทั่วไป  

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  

3(3-0-6)  

1(0-2-1) 

LG 1001 ภาษาไทย 1 1(0-2-1) SS 1201 หลักรัฐศาสตร 2(2-0-4) 

LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 1(0-2-1) LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 1(0-2-1) 

PC 1101 จิตวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4)  PE 1002 พลศึกษา 2 1(0-2-1)  

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

MS 1001 วิชาทหาร 1 3(2-2-5)    

      

รวมหนวยกิต 18(13-10-31) รวมหนวยกิต 18(13-10-31) 

 

 
ปการศึกษาที ่1 

การฝกภาคสนาม  

FT 1101 การฝกภาคสนาม 1   

 การฝกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตรทหาร 1 สัปดาห 

 การฝกการปองกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร 1 สัปดาห 

 การฝกการติดตอสื่อสาร 1 สัปดาห 

 การฝกชางสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย 2 สัปดาห 

 การฝกยิงอาวุธประจํากาย 2 สัปดาห 

 การฝกบุคคลทําการรบและการฝกทางยุทธวิธี  3 สัปดาห 

รวม 10 สัปดาห 
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ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 4 

MA 2003 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) MA 2004 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) ME 2102 กลศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

CE 2301 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 2(2-0-4) IE 3401 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 1(0-2-1) 

LG 2103 ภาษาอังกฤษ  3 1(0-2-1) HI 2001 ไทยศึกษา 2(2-0-4) 

PE 2003 พลศึกษา 3 1(0-2-1) PE 2004 พลศึกษา 4 1(0-2-1) 

MS 2003 วิชาทหาร 3 3(2-2-5) MS 2004 วิชาทหาร 4 3(2-2-5) 

      

      

รวมหนวยกิต 19(15-9-35) รวมหนวยกิต 19(16-6-35) 

 

 
ปการศึกษาที ่2 

การฝกภาคสนาม  

FT 2102 การฝกภาคสนาม 2   

 การฝกยิงอาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ 2 สัปดาห 

 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู 4 สัปดาห 

 การฝกการใชอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหารมา 1 สัปดาห 

 การฝกปนใหญสนาม และปนใหญตอสูอากาศยาน 2 สัปดาห 

 การฝกขับรถยนตทหาร 1 สัปดาห 

รวม 10 สัปดาห 
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ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 6 

CE 3001 การสํารวจ 1 3(2-3-6) CE 3302 กลศาสตรมวลดิน 3(3-0-6) 

CE 3002 การฝกงานสาํรวจไมต่ํากวา 80 ชม. - CE 3303 ปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน 1(0-3-2) 

CE 3501 ชลศาสตร 3(3-0-6) CE 3102 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

CE 3502 ปฏิบัติการชลศาสตร 1(0-3-2) CE 3503 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) 

CE 3101 กําลังวัสด ุ 3(3-0-6) CE 3901 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 

LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 1(0-2-1) LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 1(0-2-1) 

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

CE 3601 วัสดุวิศวกรรมและคอนกรตี 4(3-3-6) PE 3006 พลศึกษา 6 1(0-2-1) 

 เทคโนโลย ี  MS 3006 วิชาทหาร 6 3(2-2-5) 

CE 3602 ปฏิบัติการวสัดุวิศวกรรม 1(0-3-2)    

PE 3005 พลศึกษา 5 1(0-2-1)    

MS 3005 วิชาทหาร 5 3(2-2-5)    

      

รวมหนวยกิต 21(14-18-37) รวมหนวยกิต 18(14-9-33) 

 

 
ปการศึกษาท่ี 3 

การฝกภาคสนาม 

FT 3103 การฝกภาคสนาม 3   

 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด 3 สัปดาห 

 การฝกทางยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด 2 สัปดาห 

 การฝกหลักสตูรสงทางอากาศ 5 สัปดาห 

รวม 10 สัปดาห 
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ปการศึกษาท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 7 ภาคการศึกษาท่ี 8 

CE 4202 การออกแบบโครงสรางคอนกรตีเสริม 4(3-3-8) CE 4603 การประมาณราคา เทคนคิการกอสราง 3(3-0-6) 

 เหล็ก โครงสรางไม โครงสรางเหลก็   และการบริหาร  

CE 4401 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) CE 4903 โครงการคนควาวจิัยและสมัมนา 2 1(1-1-3) 

CE 4402 วัสดุวิศวกรรมการทาง 1(0-3-2) XX xxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6) 

CE 4902 โครงการคนควาวจิัยและสมัมนา 1 1(1-1-3) LG 4002 ภาษาไทย 2 1(0-2-1) 

XX xxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6) SS 4004 กฎหมายทหารและกฎหมายที ่ 3(3-0-6) 

LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 1(0-2-1)  จําเปนในการรับราชการทหาร  

PC 4301 ครูทหาร 2(2-0-4) CE 4504  การประปาและวศิวกรรมสุขาภิบาล 3(3-0-6) 

PE 4007 พลศึกษา 7 1(0-2-1) LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 1(0-2-1) 

MS 4007 วิชาทหาร 7 3(2-2-5) PC 4103 จิตวิทยาในการปกครอง 1(1-0-2) 

   PE 4008 พลศึกษา 8 1(0-2-1) 

   MS 4008 วิชาทหาร 8 3(2-2-5) 

      

 รวมหนวยกิต            19(14-13-36)  รวมหนวยกิต            20(16-7-37) 

 

 

ปการศึกษาที่ 4 

การฝกภาคสนาม  
FT 4104 การฝกภาคสนาม 4   

 การฝกหลักสตูรการรบแบบจูโจม 10 สัปดาห 

รวม 10 สัปดาห 
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ปการศึกษาท่ี 5 

ภาคการศึกษาท่ี 9 ภาคการศึกษาท่ี 10 

CE 5203 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 4(3-3-8) MS 5010 วิชาทหาร 10 (การศึกษาความรู 5(5-4-8) 

CE xxxx วิชาเลือกวิศวกรรมโยธา 1 3(3-0-6)  ของเหลาทหาร)  

CE xxxx  วิชาเลือกวิศวกรรมโยธา 2 3(3-0-6) MS 5011 วิชาทหาร 11 (การศึกษาดูงานใน 2 สัปดาห 

HI 5002 ประวัติศาสตรรวมสมยั 2(2-0-4)  พื้นท่ีกองทัพภาค)  

LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 2(0-4-2)    

PC 5104 จิตวิทยาประยุกต 1(1-0-2)     

PE 5009 พลศึกษา 9 1(0-2-1)    

MS 5009 วิชาทหาร 9 3(2-2-5)    

      

      

 รวมหนวยกิต            19(14-11-34)  รวมหนวยกิต            5(5-4-8) 

 

 
ปการศึกษาที ่5 

การฝกภาคสนาม  

FT 5105 การฝกภาคสนาม 5  

 การฝกการใชอาวุธในการตอสูระยะประชิด 1 สัปดาห 

 การฝกการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ 1 สัปดาห 

 การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก 2 สัปดาห 

 การฝกปฏิบัติหนาที่ในหนวยทหาร 4 สัปดาห 

รวม 8 สัปดาห 
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 3.5   ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

   3.5.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ที ่

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสดุ : สาขาวิชา 

สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ระบุรหสัวิชา:จํานวนช่ัวโมง

ตอสัปดาห 

ปจจุบัน ในหลักสูตร 

1 3-5201-00487-66-1 

พ.อ.รศ.ปรีชา   อภิวันทตระกลู 

B.S.C.E. (Civil Engineering) The 

Citadel Military College, USA : 

2534 

M.C.E. (Soil) North Carolina State 

University, USA : 2537 

Ph.D. (Geoengineering) 

University of Wisconsin-Madison, 

USA : 2549 

- Field Hydrology of Water 

Balance Covers for Waste 

Containment, Journal of 

Geotechnical and 

Geoenvironmental Engineering, 

141(2), February, 2015. 

CE 3302:3 

CE 3303:3 

CE 3901:1 

CE 4902:2 

CE 4903:2 

 

CE 3901:1 

CE 4902:2 

CE 4903:2 

CE 5904:3 

2 3-1026-00323-44-4 

พ.อ.ผศ.ณัฐพร   นุตยะสกุล 

B.S.C.E. (Civil Engineering) Virginia 

Military Insitute, USA : 2541 

M.S.C.E. (Structural Engineering) 

Stanford University, USA : 2543 

Ph.D. (Structural Engineering) 

Virginia Polytechnic Insitute and 

State University, USA : 2548 

- Testing of the Front to Front 

Built-up C-section Cold-Formed 

Steel Flexural Members Using 

Plate and Screw Connection 

บทความนําเสนอและตีพิมพใน

เอกสารประกอบการประชุม 

(Proceedings), การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ประจาํป 2015 

(International Conference on 

Advances in Steel Structures 

2515), Portuguesa 19th – 26th 

July 2015. 

- Construction of PCT Girder 

Bridge Using an Overhead 

Movable Scaffolding System 

(MSS), Paper presented and 

published in the Proceedings of 

the 4th International conference 

on Human Factors in 

Transportation (AFHE 2016), 

CE 4202:6 

CE 5203:3 

CE 5205:3 

CE 4902:2 

CE 4903:2 

 

CE 4202:6 

CE 4902:2 

CE 5205:3 

CE 4903:2 
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ลําดับ

ที ่

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสดุ : สาขาวิชา 

สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ระบุรหสัวิชา:จํานวนช่ัวโมง

ตอสัปดาห 

ปจจุบัน ในหลักสูตร 

Walt Disney World, Swan and 

Dolphin Hotel, Orlando, Florida, 

U.S.A., July 27th- 31st, 2016. 

- M16 Bulletproof Prefabricated 

Steel Wall, บทความนําเสนอและ

ตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุม

นานาชาติ The 3rd Asian 

Conference on Defense 

Technology, วันท่ี 18 – 20 

มกราคม 2560, Le Meridien 

Phuket Beach Resort จ.ภูเก็ต 

- “Facility Location for 

Earthquake Planning as a Set 

Covering Problem: Case Study 

of Chiangrai” บทความนําเสนอและ

ตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุม 

(Proceedings), การประชุมระดับ

นานาชาติ The Asian Conference 

on Defense Technology, ACDT 

4th Japan, 29th Nov – 1st Dec 

2017. 

“Finite Element Analysis of 

Al7075 Aluminum Floor Joist 

for M4 Military Bridge” บทความ

นําเสนอและตีพิมพในเอกสาร

ประกอบการประชุม (Proceedings), 

การประชุมระดับนานาชาติ The 

Asian Conference on Defense 

Technology, ACDT 4th Japan, 

29th Nov – 1st Dec 2017. 

“การศึกษาการออกแบบการผลติ

โครงสรางของรถสะพานเครื่องหนนุ
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ลําดับ

ที ่

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสดุ : สาขาวิชา 

สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ระบุรหสัวิชา:จํานวนช่ัวโมง

ตอสัปดาห 

ปจจุบัน ในหลักสูตร 

มั่นขนาดหนัก (Heavy Support 

Bridge) ของทหารชางเพื่อการ

ออกแบบทดแทนการสั่งซื้อจาก

ตางประเทศ”, 2559. 

“สมรรถนะของแผนคอนกรตีเสรมิใย

เหล็กเมื่อรับแรงระเบดิ”, 2559. 

“ผนังปองกันกระสุนปน M16 จาก

วัสดุยางพารา”, 2560. 

“การผลติและทดสอบขอตอของโครง

ถักในรถสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาด

หนัก (Heavy Support Bridge) ของ

ทหารชางเพื่อใชเปนอะไหลใน

อนาคต”, 2560. 

3 3-3001-00624-33-4  

พ.อ.พงศพันธุ  จันทะคัต 

B.S.C.E. (Civil Engineering) 

Bundeswehr University, German : 

2545 

D.I. (Water Resource) Bundeswehr 

University, German : 2548 

Ph.D. (Water Resource) University 

of Nebraska-Lincoln, USA : 2561 

- The Long Term Effect of 

Agricultural, Vadose Zone and 

Climatic Factors on Nitrate 

Contamination in the 

Nebraska’s Groundwater 

System, Journal of Contaminant 

Hydrogeology. 

- Applied Geo-Informatics 

Technology to Urban Green 

Space Management on Role of 

Stormwater Runoff Reducing 

and Increasing of Subsurface 

Water, The 2nd Sirindhorn 

Conference on Geo-informatics 

in Bangkok, Thailand.  

- Manual User of the Applied 

Geo-Informatics Technology to 

Urban Green Space 

Management on Role of 

CE 3501:3 

CE 3502:3 

CE 3503:3 

CE 4902:2 

CE 4903:2 

 

CE 3501:3 

CE 3502:3 

CE 3503:3 

CE 4902:2 

CE 4903:2 
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ลําดับ

ที ่

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสดุ : สาขาวิชา 

สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ระบุรหสัวิชา:จํานวนช่ัวโมง

ตอสัปดาห 

ปจจุบัน ในหลักสูตร 

Stormwater Runoff Reducing 

and Increasing of Subsurface 

Water in Nakhonratchasima City 

Municipality in Thailand (in 

Thai). Rajamangala University of 

Technology Isan, Thailand. 

- Applied Geo-Informatics 

Technology to Urban Green 

Space Management on Role of 

Stormwater Runoff Reducing 

and Increasing of Subsurface 

Water in Nakhonratchasima City 

Municipality in Thailand (in 

Thai). Rajamangala University of 

Technology Isan, Thailand. 

4 1–7099–00054–59–0 

พ.ต.ธนกร  งามจรุงจิต 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) โรงเรียนนาย

รอยพระจลุจอมเกลา : 2550 

M.S.C.E. (Structural Engineering) 

Virginia Polytechnic Institute and 

State University, USA : 2557 

- ความสามารถในการรับแรงดัดของ

เหล็กโครงสรางรูปพรรณึ้นรูปเย็นรูป

ตัวซีภายใตวิธีคํานวณกําลังโดยตรง. 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห

งชาติ ครั้งที่ 20, ชลบุร,ี 8-10 

กรกฎาคม 2558. 

- การทดสอบขอตอระหวางโครง

หลังคาเหล็กขึ้นรูปเย็นกับจุดรองรบัที่

ยึดประกอบกันโดยใชสกรู. การ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชา

ติ ครั้งที่ 20, ชลบุรี, 8-10 กรกฎาคม 

2558. 

- การทดสอบแปเหล็กขึ้นรูปเย็น

ลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพือ่

หาความสามารถในการรับน้ําหนัก

บรรทุก. การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 21, 

CE 3102:3 

CE 4103:3 

CE 5203:6 

CE 4902:2 

CE 4903:2 

 

CE 3102:3 

CE 4202:6 

CE 4902:2 

CE 4903:2 
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ลําดับ

ที ่

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสดุ : สาขาวิชา 

สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 

ระบุรหสัวิชา:จํานวนช่ัวโมง

ตอสัปดาห 

ปจจุบัน ในหลักสูตร 

สงขลา, 28-30 มิถุนายน 2559, หนา 

454-458. 

- Bulletproof Prefabricated 

Steel Stud Wall. The Third 

Asian Conference on Defence 

Technology (3rd ACDT), Phuket, 

Thailand, 18-20 January 2017, 

pp.141-145. 

- การทดสอบรอยตอแบบเชื่อมพอก

ของรอยตอเสาคานเหล็กรูปพรรณรีด

รอนรูปตัว H. การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 22, 

นครราชสมีา, 18-20 กรกฎาคม 

2560, หนา 229-233. 

- ผนังกันกระสุนสําเร็จรูป. การ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แหงชาติ ครั้งที่ 22, นครราชสีมา, 

18-20 กรกฎาคม 2560, หนา 205-

209. 

5 3–1019–00356–37–0  

ร.ท.ชลิต สันติธรารักษ 

วศ.บ. ; (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม : 2545 

วศ.ม. (วิศวกรรมและเทคโนโลยีการ

ปองกันประเทศ) จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยั : 2560 

- A Study of Fabrication of  M4 

Military  Bridge  Aluminium  

Floor  Joists  Using  Domestic  

Materials. The  Third  Asian 

Conference  on  Defence  

Technology (3rd  ACDT),  

Phuket,  Thailand,  18-20  

January  2017, pp.159-165. 

CE 2201:5 

CE 3303 :3 

CE 4902:2 

CE 4903:2 

 

CE 2201:5 

CE 3303 :3 

CE 4902:2 

CE 4903:2 
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3.5.2 อาจารยประจํา 

 

ลําดับ

ที ่

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสดุ : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ 
รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร :

หนวยกิต 

1 3-5201-00487-66-1 

พ.อ.เสรี    วงศชุมใจ 

B.S.C.E. (Civil Engineering) The 

Citadel Military College, USA : 

2534 

M.C.E. (Water Resource) North 

Carolina State University, USA : 

2537 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 3501 ชลศาสตร : 3 

CE 3502 ปฎิบัติการชลศาสตร : 1 

 

2 3-1001-00391-57-9 

พ.อ.รศ.ดร.ปรีชา   อภิวันทตระกลู 

B.S.C.E. (Civil Engineering) The 

Citadel Military College, USA : 

2534 

M.S.C.E. (Soil) North Carolina State 

University, USA. : 2537 

Ph.D. (Geoengineering) University of 

Wisconsin-Madison, USA : 2549  

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 3901 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

: 1 

CE 4902 โครงการคนควาวิจัยและ

สัมมนา 1 : 1 

CE 4903 โครงการคนควาวิจัยและ

สัมมนา 2 : 1 

CE 5904 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม

โยธา : 3 

3 3–1020–02674–23–3 

พ.อ.ผศ.พลกลิน  อินทรณเดช 

วทบ.(โยธา) รร.จปร. : 2536 

M.C.E. (Structural Engineering) 

Stevens Institute of Technology, 

USA : 2540 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 3102 การวิเคราะหโครงสราง : 3 

CE 4202 การออกแบบโครงสราง 

คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม 

และโครงสราง : 4 

4 3–1006–01909–59–7 

พ.อ.ผศ.พิษณุ  พวงสุนทร 

วทบ.(โยธา) รร.จปร. : 2537 

M.S.C.E. (Geotechnical Engineering) 
Florida Insitute of Technology, USA 

: 2546 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม: 3 

CE 3302 กลศาสตรมวลดิน : 3 

CE 3303 ปฏิบัติการกลศาสตรมวล

ดิน : 1 

 

5 3-5499-00117-81-6 

พ.อ.ณัฐภูมิ  ศรเีพชร 

B.E. (Civil Engineering) National 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE4401 วิศวกรรมการทาง : 3 

CE4402 วัสดุวิศวกรรมการทาง : 1 

CE4505 การประปาและวิศวกรรม
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ลําดับ

ที ่

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสดุ : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ 
รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร :

หนวยกิต 

Defence Acrodemy, Japan. : 2540 

M.S.C.E.(Soil Engineering) National 

Defence Acrodemy, Japan. : 2542 

สุขาภิบาล : 3 

 

6 3-1201-00663-41-2  

พ.อ.หญิง ผศ.จิตรลดา ปานะวภิาต 

พย.บ วิทยาลัยมิชชัน : 2536 

วท.ม. (สิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล : 

2539 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 3901 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

: 1 

CE 4902 โครงการคนควาวิจัยและ

สัมมนา 1 : 1 

CE 4903 โครงการคนควาวิจัยและ

สัมมนา 2 : 1 

7 3–1026–00323–44–4 

พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร   นุตยะสกลุ 

B.S.C.E. (Civil Engineering) Virginia 

Military Insitute, USA. : 2541 

M.S.C.E. (Structural Engineering) 

Stanford University, USA. : 2543 

Ph.D. (Structural Engineering) 

Virginia Polytechnic Insitute and 

State University, USA. : 2548 

กองวชิาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 4202 การออกแบบโครงสรา

งคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม 

และโครงสรางเหล็ก: 4 

CE 5205 การออกแบบอาคารสูง : 3 

CE 4902 โครงการคนควาวิจัยและ

สัมมนา 1 : 1 

CE 4903 โครงการคนควาวิจัยและ

สัมมนา 2 : 1 

8 3–1005–01864–77–0 

พ.อ.พลพัต  รัตนอนันต  

B.E. (Civil Engineering) Univerity of 

new South Wales Australia. : 2539 

M.Eng.Sci. (Structural Engineering) 

Univerity of new South Wales 

Australia. : 2544 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 3001 การสาํรวจ 1 : 3 

CE 3002 การฝกงานสํารวจ : ไมต่ํา

กวา 80 ชม./เทอม 

CE 4902 โครงการคนควาและ

สัมมนา 1 : 1 

9 3-3001-00624-33-4  

พ.อ.พงศพันธุ  จันทะคัต 

B.S.C.E. (Civil Engineering) 

Bundeswehr University, German : 

2545 

D.I. (Water Resource) Bundeswehr 

University, German : 2548 

Ph.D. (Water Resource) University 

of Nebraska-Lincoln, USA : 2561 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 3501 ชลศาสตร : 3 

CE 3502 ปฏิบัติการชลศาสตร : 1 

CE 3503 วศิวกรรมชลศาสตร : 3 

CE 4902 โครงการคนควาและ

สัมมนา 1 : 1 

CE 4903 โครงการคนควาและ

สัมมนา 2 : 1 
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ลําดับ

ที ่

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสดุ : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ 
รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร :

หนวยกิต 

10 1–7706–00014–53– 5 

พ.ท.พีรศักดิ์ เอี่ยมละออ 

B.E. (Civil Engineering) National 

Defence Acrodemy, Japan. : 2551 

M.Eng.Sci. (Structural Engineering) 

National Defence Acrodemy, Japan. 

: 2553 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม: 3 

CE 3601 วสัดุวิศวกรรมและคอนกรีต

เทคโนโลย ี: 4 

11 3–1005–01372–45–1 

พ.ต.ดร.ตองการ  แกวเฉลิมทอง 

วศบ.(โยธา) มหาวิทยาลัยมหดิล : 2542 

M.S.C.E. (Construction 

Management) Stevens Insitute of 

Technology USA. : 2545 

Ph.D. (Ocean Engineering) Stevens 

Insitute of Technology USA. : 2552 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 4603 การประมาณราคา เทคนิค

การกอสรางและการบริหาร : 3 

CE 5403 วิศวกรรมขนสง : 3 

CE 4902 โครงการคนควาและ

สัมมนา 1 : 1 

CE 4903 โครงการคนควาและ

สัมมนา 2 : 1 

 

12 1–7099–00054–59–0 

พ.ต.ธนกร  งามจรุงจิต 

วศ.บ. (โยธา) รร.จปร. : 2550 

M.S.C.E. (Structural Engineering) 

Virginia Polytechnic Institute and 

State University, USA : 2557 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 3102 การวิเคราะหโครงสราง : 3 

CE 4202 การออกแบบโครงสราง 

คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม 

และโครงสราง : 4 

CE 4902 โครงการคนควาวิจัยและ

สัมมนา 1 : 1 

CE 4903 โครงการคนควาวิจัยและ

สัมมนา 2 : 1 

13 1–3415–00019–21–1  

พ.ต.ธนิตเชษฐ  ดวงโสมา 

วศ.บ. (โยธา) รร.จปร. : 2551 

M.S.C.E. (Construction 

Management) Stevens Institute of 

Technology USA. : 2559 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม: 3 

CE 3601 วสัดุวิศวกรรมและคอนกรีต

เทคโนโลย ี: 4 

14 1–5099–00680–64–6 

ร.อ.ฐาวัฒน  ทั่วประโคน 

วศ.บ. (โยธา) รร.จปร. : 2555 

M.S.C.E. (Construction 

Management) Florida Insitute of 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 2301 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม : 

2 

CE 4603 การประมาณราคา เทคนิค

การกอสรางและการบริหาร : 3 

CE 3302 กลศาสตรมวลดิน : 3 
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ลําดับ

ที ่

เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน 

ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสดุ : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา คณะ 
รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร :

หนวยกิต 

Technology USA. : 2559 

 

CE 3303 ปฏิบัติการกลศาสตรมวล

ดิน : 1 

15 1–7099–00398–68–0  

ร.อ.กฤษฏา  ศรีโพธิ์ออน 

วศ.บ. (โยธา) รร.จปร. : 2554 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม : 3 

 

16 1–2299–00192–00–8  

พ.ต.วีรวัฒน  เจรญิวงศ 

B.S.C.E. (Civil Engineering) 

Bundeswehr University, German : 

2556 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 3001 การสาํรวจ 1 : 3 

CE 3002 การฝกงานสํารวจ : ไมต่ํา

กวา 80 ชม./เทอม 

17 3–1019–00356–37–0  

ร.ท.ชลิต สันติธรารักษ 

B.E. (Civil Engineering) Chiang Mai 

University, Thailand : 2545 

M.Eng.(Engineering Management) 

Chulalongkorn University, Thailand 

, 2560 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม : 3 

CE 3601 วสัดุวิศวกรรมและคอนกรีต

เทคโนโลย ี: 4 

CE 3602 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม : 

1 

18 1–2699–00143–14–7  

ร.ท.นวปกรณ  นวะบศุย 

วศ.บ. (โยธา) รร.จปร. : 2558 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สวนการศึกษา โรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 

CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม : 3 

CE 3602 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม : 

1 

 

   3.5.3   อาจารยพิเศษ 

          พล.ต.ศ.ชัยยง    ศรจิตติ 

      พ.อ.ปรีดา  สงวนนาม 

     พ.ต.วิฑูรย  ทวีสุข  

     ร.อ.เลิศชาย  เชื่อมรัตนกุล 

     ผศ.ดร.พีรวัฒน  ปลาเงิน 

     ดร.อิทธินันท  ธีรภาพวงศ 

     ผศ.ดร.ไตรทศ  ขําสุวรรณ 

     ดร.นันทพงษ  โอวรารินทร 

     นาย ธรนินทร  แสงจันทร 
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4.   องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 

 การฝกภาคสนาม เปนการฝกเพื่อให นักเรียนนายรอย ที่สําเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลามีความรูวิชาทหาร สามารถเปนผูนําหนวยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรูพ้ืนฐานของเหลาที่เลือกรับราชการอยางกวางๆ  ที่จําเปนตอการรับราชการใน

ชวงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาตอเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหลาสายวิทยาการ 

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

 4.1.1 เปนวิชาพื้นฐานบังคับที่ นักเรียนนายรอย ทุกนายจะตองเขารับการฝกและศึกษา 

           4.1.2 นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ 1 ฝกและศึกษาวิชาทหารเบื้องตนในระดับบุคคลและหัวหนาชุด มี

ความมุงหมายเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถทางทหารเปนบุคคลและเปนชุด และสามารถปฏิบัติไดตาม

หลักพ้ืนฐานการรบ 

        4.1.3 นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ 2 ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับผูบังคับหมู มีความมุงหมายเพื่อใหมี

ความรูความสามารถในการนําหนวยระดับผูบังคับหมูปนเล็ก และเพ่ิมเติมดวยความรูของทหารปนใหญสนาม

และทหารปนใหญตอสูอากาศยาน การใชอาวุธประจําหนวยของทหารราบ ทหารมา และรถยนตทหาร 

      4.1.4 นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ 3 ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับผูบังคับหมวด มีความมุงหมาย

เพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยระดับหมวด และเพิ่มพูนทักษะพิเศษดวย การฝกหลักสูตรสง

ทางอากาศ 

          4.1.5 นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ 4 ฝกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จําเปนสําหรับการเปนผูนําหนวย 

มีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ภายใตสภาพภูมิประเทศที่ตองมีความทรหด อดทน โดยใหทําการฝกในหลักสูตรการรบแบบจูโจม 

           4.1.6 นักเรียนนายรอย ชัน้ปที่ 5 ฝกและศึกษาวชิาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จําเปนอื่นๆ ในการรับราชการ 

การศึกษาดูงาน การฝกปฏิบัติงานตามหนาที่ และการฝกเพิ่มเติมพิเศษสําหรับผูบังคับหนวยมีความมุงหมายเพื่อใหมี

ความรูในเรื่องที่จําเปนอื่นๆ ตอการรับราชการในชวงแรก และเพ่ิมเติมความรูพื้นฐานของเหลาทหารที่เลือก

รับราชการอยางกวางๆ ใหมีความรูพื้นฐานในการศึกษาตอเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหลาสายวิทยาการ 

   4.2  ชวงเวลา: ภาคการฝก เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกป 

   4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
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การจัดการศึกษา  ชั้นปที่ 1 

FT 1101 การฝกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 

     การฝกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตรทหาร (TCCC and Military Hygiene Training) 1 สัปดาห 

     การฝกการปองกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร (CBRN warfare Training )   1 สัปดาห 

     การฝกการติดตอสื่อสาร (Communications Training)     1 สัปดาห 

     การฝกชางสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย       2 สัปดาห 

     (Sapper, Explosives and Demolition Training)      

     การฝกยิงอาวุธประจํากาย (Individual Weapon System Training)   2 สัปดาห 

     การฝกบุคคลทําการรบและการฝกทางยุทธวิธี       3 สัปดาห 

     (Soldier Combat Skills and Tactics Training)      

 

การจัดการศึกษา ชั้นปที่ 2 

FT 2102 การฝกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 

     การฝกยิงอาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ      2 สัปดาห 

     (Unit Weapon Systems and Fire Control Training)     

     การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู ( Infantry Rifle Squad Tactics Training )  4 สัปดาห 

     การฝกการใชอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหารมา      1 สัปดาห 

     (Cavalry Weapon Systems Employment Training )     

     การฝกปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศยาน      2 สัปดาห 

     (Field Artillery and Air Defense Artillery Training)      

     การฝกขับรถยนตทหาร  (Military Vehicles Training)     1 สัปดาห  

 

การจัดการศึกษา ชั้นปที่ 3 

FT 3103 การฝกภาคสนาม 3 (Field Training 3) 

  การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Platoon Tactics Training)  3 สัปดาห 

  การฝกทางยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด (Cavalry Tactics Collective Training) 2 สัปดาห  

  การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ (Airborne Training)        5 สัปดาห 

 

การจัดการศึกษา ชั้นปที่ 4 

FT 4104 การฝกภาคสนาม 4 (Field Training 4)  

             การฝกหลักสูตรการรบแบบจูโจม (Ranger Course)                 10 สัปดาห 
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การจัดการศึกษา ชั้นปที่ 5 

FT 5105 การฝกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 

     การฝกการใชอาวุธในการตอสูระยะประชิด (Close Quarters Combat Training)  1 สัปดาห 

     การฝกการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ (Task Force Operations Training)  1 สัปดาห 

     การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics Training)    2 สัปดาห 

     การฝกปฏิบัติหนาที่ในหนวยทหาร (Cadet Troop Leader Training in Army Units ) 4 สัปดาห 
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5.   ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1. คําอธิบายโดยยอ  

    การทําโครงงานวิศวกรรมของหลักสูตร นักเรียนนายรอยจะตองลงทะเบียนเรียนวิชา โครงการ

คนควาวิจัยและสัมมนา 1 และโครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 2 โดยมีลําดับการลงทะเบียนเรียนตาม

แผนการศึกษา ดังนี้ 

 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนวิชา CE 3901 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

 ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนวิชา CE 4902 โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 1 

 ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนวิชา CE 4903 โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 2 

 5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู  

 นักเรียนนายรอยสามารถคนหาความรูที่จําเปนไดดวยตนเอง ทํางานรวมกันเปนทีม สามารถศึกษา

และทําการแกปญหาอยางเปนระบบได โดยอาศัยทฤษฎี เครื่องมือ และโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ชวยใน

การทําโครงงาน     

 5.3. ชวงเวลา  

  ปการศึกษาที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2) 

  ปการศึกษาที่ 4 (ภาคการศกึษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2) 

 5.4. จํานวนหนวยกิต  

 จํานวนหนวยกิตรวม 3 หนวยกิต โดยแบงเปน 3 รายวิชา ดงันี้ 

 CE 3901 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  จํานวน 1 หนวยกิต 

 CE 4902 โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 1 จํานวน 1 หนวยกิต 

 CE 4903 โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 2 จํานวน 1 หนวยกิต 

 5.5. การเตรียมการ  

 กองวิชาฯ จัดใหมีการแนะนําหัวขอวิจัยที่นาสนใจในสาขาวิศวกรรมโยธา พรอมทั้งแนะนําอาจารย

ประจําที่สามารถใหคําปรึกษาในการทําวิจัยในหัวขอเหลานั้นแกนักเรียนนายรอยในภาคการศึกษาที่ 2 ของ

ชั้นปที่ 3 เพื่อใหนักเรียนนายรอยเลือกหัวขอวิจัยที่อยูในความสนใจของตนไดอยางแทจริง 

 5.6. กระบวนการประเมินผล  

   ประเมินผลการดําเนินงานจากความกาวหนาในการทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักเรียนนายรอย

ตามชวงเวลาที่อาจารยที่ปรึกษากําหนด และใหจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดสอบตรวจความกาวหนา ความรู 

ความเขาใจของนักเรียนนายรอยตอโครงงานในปที่ 4 ปลายภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อ

ทําการประเมินผลใหคะแนน 
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หมวดที ่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนนายรอย 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักเรียนนายรอย 

1) เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผูมี

ลักษณะผูนําที่ดี มีวินัย มีความกลาหาญ 

เสียสละ รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ มี

อุดมการณในการอุทิศตนเพื่อชาติและ

ประชาชน 

 อบรมวินัย แบบธรรมเนียมทหาร มารยาททางทหาร 

ฝกสอนบุคลิกลักษณะ การวางตัว ปลูกฝงอบรม

อุดมการณความเสียสละ สํานึกในหนาที่ มีความ

รับผิดชอบ ทั้งในชวงการอบรมตามแผนที่วางไว

ลวงหนา และสอดแทรกในชวงเวลาตางๆทั้งในและ

นอกหองเรียน ฝกฝนใหเชื่อฟงคําสั่ง ดวยการบังคับ

ใชระเบียบปฏิบัติประจํา และวินัยทหาร 

2) มีความรูความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหาร

เหลาตาง ๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 

สามารถเปนผูนําการปฏิบัติการทางทหารใน

ระดบัหมวดของหนวยกําลังรบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 บรรยายทฤษฎี หลักนิยม แนวทางการปฏิบัติ 

ประวัติศาสตรการสงคราม และประสบการณจาก

การรบ ใหนักเรียนนายรอยทราบ มีการสาธิตแสดง

ตัวอยางการปฏิบัติจากครู อาจารยผูเชี่ยวชาญ และ

ใหฝกปฏิบัติจริงเปนรายบุคคล เปนชุด เปนหนวยใน

ระดับตาง ๆ 

3) มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

ทหารและชวยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศ

ตนเพื่อความเปนทหารอาชีพอยางแทจริง 

 แนะนํา/ปลูกฝง ความสําคัญในการพัฒนาวชิาชีพทหาร 

 ใหงานมอบหมายในเชิงอิสระ สรางสรรค บน

พื้นฐานของฐานะประเทศชาติ โดยใหทําแนวทาง 

แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพทหารในฐานะ ผูบังคับ

หมวด 

4) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เปน

สุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดํารง

ความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจ 

ทั้งในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลใน

หนวยงานของตน รวมทั้งมีจิตสํานึก/

สัญชาตญาณในการรบ 

 ใหนักเรียนนายรอย ฝกฝนตนเองดวยการออกกําลัง

กาย เพื่อทดสอบความแข็งแกรงในทาตางๆ ที่กําหนด 

 สอนหลักการเบื้องตนของการกีฬาประเภทตางๆ ฝก

ทักษะเพ่ิมเติมดวยโครงการชมรมกีฬา และสงเสริม

สุขภาพ ฝกฝนเพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพทหารดวย

โครงการชมรมตอสูปองกันตัวเชน ชมรมมวยไทย

เลิศฤทธิ์ ชมรมมวยไทย-มวยสากล ชมรมยูโด ชมรม

อาวุธโบราณ และชมรมตรีเพชร 

5) มีพ้ืนฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษา ใน

ดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

 ตองมีการมอบหมายงานใหนักเรียนนายรอยได

สืบคนขอมูล รวบรวมความรูที่นอกเหนือจากท่ีได
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักเรียนนายรอย 

สังคมศาสตร และอักษรศาสตร เพียงพอสําหรับ

การปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตร

หลักของกองทัพบก และมีพื้นฐานเพียงพอใน

การชวยพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ 

นําเสนอในชั้นเรียน และเผยแพรความรูที่ไดระหวาง

นักเรียนนายรอยดวยกัน หรือ ใหกับผูสนใจ

ภายนอก  

 สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูที่ทันสมัย การ

เผยแพร การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู 

 ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือ

โครงงาน ใหนักเรียนนายรอยไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝก

แกปญหา แทนการทองจํา 

6) มีความสามารถในการฝกอบรมผูใตบังคับบัญชา  สาธิตแสดงตัวอยางการปฏิบัติจากคร ูอาจารย

ผูเชี่ยวชาญ ใหแสดงการปฏิบัติเปนรายบุคคล เปน

ชุด เปนหนวย โดยประเมินผลจากการฝกประจํา

ตามวงรอบ เชน การฝกเดินทางไกล การฝกยิงปน 

และการฝกภาคสนาม ใหฝกปฏิบัติจริงเปนราย 

บุคคล เปนชุด เปนหนวยในระดับตาง ๆ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรู  

   มาตรฐานผลการเรียนรู ควรสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคได ประกอบดวย 

   2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม และจริยธรรม 

1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆขององคกรและสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิชาศึกษาทั่วไปตอ

บุคคล องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาศึกษาทั่วไปในแตละวิชาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
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2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักเรียนนายรอยมีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การสงงานที่ไดมอบหมายใหตรงเวลา และการไมหลับภายในหองเรียน นักเรียนนาย

รอยตองมีความรับผิดชอบ รวมทั้งมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมระหวางการสอน 

2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักเรียนนายรอยในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม

กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ความตั้งใจเรียนและไมหลับในชั้นเรียน 

2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสงงานที่มอบหมาย การสอบยอย การ

สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

  2.1.2 ความรู 

 2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจในทางคณิตศาสตรพื้นฐาน  วิทยาศาสตรพื้นฐาน  วิศวกรรม

พื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน

เนื้อหาของสาขาของวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริง

ได 

2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และตัวอยางการประยุกต

ทางปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม

ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ

จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจน

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียนนายรอย ในดานตาง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานที่นักเรียนนายรอยจัดทําตามงานมอบ 



44 
 

4) ประเมินจากโครงงานวิจัยที่นําเสนอ 

  2.1.3 ทักษะทางปญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการได 

3) สามารถคิด วิ เคราะห และแกไขปญหาไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กําหนดกรณศีึกษาที่เก่ียวของใหนักเรียนนายรอยมีการอภิปรายในชั้นเรียน 

2) กําหนดโจทยการบานและงานอ่ืนๆ โดยอางอิงจากปญหาการทํางานจริง 

3) กําหนดหัวขอการทดลองในหองปฏิบัติการ เพื่อใหสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎี 

2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ประเมินตามสภาพความเปนจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักเรียนนายรอย เชน 

ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือการซักถาม เปนตน 

  2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 

ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่

เหมาะสม 

2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลอง

กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
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5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

2.1.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุมการทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น

ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลโดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

ตัวบุคคลและความรับผิดชอบดังนี้ 

1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางด ี

2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรอื่นๆไดเปนอยางด ี

4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 

5) มีภาวะผูนํา 

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักเรียนนายรอยในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 

  2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต

ตอการแกปญหาทีเ่กี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 

2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆใหนักเรียนนายรอยไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ

สถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรู เทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
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2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากทักษะการใชเครื่องมือในการการวัดและการคํานวณ 

2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ 

  2.1.6 ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

2.1.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1) มีลักษณะผูนําทางทหารที่ดี 

2) มีความสามารถปฏิบัติการทางทหารไดตามมาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณ

ภาคสนาม  

3) มีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ 

4) มีความแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ  

5) มีความสามารถในการฝก สอน อบรมผูใตบังคับบัญชา 

2.1.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักเรียนนายรอยไดวิเคราะหสถานการณ

จําลอง และสถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 

2) เชิญวิทยากรบรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่สําคัญ เชน กรณีศึกษาการปฏิบัติงาน ณ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต และ กรณีศึกษาปญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพรอมกอน

ปฏิบัติงานจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 

3) จัดการเยี่ยมชมการปฏิบัติ (ดูงาน) ในหนวยสําคัญตางๆ และจัดกิจกรรมพบปะ

แลกเปลี่ยนประสบการณนักเรียนนายรอยกับบุคลากรในหนวยงานนั้นๆ   

2.1.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1) ประเมินลักษณะความเปนผูนําทางทหารที่ดีมีวินัยโดยผูบังคับบัญชาและนักเรียน

บังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลอยางตอเนื่องตลอดระยะการศึกษา  

2) ประเมินความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผูบังคับหมวดของหนวยรบโดย 

หนวยฝกที่ไดรับมอบหมาย 

3) ประเมินความเขมแข็งทั้งทางรางกายโดยคณะกรรมการที่ไดรับมอบหมายตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

 4) ประเมินความสามารถในการฝก สอน อบรมผูใตบังคับบัญชา โดย คณะกรรมการที่

ไดรับมอบจากสถานการณจําลองและสถานการณจริงในหวงการฝกศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   

● ความรับผิดชอบหลัก            ○ ความรับผิดชอบรอง           

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

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

 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 

กลุมวิชาสงัคมศาสตร                               

SS 1001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบั

กฎหมายทัว่ไป (Principles of 

Jurisprudence)         

 ●   o  o ●     ●  o  o  ●    ●        

SS 1201 หลักรัฐศาสตร  (Principles of  

Political Science) 
o ●     ● ●    o ●    ● o     ●        

SS 4004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่

จําเปนในการรับราชการทหาร (Military 

Law and Essential Law in Military Service) 

 ●   o  o ●     ●  o  o  ●    ●        

กลุมวิชามนุษยศาสตร                               

HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies)     ●   ●  o ● ●   o     ●   ●        

HI 5002 ประวัติศาสตรรวมสมัย  

(Contemporary History) 
    ●   ●  o ● ●   o    ●    ●    

    

กลุมวิชาภาษา                               

LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       

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

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

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

LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

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

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

LG 4002  ภาษาไทย 2 (Thai 2)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       

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

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

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

กลุมวิชาวทิยาศาสตรบูรณาการ                               

TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  

(Technology for Everyday Life) 
● o    ●  o   ● o       ●    ●        

กลุมวิชาพลศึกษา                               

PE 1001 พลศึกษา 1  

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

PE 1002 พลศึกษา 2 

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

PE 2003 พลศึกษา 3 

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

PE 2004 พลศึกษา 4 

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

PE 3005 พลศึกษา 5 

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

PE 3006 พลศึกษา 6 

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

PE 4007 พลศึกษา 7 

(Physical Education 7) 
 o ●     o  ● ●   o o   o ●     ●  ●   ●  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

PE 4008 พลศึกษา 8 

(Physical Education 8) 
 o ●     o  ● ●   o o   o ●     ●  ●   ●  

PE 5009 พลศึกษา 9 

(Physical Education 9) 
 o ●     o  ● ●   o o   o ●     ●  ●   ●  

กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา                               

PC 1101 จิตวิทยาเบื้องตน 

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

PC 3102 จิตวิทยาสังคม  

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

PC 3201 การนําทหาร  
(Military Leadership) 

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

PC 4103 จิตวิทยาการปกครองทางทหาร 

(Military Psychology and  

Administration) 

 ● o     ● o    o  ●        o ●       ●     o ●    

PC 4301 ครูทหาร (Military   

Instructor) 
o o   ● ● ● o   o o ●  o   ●     o     o o ● 

PC 5104 จิตวิทยาประยุกต 

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

วิชาเฉพาะพื้นฐาน  
 

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

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

 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 

กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร                               
MA 1001 แคลคูลัส 1  (Calculus 1) o ●    ●     ● o       o     o       

MA 1002  แคลคูลัส 2  (Calculus 2) o ●    ●     ● o       o     o       

MA 2003  แคลคูลัส 3  (Calculus 3) o ●    ●     ● o       o     o       

CH 1001  เคมีทั่วไป   
(General Chemistry ) 

 ●    ● ●     o ●      o     o       

CH 1002  ปฏิบัตกิารเคมีทั่วไป  

(General Chemistry Laboratory ) 
 ●    ● ●     o ●      o     o       

PH 1001   ฟสิกสทั่วไป 1   

(General Physics 1) 
● ● o   ● ● o  o o ● ● o o o o ● o   ●  o       

PH 1002   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1   

(General Physics Laboratory 1)  
● o ●   ● ● o o o o ● ● o  o ● o ●   ●  o       

PH 1003   ฟสิกสทั่วไป 2   

(General Physics 2) 
● ● o   ● ● o  o o ● ● o o o o ● o   ●  o       

PH 1004   ปฏิบัติการฟสิกสทัว่ไป 2   

(General Physics Laboratory 2) 
● o ●   ● ● o o o o ● ● o  o ● o ●   ●  o       
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

 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 

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                                

MA 2004 สมการเชิงอนุพันธ 
(Differential Equations) 

o ●    ●     ● o       o     o  
     

CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม 

 (Engineering Drawing)       
 O  ● o o ● o o o o  ● o    ●   o  ●        

CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร  
 (Computer Programming)       

o ●    ●   o  ● ●      ● o  ●   o o      

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1  

 (Engineering Mechanics 1)      
 ●   o   ●     o ●  o    o      o 

   
 

 

ME 2102 กลศาสตรวิศวกรรม 2   

(Engineering Mechanics 2)        
 ●   o  ●     o ●  o    o      o 

   
 

 

IE 3401 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Economics) 
 o  ●  o ●  o ●  ● ●  o  ●  o      ●      

CE 3101 กําลังวัสด ุ

(Strength of Materials) 
 o  ●  o ● o o o o  ● o  o  ●    o   ●      

CE 3001 การสํารวจ 1  

(Surveying 1)  
 ●  o o ● ●   o o o ●      ● o ●    ●      

CE 3002 การฝกงานสํารวจ  

(Surveying Camp) 
 ●  o o ● ●   o o o ●      ● o ●    ●      

CE 3501 ชลศาสตร  

 (Hydraulics) 
 ●   o o ● o o ●  o ●    ●  o  o ●   o      

CE 3502 ปฏิบัติการชลศาสตร                              

(Hydraulics Laboratory) 
 ●   o o ● o o ●  o ●    ●  o  o ●   o      

                               



52 
 

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

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

 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 

CE 3601 วัสดุวิศวกรรมและคอนกรีต 

เทคโนโลยี (Engineering Materials  

and Concrete Technology) 

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

กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม                               

CE 2301 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 

(Engineering Geology) 
 o  ●   o  ●    o  ●  o ●   o ●         

CE 3102 การวิเคราะหโครงสราง 

(Structural Analysis) 
 ●  o  ● o  ●    o  ●  o ●   ●    o      

CE 3302 กลศาสตรมวลดิน  

(Soil Mechanics) 
 o  ● o  ● o   o  ● o   o  ●    o  ●      

CE 3303 ปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน 

(Soil Mechanics Laboratory) 
 o  ● o  ● o   o  ● o   o  ●    o  ●      

CE 3503 วิศวกรรมชลศาสตร 

(Hydraulic Engineering) 
 ● o   ● ●   o  o ●   o   ●   o   ●      

CE 3602 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials Laboratory) 
o ● o  o  ●   o   ●  o  ●      o o ●      

CE 4202 การออกแบบโครงสรางคอนกรีต 

เสริมเหล็ก โครงสรางไม และโครงสราง 

เหล็ก  (Design of Reinforced  

Concrete, Timber and Steel  

Structures) 

 ● o   ● o  ●    o  ●   o ●    o  ●      

CE 4401 วิศวกรรมการทาง 

(Highway Engineering) 
  o ●  o ●    o  ●   o ●    o    ●      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

 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 

CE 4402 วัสดุวิศวกรรมการทาง (Highway 

Engineering Materials) 
  o ●  o ●    o  ●   o ●    o    ●      

CE 4504 การประปาและวิศวกรรม

สุขาภิบาล (Water Supply and Sanitary 

Engineering) 

  o ●  o ● o     ●  o o ●     ●   o      

CE 4603 การประมาณราคา เทคนิคการ

กอสรางและการบริหาร (Cost Estimation, 
Construction Techniques and 

Management) 

 ●  o   o  ●    o  ●   o ●  ● o         

CE 3901 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

(Seminar in Civil Engineering) 
 ●  o   ● o    ● o    ●  o   o ●        

CE 4902 โครงการคนควาวิจยัและสัมมนา1  

(Senior Seminar and Research  

Project 1) 

 ●  o   ● o    ● o    ●  o   o ●        

CE 5203 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 

(Prestressed Concrete Design) 
 ●  o  o ●  ●   o ●    ●  o   o   ●      

CE 4903 โครงการคนควาวจิัยและสัมมนา2 

(Senior Seminar and Research  

Project 2) 

 ●  o   ● o    ● o    ●  o   o ●        

กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม                               

CE 5003 การสํารวจ 2 (Surveying 2)  ●  o o ● ●   o o o ●      ● o ●    ●      
CE 5103 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี

เมตริกซ (Matrix Analysis of Structures) 
 ●  o  ● o  ●    o  ●  o ●   ●    o      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

 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 

CE 5104 วิธีไฟไนทอิลีเมนตในงาน

วิศวกรรม  (Finite Element Method in 

Engineering Works ) 

 ●  o  ● o  ●    o  ●  o ●   ●    o      

CE 5204 การออกแบบสะพาน  

(Bridge Design) 
 ●  o  ● o  ●    o  ●  o ●   ●    o      

CE 5205 การออกแบบอาคารสูง 

(Building Design) 
 ●  o  ● o  ●    o  ●  o ●   ●    o      

CE 5304  กลศาสตรมวลดินประยกุต 

(Applied Soil Mechanics) 
  o ●  o   ●   o ●     o ●  ● o         

CE 5305 วิศวกรรมฐานราก 

(Foundation Engineering) 
  o ●  o   ●   o ●     o ●  ● o         

CE 5403  วิศวกรรมขนสง 

(Transportation Engineering) 
  o ●  ● o o     ● o   ● o    o ●        

CE 5505 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม 

(Engineering Hydrology) 
 o ●   o ●  ●    o  ●  ●  o  o ●         

CE 5506 วิศวกรรมแหลงน้ํา 

(Water Resources Engineering) 
 o ●   o ●  ●    o  ●  ●  o  o ●         

CE 5507 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมเบือ้งตน  

(Introduction to Environmental  

Engineering ) 

 o ●  o ● o      ●  o  ●  o  o ●         

CE 5508 วิศวกรรมชายฝง 

(Coastal Engineering) 
 o ●   o ●  ●    o  ●  ●  o  o ●         
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

 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 

CE 5509 การบริหารความเสี่ยงในการ

ขนสงทางทะเล (Risk Management in 

Maritime Transportation) 

 o ●   o ●  ●    o  ●  ●  o  o ●         

CE 5510 การพัฒนาและการวางแผน

ทาเรือ (Port Planning and Development) 
 o ●   o ●  ●    o  ●  ●  o  o ●         

CE 5904 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 

(Special Topics in Civil Engineering) 
 ●  o   ● o    ● o    ●  o   o ●        

กลุมวิชาทหาร                               

MS 1001 วิชาทหาร 1 

(Military Science 1) 
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

MS 1002 วิชาทหาร 2 

(Military Science 2) 
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

MS 2003 วิชาทหาร 3 

(Military Science 3) 
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

MS 2004 วิชาทหาร 4 

(Military Science 4) 
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ●   ● 

MS 3005 วิชาทหาร 5 

(Military Science 5) 
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

MS 3006 วิชาทหาร 6 

(Military Science 6) 
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

MS 4007 วิชาทหาร 7 

(Military Science 7) 
o o o o ● ●     ● o      o o    o o  ● ● o o ● 

MS 4008 วิชาทหาร 8 

(Military Science 8) 
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

MS 5009 วิชาทหาร 9 

(Military Science 9) 
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

MS 5010 วิชาทหาร 10  
(Military Science 10) 

การศึกษาความรูของเหลาทหาร  

(Army Branches)   

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

MS 5011 วิชาทหาร 11 

(Military Science 11) 

การศึกษาดูงานในพื้นทีก่องทัพภาค 

(Study Visit to Army Areas)   

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

กลุมวิชาการฝกภาคสนาม                               

FT 1101 การฝกภาคสนาม 1  

(Field Training 1)  
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

FT 2102 การฝกภาคสนาม 2  

(Field Training 2)  
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

FT 3103 การฝกภาคสนาม 3 

(Field Training 3)  
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● ● ● ● 

FT 4104 การฝกภาคสนาม 4 

(Field Training 4)  
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● ● ● ● 

FT 5105 การฝกภาคสนาม 5 

(Field Training 5) 
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● ● ● ● 
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หมวดที ่5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักเรียนนายรอย 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

  1.1  การนับหนวยกิต 

   1. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาการศึกษาในหองเรียน 1  ชั่วโมงตอสัปดาหตลอดภาค

การศึกษาที่มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

   2. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาที่มี

ระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

   3. การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลา 3 ถึง 6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษา 

ที่มีระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

   4. การนับหนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาที่มีระยะเวลานอยกวา 15 สัปดาห ใหนับจํานวน

ชั่วโมงตามสัดสวน โดยยึดถือวิธีการนับหนวยกิตจากระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห เปนหลัก 

 1.2 การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย    

      1. การกําหนดอักษรระดับและระดับคะแนน ใหใชขอกําหนดตอไปนี้ 

ผลการศึกษา อักษรระดับ ระดับคะแนน 

ดีเลิศ (Excellence) A 4.0 

ดีมาก (Very Good) B+ 3.5 

ด ี(Good) B 3.0 

สูงกวาเกณฑเฉลี่ย (Above Average) C+ 2.5 

เกณฑเฉลี่ย (Average)  C 2.0 

ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย (Below Average) D+ 1.5 

ออน (Poor Passing) D 1.0 

ตก (Fail) F 0.0 

ไมสมบูรณ (Incomplete) I - 

ถอนตัว (Withdrawal)  W - 

รวมฟง (Auditor) AU - 

ผาน (Non – Credit Pass)  P - 

ไมผาน (Non – Credit Pail) N - 

         

     2. การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ใหใชสูตรในการคํานวณ ดังตอไปนี้ 

     คะแนนคุณภาพ   =  ระดับคะแนน x จํานวนหนวยกิต 
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     ระดับคะแนนเฉลี่ย   =   
ตนวนหนวยกิผลรวมของจํา

แนนคุณภาพผลรวมของคะ
 

 

     3. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุก

รายวิชาที่ไดศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

     4. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุก

รายวิชาที่ไดศึกษาในปการศึกษานั้น 

     5. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุกรายวิชาที่ได

ศึกษาตั้งแตเริ่มตนการศึกษาตามหลักสูตร 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนายรอย 

   2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักเรียนนายรอยยังไมสําเร็จการศึกษา 

   ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนนายรอย เปนสวนหนึ่งของ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ที่จะตองทําความเขาใจ

ตรงกันทั้งโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผูประเมิน

จะตองตรวจสอบได 

    การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักเรียนนายรอยประเมินการเรียนการสอนในระดับ

รายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน การทวน

สอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูหลังจากนักเรียนนายรอยสําเร็จการศึกษาเปน

นายทหารสัญญาบัตรใหม 

   การกําหนดกลวิธีทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักเรียนนายรอยสําเร็จการศึกษา 

ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการทํางานของนายทหารสัญญาบัตรใหม ที่ทําอยางตอเนื่องและ

นําผลการวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร 

รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะ

ดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี ้

   2.2.1 การประเมินจากหนวยทหารที่นายทหารสัญญาบัตรใหม เขาไปบรรจุทํางาน โดยขอ

เขาสัมภาษณ หรือการแบบสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ และขอรับความคิดเห็นจาก

ผูบังคับหนวย  ในดานความรู ความสามารถ ความมั่นใจ ในการใชความรูที่ไดรับระดับปริญญาตรีใน

การทํางาน 

    2.2.2 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของนายทหารสัญญาบัตร

ใหม ที่เขาศึกษาปริญญาที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษานั้นๆ 
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    2.2.3 การประเมินโดยการสอบถามนายทหารสัญญาบัตรใหม ที่ไปรับราชการในหนวยงาน

ทหารตางๆ ในแงของความพรอมและความรู จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดใน

หลักสูตร ที่เกี่ยวของกับการทํางานของนายทหารสัญญาบัตรใหม รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอความ

คิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 

    2.2.4 ขอเสนอแนะความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปน

อาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักเรียนนายรอยในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักเรียนนายรอย 

    2.2.5 ผลงานของนักเรียนนายรอยท่ีวัดเปนรูปธรรมได อาทิ (1) จํานวนสิ่งประดิษฐที่พัฒนา

เองและใชประโยชนไดจริงในกองทัพ, (2) จํานวนสิทธิบัตร, (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, 

(4) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ, (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคการที่

ทําประโยชนตอสังคม 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยมี

หลักเกณฑการใหปริญญา ดังนี้ 

 3.1 ปริญญาบัณฑิต นักเรียนนายรอยผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิ

ตครบตามหลักสูตร และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนน 

     3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นักเรียนนายรอยผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรติ

นิยมอันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 

3.50 ขึ้นไป แตเปนผูไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

 3.3  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักเรียนนายรอยผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรติ

นิยมอันดับหนึ่งตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 

3.70 ขึ้นไป และไมมีรายวิชาใดไดรับอักษรระดับต่ํากวา C และ/หรือไมเคยลงทะเบียนซ้ําในวิชาใด 
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หมวดที ่6  

การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

  1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา/กองวิชา ตลอดจนในหลักสูตรการสอน 

   1.2 สงเสริมอาจารยใหมใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่เปนวิจัยแนววิศวกรรมเครื่องกล 

เปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพองคกรตางๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

   2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยในชั้นเรียน การเขารวมการฝกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ ดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

  2.2.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู 

และคุณธรรม 

  2.2.2  มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

   2.2.3 สงเสริมการบริการทางวิชาการของอาจารย ใหกับสถาบันการศึกษาในระดับเทาเทียม

กันหรือที่สูงกวา องคกรหรือหนวยงานทางราชการ เพื่อเปนการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพดาน

วิชาการ 
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หมวดที ่7  

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การกํากับมาตรฐาน 

 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กําหนดใหจัด

หลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558” ที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมตามเกณฑของสภาวิศวกร ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 

 1.2 การจัดการเรียนการสอนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเนนการเรียนรูที่มีผูเรียน

เปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนแกน เพื่อใหนักเรียนนายรอยมีทักษะ รูจักคิด วิเคราะห และแกปญหา

ไดดวยตนเอง 

 1.3 กําหนดใหอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา

กวาผูชวยศาสตราจารย หรือเปนผูมีประสบการณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

 1.4 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการกองวิชาฯ ทุกป และคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอยทุก 5 ป 

 1.5 จัดทําฐานขอมูลของนักเรียนนายรอย อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ 

ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งในและตางประเทศและผลงานทางวิชาการทุกปการศึกษาเพื่อเปน

ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

1.6 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยนักเรียนนายรอยที่สําเร็จ

การศึกษาและผูบังคับหนวยทหารที่รับนายทหารสัญญาบัตรจบใหมเขาทํางานทุกป 

 

2.  บัณฑิต 

 ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหการผลิตบัณฑิต 

มีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ

อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล ใหการผลิต

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยูบนฐานความเชื่อที่วา กําลังคนที่มีคุณภาพตองเปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของ

ความเปนพลเมืองดีที่สรางสรรคประโยชนตอสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิ

ปญญาไทย ภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือนําพาประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม

มาตรฐานสากล  
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ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อกํากับสงเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เนนการพัฒนาผูเรียนใหมี

ลักษณะของความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถดํารงตนอยูในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใตกระแส

โลกา-ภิวัตน ที่มีการสื่อสารแบบไรพรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถใน

การปฏิบัติงานไดตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด สามารถ สรางสรรคงานที่เกิด

ประโยชนตอตนเองและสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและสากล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจึงไดมุงเนนการ

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่เปนบัณฑิตวิศวกรรมโยธา ที่มีทั้งองคความรูทักษะและเจตคติตรงตาม

ความตองการของหนวยงานในกองทัพบก  นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเปนนายทหารสัญญาบัตร ที่มีเกียรติ

และมีความเคารพตนเองและสิทธิผู อื่ น  มีความเปนผู นํ า  ทํ างานรวมกับผู อื่นในองคกร  

มีจริยธรรมจรรยาบรรณ มีความรับผิด ชอบตอสังคมและรวมกันทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดี

ภายใตคุณธรรมและกฎหมายและใชชีวิตบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.  นักศึกษา 

 การประกันคุณภาพหลักสูตร ในสวนของนักศึกษาไดจัดใหสอดคลองกับขอกําหนดของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระเบียบของกองทัพบก และระเบียบของโรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

3.1 การรับหรือคัดเลือกนักเรียนนายรอยเขาศึกษา จะรับจากผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

เตรียมทหารในสวนของกองทัพบก ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบเทาผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมทหารไดกําหนดหลักเกณฑการรับผูสมัครเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ

กองทัพบกไว    

3.2 มีการวางแผนกระบวนการรับนักศึกษาอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติและจัด

ใหมีการวัดผลประเมินผลเพื่อติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับ

นักศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรเกณฑใน

การคัดเลือก มีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพรอมสามารถ

สําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

3.3 มีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการวางแผนการดําเนินงานอยาง

เปนระบบ มีกลไกนําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัด

กิจกรรมการพัฒนาความรูในรูปแบบตาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรม

เสริมสรางความเปนพลเมืองที่ดีมีจิตสํานึกสาธารณะ  

3.4 มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อใหนักศึกษา

สามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

3.5 มีการรักษาอัตราความคงอยู อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและ

ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 
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4.  คณาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม  

  การรับบุคคลพลเรือน หรือนายทหารสัญญาบัตรเขาเปนอาจารยประจํา จะตองมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา ใหมีคุณสมบัติเปนไปตาม

ระเบียบของกองทัพบกและระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

 4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม

หลักสูตร เพื่อใหไดนักเรียนนายรอยสําเร็จการศึกษาเปนนายทหารสัญญาบัตรตามคุณลักษณะที่

กองทัพตองการ 

  4.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ  

  มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่ตองการความ

เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 การประกันคุณภาพหลักสูตร ในสวนของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาที่ในการบริหาร วางแผน ควบคุม

คุณภาพ ติดตามและประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร เพื่อออกแบบหลักสูตร เพิ่ม/ลด รายวิชาตาง ๆ 

รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัยกาวทันเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยุคใหม  ที่มีความ

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว รวมถึงสอดคลองกับพันธกิจและบริบทของกองทัพบกจัดการสงเสริมให

นักเรียนนายรอย จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน การศึกษาดูงาน เพื่อใหสงเสริม

ความสามารถในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร มีกระบวนการในประเมินผูเรียนที่มีระบบ มี

กลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการ

ประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน

หลักสูตร และมีการวัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร มีการบริหารทรัพยากร 

ในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบัติและการ
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ติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย ความพรอม

ทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wi-Fi และอื่น ๆ ที่สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและมีความเหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอน 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบงชี้และเปาหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบดวย

ตัวบงชี้และเปาหมายไมต่ํากวาที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาดังแสดงตาราง 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา 

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี)  

X X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

X X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร หลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนนายรอยตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู (ถามี) อยางนอย 

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ 

ปการศึกษา 

X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน    

กลยุทธการสอนหรือ การประเมินผลการเรยีนรู จาก

ผลการประเมินการดําเนินงานปทีแ่ลว 

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

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรบัการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

9. อาจารยประจําไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา

มี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักเรยีนนายรอยป

สุดทาย/นายทหารสญัญาบตัรใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

    X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูบังคับหนวยทหารของ

นายทหารสญัญาบัตรใหม เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

     X 

รวมตัวบงชี้บังคับท่ีตองมีผลการดาํเนินการ  

(ลําดับขอที่ 1-5) ในแตละป 

5 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงชี้ ในแตละป 9 10 10 11 12 12 

 

เกณฑประเมิน 

หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร ตองผานเกณฑ

ประเมินดังนี ้ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ที่

มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้

บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป 
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หมวดที ่8  

กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

   ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/

หรือ การปรึกษากับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการ

วิเคราะหผลการประเมินการสอนนักเรียนนายรอย และการวิเคราะหผลการเรียนของนักเรียนนาย

รอย 

   ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุง กําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

  1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

    การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

   - ประเมินโดยนักเรียนนายรอยในแตละวิชา 

     - การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 

     - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยผูจบการศึกษา 

      - การทดสอบผลการเรียนรูของนักเรียนนายรอยเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตร

เดียวกัน 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

   - นักเรียนนายรอยปสุดทาย/นายทหารสัญญาบัตรใหม 

    - หนวยงานทางทหารทีน่ายทหารสัญญาบัตรใหมเขาไปบรรจุ 

    - ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

       รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิ์ผลของผูสําเร็จการศึกษา 
 

3. การประเมินผลการดําเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร 

   ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตนรวมทั้งการผานการประเมินการประกัน

คุณภาพภายใน (IQA) 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของ นายทหารสัญญาบัตรใหม / หนวยงานทาง

ทหารที่นายทหารสัญญาบัตรใหมเขาไปบรรจุ วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร / ประธานหลักสูตร เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
 

5. การพัฒนาหลักสูตร 

  หลักสูตรจะมีการพัฒนาใหทันสมัยอยู เสมอ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย รองรับการ

เปลี่ยนแปลงในระยะยาว โดยปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอย

ทุก 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทุก 5 ป 

 5.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร ดังนี้ 

   5.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการเรียนการสอน ทัศนคติทางวิชาการ

เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา แนวทางการสอนของอาจารย รวมถึงการประเมินวัดผลการสอน โดยผูเรียน 

ประเมินทุกภาคเรียน 

    5.1.2 จํานวนนักเรียนนายรอยที่รับเขาเปนไปตามแผน 

    5.1.3 ความพึงพอใจของหนวยงานทางทหารทีน่ายทหารสัญญาบัตรเขาไปบรรจุ 

  5.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรโดยกําหนดการประเมินครั้งแรกในป 2567 หรือทุกๆ 5 ป 

  5.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรใหเปนไปตาม 

    5.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 ขอ 15 วาดวยการประกันคุณภาพ 

    5.3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 วาดวย

มาตรฐานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู

และสังคมแหงการเรียนรู 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผนวก ก 

องคความรู 
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ผนวก ก องคความรู 

 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     

CE 2602 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials  

Laboratory) 

X X  X     

CE 3101 กําลังวัสดุ (Strength of Materials) X X  X     

CE 3102 การวิเคราะหโครงสราง (Structural Analysis) X X  X     

CE 3601 วัสดุวิศวกรรมและคอนกรีตเทคโนโลยี (Engineering 

Materials and Concrete Technology) 

X X  X     

CE 4202 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม 

และโครงสรางเหล็ก (Design of Reinforced Concrete, Timber 

and Steel Structures) 

X X  X     

CE 5103 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ (Matrix Analysis 

of Structures) 

X X  X     

CE 5104 วิธีไฟไนทอีลีเมนตในงานวิศวกรรม (Finite Element 

Method in Engineering Works) 

X X  X     

CE 5203 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete 

Design) 

X X  X     

CE 5204 การออกแบบสะพาน (Bridge Design) X X  X     

CE 5205 การออกแบบอาคารสูง (Building Design) X X  X     

(2) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 

CE 2301 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Geology) X X X X   X  

CE 3302 กลศาสตรมวลดิน (Soil Mechanics) X X X X   X  

CE 3303 ปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน (Soil Mechanics 

Laboratory) 

X X X X   X  

CE 3501 ชลศาสตร (Hydraulics) X X X X   X  

CE 3502 ปฏิบัติการชลศาสตร (Hydraulics Laboratory) X X X X   X  

CE 3503 วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering) X X X X   X  

CE 5304 กลศาสตรมวลดินประยุกต (Applied Soil Mechanics) X X X X   X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CE 5305 วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) X X X X   X  

CE 5505 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Hydrology) X X X X   X  

CE 5506 วิศวกรรมแหลงน้ํา (Water Resources Engineering) X X X X   X  

(3) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

CE 3001 การสํารวจ 1 (Surveying 1 ) X      X  

CE 3002 การฝกงานสํารวจ (Surveying Camp) X      X  

CE 4401 วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering) X X X X   X  

CE 4402 วัสดุวิศวกรรมการทาง (Highway Engineering 

Materials) 

X X X X   X  

CE 4504 การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล (Water Supply and 

Sanitary Engineering) 

X X X X   X X 

CE 4603 การประมาณราคา เทคนิคการกอสรางและการบริหาร 

(Cost Estimation, Construction Techniques and 

Management) 

X      X  

CE 5003 การสํารวจ 2 (Surveying 2) X      X  

CE 5508 วิศวกรรมชายฝง (Coastal Engineering) X      X  

CE 5509 การบริหารความเสี่ยงในการขนสงทางทะเล (Risk 

Management in Maritime Transportation) 

X      X  

CE 5510  การพัฒนาและการวางแผนทาเรือ (Port Planning and 

Development) 

X      X  

 



 

 

 

 

ผนวก ข  

อาจารยประจําวิชาศึกษาทั่วไป 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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ผนวก ข ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําวิชาศึกษาทั่วไป 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ปการศึกษา 

1 พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา ศ. อ.บ. ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2520 

 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   ศศ.ม. วิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลยัศิลปากร 2522 

 

สยามบรมราชกุมาร ี  อ.ม. วิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2524 

   

 กศ.ด. วิชาพัฒนศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2529 

2 พ.อ.พีรพล สงนุย 
รศ. Licence 

d’Histoire 
ประวัติศาสตร  Universite Paris I 2531 

 

3930500431864 

 

  

Maitrise 

d’Histoire 
ประวัติศาสตร  Universite Paris VII 2533 

  

    

Docteur d’ 

Histoire 
ประวัติศาสตร  Universite Paris VII 2540 

3 พ.อ.หญิง ชมนาด เทียมพิภพ รศ. ศศ.บ. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2526 

 

3100602904246     ศศ.ม.  ประวัติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2531 

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

 

3101900577317 

 

  อ.ม. ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531 

  

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

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

 

3100904286162     กศ.ม. ภาษาศาสตรการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2544 

6 พ.ต.อภิเษก มณเทียรวิเชียรฉาย ผ.ศ. B.A.M.A. ประวัติศาสตรสมัยใหม University of Oxford, United Kingdom 2546 

 

3101400678491     อ.ม. ไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ปการศึกษา 

    

MPhil จีนศึกษา University of Cambridge, United Kingdom 2549 

    

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

of London, United Kingdom 

2553 

7 พ.ต.สมโชต ิ

3100400157300 

วีรภัทรเวธ 

 

  ค.บ. ประถมศึกษา  

เอกภาษาไทยและสังคมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

  

    อ.ม. ประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 

8 ร.ท.หญิง พอฤทัย อดใจ   ศศ.บ. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2550 

 

1102000716706     ศศ.ม. ประวัติศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2557 

9 พ.อ.หญิง ศิริวรรณ กาญจนโหต ิ ผศ. ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดไีทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2525 

 

3100100560214     ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2532 

10 พ.อ.หญิง เมธิน ี เฉลิมวัฒน   อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2531 

 

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

  

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

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

 

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

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

 

3100201544532     ศศ.ม. การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2543 

13 พ.อ.หญิง วันทนา ปยะพิสุทธิ ์   กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2539 

 

3160100320311     กศ.ม. ภาษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2543 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ปการศึกษา 

14 พ.ท.หญิง งามนิจ สุขเกษม 

 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลยัศิลปากร 2535 

 

3103403032403 

  

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

    

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

15 พ.ท.หญิง ช่ืนหทัย สุริยโสภาพันธุ   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2543 

 

3100502862622     ศศ.ม. ภาษาศาสตรภาษาไทย      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2545 

16 พ.ท.หญิง ธนิกานต อํานาจศิลปเจริญ   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

 

3250100400267     ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2554 

17 พ.ต.หญิง บุษด ี อรสิริวรรณ ผศ.  ศษ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2548 

 

3710500039451     อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552 

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

 

3199900142211     ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2547 

19 ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ ยศสุนทร    ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2547 

 

3101400325629     ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2553 

20 ร.อ.หญิง ฉัตรแกว ยุวพรม   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหิดล 2552 

 

1100600119162     ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2559 

21 ร.อ.หญิง อําภา ชางเกวียน    ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 2552 

 

1301300035183     กศ.ม. หลักสตูรและการสอน (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัขอนแกน 2556 

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

 

1301300035183     ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2550 



ข - 5 
 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ปการศึกษา 

23 ร.ท.หญิง เบญจภรณ พันธุนิล   ศศ.บ. วรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2549 

 

4100500095347 

 

  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2557 

24 ร.ท.หญิง ชญานนันท จิตตจํานงค   ค.บ. วิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2557 

 

1709900618752 

 

  M.A. TESOL University of Portsmouth 2559 

25 ร.ท.หญิง สาริศา เขี้ยวงา   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 2555 

 

2640500020541 

 

  ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 2559 

26 ร.ต.หญิง ชุติมา วานเครือ   อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2552 

 

1309900155896 

 

  อ.ม. การแปลและการลาม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2559 

27 พ.อ.เกรียงไกร

3309901842818 

นิตยสุทธิ  ค.บ 

กศ.ม. 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

วิทยาลัยคร ูนครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 

2527 

2530 

28 พ.อ.แดนชัย 

3520101288344 

กองแกว 

 

 วศ.บ 

M.S.E.E. 

วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมไฟฟา 

โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

University of Southern California 

2539 

2549 

29 พ.อ.ณัฎฐพร สตาภรณ  กศ.บ. การวัดผลประเมินผล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2534 

 3102201095586  ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

30 พ.อ.ชํานาญ 

3160300107858 

สําเภาพอคา 

 

 วท.บ. 

วท.ม. 

ฟสิกส 

ฟสิกสประยุกต 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2529 

2542 

31 พ.อ.ธัญญะ 

3100600327331 

โพธิ์รัง 

 

 วท.บ. 

ศษ.ม. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การสอนวิทยาศาสตร 

.วิทยาลัยคร ูพระนคร 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2534 

2550 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ปการศึกษา 

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

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

   ปร.ด. ฟสิกสประยุกต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2556 

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

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

34 พ.ท.อภิรักษ แสงกระสินธ  B.S. ไฟฟา National Defense Academy of Japan 2548 

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

35 พ.ต.นวพงศ 

1409900159947 

อันสุรีย  B.S. 

M.S. 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

สถาบันทหาร The Citadel, U.S.A.  

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

2550 

2551 

36 พ.ต.ชัช 

 3300100605348 

ชั้นเจริญ 

 

 B.S. 

M.S. 

M.S. 

Ph.D. 

Physics 

Engineering Mechanics 

Physics 

Physics 

Virginia Military Institute  

Virginia Tech   

Montana State University  

Montana State University  

2546 

2548 

2555 

2560 

37 พ.ท.จิรภัทร 

3100501063203 

กุลพันธภ ู

 

 กศ.ม. สังคมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2530 

38 พ.ต.เปนไท 

3650100381030 

ปนมวง  วท.บ. 

วท.ม. 

ฟสิกส 

ฟสิกส 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2543 

2547 

39 พ.ต.ภูวเดช สูติปญญา ผศ.  B.S. ฟสิกสประยุกต National Defense Academy of Japan 2552 

 1309900054551  M.S. ฟสิกสประยุกต National Defense Academy of Japan 2554 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ปการศึกษา 

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

 

1100200085686 

 

M.S. ฟสิกสประยุกต National Defense Academy of Japan 2554 

41 พ.อ.หญิง พนิตตา ปญญาดลิก   วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2533 

 

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

42 พ.อ.หญิง ประภารัตน จันทวาลย   พย.บ. พยาบาล มหาวิทยาลยัขอนแกน 2535 

 

3360100582763     วท.ม. เวชศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 

43 พ.อ.เรืองศักดิ ์ อยูชา ผศ. วท.บ. เคม ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 

 

3180400229548     วท.ม.  เคม ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 

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

 

3101403032401     วท.ม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2553 

45 พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรศัม ี   วท.บ. เทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 

 

3101700387255     วท.ม. อายุรศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 

46 พ.ท.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน   ศษ.บ. การสอนเคม ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2543 

 

3509901059046     ศษ.ม.  การสอนเคม ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม 2546 

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

 

3600100956245 

   

 

M.S.  

Ph.D. 

Materials Engneering 

Equipment and Structural Engineering 

National Defense Academy 

National Defense Academy 

2548 

2559 

48 พ.ท.หญิง ณัฐมนฑน สมราชลี้จินดา ผศ.  วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 2547 

 

3600100956245   

 

วศ.ม.  วิศวกรรมเคม ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2549 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ปการศึกษา 

49 พ.ท.หญิง พนมวรรณ ปานสีทา ผศ.  กศ.บ. เคม ี มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

 

3610300153243     กศ.ม.  เคม ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2547 

  

    ปร.ด. เคมีประยุกต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2553 

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

 

3300101098156     วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแกน  2551 

  

    ปร.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแกน  2554 

51 พ.ต.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ   วท.บ.  เคม ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2549 

 

1101400121504     วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล 2552 

52 ร.อ.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา 

 

วท.บ.  เคม ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2551 

 

1199900083847 

  

วท.ม.  เคม ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2556 

53 ร.อ. ภัทรพล คงสุข 

 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัมหิดล 2544 

 

3102300435440 

 

  

วท.ม. 

ปร.ด. 

เคมีอินทรีย 

เคมีอินทรีย 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2547 

2556 

54 ร.ท.หญิง กังสดาล อินทกุล 

 

วศ.บ.  วิศวกรรมเคม ี มหาวิทยาลยับูรพา 2550 

 

1199900038671 

  

วศ.ม.  วิศวกรรมเคม ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2552 

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

 

3509901273111     รม. การปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2538 

56  พ.อ.พลพัต รัตนอนันต 

 

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

 

3100501864770 

  

M.Eng.Sci   Civil  University of New South Wales, Australia 2543 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ปการศึกษา 

    

ศ.ม.   เศรษฐศาสตรธุรกจิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2549 

    

Ph.D.    Economic สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2557 

57 พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม                       

 

ร.บ. การระหวางประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2540 

 

3100201733513 

  

ศศ.ม. ยุโรปศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2543 

    

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

58 พ.ท.ถนัดกิจ ยามาล ี   ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2534 

 

3110400731332     กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร 2543 

 

      นบ. นิติศาสตร มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 

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

 

3260100067100     ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2545 

   

  ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2555 

60 พ.ท.หญิง ดลยา เบญจาศริิชัย   ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2547 

 

3100902963221     ศศ.ม. ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2548 

61 พ.ต.หญิง ณริตศา สายสะอาด ผศ.   บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 2548 

 

3559900133455     ศศ.ม. การบริหารธุรกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2550 

 

      น.บ. นิติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 2556 

62 ร.อ.ภรลิพัจ  จักรแสน 

 

ร.บ. การปกครอง  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2549 

 

3100500412832                                    

  

ศศ.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2553 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ปการศึกษา 

63 

 

 

พ.ต.สุรินทร 

3630100136124 

 

วงษโสม 

 

 

 

บธ.ด. 

กจ.ม. 

วท.บ. 

 บริหารการศึกษา 

นิติศาสตร 

การจัดการ 

 สถาบันรัชตภาคย 

 มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา 

2558 

2561 

2555 

64 

 

 

 

ร.ท.อาคม 

3471000164668 

 

 

โงนแดง 

 

 

 

 

 

 

 

น.ม. 

น.บ.ท. 

ปกศ. 

น.บ. 

กฎหมายมหาชน 

 

วิชาวาความ 

นิติศาสตร 

 มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

 เนติบัณฑติยสภา 

 สภาทนายความ 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2553 

2552 

2550 

2548 

65 

 

 

 

ร.ต.ศภุชัย 

1101400374461 

 

 

ปานพรหมมาศ 

 

 

 

 

 

 

 

น.ม. 

น.บ.ท. 

ปกศ. 

น.บ. 

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 - 

วิชาวาความ 

นิติศาสตร 

 มหาวิทยาลัยธรุกิจบณัฑิต 

เนติบัณฑิตยสภา 

สภาทนายความ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

2558 

2556 

2553 

2550 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ค 

คําอธิบายรายวิชา 
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กลุมวิชาสังคมศาสตร 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา :  ความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท ลําดับศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการบังคับ

ใชกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย ความจําเปนและประโยชนของการเรียนกฎหมาย ระบบกระบวนการ

ยุติธรรมไทย หลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะมาตราที่สําคัญของกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญาภาค

ทั่วไปและภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา 

ลักษณะจับ ขัง จําคุกคน ปลอยชั่วคราว และกฎหมายที่จําเปนสําหรับใชในชีวิตประจําวัน 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันไดแก การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ 

อํานาจรัฐ ลัทธิการปกครอง ศึกษาหนาที่ของสถาบันทางการเมืองตางๆ และศึกษาเรื่องของระบบการเมือง

ในฐานะที่เปนระบบยอยของระบบสังคม ซึ่งมีหนาที่ในการที่จะนําสังคมใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

 

SS 4004  กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จําเปนในการรับราชการทหาร   3 (3-0-6) 

             (Military Law and Essential Law in Military Service) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหารพระราชบัญญัติวาดวยวินัย

ทหาร กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายที่เปนสาระสําคัญที่

จําเปนในการรับราชการทหาร เชน หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ปาไม คดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งอยูในอํานาจของการพิจารณาของ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและหลักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญทั่วไป หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : ศึกษาเรื่องไทยในหลายดาน ไดแก การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่นคง ภูมิปญญา วรรณคดีไทย ซึ่งเปนผลมาจาก

การศึกษาของศาสตรหลายสาขา เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร มานุษยวิทยา รัฐศาสตร เพื่อชี้ใหเห็นอัต
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ลักษณและพัฒนาการของสังคมไทยปจจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและทองถิ่น 

เชน จังหวัดนครนายก 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : ศึกษาสถานการณโลกปจจุบันที่เปนประเด็นปญหาและมีความสําคัญตอความมั่นคง

ของโลกในภูมิภาคตางๆ และประเทศไทย โดยเนนถึงรากเหงาของปญหาและชี้ใหเห็นความเกี่ยวพันทาง

ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลตอสถานการณเหลานั้น เชน บทบาท

ของชาติมหาอํานาจ เชน สหรัฐอเมริกา จีน องคการระหวางประเทศ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดานอื่น ๆ เชน เทคโนโลยี และเหตุการณปจจุบันที่สงผลกระทบตอประเทศไทย 

 

กลุมวิชาภาษาศาสตร 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : ศึกษาและฝกฝนทักษะการใชภาษาไทยใหถูกตองเพื่อใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผล ไดแก 

การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ การอานออกเสียง และการอานในใจ การใชถอยคําราชาศัพท การเขียนสะกด

คําใหถูกตอง การเขียนยอหนา การใชสํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพยและการพูดในโอกาสตางๆ 

 

LG 5002  ภาษาไทย 2 ( Thai 2)  1 (0-2-1) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1001 

 เนื้อหา :  ศึกษาตอจากภาษาไทย 1   เปนการฝกทักษะการใชภาษาไทยที่นักเรียนนายรอยจัก

ตองนํามาใชในชีวิตประจําวัน   ไดแก การฟงอยางมีวิจารณญาณ การอานและวิจารณวรรณกรรม การใช

ถอยคําราชาศัพทใหถูกตองเหมาะสมแกบุคคล การยอความ การเขียนหนังสือราชการ การพูดอภิปราย 

และการทําหนาที่พิธีกร 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา :  ฝกการอานออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ การออกเสียงคํา ซึ่งประกอบดวย

การลงเสียงหนัก เสียงทายคํา ฝกอานประโยคและยอหนาสั้นๆ ศึกษารูปประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ 

และเริ่มอานขอความสั้นๆ เชน ปายประกาศ สลากยา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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LG 1102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2 )            1 (0-2-1) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1101 

 เนื้อหา : ศึกษาตอจากภาษาอังกฤษ 1 โดยฝกเทคนิคการอานเพื่อเขาใจความหมาย ซึ่งประกอบดวย 

การเดาความหมายคํา การใชคําแทนเพ่ืออางอิง การอานเพื่อจับใจความสําคัญและหาขอมูลเฉพาะ การอาน

เพื่อแยกแยะระหวางขอมูลที่เปนขอเท็จจริงกับความคิดเห็น และการอานเพ่ือหาความหมายแฝง 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ   :  LG 1102 

 เนื้อหา : พัฒนาการใชรูปแบบ โครงสรางและหนาที่ทางภาษาเพื่อการสื่อสารใหถูกตอง โดย

การฝกทักษะทั้ง 4 เพื่อสรางประสบการณการเรียนรูจากการฟงและการอานจากแหลงขอมูลตาง ๆ ให

สามารถนํามาใชในการสนทนา อธิบาย บรรยาย และสรุปความ ศึกษาเรื่องราวและคําศัพทในการฝกทาง

ทหาร 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  LG 2103 

 เนื้อหา : ศึกษารูปแบบและหนาที่ทางภาษาตอจากภาษาอังกฤษ 3 เรียนรูเทคนิคการฟง การ

พูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึก การ

เสนอแนะ การตีความจากขอมูลที่ฟงและอาน เพื่อสรางประสบการณสําหรับการนําไปใชในชีวิตจริง ศึกษา

เรื่องราว และคําศัพทในการฝกทางทหารเพิ่มเติม 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  LG 2104 

 เนื้อหา : ฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ในเชิงวิเคราะห วิจารณ สรุป และ

ประเมินขอมูล ฝกบรรยายสั้น ๆ ศึกษาคําศัพทที่เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติประจําทางทหาร 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  LG 3105  

 เนื้อหา : ฝกการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตอจากภาษาอังกฤษ 5 ฝกบรรยายเหตุการณที่

เปนอดีต และคาดคะเนเหตุการณที่อาจเกิดขึ้น ฝกใชภาษาในการแกปญหา ชี้แจงเหตุผลในประเด็นตาง ๆ 

ศึกษาคําศัพทเก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณของทหาร 
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LG 4107  ภาษาอังกฤษ 7 (English 7 )   1 (0-2-1) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  : LG 3106 

 เนื้อหา : พัฒนาความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยเนนการสนทนาโตตอบและ

แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห วิจารณ เพื่อใหเกิดความชํานาญในการติดตอสื่อสาร ศึกษาและฝกฝนการ

เขียนยอหนาและการเขียนเรียงความ ศึกษาคําศัพทเก่ียวกับการฝกภาคสนาม 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ  : LG 4107  

 เนื้อหา : ฝกการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อสารตอจากภาษาอังกฤษ 7 ฝกแสดงความคิดเห็น ให

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่อานหรือฟง ฝกการเขียนสรุปความ การเขียนจดหมาย และการเขียนเพื่อจูงใจ

ผูอาน ศึกษาและฝกการบรรยายสรุปทางทหาร 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ  : LG 4108  

 เนื้อหา : ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใชในเหตุการณรวมสมัย โดยฝกทักษะทั้ง 4 คือ การฟง พูด อาน 

เขียน โดยใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฟงและอาน รวมถึงเขียนสรุปสิ่งที่ไดศึกษาเปนยอหนาสั้นๆ 

ฝกทักษะเพื่อเตรียมความพรอมรับการทดสอบภาษาอังกฤษ 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ  : - 

 เนื้อหา : ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันเบื้องตน ไดแก เทคโนโลยีการผลิตน้ําประปา

และการบําบัดน้ําเสีย การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางดานวัสดุศาสตรและวัสดุทางวิศวกรรม เชน คอนกรีต เหล็ก 

ยาง และหิน เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยียานยนตและการขนสง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (RS) และระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) 
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กลุมวิชาพลศึกษา 
PE 1001   พลศึกษา 1 (Physical Education 1)      1 (0-2-1) 

  วิชาพื้นฐานบังคับ : -    

เนื้อหา :วายน้ํา 1 (Swimming 1) ประวัติความเปนมา การอบอุนรางกาย การขึ้นลงจากสระ 

การฝกดําน้ําและเปาอากาศ   ฝกการหายใจ  การใชขาและการใชแขนในทาวายน้ําฟรีสไตล   วายน้ําทาฟรี

สไตลระยะสั้น  การลอยตัว การกระโดดน้ํา การทรงตัวในน้ํา   

กรีฑา 1 (Athletics 1 ) ประวัติความเปนมา ประโยชนของกรีฑา กติกา ระเบียบมารยาทใน

การแขงขัน  การอบอุนรางกาย  การวิ่งระยะสั้น  การวิ่งผลัด  วิ่งระยะกลาง   ระยะไกล   การวิ่งขามรั้ว   

ยิมนาสติก 1  (Gymnastics 1 ) ประวัติความเปนมา ประโยชนของกีฬายิมนาสติก การ

อบอุนรางกาย มวนหนา มวนหลัง พุงมวน ทาลังกาหนา ทาราวดอฟ      

มวยไทย 1  (Muaythai 1 ) ประวัติ ประโยชนของกีฬามวยไทย  การอบอุนรางกาย กระโดด

เชือก  การยืนมวย  จรดมวย การเคลื่อนที่ การใชหมัด การใชศอก การใชเขา  

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : -       

เนื้อหา :วายน้ํา 2 (Swimming 2 ) ฝกการหายใจ  การใชขาและการใชแขนในทาวายกบ  

วายน้ําทากบระยะสั้น  การลอยตัว การกระโดดน้ํา การทรงตัวในน้ํา  

กรีฑา 2 (Athletics 2 ) กติกา ระเบียบประเภทลาน    การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

ของกรีฑาประเภทลาน  การทุมน้ําหนัก  การขวางจักร การพุงแหลน  กระโดดไกล  กระโดดสูง  และความ

ปลอดภัยในการเลนกรีฑา การเก็บรักษาอุปกรณ  

ยิมนาสติก 2  (Gymnastics 2 )  การเคลื่อนที่ขามเครื่องกีดขวาง  อุปกรณแทมโปลีน บารคู 

แทนกระโดด หวงคู 

มวยไทย 2  (Muaythai 2 ) การอบอุนรางกาย  การรุก  การรับและปองกัน  การปองกัน

พรอมโตตอบ   การตอสูบนเวท ี

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : -       

เนื้อหา : วายน้ํา 3 (Swimming 3 )  การอบอุนรางกาย ฝกการหายใจ  การใชขาและการใช

แขนวายน้ําทากรรเชียง   วายน้ําทากรรเชียงระยะสั้น  การลอยตัว  การทรงตัวในน้ํา   

รักบี้ฟุตบอล 1  (Rugby Football 1 ) ประวัติความเปนมาของกีฬารักบี้ฟุตบอล  กฎกติกา

การแขงขัน และการตัดสิน   การอบอุนรางกาย   การรับ-สงลูก   การแทคเกิ้ล   การวิ่งหลบหลีก  การฟอล 

การไดร   การลวงลูกบอล  
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มวยสากล 1 (Boxing 1 ) ประวัติกีฬามวยสากล  การอบอุนรางกาย   การยืนมวย  การด   

ฟุตเวิรค  การเคลื่อนท่ี  หมัดตรง  หมัดฮุค  หมัดอัปเปอรคัต    

ฟุตบอล 1 (Football 1 ) ประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตบอล  การเดาะบอล การเตะลูก

ดวยขางเทาดานใน  เตะหลังเทา  การหยุดบอล  การครองบอล  การเลี้ยงบอล  การเลนลูกดวยศรีษะ   

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : -   

เนื้อหา : วายน้ํา 4 (Swimming 4 )  การอบอุนรางกาย ฝกการหายใจ  การใชขาและการใช

แขนวายน้ําทาผีเสื้อ  การใชขาและการใชแขนวายน้ําทาผีเสื้อ   วายน้ําทาผีเสื้อระยะสั้น   

รักบี้ฟุตบอล 2  (Rugby Football 2 )  การเสริมสรางรางกายกีฬารักบี้ฟุตบอล   การเตะลูก

รักบี้  การเลนแบบลัค-มอล   แถวทุม   สกรัม   การเลนทีม   วิธีการเลนเกมรุก   เกมรับ   การแขงขัน 

มวยสากล 2 (Boxing 2 ) กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน และความปลอดภัยในการ

เลนกีฬามวยสากล   การอบอุนรางกาย   การจัดระยะการชก  การรุก  การโจมตี   การปองกัน  การตอบ

โต   การตอสูบนเวที 

ฟุตบอล 2 (Football 2 ) กติกา  กรรมการตัดสิน  การเลนในตําแหนงตางๆ   การทําประตู  

การเลนทีม  การแขงขัน 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : -         

เนื้อหา : วายน้ํา 5 (Swimming 5 ) การอบอุนรางกาย  การวายน้ํา4ทามาตรฐาน การวาย

น้ําทาวัดวา (ฟรีสไตล)  การวายน้ําทาคอตั้ง การวายกบหงาย  การวายทาตะแคง  การวายทากรรไกร  การ

เดินในน้ํา การพยุงตัวในน้ํา          

บาสเกตบอล 1 (Basketball 1 ) ประวัติความเปนมาของกีฬาบาสเกตบอล   การอบอุน

รางกาย    การรับ – สงลูก   การเลี้ยงลูกบอลต่ํา – สูง     การเคลื่อนที่  การยิงประตู    

ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1 ) ประวัติ ประโยชนของกีฬายูโด/ไอคิโด  การอบอุนรางกาย  

การลงพื้น  การเคลื่อนที่  การเขาทุม   การทุมในทายืน  ทุมในทาลม   

วอลเลยบอล 1  (Volleyball 1 )  ประวัติความเปนมาของกีฬาวอลเลยบอล การอบอุน

รางกาย   ฝกทักษะทาเตรียม  การเคลื่อนที่   พื้นฐานการอันเดอรลูก  การเซ็ท   

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : -     
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เนื้อหา : วายน้ํา 6 (Swimming 6 ) การดําน้ําลักษณะตาง ๆ   การเขาไปชวยคนจมน้ํา   ทา

ประคองผูจมน้ําเขาหาฝง  การนําผูจมน้ําขึ้นบนฝง  ลากข้ึนฝง   การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา   การแบกเขยา   

การฝายปอด   การแกไขตะคริวที่นองและฝาเทา   การกระโดดหอสูง ๑๐ เมตร   การพยุงตัวในน้ํา   

บาสเกตบอล 2 (Basketball 2 ) กฎ กติกา มารยาทการเลนบาสเกตบอล   การยิงประตู  

การปองกัน  การเคลื่อนท่ี   หลักการและวิธีการเลนบาสเกตบอล  การแขงขัน และการตัดสิน 

ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2 )  การจับลอค   การตอสูปองกันตัว   การเสริมสราง

สมรรถภาพทางกายกีฬายูโด   กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน  ความปลอดภัยในการเลนกีฬายูโด/

ไอคิโด  การตอสูแขงขัน 

วอลเลยบอล 2  (Volleyball 2 )  การเสิรฟ  การสกัดกั้นลูกบอลแบบตาง ๆ  ตําแหนงการ

ยืน   กฎกติกาการแขงขัน  การตัดสิน  การแขงขัน 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : -      

เนื้อหา : ฟุตซอล 1  (Futsal 1 ) ประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตซอล   การเดาะบอล  การ

เตะลูกดวยขางเทาดานใน  เตะหลังเทา  การหยุดบอล  การครองบอล  การเลี้ยงบอล  การเลนลูกดวย

ศรีษะ  การทําประตู   

กอลฟ 1 (Golf 1 ) ประวัติกีฬากอลฟ อุปกรณกอลฟตามกฎ ลักษณะสนามกอลฟมาตรฐาน 

การอบอุนรางกาย และยืดกลามเนื้อ การจับไม การยืน เตรียมตีการข้ึนไม  การลงไม  การสงลูก  การจบวง  

การแตงกาย มารยาทในการเลนกอลฟ  การตีลูกดวยเหล็กกลาง (8, 7, 6)   การตีลูกดวยเหล็กยาว (5, 4, 

3)   การตีลูกดวยเหล็กสั้น (S, P, 9)  

เทนนิส 1 (Tennis 1 ) ประวัติความเปนมาของกีฬาเทนนิส  การอบอุนรางกาย  การจับไม

เทนนิส การสรางความคุนเคยกับลูกเทนนิส  การเคลื่อนที่  การตีลูกโฟรแฮนด แบ็คแฮนด  การตีลูกวอล

เลย    

สมรรถภาพทางกายกาย 1  (Physical Fitness 1 ) ความหมายและองคประกอบของ

สมรรถภาพทางกาย การฝกความแข็งแรงโดยใชน้ําหนักตัวเอง  การฝกกลุมกลามเนื้อหลัง  การฝกกลุม

กลามเนื้อหนาอก การฝกกลุมกลามเนื้อไหลและแขน  การฝกกลุมกลามเนื้อขา  การฝกกลุมกลามเนื้อ

สะโพก การฝกกลุมของกลามเนื้อหนาทอง     

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : -     

เนื้อหา : ฟุตซอล 2  (Futsal 2 ) การเลนในตําแหนงตางๆ  การเลนทีม การเลนเกมรุก เกม

รับ กฎ กติกาการแขงขันและการตัดสิน  การแขงขัน 
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กอลฟ 2 (Golf 2 )  การพัตต และการตีลูกขางกรีน   การตีลูกจากอุปสรรค  ทราย และอ่ืน ๆ 

การเลือกใชอุปกรณ   การบํารุงรักษาอุปกรณ  กติกาในการแขงขัน 

เทนนิส 2 (Tennis 2 ) การเสริฟและการตบ  การเลนลูกชนิดตาง ๆ  ประเภทเดี่ยว  ประเภท

คู  การแขงขัน   กฎกติกาการแขงขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณเทนนิส 

สมรรถภาพทางกายกาย 2  (Physical Fitness 2 )  Weight Machine และ Free Weight  

การฝกความออนตัว การฝกความอดทน  การทดสอบรางกาย   

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : -         

เนื้อหา :  ตะกรอ (Takrow) ประวัติความเปนมาของกีฬาตะกรอ   การอบอุนรางกาย   

ประเภทกีฬาตะกรอ   การเลนลูกหนาเทา – หลังเทา  การเลนลูกดวยศรีษะ  การเสริฟ  การเลนทีม  กฎ 

กติกา  การเปนผูตัดสิน   การเปนผูชวยผูตัดสิน การเปนผูกํากับเสน            

แบดมินตัน (Badminton) ประวัติความเปนมาของกีฬาแบดมินตัน การอบอุนรางกาย  การ

จับแร็กเกต และสรางความคุนเคย   การตั้งทาเตรียมเลนลูกการตีลูกโฟรแฮนด แบ็คแฮนด  การเคลื่อนที่ใน

กีฬาแบดมินตัน  ลูกเสริฟ  ลูกหยอด  ลูกงัด และลูกตัดหยอดการตีลูกสวนดาด  การตีลูกแย็ป  การรับลูก

ตบ  การตีลูกตบ  การตีลูกโยนโดง (เซฟ)  มารยาทในการเขาชมการแขงขัน  การเลนประเภทเดี่ยว  การ

เลนประเภทคู การแขงขัน กฎ กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสิน การจัดการแขงขัน  

วิทยาศาสตรการกีฬา (Sports Science)  ประวัติความเปนมาของ Sport Science   

องคประกอบของ Sport Science องคประกอบของ Physical fitness Endurance  Strenght  Speed  

Agility  Flexibility  บทบาทของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกายกับการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ  

ลีลาศ  (Social Dance )  ประวัติความเปนมาของกีฬาลีลาศ  กติกามารยาทในการลีลาศ       

ประเภทของลีลาศ, ทิศทาง, การจับคู, การใชสัญญาณมือ,การเตนจังหวะบีกิน (Beguine) การเตนจังหวะ

วอลซ, (Waltz)  การเตนจังหวะ ชา ชา ชา (Cha Cha Cha) การเตนจังหวะแทงโก (Tango) 

กลุมวิชาเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : -           

 เนื้อหา : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย - สัตว พัฒนาการของมนุษย สรีรจิตวิทยา

และการรับรู สัญชาตญาณและการเรียนรู การจูงใจและอารมณ บุคลิกภาพกับการปรับตัว ความแตกตาง

ระหวางบุคคล และเชาวปญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ รวมทั้งพฤติกรรมมนุษยในสังคม 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : PC 1101                
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 เนื้อหา : ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรูและการเรียนรูทางสังคม 

แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติในสังคม กลุมและ

พลวัตกลุม รวมทั้งความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม รวมทั้งการคิดแกปญหาในกรณีศึกษา 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : -  

   เนื้อหา : ความมุงหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเปนผูนําทางทหาร พฤติกรรมของ

มนุษย คุณลักษณะของการเปนผูนํา หลักของการเปนผูนํา สิ่งชี้สอบของการเปนผูนํา ปญหาเกี่ยวกับ

ลักษณะผูนํา ลักษณะผูนําหนวยในระดับกองพันขึ้นไป ลักษณะผูนําในการรบและการศึกษาคุณลักษณะ

ผูนําในยุคปจจุบัน 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : PC 3102        

  เนื้อหา : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎีหลักการผูนํา หลักการ

ปฏิบัติตอกําลังพลและผูใตบังคับบัญชา หลักการปฏิบัติหนาที่และหลักราชการ จิตวิทยาในการปกครอง

และการบริหารงานทหาร รวมทั้งการศึกษาหลักการปกครองของพระมหากษัตริยในฐานะองคจอมทัพไทย 

และการสรางชิ้นงานที่เกี่ยวของกับการปกครอง 

 

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

  วิชาพื้นฐานบังคับ : -         

  เนื้อหา : ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู 

เทคนิคและวิธีการสอนโดยทั่วไป ขั้นการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู เครื่องชวยฝก (สอน) การ

จัดการฝก การประมาณสถานการณการฝก การกําหนดการฝกและตารางกําหนดการฝก การรักษา

มาตรฐานการฝก การคัดเลือกครูและการฝกครู ความมุงหมายในการฝกครู กรรมวิธีตอทหารใหม 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสอน 

 

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

  วิชาพื้นฐานบังคับ : PC 4103        

 เนื้อหา : การศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและการทํางาน การบริหารกําลังพลโดยการ

ประยุกตใชหลักการทางจิตวิทยา การเลือกคูครองกับการปรับตัว การรูเทาทันสื่อตาง ๆ และรูจักเลือกรับ

เนื้อหาของสื่อ สามารถวิเคราะหและตั้งคําถามกับสิ่งที่สื่อนําเสนอผานชองทางตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ

ตนเองหรือผูอื่น การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการทหาร และสามารถสรางชิ้นงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิชา

จิตวิทยาประยุกต   
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ :  - 

 เนื้อหา :  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธและการประยุกตของอนุพันธ  ปริพันธไม

จํากัดเขตปริพันธจํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ และการประยุกตของปริพันธจํากัดเขต การหาลิมิตของ

ฟงกชัน รูปแบบไมกําหนดโดยใชกฎของโลปตาล และการหาปริพันธไมตรงแบบ 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ :  MA 1001  

 เนื้อหา : ลําดับและอนุกรมอนันต  การตรวจสอบการลูเขาของอนุกรมอนันต พิกัดเชิงขั้ว 

เวกเตอร ปริภูมิสามมิติ  ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร 

และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร 

 

MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  MA 1002  

เนื้อหา  :  ฟงกชันคาเวกเตอรและการประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต ปริพันธตาม

เสนและการประยุกต แคลคูลัสของฟงกชันเวกเตอร และความรูเบื้องตนของสมการเชิงอนุพันธและการ

ประยุกต 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของแกส ของแข็ง 

ของเหลว สารละลาย จลนศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะทรานสิชันและสารประกอบโค

ออรดิเนชัน 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาเคมีท่ัวไป 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
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 เนื้อหา :  เวกเตอร แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตัม กลศาสตรของอนุภาค

และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน อุณหพลศาสตร เสียง การสั่นและคลื่น 

คลื่นเสียง 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาฟสิกสทั่วไป 1 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : หลักการเบื้องตนของแมเหล็กไฟฟา สนามแมเหล็ก สนามไฟฟา กฎของเกาส กฎของ

แอมแปร กฎของฟาราเดย วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส ทัศนศาสตร 

ฟสิกสแผนใหม 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา :  ปฏิบัติการที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาฟสิกสทัว่ไป 2 

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

MA 3004 สมการเชิงอนุพันธ (Differential  Equations)     3 (3-0-6)  

 วิชาพื้นฐานบังคับ :  MA 2003 

 เนื้อหา :  สมการเชิงเสนอนุพันธเชิงเสนแบบเอกพันธอันดับแรกและอันดับที่สองที่มีคา

สัมประสิทธิ์คงที่ สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนแบบไมเอกพันธอันดับที่สามและสูงกวาที่มีสัมประสิทธิ์คงที่ (การ

แปลงฟูริเยรและการแปลงลาปลาซ) สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธและ

การประยุกตใชความรูในขอบเขตของวิศวกรรมโยธา 

 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  -  

 เนื้อหา  :  การใชเครื่องมือเขียนแบบ การเขียนแบบตัวอักษรและตัวเลข การสรางรูปเรขาคณิต 

ทฤษฎีการเขียนแบบรูปชนิดตางๆ  การเขียนภาพฉายระนาบสองมิติ สามมิติ ภาพตัด การเขียนมิติและ

ขอความประกอบแบบ การสเก็ตแบบ ขอตกลงในการเขียนแบบรูปทรวดทรงแบบตางๆ การเขียนแบบวัสดุ

วิศวกรรมและแบบโครงสราง พื้นฐานการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ 

 

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

  เนื้อหา : โครงสรางพื้นฐานของคอมพิวเตอร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูลดวย

ภาษาระดับสูงการศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาระดับสูง หัวขอประกอบดวย การศึกษา

สวนประกอบตางๆ ของโปรแกรม การพิจารณาปญหาเพื่อทําการเขียนผังงาน และการเขียนโปรแกรมอยาง

มีระบบและเปนโครงสราง   

 

CE 3601  วัสดุวิศวกรรมและคอนกรีตเทคโนโลย ี  4 (3-3-6) 

 (Engineering Materials and Concrete Technology) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CH 1002 

 เนื้อหา : องคประกอบของคอนกรีต คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีตลอดจนวิธีการผลิต

ปูนซีเมนต ชนิดของปูนซีเมนต ปฏิกิริยาระหวางน้ํากับปูนซีเมนต คุณสมบัติของมวลรวม การทดสอบวัสดุ

ผสม สารผสมเพิ่ม คุณสมบัติคนกรีตสด การผสม ลําเลียง เทลงแบบ การอัดแนน การบมคอนกรีต กําลัง

ของคอนกรีต การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต คุณสมบัติดานกําลังอื่นๆ การออกแบบสวนผสมของ

คอนกรีต ความผันแปรของกําลังอัดในโครงสราง การเปลี่ยนรูปของคอนกรีต ความเสียหายของคอนกรีต 

และการตรวจสอบงานคอนกรีต 

 

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1  (Engineering Mechanics 1)     3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  MA 2002, PH 1003 

 เนื้อหา : การหาผลลัพธของระบบแรง  การสมดุลของระบบแรง การวิเคราะหแรงภายใน

โครงสราง (Structure and truss) ในระบบ  2 มิติ  และ 3  มิติ  จุดศูนยกลางของมวลและจุดศูนยถวง 

โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่  ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ 

 

ME 2102  กลศาสตรวิศวกรรม 2  (Engineering Mechanics 2)        3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  ME 2101  

 เนื้อหา : จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเทหแข็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 

ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม   

 

CE 3101  กําลังวัสดุ  (Strength of Materials)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  ME 2101 

 เนื้อหา : แรงและหนวยแรง ความสัมพันธระหวางหนวยแรงและความเครียดของวัตถุที่ยืดหยุน

เมื่อไดรับแรงดึง แรงเฉือน  แรงดัด  แรงบิด โดยทฤษฎีตางๆ เชน หนวยแรงและความเครียดระนาบ หนวย

แรงผสมและแผนภาพวงกลมของมอร  กฎของฮุค  อัตราสวนปวซอง  เปนตน  การเขียนแผนภาพของแรง
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เฉือนและแรงดัดในคาน  หนวยแรงเฉือนและหนวยแรงดัดบนหนาตัดคาน การโกงของคาน  ทฤษฏีการ

พังทลาย  ทฤษฏีเสา  การโกงเดาะของเสา 

 

IE 3401 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economics)    3 (3-0-6)      

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : วิธีการเปรียบเทียบ การวิเคราะหโครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร 

อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน คาเสื่อมราคา การประเมินการทดแทน การวิเคราะหจุดคุมทุน ความเสี่ยง

และความไมแนนอน การประมาณการภาษีเงินได 

 

CE 3001   การสํารวจ 1  (Surveying 1 )  3 (2-3-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  - 

 เนื้อหา : แนะนําการสํารวจและการทําแผนที่ เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ การทํางานสนาม

เบื้องตน ทฤษฎีของการวัดและความคลาดเคลื่อน การสามเหลี่ยมเบื้องตนและการปรับแกการคํานวณอาซิ

มุธอยางละเอียด การวัดระยะทาง กลองธีโอโดไลท การวัดมุม งานวงรอบและการปรับแก การทําระดับดวย

กลองระดับและการปรับแก การทําระดับตรีโกณ เสนชั้นความสูงและการใชประโยชนในงานดานตางๆ  

การสํารวจภูมิประเทศ การทําแผนที่ 

 

CE 3002  การฝกงานสํารวจ (Surveying Camp) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3001 

 เนื้อหา : การฝกงานภาคสนาม ตามหลักสูตรวิชา CE 3001 ไมต่ํากวา 80 ชั่วโมง 

 

CE 3501   ชลศาสตร  (Hydraulics)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  ME 2102 

 เนื้อหา : คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตรของของไหล จลศาสตรของการไหล สมการการ

ไหลตอเนื่อง สมการพลังงานสําหรับการไหลคงที่ โมเมนตัมและแรงที่เกิดจากการไหล  การไหลในทางน้ํา

เปด การวัดอัตราการไหล  ความคลายคลึงและการวิเคราะหมิติ การไหลภายในทอและการสูญเสียศักยอุทก 

 

CE 3502  ปฏิบัติการชลศาสตร (Hydraulics Laboratory)  1 (0-3-2) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3501  หรือเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน 

 เนื้อหา : การปฏิบัติการในหองทดลองในเรื่องคุณสมบัติของของไหล การวัดอัตราการไหล 

ทฤษฎีของเบอรนูลลี่ การหาเรยโนลนัมเบอร หาการสูญเสียศักยอุทกในทอ  การไหลของน้ําผานฝายรูป

ตางๆ  การไหลผานรูคอดแรงจากลําน้ํา (jet)  การไหลในรางน้ําเปดและระบบทอตางๆ 
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กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

CE 2301 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Geology)  2 (2-0-4) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CH 1001  

 เนื้อหา : ชนิดของดิน หินและแรธาตุและคุณสมบัติทางโครงสราง ลักษณะทั่วไปของผิวโลกและ

โครงสรางของเปลือกโลก  ขบวนการทางธรณีวิทยา  อิทธิพลของสภาพธรณีวิทยาตองานดานวิศวกรรม  

เชน  การเกิดแผนดินไหว  งานเจาะอุโมงค  งานฐานราก  และงานกอสรางอื่นๆ  ธรณีวิทยาของน้ําใตดิน

และน้ําบนดิน  สภาพทางธรณีวิทยาบริเวณอางเก็บน้ําและสันเขื่อน 

 

CE 2602  ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials  Laboratory)  1 (0-3-2) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE2601 หรือเรียนพรอมกัน 

 เนื้อหา : พฤติกรรมพื้นฐานและคุณสมบัติ แนะนําการตรวจสอบและการทดสอบวัสดุ 

วิศวกรรมโยธาประเภทตาง ๆ เชน เหล็กรูปพรรณและเหล็กเสน, ไม, ซีเมนต, มวลรวมและสวนผสม 

คอนกรีต, คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว, วัสดุการทาง และวัสดุอื่น ๆ ในงานวิสวกรรมโยธาก 

 

CE 3102  การวิเคราะหโครงสราง  (Structural Analysis)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3101 

 เนื้อหา : แบบและชนิดของน้ําหนักบรรทุกของโครงสราง การจําแนกโครงสรางแบบดีเทอรมิ

เนต และอินดีเทอรมิเนต เสถียรภาพของโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตดัดของโครงสราง

แบบดีเทอรมิเนต สถิตศาสตรรูปภาพ การวิเคราะหโครงขอหมุนและโครงขอแข็ง เสนอิทธิพลของโครงสราง

แบบดีเทอรมิเนต การขจัดเชิงมุม การโกงตัวของโครงสราง การวิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางแบบดี

เทอรมิเนตโดยวิธีโมเมนตพื้นที่ วิธีคอนจูเกต วิธีพลังงานความเครียด วิธีงานสมมุติ การวิเคราะหโครงสราง

แบบอินดีเทอรมิเนตโดยวิธีพลังงานความเครียด วิธีกระจายโมเมนต การวิเคราะหโดยวิธีประมาณ 

 

CE 3302  กลศาสตรมวลดิน (Soil Mechanics)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3101  

 เนื้อหา : โครงสรางและการกําเนิดของดิน  การเจาะสํารวจดินและการบันทึกขอมูลการสํารวจ

ดิน คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน ความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับปริมาตรของมวลดิน ขีดจํากัดแอต

เตอรเบอรก การจําแนกและการจัดประเภทของดิน  การซึมไดของน้ําในดิน แผนผังทิศทางการไหลของน้ํา

ในดิน หนวยแรงในแนวดิ่งที่เกิดภายในดิน หนวยแรงประสิทธิผล การบดอัดของดิน การทรุดตัวของดิน 

ความสามารถในการรับแรงเฉือนของดิน แรงดันดานขางของดิน เสนทางของหนวยแรงในดิน การวิเคราะห

เสถียรภาพความชันของดิน การปรับปรุงคุณสมบัติและกําลังของดิน 
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CE 3303 ปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน (Soil Mechanics Laboratory)  1 (0-3-2) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3302  หรือเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน 

 เนื้อหา : การทดสอบกลศาสตรของดินในสนามและในหองปฏิบัติการ ซึ่งเปนไปตามวิธีการ

ทดสอบแบบมาตรฐานเพื่อคํานวณหาคุณสมบัติของดินทางวิศวกรรม การทดสอบหาความชื้นในมวลดินและ

ในสนาม การเก็บตัวอยางดินในสนาม การหาขีดจํากัดแอตเตอรเบอรก ความถวงจําเพาะของดิน ความ

หนาแนนของดินในสนาม การหาขนาดคละของดิน การทดสอบความสามารถในการยอมใหน้ําไหลผาน การ

ทดสอบการบดอัดดิน การทดสอบหาคา เชน การหาคา CBR การทดสอบการทรุดตัวของดิน การทดสอบ

หากําลังของดินโดยไมมีแรงดันดานขาง การหาความสามารถในการรับแรงเฉือนโดยการกดแบบสามแกน 

การหาความสามารถในการรับแรงเฉือนโดยตรง 

 

CE 3503  วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3501 

 เนื้อหา :  การไหลในทางน้ําเปดและการออกแบบ การไหลในทอและการออกแบบระบบทอ 

การเกิดวอเตอรแฮมเมอร การเปลี่ยนแปลงแบบชาๆ โครงสรางทางชลศาสตร  อางเก็บน้ําและตะกอนใน

อางเก็บน้ํา เขื่อน ทางระบายน้ําลน  ประตูระบายน้ํา  อุโมงคผันน้ํา แองชะลอความเร็ว เครื่องจักรกลทาง

ชลศาสตร เครื่องสูบน้ําและกังหัน แบบจําลองทางชลศาสตร การระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ชุมชน 

 

CE 3901  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  (Seminar in Civil Engineering)  1 (1-0-2) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  เรียนครบทุกวิชาบังคับป 1 ถึงป 4 หรือโดยความเห็นชอบของอาจารย 

 เนื้อหา :  อบรมและรับฟงการบรรยายจากอาจารยผูสอนและวิศวกรที่ชํานาญงานโยธาในสาขา

ตางๆ อภิปรายและสัมมนาทางวิชาการกลุมที่ทําโครงการคนควาวิจัยเสนอหัวขอทางวิศวกรรมโยธา 

 

CE 4202  การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม และโครงสรางเหล็ก  4 (3-3-8) 

 (Design of Reinforced Concrete, Timber and Steel Structures)   

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3102 

 เนื้อหา : การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม โครงสรางเหล็ก ขอบัญญัติ

ในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎีตางๆ ที่ใชในการออกแบบ ทั้งทฤษฎีหนวยแรงใชงาน

และทฤษฎีกําลังประลัย วัสดุในคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมของโครงสราง

เมื่อถูกกระทําดวยโมเมนตดัด แรงเฉือน แรงบิด แรงตามแกน และแรงผสม คุณสมบัติความยืดหยุนและ

กําลังความตานทานของไม ไมอัด การออกแบบคาน องคอาคารที่รับแรงอัด แรงดึง จุดตอ ความทนทาน

และความทนไฟ ขอกําหนดและขอบังคับในการออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธี ASD และ LRFD องค

อาคารรับแรงดึงและแรงอัด การออกแบบคาน คานประกอบ การออกแบบเสา เสาประกอบ คาน-เสา การ

ออกแบบโครงหลังคา การออกแบบจุดตอดวยสลัก เกลียว หมุดย้ํา และการเชื่อม 
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CE 4401 วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3001, CE 3302 

 เนื้อหา : ประวัติการพัฒนาทางหลวง การบริหารจัดการทางหลวง กฎพื้นฐานในการวางแผน

ทางหลวงและการวิเคราะหการจราจร การออกแบบดานเรขาคณิตและการดําเนินการกอสราง การ

ออกแบบผิวทางแบบยืดหยุนและแบบแข็ง เศรษฐศาสตรและการลงทุนทางหลวง วัสดุวิศวกรรมทางหลวง 

การกอสรางและการบํารุงทางหลวง 

 

CE 4402 วัสดุวิศวกรรมการทาง (Highway Engineering Materials)  1 (0-3-2) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 4401  หรือเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน 

 เนื้อหา : ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุการทาง  ดิน  มวลรวม  แอสฟลติกคอนกรีต การ

ออกแบบสวนผสมแอสฟลติกคอนกรีต  การปรับปรุงคุณภาพดินสําหรับงานทาง  การทดสอบวัสดุสําหรับ

งานทางในหองปฏิบัติการ  การทดสอบงานทางในสนาม 

 

CE 4504  การประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล   3 (3-0-6) 

 (Water Supply and Sanitary Engineering)  

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3503 

 เนื้อหา : ปริมาณน้ําใชและน้ําทิ้ง หลักการผลิตน้ําประปา การแจกจายน้ํา การระบายน้ําฝน

และน้ําทิ้ง  ชลศาสตรของทอระบายน้ํา  การออกแบบทอระบายน้ําฝนและน้ําทิ้ง  การควบคุมคุณภาพน้ํา   

การกําจัดน้ําเสียในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม  เครื่องสูบน้ําและสถานีสูบน้ํา  สุขาภิบาลและการเดิน

ทอในอาคาร ระบบจัดการขยะมูลฝอย 

 

CE 4603 การประมาณราคา เทคนิคการกอสรางและการบริหาร  3 (3-0-6) 

 (Cost Estimation, Construction Techniques and Management)    

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  โดยความเห็นชอบจากอาจารย 

 เนื้อหา : รูปแบบการจัดทําโครงการ การจัดองคกร สถานที่กอสราง การวางแผนโครงการการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เครื่องจักรกลในงานกอสราง วิธีการวางแผนแบบวิกฤต การจัดการทรัพยากร การวัด

อัตราความกาวหนาของงานวิกฤต สัญญากอสรางและขอเสนอ กฎหมายและระเบียบควบคุมการกอสราง 

ความปลอดภัยในการกอสรางและระบบควบคุมคุณภาพ 

   

CE 4902  โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 1   1 (1-1-3) 

 (Senior Seminar and Research Project 1)  

  วิชาพื้นฐานบังคับ : เรียนครบทุกวิชาบังคับป 1 ถึงป 4  หรือโดยความเห็นชอบของอาจารย 
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 เนื้อหา : อบรมและรับฟงการบรรยายจากอาจารยผูสอนและวิศวกรที่ชํานาญงานโยธาในสาขา

ตางๆ อภิปรายและสัมมนาทางวิชาการ กลุมที่ทําโครงการคนควาวิจัยเสนอหัวขอทางวิศวกรรมโยธา หรือ

ไดรับการมอบหมายโดยกองวิชา การทําโครงการนี้อาจารยที่ปรึกษาเปนผูกํากับดูแล นักเรียนนายรอยสง

ขอเสนอโครงการและสัมมนากอนเริ่มโครงการ อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําในเรื่องตางๆเชน การนิยาม

ปญหา การประเมินวิชาการแบบตางๆ การวางแผนโครงการทั้งในเรื่องเวลาและงบประมาณ  รายงาน

โครงการคนควาขั้นตนและเสนอในที่ประชุม 

 

CE 4903  โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา  2  1 (1-1-3)  

 (Senior Seminar and Research Project 2)  

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  - 

 เนื้อหา : ศึกษาและทํารายงานตอจากหัวขอที่ไดเสนอใน  CE 4902 ทํารายงานฉบับสมบูรณ  

และเสนอในท่ีประชุม 

 

CE 5203 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)  4 (3-3-8) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 4202 หรือเรียนในภาคการศึกษาเดียวกัน 

 เนื้อหา : หลักการขององคอาคารคอนกรีตอัดแรง  คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานคอนกรีตอัด

แรง  การสูญเสียแรงอัดในคานคอนกรีตอัดแรง  ขอกําหนดเกี่ยวกับหนวยแรงที่ยอมใหสําหรับวัสดุ   การ

วิเคราะหหนวยแรงที่เกิดขึ้นในคานคอนกรีตอัดแรง  การออกแบบคานเพื่อตานโมเมนตดัด แรงเฉือนและ

แรงบิด การแอนตัวของคานในชวงน้ําหนักบรรทุกปกติ  กําลังประลัยของคาน  การออกแบบคานประกอบ 

คานตอเนื่อง  แผนพื้นสําเร็จรูป  การออกแบบเสาเข็มและการฝกปฏิบัติการออกแบบงานคอนกรีตอัดแรง 
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กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

CE 5003  การสํารวจ 2 (Surveying 2)  3 (2-3-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3001 

  เนื้อหา : การสํารวจเพื่อการกอสราง การระดับพิเศษและการปรับแก การวางโคงทางดิ่งและ

โคงทางราบชนิดตางๆ การยกโคง การสํารวจดวยวิธีสเตเดีย การเขียนเสนชั้นความสูง การสํารวจเสนทาง

และการวางแนวเบื้องตน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาพถายทางอากาศ การสํารวจขอมูลจากระยะไกล

เบื้องตน การกําหนดตําแหนงโดยวิธีดาราศาสตร เสนโครงแผนที่ระบบ UTM แผนที่ภูมิประเทศ การใชเข็ม

ทิศประกอบแผนที่ภูมิประเทศ 

 

CE 5103 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ   3 (3-0-6) 

 (Matrix Analysis of Structures)  

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3102 

 เนื้อหา : ทบทวนการวิเคราะหโครงสรางพื้นฐาน พื้นฐานการแกปญหาโดยวิธีเฟลกซิบิลิตีและ

สติฟเนส   การวิเคราะหโครงขอหมุน  โครงขอแข็งโดยวิธีเมตริกซ   องคอาคารรูปโคงและโครงสรางอื่นๆ  

กลาวนําถึงระบบคอมพิวเตอรและเทคนิคการเขียนโปรแกรมสําหรับงานดานวิศวกรรมโครงสราง 

 

CE 5104 วิธีไฟไนทอีลีเมนตในงานวิศวกรรม    3 (3-0-6) 

 (Finite Element Method in Engineering Works) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 4103 

 เนื้อหา : ศึกษาวิธีการไฟไนทอีลีเมนต  การพัฒนาของวิธีไฟไนทอีลีเมนตในเรื่อง การแบง

โครงสรางเปนอีลีเมนตตางๆ รูปรางของอีลีเมนต การหาคาโดยวิธีประมาณและแบบแผนอินทิเกรชั่นเชิง

ตัวเลข  การประยุกตใชกับโครงสรางทั่วไป การประยุกตกับปญหาวัสดุยืดหยุนแบบ 2 มิติและแบบ 3 มิติ 

เทคนิคและการแกปญหาสมการที่ไมเปนเชิงเสน 

 

CE 5204  การออกแบบสะพาน (Bridge Design)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 4202  

 เนื้อหา : ทฤษฎีการกระจายน้ําหนักบรรทุกและการประยุกตสะพาน จุดรองรับแบบธรรมดาซึ่ง

กอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กกลาและคอนกรีตอัดแรง สะพานแบบอินดีเทอรมิเนต วิธีรับน้ําหนัก

ประลัย เศรษฐศาสตรในงานสะพาน 

 

CE 5205  การออกแบบอาคารสูง (Building Design)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 4202  
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 เนื้อหา : การวางรูปแบบทางสถาปตยกรรม การกําหนดน้ําหนักบนสวนตางๆของโครงสราง 

การคํานวณออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตางๆ ระบบโครงสราง ระบบพื้น การวิเคราะหเฟรม 

(Frame Analysis) การทํางานระหวางเฟรมกับผนัง (Frame & Wall Interaction)  ผนังรับแรงเฉือน 

(Shear Wall)  ระบบสุขาภิบาลสําหรับอาคารสูง ฐานรากสําหรับอาคารสูง 

 

CE 5304  กลศาสตรมวลดินประยุกต (Applied Soil Mechanics)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3302 

 เนื้อหา : ความดันในดิน เสถียรภาพของความลาดชันของดิน การออกแบบโครงสรางกันดิน 

โครงสรางใตดิน ความสามารถรับแรงกดของดิน การออกแบบฐานราก การวิเคราะหการทรุดตัวของฐาน

ราก การปรับปรุงและการแกไขฐานราก 

 

CE 5305  วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3302 

 เนื้อหา : การนําเอากฏทางกลศาสตรของดินไปวิเคราะหและออกแบบฐานราก  ดินกับงานฐาน

รากฐานรากแบบตื้น  ฐานรากแบบลึก  เสาเข็มชนิดตาง ๆ และการทดสอบ  การวิเคราะหการทรุดตัวของ

ฐานราก  การคํานวณหาขนาดแรงที่รับได  โครงสรางใตดิน  การปรับปรุงและการแกไขฐานราก หัวขอ

พิเศษทางวิศวกรรมฐานราก 

 

CE 5403 วิศวกรรมขนสง  (Transportation Engineering)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3001 

 เนื้อหา : ประวัติ ผลทางเศรษฐศาสตร ลักษณะการจราจรของระบบขนสง ศึกษาการออกแบบ  

การวางแผน การพัฒนาและกฎขอบังคับสําหรับการขนสงทั้งทางถนน  ทางน้ํา  ทางรถไฟ  ทางอากาศ  

ทางทอและอื่นๆ  บทบาทของวิศวกรในการวางแผน  ออกแบบและดําเนินงาน  สิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับการขนสงปญหาการจราจร และวิธีการแกไข 

  

CE 5505  อุทกวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Hydrology)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3501 

 เนื้อหา : วัฏจักรของน้ํา การหมุนเวียนของอากาศ การเกิดฝนตก การซึมของน้ําสูพื้นดิน การ

ระเหย  และการคายน้ํา การวัดปริมาณน้ําฝน  การไหลตามผิวดิน น้ําทา ความสัมพันธของน้ําฝนกับน้ําทา  

การแจกแจงความถี่ของน้ําฝนและน้ําทา  กราฟน้ําทาและการวิเคราะห  กราฟน้ําทาหนึ่งหนวย  การ

ประมาณปริมาณฝนเพื่อใชในการออกแบบ และพยากรณน้ําหลาก การวิเคราะหการเคลื่อนที่ของน้ําหลาก 

น้ําใตดิน 
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CE 5506  วิศวกรรมแหลงน้ํา (Water Resources Engineering)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ :  CE 5505 

 เนื้อหา : ความรูเบื้องตนของวิศวกรรมแหลงน้ํา  พื้นที่ลุมน้ําและการจัดการพื้นที่ลุมน้ํา แหลง

น้ําบนดินและน้ําใตดิน วิธีการวางแผนและพัฒนาแหลงน้ํา เศรษฐศาสตรของวิศวกรรมแหลงน้ํา การ

ออกแบบและศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา  ระบบน้ําประปาและการบําบัดน้ําเสียเบื้องตน 

การชลประทานเบื้องตน  การออกแบบน้ําทวมและการบรรเทาอุทกภัย 

 

CE 5507 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมเบื้องตน  3 (3-0-6) 

 (Introduction to Environmental Engineering) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา :  ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมลภาวะตาง  เชน  มลภาวะทางน้ํา  อากาศ ขยะมูล

ฝอย ของเสียที่มีพิษรุนแรงอื่นๆ  ผลกระทบของมลภาวะตอสภาพสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ สังคม และดาน

อื่นๆ ระบบและการทํางานของระบบบําบัดตางๆ ที่เกี่ยวของ  การออกแบบ  การจัดการและกฎหมาย

สิ่งแวดลอม กรณีศึกษาสถานการณสิ่งแวดลอมของโลกและประเทศไทย 

 

CE 5508 วิศวกรรมชายฝง (Coastal Engineering)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  CE 3501 

 เนื้อหา :  ทฤษฎีคลื่นพื้นฐาน เทคนิคการทํานายคลื่น การไหลเวียนของน้ําในทะเล ผลกระทบ

จากแรงเนื่องจากธรรมชาติของพายุฝน การเปลี่ยนแปลงของคลื่นเมื่อมาถึงชายฝงทะเล  กัดเซาะและการ

เคลื่อนตัวของชายฝงทะเล  การออกแบบเขื่อนปองกันคลื่นและเขื่อนปองกัน ชายฝงทะเล มลภาวะบริเวณ

ใกลชายฝงทะเลและมหาสมุทร 

 

CE 5509 การบริหารความเสี่ยงในการขนสงทางทะเล  3 (3-0-6) 

 (Risk Management in Maritime Transportation)  

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  - 

 เนื้อหา : ความรูเบื้องตนในการขนสงทางทะเล ระบบในการขนสงทางทะเล รวมถึงทาเรือและ

เรือขนสงสินคา เครือขายการขนสง ภาพรวมความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง 

การคํานวณความเสี่ยงดวยวิธีทางสถิติ การวิเคราะหการตัดสินใจ การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน การ

วิเคราะหอุบัติเหตุ การเตรียมการและการจัดการในสภาวะฉุกเฉิน การบริหารความปลอดภัย 

 

CE 5510  การพฒันาและการวางแผนทาเรือ (Port Planning and Development)  3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  -  
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 เนื้อหา :  ประวัติความเปนมา  แนวความคิด  ในการออกแบบทาเรือ  การบริหารและการ

จัดการในทาเรือเครื่องมือและอุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในทาเรือ  ระบบการดําเนินงาน การบรรจุและการ

ขนถายสินคาภายในทาเรือ  การบริหารจัดการความเสี่ยง  แนวทางการพัฒนาทาเรือแบบยั่งยืน 

 

CE 5904  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา (Special Topics in Civil Engineering)   3 (3-0-6) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ  :  โดยความเห็นชอบของอาจารย 

  เนื้อหา : ศึกษาถึงพัฒนาการใหมๆในโครงงานวิศวกรรมโยธาตามความเหมาะสมในเวลานั้นโดย

จะทําการเลือกหัวขอที่นาสนใจ 

 

กลุมวิชาทหาร 

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

 กองทัพบกและเหลาทหาร  

              (Organization of the Royal Thai Army and Army Branches) 

ศึกษาเก่ียวกับภารกิจ การจัดสวนราชการ และเหลาทหารของกองทัพบก  บทบาทและพันธกิจ

ของเหลาทหารของกองทัพบก  ทั้งในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงที่ตั้งของหนวยทหาร และความรู

เบื้องตนของเหลาทหารของกองทัพบก 

 การติดตอสื่อสาร (Communications)  

    ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนของการติดตอสื่อสาร การปฏิบัติงานของศูนยขาว การรักษา

ความปลอดภัยในการสื่อสาร ระเบียบการวิทยุโทรศัพท หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การสื่อสารประเภทสาย 

การสื่อสารประเภทวิทย ุ

 ชางสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย (Sapper,  Explosives and Demolitions) 

 ศึกษาหลักการเบือ้งตนเกี่ยวกับ ปอมสนาม การเลือกท่ีมั่นและท่ีตั้งอาวุธเรงดวน ที่ตั้งอาวุธแบบ

ประณีต คู การสรางคูและการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสรางเครื่องกีดขวางตอตานบุคคล เครื่อง

กีดขวางตอตานยานเกราะ การพรางบุคคล ปอมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ตั้งกองบัญชาการ

และตําบลสงกําลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะและการทํางาน

ของทุนระเบิดและกับระเบิดการติดตั้งและการรื้อถอนกับระเบิด การตรวจคนและการรื้อถอนทุนระเบิด

หรือกับระเบิด และการผานสนามทุนระบิด 

 อาวุธประจํากาย (Individual Weapon System) 

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางาน

และการใชงาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบํารุง การแกไขเหตุติดขัด 

การใชศูนย การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย การตั้งศูนยรบ ทายิง ของอาวุธ

ประจํากายและอาวุธเพื่อความมุงหมายพิเศษ และการยิงปนดวยกระสุนจริง 
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 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและสวนสําคัญ ขีดความสามารถและการใช ลักษณะในการ

ทํางานของลูกระเบิดขวางและพลุสัญญาณ หลักพ้ืนฐานการฝกการขวางลูกระเบิดขวาง 

 การปฐมพยาบาลและสุขศาสตรทหาร 

 (Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and  Military Hygiene)  

 ศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตรทหารที่จําเปน สําหรับการใชชีวิตประจําวันและในสนามรบ อยาง

ปลอดภัยจากเชื้อโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บตาง ๆ ตลอดจนสามารถชวยเหลือเบื้องตนใหกับตนเอง

และเพ่ือนทหารที่อยูในสนามรบได 

 

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

 การขาวเบื้องตน (Basic Military Intelligence)  

               ศึกษาเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ การรักษาความลับของทางราชการ  การรักษา

ความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  เอกสาร  สถานที่  การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย  

และการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการดําเนินการรับ-สงขาว  

    แผนที่ (Land Navigation)  

              ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณตาง ๆ ในแผนที่ ระบบกริดทางทหาร และ

วิธีการอานคาพิกัด สัญลักษณทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค การฝก

วิเคราะหภูมิประเทศบนแผนที่ประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติกและการใชงานประกอบแผนที่ การ

เดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบตาง ๆ การใชแผนที่และเข็มทิศประกอบภูมิประเทศ การเดินแผนที่ประกอบ

ภูมิประเทศ การกําหนดจุดที่อยูของตนเองและที่หมาย เครื่องหมายทางทหาร แผนบริวาร การศึกษา

เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใชในการหาพิกัดดวยดาวเทียม 

 บุคคลทําการรบและการฝกทางยุทธวิธี (Soldier Combat Skills and Tactics) 

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การพรางและการสรางที่ม่ันรบ การรายงานขาวสารและการ

จําแนกอาวุธยุทโธปกรณฝายเราและฝายขาศึก บุคคลทําการรบในเวลากลางวันและกลางคืน การฝกบุคคล

เบื้องตนทางยุทธวิธี หนาที่เฉพาะทางเทคนิค 

 สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร 

 (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Warfare)  

 ศึกษาเก่ียวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางดาน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร (คชรน.) มีความรูใน

ดานการปองกันทางการแพทย การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน. และ อาวุธเพลิง 

 การปฏิบัติการขาวสารเบื้องตน 

 (Principle of Information Operation) 

 ศึกษาเกี่ยวกับนิยามและองคประกอบของ การปฏิบัติการขาวสาร พื้นฐานดานการขาวและ

วงรอบ  ขาวกรอง การปฏิบัติการขาวสารตอภัยคุกคามรูปแบบใหมในยุคดิจิทัล มีความรู ความเขาใจและ

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

             อาวุธประจําหนวย หลักยิงและการตรวจการณ  

             (Unit Weapon Systems and Fire Control) 

 ฝกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางาน

และการใชงาน  ประเภทและชนิดของกระสุน  การถอดประกอบ  การปรนนิบัติบํารุง การแกไขเหตุติดขัด 

การฝกใชกลองเล็งและเครื่องเล็ง การฝกหนาที่พลประจําปนและพลประจําเครื่องยิงของอาวุธประจําหนวย 

และอาวุธตอสูรถถัง 

 ปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศยาน 

    (Field Artillery and Air Defense Artillery) 

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารปนใหญ คุณลักษณะของทหารปนใหญสนาม การจัด

หนวยทหารปนใหญในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปนใหญสนาม การจัดทหารปนใหญสนาม

เขาทําการรบ การบังคับบัญชาและการควบคุม การตรวจการณของทหารปนใหญและศัพทที่ใชในสวนยิง 

               ภารกิจและการจัดหนวยทหารปนใหญตอสูอากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับ

บัญชาของหนวยทหารปนใหญตอสูอากาศยาน ระบบปองกันภัยทางอากาศของประเทศไทย ศูนยตอสู

ปองกันภัยทางอากาศกองพันทหารปนใหญตอสูอากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณปนใหญตอสูอากาศยาน

ของกองทัพบกไทย ระบบเรดาหในการปองกันภัยทางอากาศของกองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน และ

อาวุธนําวิถีตอสูอากาศยาน 

 

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

 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู (Infantry Rifle Squad Tactics)  

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหลาทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ 

ระเบียบการนําหนวยและการออกคําสั่งในระดับหมูปนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ (OCOKA) และแงคิด

ทางทหาร (METT-T) การฝกทําการรบ หมูและหมวดปนเล็กในการรบขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานรวมกับ

เฮลิคอปเตอร 

 ทหารมาและการใชอาวุธยุทโธปกรณ   

 (Cavalry and Weapon Systems Employment) 

 ศึกษาเก่ียวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบงประเภท คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และหลักนิยม

ของเหลาทหารมา การจัดกองพลทหารมา  กรมทหารมามาตรฐาน กองพันทหารมารถถัง กองพันทหารมา

บรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารมาลาดตระเวน รวมทั้ง ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถ

ของยานรบในเหลาทหารมา การขี่มาเบื้องตน หลักยิงและตรวจการณ พลประจํารถถัง และอาวุธตอสูรถถัง

ขนาดกลาง 

 จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติการขาวสาร  



ค - 25 

 

 (Psychology communication for information operation) 

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติการขาวสาร 

จิตวิทยากับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย  อิทธิพลของจิตวิทยาที่มีตอการสื่อสารและการปฏิบัติการ

ขาวสารการประยุกตใชจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติการขาวสาร  

 

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

 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle Platoon Tactics)  

 ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัดหนวยของหมวดปนเล็ก  และ หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 

มิลลิเมตร ในกรอบของกองรอยอาวุธเบา ระเบียบการนําหนวยและคําสั่งยุทธการระดับหมวดปนเล็ก  การ

แกไขปญหาในภูมิประเทศจําลอง การรบดวยวิธีรุก การรบดวยวิธีรับ การรบดวยวิธีรนถอย ทหารราบยาน

เกราะ การปฏิบัติงานรวมกับเฮลิคอปเตอร การลาดตระเวน   

             ประวัติศาสตรการสงครามสากล (Tnternational History of the Military Art)  

                ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตรการสงครามสากล  พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช  แมทัพฮันนิบาล 

แมทัพจูเลียสซีซาร จักรพรรดิเจงกิสขาน พระเจาเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโปเลียนโปนาปารด 

สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเกาหลี สงครามอาวเปอรเซีย การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ

รวมกับสหประชาชาต ิ

 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 

 ศึกษาเก่ียวกับ นิยาม องคประกอบ และความสําคัญของการรูเทาทันสื่อ ความสัมพันธระหวาง

การรู เทาทันสื่อและการรูเทาทันสารสนเทศ ประโยชนของการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศในงานการ

ปฏิบัติการขาวสาร และยุทธศาสตรสําหรับการสื่อสารของประชาชนดวยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม 

 

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

 ยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics)  

 ศึกษาเก่ียวกับ  หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวดทหารมา ทั้ง 3 ประเภท ไดแก ยุทธวิธี

ของ หมวดรถถัง, หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารมาลาดตระเวน ในการเขาตี ตั้งรับ และ

รนถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารมาลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังปองกัน และเฝาตรวจ 

รวมทั้งการปฏิบัติของกองรอยชุดรบ 

 ภูมิศาสตรทหาร (Military Geography) 

  ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติ  ซึ่งจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติการ

ทางทหาร รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนในพื้นที่ของแตละกองทัพภาค และชองทางที่สําคัญตามแนวชายแดน

ที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน 

 ประวัติศาสตรการสงครามไทย (Thai History of the Military Art)  
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 ศึกษาเก่ียวกับความเปนมาของชนชาติไทยและการทหารยุคตาง ๆ ยุทธศาสตรและยุทธวิธีของ

ไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย 

หลักการรบ ตําราพิชัยสงคราม และการสงครามครั้งสําคัญ ๆ ของไทย การเสียดินแดน ประวัติบุคคลสําคัญ 

แมทัพนายกอง การดําเนินกลยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม การพัฒนายุทธวิธีและ

อาวุธยุทโธปกรณ ตลอดจนแนวความคิดในการทําสงครามของนักรบในอดีต  

 

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

 เหลาสนับสนุนการรบ (Combat Support Branches) 

 ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจทางยุทธวิธีของปนใหญสนาม และการจัดปนใหญสนามเขาทําการรบ 

ภารกิจทางยุทธวิธีของ ปนใหญตอสูอากาศยานและการจัดหนวย ปนใหญตอสูอากาศยานของ กองทัพบก

ไทย การปฏิบัติการของทหารชางในการสนับสนุนการรบดวยวิธี รุก รับ รนถอย และการจัดหนวยของทหาร

ชาง และมีความรูในเรื่องกองพันทหารสื่อสารกองพล กองพันทหารสื่อสารกองทัพภาค หลักนิยมการสื่อสาร 

และการปฏิบัติการสื่อสารทางยุทธวิธีของกองพล การสนับสนุนทางการสื่อสาร 

 เหลาสนับสนุนการชวยรบรบ (Combat Service Support Branches) 

 ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารขนสง และทหารสารวัตร ในเรื่อง

ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ คุณลักษณะอาวุธยุทโธปกรณ และบทบาทของเหลา 

 การปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations Branch) 

 ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร หลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ ปจจัยที่มี

ผลกระทบตอการปฏิบัติการของหนวยรบพิเศษ บทบาทของหนวยรบพิเศษ สงครามนอกแบบ การปองกัน

และการปราบปรามการกอความไมสงบ การตอตานการกอการราย การปฏิบัติการจิตวิทยา ภารกิจ การจัด 

ขีดความสามารถ และการควบคุมและบังคับบัญชาของหนวยรบพิเศษ 

 ทหารเรือ ทหารอากาศ และหนวยงานความม่ันคง 

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

 ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด โครงสรางกองทัพเรือ ศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือและภารกิจ 

การจัด โครงสรางกองทัพอากาศ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้งการดําเนินงานของหนวยงานดาน

ความมั่นคงอ่ืน ๆ 

 การปฏิบัติการขาวสารและสงครามลูกผสม  

 (Information operation & Hybrid warfare)   

 ศึกษาเกี่ยวกับ นิยามและองคประกอบของสงครามลูกผสม ความสําคัญและความสัมพันธของ 

3 องคประกอบสําคัญของสงครามลูกผสม กรอบการวิเคราะหสถานการณที่เขาขายเปนสงครามลูกผสม 

การประยุกตใชกรอบการวิเคราะหสงครามลูกผสมเพื่อใชในการปฏิบัติการขาวสาร และความสัมพันธ

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

 ฝายอํานวยการ (Staff Study) 

 ศึกษาเก่ียวกับ การจัดและการดําเนินงานของฝายอํานวยการในระดับกองพัน หนาที่และความ

รับผิดชอบของฝายอํานวยการทุกสายงาน การบันทึกและการปฏิบัติตอหนังสือราชการ เพียงพอใหสามารถ

ทํางานประสานระหวาง หมวด กองรอย กองพันได 

 ความม่ันคง (Security) 

 ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคง ความหมายและองคประกอบของความมั่นคงแหงชาติ องคกรที่

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ พลังอํานาจ และผลประโยชนแหงชาติ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ 

ความสัมพันธระหวางความมั่นคงแหงชาติกับยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรทหาร ภัยคุกคามตอความ

มั่นคงในรูปแบบตาง ๆ หลักการและการดําเนินงานของการตอสูเบ็ดเสร็จ ทราบถึงหลักการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม และการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดําริพอเพียง โดยสามารถนํามา

ประยุกตใชเพื่อเปนแนวทางในการรับราชการ 

 การเขียนและบรรยายสรุปทางทหาร (Military Briefing and Writing) 

 ศึกษาเกี่ยวกับความมุงหมาย  การทําโครงรางการบรรยายสรุป  แนวทางการเขียน  และการบรรยาย

สรุปทางทหาร การบรรยายสรุปขาวสาร การบรรยายสรุปขอตกลงใจ การบรรยายสรุปภารกิจ  การบรรยายสรุป

ของฝายอํานวยการ และเทคนิคการบรรยายสรุป  

 

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

 การสงกําลังบํารุง (Logistics) 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักพื้นฐาน และ นโยบายการสงกําลังบํารุงของกองทัพบกไทยในปจจุบัน ภารกิจ การ

จัดหนวยสงกําลังบํารุงในกองทัพบกไทยโดยสังเขป  ระเบียบ  คําสั่ง  ที่เกี่ยวของกับการสงกําลังบํารุงที่ตองใช

ปฏิบัติในระดับกองพันทหารราบ แนวทางการปฏิบัติของผูบังคับหมวด ในเรื่องการสงกําลังบํารุง  การสงกําลัง

บํารุงในสถานการณรบตาง ๆ และขบวนสัมภาระ 

 การตอตานสงครามลูกผสมจากการวิเคราะหปจจัยดานความมั่นคง  

 (Countering Hybrid Warfare: MPECI analysis) 

 ศึกษาเกี่ยวกับ นิยาม แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานความมั่นคงดาน การทหาร การเมือง พลเรือน 

เศรษฐกิจ และขอมูลขาวสาร หลักการวิเคราะหปจจัยดานความมั่นคง การวิเคราะหและการประยุกตใชหลักการ

ตอตานสงครามลูกผสม ในกรณีศึกษาเกี่ยวกับสงครามลูกผสมทั้งในประเทศและตางประเทศดวยปจจัยดานความ

มั่นคง ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 หนวยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics) 

 ศึกษาเกี่ยวกับชุดปฏิบัติการขนาดเล็กของหนวย มีความเขาใจในการดําเนินการ วิธีการปฏิบัติ 

และข้ันการปฏิบัติการพิเศษ เมื่อไดรับมอบภารกิจจากหนวยเหนือไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

ภารกิจ 
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 ระเบียบงานสารบรรณ และสิทธิกําลังพล (Adjutant General Basics) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ ประเภทงานหนังสือราชการ การเก็บรักษา 

ยืม และทําลายหนังสือราชการ การจัดทําหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และชั้นความลับ การรางและ

บันทึกหนังสือราชการ การสําเนาและแจกจาย สิทธิของกําลังพลดานการเงิน การเบิก – จายเงิน สวัสดิการของรัฐ 

และ การเบิก – จายเงินอื่น 

 

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

 การศึกษาความรูของเหลาทหาร (Army Branches) 

 การฝกและศึกษาความรูพื้นฐานของเหลา ทหารราบ ทหารมา ทหารปนใหญ ทหารชาง ทหารสื่อสาร 

ทหารขนสง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการขาว และทหารแผนที่ เพื่อใชเปนความรู

พื้นฐานเบื้องตนในการรับราชการในเหลาที่เลือกรับราชการ             

 

MS 5011 วิชาทหาร 11 (Military Science 11)  2 สัปดาห 

 การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาค (Study Visit to Army Areas) 

 การศึกษาดูงานในหนวยระดับกองทัพภาค และหนวยขึ้นตรงของกองทัพภาค  ทั้งหนวยในที่ตั้งปกติ 

หนวยที่ปฏิบัติราชการสนาม หนวยสวนภูมิภาค และหนวยสงกําลังบํารุง  รวมถึงการศึกษาดูงานของเหลาทัพอื่น 

ทั้งกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหนวยงานราชการ รวมถึงสถานที่สําคัญในพื้นที ่

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ง 
ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ว่าด้วย 
การศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา 

นักเรียนนายร้อย 
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ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอยพ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย

การศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย ใหมีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคลองกับ

นโยบายกองทัพบก จึงกําหนดระเบียบไว ดังนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการศึกษาและการให

รางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๘” 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ ๓ บรรดา  คําสั่งระเบียบ  หรือขอบังคับใดในเรื่องการศึกษาของนักเรียนนายรอยที่

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดกําหนดไวแลว แตขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกนักเรียนนายรอยที่เขารับการฝก ศึกษา และอบรมตามหลักสูตร

ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ขอ ๕ ให รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผูที่มีอํานาจหนาที่พิจารณา

เสนอแนะ ทําการแทน และสั่งการในนามของ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใน

เรื่องท่ีเกี่ยวกับการฝก ศึกษา และอบรม เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

 

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

 

 ขอ ๖ เพื่อใหบรรลุภารกิจ การฝก ศึกษา และอบรมแกนักเรียนนายรอย จึงใชระบบการศึกษา

แบบชั้นป  โดยหนึ่งปการศึกษา ประกอบดวย ๒ ภาคการศึกษา และ ๑ ภาคการฝก ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

 ๖.๑ นักเรียนนายรอยทุกนายตองศึกษารายวิชาที่กําหนดไว ในแนวทางการศึกษาของแตละ

ภาคการศกึษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ๖.๒ นักเรียนนายรอยที่ศึกษาผานเกณฑที่กําหนดครบทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา และไม

ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาเกณฑท่ีกําหนดจะไดเลื่อนชั้นสูงขึ้น  
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 ๖.๓ นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษารายวิชาใดไมผานเกณฑที่กําหนด สามารถขอปรับ

อักษรระดับไดในเวลาที่กําหนด     

 ขอ ๗ การจัดภาคการศึกษา ใหกระทําดังนี ้

    ๗.๑ ภาคการศึกษา แบงเปน ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย  แต

ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 

    ๗.๒ ภาคการฝก มีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ สัปดาห หรือมีชั่วโมงการฝกรวม

เทียบเทา ๘ สัปดาห 

 ขอ ๘ การนับหนวยกิตใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 

    ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาการศึกษาในหองเรียน ๑  ชั่วโมงตอสัปดาหตลอด

ภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

    ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาปฏิบัติ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค

การศึกษาที่มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

    ๘.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลา ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด

ภาคการศึกษา ที่มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 

    ๘.๔ การนับหนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาที่มีระยะเวลานอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับ

จํานวนชั่วโมงตามสัดสวน โดยยึดถือวิธีการนับหนวยกิตจากระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห เปน

หลัก 

 ขอ ๙ การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ใหกระทํา

ดังตอไปนี ้

    ๙.๑ การกําหนดอักษรระดับและระดับคะแนน ใหใชขอกําหนดตอไปนี้ 

    ผลการศึกษา อักษรระดับ ระดับคะแนน 

     ดีเลิศ  A  ๔.๐ 

     ดีมาก  B+  ๓.๕ 

     ดี  B  ๓.๐ 

     คอนขางด ี  C+  ๒.๕ 

     พอใช  C  ๒.๐ 

     ออน  D+  ๑.๕ 

     ออนมาก  D  ๑.๐ 

     ตก  F  ๐.๐ 

     ไมสมบูรณ  I 

     ถอนตัว  W 

     รวมฟง  AU 

     ผาน  P 

     ไมผาน  N 
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    ๙.๒ การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ใหใชสูตรในการคํานวณ ดังตอไปนี ้

    คะแนนคุณภาพ  =  ระดับคะแนน x จํานวนหนวยกิต 

    ระดับคะแนนเฉลี่ย  =  
ตนวนหนวยกิผลรวมของจํา

แนนคุณภาพผลรวมของคะ
 

 

    ๙.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่ง

คํานวณจากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

    ๙.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณ

จากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในปการศึกษานั้น 

    ๙.๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุก

รายวิชาที่ไดศึกษาตั้งแตเริ่มตนการศึกษาตามหลักสูตร 

 

 

หมวด ๒ 

การจัดการศึกษา 

 

 ขอ ๑๐ ในดานการบริหารการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบบริหารการศึกษาตาม

ระบบและหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหไดมาตรฐาน โดยใหยึดถือแนวทาง

ตอไปนี้ 

      ๑๐.๑ จัดแบงนักเรียนนายรอยเพื่อการฝก ศึกษา และอบรม ออกเปน ๕ ชั้นป โดย 

ในแตละชั้นปใหจัดแบงออกเปนชั้นตอนเรียน ตอนละไมเกิน ๓๐ นาย 

      ๑๐.๒ การจัดแบงชั้นตอนเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนนายรอยเกินกวา ๓๐ 

นาย จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

      ๑๐.๓ การรวมชั้นตอนเรียนหรือแยกชั้นตอนเรียนโดยที่มีนักเรียนนายรอยเกิน

กวา หรือนอยกวา ๓๐ นาย  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก ผูอํานวยการสวนการศึกษา  

ผูอํานวยการ  สวนวิชาทหาร  หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค ที่รับผิดชอบ

รายวิชานั้น 

      ๑๐.๔ การจัดนักเรียนนายรอยเขาชั้นเรียนเพื่อทําการฝก ศึกษา และอบรม 

จะตองดําเนินการใหเปนไปตามเวลาที่ไดกําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา และอบรม ประจําวัน

อยางเครงครัด 

      ๑๐.๕ การตรวจโรคประจําวันตามปกติของนักเรียนนายรอย ใหดําเนินการกอนหรือ

หลังตารางการฝก ศึกษา และอบรม ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

      ๑๐.๖ การนํานักเรียนนายรอยไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ สมควรกระทํา

ในสัปดาหการดูงานที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษาประจําปของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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      ๑๐.๗ การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ใหแกนักเรียนนายรอย หรือการนํานักเรียน 

นายรอยไปรวมในกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่มีผลเสียตอเวลาการฝก ศึกษา และอบรม ของนักเรียนนายรอย

จะกระทําไดตอเมื ่อมีความจําเปนที ่สําคัญและเรงดวน  ใหอยู ในดุลยพินิจของผู บัญชาการ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  และใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดเวลาการฝก ศึกษา และอบรม

เพิ่มเติมใหแกนักเรียนนายรอย  

      ๑๐.๘ การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ใหแกนักเรียนนายรอย หรือการนํานักเรียน  

นายรอยไปรวมกิจกรรมพิเศษตางๆ กอนการสอบประจําภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห และในระหวาง

การสอบประจําภาคการศึกษา  จะกระทําไดตอเมื่อ  มีความจําเปนที่สําคัญและเรงดวน  ใหอยูใน

ดุลยพินิจของ  ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดเวลา

การฝก  ศึกษา   และอบรม  เพิ่มเติมหรือจัดการสอบ  ใหแกนักเรียนนายรอย 

 ขอ ๑๑ ในดานการใหการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม

ระบบการศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด โดย

ใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 

      ๑๑.๑ จัดเตรียมตําราและอุปกรณการสอน รวมทั้งจัดทํากําหนดการสอน 

ตารางสอน ตารางการฝก ศึกษาและอบรมที่สอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา    ในสวนที่รับผิดชอบตลอดภาคการศึกษาทุกรายวิชา ใหแลวเสร็จกอนเปดภาค

การศึกษา 

      ๑๑.๒ การจัดตารางสอนตามปกติสําหรับหนึ่งรายวิชาภาคทฤษฎี สมควรจัดไม

เกินวันละหนึ่งคาบ คาบละไมเกิน ๙๐ นาที และหากตองใชเวลาสอนเกินกวา  หนึ่งคาบตอหนึ่งสัปดาห 

ใหเวนระยะหนึ่งวันเปนอยางนอยสําหรับรายวิชานั้น  ยกเวนรายวิชาที่มีความจําเปนใหอยูในดุลยพินิจ

ของ  ผูอํานวยการสวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือ ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย

รักษาพระองค ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น  

 ขอ ๑๒ ในดานการฝกศึกษาของนักเรียนนายรอย ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ

ใหนักเรียนนายรอยเขารับการฝก ศึกษา และอบรม ตามระบบการศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียน

นายรอย  พระจุลจอมเกลาอยางเครงครัด โดยใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 

       ๑๒.๑ ใหนักเรียนนายรอยทุกนาย เขารับการฝก ศึกษา และอบรมตรงตามเวลา

ที่กําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา และอบรม 

       ๑๒.๒ ใหนักเรียนนายรอยทุกนายมีชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรม อยางนอย 

รอยละ ๘๐ ของจํานวนชั่วโมงในแตละรายวิชาที่ไดกําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา และอบรม 

       ๑๒.๓ นักเรียนนายรอยที่มีชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรมนอยกวา รอยละ ๘๐ 

ตามขอ ๑๒.๒ ไมมีสิทธิเขาสอบประจําภาคการศึกษา และใหไดอักษรระดับ F หรือ N ในรายวิชานั้น 

       ๑๒.๔ การนับชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรม ตามขอ ๑๒.๒ ใหนับตามจํานวน

ชั่วโมงที่นักเรียนนายรอยไดฝก ศึกษา และอบรมจริง ยกเวน นักเรียนนายรอยที่ขาดการฝก ศึกษา 

และอบรม เนื่องจากไปราชการตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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และใหหนวยงานที่รับผิดชอบแจงใหอาจารยผูสอนทราบลวงหนา กับทั้งประสานงานใหมีการสอน

เพิ่มเติม 

 

 

หมวด ๓ 

การวัดผลการศึกษา 

 

 ขอ ๑๓ การสอบเพ่ือใชวัดผลการศึกษา ใหดําเนินการดังนี้ 

       ๑๓.๑ การสอบโดยอาจารย เปนการวัดผลในบางบทเรียน หรือการวัดผลจากการ

ทําแบบฝกหัด และ/หรืองานมอบอื่นๆ ที่กําหนดขึ้นโดยอาจารยผูสอน เพื่อใหนักเรียนนายรอยมี

ความพรอม  ในการศึกษาอยูตลอดเวลา คะแนนจากการสอบโดยอาจารยตองไมเกินหนึ่งในหาของ

คะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 

       ๑๓.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา เปนการวัดผลหลังจากที่ไดศึกษา  ตาม  

บทเรียนไปไดระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติใหมีการสอบระหวางภาคการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในหนึ่ง

ภาคการศึกษา และกําหนดขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชานั้น คะแนนจากการสอบ

ระหวางภาคการศึกษา ตองไมเกินสองในหาของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 

       ๑๓.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา เปนการวัดผลหลังจากที่ไดศึกษาบทเรียน 

จนจบภาคการศึกษา และกําหนดขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบในการสอนรายวิชานั้น คะแนนจาก

การสอบประจําภาคการศึกษาตองไมต่ํากวาสองในหาของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชา

นั้น 

 ขอ ๑๔ นักเรียนนายรอยที่มิไดเขาสอบตามกําหนด จะตองเสนอรายงานแจง วัน เวลา และ

รายวิชาที่มิไดเขาสอบตามกําหนด พรอมดวยเหตุผลและหลักฐานประกอบตออาจารยผูสอนภายในหา

วันทําการ นับตอจากวันที่สอบวิชานั้น  เพื่อขอรับการอนุมัติใหสอบในวิชาที่มิไดเขาสอบตามกําหนด 

มิฉะนั้นจะถือวา ขาดสอบ และไดรับคะแนนเปนศูนยจากการสอบครั้งนั้น 

 ขอ ๑๕ การอนุมัติใหนักเรียนนายรอยที่ไมไดเขาสอบตามกําหนด ไดมีสิทธิสอบ ให

กระทําดังนี ้

   ๑๕.๑ การสอบโดยอาจารย พิจารณาอนุมัติใหสอบโดยอาจารยผูสอนรายวิชา

นั้น 

   ๑๕.๒ การสอบระหว างภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติ ใหสอบโดย

ผูอํานวยการกองที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   ๑๕.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติใหสอบโดยผูอํานวยการ  

สวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค ที่

รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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 ขอ ๑๖ การแจงผลการสอบสําหรับการสอบโดยอาจารยและการสอบระหวางภาคการศึกษา 

ใหอาจารยผูสอนแจงคะแนนใหนักเรียนนายรอยทราบภายในหาวันทําการนับจากวันสุดทายที่สอบ 

สําหรับการสอบประจําภาคการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบแจงคะแนนใหนักเรียนนายรอย

ทราบภายในสามวันทําการ นับจากวันสุดทายของการสอบประจําภาคการศึกษานั้น หากนักเรียน

นายรอยมีขอสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลการตรวจขอสอบ สามารถขอดูใบตอบปญหาของตนจาก

อาจารยผูสอนไดทันทีที่ไดรับทราบคะแนน 

 ขอ ๑๗ การรายงานผลการสอบ ใหกระทําดังนี ้

      ๑๗.๑ การสอบโดยอาจารย ใหอาจารยผูสอนจัดทําบัญชีรวบรวมคะแนนจาก

การสอบโดยอาจารยทุกครั้งเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 

      ๑๗.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนรายงานผลการสอบใน

รูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารยและการสอบระหวางภาค

การศึกษาที่อยูจนถึงขณะนั้นทั้งหมดผานหนวยงานที่ตนสังกัดอยูไปยังสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร 

หรือกรมนักเรียน     นายรอยรักษาพระองค เพื่อใหนักเรียนนายรอยไดทราบสถานภาพการศึกษา

ของตนเองในรายวิชานั้น โดยประกาศใหทราบ ภายในหาวันทําการนับจากวันที่มีการสอบ 

       ๑๗.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนรายงานผลการสอบใน

รูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย การสอบระหวางภาค

การศึกษา และการสอบประจําภาคการศึกษารวมกันตลอดภาคการศึกษา ผานหนวยงานที่ตนสังกัด

อยูไปยังสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค เพื่อสงตอไปยังกอง

สถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ภายในสามวันทําการนับจากวัน

สุดทายที่มีการสอบ 

       ๑๗.๔ การประกาศผลการสอบในรูปแบบอักษรระดับและระดับคะแนนเฉลี่ย

ประจําภาคการศึกษา ใหกองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปน

ผูดําเนินการ ภายในสองวันทําการ นับจากวันที่ไดรับรายงานผลการสอบจากสวนการศึกษา สวน

วิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค 

 ขอ ๑๘ การสอบปรับอักษรระดับ ใหปฏิบัติดังนี้ 

   ๑๘.๑ นักเรียนนายรอยที่มีอักษรระดับในรายวิชาที่ต่ํากวา C ใหมีสิทธิสอบปรับ

อักษรระดับได  สองครั้งในหนึ่งปการศึกษา  

   ๑๘.๒ นักเรียนนายรอยจะตองเสนอรายงานถึง   ผูอํานวยการสวนการศึกษา  

ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร  หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค  ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด  ระบุวิชาที่ประสงคจะสอบปรับอักษรระดับตามความสมัครใจ  สําหรับผูที่ไดอักษรระดับ

ต่ํากวา C และบังคับ  สําหรับผูที่ไดรับอักษรระดับ F หรือ N 

   ๑๘.๓ ถาผลการสอบปรับอักษรระดับไดดีขึ้น  ใหปรับอักษรระดับสูงขึ้นจาก

อักษรระดับเดิมแตไมสูงกวาอักษรระดับ C ถาผลการสอบปรับอักษรระดับไมดีขึ้นใหคงสภาพอักษร

ระดับเดิม 
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   ๑๘.๔ สําหรับนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ – ๔ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ 

๑ ใหดําเนินการสอนทบทวนและสอบปรับอักษรระดับ ภายใน ๓ สัปดาห หลังภาคการศึกษานั้น ๆ 

   ๑๘.๕ สําหรับนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๑ – ๔ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ 

๒  หลังภาคการฝก มีระยะเวลาประมาณ ๔ สัปดาห เปนชวงปดภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับ

นักเรียนนายรอยที่สอบผานเกณฑที่กําหนดทุกรายวิชา  และ  สอบผานวิชาทหารในภาคการฝก  

หรือเปนชวงปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒    สําหรับนักเรียนนายรอยที่มีผล   การศึกษาไมผานเกณฑที่

กําหนดทั้งปการศึกษา  หรือเปนชวงปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒    สําหรับนักเรียนนาย

รอยที่ไมผานวิชาทหารในภาคการฝก 

   ๑๘.๖ สําหรับนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ๕ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ 

ใหดําเนินการสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ ภายใน ๒ สัปดาห หลังสอบวิชานั้นๆเสร็จสิ้นแลว และ

ในการสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ ใหดําเนินการสอบภายใน ๒ สัปดาห หลังสอบปรับอักษรระดับ

ครั้งที่ ๑ ของภาคการศึกษาที่ ๒   

   ๑๘.๗ นักเรียนนายรอยที่ไดเสนอรายงานขอปรับอักษรระดับไวแลว  จะตอง

ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสอบปรับอักษรระดับ  โดยใหสวนการศึกษา  สวนวิชาทหาร   หรือกรมนักเรียน

นายรอยรักษาพระองค  จัดการสอนทบทวนใหกอนการสอบปรับอักษรระดับ 

 ขอ ๑๙ การเลื่อนชั้นปการศึกษา นักเรียนนายรอยจะไดรับการพิจารณาใหเลื่อนชั้นป

การศึกษาโดยจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนดดังตอไปนี ้

   ๑๙.๑ สอบผานทุกรายวิชาที่ไดกําหนดไวในแนวทางการศึกษาของแตละชั้นป

การศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยที่ไมมีผลการศึกษารายวิชาใดได

อักษรระดับ F และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นปตางๆ ดังนี้ 

  - ชั้นปที่ ๑  เลื่อนชั้น  ขึ้นชั้นปที่ ๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๗๕ ขึ้นไป 

  - ชั้นปที่ ๒  เลื่อนชั้น  ขึ้นชั้นปที่ ๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๕ ขึ้นไป 

  - ชั้นปที่ ๓  เลื่อนชั้น  ขึ้นชั้นปที่ ๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๙๕ ขึ้นไป 

  - ชั้นปที่ ๔  เลื่อนชั้น  ขึ้นชั้นปที่ ๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป 

  - สําเร็จการศึกษาชั้นปที่ ๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป 

   ๑๙.๒ สอบผานวิชาทหารในภาคการฝกที่ไดกําหนดไวในแตละชั้นปการศึกษา 

โดยมผีลการศึกษาไมต่ํากวาอักษรระดับ C หรือ P 

   ๑๙.๓ ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินรอยละ ๖๐ ในแตละปการศึกษา 

 ขอ ๒๐  นักเรียนนายรอยที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ ๑๙ หลังจากสอบปรับ

อักษรระดับครั้งที่ ๒ แลว จะตองเรียนซ้ําชั้นในปการศึกษาเดิม และหากเคยเรียนซ้ําชั้นในป

การศึกษาเดิมมากอน ใหถอนทะเบียนจากความเปนนักเรียนนายรอย 

 ขอ ๒๑  นักเรียนนายรอยที่เรียนซ้ํา 

   ๒๑.๑ สามารถของดเรียนซ้ําในรายวิชาที่สอบไดอักษรระดับ B ขึ้นไปยกเวน

วิชาทหารในภาคการฝก 
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   ๒๑.๒ ตองเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีอักษรระดับต่ํากวา B ทั้งหมด ตามตาราง

การศึกษาปกติ และใหถือเสมือนวายังมิเคยไดรับการศึกษาในรายวิชานั้นมากอน ยกเวนกรณีตามขอ 

๒๑.๑  และในเวลาวางที่เหลือใหสวนการศึกษา  สวนวิชาทหาร และกรมนักเรียนนายรอยรักษา

พระองค  จัดการสอนในรายวิชาที่เห็นวาเหมาะสม 

   ๒๑.๓ ในแตละภาคการศึกษา ตองเขารับการศึกษาในรายวิชาที่เปดทําการ

สอนใน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

   ๒๑.๔ ตองเขารับการฝกภาคสนามในทุกภาคการฝกตามระยะเวลาที่กําหนด 

สําหรับวิชาที่จะทําการฝก ในสวนวิชาทหารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กําหนดใหเหมาะสมตาม

หลักสูตรของ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ขอ ๒๒ การศึกษาไมสมบูรณ นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาไมสมบูรณในบาง

รายวิชาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ใหบันทึกผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ดวยอักษรระดับ I และดําเนินการ

ทําใหการศึกษาสมบูรณ พรอมทั้งเปลี่ยนอักษรระดับ I เปนอักษรระดับอื่นตามความสามารถ กอน

การพิจารณาใหเลื่อนชั้นปการศึกษา หากไมสามารถดําเนินการไดทันใหใชคะแนนที่มีอยูเปนเกณฑ

ในการพิจารณาเปลี่ยนอักษรระดับ I เปนอักษรระดับอ่ืนตามความเหมาะสม 

 ขอ ๒๓ การพักการศึกษา นักเรียนนายรอยที่เจ็บปวยไมสามารถศึกษาตลอดปการศึกษา 

และผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอนุมัติใหพักการศึกษาได ใหบันทึกผลการศึกษา

ทุกรายวิชาในปการศึกษานั้น ดวยอักษรระดับ W และใหถือเสมือนวายังมิไดศึกษารายวิชานั้นๆ 

 

 

หมวด ๔ 

การบันทึกผลการศึกษา 

 

 ขอ ๒๔ การบันทึกผลการศึกษาของนักเรียนนายรอย ใหกระทําเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

   ๒๔.๑ การบันทึกผลการศึกษาครั้งแรก เปนการบันทึกผลการศึกษาที่นักเรียน  

นายรอยไดรับกอนสอบปรับอักษรระดับ 

   ๒๔.๒ การบันทึกผลการศึกษาครั้งสุดทาย เปนการบันทึกผลการศึกษาที่

นักเรียน  นายรอยไดรับหลังการสอบปรับอักษรระดับ 

 ขอ ๒๕ ผลการศึกษาในขอ ๒๔.๑ ใหใชในการพิจารณาเพื่อสิทธิตาง ๆ เชน การจัดตอน

เรียน  การใหรางวัล การแตงตั้งหัวหนาตอน  การไปศึกษาตอตางประเทศ  การเลือกสาขาวิชาเรียน  

การแตงตั้งนักเรียนผูบังคับบัญชาตลอดจนการเลือกเหลาและการเลือกท่ีอยู  เปนตน 

 ขอ ๒๖ ผลการศึกษาในขอ ๒๔.๒ ใหใชสําหรับการรับรองผลการศึกษาเปนทางการ

สําหรับนักเรียนนายรอย เพื่อสิทธิในการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาตางๆ 

 ขอ ๒๗ การจัดลําดับที่เพื่อสิทธิตางๆ ในขอ ๒๕ ใหใชหลักเกณฑตามลําดับดังนี้ 
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   ๒๗.๑ ใหจัดผูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย (ประจําภาคการศึกษา ประจําปการศึกษา 

หรือสะสมแลวแตกรณี) สูงกวาเปนลําดับกอนผูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 

   ๒๗.๒ ถามีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากัน ใหจัดผูที่ไดรับอักษรระดับ A ที่มีหนวยกิต 

รวมมากกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ A ที่มีหนวยกิตรวมนอยกวา 

   ๒๗.๓ ถาไดรับอักษรระดับ A ที่มีหนวยกิตรวมเทากัน ใหจัดผูที่ไดรับอักษร

ระดับ B+ ที่มีหนวยกิตรวมมากกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ B+ ที่มีหนวยกิตรวมนอยก

วา และใหปฏิบัติเชนเดียวกันนี้ตามลําดับจนถึงอักษรระดับ D 

   ๒๗.๔ ถาไดรับอักษรระดับ D ที่มีหนวยกิตรวมเทากัน ใหจัดผูไดรับอักษรระดับ 

F ที ่มีหนวยกิตรวมนอยกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ F ที่มีหนวยกิตรวมมากกวา 

   ๒๗.๕ ถาไดรับอักษรระดับ F ที่มีหนวยกิตรวมเทากัน ใหจัดไวในลําดับ

เดียวกัน 

   ๒๗.๖ ถามีผูที่อยูในลําดับเดียวกัน ใหเวนที่ในลําดับตอไปไว เทากับจํานวนผูที่

อยูในลําดับเดียวกัน แลวเรียงลําดับที่ใหม โดยพิจารณาจากคะแนนความประพฤติและคะแนนความ

เหมาะสมตามลําดับ 

 

 

หมวด ๕ 

การใหรางวัลการศึกษา 

 

 ขอ ๒๘ นักเรียนนายรอยจะไดรับรางวัลการศึกษาในแตละปการศึกษา จะตองฝกและ

ศึกษาครบทุกวิชาตามแนวทางการศึกษาของแตละปการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา และไมถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก หรือไมถูกตัด

คะแนนความประพฤติเกิน ๑ ใน ๔ ของคะแนนเต็ม  ในความผิดชั้น ๒ หรือ ๓  ในปการศึกษานั้น   

ตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  วาดวยการตัดคะแนนความประพฤติและการลง

ทัณฑนักเรียนนายรอย  โดยใหมีรางวัลการศึกษา ๒ ประเภท ไดแก  รางวัลการศึกษาทางวิชาการ  

และรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร  และมีผลการศึกษาตามเกณฑตอไปนี้ 

   ๒๘.๑ รางวัลการศึกษาทางวิชาการ 

    ๒๘.๑.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ  เปนเหรียญทองคําสําหรับนักเรียนต

นายรอยชั้นปที่ ๑ ที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาสูงสุด  โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย

ประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๗๕ ขึ้นไป  และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 

    ๒๘.๑.๒ รางวัลการศึกษาดีมาก  เปนเหรียญเงินสําหรับนักเรียนนาย

รอย ชั้นปที่ ๑  ที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๖๐  ขึ้นไป  และไมมี

รายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 
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    ๒๘.๑.๓ รางวัลการศึกษาดี  เปนเหรียญทอดงแดงสําหรับนักเรียนนาย

รอย  ชั้นปที่ ๑  ที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๔๐  ขึ้นไป และไมมี

รายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 

    ๒๘.๑.๔ รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา   เปนเหรียญทองคํา

ในสาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาสูงสุดในสาขา  

โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา  ตั้งแต ๓.๗๕  ขึ้นไป  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา

กวา ๓.๕๐  และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ในปการศึกษานั้น 

    ๒๘.๑.๕ รางวัลการศึกษาดีมากเฉพาะสาขาวิชา  เปนเหรียญเงินใน

สาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต  ๓.๖๐  ขึ้น

ไป  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๓.๓๐  และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ในป

การศึกษานั้น 

    ๒๘.๑.๖ รางวัลการศึกษาดีเฉพาะสาขาวิชา   เปนเหรียญทองแดงใน

สาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๔๐  ขึ้นไป 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๑๐  และไมมี่รายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C  ในปการศึกษานั้น  

   ๒๘.๒ รางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร 

    ๒๘.๒.๑ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเลิศเปนเหรียญรางวัลสําหรับ

นักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําปการศึกษาตั้งแต  ๓.๙๐  ขึ้นไป  แตไมถึง 

๓.๙๐ และผานเกณฑการทดสอบทางทหารตามที่สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

กําหนด  

    ๒๘.๒.๒ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีมากเปนเหรียญรางวัลสําหรับ

นักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๘๐ ขึ้นไป แตไม

ถึง ๓.๙๐ และผานเกณฑการทดสอบทางทหารตามที่สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลากําหนด 

    ๒๘.๒.๓ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเปนเหรียญรางวัลสําหรับ

นักเรียน  นายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๗๐ ขึ้นไป แต

ไมถึง ๓.๘๐ และผานเกณฑการทดสอบทางทหารตามที่สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลากําหนด 

 ขอ ๒๙ นักเรียนนายรอยที่จะไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมเมื่อสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรการศึกษา ตองไมเรียนซ้ําชั้น  รวมทั้งไมถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ ๑ 

สถานหนัก  หรือไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน  ๑ ใน  ๔   ของคะแนนเต็ม    ในความผิดชั้นที่ 

๒ หรือ ๓  ในปการศึกษานั้น  ตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  วาดวยการตัด

คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑนักเรียนนายรอย  โดยมีผลการศึกษาตามเกณฑตอไปนี ้
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   ๒๙.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  สําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบได

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๓.๗๐ ขึ้นไป และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ตลอด

หลักสูตรการศึกษา 

   ๒๙.๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  สําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบได

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป  แตไมถึง ๓.๗๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํา

กวา C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 

 ขอ ๓๐  นักเรียนนายรอยที่จะไดรางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา   ตองไม

ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก หรือไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 

๑ ใน ๔ ของคะแนนเต็ม ในความผิดชั้น ๒  หรือ ๓ ในทุกปการศึกษา ตามระเบียบโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา วาดวยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑสําหรับนักเรียนนายรอย  

และมีผลการศึกษาตามเกณฑตอไปนี้ 

   ๓๐.๑ รางวัลการศึกษาสําหรับผูที่มีผลการศึกษาวิชาทหารเปนอันดับ  ๑  

ตลอดหลักสูตรการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 

   ๓๐.๒ รางวัลการศึกษาสําหรับผูที่มีผลการศึกษาเปนอันดับ ๑  ของแตละ

สาขาวิชาตลอดหลักสูตรการศึกษา  ไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 

    

 

หมวด ๖ 

เบ็ดเตล็ด 

 

 ขอ ๓๑ หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ใหใชมติของสภาโรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา เปนเกณฑตัดสิน 
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ผนวก จ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 
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คําสั่งกองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

( เฉพาะ ) 

ที่    ๑๙ /๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

………………………………….. 
 เพื่อใหหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) มีความถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับของ สกอ. สภาการศึกษาวิชาทหาร 

และ รร.จปร. และมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมในปจจุบัน จึงขอ

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังมีรายชื่อตอไปนี ้               

 ๑. รายชื่อคณะกรรมการ 

     ๑.๑ พ.อ.ปรีชา              อภิวันทตระกูล ประธานกรรมการ 

     ๑.๒ พ.อ.ณัฐพร             นุตยะสกุล  รองประธานกรรมการ 

     ๑.๓ ผศ.ดร.พีรวัฒน        ปลาเงิน  กรรมการ 

     ๑.๔ ดร.กัมปนาท           สุขมาก   กรรมการ 

     ๑.๕ พ.ต.ธนกร             งามจรุงจิต  กรรมการ/เลขานุการ 

 ๒.  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการบริหารและพัฒนาหลักสูตร มีดังนี ้

      ๒.๑ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาใหไดตาม

เกณฑมาตรฐานสนองตอปรัชญา วัตถุประสงคของ รร.จปร. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

      ๒.๒ กํากับดูแลใหมีการดําเนินงานบริหารการศึกษาและมีการประชุมอยางนอย  

ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

      ๒.๓ พัฒนามาตรฐานการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

      ๒.๔ นําผลการประเมินหลักสูตรมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

      ๒.๕ รายงานผลการประเมินหลักสูตรทุกครั้งที่มีการประเมิน  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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                                                     สั่ง    ณ   วันที่     ๒๐   พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

                                     

                                                                      พ.อ. 

                                                                                ( ชวน   จันทวาลย ) 

                                              ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ฉ 

การเปรียบเทียบหลักสูตร 
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ผนวก ฉ การเปรียบเทียบหลักสูตร 

การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

 โครงสรางหลักสูตรเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2563 ดังนี ้

    1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร 
 

 โครงสรางหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

(5 ป) 

โครงสรางหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

(5 ป) 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 203 หนวยกิต 176 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

     1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

     1.3 กลุมวิชาภาษาศาสตร 

     1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ 

     1.5 กลุมวิชาพลศึกษา 

     1.6 กลุมวิชาเสรมิสรางลักษณะผูนํา 

47 หนวยกิต 

   7 หนวยกิต 

   4 หนวยกิต 

 14 หนวยกิต 

   3 หนวยกิต 

 10 หนวยกิต 

   9 หนวยกิต 

45 หนวยกิต 

   8 หนวยกิต 

   4 หนวยกิต 

 12 หนวยกิต 

   3 หนวยกิต 

   9 หนวยกิต 

   9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

     2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

     2.2 กลุมวิชาแกน 

     2.3 กลุมวิชาเฉพาะ 

     2.4 กลุมวิชาเลือก 

     2.5 กลุมวิชาทหาร 

150 หนวยกิต 

 21 หนวยกิต 

 31 หนวยกิต 

 47 หนวยกิต 

  6 หนวยกิต 

 45 หนวยกิต 

125 หนวยกิต 

 21 หนวยกิต 

 32 หนวยกิต 

 34 หนวยกิต 

  6 หนวยกิต 

 32 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 
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2. การเปลี่ยนแปลง  รหัสวิชา  หนวยกิต  และรายวิชา 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ป) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ป) การเปลี่ยนแปลง 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร   

- SS 1001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมาย

ทั่วไป (Principles of Jurisprudence)    

3 (3-0-6) 

- SS 1001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมาย

ทั่วไป (Principles of Jurisprudence)    

3 (3-0-6) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- SS 1201 หลักรัฐศาสตร 

(Principles of Political Science)             

2 (2-0-4) 

- SS 1201 หลักรัฐศาสตร 

(Principles of Political Science)             

2 (2-0-4) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- SS 5004 กฎหมายทหารและกฏหมายที่

จําเปนในการรับราชการทหาร (Military 

Law and Essential Law in Military 

Service) 

2 (2-0-4) 

- SS 4004 กฎหมายทหารและกฏหมายที่

จําเปนในการรับราชการทหาร (Military 

Law and Essential Law in Military 

Service) 

3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา หนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   

- ไมม ี - ไมม ี  

1.3 กลุมวิชาภาษาศาสตร   

- LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1)  

2 (2-0-4) 

- LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1)  

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- LG 5002 ภาษาไทย 2 (Thai 2)  

2 (2-0-4) 

- LG 4002 ภาษาไทย 2 (Thai 2)  

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  

1 (1-1-3) 

- LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)  

1 (1-1-3) 

- LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 1)  

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)  

1 (1-1-3) 

- LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)  

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)  

1 (1-1-3) 

- LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)  

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)  

1 (1-1-3) 

- LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)  

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)  

1 (1-1-3) 

- LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)  

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)  

1 (1-1-3) 

- LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)  

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนหนวยกิต 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ป) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ป) การเปลี่ยนแปลง 

- LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)  

1 (1-1-3) 

- LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)  

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)  

1 (1-1-3) 

- LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)  

2 (0-4-2) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10 (English 10) 

1 (1-1-3) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ   

- TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

(Technology for Everyday Life)  

3 (3-0-6) 

- TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 

(Technology for Everyday Life)  

3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

1.5 กลุมวิชาพลศึกษา   

- PE 1001 พลศึกษา 1  

(Physical Education 1)   1 (0-2-1)  

- PE 1001 พลศึกษา 1 

(Physical Education 1) 1 (0-2-1)  

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PE 1002 พลศึกษา 2  

(Physical Education 2)   1 (0-2-1)  

- PE 1002 พลศึกษา 2 

(Physical Education 2) 1 (0-2-1)  

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PE 2003 พลศึกษา 3  

(Physical Education 3)   1 (0-2-1)  

- PE 2003 พลศึกษา 3 

(Physical Education 3) 1 (0-2-1)  

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PE 2004 พลศึกษา 4  

(Physical Education 4)   1 (0-2-1)  

- PE 2004 พลศึกษา 4 

(Physical Education 4) 1 (0-2-1)  

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PE 3005 พลศึกษา 5  

(Physical Education 5)   1 (0-2-1)  

- PE 3005 พลศึกษา 5 

(Physical Education 5) 1 (0-2-1)  

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PE 3006 พลศึกษา 6  

(Physical Education 6)   1 (0-2-1)  

- PE 3006 พลศึกษา 6 

(Physical Education 6) 1 (0-2-1)  

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PE 4007 พลศึกษา 7  

(Physical Education 7)   1 (0-2-1)  

- PE 4007 พลศึกษา 7 

(Physical Education 7) 1 (0-2-1)  

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PE 4008 พลศึกษา 8  

(Physical Education 8)   1 (0-2-1)  

- PE 4008 พลศึกษา 8 

(Physical Education 8) 1 (0-2-1)  

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PE 5009 พลศึกษา 9  

(Physical Education 9)   1 (0-2-1)  

- PE 5009 พลศึกษา 9 

(Physical Education 9) 1 (0-2-1)  

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PE 5010 พลศึกษา 10 

(Physical Education 10) 1 (0-2-1)  

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ป) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ป) การเปลี่ยนแปลง 

1.6 กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา   

- PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องตน 

(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4) 

- PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องตน 

(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม (Social 

Psychology) 1 (1-0-2) 

- PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม (Social 

Psychology) 1 (1-0-2) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PC 3201 วิชาการนําทหาร (Military 

Leadership) 2 (2-0-4) 

- PC 3201 วิชาการนําทหาร (Military 

Leadership) 2 (2-0-4) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PC 4103 วิชาจิตวิทยาในการปกครอง 

(Psychology in Administration)  

1 (1-0-2) 

- PC 4103 วิชาจิตวิทยาการปกครองทาง

ทหาร (Military Psychology and 

Administration)  1 (1-0-2) 

เปลี่ยนชื่อวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

- PC 4301 วิชาครูทหาร (Military 

Instructor) 2 (2-0-4) 

- PC 4301 วิชาครูทหาร (Military 

Instructor) 2 (2-0-4) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต (Applied 

Psychology) 1 (1-0-2) 

- PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต (Applied 

Psychology) 1 (1-0-2) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
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    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ป) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ป) การเปลี่ยนแปลง 

2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   

- CH 1001 เคมีทั่วไป  

(General Chemistry)   3 (3-0-6) 

- CH 1001 เคมีทั่วไป  

(General Chemistry)    3 (3-0-6)     

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- MA 1001 แคลคูลสั 1 (Calculus 1)     

3 (3-0-6) 

- MA 1001 แคลคูลสั 1(Calculus 1)         

3 (3-0-6) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- MA 2002 แคลคูลสั 2 (Calculus 2)         

3 (3-0-6) 

- MA 1002 แคลคูลสั 2 (Calculus 2)        

3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวชิา และ

คําอธิบายรายวิชา 

- MA 2003 แคลคูลสั 3 (Calculus 3)         

3 (3-0-6) 

- MA 2003 แคลคูลสั 3 (Calculus 3)        

3 (3-0-6) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PH 1001 ฟสิกสทั่วไป 1  

(General Physics 1) 3 (3-0-6) 

- PH 1001 ฟสิกสทั่วไป 1  

(General Physics 1) 3 (3-0-6) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- PH 1003 ฟสิกสทั่วไป 2  

(General Physics 2) 3 (3-0-6) 

- PH 1003 ฟสิกสทั่วไป 2 (General 

Physics 2) 3 (3-0-6) 

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา และวิชา

พื้นฐานบังคับ 

- PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 

(General Physics Laboratory 2)  

1 (0-2-1) 

- PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 

(General Physics Laboratory 2) 

1 (0-2-1) 

เปลี่ยนวิชาพื้นฐาน

บังคับ 

2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   

- CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม  

 (Engineering Drawing)  3 (2-2-5)            

- CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม      

 (Engineering Drawing)  3 (2-3-6) 

เปลี่ยนหนวยกิต 

- MA 3004 สมการเชิงอนุพันธ (Differential 

Equation)    3 (3-0-6) 

- MA 2004 สมการเชิงอนุพันธ 

(Differential Equation)    3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา และ 

คําอธิบายรายวิชา 

- ME 3102 กลศาสตรวิศวกรรม 2 

(Engineering Mechanics 2)  3 (3-0-6) 

- ME 2102 กลศาสตรวิศวกรรม 2 

(Engineering Mechanics 2)  3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CE 2601 วัสดุวิศวกรรม (Engineering 

Materials)  1 (0-3-2) 

- CE 3601 วัสดุวิศวกรรมและคอนกรีต

เทคโนโลย ี(Engineering Materials and 

Concrete Technology)  4 (3-3-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา, ช่ือ

วิชา, หนวยกิต และ

คําอธิบายรายวิชา 

- CE 3002 การสํารวจ 1 (Surveying 1)  

3 (2-3-6) 

- CE 3001 การสํารวจ 1 (Surveying 1)  

3 (2-3-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CE 3003 การฝกงานสํารวจ (Surveying 

Camp)  ไมต่ํากวา 80 ชั่วโมง 

- CE 3002 การสํารวจ 1 (Surveying 1)  

ไมต่ํากวา 80 ชั่วโมง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

   



ฉ - 7 
 

 

 

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ป) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ป) การเปลี่ยนแปลง 

2.3 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม   

- CE 2602 ปฏิบัติการวสัดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials Laboratory) 

1 (0-3-2) 

- CE 3602 ปฏิบัติการวสัดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials Laboratory) 

1 (0-3-2) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CE 2603  คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete 

Technology) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- CE 2602 ปฏิบัติการวสัดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials Laboratory) 

- CE 3602 ปฏิบัติการวสัดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials Laboratory) 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

- CE 3102 การวิเคราะหโครงสราง 1 

(Structural Analysis 1) 

- CE 3102 การวิเคราะหโครงสราง 

(Structural Analysis) 

เปลี่ยนชื่อวิชา, 

คําอธิบายรายวิชา 

- CE 3504 วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic 

Engineering)  3 (3-0-6) 

- CE 3503 วิศวกรรมชลศาสตร 

(Hydraulic Engineering)  3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CE 4103 การวิเคราะหโครงสราง 2 

(Structural Analysis 2) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- CE 4202 การออกแบบคอนกรตีเสริมเหล็ก 

(Reinforced Concrete Design) 

- CE 4202 การออกแบบโครงสรางคอน

กรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม และโครงสราง

เหล็ก (Design of Reinforced Concrete, 

Timber and Steel Structures) 

เปลี่ยนชื่อวิชา และ 

คําอธิบายรายวิชา 

- CE 4505 การประปาและวิศวกรรม

สุขาภิบาล (Water Supply and Sanitary 

Engineering)  3 (3-0-6) 

- CE 4504 การประปาและวิศวกรรม

สุขาภิบาล (Water Supply and Sanitary 

Engineering)  3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CE 4604  ขอกําหนดสัญญาและการ

ประมาณราคา (Specification, Contracts  

and Cost Estimation)  

 

- CE 4603 การประมาณราคา เทคนิค

การกอสรางและการบริหาร (Cost 

Estimation, Construction Techniques 

and Management) 

เปลี่ยนรหัสวิชา, ชื่อ

วิชา และคําอธิบาย

รายวิชา 

- CE 4605 เทคนิคการกอสรางและการ

บริหาร 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- CE 4901 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

(Seminar in Civil Engineering)  1 (1-0-2) 

- CE 3901 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

(Seminar in Civil Engineering)  1 (1-0-

2) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CE 5203  การออกแบบโครงสรางไมและ

เหล็ก (Design of Timber and Steel 

Structure) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- CE 5204 การออกแบบคอนกรตีอัดแรง 

(Prestressed Concrete Design) 4 (3-3-8) 

- CE 5203 การออกแบบคอนกรตีอัดแรง 

(Prestressed Concrete Design) 4 (3-3-

8) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ป) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ป) การเปลี่ยนแปลง 

- CE 5903 โครงการคนควาวิจัยและสมัมนา 

2 (Senior Seminar and Research 

Project 2)1 (1-1-3) 

- CE 4903 โครงการคนควาวิจัยและ

สัมมนา 2 (Senior Seminar and 

Research Project 2) 1 (1-1-3) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

2.4 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม   

- CE 5004 การสํารวจ 2 (Surveying 2)   

3 (2-3-6) 

- CE 5003 การสํารวจ 2 (Surveying 2)  

3 (2-3-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CE 5104 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี

เมตริกซ (Matrix Analysis of Structures)  

3 (3-0-6) 

- CE 5103 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี

เมตริกซ (Matrix Analysis of 

Structures)  3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CE 5104 วิธีไฟไนทอีลีเมนต ในงาน

วิศวกรรม (Finite Element Method in 

Engineering Works)  3 (3-0-6) 

- CE 5103 วิธีไฟไนทอีลีเมนต ในงาน

วิศวกรรม (Finite Element Method in 

Engineering Works)  3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CE 5205 การออกแบบสะพาน (Bridge 

Design)  3 (3-0-6) 

- CE 5204 การออกแบบสะพาน (Bridge 

Design)  3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CE 5206 การออกแบบอาคารสูง (Building 

Design)  3 (3-0-6) 

- CE 5205 การออกแบบอาคารสูง 

(Building Design)  3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวชิา 

- CE 5503 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม 

(Engineering Hydrology)  3 (3-0-6) 

- CE 5505 การสํารวจ 2 (Surveying 2)  

3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

2.5 กลุมวิชาทหาร   

- MS 1001 กองทัพบกและเหลาทหาร 

(Organization Royal Thai Army and 

Branch of Service)  1 (1-0-2) 

- MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military 

Science 1)    3 (2-2-5) 

  

เปลี่ยนชื่อวิชา หนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

- MS 1002 อาวุธประจํากาย (Infantryman 

Weapons) 2 (2-1-5) 

-MS 1002 วิชาทหาร 2 ( Military 

Science 2 )  3 (2-2-5) 

  

เปลี่ยนชื่อวิชา หนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

- MS 1003 บุคคลทําการรบและยุทธวิธีขั้น

พื้นฐาน (Combat Skills of the Soldier)  

2 (2-0-4) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 1004 การอานแผนที่ (Map Reading) 

2 (2-1-5) 

- ไมมี  ยกเลิกรายวิชา 

- MS 1005 การขาวเบื้องตน (Basic 

Intelligent)  

1 (1-0-2)                   

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 
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- MS 1006 ปอมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การ

พราง และวัตถุระเบดิและการทําลาย (Field 

Fortifications, Obstacle, Camouflage 

and Explosives and Demolitions) 1(1-0-

2)                    

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 1007  การติดตอสื่อสารเบือ้งตน  

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

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 2001 อาวุธประจําหนวย หลักยิงและ

ตรวจการณ (Infantry unit Weapons and 

Fire Control) 2 (2-1-5) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 2002 การใชยุทโธปกรณของเหลา

ทหารมา (Calvary Materiel Employment) 

2(2-0-4)  

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 2003 การปฏิบัติการของทหารชาง 

(Engineer Operations) 1(1-0-2)                   

- MS 2003  วิชาทหาร 3 (Military 

Science 3) 3 (2-2-5) 

  

เปลี่ยนชื่อวิชา หนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

- MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดบัหมู 

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

- MS 2004 วิชาทหาร 4 ( Military 

Science 4) 3 (2-2-5) 

เปลี่ยนชื่อวิชา หนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

- MS 2005 ปนใหญสนามและปนใหญตอสู

อากาศยาน (Field Artillery and Anti-

aircraft Artillery) 2(2-0-4) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 3001 ยุทธวิธีทหารราบระดบัหมวด  

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

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 3002 ประวัตศิาสตรการสงครามสากล 

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

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 3003 ประวัตศิาสตรการสงครามไทย  

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

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 3004 ภูมิศาสตรทางทหาร  

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

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 3005 ยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด 

(Calvary Platoon Tactics) 1(1-1-3) 

- MS 3005 วิชาทหาร 5 ( Military 

Science 5) 3 (2-2-5)  

เปลี่ยนชื่อวิชา หนวย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

- MS 3006 การสื่อสารทางยุทธวิธ ี(Tactical 

Communications) 1(1-0-2) 

- MS 3006 วิชาทหาร 6 ( Military 

Science 6 ) 

เปลี่ยนชื่อวิชา หนวย

กิต และคําอธิบาย
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 3 (2-2-5) รายวิชา 

- MS 4001 การปฏิบัติการพิเศษ  

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

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 4002 การตอสูเบ็ดเสร็จ  

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

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 4003 ทหารเรือ ทหารอากาศ และ

หนวยงานความมั่นคง (Royal Thai Navy, 

Royal Thai Air Force and Security 

Agencies) 1(1-0-2) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 4004 การเขียน และบรรยายสรุปทาง

ทหาร (Military Briefing and Writing) 2(2-

0-4)     

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- ไมม ี - MS 4007 วิชาทหาร 7 ( Military 

Science 7 ) 3 (2-2-5)  

เพิ่มรายวิชา 

- ไมม ี - MS 4008 วิชาทหาร 8 ( Military 

Science 8 ) 3 (2-2-5)  

เพิ่มรายวิชา 

- MS 5001 การสงกําลังบํารุง (Logistics)  

2 (2-1-5) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 5002 การปฏิบตัิการขาวสาร 

(Information Operations)  2 (2-1-5) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 5003 ระเบยีบงานสารบรรณและสิทธิ

กําลังพล 1(1-0-2) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 5004 การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพ

ภาค(The Functional Practices in Army 

Area)  

- ไมม ี ยกเลกิรายวิชา 

- MS 5005 ความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือก

รับราชการ (The Fundamental of Army 

Corps) 

- ไมม ี ยกเลิกรายวิชา 

- ไมม ี - MS 5009 วิชาทหาร 9 ( Military 

Science 9 ) 3 (2-2-5) 

เพิ่มรายวิชา 

- ไมม ี - MS 5010 วิชาทหาร 10 (Military 

Science 10) 5 (3-4-8)    

เพิ่มรายวิชา 

- ไมม ี - MS 5011 วิชาทหาร 11 (Military 

Science 11) 2 สัปดาห    

เพิ่มรายวิชา 
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3. การเปลี่ยนแปลง  คําอธิบายรายวิชา 

     3.1 การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558  หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร  

- SS 1001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป 

(Principles of Jurisprudence)  3 (3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภท และ

ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการใชกฎหมาย การ

บังคับใชและการยกเลิกกฎหมาย ความจําเปนและ

ประโยชนของการเรียนกฎหมาย ระบบกระบวนการ

ยุติธรรมไทย ระบบศาลของไทย หลักกฎหมายทั่วไป

ที่สําคัญของกฎหมายแพง กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 

และกฎหมายอาญาภาความผิดเฉพาะมาตราที่สําคัญ 

รวมถึงศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง 

จําคุก คน ปลอยชั่วคราว 

- SS 1001 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป 

(Principles of Jurisprudence)   3 (3-0-6) 

ความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท ลําดับศักดิ์ของ

กฎหมาย ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย 

ความจําเปนและประโยชนของการเรียนกฎหมาย ระบบ

กระบวนการยุติธรรมไทย หลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะมาตราที่

สําคัญของกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญาภาคทั่วไป

และภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวย

ลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จําคุกคน 

ปลอยชั่วคราว และกฎหมายที่จําเปนสําหรับใชใน

ชีวิตประจําวัน 

- SS 1201 หลักรัฐศาสตร (Principles of Political 

Science)  2 (2-0-4) 

การเรียนการสอนนี้เปนพื้นฐานวาดวย เรื่องของ

การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐอัน

ไดแก การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อํานาจรัฐ และ

ศึกษาเรื่องของระบบการเมืองในฐานะที่เปนระบบ

ยอยของระบบสังคม ซึ่งมีหนาที่ในการที่จะนําสังคม

ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ศึกษาหนาที่ของสถาบัน

ทางการเมืองตาง ๆ 

- SS 1201 หลักรัฐศาสตร (Principles of Political 

Science)   2 (2-0-4) 

การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันไดแก การ

รับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อํานาจรัฐ ลัทธิการปกครอง ศึกษา

หนาที่ของสถาบันทางการเมืองตางๆ และศึกษาเรื่องของ

ระบบการเมืองในฐานะที่เปนระบบยอยของระบบสังคม ซึ่งมี

หนาที่ในการที่จะนําสังคมใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

- SS 5004 กฎหมายทหารและกฏหมายที่จําเปนใน

การรับราชการทหาร (Military Law and Essential 

Law in Military Service)  2 (2-0-4) 

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญา

ทหาร พระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร  กฎอัยการ

ศึก  พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร กฎการใชกําลัง และ

กฎหมายที่จําเปนในการรับราชการทหาร  เชน พระ

ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ สิทธิมนุษยชน

ในกระบวนการยุติธรรม  กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน

ตางดาว กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมาย

- SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จําเปนในการรับ

ราชการทหาร (Military Law and Essential Law in 

Military Service) 3 (3-0-6) 

พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ว า ด ว ย วิ นั ย ท ห า ร  ก ฎ อั ย ก า ร ศึ ก 

พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน กฎหมาย

มนุษยธรรมระหวางประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายที่เปน

สาระสําคัญที่จําเปนในการรับราชการทหาร เชน หลัก

กฎหมายที่ เกี่ยวกับยาเสพติด ปาไม  คดีพิ เศษของกรม

สอบสวนคดีพิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตมิชอบในวง

ราชการ ซึ่งอยูในอํานาจของการพิจารณาของคณะกรรมการ
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เกี่ยวกับเด็กสตรีและการคามนุษย กฎหมายเกี่ยวกับ

ปาไม พระราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง  คดีพิเศษ

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับการ

ฟอก เ งิ น  กฎหมาย เกี่ ย วกั บการป อ งกั นและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  หลักกฎหมาย

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล ะ ห ลั ก ก ฎ ห ม า ย ป ก ค ร อ ง 

พระราชบัญญัติ รั บราชการทหาร  พ .ศ .2497 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ.2521 

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ.2551 และพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

และกําหนดหนาที่ของสวราชการกลาโหม 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ

ฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

และหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป หลักกฎหมายปกครอง

ทั่วไป 

 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

- - 

1.3 กลุมวิชาภาษาศาสตร 1.3 กลุมวิชาภาษาศาสตร 

- - 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ  

- TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  

(Technology for Everyday Life) 3 (3-0-6) 

ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน ในเรื่อง

ตาง ๆ ไดแก การจัดการทรัพยากรน้ํา การใชและจัด

การพลังงานที่มีประสิทธิภาพ อาหารและสุขภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เทคโนโลยีรีไซเคิล การสื่อสาร การรับ - สงขอมูล 

การรักษาความปลอดภัยทางการติดตอสื่อสาร 

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานวัสดุศาสตร การขนสง 

การจัดการขนสงที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีของวัสดุ

ทางวิศวกรรม เชน คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ไดแก ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS) เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (RS) 

และระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) 

- TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  

(Technology for Everyday Life)  3 (3-0-6)     

ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันเบื้องตน ไดแก 

เทคโนโลยีการผลติน้ําประปาและการบําบัดน้ําเสีย การจัด

การพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยี

ทางดานวัสดุศาสตรและวัสดุทางวศิวกรรม เชน คอนกรตี 

เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยรีีไซเคิล เทคโนโลยียานยนต

และการขนสง ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร (GIS) เทคโนโลยี

การสํารวจระยะไกล (RS) และระบบกําหนดตําแหนงบนพื้น

โลก (GPS) 

1.5 กลุมวิชาพลศกึษา  

- PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1)   

1 (0-2-1)  

วายน้ํา 1 (Swimming 1) ศึกษาประวัติความเปนมา 

ฝกทักษะเบื้องตนของการวายน้ํา ความรู ความเขาใจ 

และเทคนิคของการวายน้ําแบบตาง ๆ เรียนรูเทคนคิ 

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

วายน้ํา 1 (Swimming 1) ประวัติความเปนมา การอบอุน

รางกาย การขึ้นลงจากสระ การฝกดําน้ําและเปาอากาศ   ฝก

การหายใจ  การใชขาและการใชแขนในทาวายน้ําฟรีสไตล   

วายน้ําทาฟรีสไตลระยะสั้น  การลอยตัว การกระโดดน้ํา การ
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การสอน และหลักการฝกวายน้ํา กติกาวายน้ําและ

การจัดการแขงขัน และการนําความรูไปปรับใชใน

หนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

กรีฑา (Athletics) ศึกษาประวัติ ประโยชนของกรีฑา 

การฝกทักษะพื้นฐาน และเทคนิคของกรีฑา ทั้ง

ประเภทลู ประเภทลาน กติกา ระเบียบ มารยาทใน

การแขงขัน หลักการ การฝกทักษะและเทคนิค การ

วิ่งบนถนน เดิน ว่ิงขามทุง วิ่งภูเขา การเสริมสราง

สมรรถภาพทางกายของกรีฑาแตละประเภท การเก็บ

รักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน 

และความปลอดภัยในการเลนกรฑีา การนําความรูไป

ปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

ทรงตัวในน้ํา   

กรีฑา 1 (Athletics 1 ) ประวัติความเปนมา ประโยชนของ 

กรีฑา กติกา ระเบียบมารยาทในการแขงขัน  การอบอุน

รางกาย  การวิ่งระยะสั้น  การวิ่งผลัด  วิ่งระยะกลาง   

ระยะไกล   การวิ่งขามรั้ว   

ยิมนาสติก 1  (Gymnastics 1 ) ประวัติความเปนมา 

ประโยชนของกีฬายิมนาสติก การอบอุนรางกาย มวนหนา 

มวนหลัง พุงมวน ทาลังกาหนา ทาราวดอฟ     

มวยไทย 1  (Muaythai 1 ) ประวตัิ ประโยชนของกีฬามวย

ไทย  การอบอุนรางกาย กระโดดเชือก  การยืนมวย  จรดมวย 

การเคลื่อนที่ การใชหมัด การใชศอก การใชเขา  

- PE 1002 พลศึกษา 2   (Physical Education 2) 

1 (0-2-1)  

       ยิมนาสติก  (Gymnastics) ประวัติ ประโยชน

ของกีฬายิมนาสติก ฝกทักษะและเทคนิคของกีฬา

ยิมนาสติก ฝกปฏิบตัิทักษะการเลนยิมนาสติกใหมี

ความชํานาญ การเคลื่อนไหวในรปูแบบตางๆ การ

เสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ  

ระเบียบมารยาทในการฝก และความปลอดภัยในการ

เลนกีฬายมินาสติก ปลูกฝงทัศนคติที่ดี และการนํา

ความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

       มวยไทย  (Muaythai) ประวัติ ประโยชนของ

กีฬามวยไทย ฝกทักษะและเทคนคิของกีฬามวยไทย 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษา

อุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน 

ความปลอดภัยในการเลนกีฬามวยไทย การนําความรู

ไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

       ฟนดาบ (Fencing) ประวัตคิวามเปนมาของ

กีฬาฟนดาบ ฝกทักษะพื้นฐานการทรงตัว การ

เคลื่อนไหวในแบบตางๆ เทคนิคการเลนเกมรุกเกมรบั 

กฎ กติกาการแขงขัน การตดัสินและการนาํไป

ประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

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

วายน้ํา 2 (Swimming 2 ) ฝกการหายใจ  การใชขาและการ

ใชแขนในทาวายกบ  วายน้ําทากบระยะสั้น  การลอยตัว การ

กระโดดน้ํา การทรงตัวในนํ้า  

กรีฑา 2 (Athletics 2 ) กติกา ระเบียบประเภทลาน    การ

เสรมิสรางสมรรถภาพทางกายของกรีฑาประเภทลาน  การ

ทุมน้ําหนัก  การขวางจักร การพุงแหลน  กระโดดไกล  

กระโดดสูง  และความปลอดภยัในการเลนกรีฑา การเก็บ

รักษาอุปกรณ  

ยิมนาสติก 2  (Gymnastics 2 )  การเคลื่อนที่ขามเครื่องกีด

ขวาง  อุปกรณแทมโปลีน บารคู แทนกระโดด หวงคู 

มวยไทย 2  (Muaythai 2 ) การอบอุนรางกาย  การรุก  การ

รับและปองกัน  การปองกันพรอมโตตอบ   การตอสูบนเวท ี

 

- PE 2003 พลศึกษา 3   (Physical Education 3) 

1 (0-2-1)  

       วายน้ํา 2 (Swimming 2) การชวยชีวิตและ

- PE 2003 พลศึกษา 3(Physical Education 3)  

1 (0-2-1)             

วายน้ํา 3 (Swimming 3 )  การอบอุนรางกาย ฝกการหายใจ  
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ความปลอดภัยทางน้ํา (Life Saving and Water 

Safety) ความสําคัญ ประโยชนของการชวยชีวิตและ

ความปลอดภัยทางน้ํา ทักษะการชวยชีวิตและความ

ปลอดภัยทางน้ํา ขอควรระวังในการเลนน้าํ หรือ

กิจกรรมทางน้ํา การผายปอดและกระตุนหัวใจ การ

เก็บรักษาอุปกรณ ฝกดาํนํ้า (Scuba Diving) 

ประโยชนของดําน้ํา ฝกทักษะและเทคนิคของดําน้ํา 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษา

อุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน และ

ความปลอดภัยในการดําน้ํา และการนําความรูไป

ปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

       กอลฟ1 (Golf1) ประวัติความเปนมา ทักษะ

พื้นฐาน เรียนรูเกีย่วกับอุปกรณ การบํารุงรักษา

อุปกรณ กฎ กติกา มารยาทในการเลนกอลฟ วงสวิง 

การนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

       ลีลาศ (Social Dance) ศึกษาประวัติความ

เปนมาของกีฬาลลีาศ กติกามารยาทในการลีลาศ 

การจับคู ทักษะพื้นฐานการลีลาศประเภท บอลลมู 

ลาตินอเมริกัน และการลีลาศแบบอื่นๆ รูปแบบการ

นํา การตามในการลลีาศ และการนําไปประยุกตใชใน

การทหารไดอยางถูกตอง 

การใชขาและการใชแขนวายน้ําทากรรเชียง   วายน้ําทา

กรรเชียงระยะสั้น การลอยตัว  การทรงตัวในนํ้า   

รักบี้ฟุตบอล 1  (Rugby Football 1 ) ประวัติความเปนมา

ของกีฬารักบี้ฟุตบอล  กฎกติกาการแขงขัน และการตัดสิน   

การอบอุนรางกาย   การรับ-สงลูก   การแทคเกิ้ล   การวิ่ง

หลบหลีก  การฟอล การไดร   การลวงลูกบอล  

มวยสากล 1 (Boxing 1 ) ประวัตกิีฬามวยสากล  การอบอุน

รางกาย   การยืนมวย  การด   ฟุตเวิรค  การเคลื่อนท่ี  หมัด

ตรง  หมัดฮุค  หมัดอัปเปอรคัต    

ฟุตบอล 1 (Football 1 ) ประวัตคิวามเปนมาของกีฬา

ฟุตบอล  การเดาะบอล การเตะลกูดวยขางเทาดานใน  เตะ

หลังเทา  การหยดุบอล  การครองบอล  การเลีย้งบอล  การ

เลนลูกดวยศรีษะ   

 

- PE 2004 พลศึกษา 4   (Physical Education 4) 

1 (0-2-1)  

       มวยสากล (Boxing) ประวตั ิประโยชนของกีฬา

มวยสากล ฝกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยสากล 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษา

อุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแขงขัน และ

ความปลอดภัยในการเลนกีฬามวยสากล และการนํา

ความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

       ยูโด/ไอคิโด (Judo/Aikido) ประวัติ ประโยชน

ของกีฬายูโด/ไอคิโด ฝกทักษะและเทคนิคของกีฬา

ยูโด/ไอคิโด การลมหนาลมหลัง การหมุนตัวทําใหคู

ตอสูเสียหลัก การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การ

เก็บรักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แขงขัน และความปลอดภัยในการเลนกีฬายโูด/ไอคิ

โด การนําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและ

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

วายน้ํา 4 (Swimming 4 )  การอบอุนรางกาย ฝกการหายใจ  

การใชขาและการใชแขนวายน้ําทาผีเสื้อ  การใชขาและการใช

แขนวายน้ําทาผีเสื้อ   วายน้ําทาผเีสื้อระยะสั้น   

รักบี้ฟุตบอล 2  (Rugby Football 2 )  การเสรมิสราง

รางกายกีฬารักบี้ฟุตบอล  การเตะลูกรักบี้  การเลนแบบลัค-

มอล   แถวทุม   สกรัม  การเลนทมี   วิธีการเลนเกมรุก   

เกมรับ   การแขงขัน 

มวยสากล 2 (Boxing 2 ) กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แขงขัน และความปลอดภัยในการเลนกีฬามวยสากล   การ

อบอุนรางกาย  การจัดระยะการชก  การรุก  การโจมตี   การ

ปองกัน  การตอบโต  การตอสูบนเวท ี

ฟุตบอล 2 (Football 2 ) กติกา  กรรมการตัดสิน  การเลน

ในตําแหนงตางๆ   การทําประตู  การเลนทีม  การแขงขัน 
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ชีวิตประจําวัน 

       อาวุธโบราณ (Club and Sword) ประวัติ

ความเปนมาของอาวุธโบราณชาตไิทย เพื่อใหเห็น

คุณคาและปลูกฝงจิตสํานึกถึงบรรพบุรุษไทย ทักษะ

พื้นฐานการใชอาวุธโบราณของไทย ฝกทักษะการทรง

ตัว การคลื่อนไหว และการตอสูประกอบอาวุธตางๆ 

เชน กระบี่ กระบอง พลอง มีดสั้น ไมสั้น และการ

นําไปประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

- PE 3005 พลศึกษา 5   (Physical Education 5) 

1 (0-2-1)  

       ฟุตบอล (Football) ศึกษาประวัติความเปนมา

ของกีฬาฟุตบอล ฝกปฏิบัติ เทคนคิการเลนฟุตบอล 

กติกาเบื้องตน สรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดี ศึกษา

หลักการและวิธีการเลนฟตุบอล และการตัดสิน

เบื้องตน ตลอดจน การปลูกฝงทัศนคติที่ดี การนํา

ความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

       บาสเกตบอล (Basketball) ศึกษาประวัติความ

เปนมาของกีฬาบาสเกตบอล ฝกปฏิบัติ เทคนิคการ

เลนบาสเกตบอล กติกาเบื้องตน ศกึษาหลักการและ

วิธีการเลนบาสเกตบอล การแขงขัน และการตัดสิน

เบื้องตน ตลอดจน การปลูกฝงทัศนคติที่ดี การนํา

ความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

       การตอสูดวยมือเปลา (1) (Combatives1) (รส.

21 – 150) เรียนรูและฝกการใชอาวุธในรางกาย

มนุษย การทําลายจุดออนตางๆในรางกาย การ

ปองกันหลบหลีก ตอบโต และทําลายระยะประชิดได

๔ ทิศทาง ฝกการเคลื่อนไหว ระเบียบ มารยาทใน

การฝก ความปลอดภัยในการฝก การเปนผูฝก การ

นําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

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

วายน้ํา 5 (Swimming 5 ) การอบอุนรางกาย  การวายน้ํา4

ทามาตรฐาน การวายน้ําทาวัดวา (ฟรีสไตล)  การวายน้ําทา

คอตั้ง การวายกบหงาย  การวายทาตะแคง  การวายทา

กรรไกร  การเดินในน้ํา การพยุงตวัในน้ํา   

บาสเกตบอล 1 (Basketball 1 ) ประวัติความเปนมาของ

กีฬาบาสเกตบอล   การอบอุนรางกาย    การรับ – สงลูก   

การเลีย้งลูกบอลต่ํา – สูง     การเคลื่อนที่  การยิงประตู    

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

ยูโด/ไอคิโด  การอบอุนรางกาย  การลงพ้ืน  การเคลื่อนที่  

การเขาทุม   การทุมในทายืน  ทุมในทาลม                                                                                  

วอลเลยบอล 1  (Volleyball 1 )  ประวัติความเปนมาของ

กีฬาวอลเลยบอล การอบอุนรางกาย   ฝกทักษะทาเตรยีม  

การเคลื่อนที่   พื้นฐานการอันเดอรลูก  การเซ็ท   

 

- PE 3006 พลศึกษา 6   (Physical Education 6) 

1 (0-2-1)  

       รักบี้ฟุตบอล ( Rugby Football) ศึกษาประวัต ิ

ประโยชนของกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝกทักษะและเทคนิค

ของกีฬารักบี้ฟุตบอล การเสรมิสรางสมรรถภาพทาง

กาย การเก็บรักษาอุปกรณ กติกา ระเบียบ มารยาท

ในการแขงขัน และความปลอดภยัในการเลนกีฬา

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

วายน้ํา 6 (Swimming 6 ) การดําน้ําลักษณะตาง ๆ   การเขา

ไปชวยคนจมน้ํา  ทาประคองผูจมน้ําเขาหาฝง  การนําผูจมน้ํา

ขึ้นบนฝง  ลากขึ้นฝง  การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา  การแบก

เขยา  การฝายปอด  การแกไขตะคริวที่นองและฝาเทา  การ

กระโดดหอสูง ๑๐ เมตร   การพยงุตัวในน้ํา   

บาสเกตบอล 2 (Basketball 2 ) กฎ กติกา มารยาทการเลน
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รักบี้ฟุตบอล ฝกปฏิบัติทักษะการเลนรักบี้ฟุตบอลให

มีความชํานาญสูงขึ้น ศึกษาการแขงขัน และการ

ตัดสินเบื้องตน ตลอดจน การปลูกฝงทัศนคติที่ดี การ

นําความรูไปปรับใชในหนวยทหารและชีวิตประจําวัน 

       วอลเลยบอล (Volleyball) ศึกษาประวัติความ

เปนมาของกีฬาวอลเลยบอล ฝกทักษะทาเตรยีม

พื้นฐานการอันเดอรลูก การเซต การเสริฟ การตบ 

การสกัดลูกบอลแบบตางๆ กฎ กติกาการแขงขัน การ

ตัดสินและการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยาง

ถูกตอง 

บาสเกตบอล   การยิงประตู  การปองกัน  การเคลื่อนท่ี   

หลักการและวิธีการเลนบาสเกตบอล  การแขงขัน และการ

ตัดสิน 

ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2 )  การจับลอค   การตอสู

ปองกันตัว   การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายกีฬายูโด   

กติกา ระเบยีบ มารยาทในการแขงขัน  ความปลอดภัยในการ

เลนกีฬายโูด/ไอคิโด  การตอสูแขงขัน 

วอลเลยบอล 2  (Volleyball 2 )  การเสิรฟ  การสกัดกั้นลูก

บอลแบบตาง ๆ  ตําแหนงการยืน   กฎกติกาการแขงขัน  การ

ตัดสิน  การแขงขัน 

- PE 4007 พลศึกษา 7   (Physical Education 7) 

1 (0-2-1)  

       ตะกรอ (Takrow) ศึกษาประวัติความเปนมา

ของกีฬาตะกรอ เซปก-ตะกอ ตะกรอลอดบวง 

ตะกรอวงใหญ ตะกรอวงเล็ก และตะกรอเตะทน ฝก

ทักษะพื้นฐานการเลน กฎ กติกา การเลนตะกรอ

ประเภทตางๆ การเปนผูตัดสิน การเปนผูฝกสอนและ

การควบคุมเกมและการนําไปประยุกตใชในการทหาร

ไดอยางถูกตอง 

       ฟุตซอล (Futsal) ศึกษาประวัติความเปนมา

ของกีฬาฟุตซอล ฝกทักษะพื้นฐานของการเลนฟุตซอ

ลแบบตางๆ เทคนคิการเลนเกมรกุเกมรับ กฎ กติกา

การแขงขันและการตัดสินและการนําไปประยุกตใช

ในการทหารไดอยางถูกตอง 

      โปโลน้ํา (Water Polo) ศึกษาประวัติความ

เปนมาของกีฬาโปโลน้ํา เรยีนรูฝกทักษะพื้นฐานการ

วายน้ําขณะมีลูกโปโล ในรปูแบบตางๆ การสง การ

รับ ฝกการลอยตัวในน้ํา กฎ กติกาการแขงขัน และ

การตัดสินการนําไปประยุกตใชในการทหารไดอยาง

ถูกตอง 

 

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

ฟุตซอล 1  (Futsal 1 ) ประวัติความเปนมาของกีฬาฟุตซอล   

การเดาะบอล  การเตะลูกดวยขางเทาดานใน  เตะหลังเทา  

การหยุดบอล  การครองบอล  การเลีย้งบอล  การเลนลูกดวย

ศรีษะ  การทําประตู   

กอลฟ 1 (Golf 1 ) ประวัติกีฬากอลฟ อุปกรณกอลฟตามกฎ 

ลักษณะสนามกอลฟมาตรฐาน การอบอุนรางกาย และยืด

กลามเนื้อ การจับไม การยืน เตรียมตีการขึ้นไม  การลงไม  

การสงลูก  การจบวง  การแตงกาย มารยาทในการเลนกอลฟ  

การตีลูกดวยเหล็กกลาง (8, 7, 6)  การตีลูกดวยเหล็กยาว (5, 

4, 3) การตีลูกดวยเหล็กสั้น (S,P,9)  

เทนนิส 1 (Tennis 1 ) ประวตัิความเปนมาของกีฬาเทนนสิ  

การอบอุนรางกาย  การจับไมเทนนิส การสรางความคุนเคย

กับลูกเทนนิส  การเคลื่อนท่ี  การตีลูกโฟรแฮนด แบ็คแฮนด  

การตีลูกวอลเลย    

สมรรถภาพทางกายกาย 1  (Physical Fitness 1 ) 

ความหมายและองคประกอบของสมรรถภาพทางกาย การฝก

ความแข็งแรงโดยใชน้ําหนักตัวเอง  การฝกกลุมกลามเนื้อหลัง  

การฝกกลุมกลามเนื้อหนาอก การฝกกลุมกลามเนื้อไหลและ

แขน  การฝกกลุมกลามเนื้อขา  การฝกกลุมกลามเนื้อสะโพก 

การฝกกลุมของกลามเนื้อหนาทอง 

- PE 4008 พลศึกษา 8   (Physical Education 8) 

1 (0-2-1)  

       กอลฟ2 (Golf2) ทบทวนทักษะพื้นฐานการเลน

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

ฟุตซอล 2  (Futsal 2 ) การเลนในตําแหนงตางๆ  การเลนทีม 

การเลนเกมรุก เกมรับ กฎ กติกาการแขงขันและการตัดสิน  
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แบบตางๆ ฝกความชํานาญในการตีลูกในลักษณะ

ตางๆ ฝกการเลนในสนามจริง กฎ กติกามารยาทใน

การแขงขัน และการเปนผูตัดสินการนําไปประยุกตใช

ในการทหารไดอยางถูกตอง 

       เทนนิส (Tennis) ศึกษาประวัติความเปนมา

ของกีฬาเทนนิส เรียนรูทักษะพื้นฐาน การเลนแบบ

ตางๆ การแขงขัน กฎ กติกาการแขงขัน การตัดสิน 

และการเก็บรักษาอุปกรณเทนนสิ และการนาํไป

ประยุกตใชในการทหารไดอยางถูกตอง 

       การจัดการแขงขันกีฬา (Organization of 

Sports competition) หลักการของการจัดการ

แขงขันกีฬา การเขียนโครงการการจัดการแขงขัน

กีฬา รูปแบบการจดัการแขงขันกฬีาแบบตางๆ การ

จัดการแขงขันกีฬาสากล การดําเนินการจัดการ

แขงขันแบบตางๆและการนําไปประยุกตใชใน

การทหารไดอยางถูกตอง 

 

การแขงขัน 

กอลฟ 2 (Golf 2 )  การพัตต และการตลีูกขางกรีน  การตลีูก

จากอุปสรรค  ทราย และอ่ืน ๆ การเลือกใชอุปกรณ   การ

บํารุงรักษาอุปกรณ  กติกาในการแขงขัน 

เทนนิส 2 (Tennis 2 ) การเสริฟและการตบ  การเลนลูกชนิด

ตาง ๆ  ประเภทเดี่ยว  ประเภทคู  การแขงขัน   กฎกติกาการ

แขงขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณเทนนสิ 

สมรรถภาพทางกายกาย 2  (Physical Fitness 2 )  Weight 

Machine และ Free Weight  การฝกความออนตัว การฝก

ความอดทน  การทดสอบรางกาย   

 

- PE 5009 พลศึกษา 9   (Physical Education 9) 

1 (0-2-1)  

       แบดมินตัน (Badminton) ศึกษาประวัติความ

เปนมาของกีฬาแบดมินตันฝกทักษะเบื้องตนการเลน

ลูกตางๆ การเลนประเภทเดีย่ว การเลนประเภทคู 

การแขงขัน กฎ กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสิน 

การจัดการแขงขัน และการนําไปประยุกตใชใน

การทหารไดอยางถูกตอง 

       สันทนาการ (Recreation) ความเปนมาของ

การนันทนาการ ปรัชญา การเปนผูนําการจดักิจกรรม

แบบตางๆ การบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมบันเทิง 

เกมนํา กิจกรรมเพื่อการแสดงออกถึงการเปนผูนํา

และผูตามทีด่ีเพื่อนําไปประยุกตใชในการทหารได

อยางถูกตอง 

 

- PE 5009 พลศึกษา9(Physical Education7)1(0-2-1) 

ตะกรอ (Takrow) ประวัติความเปนมาของกีฬาตะกรอ   การ

อบอุนรางกาย   ประเภทกีฬาตะกรอ   การเลนลูกหนาเทา – 

หลังเทา  การเลนลูกดวยศรีษะ  การเสริฟ  การเลนทมี  กฎ 

กติกา  การเปนผูตัดสิน   การเปนผูชวยผูตดัสิน การเปนผู

กํากับเสน 

แบดมินตัน (Badminton) ประวัติความเปนมาของกีฬา

แบดมินตัน การอบอุนรางกาย  การจับแร็กเกต และสราง

ความคุนเคย   การตั้งทาเตรียมเลนลูก 

การตีลูกโฟรแฮนด แบ็คแฮนด การเคลื่อนที่ในกีฬา

แบดมินตัน  ลูกเสริฟ  ลูกหยอด  ลูกงัด และลูกตัดหยอด 

การตีลูกสวนดาด  การตีลูกแย็ป  การรับลูกตบ  การตีลูกตบ  

การตีลูกโยนโดง (เซฟ)  มารยาทในการเขาชมการแขงขัน  

การเลนประเภทเดี่ยว  การเลนประเภทคู การแขงขัน กฎ 

กติกาการแขงขัน การเปนผูตัดสิน การจัดการแขงขัน  

วิทยาศาสตรการกีฬา (Sports Science) - ประวัติความ

เปนมาของ Sport Science  องคประกอบของ Sport 

Science องคประกอบของ Physical fitness 

Endurance  Strenght  Speed  Agility  Flexibility 
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บทบาทของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกายกับ

การกีฬาเพื่อความเปนเลิศ  

ลีลาศ  (Social Dance )  ประวัติความเปนมาของกีฬาลีลาศ  

กติกามารยาทในการลีลาศ  ประเภทของลีลาศ, ทิศทาง, การ

จับคู, การใชสัญญาณมือ, การเตนจังหวะบีกิน (Beguine) 

การเตนจังหวะวอลซ (Waltz), การเตนจังหวะ ชา ชา ชา 

(Cha Cha Cha), การเตนจังหวะแทงโก (Tango) 

1.6 กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา  

- PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องตน  

(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของ

มนุษย สรีรจิตวิทยาและการรับรู สัญชาตญาณและ 

การเรียนรู การจูงใจและอารมณ บุคลิกภาพ การ

ปรับตัว ความแตกตางระหวางบุคคล และเชาว

ปญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ พฤติกรรมมนุษยใน

สังคม และการดัดแปลงพฤติกรรม 

- PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องตน  

(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย - สัตว พัฒนาการ

ของมนุษย สรีรจิตวิทยาและการรับรู สัญชาตญาณและการ

เรียนรู การจูงใจและอารมณ บุคลิกภาพกับการปรับตัว ความ

แตกตางระหวางบุคคล และเชาวปญญา สุขภาพจิตและจิต

อปกติ รวมทั้งพฤติกรรมมนุษยในสังคม 

- PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม  

(Social Psychology) 1 (1-0-2) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม คนกับการ

เรียนรูทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม การ

รับรูทางสังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติ

และการเลือกปฏิบัติในสังคมการเมือง กลุมและ

พลวัตกลุม และความแปลกแยกกับผลกระทบทาง

สังคม 

- PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม  

(Social Psychology) 1 (1-0-2) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรู

และการเรียนรูทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม 

ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติใน

สังคม กลุมและพลวัตกลุม รวมทั้งความแปลกแยกกับ

ผลกระทบทางสังคม รวมทั้งการคิดแกปญหาในกรณีศึกษา 

- PC 3201 วิชาการนาทหาร  

(Military Leadership)   2 (2-0-4) 

ความมุงหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการ

เปนผูนําทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย คุณลักษณะ

ของการเปนผูนํา หลักของการเปนผูนํา สิ่งชี้สอบของ

การเปนผูนํา ปญหาเกี่ยวกับลักษณะผูนํา ลักษณะ

ผูนําหนวยในระดับกองพันขึ้นไป ลักษณะผูนําใน  

การรบ 

- PC 3201 วิชาการนําทหาร  

(Military Leadership)   2 (2-0-4) 

ความมุงหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเปนผูนํา

ทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย คุณลักษณะของการเปนผูนํา 

หลักของการเปนผูนํา สิ่งชี้สอบของการเปนผูนํา ปญหา

เกี่ยวกับลักษณะผูนํา ลักษณะผูนําหนวยในระดับกองพันขึ้น

ไป ลักษณะผูนําในการรบและการศึกษาคุณลักษณะผูนําใน

ยุคปจจุบัน 

- PC 4103 วิชาจิตวิทยาในการปกครอง  

(Psychology in Administration) 1 (1-0-2) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิชาในการปกครอง แนวคิด 

ทฤษฎีหลักการผูนํา หลักการปฏิบตัิตอคนในปกครอง 

- PC 4103 วิชาจิตวิทยาการปกครองทางทหาร 

(Military Psychology and Administration)  

1 (1-0-2) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎี
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558  หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักการปฏิบัติหนาที่และหลักราชการ สันติวิธีและ

การประนีประนอม จติวิทยาในการปกครองและการ

บริหารงานทหาร 

หลักการผูนํา หลักการปฏิบตัิตอกาํลังพลและผูใตบังคับบญัชา 

หลักการปฏิบัติหนาที่และหลักราชการ จิตวิทยาในการ

ปกครองและการบริหารงานทหาร รวมทั้งการศึกษาหลักการ

ปกครองของพระมหากษัตริยในฐานะองคจอมทัพไทย และ

การสรางช้ินงานที่เกี่ยวของกับการปกครอง 

- PC 4301 วิชาครูทหาร  

(Military Instructor) 2 (2-0-4) 

ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับวิชาครูทหาร จิตวิทยา

การศึกษาและกระบวนการเรียนรู เทคนิคและวิธีการ

สอนโดยทั่วไป ขั้นการสอน หลักการพูดและการ

ปฏิบัติของครู เครื่องชวยฝก (สอน) การจัดการฝก 

การประมาณสถานการณการฝก การกําหนดการฝก

และตารางกําหนดการฝก การรักษามาตรฐานการฝก 

การคัดเลือกครูและการฝกครู ความมุงหมายในการ

ฝกครู กรรมวิธีตอทหารใหม 

- PC 4301 วิชาครูทหาร  

(Military Instructor) 2 (2-0-4) 

ความเขาใจเบื้องตนเกีย่วกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษา

และกระบวนการเรียนรู เทคนิคและวิธีการสอนโดยท่ัวไป ขั้น

การสอน หลักการพูดและการปฏบิัติของครู เครื่องชวยฝก 

(สอน) การจัดการฝก การประมาณสถานการณการฝก การ

กําหนดการฝกและตารางกําหนดการฝก การรักษามาตรฐาน

การฝก การคัดเลือกครูและการฝกครู ความมุงหมายในการ

ฝกครู กรรมวิธีตอทหารใหม กรณศีึกษาเกี่ยวกับการสอน 

- PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต  

(Applied Psychology) 1 (1-0-2) 

การซักถาม (ฝกปฏิบัติ) การฝกพูดวิพากษวิจารณ 

การปฏิบัติการทางจิตวิทยา การปฏิบัติการขอมลู

ขาวสาร ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

- PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต  

(Applied Psychology) 1 (1-0-2) 

การศึกษาความสัมพันธระหวางบคุคลและการทํางาน การ

บริหารกําลังพลโดยการประยุกตใชหลักการทางจิตวิทยา การ

เลือกคูครองกับการปรับตัว การรูเทาทันสื่อตาง ๆ และรูจัก

เลือกรับเนื้อหาของสื่อ สามารถวิเคราะหและตั้งคําถามกับสิ่ง

ที่สื่อนําเสนอผานชองทางตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอตนเอง

หรือผูอื่น การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการทหาร และสามารถ

สรางช้ินงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิชาจิตวิทยาประยุกต   
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     3.2 การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา  หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ป) 

2.1 คณิตศาสตร 2.1 คณิตศาสตร 

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

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธและการประยุกตของ

อนุพันธ  ปริพันธไมจํากัดเขตปริพันธจํากัดเขต เทคนิคการหา

ปริพันธ และการประยุกตของปริพันธจํากัดเขต การหาลิมิตของ

ฟงกชัน รูปแบบไมกําหนดโดยใชกฎของโลปตาล และการหา

ปริพันธไมตรงแบบ 

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

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต

ของอนุพันธ ปริพันธไมจํากัดเขต ปริพันธจํากัดเขต เทคนิค

การหาปริพันธ และการประยุกตปริพันธจํากัดเขต การ

ประมาณคาปริพันธ การหาลิมิตของฟงกชันรูปแบบไม

กําหนดโดยใชกฎของโลปตาล และการหาปริพันธไมตรงแบบ 

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

ลําดับและอนุกรมอนันต  การตรวจสอบการลูเขาของอนุกรม

อนันต พิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร ปริภมูิสามมิติ  ฟงกชันหลายตัว

แปร ลิมติ ความตอเนื่อง อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร 

และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร 

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

ลําดับและอนุกรมอนันต การตรวจสอบการลูเขาของอนุกรม

อนันต อนุกรมเทยเลอร พิกัดเชิงขัว้ เวกเตอร เสนตรง และ 

ระนาบ ในปริภมูิสามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมติ ความ

ตอเนื่อง และ อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร และ

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร 

- MA 2003 แคลคูลสั 3 (Calculus 3) 3(3-0-6) 

เสนตรง และระนาบในปรภิูมสิามมิติ  ฟงกชันคาเวกเตอรและ

การประยุกต  อนุพันธยอยของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปร   

ปริพันธสองชั้น ปริพันธสามชั้น ปริพันธตามเสน ทฤษฎีบทของ

กรีน ปริพันธตามพื้นผิว ทฤษฎีบทสโตกส ทฤษฎีบทไดเวอร

เจนต ไดเวอรเจนตและเคริล  ความรูเบื้องตนของสมการเชิง

อนุพันธและการประยุกต 

- MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3) 3(3-0-6) 

ฟงกชันคาเวกเตอรและการประยุกต ปริพันธหลายชั้นและ

การประยุกต ปริพันธตามเสนและการประยุกต แคลคูลัสของ

ฟงกชันเวกเตอร และความรูเบื้องตนของสมการเชิงอนุพันธ

และการประยุกต 

2.2 เคมี 2.2 เคมี 

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

มวลสารสมัพันธ โครงสรางอะตอม สมบัติของกาซ ของเหลว 

ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคม ีสมดุลไอออน จลนศาสตรเคม ี

พันธะเคม ีระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะ

ทรานซิชัน 

- CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry)  

3 (3-0-6)    

ปริมาณสารสมัพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 

สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนศาสตร

เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะทรานสิชันและ

สารประกอบโคออรดิเนชัน 

2.3 ฟสิกส 2.3 ฟสิกส 

- PH 1001 ฟสิกสทั่วไป 1 (General Physics 1)   

3 (3-0-6) 

กลศาสตรของอนุภาค และวัตถุแขง็เกร็ง สมบัติของสสาร 

กลศาสตรของไหล ความรอน การสั่นและคลื่น 

- PH 1001 ฟสิกสทั่วไป 1 (General Physics 1)   

3 (3-0-6)                                                              

เวกเตอร แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตัม 

กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ป) 

กลศาสตรของไหล ความรอน อุณหพลศาสตร เสียง การสั่น

และคลื่น คลื่นเสียง 

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

วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 

หลักการเบื้องตนของแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรงและ

กระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส ทัศนศาสตร ฟสิกส

แผนใหม 

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

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

หลักการ เบื้องตนของแม เหล็กไฟฟา สนามแม เหล็ก 

สนามไฟฟา กฎของเกาส กฎของแอมแปร กฎของฟาราเดย 

วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส ทัศนศาสตร ฟสิกสแผนใหม 

- PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  

(General Physics Laboratory 2)  1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1002 

ปฏิบัติการทีส่อดคลองกับเนื้อหาวชิาฟสิกสทั่วไป 2 

- PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  

(General Physics Laboratory 2)   1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

ปฏิบัติการทีส่อดคลองกับเนื้อหาวชิาฟสิกสทั่วไป 2 
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3.3 การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ: กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ป) 

3.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

- MA 3004 สมการเชิงอนุพันธ   (Differential Equation)   

3 (3-0-6) 

ทบทวนหลักพื้นฐานตางๆ จากแคลคูลสั สมการเชิงอนุพันธ

สามัญ สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงของลาปลาซ

และการประยุกต อนุกรมฟรูิเยรและฟูริเยรอินทิกรลั 

- MA 2004 สมการเชิงอนุพันธ  (Differential Equation)  

3 (3-0-6)  

สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนสามญั สมการเชิงอนุพันธเชิงเสน

ไมเอกพันธ อันดับหนึ่งและอันดับสอง ที่มีสัมประสิทธ์ิเปน

คาคงท่ีและสมัประสิทธ์ิไมเปนคาคงท่ี สมการเชิงอนุพันธเชิง

เสนอันดับสามและอันดับสูงกวาท่ีมีสัมประสิทธ์ิเปนคาคงท่ี 

การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนโดยการแปลง

ของลาปลาซและการแปลงของฟูรเิยร วิธีเชิงตัวเลขสําหรับ

สมการเชิงอนุพันธ และการประยกุตของสมการเชิงอนุพันธ

ทางวิศวกรรม 

- CE 2601 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 

3 (3-0-6) 

ศึกษาความสมัพันธระหวางโครงสรางระดับจุลภาค คุณสมบตัิ 

กระบวนการผลติและการใชงานของวัสดุในงานวิศวกรรมกลุม

หลัก ๆ ไดแก โลหะ โพลเีมอร เซรามิคและวัสดผุสม  

แผนภาพสมดลุและการแปรความ  คุณสมบตัิทางกลและการ

เสื่อมสภาพของวัสด ุ

- CE 3601 วัสดุวิศวกรรมและคอนกรีตเทคโนโลยี 

(Engineering Materials and Concrete Technology)   

4 (3-3-6) 

องคประกอบของคอนกรีต คุณสมบัติทางกายภาพและทาง

เคมีตลอดจนวิธีการผลิตปูนซเีมนต ชนิดของปูนซีเมนต 

ปฏิกิริยาระหวางนํ้ากับปูนซเีมนต คุณสมบัติของมวลรวม 

การทดสอบวัสดผุสม สารผสมเพิ่ม คุณสมบัติคนกรตีสด การ

ผสม ลําเลียง เทลงแบบ การอดัแนน การบมคอนกรีต กําลัง

ของคอนกรีต การควบคุมคณุภาพของคอนกรีต คุณสมบัติ

ดานกําลังอื่นๆ การออกแบบสวนผสมของคอนกรตี ความผัน

แปรของกําลังอัดในโครงสราง การเปลีย่นรูปของคอนกรีต 

ความเสยีหายของคอนกรีต และการตรวจสอบงานคอนกรตี 

3.2 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

- CE 3102 การวิเคราะหโครงสราง 1 (Structural Analysis 

1)  3 (3-0-6) 

แบบและชนิดของน้ําหนักบรรทุกของโครงสราง การจําแนก

โครงสรางแบบดีเทอรมิเนต และอินดีเทอรมิเนต เสถียรภาพ

ของโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตดัดของ

โครงสรางแบบดีเทอรมิเนต สถิตศาสตรรูปภาพ การวิเคราะห

โครงขอหมุนและโครงขอแข็ง เสนอิทธิพลของโครงสรางแบบดี

เทอรมิเนต และการวิเคราะหโครงสรางแบบดีเทอรมิเนตที่รับ

น้ําหนักบรรทุกเคลื่อนที่ การขจัดเชิงมุม การโกงตัวของ

โครงสราง การวิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางแบบดีเทอรมิ

- CE 3102 การวิเคราะหโครงสราง (Structural Analysis)  

3 (3-0-6) 

แบบและชนิดของนํ้าหนักบรรทุกของโครงสราง การจําแนก

โครงสรางแบบดีเทอรมิเนต และอินดีเทอรมิเนต เสถียรภาพ

ของโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตดัดของ

โครงสรางแบบดีเทอรมิ เนต สถิตศาสตรรูปภาพ การ

วิเคราะหโครงขอหมุนและโครงขอแข็ง เสนอิทธิพลของ

โครงสรางแบบดีเทอรมิเนต การขจัดเชิงมุม การโกงตัวของ

โครงสราง การวิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางแบบดีเทอร

มิ เนตโดยวิธี โมเมนตพื้นที่  วิ ธีคอนจู เกต วิธีพลั งงาน
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เนตโดยวิธีโมเมนตพื้นที่ วิธีคอนจูเกต วิธีพลังงานความเครียด 

วิธีงานสมมุติ วิธีทฤษฎีของคาสติกลิอาโนและแผนภูมิวิลเลีย

ตมอร 

ความเครียด วิธีงานสมมุติ การวิเคราะหโครงสรางแบบอินดี

เทอรมิเนตโดยวิธีพลังงานความเครียด วิธีกระจายโมเมนต 

การวิเคราะหโดยวิธีประมาณ 

- CE 4202 การออกแบบคอนกรตีเสริมเหล็ก (Reinforced 

Concrete Design)  4 (3-3-8) 

ขอบัญญัติในการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ทฤษฎีตางๆ  ที่ใชในการออกแบบ ทั้งทฤษฎีหนวยแรงใชงาน

และทฤษฎีกําลังประลัย วัสดุในคอนกรีต คุณสมบัติของ

คอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมของโครงสรางเมื่อถูก

กระทําดวยโมเมนตดัด แรงเฉือน แรงบิด แรงตามแกน และ

แรงผสม  การวิเคราะหและการออกแบบคาน  พื้น  บันได  

เสา  ผนัง  ฐานรากและกําแพงกันดิน กําลังการยึดเกาะของ

เหล็กเสริม   รายละเอียดการเสริมเหล็กและฝกปฏิบัติการ

ออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- CE 4202  การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

โครงสรางไม และโครงสรางเหล็ก  (Design of Reinforced 

Concrete, Timber and Steel Structures)   4 (3-3-8) 

การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม 

โครงสรางเหล็ก ขอบัญญัติ ในการออกแบบโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ทฤษฎีตางๆ ที่ใชในการออกแบบ ทั้ง

ทฤษฎีหนวยแรงใชงานและทฤษฎีกําลังประลัย วัสดุใน

คอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรม

ของโครงสรางเมื่อถูกกระทําดวยโมเมนตดัด แรงเฉือน 

แรงบิด แรงตามแกน และแรงผสม คุณสมบัติความยืดหยุน 

และกําลังความตานทานของไม ไมอัด การออกแบบคาน 

องคอาคารที่รับแรงอัด แรงดึง จุดตอ ความทนทานและ

ความทนไฟ ขอกําหนดและขอบังคับในการออกแบบโครงสร

างเหล็กโดยวิธี ASD และ LRFD องคอาคารรับแรงดึงและ

แรงอัด การออกแบบคาน คานประกอบ การออกแบบเสา 

เสาประกอบ คาน-เสา การออกแบบโครงหลังคา การ

ออกแบบจุดตอดวยสลัก เกลียว หมุดย้ํา และการเชื่อม 

- CE 4603 ขอกําหนด  สัญญา  และการประมาณราคา  

(Specifications, Contractors and Cost Estimation) 

3 (3-0-6) 

ชนิดและรูปแบบของสัญญากอสราง  เอกสารประกอบสัญญา  

รายการกอสราง  การแยกจาํนวนวัสดุที่ตองใชในงานกอสราง  

การหาราคาตอหนวยและการวิเคราะหราคา  การประมาณ

การกอสรางในดานการเงิน  งานและวัสดุ  ปญหาทั่วไป

เกี่ยวกับงานสนามและการควบคุมงาน  จรรยาบรรณทาง

วิชาชีพและความรับผิดชอบทางกฎหมาย 

- CE 4603 การประมาณราคา เทคนิคการกอสรางและการ

บริหาร (Cost Estimation, Construction Techniques 

and Management)  3 (3-0-6) 

ชนิดและรูปแบบของสัญญากอสราง เอกสารรายการ

กอสราง การแยกจํานวนวสัดุที่ตองใชในงานกอสราง การหา

ราคาตอหนวยและการวิเคราะหราคา การประมาณการ

กอสรางในดานการเงิน งานและวสัดุ ปญหาทั่วไปเกี่ยวกับ

งานสนามและการควบคุมงาน จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ

ความรับผิดชอบทางกฎหมาย การวางแผนโครงการ วิธีการ

วางแผนงานแบบวิกฤต การจัดการทรัพยากร ความ

ปลอดภัยในการกอสราง และระบบควบคุมคุณภาพ 
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1.1 กลุมวิชาทหาร 

- MS 1001 กองทัพบกและเหลาทหาร (Organization 

Royal Thai Army and Branch of Service)  1 (1-0-2) 

     ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดสวนราชการ และเหลา

ทหารของกองทัพบก  บทบาท และพันธกิจของเหลาทหาร

ของกองทัพบก  ทั้งในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงท่ีตั้ง

ของหนวยทหาร และความรูเบื้องตนของเหลาทหารของ

กองทัพบก    

 

1.1 กลุมวิชาทหาร 

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

     กองทัพบกและเหลาทหาร  

     ( Organization of the Royal Thai Army and Army 

Branches ) 

     ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจ การจดัสวนราชการ และเหลาทหาร

ของกองทัพบก  บทบาทและพันธกิจของเหลาทหารของ

กองทัพบก  ท้ังในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงท่ีตั้งของ

หนวยทหาร และความรูเบื้องตนของเหลาทหารของกองทัพบก 

     การติดตอสื่อสาร ( Communications )  

     ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนของการติดตอสื่อสาร การ

ปฏิบัติงานของศูนยขาว การรักษาความปลอดภยัในการสื่อสาร 

ระเบยีบการวิทยโุทรศัพท หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การสื่อสาร

ประเภทสาย การสื่อสารประเภทวิทยุ 

     ชางสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย ( Sapper ,  

Explosives and Demolitions ) 

      ศึกษาหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับ ปอมสนาม การเลือกท่ีมั่น

และที่ตั้งอาวุธเรงดวน ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต คู การสรางคูและ

การกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสรางเครื่องกีดขวาง

ตอตานบุคคล เครื่องกดีขวางตอตานยานเกราะ การพรางบุคคล 

ปอมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ท่ีพักแรม ท่ีตั้งกองบัญชาการและ

ตําบลสงกําลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการ

จุดระเบิด คณุลักษณะและการทํางานของทุนระเบิดและกับ

ระเบดิการตดิตั้งและการรื้อถอนกับระเบดิ การตรวจคนและการ

รื้อถอนทุนระเบิดหรือกับระเบิดและการผานสนามทุนระบิด 

     อาวุธประจํากาย ( Individual Weapon System ) 

     ฝกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีด

ความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางานและการใชงาน ประเภท

และชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบํารุง การ

แกไขเหตตุิดขัด การใชศูนย การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและ

การเลิกบรรจุ การปรับศูนย การตัง้ศูนยรบ ทายิง ของอาวุธ

ประจํากายและอาวุธเพื่อความมุงหมายพิเศษ และการยิงปนดวย

กระสุนจริง 
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     ฝกและศึกษาเกี่ยวกับคณุลักษณะและสวนสําคญั ขีด

ความสามารถและการใช ลักษณะในการทํางานของลูกระเบดิ

ขวางและพลุสญัญาณ หลักพื้นฐานการฝกการขวางลูกระเบิด

ขวาง 

     การปฐมพยาบาลและสุขศาสตรทหาร  

     ( Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and  

Military Hygiene )  

     ศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตรทหารที่จําเปน สําหรับการใช

ชีวิตประจําวันและในสนามรบ อยางปลอดภัยจากเชื้อโรค 

อุบัติเหตุ และการบาดเจบ็ตาง ๆ ตลอดจนสามารถชวยเหลือ

เบื้องตนใหกับตนเองและเพ่ือนทหารที่อยูในสนามรบได 

- MS 1002 อาวุธประจํากาย (Infantryman Weapons) 

2 (2-1-5) 

      ฝกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีด

ความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางานและการใชงาน 

ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การ

ปรนนิบัติบํารุง การแกไขเหตุติดขัด การใชศูนย การเล็ง การ

ลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย การตั้งศูนย

รบ ทายิง ของอาวุธประจํากายและอาวุธเพื่อความมุงหมาย

พิเศษ และการยิงปนดวยกระสนุจริง 

      ฝกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและสวนสําคัญ ขีด

ความสามารถและการใช ลักษณะในการทํางานของลูก

ระเบิดขวางและพลุสัญญาณ หลักพื้นฐานการฝกการขวางลูก

ระเบิดขวาง 

 

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

       การขาวเบื้องตน ( Basic Military Intelligence )  

        ศึกษาเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ การรักษา

ความลับของทางราชการ  การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  

เอกสาร  สถานที่  การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความ

ปลอดภัย  และการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการ

ดําเนินการรับ-สงขาว  

       แผนที ่( Land Navigation )  

       ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณตาง ๆ 

ในแผนที่ ระบบกริดทางทหาร และวิธีการอานคาพิกัด สัญลักษณ

ทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค 

การฝกวิเคราะหภูมิประเทศบนแผนที่ประกอบภูมิประเทศจริง 

เข็มทิศเลนเซติกและการใชงานประกอบแผนที่ การเดินเข็มทิศ

ในภูมิประเทศแบบตาง ๆ การใชแผนที่และเข็มทิศประกอบภูมิ

ประเทศ การเดินแผนที่ประกอบภูมิประเทศ การกําหนดจุดที่อยู

ของตนเองและที่หมาย เครื่องหมายทางทหาร แผนบริวาร 

การศึกษาเครื่องมือท่ีทันสมัยเพื่อใชในการหาพิกัดดวยดาวเทียม 

       บุคคลทํ าการรบและการฝ กทางยุทธวิ ธี  (  Soldier 

Combat Skills and Tactics ) 

       ฝกและศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การพรางและการสราง

ที่มั่นรบ การรายงานขาวสารและการจําแนกอาวุธยุทโธปกรณ

ฝายเราและฝายขาศึก บุคคลทําการรบในเวลากลางวันและ

กลางคืน การฝกบุคคลเบื้องตนทางยุทธวิธี หนาที่เฉพาะทาง

เทคนิค 

       สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร  
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       (Chemical , Biological , Radiological , and Nuclear 

(CBRN) Warfare )  

       ศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางดาน เคมี 

ชีวะ รังสี นิวเคลียร ( คชรน.) มีความรูในดานการปองกันทาง

การแพทย การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน. และ อาวุธเพลิง 

 - MS 2003 การปฏิบัติการของทหารชาง (Engineer 

Operations)  1 (1-0-2) 

       ศึกษาเกี่ยวกับประวัติทหารชางของกองทัพบกไทย 

ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถของหนวยทหารชางในระดับ

ตางๆ ของกองทัพบก หลักการสนบัสนุนการรบของทหาร

ชาง ในการสนับสนุนการรบดวยวธิีรุก รับ รนถอย และการ

สนับสนุนการรบในกรณีที่ทหารชางตองจัดกําลังเขาทําการรบ

อยางทหารราบ 

 

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

       อาวุธประจําหนวย หลักยิงและการตรวจการณ  

       ( Unit Weapon Systems and Fire Control ) 

       ฝกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขดี

ความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางานและการใชงาน  

ประเภทและชนิดของกระสุน  การถอดประกอบ  การปรนนิบัติ

บํารุง การแกไขเหตุตดิขัด การฝกใชกลองเล็งและเครื่องเล็ง การ

ฝกหนาที่พลประจําปนและพลประจําเครื่องยิงของอาวุธประจํา

หนวย และอาวุธตอสูรถถัง 

      ปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศยาน 

       ( Field Artillery and Air Defense Artillery ) 

      ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารปนใหญ 

คุณลักษณะของทหารปนใหญสนาม การจัดหนวยทหารปนใหญใน

กองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปนใหญสนาม การจัด

ทหารปนใหญสนามเขาทําการรบ การบังคับบัญชาและการ

ควบคุม การตรวจการณของทหารปนใหญและศัพทที่ใชในสวน

ยิง 

       ภารกิจและการจดัหนวยทหารปนใหญตอสูอากาศยานของ

กองทัพบกไทย การควบคุมบังคับบัญชาของหนวยทหารปนใหญ

ตอสูอากาศยาน ระบบปองกันภัยทางอากาศของประเทศไทย 

ศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศกองพันทหารปนใหญตอสูอากาศ

ยาน อาวุธและยุทโธปกรณปนใหญตอสูอากาศยานของ

กองทัพบกไทย ระบบเรดาหในการปองกันภัยทางอากาศของกอง

พลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน และอาวุธนําวิถีตอสูอากาศ

ยาน 
- MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดบัหมู (Infantry Squad 

Tactics)  3 (2-2-5) 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักนยิมและคณุลกัษณะของเหลาทหารราบ 

ระบบปฏิบตัิการในสนามรบ ระเบยีบการนําหนวยและการ

ออกคําสั่งในระดับหมูปนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ

(OCOKA) และแงคิดทางทหาร (METT-T)  การฝกทําการรบ 

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

ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู ( Infantry Rifle Squad Tactics ) 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักนยิมและคณุลกัษณะของเหลาทหารราบ 

ระบบปฏิบตัิการในสนามรบ ระเบยีบการนําหนวยและการออก

คําสั่งในระดบัหมูปนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ (OCOKA) 

และแงคิดทางทหาร (METT-T) การฝกทําการรบ หมูและหมวด
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หมูและหมวดปนเล็กในการรบขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงาน

รวมกับเฮลิคอปเตอร 

ปนเล็กในการรบขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานรวมกับเฮลิคอปเตอร 

ทหารมาและการใชอาวุธยุทโธปกรณ  (Cavalry and Weapon 

Systems Employment) 

ศึกษาเกี่ยวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบงประเภท คุณลักษณะ ขีด

ความสามารถ และหลักนยิมของเหลาทหารมา การจดักองพล

ทหารมา  กรมทหารมามาตรฐาน กองพันทหารมารถถัง กองพัน

ทหารมาบรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารมาลาดตระเวน 

รวมทั้ง ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถของยานรบใน

เหลาทหารมา การขี่มาเบื้องตน หลักยิงและตรวจการณ พล

ประจํารถถัง และอาวุธตอสูรถถังขนาดกลาง 

  - MS 3005 ยุทธวิธีทหารมาระดบัหมวด  

(Calvary Platoon Tactics)  1 (1-1-3) 

       ศึกษาเกี่ยวกับหลักการปฏิบตัิทางยุทธวิธีในระดับหมวด

ทหารมา ทั้ง 3 ประเภท ไดแกยุทธวิธีของ หมวดรถถัง, 

หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารมา

ลาดตระเวน ในการเขาตี ตั้งรับ และรนถอย  ยุทธวิธีของ

หมวดทหารมาลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน 

ระวังปองกัน และเฝาตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองรอยชุด

รบ  

      ( มี ยายเขาไปอยูใน MS 3006 ) 

 

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

        ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ( Infantry Rifle Platoon 

Tactics )  

        ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหนวยของหมวดปนเล็ก  

และ หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มิลลิเมตร ในกรอบของ

กองรอยอาวุธเบา ระเบยีบการนําหนวยและคาํสั่งยุทธการระดบั

หมวดปนเล็ก  การแกไขปญหาในภูมิประเทศจําลอง การรบดวย

วิธีรุก การรบดวยวิธีรับ การรบดวยวิธีรนถอย ทหารราบยาน

เกราะ การปฏิบัติงานรวมกับเฮลคิอปเตอร การลาดตระเวน   

        ประวัติศาสตรการสงครามสากล (Tnternational 

History of the Military Art )  

         ศกึษาเกีย่วกับวิชาประวตัิศาสตรการสงครามสากล  พระเจาอ

เล็กซานเดอรมหาราช  แมทัพฮนันิบาล แมทัพจูเลียสซีซาร 

จักรพรรดิเจงกิสขาน พระเจาเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโป

เลียนโปนาปารด สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 

สงครามเกาหลี สงครามอาวเปอรเซีย การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

รวมกับสหประชาชาต ิ

- MS 3006 การสื่อสารทางยุทธวิธี (Tactical 

Communications)  1 (1-0-2) 

       ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด และความรับผิดชอบ

ของทหารสื่อสารกองพล การปฏิบตัิการทางยุทธวิธีของทหาร

สื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส และการสนับสนุนทางการ

สื่อสาร 

 

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

        ยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics)  

        ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวด

ทหารมา ทั้ง 3 ประเภท ไดแก ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง, หมวด

ทหารมาบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารมาลาดตระเวน ใน

การเขาตี  ตั้ งรับ และรนถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารมา

ลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังปองกัน และ

เฝาตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองรอยชุดรบ 

       ภูมิศาสตรทหาร ( Military Geography ) 
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   ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติ  

ซึ่งจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งสภาพแนว

พรมแดนในพ้ืนที่ของแตละกองทัพภาค และชองทางท่ีสําคัญตาม

แนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน 

       ประวัติศาสตรการสงครามไทย ( Thai History of the 

Military Art )  

       ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติไทยและการทหาร

ยุคตางๆ ยุทธศาสตรและยุทธวิธีของไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัย

รัตนโกสินทร หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร ศาสตราวุธใน

กองทัพบกไทย หลักการรบ ตําราพิชัยสงคราม และการสงคราม

ครั้งสําคัญ ๆ ของไทย การเสียดินแดน ประวัติบุคคลสําคัญ แม

ทัพนายกอง การดําเนินกลยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ 

ลักษณะของสงคราม การพัฒนายุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณ 

ตลอดจนแนวความคิดในการทําสงครามของนักรบในอดีต  
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  ผนวก ช

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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Curriculum Vitae 

 

1. ชื่อ   พ.อ.รศ.ปรีชา อภิวันทตระกูล      

              Col. Assoc.Prof. Preecha Apiwantragoon      

   ตําแหนง       รองศาสตราจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา    

   สถานที่ทํางานปจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมโยธา  สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

   ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001    โทรศัพท 037-393-481   

   E-mail Address: p.apiwan38@gmail.com 

   หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)  3-1001-00391-57-9  
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา    Bachelor of Science in Civil Engineering 

สาขาวิชา Civil Engineering     ปที่จบ 1991 

สถานที่ศึกษา    The Citadel Military College of South Carolina 

สถานที่ตั้ง Charleston, South Carolina,  USA 

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา Master of Civil Engineering 

สาขาวิชา Structural Engineering     ปที่จบ 1994 

สถานที่ศึกษา North Carolina State University 

สถานที่ตั้ง Raleigh, North Carolina, USA 

2.3 ระดับปริญญาเอก 

ชื่อปริญญา Doctor of Philosophy in Civil and Environmental Engineering 

สาขาวิชา Geoenvironmental Engineering   ปที่จบ 2006 

สถานที่ศึกษา University of Wisconsin 
สถานที่ตั้ง Madison, Wisconsin, USA 

2.4 คุณวุฒิอื่น ๆ    
 

3. ประสบการณการสอน  ระดับปริญญาตรี    18   ป 

    ระดับปริญญาโท      -   ป 

    ระดับปริญญาเอก   -  ป 
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วิชาสอน  

  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  

  กําลังวัสดุ (Strength of Materials)  

  กลศาสตรมวลดิน (Soil Mechanics) 

  ปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน (Soil Mechanics Laboratory) 

  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (Seminar in Civil Engineering) 

  โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 1 (Senior Seminar and Research Project 1) 

  โครงการคนควาวิจัยและสัมมนา 2 (Senior Seminar and Research Project 2)  

หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา: สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา  

(Special Topic in Civil Engineering: Applied Statistics for Civil Engineering) 

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

 - 

5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

 Apiwantragoon, P., Benson, C.H., and W.H. Albright, “Field Hydrology of Water 

Balance Covers for Waste Containment”, Journal of Geotechnical and 

Geoenvironmental Engineering, 2014, 141(2): DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-

5606.0001195. 

 

     ลงชื่อ             พ.อ. ปรีชา อภิวันทตระกูล 

         (ปรีชา อภิวันทตระกูล) 

               รองศาสตราจารย 

            สวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 
 

1. ชื่อ   พ.อ. ณัฐพร   นุตยะสกุล      

              Col. Nuthaporn  Nuttayasakul      

ตําแหนง       ผูชวยศาสตราจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   

    สถานที่ทํางานปจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมโยธา  สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

   ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001    โทรศัพท 037-393010 ตอ 62304

   

   E-mail Address: nuthaporn.crma@gmail.com 

   หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)  3-1016-00325-44-4  
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา    Bachelor of Science in Civil Engineering (B.S.C.E.) 

สาขาวิชา Civil Engineering     ปที่จบ 1998 

สถานที่ศึกษา    Virginia Military Institute 

สถานที่ตั้ง Lexington, Virginia,  USA 

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา Master of Science in Civil Engineering 

สาขาวิชา Structural Engineering     ปที่จบ 2000 

สถานที่ศึกษา Stanford University  

สถานที่ตั้ง Palo Alto, California, USA 

2.3 ระดับปริญญาเอก 

ชื่อปริญญา Doctor of Philosophy (Ph.D.(Structure)) 

สาขาวิชา Structural Engineering     ปที่จบ 2005 

สถานที่ศึกษา Virginia Polytechnic Institute and State University   

สถานที่ตั้ง Blacksburg, Virginia, USA 

2.4 คุณวุฒิอื่น ๆ  ไมมี 
 

3. ประสบการณการสอน  ระดับปริญญาตรี    13   ป 

    ระดับปริญญาโท      -   ป 

    ระดับปริญญาเอก   -  ป 
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วิชาสอน  

  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) 

  การออกแบบอาคารสูง (Building Design) 

  การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก (Design of Timber and Steel Structures) 
 
 

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

1. การผลิตและทดสอบขอตอของโครงถักในรถสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก (Heavy Support 

Bridge) ของทหารชางเพื่อใชเปนอะไหลในอนาคต 

2. การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาสรางสะพานทหารชางของกองทัพบก 

 

5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

บทความทางวิชาการ 

1. พ.ท.ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล “Testing of the Front to Front Built-up C-section Cold-

Formed Steel Flexural Members Using Plate and Screw Connection” บทความนําเสนอ

และตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings), การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ประจําป 2015 (International Conference on Advances in Steel Structures 2515), 

Portuguesa 19th – 26th July 2015. 

2. ร.อ.ธนกร  งามจรุงจิต, พ.ท.ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล และ พ.อ.ผศ.ดร.ชวน  จันทวาลย, 

“Experimental Testing of Cold-formed Steel Truss to Support Connections using Slit-

Hole Clip,” บทความนําเสนอและตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings), การ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2558 จ.ชลบุรี.  

3. Chuan Chuntavan, Nuthaporn Nuttayasakul, Martin P.Bae and Huang, “Analysis and 

Design of an Overhead Movable Scaffelding System for Busan-Yongdo Bridge, Korea,”  

บทความนําเสนอและตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings), การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2558 จ.ชลบุรี.  

4. ร.อ.ธนกร  งามจรุงจิต, พ.ท.ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล และ พ.อ.ผศ.ดร.ชวน  จันทวาลย“Flexural 

Strength of Available Cold-formed Steel Section using Direct Strength Method” 

บทความนําเสนอและตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings), การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2558 จ.ชลบุรี. 

5. Chuan Chuntavan, Nuthaporn Nuttayasakul, Martin P. Bae, and Huang Aiwu, 

“Construction of PCT Girder Bridge Using an Overhead Movable Scaffolding System 

(MSS),” Paper presented and published in the Proceedings of the 4th International 
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conference on Human Factors in Transportation (AFHE 2016), Walt Disney World, 

Swan and Dolphin Hotel, Orlando, Florida, U.S.A., July 27th- 31st, 2016.  

6. ร.อ.ธนกร  งามจรุงจิต, พ.อ.ผศ.ดร.ชวน  จันทวาลย, พ.อ.ผศ.วสันต  พัฒนวิชัยโชติ และ พ.อ.ผศ.ดร.

ณัฐพร  นุตยะสกุล, “M16 Bulletproof Prefabricated Steel Wall,” บทความนําเสนอและตีพิมพ

ในเอกสารประกอบการประชุมนานาชาติ The 3rd Asian Conference on Defense Technology, 

วันที่ 18 – 20 มกราคม 2560, Le Meridien Phuket Beach Resort จ.ภูเก็ต, pp.141-145.  

7. ร.อ.ธนกร งามจรุงจิต, พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล และ นนร.กันต แกวประดิษฐ “Testing of 

Hot-Rolled Steel Beam-to-Column H-beam Connection using Fillet Weld” บทความ

นําเสนอและตีพิมพในเอกสารประกอบการประชุม (Proceedings), การประชุมวิชาการวิศวกรรม

โยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา, pp.229-233.   

8. ร.อ.ธนกร งามจรุงจิต, พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล, พ.อ.วสันต  พัฒนวิชัยโชติ และ นนร.จิรายุ             

วุฒิยาสาร “Bulletproof Prefabricated Steel Stud Wall” บทความนําเสนอและตีพิมพใน

เอกสารประกอบการประชุม (Proceedings), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22 

วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา, pp.205-209. 

9. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล, พ.อ.ชวน  จันทวาลย, พ.อ.วสันต  พัฒนวิชัยโชติ, ร.อ.ธนกร งามจรุงจิต และ 

ร.ท.ชลิต สันติธรารักษ  “Fabrication and Testing of the Truss Connections in Heavy 

Support Bridge to use as Spare Parts in the future” บทความนําเสนอและตีพิมพในเอกสาร

ประกอบการประชุม (Proceedings), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22 วันที่             

18 – 20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา.  

10. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล, นนทลี อึ่งแกว “Improvement of Epoxy Resin Mechanical 

Properties with Reinforce Bagasse Fiber” บทความนําเสนอและตีพิมพในเอกสารประกอบการ

ประชุม (Proceedings), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18 – 20 

กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา.  

11. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล “Experiment on Precast Solid Concrete Floor Slabs resting on 

Cold-Formed Steel Framing Stud Walls” บทความนําเสนอและตีพิมพในเอกสารประกอบการ

ประชุม (Proceedings), The 2017 International Conference on Steel and Composite 

Structures, ICSCS17, Korea, 28th Aug. – 1st  Sep.2017. 

12. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล และ ร.อ.ธัชชาย  ธนพิศุทธิ์วงศ “Finite Element Analysis of Al7075 

Aluminum Floor Joist for M4 Military Bridge” บทความนําเสนอและตีพิมพในเอกสาร

ประกอบการประชุม (Proceedings), การประชุมระดับนานาชาติ The Asian Conference on 

Defense Technology, ACDT 4th Japan, 29th Nov – 1st Dec 2017. 
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งานวิจัย 

1. พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล, วัฒนพงศ  หิรัญมาลย, พ.อ.ผศ.ดร.ชวน  จันทวาลย และ ร.อ.ธนกร  

งามจรุงจิต (2015), “การศึกษาการออกแบบการผลิตโครงสรางของรถสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาด

หนัก (Heavy Support Bridge) ของทหารชางเพื่อการออกแบบทดแทนการสั่งซื้อจาก

ตางประเทศ”, 2559. 

2. ศักดิ์เกษม  สุวรรณรัตน, วิทิต  ปานสุข, ธนาพร  รวีกิตติ์ และ พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล (2016), 

“สมรรถนะของแผนคอนกรีตเสริมใยเหล็กเมื่อรับแรงระเบิด”, 2559.  

3. พ.อ.ผศ.วสันต  พัฒนวิชัยโชติ, พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล และ นายวัฒนพงศ  หิรัญมาลย 

(2017), “ผนังปองกันกระสุนปน M16 จากวัสดุยางพารา”, 2560. 

4. พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล และ นายวัฒนพงศ  หิรัญมาลย (2017) “การผลิตและทดสอบขอตอ

ของโครงถักในรถสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก (Heavy Support Bridge) ของทหารชาง

เพื่อใชเปนอะไหลในอนาคต”, 2560.  

 

 

 

           ลงชื่อ  พ.อ. ณัฐพร      นุตยะสกุล 

               (ณัฐพร      นุตยะสกุล) 

                   ผูชวยศาสตราจารย สวนการศึกษา   

                            โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 
 

1. ชื่อ   พ.ท. พงศพันธุ  จันทะคัต      

              Lt. Col. Pongpun  Juntakut      

   ตําแหนง       อาจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     

   สถานที่ทํางานปจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมโยธา  สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

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

   E-mail Address : juntakut37@gmail.com 

   หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)  3-3001-00624-33-4  
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา    Bachelor of Science in Civil Engineering (B.S.C.E.) 

สาขาวิชา Civil Engineering     ปที่จบ 2002 

สถานที่ศึกษา    Bundeswehr University 

สถานที่ตั้ง Neubiberg, Munich, Germany 

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา Diplom Inginieur 

สาขาวิชา Water Resource     ปที่จบ 2005 

สถานที่ศึกษา Bundeswehr University 

สถานทีต่ั้ง Neubiberg, Munich, Germany 

2.3 ระดับปริญญาเอก 

ชื่อปริญญา Doctor of Philosophy (Ph.D.) 

สาขาวิชา Water Resource     ปที่จบ 2018 

สถานที่ศึกษา University of Nebraska-Lincoln 

สถานที่ตั้ง Lincoln, USA 

2.4 คุณวุฒิอื่น ๆ    
 

3. ประสบการณการสอน  ระดับปริญญาตรี      9 ป 

    ระดับปริญญาโท      -   ป 

    ระดับปริญญาเอก   -  ป 
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วิชาสอน  

  ชลศาสตร (Hydraulics) 

  ปฏิบัติการชลศาสตร (Hydraulic Laboratory) 

  อุทกวิทยาทางวิศวกรรม (Engineering Hydrology) 

  วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering) 

  วิศวกรรมแหลงน้ํา (Water Resource Engineering)  

   กลศาสตรมวลดิน  (Soil Mechanics) 

   ปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน  (Soil Mechanics Laboratory) 

 

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

 2016 – 2017 : Applied Geo-Informatics Technology to Urban Green Space 

Management on Role of Stormwater Runoff Reducing and Increasing of Subsurface Water in 

Nakhonratchasima City Municipality, Thailand, supported by the National Research Council 

of Thailand (NRCT) and the Rajamangala University of Technology in Thailand  

https://info.rdi.ku.ac.th/ThailandResearch/?nameID=701304. 

  

5. ผลงานตีพิมพ(ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

1. Juntakut, P., Snow, D.D., Haacker, E.M.K. and Ray, C. (2019) The Long Term Effect of 

Agricultural, Vadose Zone and Climatic Factors on Nitrate Contamination in the 

Nebraska’s Groundwater System. Journal of Contaminant Hydrogeology Vol.220: 33-48. 

Published online 22 November 2018. http:s//doi.org/10.1016/j.jconhyd.2018.11.007 

2. Juntakut, P. and Jantakat, Y. (2019) Impact of Urbanization on Quality and Quantity of 

Groundwater in Nakhon-Nayok Province, Thailand. International Journal of Building, 

Urban, Interior and Landscape Technology (BUILT) Vol.13(2019): 83-96. Published online 

27 June 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/BUILT 

3. Jantakat, Y., Juntakut, P., Plaiklang, S., Arree, W. and Jantakat, C. (2019) 

Spatiotemporal Change of Urban Agriculture Using Google Earth Imagery: A Case of 

Municipality of Nakhonratchasima City, Thailand. The International Archives of the 

Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W13, 

2019. ISPRS Geospatial Week 2019, 10-14 June 2019, Enschede, The Netherlands. 

https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W13-1301-2019 

4. Juntakut, P., Jantakat, Y., Aimlaoor, P., Tonchaloen, W. and Midruk, P. (2019) Data 

Visualization and Analytics for Groundwater Management using Geographic Information 
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System and Program R in Nakhon-Nayok Province. The 24th National Convention on 

Civil Engineering, Thailand in July 10-12, 2019, Udonthani, Thailand. 

5. Jantakat, Y., Juntakut, P., Kranka, S. (2018). Applied Geo-Informatics Technology to 

Urban Green Space Management on Role of Stormwater Runoff Reducing and 

Increasing of Subsurface Water, The 2nd Sirindhorn Conference on Geo-informatics in 

Chaeng Wattana, Bangkok, Thailand, 1-2 Feb.2018, http://scgi.gistda.or.th/wp-

content/uploads/2018/02/THE-2nd-SIRINDHORN-CONFERENCE-ON-GEO-INFORMATICS-

2018.pdf 

   

 

     ลงชื่อ           พ.ท. พงศพันธุ   จันทะคัต 

         ( พงศพันธุ  จันทะคัต ) 

        อาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา 

             สวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 
 

1. ชื่อ   พ.ต.ธนกร  งามจรุงจิต                  

              Maj.Tanakorn  Ngamjarungjit       

   ตําแหนง       อาจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     

   สถานที่ทํางานปจจุบัน กองวิชาวศิวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

   ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001  โทรศัพท 037-393481    

   E-mail Address : tanakorn.crma@gmail.com  

   หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)   1–7099–00054–59–0 
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา    วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา Civil Engineering    ปที่จบ 2550 

สถานที่ศึกษา    โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

สถานที่ตั้ง ตําบล พรหมณี อําเภอ เมือง  จังหวัด นครนายก 

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา Master of Science (M.S.C.E.) 

สาขาวิชา Structural Engineering    ปที่จบ 2557 

สถานที่ศึกษา Virginia Polytechnic Institute and State University 

สถานที่ตั้ง Blacksburg, Virginia, USA 

2.3 ระดับปริญญาเอก 

ชื่อปริญญา  

สาขาวิชา Geoengineering    ปที่จบ 2006 

สถานที่ศึกษา University of Wisconsin 

สถานที่ตั้ง Madison, WI, USA 

2.4 คุณวุฒิอื่น ๆ  ไมมี  
 

 

3. ประสบการณการสอน  ระดับปริญญาตรี        4 ป 

    ระดับปริญญาโท        0 ป 

    ระดับปริญญาเอก     0  ป 
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วิชาสอน 

   การวิเคราะหโครงสราง ๑ (Structural Analysis 1) 

   การวิเคราะหโครงสราง ๒ (Structural Analysis 2) 

   การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawings) 

   การอออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก (Steel and Timber Design) 

     

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

 

5. ผลงานตีพิมพ(ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

ธนกร งามจรุงจิต และ ณัฐพร นุตยะสกุล (2558). ความสามารถในการรับแรงดัดของเหล็กโครงสรางรูปพรรณ

ขึ้นรูปเย็นรูปตัวซีภายใตวิธีคํานวณกําลังโดยตรง. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 20, ชลบุร,ี 

8-10 กรกฎาคม 2558. 

ธนกร งามจรุงจิต,ณัฐพร นุตยะสกุล และ ชวน จันทวาลย(2558). การทดสอบขอตอระหวางโครงหลังคาเหล็ก

ขึ้นรูปเย็นกับจุดรองรับที่ยึดประกอบกันโดยใชสกรู. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 20, 

ชลบุร,ี 8-10 กรกฎาคม 2558. 

ธนกร งามจรุงจิต,ณัฐพร นุตยะสกุล และ วสันต พัฒนวิชัยโชติ (2559). การทดสอบแปเหล็กขึ้นรูปเย็น

ลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพื่อหาความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุก. การประชุมวิชาการวิศวกรรม

โยธาแหงชาติ ครั้งที่ 21, สงขลา, 28-30 มิถุนายน 2559, หนา 454-458. 

Ngamjarungjit, T., Patwichaichote, W., Nuttayasakul, N. and Chuntavan, C. (2017). Bulletproof 

Prefabricated Steel Stud Wall. The Third Asian Conference on Defence Technology (3rd 

ACDT), Phuket, Thailand, 18-20 January 2017, pp.141-145. 

ธนกร งามจรุงจิต,ณัฐพร นุตยะสกุล และ สกุลเทียน เทียนทองศิริ (2560). การทดสอบรอยตอแบบเชื่อมพอก

ของรอยตอเสาคานเหล็กรูปพรรณรีดรอนรูปตัว H. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22, 

นครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560, หนา 229-233. 

ธนกร งามจรุงจิต,ณัฐพร นุตยะสกุล, วสันต พัฒนวิชัยโชติ และ จิรายุ วุฒิยาสาร (2560). ผนังกันกระสุน

สําเร็จรูป. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 22, นครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560, หนา 

205-209. 
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      ลงชื่อ    พ.ต. ธนกร  งามจรุงจิต 

                           ( ธนกร  งามจรุงจิต )  

                     อาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา 

         สวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 
 

1. ชื่อ   ร.ท.ชลิต  สันติธรารักษ                  

              Lt.Chalit  Santitararag       

   ตําแหนง       อาจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

   สถานที่ทํางานปจจุบัน กองวิชาวศิวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

   ต.พรหมณี  อ.เมือง  นครนายก  26001  โทรศัพท 037-393481    

   E-mail Address : chalit.crma@gmail.com  

   หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)   3–1019–00356–37–0 
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา    ปที่จบ 2545 

สถานที่ศึกษา    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถานที่ตั้ง ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

2.2 ระดับปริญญาโท 

ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา    ปที่จบ 2560 

สถานที่ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถานที่ตั้ง แขวงวังใหม เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 

2.3 ระดับปริญญาเอก 

ชื่อปริญญา  

สาขาวิชา Geoengineering   ปที่จบ 2006 

สถานที่ศึกษา University of Wisconsin 

สถานที่ตั้ง Madison, WI, USA 

2.4 คุณวุฒิอื่น ๆ  ไมมี  
 

 

3. ประสบการณการสอน  ระดับปริญญาตรี        2 ป 

    ระดับปริญญาโท        0 ป 

    ระดับปริญญาเอก     0  ป 
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วิชาสอน 

   การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawings) 

   ปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน (Soil Laboratory) 

   โครงงานคนควาและวิจัย 1 (Seminar 1) 

                          โครงงานคนควาและวิจัย 2 (Seminar 2) 

     

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

 

5. ผลงานตีพิมพ(ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

1. Nuthaporn Nuttayaskul, Chuan Chuntavan, Wasan  Patwichaichote, Tanakorn 

Ngamjarungjit, Thatchai Thanapisudwong, Kitsada Sripoeon, Chalit Santitararag (2560). 

Production Plan Studies for Structure of the Heavy Support Bridge of the Royal Thai Army 

Crops of Engineers for Future Design by the RTA. Chulachomklao Royal Military Academy 

Exhibition 2017, Nakhonnayok, Thailand, 14-15 November 2017, pp. 4. 

 

2. Thatchai Thanapisudwong, Nuthaporn Nuttayaskul, Tanakorn Ngamjarungjit, Kitsada 

Sripoeon, Chalit Santitararag (2562). Behavioral Studies for the Design of W-Deck Slab to 

Structural Building in Fast Construction. Chulachomklao Royal Military Academy Exhibition 

2019, Nakhonnayok, Thailand, 19-20 November 2019, pp. 5. 

 

 

      ลงชื่อ    ร.ท. ชลิต  สันตธิรารักษ 

                           (ชลิต  สันตธิรารักษ)  

                     อาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา 

         สวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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