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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ส�วนการศึกษา กองวิชาคณิตศาสตร=และคอมพิวเตอร=  

 

หมวดท่ี 1 ข+อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือหลักสูตร  

  ภาษาไทย :      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัยทาง   
ไซเบอร= 

  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Cyber Security  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

  ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=)   
  ชื่อย�อ (ไทย) :  วท.บ. (ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=)  
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Cyber Security) 
  ชื่อย�อ (อังกฤษ) :   B.S. (Cyber Security) 
3. วิชาเอก ไม�มี 
4. จํานวนหนBวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 174 หน�วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปr  

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิชาการ 

5.3 ภาษาท่ีใช2  
 การจัดการเรียนการสอนเป?นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารและตําราในวิชาของ

หลักสูตร (รหัส CY xxxx) เป?นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.4 การรับเข2าศึกษา  
 รับนักเรียนเตรียมทหาร ท่ีผ�านการสอบคัดเลือกในสังกัดเหล�า ทบ. และสําเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปrท่ี 6 
5.5 ความร�วมมือกับสถาบันอ่ืน  

 เป?นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า 
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5.6 การให2ปริญญาแก�ผู2สําเร็จการศึกษา 
  ให2ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/มติเห็นชอบหลักสูตร  

6.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= (ปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ได2ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร= (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และได2รับการรับรองหลักสูตรจาก สภาโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า เม่ือ
วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

6.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= (ปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ได2รับการรับรองหลักสูตรจาก สภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม ครั้งท่ี 1/2563  
เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2563 

6.3  เริ่มใช2หลักสูตรนี้ ต้ังแต�ภาคการศึกษาท่ี 1 ปrการศึกษา 2562 
 

7. ความพร+อมในการเผยแพรBหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร2อมในการเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ในปrการศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได+หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1  นายทหารสัญญาบัตรท่ีเป?นนายทหารหลักของกองทัพบก ท่ีมีความรู2ในด2านความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร=และสามารถเป?นผู2บังคับบัญชา และนําหน�วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได2 

8.2  นักวิเคราะห=ความปลอดภัยทางข2อมูล 
8.3  วิศวกรระบบเครือข�าย 
8.4  นักออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร= 
8.5  นักเจาะระบบ 
8.6  ผู2เชี่ยวชาญด2านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร= 
8.7  ท่ีปรึกษาด2านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร= 
8.8  ผู2เชี่ยวชาญทางด2านการพิสูจน=หลักฐานดิจิทัล 
8.9  ผู2เชี่ยวชาญ/นักวิเคราะห=วิทยาการเข2ารหัสลับ 
8.10 นักล�าภัยคุกคาม 
8.11 สถาปนิกด2านความม่ันคงปลอดภัย 

  



3
 

 

9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนBง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย!ผู+รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปrการศึกษา 
1 พ.อ. รศ.ดร.สุรัตน= เลิศล้ํา 

3100101089302 
 รศ. B.Eng. 

Computer 
Engineering 

Norwich University, USA. 2529 

 
  M.S. Computer Science The George Washington University, USA. 2532 

    Ph.D. Computer Science Asian Institute of Technology 2540 
2 พ.อ. ผศ.ดร.ทศพล พันธุ=กําแหง 

 ผศ. 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร= โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า 2541 

3160100130783 M.S. Computer Science University of Southern California, USA. 2550 
  Ph.D. Computer Science University of Denver, USA. 2560 

3 
พ.ท. ดร.จรรยา  มิชานันท= 

อจ.  
B.S. Computer Science Norwich University, USA. 2543 

5320900031326 M.S. Computer Science University of Southern California, USA. 2545 
  Ph.D. Computer Science University of Denver, USA. 2560 

4 
พ.ท. ผศ.ปBยะ มิตรรักษ= 
3361000340653 

ผศ. 
ค.บ. มัธยมศึกษา จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 2543 
วท.ม. คณิตศาสตร= จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย 2546 

5 
พ.ต. ดร.อรรฆพร ประชานุรักษ= 

อจ. 
วท.บ. คณิตศาสตร= มหาวิทยาลัยขอนแก�น 2543 

3430700184580 วท.ม. คณิตศาสตร= มหาวิทยาลัยบูรพา 2549 

 
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร=น 2562 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

ส�วนการศึกษา โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
 
11. สถานการณ!ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปFนต+องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 ป}จจุบันอินเทอร=เน็ตเป?นส�วนหนึ่งในการดํารงชีวิต ไม�ว�าจะในมิติต�าง ๆ ของการดําเนินการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม การรักษาความม่ันคงและการป�องกันประเทศ การสื่อสารโทรคมนาคมและ
การควบคุมดูแลโครงสร2างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีสําคัญ และจะทวีความสําคัญยิ่งข้ึนในอนาคต 
เนื่องจากความสามารถในการพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วท้ังของประเทศชั้นนําด2านเทคโนโลยีเอง 
และความสามารถในการพัฒนาและเข2าถึงเทคโนโลยีของประเทศท่ีมีความก2าวหน2าทางเทคโนโลยีใน
ระดับรองลงมา ซ่ึงความก2าวหน2าทางเทคโนโลยีในประเภทนี้ตอบสนองต�อการใช2งานเครือข�าย
เทคโนโลยีสารสนเทศของคนได2เป?นจํานวนมาก ท้ังกลุ�มท่ีเป?นผู2ใช2งานอินเทอร=เน็ตโดยตรง หรือผู2ท่ี
ได2รับประโยชน=จากการใช2เครือข�ายเทคโนโลยีสารสนเทศในทางอ2อม  
  สําหรับประเทศไทยมีการใช2ประโยชน=จากอินเทอร=เน็ตและระบบดิจิทัลมากข้ึนเช�นกัน โดย
พบว�าประชากรใช2เวลาโดยเฉลี่ย 41.4 ชั่วโมงต�อสัปดาห=ในการใช2อินเทอร=เน็ต โดยสมาร=ตโฟนถือเป?น
ช�องทางท่ีนิยมมากท่ีสุดในการเข2าถึงอินเตอร=เน็ต คิดเป?นร2อยละ 80.9 จะเห็นว�าการเข2าถึงระบบ
เครือข�ายสารสนเทศและอินเทอร=เน็ตนั้น กระทําได2ง�ายข้ึน ทําให2เกิดความสะดวกสบายในการใช2
ชีวิตประจําวัน แต�ในขณะเดียวกันก็ทําให2เกิดความเสี่ยงต�อการนําไปใช2ในทางท่ีผิดและเสี่ยงท่ีจะเกิด
ภัยคุกคามต�อชีวิตเพ่ิมข้ึนอีกด2วย เช�น ภัยท่ีเกิดจากมิจฉาชีพหรือผู2ไม�ประสงค=ดีใช2อินเทอร=เน็ตในการ
ก�ออาชญากรรมและแสวงประโยชน=ในรูปแบบต�าง ๆ ภัยท่ีจะเกิดต�อระบบท่ีควบคุมดูแลการใช2งาน
อินเทอร=เน็ตและระบบปฏิบัติการท่ีเก่ียวข2องกับโครงสร2างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซ่ึงมีผลต�อการใช2
ดํารงชีวิตของประชาชนและภาคธุรกิจ ท้ังในยามปกติและยามเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยท่ีส�งผลกระทบ
ต�อสังคม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงาม ท้ังต�อบุคคลท่ัวไป กลุ�มเด็ก สตรี และ
เยาวชน นอกจากนี้ ในด2านการเมืองและการทหาร ก็มีการใช2เทคโนโลยีเพ่ือให2ได2มาซ่ึงข2อมูลลับ หรือ
การใช2เทคโนโลยีเจาะโครงข�ายของชาติอ่ืน ตลอดจนการใช2ความก2าวหน2าเทคโนโลยีและทางไซเบอร=
เป?นเครื่องมือหนึ่งในการทําสงครามหรือทําให2ประเทศของตนได2เปรียบในความขัดแย2ง ดังนั้น การ
ดูแลรักษาความม่ันคงปลอดภัยให2เครือข�ายสารสนเทศและอินเทอร=เน็ตมีความม่ันคง ใช2งานได2อย�าง
ต�อเนื่อง สามารถป�องกันแก2ไขป}ญหาการถูกเจาะ โจมตีระบบและฟ��นตัวกลับมาใช2งานได2ตามปกติได2
อย�างรวดเร็วและไม�ให2อินเทอร=เน็ตถูกนําไปใช2ในทางท่ีผิด จึงเป?นสิ่งสําคัญอย�างยิ่งต�อการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการป�องกันประเทศ 
        จากสถานการณ=ดังกล�าว โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2าจึงได2จัดทําหลักสูตรสาขาวิชาความ
ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=ข้ึน โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด2านสังคมยุคการสื่อสารไร2พรมแดน และ
การใช2เครือข�ายสารสนเทศและไซเบอร=ในทุก ๆ ท่ี 
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12. ผลกระทบจาก ข+อ 11 ตBอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข+องกับพันธกิจของโรงเรียนนาย
ร+อยพระจุลจอมเกล+า 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ=ป}จจุบันส�งผลให2ต2องมีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของกําลังพลของกองทัพบกท่ีปฏิบัติงานด2านไซเบอร= และการปฏิบัติการข�าวสาร ให2สามารถ
ตอบสนองภารกิจในด2านดังกล�าวได2อย�างมีประสิทธิภาพ ทันต�อสถานการณ=ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�าง
รวดเร็ว ซ่ึงสงครามไซเบอร=และการปฏิบัติการข�าวสาร นับเป?นเครื่องมือท่ีสําคัญในการปฏิบัติการท้ัง
เชิงรับและเชิงรุกในสงครามแบบผสมผสาน (Hybrid Warfare) ท่ีเกิดข้ึนในโลกป}จจุบัน มี
ประสิทธิภาพสูง ส�งผลต�อกลุ�มเป�าหมายได2อย�างรวดเร็วและกว2างขวาง ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพด2าน
ไซเบอร= และการปฏิบัติการข�าวสารของกองทัพบกท้ังระบบ นับว�ามีความสําคัญต�อการปฏิบัติงานของ
กองทัพบกในอนาคต 
 
 12.2 ความเก่ียวข2องกับพันธกิจของสถาบัน 

ตามประกาศนโยบายและแผนระดับชาติว�าด2วยความม่ันคงแห�งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ในเรื่องการป�องกันและการแก2ไขป}ญหาทางไซเบอร= โดยมีเป�าหมายทางยุทธศาสตร= คือประเทศไทยมี
ความม่ันคงปลอดภัยและมีความพร2อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร= มีกลยุทธ=ในการขีด
ความสามารถท้ังองค=กรภาครัฐ  ฝ�ายทหาร พลเรือน และตํารวจ รวมท้ังภาคส�วนต�าง ๆ 
ภายในประเทศ เพ่ือป�องกันและแก2ไขป}ญหาความม่ันคงทางไซเบอร= โดยใช2การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย= องค=ความรู2 และความตระหนักรู2ถึงความสําคัญของภัยคุกคามความม่ันคงทางไซเบอร= การ
จัดทําหลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= จึงจัดทําให2สอดคล2องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว�าด2วยความม่ันคงแห�งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมท้ังสอดคล2องกับยุทธศาสตร=ทหาร 
และแผนพัฒนากองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564 ตลอดจนแผนพัฒนาโรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า พ.ศ. 2560 - 2564 ในเรื่องการมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการสารสนเทศ และการ
ปฏิบัติการในมิติไซเบอร= ซ่ึงพันธกิจของโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2าในการผลิตนายทหารสัญญา
บัตร กําหนดไว2ดังนี้ 

1. ผลิตนักเรียนนายร2อยให2เป?นนายทหารสัญญาบัตรหลักตรงตามคุณลักษณะท่ีกองทัพบก
ต2องการ 

2. เทิดทูนและดํารงไว2ซ่ึง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย= 

3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

4. สร2างองค=กรความรู2ทางวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และการเสริมสร2างคุณลักษณะผู2นํา
ทางทหาร  

5. ให2บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก�สังคม 

6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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13. ความสัมพันธ!กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปGดสอนในโรงเรียนนายร+อยพระจุลจอมเกล+า 

 13.1 กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปBดสอนโดยกองวิชาอ่ืน 

กลุ�มวิชาสังคมศาสตร=  ดําเนินการสอนโดยกองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร= 

1) ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (Principles of Jurisprudence) 
2) หลักรัฐศาสตร=  (Principles of Political Science)     
3) กฎหมายทหารและกฎหมายท่ีจําเป?นในการรับราชการทหาร  (Military 

Law and  Essential Law in Military Service ) 
กลุ�มวิชามนุษยศาสตร=  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาประวัติศาสตร= 

1) ไทยศึกษา (Thai Studies) 
2) ประวัติศาสตร=ร�วมสมัย (Contemporary History) 

กลุ�มวิชาภาษาศาสตร=   ดําเนินการสอนโดยกองวิชาอักษรศาสตร= 
1) ภาษาไทย 1 (Thai 1) 
2) ภาษาไทย 2 (Thai 2) 
3) ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 
4) ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 
5) ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 
6) ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) 
7) ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 
8) ภาษาอังกฤษ 6 (English 6) 
9) ภาษาอังกฤษ 7 (English 7) 
10) ภาษาอังกฤษ 8 (English 8) 
11) ภาษาอังกฤษ 9 (English 9) 

กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร=บูรณาการ ดําเนินการสอนโดยกองวิชาวิทยาศาสตร=
สิ่งแวดล2อม 

1) เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Technology in Everyday Live) 
กลุ�มวิชาพลศึกษา   ดําเนินการสอนโดยกรมนักเรียนนายร2อยรักษา

พระองค= 
1) พลศึกษา 1 (Physical Education 1) 
2) พลศึกษา 2 (Physical Education 2) 
3) พลศึกษา 3 (Physical Education 3) 
4) พลศึกษา 4 (Physical Education 4) 
5) พลศึกษา 5 (Physical Education 5) 
6) พลศึกษา 6 (Physical Education 6) 
7) พลศึกษา 7 (Physical Education 7) 
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8) พลศึกษา 8 (Physical Education 8) 
9) พลศึกษา 9 (Physical Education 9) 

กลุ�มวิชาเสริมสร2างลักษณะผู2นํา  ดําเนินการสอนโดยกรมนักเรียนนายร2อยรักษา
พระองค= 

1) จิตวิทยาเบ้ืองต2น  (Introduction to Psychology) 
2) จิตวิทยาสังคม  (Social Psychology) 
3) การนําทหาร  (Military Leadership) 
4) จิตวิทยาในการปกครองทหาร  (Psychology in Administration) 
5) ครูทหาร  (Military Instructor) 
6) จิตวิทยาประยุกต=  (Applied  Psychology) 

กลุ�มวิชาทหาร    ดําเนินการสอนโดยส�วนวิชาทหารฯ 

1) วิชาทหาร 1 (Military Science 1) 
2) วิชาทหาร 2 (Military Science 2) 
3) วิชาทหาร 3 (Military Science 3) 
4) วิชาทหาร 4 (Military Science 4) 
5) วิชาทหาร 5 (Military Science 5) 
6) วิชาทหาร 6 (Military Science 6) 
7) วิชาทหาร 7 (Military Science 7) 
8) วิชาทหาร 8 (Military Science 8) 
9) วิชาทหาร 9 (Military Science 9) 
10) วิชาทหาร 10 (Military Science 10) 
11) วิชาทหาร 11 (Military Science 11) 

กลุ�มวิชาการฝDกภาคสนาม 
1) การฝDกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 
2) การฝDกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 
3) การฝDกภาคสนาม 3 (Field Training 3) 
4) การฝDกภาคสนาม 4 (Field Training 4) 
5) การฝDกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 

กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร=   ดําเนินการสอนโดยกองวิชาเคมี และกองวิชา
ฟBสิกส= 

1) เคมีท่ัวไป  (General Chemistry)  
2) ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  (General Chemistry Laboratory) 
3) ฟBสิกส=ท่ัวไป 1 (General Physic 1)    

4) ปฏิบัติการฟBสิกส=ท่ัวไป 1 (General Physic Laboratory 1)  

5) ฟBสิกส=ท่ัวไป 2 (General Physic 2)    

6) ปฏิบัติการฟBสิกส=ท่ัวไป 2 (General Physic Laboratory 2)  
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 13.2 กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปBดสอนให2กองวิชาอ่ืน 

รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=ท่ีเปBดทําการสอนให2หลักสูตร
อ่ืนๆ ได2แก�รายวิชาต�อไปนี้ 

1) แคลคูลัส 1 (Calculus 1)     

2) แคลคูลัส 2 (Calculus 2)     

3) แคลคูลัส 3 (Calculus 3) 
4) สมการเชิงอนุพันธ= (Differential Equation) 
5) หลักสถิติ (Principles of Statistics) 
6) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร= (Computer Programming) 
7) การประยุกต=ใช2คอมพิวเตอร=สําหรับวิทยาศาสตร= (Computer for 

Application in Science) 
8) วิชาในกลุ�มวิชาเลือกเสรี 

 
     13.3 การบริหารจัดการ 

  ดําเนินการโดยอาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและผู2บริหารของกองวิชา โดยทํางานประสาน
กับผู2อํานวยการส�วนการศึกษา โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า และคณะกรรมการบริหารส�วน
การศึกษา โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า การดําเนินการด2านวิชาการอยู�ภายใต2ระเบียบของ 
โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า 
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หมวดท่ี 2  ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค!ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

  โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า  ให2การศึกษา อบรม และดําเนินการฝDกนักเรียนนายร2อย
เพ่ือให2ผู2สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันจําเป?นและเพียงพอแก�การเป?นนายทหารสัญญาบัตรประจําการใน
กองทัพบก   
   การเรียนรู2  การฝDกสอนและอบรม มุ�งหมายให2นักเรียนนายร2อยมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 
  1.1.1 รู2จักคิด รู2จักใช2เหตุผล 
  1.1.2 อุปนิสัย มีอุดมคติในเกียรติ ความซ่ือสัตย= วินัยและการเป?นผู2นําทหาร 
  1.1.3 มีรากฐานความรู2ในวิชาการต�าง ๆ อย�างแน�นแฟ�น สามารถนําไปใช2ในทางปฏิบัติได2อย�าง
ถูกต2อง 
  1.1.4  รู2ถึงความสําคัญทางวิทยาการสาขาวิชาต�าง ๆ ท่ีใช2ประโยชน=ในการทําสงคราม 
 
 1.2   วัตถุประสงค= 
 

  เพ่ือผลิตนายทหารสัญญาบัตรให2เป?นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกท่ีพร2อมด2วย
คุณลักษณะดังนี้ 

1.2.1 มีความรู2ด2านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=ในระดับปริญญาตรี 
1.2.2 มีความรู2ความสามารถในการจัดการระบบความม่ันคงไซเบอร= เพ่ือให2สามารถ

ปฏิบัติงานได2อย�างมีประสิทธิภาพและสามารถถ�ายทอดให2ผู2อ่ืนเข2าใจได2 
1.2.3 มีความสามารถนําความรู2ด2านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= มาประยุกต=ใช2กับ

หน�วยงานของกองทัพบกได2 
  1.2.4 มีความรู2ในด2านวิชาทหาร สามารถเป?นผู2บังคับหน�วย และนําหน�วยทหารระดับหมวด
ปฏิบัติการรบได2อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความรู2พ้ืนฐานของเหล�าท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ! หลักฐาน/ตัวบBงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรความ
ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=
ให2มีมาตรฐานและได2รับการ
รับรองโดย สกอ.  

- พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล 
Association for 
Computing 
Machinery (ACM) กับ  
Institute of 
Electrical and 
Electronic Engineers 
(IEEE)  

- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย�างสมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
- หลักฐานการรับรองหลักสูตร

โดย สกอ. 

- ปรับปรุงหลักสูตรให2
สอดคล2องกับความต2องการ
ของกองทัพ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในความต2องการของ
กองทัพด2านเทคโนโลยี
และความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร= 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช2บัณฑิต  
- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู2 

ความสามารถในการทํางาน
ของบัณฑิตใหม� โดยเฉลี่ยใน
ระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด2านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ ให2มีประสบการณ=
จากการนําความรู2ทางความ
ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=
ไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด2าน
การเรียนการสอนให2
ทํางานบริการวิชาการแก�
องค=กรภายนอกและ
ทํางานวิจัยร�วมกัน 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต�อ
อาจารย=ในหลักสูตรและ
งานวิจัย 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาคและมีการฝDกภาคสนามสําหรับวิชาทหาร 

 1.1 ระบบ 

   ระบบการศึกษาใช2ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปrการศึกษาแบ�งออกเป?น 2 ภาค
การศึกษา 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห= การศึกษาภาคฤดูร2อน
กําหนดให2มีระยะเวลาและจํานวนหน�วยกิต เทียบเคียงกันได2กับการศึกษาภาคปกติ 

การคิดหน�วยกิต 

1) รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช2เวลาบรรยายหรืออภิปรายป}ญหา ไม�น2อยกว�า 15 ชั่วโมงต�อ
ภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตในระบบทวิภาค 

2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช2 เวลาฝDกหรือทดลอง ไม�น2อยกว�า 30 ชั่วโมงต�อภาค
การศึกษาปกติให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตในระบบทวิภาค 

3) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได2รับมอบหมาย ท่ีใช2เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม�น2อยกว�า 45 ชั่วโมงต�อภาคการศึกษาปกติ ให2มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิต
ในระบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน 

   มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร2อน ภาคการศึกษาละไม�น2อยกว�า 8 สัปดาห= ซ่ึงเป?นการฝDก
ภาคสนามของนักเรียนนายร2อยทุกนายท่ีจะต2องเข2ารับการฝDกและผ�านเกณฑ=การฝDกวิชาทหารตามท่ี
โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2ากําหนด 

 1.3 การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม�มี 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 
ภาคต2น  ภาควิชาการ   เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 

ภาคปลาย ภาควิชาการ   เดือน กันยายน – ธันวาคม  

ภาคฤดูร2อน ภาคการฝDกภาควิชาทหาร  เดือน มกราคม – มีนาคม  
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2.1.1  ระยะเวลาการศึกษา 

จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ ในกรณีท่ีใช2วิทยากรพิเศษ อาจจัดให2
เรียนนอกเวลาราชการ ให2ใช2เวลาการศึกษาไม�เกิน 10 ภาคการศึกษา 

2.1.2  การลงทะเบียนเรียน 

    ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนนายร2อยกําหนดให2เป?นไปตาม
ระเบียบโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า 

   2.1.3 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

    ต2องเรียนครบตามจํานวนหน�วยกิตท่ีกําหนดของหลักสูตร โดยต2องได2คะแนนเฉลี่ย
สะสมไม�น2อยกว�า 2.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 จึงจะถือว�าเรียนจบหลักสูตร 

  2.2 คุณสมบัติของผู2เข2าศึกษา 

รับผู2สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารในส�วนของกองทัพบกเทียบเท�าผู2สําเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนเตรียมทหารมีเกณฑ=การรับผู2สมัครเข2าเป?นนักเรียน
เตรียมทหารในส�วนของกองทัพบก ดังนี้ 

 1. สอบผ�านวิชาบังคับทุกรายวิชาตามท่ีกําหนดไว2ในโครงสร2างชั้นมัธยมศึกษาปrท่ี 4 หลักสูตร
กระทรวงศึกษาการ หรือเทียบเท�า 

 2. อายุไม�ต่ํากว�า 16 ปr และไม�เกิน 18 ปr ในปrท่ีจะเข2าศึกษาเป?นนักเรียนเตรียมทหารการนับ
อายุให2นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

 3. ต2องมีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู2ให2กําเนิดต2องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต�ถ2าบิดาเป?น
นายทหาร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตํารวจประทวนซ่ึงมีสัญชาติไทย โดยกําเนิด
แล2ว มารดาจะมิใช�เป?นผู2มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได2 

 4. มีขนาดของร�างกาย มีอวัยวะ รูปร�าง ลักษณะท�าทางเหมาะแก�การเป?นทหาร มีสุขภาพ
สมบูรณ=ท้ังจิตใจและร�างกาย ไม�เป?นโรคตามท่ีกําหนดไว2ในกฎหมายว�าด2วยการรับราชการทหารและ
เป?นไปตามท่ีกองทัพบกกําหนด 

 5. เป?นชายโสด ไม�มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต�อได2เสียกับหญิง ถึงข้ันท่ีจะถือ
ว�าเป?นผู2มีภรรยา 

 6. เป?นผู2ท่ีมีความประพฤติ ไม�บกพร�องในศีลธรรม มีอุดมการณ=เลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย=เป?นประมุข และเป?นผู2ซ่ึงมีผู2ปกครองดูแลรับผิดชอบ 

 7. ไม�มีหนี้สินล2นพ2นตัว 
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 8. ไม�เป?นผู2อยู�ในระหว�างตกเป?นจําเลยในคดีอาญา และไม�เคยต2องคําพิพากษาของศาลว�าได2
กระทําความผิดในคดีอาญา   เว2นแต�ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได2กระทําโดย
ประมาท 

 9. ไม�เป?นผู2ถูกสั่งพักราชการ เนื่องจากอยู�ในระหว�างสอบสวนหรืออยู�ในระหว�างหนีราชการ 

 10. ไม�เป?นผู2ท่ีถูกไล�ออก ถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล�ออก 

 11. ไม�เคยเป?นผู2ถูกถอนทะเบียนพ2นสภาพการเป?นนักเรียนนายร2อย หรือนักเรียนเตรียม
ทหารมาก�อน 

 12. ไม�เป?นผู2ท่ีเก่ียวข2องยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให2โทษท่ีเป?นอันตรายต�อสุขภาพ 

 13. ต2องไม�มีพันธกรณีผูกพันกับส�วนราชการใดๆ อันจะเป?นอุปสรรคต�อการศึกษา 

 14. บิดามารดา และผู2ปกครองเป?นผู2มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได2 

 15. เป?นผู2ท่ีได2รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู2ปกครองให2สมัครเข2าเป?นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส�วนของกองทัพบกแล2ว 

 16. ต2องมีผู2ปกครองและผู2รับรอง ซ่ึงสามารถรับรองข2อความและพันธกรณี ท่ีทางราชการ
กําหนดไว2 

  2.3 ป}ญหาของนักเรียนนายร2อยแรกเข2า 

   นักเรียนนายร2อยท่ีเข2าเรียนในหลักสูตร มีพ้ืนฐานการเรียนรู2ด2านคอมพิวเตอร= คณิตศาสตร= 
วิทยาศาสตร= และภาษาอังกฤษ ไม�เพียงพอ เนื่องจากตําราเรียนส�วนมากจะเป?นภาษาอังกฤษและ
หลักสูตรต2องการความรู2พ้ืนฐานด2านคอมพิวเตอร=และคณิตศาสตร=มาก�อน  

  2.4 กลยุทธ=ในการดําเนินการเพ่ือแก2ไขป}ญหา/ข2อจํากัดของนักเรียนนายร2อยในข2อ 2.3 

   นักเรียนท่ีจะเข2ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ�มวิชาคณิตศาสตร= วิทยาศาสตร= และ
ภาษาอังกฤษ อยู�ในเกณฑ=ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด2านดังกล�าวไม�ตํ่ากว�าเกณฑ=ท่ี โรงเรียนรายร2อย
พระจุลจอมเกล2า กําหนดในระเบียบการคัดเลือกนักเรียนนายร2อยเข2าเรียน กรณีท่ีนักเรียนจําเป?นต2อง
ปรับพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร= วิทยาศาสตร= และภาษาอังกฤษ ให2จัดอบรมก�อนเริ่มภาคการศึกษาแรก 
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 2.5 แผนการรับนักเรียนนายร2อยและผู2สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปr 

จํานวนนักเรียนนายร+อย 
จํานวนนักเรียนนายร+อยแตBละปIการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปrท่ี 1 25 25 25 25 25 

ชั้นปrท่ี 2 - 25 25 25 25 

ชั้นปrท่ี 3 - - 25 25 25 

ชั้นปrท่ี 4 - - - 25 25 

ชั้นปrท่ี 5 - - - - 25 

รวม 25 50 75 100 125 

คาดว�าจะจบการศึกษา - - - - 25 

 

 2.4 งบประมาณตามแผน 

   งบประมาณ : ใช2งบประมาณจากโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า โดยค�าใช2จ�าย 100,000 
บาท ต�อหัวต�อปr 

 2.5 ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน และมีการฝDกภาคสนามสําหรับวิชาทหาร 

 2.6 การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข2ามสถาบันอุดมศึกษา 

   ไม�มี 
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3. หลักสูตรและอาจารย!ผู+สอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    174 หน�วยกิต 

  3.1.2 โครงสร2างหลักสูตร  

    3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    45   หน�วยกิต 

  กลุ�มวิชาสังคมศาสตร=    8     หน�วยกิต 
  กลุ�มวิชามนุษยศาสตร=    4     หน�วยกิต 
  กลุ�มวิชาภาษาศาสตร=    12   หน�วยกิต 
  กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร=บูรณาการ   3     หน�วยกิต 
  กลุ�มวิชาพลศึกษา    9     หน�วยกิต 
  กลุ�มวิชาเสริมสร2างลักษณะผู2นํา   9     หน�วยกิต 

    3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ     123 หน�วยกิต 

    กลุ�มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร=และวิทยาศาสตร=  18   หน�วยกิต  
กลุ�มวิชาแกน     15   หน�วยกิต 
กลุ�มวิชาเฉพาะด2าน             52   หน�วยกิต 
กลุ�มวิชาเลือก      6   หน�วยกิต 
กลุ�มวิชาทหาร     32   หน�วยกิต 

   3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6     หน�วยกิต 
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  3.1.3 ความหมายของอักษรและเลขรหัสวิชา 

 อักษรรหัสสองตัวแรก 
  CE      หมายถึง กลุ�มวิชาวิศวกรรมโยธา 
 CH หมายถึง กลุ�มวิชาเคมี 
 CS หมายถึง กลุ�มวิชาคอมพิวเตอร= 
 CY หมายถึง กลุ�มวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=   
 EE หมายถึง กลุ�มวิชาวิศวกรรมไฟฟ�า 
 HI หมายถึง กลุ�มวิชาประวัติศาสตร= 
 IE หมายถึง กลุ�มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 LG หมายถึง กลุ�มวิชาภาษาศาสตร= 
 MA หมายถึง กลุ�มวิชาคณิตศาสตร= 
 ME หมายถึง กลุ�มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 MS หมายถึง กลุ�มวิชาทหาร  
 PC หมายถึง กลุ�มวิชาเสริมสร2างลักษณะผู2นํา  
 PE หมายถึง กลุ�มวิชาพลศึกษา 
 PH หมายถึง กลุ�มวิชาฟBสิกส= 
 SS หมายถึง กลุ�มวิชาสังคมศาสตร= 
 TS  หมายถึง กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร=และเทคโนโลย ี
 เลขรหัสตัวแรก    หมายถึง      ชั้นปrในสาขา 
 เลขรหัสตัวท่ีสอง   หมายถึง กลุ�มวิชาในสาขา 
  เลข 0 หมายถึง กลุ�มวิชาคณิตศาสตร=และวิธีการคํานวณ 
  เลข 1 หมายถึง กลุ�มวิชาคอมพิวเตอร=ฮาร=ดแวร= 
  เลข 2 หมายถึง กลุ�มวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร= 
  เลข 3 หมายถึง กลุ�มวิชาการออกแบบและจัดการข2อมูลทางคอมพิวเตอร= 
  เลข 4 หมายถึง กลุ�มวิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร=  
  เลข 5 หมายถึง กลุ�มวิชาเครือข�ายคอมพิวเตอร= 
  เลข 6 หมายถึง กลุ�มวิชามัลติมีเดีย  
  เลข 7  หมายถึง  กลุ�มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร= 
  เลข 8  หมายถึง  กลุ�มวิชาการออกแบบซอฟต=แวร=คอมพิวเตอร= 
  เลข 9 หมายถึง กลุ�มวิชาพิเศษ 
 เลขรหัสสองตัวหลัง หมายถึง  ลําดับวิชาในกลุ�มวิชา 
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 3.1.4  รายชื่อวิชา  
  3.1.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 45 หน�วยกิต 
 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร= 8 หน�วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
 SS 1001 ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  
  (Principles of Jurisprudence) 3 (3-0-6) 
 SS 1201 หลักรัฐศาสตร= (Principles of Political Science)  2 (2-0-4) 
 SS 4004 กฎหมายทหารและกฎหมายท่ีจําเป?นในการรับราชการทหาร 
  (Military Law and Essential Law in Military Service)3 (3-0-6) 

กลุ�มวิชามนุษยศาสตร= 4 หน�วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
 HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies)  2 (2-0-4) 
 HI 5002 ประวัติศาสตร=ร�วมสมัย (Contemporary History)  2 (2-0-4) 

กลุ�มวิชาภาษาศาสตร=  12 หน�วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
 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) 

กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร=บูรณาการ  3 หน�วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
 TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน                                      
  (Technology for Everyday Life)  3 (3-0-6) 

กลุ�มวิชาพลศึกษา 9 หน�วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 

 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) 
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 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) 

กลุ�มวิชาเสริมสร2างลักษณะผู2นํา  9 หน�วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หน�วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
 PC 1101 จิตวิทยาเบ้ืองต2น (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) 
  3.1.4.2  หมวดวิชาเฉพาะ 123 หน�วยกิต 

กลุ�มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร=และวิทยาศาสตร=  18 หน�วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
 CH 1001 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)  3 (3-0-6) 
 CH 1002 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป    
  (General Chemistry Laboratory)  1 (0-2-1) 
  MA 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus1)  3 (3-0-6) 
 MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3 (3-0-6) 
 PH 1001 ฟBสิกส=ท่ัวไป 1 (General Physics 1) 3 (3-0-6) 
 PH 1002 ปฏิบัติการฟBสิกส=ท่ัวไป 1   
  (General Physics Laboratory 1)  1 (0-2-1) 
 PH 1003 ฟBสิกส=ท่ัวไป 2 (General Physics 2)  3 (3-0-6) 
 PH 1004 ปฏิบัติการฟBสิกส=ท่ัวไป 2   
  (General Physics Laboratory 2)  1 (0-2-1) 

กลุ�มวิชาแกน  15 หน�วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา                  หน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
 CY 2201 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
  (Object-Oriented Programming)  3 (3-0-6) 
 CY 2202 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง (Advanced Programming)  3 (3-0-6) 
 CY 2401 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)  3 (3-0-6) 
 CY 2501 ทฤษฎีด2านความม่ันคงไซเบอร=เบ้ืองต2น  
  (Introduction to Cyber Security)  3 (3-0-6) 
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 MA 2005 คณิตศาสตร=สําหรับความม่ันคงไซเบอร=  
  (Mathematics for Cyber Security)  3 (3-0-6) 
 กลุ�มวิชาเฉพาะด2าน  52 หน�วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
 CY 2402 เทคโนโลยีเครือข�ายเว็บไซต=  
  (Web Technology)  3 (3-0-6) 
 CY 2502 เทคโนโลยีเครือข�ายข2อมูลเบ้ีองต2น      
                (Introduction to Data Network Technology)  3 (3-0-6) 
 CY 2901 กฎหมายและจริยธรรมด2านความม่ันคงไซเบอร=     
  (Cyber Security Law and Ethics)  3 (3-0-6) 
 CY 3203 เทคโนโลยีป}ญญาประดิษฐ=เบ้ืองต2น   
  (Introduction to Artificial Intelligence)  3 (3-0-6) 
 CY 3204 การจัดการบ๊ิกดาต2าเบ้ืองต2น 
  (Introduction to Big Data)  3 (3-0-6) 
 CY 3301 ระบบบริหารจัดการฐานข2อมูล    
  (Database Management Systems)  3 (3-0-6) 
 CY 3403 การบริหารจัดการระบบและเครือข�ายภายในองค=กร     
                (System and Network Administration)  3 (3-0-6)  
 CY 3503 การวิเคราะห=ระบบเครือข�าย  
  (Network Analysis)  3 (3-0-6) 
 CY 3504 การปฏิบัติการเชิงรุกด2านความม่ันคงไซเบอร=เบ้ืองต2น  
  (Introduction to Offensive Security )  3 (3-0-6)  
 CY 3505 ความม่ันคงไซเบอร=เชิงรุกข้ันสูง  
  (Advanced Offensive Security)  3 (3-0-6) 
 CY 3801 การเสนอโครงงานด2านความม่ันคงไซเบอร= 
  (Cyber Security Project Proposal)  1 (1-1-3) 
 CY 4205 ทฤษฎีการวิเคราะห=ข2อมูล (Data Analytics)   3 (3-0-6) 
 CY 4404 การพิสูจน=หลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics)  3 (3-0-6)  
 CY 4506 ความม่ันคงไซเบอร=เชิงรับและการตอบสนองต�ออุบัติการณ=   
  (Defensive Security and Incident Response)  3 (3-0-6) 
 CY 4802 โครงงานด2านความม่ันคงไซเบอร= 1  
  (Senior Project in Cyber Security 1)  2 (0-6-0) 
 CY 4803 โครงงานด2านความม่ันคงไซเบอร= 2  
  (Senior Project in Cyber Security 2)  1 (0-3-0) 
 CY 4902 การวิเคราะห=เครือข�ายสังคมออนไลน= 
  (Social Network Analysis)  3 (3-0-6)  
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 CY 5405 การวิเคราะห=มัลแวร=และซอฟท=แวร=ประสงค=ร2าย  
  (Malware Analysis)  3 (3-0-6) 
 CY 5507 การรักษาความม่ันคงไซเบอร=ภายในองค=กรขนาดใหญ�   
  (Cyber Security for Enterprise)  3 (3-0-6) 

กลุ�มวิชาเลือก  
          ให2เลือกรายวิชาต�อไปนี้ไม�น2อยกว�า 6 หน�วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา หน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 

 CS 5903 เทคโนโลยีสื่อระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร= 
  (Remote Sensing and GIS)  3 (3-0-6) 
 CS 5904 ไอโอทีเบ้ืองต2น (Introduction to Internet of Things) 3 (2-2-5) 
 CS 5916 การบริหารจัดการบ๊ิกดาต2า (Big Data Management)  3 (2-2-5) 
 CY 5903 ยุทธศาสตร=การทหาร (Strategic Studies)  3 (3-0-6) 
 CY 5904 อํานาจของรัฐ (Instruments of National Power)  3 (3-0-6) 
 CY 5905 หัวข2อสัมมนาความม่ันคงไซเบอร=  
  (Cyber Security Seminar)  3 (3-0-6) 
 CY 5906 หัวข2อพิเศษความม่ันคงไซเบอร=  
  (Special Topics in Cyber Security)  3 (3-0-6) 
 CY 5907 การปฏิบัติการข�าวสาร (Information Operation)   3 (3-0-6) 

กลุ�มวิชาทหาร 32 หน�วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา หน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด2วยตนเอง) 
 MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military Science 1)  3 (2-2-5) 
 MS 1002 วิชาทหาร 2 (Military Science 2)  3 (2-2-5) 
 MS 2003 วิชาทหาร 3 (Military Science 3)  3 (2-2-5) 
 MS 2004 วิชาทหาร 4 (Military Science 4)  3 (2-2-5) 
 MS 3005 วิชาทหาร 5 (Military Science 5)  3 (2-2-5) 
 MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science 6)  3 (2-2-5) 
 MS 4007 วิชาทหาร 7 (Military Science 7)  3 (2-2-5) 
 MS 4008 วิชาทหาร 8 (Military Science 8)  3 (2-2-5) 
 MS 5009 วิชาทหาร 9 (Military Science 9)  3 (2-2-5) 
 MS 5010 วิชาทหาร 10 (Military Science 10)  5 (3-4-8) 
 MS 5011 วิชาทหาร 11 (Military Science 11)  2 สัปดาห= 
 กลุ�มวิชาการฝDกภาคสนาม 
 FT 1101 การฝDกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 
      การฝDกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร=ทหาร  
  (TCCC and Military Hygiene Training)  1 สัปดาห= 
      การฝDกการป�องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร=  



21 

 

  (CBRN warfare Training)  1 สัปดาห= 
  การฝDกการติดต�อสื่อสาร  
  (Communications Training)  1 สัปดาห= 
  การฝDกช�างสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย  
  (Sapper , Explosives and Demolition Training)  2 สัปดาห= 
  การฝDกยิงอาวุธประจํากาย  
  (Individual Weapon System Training)  2 สัปดาห= 
  การฝDกบุคคลทําการรบและการฝDกทางยุทธวิธี 
  (Soldier Combat Skills and Tactics Training)  3 สัปดาห= 
 FT 2102 การฝDกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 
  การฝDกยิงอาวุธประจําหน�วย หลักยิงและตรวจการณ=  
  (Unit Weapon Systems and Fire Control Training) 2 สัปดาห= 
  การฝDกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู� 
  (Infantry Rifle Squad Tactics Training)  4 สัปดาห= 
  การฝDกการใช2อาวุธยุทโธปกรณ=ของเหล�าทหารม2า 
  (Cavalry Weapon Systems Employment Training) 1 สัปดาห= 
  การฝDกป�นใหญ�สนามและป�นใหญ�ต�อสู2อากาศยาน 
  (Field Artillery and Air Defense Artillery Training) 2 สัปดาห= 
  การฝDกขับรถยนต=ทหาร  (Military Vehicles Training) 1 สัปดาห= 
 FT 3103 การฝDกภาคสนาม 3 (Field Training 3) 
  การฝDกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด 
  (Infantry Rifle Platoon Tactics Training)  3 สัปดาห= 
  การฝDกทางยุทธวิธีทหารม2าระดับหมวด 
  (Cavalry Platoon Tactics Training)  2 สัปดาห= 
  การฝDกหลักสูตรส�งทางอากาศ (Airborne Course)  5 สัปดาห= 
 FT 4104 การฝDกภาคสนาม 4 (Field Training 4) 
  การฝDกหลักสูตรการรบแบบจู�โจม (Ranger Course)  10 สัปดาห= 
 FT 5105 การฝDกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 
  การฝDกการใช2อาวุธในการต�อสู2ระยะประชิด  
  (Close Quarters Combat Training)  1 สัปดาห= 
  การฝDกการปฏิบัติงานของหน�วยเฉพาะกิจ 
  (Task Force Operations Training)  1 สัปดาห= 
  การฝDกหน�วยทหารขนาดเล็ก  
  (Small Unit Tactics Training)  2 สัปดาห= 
  การฝDกปฏิบัติหน2าท่ีในหน�วยทหาร 
  (Cadet Troop Leader Training in Army Units)  4 สัปดาห= 
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 3.1.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน�วยกิต 

   ให2เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรีท่ีเปBดทําการสอนในโรงเรียนนายร2อย  
พระจุลจอมเกล2าไม�น2อยกว�า 6 หน�วยกิต 
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3.1.5 แผนการศึกษา 
ปrการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
MA 1001 
PH 1001 

แคลคูลสั 1 
ฟBสิกส=ท่ัวไป 1 

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

MA 1002 
PH 1003 

แคลคูลสั 2 
ฟBสิกส=ท่ัวไป 2 

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

PH 1002 ปฏิบัติการฟBสิกส=ท่ัวไป 1 1(0-2-1) PH 1004 ปฏิบัติการฟBสิกส=ท่ัวไป 2 1(0-2-1) 
SS 1001 ความรู2เบ้ืองต2นเก่ียวกับ 3(3-0-6) CH 1001 เคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 
 กฎหมายท่ัวไป  CH 1002 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-2-1) 
LG 1001 
LG 1101 
PC 1101 

ภาษาไทย 1 
ภาษาอังกฤษ 1 
จิตวิทยาเบ้ืองต2น 

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

SS 1201 
LG 1102 
PE 1002 

หลักรัฐศาสตร= 
ภาษาอังกฤษ 2 
พลศึกษา 2 

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

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

รวมหน�วยกิต 18(14-8-32) รวมหน�วยกิต 18(13-10-31) 
 

การฝDกภาคสนาม  
FT 1101 การฝDกภาคสนาม 1 

การฝDกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร=ทหาร 
การฝDกการป�องกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร= 
การฝDกการติดต�อสื่อสาร 
การฝDกช�างสนาม, วัตถุระเบิดและการทําลาย 
การฝDกยิงอาวุธประจํากาย 
การฝDกบุคคลทําการรบและการฝDกทางยุทธวิธี 

 
1 สัปดาห= 
1 สัปดาห= 
1 สัปดาห= 
2 สัปดาห= 
2 สัปดาห= 
3 สัปดาห= 

รวม 10 สัปดาห= 
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ปrการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 4 

CY 2201   
CY 2401 
CY 2501 
 
CY 2901 
 
MA 2005   
 
LG 2103  
PE 2003 
MS 2003 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ระบบปฏิบัติการ 
ทฤษฎีด2านความมั่นคงไซเบอร=
เบ้ืองต2น 
กฎหมายและจริยธรรม       
ด2านความมั่นคงไซเบอร= 
คณิตศาสตร=สําหรับความมั่นคง
ไซเบอร= 
ภาษาอังกฤษ 3 
พลศึกษา 3 
วิชาทหาร 3 

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

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6)  

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

CY 2202 
CY 2402 
CY 2502 
 
TS 2001 
LG 2104 
HI  2001 
PE 2004 
MS 2004 

การเขียนโปรแกรมข้ันสูง 
เทคโนโลยีเครือข�ายเว็บไซต=
เทคโนโลยีเครือข�ายข2อมูล   
เบ้ีองต2น 
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
ภาษาอังกฤษ 4 
ไทยศึกษา 
พลศึกษา 4 
วิชาทหาร 4 

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

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

รวมหน�วยกิต 20(17-6-37) รวมหน�วยกิต 19(16-6-35) 
 

การฝDกภาคสนาม  
FT 2102 การฝDกภาคสนาม 2   
 การฝDกยิงอาวุธประจําหน�วย หลักยิงและตรวจการณ= 2 สัปดาห= 
  การฝDกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู� 4 สัปดาห= 
 การฝDกการใช2อาวุธยุทโธปกรณ=ของเหล�าทหารม2า 1 สัปดาห= 
 การฝDกป�นใหญ�สนาม และป�นใหญ�ต�อสู2อากาศยาน 2 สัปดาห= 
 การฝDกขับรถยนต=ทหาร 1 สัปดาห= 

รวม 10 สัปดาห= 
 
  



25 

 

ปrการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 6 

CY 3301 
CY 3403 
 
CY 3503  
 
CY 3504 
 
LG 3105 
PC 3102 
PE 3005 
MS 3005 

ระบบบรหิารจัดการฐานข2อมลู 
การบริหารจัดการระบบและ
เครือข�ายภายในองค=กร 
การวิเคราะห=ระบบเครือข�าย
ข2อมูล 
การปฏิบัติการเชิงรุกด2านความ
มั่นคงไซเบอร=เบ้ืองต2น 
ภาษาอังกฤษ 5 
จิตวิทยาสังคม 
พลศึกษา 5 
วิชาทหาร 5 

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

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

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

CY 3203 
 
CY 3204 
CY 3505 
CY 3801 
 
LG 3106 
PC 3201 
PE 3006 
MS 3006 

เทคโนโลยีป}ญญาประดิษฐ=
เบ้ืองต2น   
การจัดการบ๊ิกดาต2าเบ้ืองต2น 
ความมั่นคงไซเบอร=เชิงรุกข้ันสูง 
การเสนอโครงงานด2านความ
มั่นคงไซเบอร= 
ภาษาอังกฤษ 6 
การนําทหาร 
พลศึกษา 6 
วิชาทหาร 6   

3(3-0-6) 
 

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

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

 
รวมหน�วยกิต 18(15-6-33) รวมหน�วยกิต 17(14-7-32) 

 
การฝDกภาคสนาม 

FT 3103 การฝDกภาคสนาม 3   
 การฝDกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด 3 สัปดาห= 
 การฝDกทางยุทธวิธีทหารม2าระดับหมวด 2 สัปดาห= 
 การฝDกหลักสตูรส�งทางอากาศ 5 สัปดาห= 

รวม 10 สัปดาห= 
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ปrการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 7 ภาคการศึกษาท่ี 8 

CY 4205 
CY 4802 
 
CY 4902 
 
XX 5xxx 
XX xxxx 
LG 4107 
PC 4301 
PE 4007 
MS 4007 

ทฤษฎีการวิเคราะห=ข2อมลู
โครงงานด2านความมั่นคง      
ไซเบอร= 1 
การวิเคราะห=เครือข�ายสังคม
ออนไลน= 
วิชาเลือก 
วิชาเลือกเสรี 1 
ภาษาอังกฤษ 7 
ครูทหาร 
พลศึกษา 7 
วิชาทหาร 7 

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

 
3(3-0-6) 

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

CY 4404 
CY 4506 
 
CY 4803 
 
LG 4002 
SS 4004 
 
XX xxxx 
LG 4108 
PC 4103 
PE 4008 
MS 4008 

การพิสูจน=หลักฐานดิจิทัล  
ความมั่นคงไซเบอร=เชิงรับและ
การตอบสนองต�ออุบัติการณ=
โครงงานด2านความมั่นคง        
ไซเบอร= 2  
ภาษาไทย 2 
กฎหมายทหารและกฎหมายท่ี 
จําเป?นในการรับราชการทหาร 
วิชาเลือกเสรี 2 
ภาษาอังกฤษ 8                  
จิตวิยาในการปกครองทางทหาร 
พลศึกษา 8 
วิชาทหาร 8 

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

 
1(0-3-0) 

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

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

รวมหน�วยกิต 21(16-12-35) รวมหน�วยกิต 20(16-9-35) 
 

การฝDกภาคสนาม 

FT 4104 การฝDกภาคสนาม 4   
 การฝDกหลักสตูรการรบแบบจู�โจม  10 สัปดาห= 

รวม 10 สัปดาห= 
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ปrการศึกษาท่ี 5 

ภาคการศึกษาท่ี 9 ภาคการศึกษาท่ี 10 
CY 5405 
 
CY 5507 

การวิเคราะห=มลัแวร=และ
ซอฟท=แวร=ประสงค=ร2าย 
การรักษาความมั่นคงไซเบอร=
ภายในองค=กรขนาดใหญ� 

3(3-0-6)   
 

3(3-0-6) 

MS 5010 
MS 5011 

วิชาทหาร 10 
วิชาทหาร 11 

5(3-4-8) 
2 สัปดาห= 

XX 5xxx วิชาเลือก  3(3-0-6)    
HI 5002 ประวัติศาสตร=ร�วมสมยั 2(2-0-4)    
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 2(0-4-2)    
PE 5009 พลศึกษา 9 1(0-2-1)    
PC 5104 
MS 5009 

จิตวิทยาประยุกต= 
วิชาทหาร 9 

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

   

รวมหน�วยกิต 18(14-8-32) รวมหน�วยกิต 5(3-4-8) 
 

การฝDกภาคสนาม  
FT 5105 การฝDกภาคสนาม 5  
 การฝDกการใช2อาวุธในการต�อสู2ระยะประชิด 1 สัปดาห= 
 การฝDกการปฏิบัติงานของหน�วยเฉพาะกิจ 1 สัปดาห= 
 การฝDกหน�วยทหารขนาดเล็ก 2 สัปดาห= 
 การฝDกปฏิบัติหน2าท่ีในหน�วยทหาร 4 สัปดาห= 

รวม 8 สัปดาห= 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 

  ผนวก  ค 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน�งและคุณวุฒิของอาจารย= 

   3.2.1  อาจารย=ประจําหลักสูตร 

ลําดับท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน�งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 
สถาบัน : ปrท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ระบุรหัสวิชา:จํานวน
ชั่วโมงต�อสัปดาห= 

ป}จจุบัน ในหลักสูตร 

1.  3 – 1001 – 01198 – 30 - 2 
พ.อ. รศ.ดร.สุรัตน=    เลิศล้ํา 
B.Eng. (Computer Engineering) 
Norwich University, USA, 2529 
M.S. (Computer Science) 
The George Washington 
University, USA, 2532 
Ph.D. (Computer Science) 
Asian Institute of Technology, 
2540 

- Lertlum, S., 2019. The 
Ancient Water 
Management System in 
Thailand, International 
Journal of Geoinformatics, 
15(2), 37-48. 
- Sokrithy, I. and Lertlum, 
S., 2015. The Living Angkor 
Road Project : Connectivity 
within Ancient Mainland 
Southeast Asia, The Center 
for Southeast Asian 
Studies (CSEAS 
Newsletter), Kyoto 
University, 71, 4-8. 

 CS 5903:3 
 
 

2. 3-1601-00130-78-3 
พ.อ. ผศ.ดร.ทศพล  พันธุ=กําแหง 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=) 
โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า, 
2541 
M.S. (Computer Science) 
University of Southern 
California, USA, 2550 
Ph.D. (Computer Science) 
University of Denver, USA, 

- Tosapol Pankumhang, 
2017. Parallel, Cross-
Platform Unit Testing for 
Real-Time Embedded 
Systems. Scholars' Press 
Publisher, Denver, USA, 
152 p. (ISBN: 978-
6202303620) 
- Pankumhang, T., and 
Rutherford, M., 2015. 

 CS 5916:3 
CY 3204:3 
CY 4902:3 
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ลําดับท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน�งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 
สถาบัน : ปrท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ระบุรหัสวิชา:จํานวน
ชั่วโมงต�อสัปดาห= 

ป}จจุบัน ในหลักสูตร 

2560 Iterative instrumentation 
for code coverage in time-
sensitive systems, 
Proceedings of the 8th 
IEEE International 
Conference on Software 
Testing, Verification and 
Validation (ICST 2015), 13-
17 April 2015, Graz, 
Austria, 10 p. 

3. 5-3209-0031-32-6 
พ.ท. ดร.จรรยา มิชานันท= 
B.S. (Computer Science) 
Norwich University, USA, 2543 
M.S. (Computer Science) 
University of Southern 
California, USA, 2545 
Ph.D. (Computer Science) 
University of Denver, USA, 
2560 

- Michanan, J., 
Phruksahiran, N., 
Petchatree, S. and 
Chandra, M., 2017. 
Improving SAR data 
processing with 
polarimetric reference 
functions in the range 
Doppler algorithm, 
International Journal of 
Remote Sensing, 38(23), 
6582-6598. 
- Michanan, J., Dewri R. 
and Rutherford, M.J., 2017. 
GreenC5: an adaptive, 
energy-aware collection 
for green software 
development, Sustainable 
Computing Informatics and 
Systems,13, 42-60. 
- Michanan, J., Dewri R. 

 CY 3203:3 
CY 4205:3 
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ลําดับท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน�งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 
สถาบัน : ปrท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ระบุรหัสวิชา:จํานวน
ชั่วโมงต�อสัปดาห= 

ป}จจุบัน ในหลักสูตร 

and Rutherford, M.J., 2015. 
Predicting data structures 
for energy efficient 
computing, Proceedings of 
the 6th International 
Green and Sustainable 
Computing Conference 
(IGSC 2015), 14-16 
December 2015, Las 
Vegas, NV, USA, 8 p. 
 

4. 
 

3-3610-00340-65-3  
พ.ท. ผศ.ปBยะ   มิตรรักษ= 
ค.บ. (มัธยมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2543 
วท.ม. (คณิตศาสตร=) 
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2546 
 

ปBยะ มิตรรักษ=, 2561. ตํารา
แคลคูลัส 3, ส�วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า, 180 หน2า. 

 MA 2005:3 
 

5. 3-4307-00184-58-0  
พ.ต. ดร.อรรฆพร  ประชานุรักษ= 
วท.บ. (คณิตศาสตร=) 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น, 2543 
วท.ม. (คณิตศาสตร=) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร=น, 2562 

Prachanurak, A. and 
Prachanurak, P., 2019. 
Water Quality Assessment 
of Right Main Canal in 
Nakhon Nayok Province, 
SWU Engineering Journal, 
14(2), 98-109. 

 MA 1001:3 
MA 1002:3 
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3.2.2   อาจารย=ประจํา 

ลําดับ
ท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด 
รหัสชื่อรายวิชาท่ีสอนใน

หลักสูตร 

1. 3 – 1001 – 01198 – 30 - 2 
พ.อ. รศ.ดร.สุรัตน=    เลิศล้ํา 
B.Eng. (Computer Engineering) 
Norwich University, USA, 2529 
M.S. (Computer Science) 
The George Washington 
University, USA, 2531 
Ph.D. (Computer Science) 
Asian Institute of Technology, 
2539 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 

 

CS 5903 เทคโนโลยีสื่อสาร
ระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร= : 3 

2. 3 – 2405 – 00368 – 58 – 1  
พ.อ. รุ�งศักด์ิ   จิตต=แก2ว 
วศ.บ. (โยธา) รร.จปร., 2536 
M.S. (Computer Science) 
Western Michigan University, 
USA, 2546 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 
 

CS 2201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร= : 3 
CY 3801 การเสนอโครงงาน
ด2านความม่ันคงไซเบอร= : 1 
CY 4802 โครงงานด2านความ
ม่ันคงไซเบอร= 1 : 2 
CY 4803 โครงงานด2านความ
ม่ันคงไซเบอร=2 : 2 

3. 3 – 1401 – 00294 – 50 – 6 
พ.อ.กฤดา แววนิลานนท= 
B.S. (Computer Science) 
University of New South 
Wales, AUS, 2540 
M.S. (Information Science) 
University of New South 
Wales, AUS, 2543 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 
 

CY 2502 เทคโนโลยีเครือข�าย
ข2อมูลเบ้ีองต2น : 3 
CY 3503 การวิเคราะห=ระบบ
เครือข�ายข2อมูล : 3 

4. 3-1601-00130-78-3 
พ.อ. ผศ.ดร.ทศพล  พันธุ=กําแหง 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=) 
โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า, 
2541 
M.Sc. (Computer Science) 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 

CY 3204 การจัดการบ๊ิกดาต2า
เบ้ืองต2น : 3 
CY 4902 การวิเคราะห=
เครือข�ายสังคมออนไลน= : 3 
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ลําดับ
ท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด 
รหัสชื่อรายวิชาท่ีสอนใน

หลักสูตร 

University of Southern 
California, USA, 2550 
Ph.D. (Computer Science) 
University of Denver, USA, 
2560 

5. 3 – 7209 – 00945 – 70 – 1  
พ.อ.หญิง จิรัชยา ประสิทธิ์ผล 
วทบ. (รังสีเทคนิค)  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 
วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร=)   
จุฬาลงกรณ=มหาวิทยาลัย, 2548 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 
 

CS 2201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร= : 3 

6. 3 – 8001 – 00795 – 24 – 0 
พ.อ.หญิง พิมพ=วัศยา ศิริโสม 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=) 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา, 2537 
วท.ม. (ระบบสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร=) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2538 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 
 

 

CY 3301 ระบบบริหาร
จัดการฐานข2อมูล : 3 
CY 5907 การปฏิบัติการ
ข�าวสาร : 3 

7. 5-3209-0031-32-6 
พ.ท. ดร.จรรยา มิชานันท= 
B.Sc. (Computer Science) 
Norwich University, USA, 2543 
M.Sc. (Computer Science) 
University of Southern 
California, USA, 2545 
Ph.D. (Computer Science) 
University of Denver, USA, 
2560 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 
 

CY 3203 เทคโนโลยี
ป}ญญาประดิษฐ=เบ้ืองต2น : 3 
CY 4205 ทฤษฎีการวิเคราะห=
ข2อมูล : 3 
 
 
 

8. 3 – 6406 – 00618 – 35 – 7 
พ.อ. กิจจา   ศรีเมือง 
B.Sc. (Computer Science) 
National Defense Academy of 
Japan, 2546 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 

CY 3801 การเสนอโครงงาน
ด2านความม่ันคงไซเบอร= : 1 
CY 4802 โครงงานด2านความ
ม่ันคงไซเบอร= 1 : 2 
CY 4803 โครงงานด2านความ
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ลําดับ
ท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด 
รหัสชื่อรายวิชาท่ีสอนใน

หลักสูตร 

M.Sc. (Computer Science) 
National Defense Academy of 
Japan, 2548 

 ม่ันคงไซเบอร=2 : 2 

9. 3 – 4712 – 00109 – 54 – 7  
พ.ท. เมธี   พลพันธ= 
B.Sc. (Computer Science) 
National Defense Academy of 
Japan, 2548 
M.Sc. (Computer Science) 
National Defense Academy of 
Japan, 2550 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 
 

CS 2201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร= : 3 
MA 2005 คณิตศาสตร=
สําหรับความม่ันคงไซเบอร= : 
3 

10. 2 – 7099 – 00167 – 75 – 7 
พ.ท. ตุลวัตร   ชุณห=วิจิตรา 
B.S.(Computer Science) 
University of New South 
Wales, AUS, 2548 
M.S.(Network System 
Management) 
University of New South 
Wales, AUS, 2550 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 

CY 3504 การปฏิบัติการเชิง
รุกด2านความม่ันคงไซเบอร=
เบ้ืองต2น : 3 
CY 2402 เทคโนโลยีเครือข�าย
เว็บไซต= : 3 
CY 3505 ความม่ันคงไซเบอร=
เชิงรุกข้ันสูง : 3 
CY 5405 การวิเคราะห=
มัลแวร=และซอฟท=แวร=
ประสงค=ร2าย : 3   

11. 3 – 5599 – 00214 – 41 – 2  
พ.ท. อําพล   พาจรทิศ 
B.S.(Computer Science) 
University of Denver, USA 
M.S. (Information Technology) 
University of Denver, USA 
ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 

CS 2201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร= : 3 
 

12. 3 – 1201 – 00159 – 09 – 9  
พ.ต. เกียรติศักด์ิ  อุทัยศรี 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย=, 2557 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ

CY 2401 ระบบปฏิบัติการ : 
3 
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ลําดับ
ท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด 
รหัสชื่อรายวิชาท่ีสอนใน

หลักสูตร 

จุลจอมเกล2า 
13. 3 – 1015 – 00504 – 70 – 3  

ร.อ. ณรงค=  ภูมิสุข 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร=) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร=, 2553 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 

CY 3403 การบริหารจัดการ
ระบบและเครือข�ายภายใน
องค=กร : 3 
CY 4802 โครงงานด2านความ
ม่ันคงไซเบอร= 1 : 2 
CY 4803 โครงงานด2านความ
ม่ันคงไซเบอร=2 : 2 

14. 1 – 1014 – 01413 – 02 – 9  
ร.อ. สิทธิพลพัฒน= ละแมนชัย 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ�าสื่อสาร) 
รร.จปร., 2554 
M.S. (Information Technology) 
Melbourne Institute of 
Technology, AUS, 2561 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  

โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 

CY 2201 การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ : 3 
CY 2202 การเขียนโปรแกรม
ข้ันสูง : 3 

15. 1 – 7706 – 00121 – 71 – 4  
ร.อ. เอกโยธิน พิลา 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร=) 
รร.จปร., 2554 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 

CS 2201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร= : 3 
CY 2202 การเขียนโปรแกรม
ข้ันสูง : 3 

16. 1 – 1014 – 01865 – 16 – 7  
ร.อ. พงศ=พัฒน= แต2พานิชเจริญ 
B.S. (Electronic Engineering) 
United States Military 
Academy, USA, 2557 
M.Sc. (Cyber Security 
Engineering ) 
University of Warwick, UK, 
2561 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 
 

CY 2501 ทฤษฎีด2านความ
ม่ันคงไซเบอร=เบ้ืองต2น : 3   
CY 4404 การพิสูจน=หลักฐาน
ดิจิทัล : 3 
CY 4506 ความม่ันคงไซเบอร=
เชิงรับและการตอบสนองต�อ
อุบัติการณ= : 3 
CY 5507 การรักษาความ
ม่ันคงไซเบอร=ภายในองค=กร
ขนาดใหญ� : 3 
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ลําดับ
ท่ี 

เลขประจําตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด 
รหัสชื่อรายวิชาท่ีสอนใน

หลักสูตร 

17. 1 – 1008 – 00735 – 31 – 2  
ร.ต. ฉัตรเฉลิม  เกิดสวัสด์ิ 
ทล.บ.(คอมพิวเตอรฺ=เกมมัลติมิเดีย) 
มหาลัยรังสิต, 2556 
สท.ม. (สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม)  
ม.รังสิต, 2560 

กองวิชาคณิตศาสตร=
และคอมพิวเตอร= 
ส�วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 
 

CS 2201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร= : 3 
CY 3203 เทคโนโลยี
ป}ญญาประดิษฐ=เบ้ืองต2น : 3 
 

 

4. องค!ประกอบเก่ียวกับการฝKกภาคสนาม 

 การฝDกภาคสนาม เป?นการฝDกเพ่ือให2นักเรียนนายร2อยท่ีสําเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนาย
ร2อยพระจุลจอมเกล2ามีความรู2วิชาทหาร สามารถเป?นผู2นําหน�วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบ ได2
อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความรู2พ้ืนฐานของเหล�าท่ีเลือกรับราชการอย�างกว2าง ๆ  ท่ีจําเป?นต�อ
การรับราชการในช�วงแรก และมีพ้ืนฐานในการศึกษาต�อเพ่ิมเติมจากโรงเรียนเหล�า/สายวิทยาการ 

      4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู2ของประสบการณ=ภาคสนาม 

  4.1.1 เป?นวิชาพ้ืนฐานบังคับท่ีนักเรียนนายร2อยทุกนายจะต2องเข2ารับการฝDกและ
ศึกษา 

            4.1.2 นักเรียนนายร2อยชั้นปrท่ี 1 ฝDกและศึกษาวิชาทหารเบ้ืองต2นในระดับบุคคลและ
หัวหน2าชุด มีความมุ�งหมายเพ่ือเสริมสร2างขีดความสามารถทางทหารเป?นบุคคลและเป?นชุด และ
สามารถปฏิบัติได2ตามหลักพ้ืนฐานการรบ 

         4.1.3 นักเรียนนายร2อยชั้นปrท่ี 2 ฝDกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู2บังคับหมู� มีความมุ�ง
หมายเพ่ือให2มีความรู2ความสามารถในการนําหน�วยระดับผู2บังคับหมู�ป�นเล็ก และเพ่ิมเติมด2วยความรู2ของ
ทหารป�นใหญ�สนามและทหารป�นใหญ�ต�อสู2อากาศยาน การใช2อาวุธประจําหน�วยของทหารราบ ทหาร
ม2า และรถยนต=ทหาร      

4.1.4 นักเรียนนายร2อยชั้นปrท่ี 3 ฝDกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู2บังคับหมวด มี 
ความมุ�งหมายเพ่ือให2มีความรู2ความสามารถในการนําหน�วยระดับหมวด และเพ่ิมพูนทักษะพิเศษด2วย 
การฝDกหลักสูตรส�งทางอากาศ 
            4.1.5 นักเรียนนายร2อยชั้นปrท่ี 4 ฝDกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องท่ีจําเป?นสําหรับการ
เป?นผู2นําหน�วย มีความมุ�งหมายเพ่ือให2มีความรู2ความสามารถในการนําหน�วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบ
ได2อย�างมีประสิทธิภาพ ภายใต2สภาพภูมิประเทศท่ีต2องมีความทรหด อดทน โดยให2ทําการฝDกในหลักสูตร
การรบแบบจู�โจม 
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            4.1.6 นักเรียนนายร2อยชั้นปrท่ี 5 ฝDกและศึกษาวิชาทหารเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีจําเป?น
อ่ืนๆ ในการรับราชการ การศึกษาดูงาน การฝDกปฏิบัติงานตามหน2าท่ี และการฝDกเพ่ิมเติมพิเศษ
สําหรับผู2บังคับหน�วย มีความมุ�งหมายเพ่ือให2มีความรู2ในเรื่องท่ีจําเป?นอ่ืน ๆ ต�อการรับราชการใน
ช�วงแรก และเพ่ิมเติมความรู2พ้ืนฐานของเหล�าทหารอย�างกว2าง ๆ ให2มีความรู2พ้ืนฐาน ในการศึกษาต�อ
เพ่ิมเติมจากโรงเรียนเหล�า/สายวิทยาการ 

 4.2 ช�วงเวลา: ภาคการฝDก เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปr 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 

การจัดการศึกษา  ชั้นปrท่ี 1 

FT 1101 การฝDกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 
การฝDกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร=ทหาร 
(TCCC and Military Hygiene Training)     1 สัปดาห= 
การฝDกการป�องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร= (CBRN warfare Training) 1 สัปดาห= 
การฝDกการติดต�อสื่อสาร (Communications Training)   1 สัปดาห= 

 การฝDกช�างสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย 
 (Sapper , Explosives and Demolition Training)   2 สัปดาห= 
 การฝDกยิงอาวุธประจํากาย (Individual Weapon System Training) 2 สัปดาห= 
 การฝDกบุคคลทําการรบและการฝDกทางยุทธวิธี 
 (Soldier Combat Skills and Tactics Training)    3 สัปดาห= 
 

 

การจัดการศึกษา ชั้นปrท่ี 2 

FT 2102 การฝDกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 
 การฝDกยิงอาวุธประจําหน�วย หลักยิงและตรวจการณ=  
 (Unit Weapon Systems and Fire Control Training)   2 สัปดาห= 
 การฝDกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู�  
 (Infantry Rifle Squad Tactics Training)    4 สัปดาห= 
 การฝDกการใช2อาวุธยุทโธปกรณ=ของเหล�าทหารม2า 
 (Cavalry Weapon Systems Employment Training)   1 สัปดาห= 
 การฝDกป�นใหญ�สนามและป�นใหญ�ต�อสู2อากาศยาน  
 (Field Artillery and Air Defense Artillery Training)   2 สัปดาห= 
 การฝDกขับรถยนต=ทหาร (Military Vehicles Training)   1 สัปดาห=  
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การจัดการศึกษา ชั้นปrท่ี 3 

FT 3103 การฝDกภาคสนาม 3 (Field Training 3) 
 การฝDกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด 
 (Infantry Rifle Platoon Tactics Training)    3 สัปดาห= 
 การฝDกทางยุทธวิธีทหารม2าระดับหมวด  
 (Cavalry Platoon Tactics Training)     2 สัปดาห= 

การฝDกหลักสูตรส�งทางอากาศ (Airborne Course)    5 สัปดาห= 
 

การจัดการศึกษา ชั้นปrท่ี 4 

FT 4104 การฝDกภาคสนาม 4 (Field Training 4)  
การฝDกหลักสูตรการรบแบบจู�โจม (Ranger Course)   10 สัปดาห= 

 

การจัดการศึกษา ชั้นปrท่ี 5 

FT 5105 การฝDกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 
 การฝDกการใช2อาวุธในการต�อสู2ระยะประชิด  
 (Close Quarters Combat Training)     1 สัปดาห= 
 การฝDกการปฏิบัติงานของหน�วยเฉพาะกิจ  
 (Task Force Operations Training)     1 สัปดาห= 
 การฝDกหน�วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics Training)  2 สัปดาห= 

การฝDกปฏิบัติหน2าท่ีในหน�วยทหาร 
(Cadet Troop Leader Training in Army Units)   4 สัปดาห= 
 

5. ข+อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

 ข2อกําหนดในการทําโครงงาน ต2องเป?นหัวข2อท่ีเก่ียวข2องกับทางด2านความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร= สามารถเลือกใช2ระบบฮาร=ดแวร=ได2อย�างเหมาะสม สามารถออกแบบและบริหารจัดการ
ระบบฐานข2อมูลและความปลอดภัยระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร=ได2เพ่ือองค=กร สํานักงาน เพ่ือการ
เรียนการสอน หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยต2องมีจุดท่ีอ2างอิงและคาดว�าจะนําไปใช2งานหาก
โครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผู2ร�วมโครงงาน 3-5 นาย และมีรายงานท่ีต2องนําส�งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อย�างเคร�งครัด หรือเป?นโครงงานท่ีมุ�งเน2นการสร2างผลงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานด2านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร= 

  
 
 



38 

 

 5.1  คําอธิบายโดยย�อ 
  โครงงานทางด2านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=ท่ีนักเรียนนายร2อยสนใจ สามารถอธิบาย
ทฤษฎีท่ีนํามาใช2ในการทําโครงงาน ประโยชน=ท่ีจะได2รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ี
สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู2 
  นักเรียนนายร2อยสามารถทํางานเป?นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช2เครื่องมือ โปรแกรม ใน
การทําโครงงาน โครงงานสามารถเป?นต2นแบบในการพัฒนาต�อได2 

 5.3  ช�วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ของปrการศึกษาท่ี 4 

 5.4  จํานวนหน�วยกิต 
  3 หน�วยกิต 

 5.5  การเตรียมการ 
   มีการกําหนดชั่วโมงการให2คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให2คําปรึกษา ให2ข2อมูลข�าวสาร
เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต= และปรับปรุงให2ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย�างโครงงานให2ศึกษา 

  5.6  กระบวนการประเมินผล 
   ประเมินผลจากความก2าวหน2าในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดให2คําปรึกษาโดยอาจารย=ท่ี
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานท่ีได2กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรม
และการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกล�าวต2องสามารถทํางานได2ในข้ันต2น โดยเฉพาะการทํางาน
หลักของโปรแกรม และการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารย=สอบไม�ต่ํากว�า 3 นาย 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู+ กลยุทธ!การสอน และการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนนายร+อย 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ=หรือกิจกรรมของนักเรียนนายร2อย 

1)  เป?นแบบฉบับของนายทหารสัญญา
บัตร ผู2มีลักษณะผู2นําท่ีดี มีวินัย มี
ความกล2าหาญ เสียสละ รู2แบบธรรม
เนียมของกองทัพ มีอุดมการณ=ใน
การอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

- อบรมวินัย แบบธรรมเนียมทหาร มารยาททางทหาร 
ฝDกสอนบุคลิกลักษณะ การวางตัว ปลูกฝ}งอบรม
อุดมการณ=ความเสียสละ สํานึกในหน2าท่ี มีความ
รับผิดชอบ ท้ังในช�วงการอบรมตามแผนท่ีวางไว2
ล�วงหน2า และสอดแทรกในช�วงเวลาต�าง ๆ ท้ังในและ
นอกห2องเรียน ฝDกฝนให2เชื่อฟ}งคําสั่ง ด2วยการบังคับใช2
ระเบียบปฏิบัติประจํา และวินัยทหาร 

2)  มีความรู2ความสามารถข้ันพ้ืนฐานใน
วิชาทหารเหล�าต�าง ๆ ท้ังทางเทคนิค
และทางยุทธวิธี สามารถเป?นผู2นํา
การปฏิบัติการทางทหารในระดับ
หมวดของหน�วยกําลังรบได2อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

- บรรยายทฤษฎี หลักนิยม แนวทางการปฏิบัติ 
ประวัติศาสตร=การสงคราม และประสบการณ=จากการ
รบ ให2นักเรียนนายร2อยทราบ มีการสาธิตแสดง
ตัวอย�างการปฏิบัติจากครู อาจารย=ผู2เชี่ยวชาญ และให2
ฝDกปฏิบัติจริงเป?นรายบุคคล เป?นชุด เป?นหน�วยใน
ระดับต�าง ๆ 

3)  มีความมุ�งม่ันในการพัฒนาตนเองใน
วิชาชีพทหารและช�วยพัฒนากองทัพ 
ตลอดจนการอุทิศตนเพ่ือความเป?น
ทหารอาชีพอย�างแท2จริง 

- แนะนํา/ปลูกฝ}ง ความสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพ
ทหาร 

- ให2งานมอบหมายในเชิงอิสระ สร2างสรรค= บนพ้ืนฐาน
ของฐานะประเทศชาติ โดยให2ทําแนวทาง แนวคิดใน
การพัฒนาวิชาชีพทหารในฐานะ ผู2บังคับหมวด 

4)  มีความเข2มแข็งท้ังร�างกายและจิตใจ 
เป?นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและดํารงความเข2มแข็งของ
สมรรถภาพร�างกายและจิตใจ ท้ังใน
ตนเองและเสริมสร2างให2แก�กําลังพล
ในหน�วยงานของตน รวมท้ังมี
จิตสํานึก/สัญชาตญาณในการรบ 

- ให2นักเรียนนายร2อยฝDกฝนตนเองด2วยการออกกําลัง
กาย เพ่ือทดสอบความแข็งแกร�งในท�าต�าง ๆ ท่ี
กําหนด 

- สอนหลักการเบ้ืองต2นของการกีฬาประเภทต�าง ๆ ฝDก
ทักษะเพ่ิมเติมด2วยโครงการชมรมกีฬา และส�งเสริม
สุขภาพ ฝDกฝนเพ่ือเสริมทักษะทางวิชาชีพทหารด2วย
โครงการชมรมต�อสู2ป�องกันตัวเช�น ชมรมมวยไทยเลิศ
ฤทธิ์ ชมรมมวยไทย-มวยสากล ชมรมยูโด ชมรมอาวุธ
โบราณ และชมรมตรีเพชร 

5)  มีพ้ืนฐานความรู2วิทยาการ
ระดับอุดมศึกษา ในด2าน
วิทยาศาสตร= วิศวกรรมศาสตร= 
สังคมศาสตร= และอักษรศาสตร= 

- ต2องมีการมอบหมายงานให2นักเรียนนายร2อยได2สืบค2น
ข2อมูล รวบรวมความรู2ท่ีนอกเหนือจากท่ีได2นําเสนอใน
ชั้นเรียน และเผยแพร�ความรู2ท่ีได2ระหว�างนักเรียนนาย
ร2อยด2วยกัน หรือ ให2กับผู2สนใจภายนอก  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ=หรือกิจกรรมของนักเรียนนายร2อย 

เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานใน
ฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอใน
การช�วยพัฒนาท2องถ่ินและ
ประเทศชาติ 

- ส�งเสริมให2เกิดการแสวงหาความรู2ท่ีทันสมัย การ
เผยแพร� การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู2 

- ทุกรายวิชาต2องมีโจทย=ป}ญหา แบบฝDกหัด หรือ
โครงงาน ให2นักเรียนนายร2อยได2ฝDกคิด ฝDกปฏิบัติ ฝDก
แก2ป}ญหา แทนการท�องจํา 

6)  มีความสามารถในการฝDกอบรม
ผู2ใต2บังคับบัญชา 

- สาธิตแสดงตัวอย�างการปฏิบัติจากครู อาจารย=
ผู2เชี่ยวชาญ ให2แสดงการปฏิบัติเป?นรายบุคคล เป?นชุด 
เป?นหน�วย โดยประเมินผลจากการฝDกประจําตาม
วงรอบ เช�น การฝDกเดินทางไกล การฝDกยิงป�น และ
การฝDกภาคสนาม ให2ฝDกปฏิบัติจริงเป?นรายบุคคล เป?น
ชุด เป?นหน�วยในระดับต�าง ๆ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู+ในแตBละด+าน 

 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและกลุ�มวิชาทหาร  

   2.1.1 คุณธรรม และจริยธรรม 

   2.1.1.1 ผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม และจริยธรรม 

1) เข2าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค�าของระบบ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย= สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต�อเวลา และรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข2อบังคับต�าง ๆ ขององค=กรและสังคม 

3) มีภาวะความเป?นผู2นําและผู2ตาม สามารถทํางานเป?นทีม และสามารถ
แก2ไขข2อขัดแย2งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟ}งความคิดเห็นของผู2อ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณค�าและศักด์ิศรีของความเป?นมนุษย= 

4) สามารถวิเคราะห=ผลกระทบจากการใช2ความรู2ทางด2านคอมพิวเตอร=
ต�อบุคคล องค=กร สังคมและสิ่งแวดล2อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู2ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข2าใจถึงบริบททางสังคมด2านต�าง ๆ ต้ังแต�อดีตจนถึงป}จจุบัน 
   2.1.1.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม และจริยธรรม 

     กําหนดให2มีวัฒนธรรมองค=กร เพ่ือเป?นการปลูกฝ}งให2นักเรียนนายร2อยมี
ระเบียบวินัย โดยเน2นการเข2าชั้นเรียนให2ตรงเวลา การส�งงานท่ีได2มอบหมายให2ตรงเวลา และการไม�
หลับภายในห2องเรียนนักเรียนนายร2อยต2องมีความรับผิดชอบ รวมท้ังมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมระหว�างการสอน 
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    2.1.1.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม และจริยธรรม 

    1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักเรียนนายร2อยในการเข2าชั้นเรียน การ
ส�งงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย ความต้ังใจเรียนและไม�หลับในชั้นเรียน 

    2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 

    3) จากปริมาณการกระทําทุจริตในการส�งงานท่ีมอบหมาย การสอบย�อย 
การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

  2.1.2 ความรู2  

   2.1.2.1 ผลการเรียนรู2ด2านความรู2 

1) มีความรู2ความเข2าใจทางคณิตศาสตร=พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร=พ้ืนฐาน 
และวิศวกรรมพ้ืนฐานเพ่ือประยุกต=ใช2กับงานทางด2านวิศวกรรมศาสตร=ท่ีเก่ียวข2อง และการสร2าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู2และความเข2าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เนื้อหาของสาขาวิชาท่ีศึกษา 

3) สามารถบูรณาการความรู2ในสาขาท่ีศึกษากับความรู2ในศาสตร=อ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข2อง 

4) สามารถวิเคราะห=และแก2ป}ญหา โดยการประยุกต=ใช2โปรแกรม
คอมพิวเตอร= 

5) ใช2ความรู2และทักษะในสาขาของตน ในการประยุกต=แก2ไขป}ญหาใน
งานจริงได2 
    2.1.2.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านความรู2 

     ใช2การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน2นหลักการทางทฤษฎี
และตัวอย�างการประยุกต=ทางปฏิบัติในสภาพแวดล2อมจริง โดยปรับปรุงให2ทันต�อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ท้ังนี้ให2เป?นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้
ควรจัดให2มีการเรียนรู2จากสถานการณ=จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู2เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ=
ตรงมาเป?นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝDกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

   2.1.2.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านความรู2 

    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียนนายร2อยในด2าน
ต�าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย�อย 
2) การสอบระหว�างภาคเรียนและประจําภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนักเรียนนายร2อยจัดทําตามงานมอบ 
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4) ประเมินจากโครงงานวิจัยท่ีนําเสนอ 
  2.1.3 ทักษะทางป}ญญา 

   2.1.3.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางป}ญญา 

1) มีความคิดอย�างมีวิจารณญาณ 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห= และสรุปประเด็นป}ญหาและความ

ต2องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห= และแก2ไขป}ญหาด2านวิศวกรรมได2อย�างมีระบบ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ�นในการปรับใช2องค=ความรู2ท่ีเก่ียวข2อง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือองค=ความรู2ต�อยอดจากเดิมได2อย�างสร2างสรรค= 
5) สามารถค2นคว2าความรู2เพ่ิมเติมได2ด2วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู2ตลอด

ชีวิต และทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางองค=ความรู2และเทคโนโลยีใหม� ๆ ท่ีเก่ียวข2อง 
    2.1.3.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางป}ญญา 

1) กําหนดกรณีศึกษาทางด2านคอมพิวเตอร= ท่ี เ ก่ียวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร= 

2) กําหนดโจทย=การบ2านและงานอ่ืน ๆ โดยอ2างอิงจากป}ญหาการ
ทํางานจริง 

3) กําหนดหัวข2อการทดลองในห2องปฏิบัติการ เพ่ือให2สนับสนุนการ
เรียนการสอนภาคทฤษฎี 
    2.1.3.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางป}ญญา 

     ประเมินตามสภาพความเป?นจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักเรียน
นายร2อยเช�น ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช2แบบทดสอบหรือการ
ซักถาม เป?นต2น 

  2.1.4 ทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.1.4.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ�มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศได2อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถใช2ความรู2ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสาร
ต�อสังคมได2ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2) สามารถเป?นผู2ริ เริ่มแสดงประเด็นในการแก2ไขสถานการณ=เชิง
สร2างสรรค=ท้ังส�วนตัวและส�วนรวม พร2อมท้ังแสดงจุดยืนอย�างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 
รวมท้ังให2ความช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก2ไขป}ญหาสถานการณ=ต�าง ๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู2 ท้ังของ
ตนเอง และสอดคล2องกับทางวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
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4) รู2จักบทบาท หน2าท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ี
มอบหมาย ท้ังงานบุคคลและงานกลุ�ม สามารถปรับตัวและทํางานร�วมกับผู2อ่ืนท้ังในฐานะผู2นําและผู2
ตามได2อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได2อย�างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด2านความปลอดภัยในการทํางานและการ
รักษาสภาพแวดล2อมต�อสังคม 
   2.1.4.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=
ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.1.4.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

    ใช2การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให2มีการทํางานเป?นกลุ�มการทํางานท่ี
ต2องประสานงานกับผู2อ่ืนข2ามหลักสูตร หรือต2องค2นคว2าหาข2อมูลโดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู2
ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างตัวบุคคลและความรับผิดชอบดังนี้ 

1) สามารถทํางานกับผู2อ่ืนได2เป?นอย�างดี 
2) มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได2รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข2ากับสถานการณ=และวัฒนธรรมองค=กรอ่ืน ๆ ได2

เป?นอย�างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีกับผู2ร�วมงานในองค=กรและกับบุคคลท่ัวไป 
5) มีภาวะผู2นํา 

  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.1.5.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะในการใช2คอมพิวเตอร= สําหรับทํางานท่ีเก่ียวข2องกับวิชาชีพได2
เป?นอย�างดี 

2) มีทักษะในการวิเคราะห=ข2อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร=หรือการ
แสดงสถิติประยุกต=ต�อการแก2ป}ญหาท่ีเก่ียวข2องได2อย�างสร2างสรรค= 

3) สามารถประยุกต=ใช2เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยได2
อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4) มีทักษะในการสื่อสารข2อมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช2สัญลักษณ= 

5) สามารถใช2เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวข2องได2 
   2.1.5.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะห=เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาต�าง ๆ ให2นักเรียนนายร2อยได2วิเคราะห=
สถานการณ=จําลอง และสถานการณ=เสมือนจริงและนําเสนอการแก2ป}ญหาท่ีเหมาะสมเรียนรู2เทคนิค
การประยุกต=เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ= 

   2.1.5.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากทักษะการใช2เครื่องมือทางวิศวกรรมในการการวัด และการ
คํานวณ 

2) ประเ มินจากเทคนิคในการวิ เคราะห=ข2อ มูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร=หรือการแสดงสถิติประยุกต=ในการแก2ป}ญหาโจทย=การคํานวณ 

 
  2.1.6 ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

   2.1.6.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1)   มีลักษณะผู2นําทางทหารท่ีดี 

2)   มีความสามารถปฏิบัติการทางทหารได2ตามมาตรฐานผลการเรียนรู2
ของประสบการณ=ภาคสนาม 

3)   มีความมุ�งม่ันในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช�วยพัฒนากองทัพ 

4)   มีความแข็งแรงท้ังร�างกายและจิตใจ 

5)   มีความสามารถในการฝDก สอน อบรม ผู2ใต2บังคับบัญชา 

   2.1.6.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาต�าง ๆ ให2นักเรียนนายร2อยได2
วิเคราะห=สถานการณ=จําลอง และสถานการณ=เสมือนจริงและนําเสนอการแก2ป}ญหาท่ีเหมาะสม 

2) เชิญวิทยากรบรรยาย ตัวอย�างกรณีศึกษาท่ีสําคัญ เช�น กรณีศึกษา
การปฏิบัติงาน ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต2 และ กรณีศึกษาป}ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ เพ่ือ
เตรียมความพร2อมก�อนปฏิบัติงานจริงเม่ือสําเร็จการศึกษา 

3) จัดการเยี่ยมชมการปฏิบัติ (ดูงาน) ในหน�วยสําคัญต�าง ๆ และ จัด
กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ=นักเรียนนายร2อยกับบุคคลากรในหน�วยงานนั้น ๆ 
   2.1.6.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1) ประ เ มินลั กษณะความ เป? นผู2 นํ าทางทหาร ท่ี ดี  มี วิ นั ย  โ ดย 
ผู2บังคับบัญชา และ นักเรียนบังคับบัญชาท่ีได2รับมอบหมาย เป?นรายบุคคล อย�างต�อเนื่องตลอดระยะ
การศึกษา  
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2) ประเมินความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผู2บังคับหมวด
ของหน�วยรบ โดย หน�วยฝDกท่ีได2รับมอบหมาย 

3) ประเมินความเข2มแข็งท้ังทางร�างกาย โดย คณะกรรมการท่ีได2รับ
มอบหมาย ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

4) ประเมินความสามารถในการฝDก สอน อบรมผู2ใต2บังคับบัญชา โดย 
คณะกรรมการท่ีได2รับมอบ จาก สถานการณ=จําลองและสถานการณ=จริง ในห2วงการฝDกศึกษา 
 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

   2.2.1.1 ผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม 

    นักเรียนนายร2อยต2องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให2สามารถดําเนินชีวิต
ร�วมกับผู2อ่ืนในสังคมอย�างราบรื่น และเป?นประโยชน=ต�อส�วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร=เป?นอุปกรณ=
ท่ีเก่ียวข2องกับความม่ันคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผู2พัฒนาและ/
หรือผู2ประยุกต=โปรแกรมจําเป?นมีความรับผิดชอบต�อผลท่ีเกิดข้ึนเช�นเดียวกับการประกอบอาชีพใน
สาขาอ่ืน ๆ อาจารย=ท่ีสอนในแต�ละวิชาต2องพยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งต�อไปนี้ท้ัง 5 ข2อ  

1) ตระหนักในคุณค�าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย=
สุจริต  

2) มีวินัย ตรงต�อเวลา และความรับผิดชอบต�อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
3) มีภาวะความเป?นผู2นําและผู2ตาม สามารถทํางานเป?นทีมและสามารถ

แก2ไขข2อขัดแย2งและลําดับความสําคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟ}งความคิดเห็นของผู2อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค�า

และศักด์ิศรีของความเป?นมนุษย= 
5) เคารพกฎระเบียบและข2อบังคับต�าง ๆ ขององค=กรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะห=ผลกระทบจากการใช2คอมพิวเตอร=ต�อบุคคล องค=กร

และสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

   2.2.1.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม 

     กําหนดให2มีวัฒนธรรมองค=กร  เพ่ือเป?นการปลูกฝ}งให2นักเรียนนายร2อยมี
ระเบียบวินัย โดยเน2นการเข2าชั้นเรียนให2ตรงเวลาตลอดจนการแต�งกายท่ีถูกต2องนักเรียนนายร2อยต2อง
มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ�มนั้น ต2องฝDกให2รู2หน2าท่ีของการเป?นผู2นํากลุ�มและการเป?น
สมาชิกกลุ�ม มีความซ่ือสัตย=โดยต2องไม�กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ2านของผู2อ่ืน เป?นต2น 
นอกจากนี้อาจารย=ผู2สอนทุกคนต2องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมท้ัง
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มีการจัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช�น การยกย�องนักเรียนนายร2อย  ท่ีทําดี ทําประโยชน=
แก�ส�วนรวม เสียสละ 

   2.2.1.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักเรียนนายร2อยในการเข2าชั้นเรียน 
การส�งงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการร�วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร2อมเพรียงของนักเรียนนายร2อยในการ
เข2าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ  
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย 

  2.2.2 ความรู2 

   2.2.2.1 ผลการเรียนรู2ด2านความรู2 

    นักเรียนนายร2อยต2องมีความรู2เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=  
มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู2เก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นต2องเป?นสิ่งท่ีนักเรียนนายร2อยต2องรู2เพ่ือ
ใช2ประกอบอาชีพและช�วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู2ต2องครอบคลุมสิ่งต�อไปนี้ 

1) มีความรู2และความเข2าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญใน
เนื้อหาสาขาวิชาท่ีศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห=ป}ญหา เข2าใจและอธิบายความต2องการทางความ
ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= รวมท้ังประยุกต=ความรู2 ทักษะ และการใช2เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการ
แก2ไขป}ญหา 

3) สามารถวิเคราะห= ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินความ
ปลอดภัยระบบเครือข�ายรวมถึงองค=ประกอบต�าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร=ให2ได2ตรงตามข2อกําหนด 

4) สามารถติดตามความก2าวหน2าทางวิชาการและวิวัฒนาการทางความ
ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= เทคโนโลยีคอมพิวเตอร= รวมท้ังการนําไปประยุกต= 

5) รู2 เข2าใจและสนใจพัฒนาความรู2 ความชํานาญทางการรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร=อย�างต�อเนื่อง 

6) มีความรู2ในแนวกว2างของสาขาวิชาท่ีศึกษาเพ่ือให2เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข2าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม� ๆ ท่ีเก่ียวข2อง 

7) มีประสบการณ=ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต=ซอฟต=แวร=ท่ีใช2
งานได2จริง  

8) สามารถบูรณาการความรู2ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู2ในศาสตร= 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข2อง  
    การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได2โดยการทดสอบจากข2อสอบของ  
แต�ละวิชาในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนักเรียนนายร2อยอยู�ในหลักสูตร 



47 

 

   2.2.2.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2พัฒนาการเรียนรู2ด2านความรู2 

     ใช2การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน2นหลักการทางทฤษฎี 
และประยุกต=ทางปฏิบัติในสภาพแวดล2อมจริง โดยทันต�อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ให2
เป?นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น  ๆ  นอกจากนี้ควรจัดให2มีการ
เรียนรู2จากสถานการณ=จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู2เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ=ตรงมาเป?น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

   2.2.2.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านความรู2 

    ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียนนายร2อย
ในด2านต�าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย�อย 
2) การสอบระหว�างภาคเรียนและสอบประจําภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนักเรียนนายร2อยจัดทํา 
4) ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

   2.2.3 ทักษะทางป}ญญา 

    2.2.3.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางป}ญญา 

    นักเรียนนายร2อยต2องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพ โดย
พ่ึงตนเองได2เม่ือจบการศึกษาแล2ว ดังนั้นนักเรียนนายร2อยจําเป?นต2องได2รับการพัฒนาทักษะทางป}ญญา
ไปพร2อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู2เก่ียวกับสาขาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= ในขณะท่ี
สอนนักเรียนนายร2อยอาจารย=ต2องเน2นให2นักเรียนนายร2อยคิดหาเหตุผล เข2าใจท่ีมาและสาเหตุของ
ป}ญหา วิธีการแก2ป}ญหารวมท้ังแนวคิดด2วยตนเอง ไม�สอนในลักษณะท�องจํานักเรียนนายร2อยต2องมี
คุณสมบัติต�าง ๆ จากการสอนเพ่ือให2เกิดทักษะทางป}ญญาดังนี้ 

1) คิดอย�างมีวิจารณญาณและอย�างเป?นระบบ 
2) สามารถสืบค2น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช2ในการแก2ไข

ป}ญหาอย�างสร2างสรรค=  
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห= และสรุปประเด็นป}ญหาและความ

ต2องการ  
4) สามารถประยุกต=ความรู2และทักษะกับการแก2ไขป}ญหาความม่ันคง

ปลอดภัยทางไซเบอร=ได2อย�างเหมาะสม  
    การวัดมาตรฐานในข2อนี้สามารถทําได2โดยการออกข2อสอบท่ีให2นักเรียน
นายร2อยแก2ป}ญหา อธิบายแนวคิดของการแก2ป}ญหา และวิธีการแก2ป}ญหาโดยการประยุกต=ความรู2ท่ี
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เรียนมา หลีกเลี่ยงข2อสอบท่ีเป?นการเลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ�มคําตอบท่ีให2มา ไม�ควรมี
คําถามเก่ียวกับนิยามต�าง ๆ 

   2.2.3.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางป}ญญา 

1) กรณีศึกษาทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= 
2) การอภิปรายกลุ�ม 
3) ให2นักเรียนนายร2อยมีโอกาสปฏิบัติจริง 

   2.2.3.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางป}ญญา 

    ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักเรียนนายร2อย
เช�น  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  การทดสอบโดยใช2แบบทดสอบหรือสัมภาษณ=  เป?น
ต2น 

  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.2.4.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     นักเรียนนายร2อยต2องออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส�วนใหญ�ต2องเก่ียวข2องกับ
คนท่ีไม�รู2จักมาก�อน คนท่ีมาจากสถาบันอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป?นผู2บังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยู�ใต2
บังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะปรับตัวให2เข2ากับกลุ�มคนต�าง ๆ เป?นเรื่องจําเป?นอย�างยิ่ง ดังนั้น 
อาจารย=ต2องสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวข2องกับคุณสมบัติต�าง ๆ ต�อไปนี้ให2นักเรียนนายร2อยระหว�างท่ี
สอนวิชา หรืออาจให2นักเรียนนายร2อยไปเรียนวิชาทางด2านสังคมศาสตร=ท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติต�าง ๆ นี้ 

1) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาต�างประเทศกับกลุ�มคน
หลากหลายได2อย�างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให2ความช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก2ป}ญหา
สถานการณ=ต�าง ๆ ท้ังในบทบาทของผู2นํา หรือในบทบาทของผู2ร�วมทีมทํางาน 

3) สามารถใช2ความรู2ในศาสตร=มาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ�ม 
5) สามารถเป?นผู2ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก2ไขสถานการณ=ท้ังส�วนตัว

และส�วนรวม พร2อมท้ังแสดงจุดยืนอย�างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ�ม 
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู2ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพ

อย�างต�อเนื่อง 
   2.2.4.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=
ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    ใช2การสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมให2มีการทํางานเป?นกลุ�ม การทํางานท่ี
ต2องประสานงานกับผู2อ่ืนข2ามหลักสูตร หรือต2องค2นคว2าหาข2อมูลจากการสัมภาษณ=บุคคลอ่ืน หรือผู2มี
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ประสบการณ= โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) สามารถทํางานกับผู2อ่ืนได2เป?นอย�างดี 
2) มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได2รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข2ากับสถานการณ=และวัฒนธรรมองค=กรท่ีไป

ปฏิบัติงานได2เป?นอย�างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ=ท่ีดีกับผู2ร�วมงานในองค=กรและกับบุคคลท่ัวไปมีภาวะ

ผู2นํา 
   2.2.4.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะความสัมพันธ=ระหว�างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

     ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักเรียนนายร2อยในการ
นําเสนอรายงานกลุ�มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร�วมกิจกรรมต�าง  ๆ และ
ความครบถ2วนชัดเจนตรงประเด็นของข2อมูล 

  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2.2.5.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีทักษะการใช2เครื่องมือท่ีจําเป?นท่ีมีอยู�ในป}จจุบันต�อการทํางานท่ี
เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= 

2) สามารถแนะนําประเด็นการแก2ไขป}ญหาโดยใช2สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร= หรือการแสดงสถิติประยุกต=ต�อป}ญหาท่ีเก่ียวข2องอย�างสร2างสรรค= 

3) สามารถสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล�าและการเขียน 
พร2อมท้ังเลือกใช2รูปแบบของสื่อการนําเสนอได2อย�างเหมาะสม  

4) สามารถใช2เทคโนโลยีสารสนเทศได2อย�างเหมาะสม 
    การวัดมาตรฐานนี้อาจทําได2ในระหว�างการสอน โดยอาจให2นักเรียนนาย
ร2อยแก2ป}ญหา วิเคราะห=ประสิทธิภาพของวิธีแก2ป}ญหา และให2นําเสนอแนวคิดของการแก2ป}ญหา ผล
การวิเคราะห=ประสิทธิภาพ ต�อนักเรียนนายร2อยในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ=ในเชิงวิชาการระหว�าง
อาจารย=และกลุ�มนักเรียนนายร2อย 

   2.2.5.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะห=เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาต�าง  ๆ  ให2นักเรียนนายร2อยได2วิเคราะห=
สถานการณ=จําลอง และสถานการณ=เสมือนจริง และนําเสนอการแก2ป}ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู2เทคนิค
การประยุกต=เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ= 
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    2.2.5.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะการวิเคราะห=เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช2ทฤษฎี การเลือกใช2เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร=และสถิติ ท่ีเก่ียวข2อง 

     ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข2อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช2
เครื่องมือต�าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต�าง ๆ ท่ีมีการนําเสนอต�อชั้นเรียน 

  2.2.6 ทักษะทางวิชาชีพทหาร 
   2.2.6.1 ผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1)  มีลักษณะผู2นําทางทหารท่ีดี 
2)  มีความสามารถปฏิบัติการทางทหารได2ตามมาตรฐานผลการเรียนรู2

ของประสบการณ=ภาคสนาม 
3)  มีความมุ�งม่ันในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช�วยพัฒนากองทัพ 
4)  มีความแข็งแรงท้ังร�างกายและจิตใจ 
5)  มีความสามรถในการฝDก สอน อบรม ผู2ใต2บังคับบัญชา 

    2.2.6.2 กลยุทธ=การสอนท่ีใช2ในการพัฒนาการเรียนรู2ด2านทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาต�าง ๆ ให2นักเรียนนายร2อยได2
วิเคราะห=สถานการณ=จําลอง และสถานการณ=เสมือนจริงและนําเสนอการแก2ป}ญหาท่ีเหมาะสม 

2) เชิญวิทยากรบรรยาย ตัวอย�างกรณีศึกษาท่ีสําคัญ เช�น กรณีศึกษา
การปฏิบัติงาน ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต2 และ กรณีศึกษาป}ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ เพ่ือ
เตรียมความพร2อมก�อนปฏิบัติงานจริงเม่ือสําเร็จการศึกษา 

3) จัดการเยี่ยมชมการปฏิบัติ (ศึกษาดูงาน) ในหน�วยสําคัญต�าง ๆ และ 
จัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ=นักเรียนนายร2อยกับบุคลากรในหน�วยงานนั้น ๆ 
    2.2.6.3 กลยุทธ=การประเมินผลการเรียนรู2ด2านทักษะทางวิชาชีพทหาร 

1) ประเมินลักษณะความเป?นผู2นําทางทหารท่ีดี มีวินัย โดย
ผู2บังคับบัญชา และ นักเรียนบังคับบัญชาท่ีได2รับมอบหมาย เป?นรายบุคคล อย�างต�อเนื่องตลอดระยะ
การศึกษา  

2) ประเมินความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผู2บังคับหมวด
ของหน�วยรบ โดย หน�วยฝDกท่ีได2รับมอบหมาย 

3) ประเมินความเข2มแข็งท้ังทางร�างกาย โดย คณะกรรมการท่ีได2รับ
มอบหมาย ตลอดระยะเวลาการศึกษา 

4) ประเมินความสามารถในการฝDก สอน อบรมผู2 ใต2 บังคับบัญชาโดย 
คณะกรรมการท่ีได2รับมอบจากสถานการณ=จําลองและสถานการณ=จริง ในห2วงการฝDกศึกษา 
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3 ผังแสดงความเชื่อมโยงผลการเรียนรู+จากหลักสูตรสูBรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

� ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทางป}ญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ=ระหว�าง

บุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห=เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทหาร 

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

กลุ�มวิชาสังคมศาสตร= 

SS 1001 ความรู2เบื้องต2นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป 
(Principles of Jurisprudence) 

 ●   
O 

 
O ●   

   ●  
O 

 
O 

 ●       ●  
       

SS 1201 หลักรฐัศาสตร=  
(Principles of  Political 
Science) 

O ●     ● ●    O ●    ● O     ●         

SS 4004 กฎหมายทหารและ
กฎหมายที่จําเป?นในการรับราชการ
ทหาร 
(Military Law and Essential 
Law in Military Service)   ● 

 
  O  

 
O ●     ●  O  O  ●    ●        
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทางป}ญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ=ระหว�าง

บุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห=
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช2เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทหาร 

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

กลุ�มวิชามนุษยศาสตร= 

HI 2001  ไทยศึกษา 
(Thai Studies) 

        ●     ●   O ● ●     O         ●   
 

●           

HI 5002  ประวัติศาสตร=ร�วมสมัย  
(Contemporary History)         ●     ●   O ● ●     O       ●       ●          

กลุ�มวิชาภาษาศาสตร= 

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

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

LG 1101  ภาษาอังกฤษ 1 
(English 1) 

  ● O         ●    O ●       O ●     O       O ●        

LG 1102  ภาษาอังกฤษ 2 
(English 2) 

  ● O         ●    O ●       O ●     O       O ●        

LG 2103  ภาษาอังกฤษ 3 
(English 3) 

  ● O         ●   O ●       O ●     O       O ●        

LG 2104  ภาษาอังกฤษ 4 
(English 4) 

  ● O          ●   O ●       O ●     O       O ●        

LG 3105  ภาษาอังกฤษ 5 
(English 5) 

  ● O          ●   O ●       O ●     O       O ●        

LG 3106  ภาษาอังกฤษ 6 
(English 6) 

  ● O          ●   O ●       O ●     O       O ●        

LG 4107  ภาษาอังกฤษ 7 
(English 7) 

  ● O         ●    O ●       O ●     O       O ●        
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทางป}ญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ=ระหว�าง

บุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห=เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทหาร 

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

LG 4108  ภาษาอังกฤษ 8 
(English 8) 

  ●  O         ●    O ●       O  ●     O       O ●            

LG 5109  ภาษาอังกฤษ 9 
(English 9) 

  ●  O         ●   O ●       O ●     O       O ●            

กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร=บูรณาการ 
TS  2001 เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาํวัน  
(Technology for Everyday 
Life) 

● O        ●   O      ● O             ●       ●          

กลุ�มวิชาพลศึกษา 

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 ●     ●  ●   ●  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทางป}ญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ=ระหว�าง

บุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห=เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทหาร 

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

PE 4007 พลศึกษา 7  
(Physical Education 7) 

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

PE 4008 พลศึกษา 8  
(Physical Education 8) 

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

PE 5009 พลศึกษา 9  
(Physical Education 9) 

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

กลุ�มวิชาเสรมิสร2างลักษณะผู2นํา 

PC 1101 จิตวิทยาเบื้องต2น 
(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 จิตวิยาในการปกครอง
ทางทหาร (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 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป}ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ=
ระหว�างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห=เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช2เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทางทหาร 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุ�มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร=และวทิยาศาสตร= 
CH 1001   เคมทีั่วไป (General 
Chemistry) 

 ●      ●          ●     O     O       

CH 1002   ปฏิบัติการเคมทีั่วไป 
(General Chemistry Laboratory) 

 ●      ●          ●     O     O       

MA 1001   แคลคูลัส 1   (Calculus 
1) 

O ●   ●   ●        ●  O   O  O     O       

MA 1002   แคลคูลัส 2   (Calculus 
2) 

O ●   ●   ●        ●  O   O  O     O       

PH 1001   ฟBสิกส=ทัว่ไป 1     
(General Physics 1) ● ● O O    ● ●  O    O ● O ●  O O ● ●  ●   ● O O      

PH 1002   ปฏิบัติการฟBสิกส=ทั่วไป 1  
(General Physics Laboratory 1)  ● O ● ●    ● ●  O    O ● O ●   ● O O O O  ● O O      

PH 1003   ฟBสิกส=ทัว่ไป 2     
(General Physics 2) ● ● O O    ● ●  O    O ● O ●  O O ● ●  ●  ● O O      

PH 1004   ปฏิบัติการฟBสิกส=ทั่วไป 2  
(General Physics Laboratory 2)  ● O ● ●    ● ●  O    O ● O ●   ● O O O O  ● O O      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทางป}ญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ=ระหว�าง

บุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห=เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทหาร 

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

กลุ�มวิชาทหาร 
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. ความรู2 3. ทักษะทางป}ญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ=ระหว�าง

บุคคล และ ความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห=เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช2
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทหาร 

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

MS 5009 วิชาทหาร 9 
(Military Science 9) 

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

MS 5010 วิชาทหาร 10 
(Military Science 10) 

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

MS 5011 วิชาทหาร 11 
(Military Science 11)  

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

กลุ�มวิชาการฝDกภาคสนาม 

FT 1101 การฝDกภาคสนาม 1  
O O O O ● ●         ● O           O O         O   ● ● O O ● 

(Field Training 1)  

FT 2102 การฝDกภาคสนาม 2  
O O O O ● ●         ● O           O O         O   ● ● O O ● 

(Field Training 2)  

FT 3103 การฝDกภาคสนาม 3 
O O O O ● ●         ● O           O O         O   ● ● ● ● ● 

 (Field Training 3)  

FT 4104 การฝDกภาคสนาม 4 
O O O O ● ●         ● O           O O         O   ● ● ● ● ● 

 (Field Training 4)  

FT 5105 การฝDกภาคสนาม 5 
O O O O ● ●         ● O           O O         O   ● ● ● ● ● 

 (Field Training 5) 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป}ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ=
ระหว�างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห=เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทางทหาร 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุ�มวิชาแกน 
CY 2201 การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object-Oriented 
Programming) 

O ●           ●               ●   ● O       O   O     O O       

CY 2202 การเขียน
โปรแกรมขั้นสูง 
(Advanced Computer 
Programming)  

O ●      ●    ●  ●  ●   ●    O  O   O O      

CY 2401 
ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

      O O O  O ● O      ●       O         

CY 2501 ทฤษฎีด2าน
ความมั่นคงไซเบอร=
เบื้องต2น  
(Introduction to Cyber 
Security)  

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

MA 2005 คณิตศาสตร=
สําหรับความมัน่คงไซเบอร=  
(Mathematics for 
Cyber Security) 

O ●      ●   O    O ●  ● O    O  O   O       
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป}ญญา 

4. ทักษะความสมัพันธ=
ระหว�างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห=เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทางทหาร 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

กลุ�มเฉพาะด2าน 

CY 2402 เทคโนโลยี
เครือข�ายเว็บไซต=  
(Web Technology) 

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

CY 2502 เทคโนโลยี
เครือข�ายข2อมูลเบี้องต2น 
(Introduction to Data 
Network Technology) 

 ● O     ● O       ●  ● O O   O  O   O       

CY 2901 กฎหมายและ
จริยธรรมด2านความมั่นคง
ไซเบอร= (Cyber Security 
Law and Ethics) 

 ●          ●    ●               ●     O            O       

CY 3203 เทคโนโลยี
ป}ญญาประดิษฐ=เบื้องต2น 
(Introduction to 
Artificial Intelligence) 

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

CY 3204 การจดัการบิ๊ก
ดาต2าเบื้องต2น 
(Introduction to Big 
Data) 

O ●           ●               ●   ● O       O   O  O   O        

CY 3301 ระบบจัดการ
ฐานข2อมูล (Database 
Management Systems) 

O ●           ●   ●       ● O ●   ● O    O   O   O ●    O        
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป}ญญา 

4. ทักษะความสมัพันธ=
ระหว�างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห=เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทางทหาร 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

CY 3403 การบริหาร
จัดการระบบและเครือข�าย
ภายในองค=กร (System 
and Network 
Administration)  

O ●           ●               ●   ● O       O   O     O        

CY 3503  การวิเคราะห=
ระบบเครอืข�ายข2อมูล 
(Network Analysis) 

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

CY 3504 การปฏิบัติการ
เชิงรกุด2านความมัน่คงไซ
เบอร=เบื้องต2น
(Introduction to 
Offensive Security) 

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

CY 3505 ความมั่นคงไซ
เบอร=เชิงรกุขัน้สูง
(Advanced Offensive 
Security) 

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

CY 3801 การเสนอ
โครงงานด2านความมั่นคง
ไซเบอร= (Cyber Security 
Project Proposal) 

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

CY 4205 ทฤษฎีการ
วิเคราะห=ข2อมูล (Data 
Analytics) 

O ●           ● ●   ●   ●     ● ●           O   O     O O      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป}ญญา 

4. ทักษะความสมัพันธ=
ระหว�างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห=เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทางทหาร 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

CY 4404 การพิสูจน=
หลักฐานดิจทิัล (Digital   
Forensics)  

        ●    ●             ● ●   O       O  O   O        

CY 4506 ความมั่นคงไซ
เบอร=เชิงรับและการ
ตอบสนองต�ออุบัติการณ=
(Defensive Security and 
Incident Response) 

        ●    ●             ● ●   O     O  O  O   O        

CY 4802 โครงงานด2าน
ความมั่นคงไซเบอร= 1  
(Senior Project in Cyber 
Security 1) 

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

CY 4803 โครงงานด2าน
ความมั่นคงไซเบอร= 2  
(Senior Project in Cyber 
Security 2) 

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

CY 4902 การวเิคราะห=
เครือข�ายสังคมออนไลน=
(Social Network 
Analysis)  

O ●           ●               ●   ● O       O   O O    O        

CY 5405 การวเิคราะห=
มัลแวร=และซอฟท=แวร=
ประสงค=ร2าย (Malware 
Analysis) 

O ●      ●  ● ●   ● O ● O    O O   O ●   O      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป}ญญา 

4. ทักษะความสมัพันธ=
ระหว�างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห=เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทางทหาร 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

CY 5507 การรกัษาความ
มั่นคงไซเบอร=ภายใน
องค=กรขนาดใหญ� (Cyber 
Security for Enterprise)  

        ●   ●               ●  ●  O     O  O     O        

กลุ�มวิชาเลือก 
CS 5903 เทคโนโลยีสื่อ
ระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร= 
(Remote Sensing and 
GIS) 

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

CS 5904 ไอโอทีเบื้องต2น 
(Introduction to 
Internet of Things) 

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

CS5916 การบริหาร
จัดการบิ๊กดาต2า (Big Data 
Management) 

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

CY 5903 ยุทธศาสตร=
การทหาร (Strategic 
Studies) 

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

CY 5904 อํานาจของรัฐ 
(Instruments of 
National Power) 

O ● O  O ●    O  ●              ● ●   ●  O O O O O O     ● O      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู2 3. ทักษะทาง
ป}ญญา 

4. ทักษะความสมัพันธ=
ระหว�างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห=เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพ
ทางทหาร 

  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

CY 5905 หัวข2อสัมมนา
ความมั่นคงไซเบอร=  
(Cyber Security Seminar) 

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

CY 5906 หัวข2อพิเศษความ
มั่นคงไซเบอร= (Special 
Topics in Cyber 
Security) 

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

CY 5907 การปฏิบัติการ
ข�าวสาร (Information 
Operation) 

O ●      ●  ● ●   ● O ● O O  ● ● O   O ●  ● O      
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ!ในการประเมินผลนักเรียนนายร+อย 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ! ในการให+ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การนับหนBวยกิต 

  1.1.1  รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช2เวลาการศึกษาในห2องเรียน 1 ชั่วโมงต�อสัปดาห= ตลอดภาค
การศึกษาท่ีมีระยะเวลา 15 สัปดาห=  ให2นับเป?น 1 หน�วยกิต 
  1.1.2  รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช2เวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต�อสัปดาห= ตลอดภาคการศึกษาท่ีมี
ระยะเวลา 15 สัปดาห= ให2นับเป?น 1 หน�วยกิต 
  1.1.3  การฝDกงานหรือภาคสนามท่ีใช2เวลา 3 ถึง 6 ชั่วโมงต�อสัปดาห= ตลอดภาคการศึกษาท่ีมี
ระยะเวลา 15 สัปดาห= ให2นับเป?น 1 หน�วยกิต 
  1.1.4  การนับหน�วยกิตสําหรับภาคการศึกษาท่ีมีระยะเวลาแตกต�างไปจาก 15 สัปดาห= ให2
นับตามสัดส�วน โดยยึดถือวิธีการนับหน�วยกิตจากระยะเวลา 15 สัปดาห= เป?นหลัก 
 

 1.2 การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย  
  1.2.1 การกําหนดอักษรระดับ และระดับคะแนน ให2ใช2ข2อกําหนด ต�อไปนี้ 
 ผลการศึกษา อักษรระดับ                 ระดับคะแนน 
 ดีเลิศ(Excellence) A 4.0 
 ดีมาก (Very Good) B+ 3.5 
 ดี (Good) B 3.0 
 สูงกว�าเกณฑ=เฉลี่ย (Above Average) C+ 2.5 
 เกณฑ=เฉลี่ย (Average) C 2.0 
 ตํ่ากว�าเกณฑ=เฉลี่ย (Below Average) D+ 1.5 
 อ�อน (Poor Passing) D 1.0 
 ตก (Fail) F 0.0 
 ไม�สมบูรณ= (Incomplete) I  - 
 ถอนตัว (Withdrawal) W  - 
 ร�วมฟ}ง (Auditor) AU  - 
 ผ�าน (Non – Credit Pass) P  - 
 ไม�ผ�าน (Non – Credit Fail) N  - 
  1.2.2 การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ให2ใช2สูตรในการคํานวณดังต�อไปนี้ 

   คะแนนคุณภาพ   =   ระดับคะแนน x จํานวนหน�วยกิต 

   ระดับคะแนนเฉลี่ย   =  

  1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซ่ึงคํานวณจาก
ทุกรายวิชาท่ีได2ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

ผลรวมของคะแนนคุณภาพ 
ผลรวมของจํานวนหน�วยกิต 
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  1.2.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปrการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซ่ึงคํานวณจากทุก
รายวิชาท่ีได2ศึกษาในปrการศึกษานั้น 

  1.2.5 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซ่ึงคํานวณจากทุกรายวิชาท่ีได2
ศึกษาต้ังแต�เริ่มต2นการศึกษาตามหลักสูตร 

2.  กระบวนการทวนสอบ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ขณะนักเรียนนายร2อยยังไม�สําเร็จการศึกษา 

  ให2กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู2ของนักเรียนนายร2อยเป?นส�วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า โดยท่ีจะต2องทําความเข2าใจ
ตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผู2ประเมินภายนอกจะต2องสามารถ
ตรวจสอบได2และวัดผลได2จริงตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 

  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให2นักเรียนนายร2อยรับการประเมินการเรียนการสอนใน
ระดับรายวิชา มีกองวิชาและคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข2อสอบให2เป?นไปตาม
แผนการสอน และมีการประเมินข2อสอบโดยผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก 

  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได2 โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2และรายงานผล เพ่ือให2นักเรียนนายร2อย
มีความม่ันใจในการรับการประเมินจากภายนอก 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2หลังจากนักเรียนนายร2อยสําเร็จการศึกษา 

  การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ของนักเรียนนายร2อยควรเน2นการทํา
วิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของนักเรียนนายร2อยท่ีทําอย�างต�อเนื่องและนําผลวิจัยท่ีได2
ย2อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหน�วยงานโดยองค=กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอย�าง
ต�อไปนี้ 

  2.2.1 คุณภาพในการปฏิบัติงานของนักเรียนนายร2อยท่ีไปปฏิบัติหน2าท่ีนายทหารสัญญา
บัตร โดยสามารถนําความรู2 ท่ีได2จากการศึกษาในหลักสูตรมาใช2ในการทํางานจริงได2อย�างมี
ประสิทธิภาพมากเพียงใด  

   2.2.2 การประเมินจากผู2บังคับบัญชา โดยการส�งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ=โดยตรง เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในนักเรียนนายร2อยท่ีจบการศึกษาและเข2ารับราชการในหน�วยงานต�าง ๆ 

   2.2.3 การประเมินตําแหน�งและ/หรือความก2าวหน2าในสายงานของนักเรียนนายร2อย 
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   2.2.4 การประเมินจากนักเรียนนายร2อยท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง�ของความพร2อมและ
ความรู2จากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตรท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของนักเรียนนายร2อยรวมท้ังเปBดโอกาสให2เสนอข2อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให2ดียิ่งข้ึนด2วย 

   2.2.5 ความเห็นจากผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตรหรือเป?นอาจารย=พิเศษ ต�อ
ความพร2อมของนักเรียนนายร2อยในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข2องกับกระบวนการเรียนรู2 และ
การพัฒนาองค=ความรู2ของนักเรียนนายร2อย 

  2.2.6 ผลงานของนักเรียนนายร2อยท่ีวัดเป?นรูปธรรมได2ซ่ึง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรม
สําเร็จรูปท่ีพัฒนาเองและวางขาย (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) 
จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค=กรท่ีทํา
ประโยชน=ต�อสังคม 

3 เกณฑ!การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

   เกณฑ=การสําเร็จการศึกษาเป?นไปตามระเบียบโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า โดยมี
หลักเกณฑ=การให2ปริญญา ดังนี้ 

 3.1 ปริญญาบัณฑิตนักเรียนนายร2อยผู2มีสิทธิได2รับปริญญาบัณฑิตต2องสอบได2จํานวนหน�วย      
กิตครบตามหลักสูตร โดยท่ีไม�มีผลการศึกษารายวิชาใดได2อักษรระดับ F และมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในชั้นปrท่ี 5 ต้ังแต� 2.00 ข้ึนไปจากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  สําหรับนักเรียนนายร2อยท่ีสอบได2ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ต้ังแต� 3.25 ข้ึนไป แต�ต่ํากว�า 3.50 ไม�เคยสอบตกซํ้าชั้นในปrการศึกษาใดๆ มาก�อน ไม�มีรายวิชา
ใดได2อักษรระดับตํ่ากว�า C ตลอดหลักสูตรการศึกษา และไม�ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามท่ี
ระเบียบโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2ากําหนด   

  3.3 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  สําหรับนักเรียนนายร2อยท่ีสอบได2ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ต้ังแต� 3.50 ข้ึนไป ไม�เคยสอบตกซํ้าชั้นในปrการศึกษาใดๆ มาก�อน ไม�มีรายวิชาใดได2อักษร
ระดับตํ่ากว�า C ตลอดหลักสูตรการศึกษา และไม�ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามท่ีระเบียบโรงเรียน
นายร2อยพระจุลจอมเกล2ากําหนด   

 3.4 หากมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ต้ังแต� 3.50 ข้ึนไป และไม�ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติตามท่ีระเบียบโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2ากําหนด แต�มีรายวิชาใดท่ีได2อักษรระดับตํ่า
กว�า C (2.00) ให2พิจารณาได2รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ทดแทน 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย! 

1 การเตรียมการสําหรับอาจารย!ใหมB 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป?นครูแก�อาจารย=ใหม� ให2มีความรู2และเข2าใจนโยบายของ
โรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 
  1.2 ส�งเสริมอาจารย=ให2มีการเพ่ิมพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ=เพ่ือส�งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย�างต�อเนื่องในแนวไซเบอร=เป?นอันดับแรก การสนับสนุนด2านการศึกษาต�อ ฝDกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค=กรต�าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต�างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ= 

2 การพัฒนาความรู+และทักษะให+แกBคณาจารย! 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส�งเสริมอาจารย=ให2มีการเพ่ิมพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ=เพ่ือส�งเสริมการสอน
และการวิจัยอย�างต�อเนื่องโดยผ�านการทําวิจัยสายตรงในแนวความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร=เป?น
อันดับแรก การสนับสนุนด2านการศึกษาต�อ ฝDกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค=กรต�าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการ ท้ังในประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ= 
  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให2ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด2านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 การมีส�วนร�วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก�ชุมชนท่ีเก่ียวข2องกับการพัฒนาความรู2
และคุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ2นอาจารย=ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร= 
  2.2.3 ส�งเสริมการทําวิจัยสร2างองค=ความรู2ใหม�เป?นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป?นรอง 
  2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
  2.2.5 จัดให2อาจารย=ทุกนายเข2าร�วมกลุ�มวิจัยต�าง ๆ ของกองวิชา 
  2.2.6 จัดให2อาจารย=เข2าร�วมกิจกรรมบริการวิชาการต�าง ๆ ของกองวิชา 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

  การกํากับมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความ่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= 
กําหนดจัดหลักสูตรให2สอดคล2องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ เกณฑ=มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ” ท่ีกําหนดโดยสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังมีรายละเอียด
ต�อไปนี้ 

   1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให2ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรทุกปrการศึกษา เพ่ือนําข2อมูลท่ีได2ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ปr 

   1.2 การจัดการเรียนการสอนให2มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน2นการเรียนรู2ท่ี
มีผู2เรียนเป?นศูนย=กลางหรือผู2เรียนเป?นแกน เพ่ือให2นักเรียนนายร2อยมีทักษะ รู2จักคิด วิเคราะห= และ
แก2ป}ญหาได2ด2วยตนเอง 

   1.3 กําหนดให2อาจารย=ผู2สอนมีคุณวุฒิไม�ตํ่ากว�าปริญญาโท หรือมีตําแหน�งทาง
วิชาการไม�ต่ํากว�าผู2ช�วยศาสตราจารย= หรือเป?นผู2มีประสบการณ=มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด2าน 

   1.4 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานของกองวิชาฯ ทุกปr 
และคณะกรรมการผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกอย�างน2อยทุก ๆ  5 ปr 

   1.5 จัดทําฐานข2อมูลของนักเรียนนายร2อย อาจารย= อุปกรณ= เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืน ท้ังในและต�างประเทศและผลงานทางวิชาการทุกปr
การศึกษาเพ่ือเป?นข2อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

   1.6 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยนักเรียนนายร2อย
ท่ีสําเร็จการศึกษาและผู2บังคับหน�วยทหารท่ีรับนายทหารสัญญาบัตรจบใหม�เข2าทํางานทุกปr 

2. ผู+สําเร็จการศึกษา 

  ภายใต2กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ซ่ึงมีวัตถุประสงค=ให2การผลิตบัณฑิต
มีความสัมพันธ=สอดคล2องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป?นสากล ให2การผลิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู�บนฐานความเชื่อว�า กําลังคนท่ีมีคุณภาพต2องเป?นบุคคลท่ีมีจิตสํานึกของ
ความเป?นพลเมืองดีท่ีสร2างสรรค=ประโยชน=ต�อสังคม และมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิ
ป}ญญาไทย ภายใต2กรอบ ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือนําพาประเทศสู�การพัฒนาท่ียั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล ท้ังนี้ มีวัตถุประสงค=เพ่ือกํากับส�งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ีเน2นการพัฒนา 
ผู2เรียนให2มีลักษณะของความเป?นมนุษย=ท่ีสมบูรณ= สามารถดํารงตนอยู�ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต2
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กระแสโลกาภิวัตน= ท่ีมีการสื่อสารแบบไร2พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู2ตลอดชีวิต มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได2ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีกําหนด สามารถสร2างสรรค=งานท่ีเกิด
ประโยชน=ต�อตนเองและสังคม ท้ังในระดับท2องถ่ินและสากล สาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซ
เบอร= จึงได2มุ�งเน2นการผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีเป?นบัณฑิตวิทยาศาสตร=ทางไซเบอร= ท่ีมีท้ังองค=
ความรู2ทักษะและเจตคติตรงตามความต2องการของหน�วยงานในกองทัพบก นอกจากนี้ยังส�งเสริมให2
เป?นนายทหารสัญญาบัตรผู2ท่ีมีเกียรติและมีความเคารพตนเองและสิทธิผู2อ่ืน มีความเป?นผู2นํา ทํางาน
ร�วมกับผู2อ่ืนในองค=กร มีจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต�อสังคมและร�วมกันทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีดีภายใต2คุณธรรมและกฎหมายและใช2ชีวิตบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู+เรียน 

  การประกันคุณภาพหลักสูตรในส�วนของนักเรียนนายร2อยได2จัดให2สอดคล2องกับข2อกําหนด
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระเบียบของกองทัพบก และระเบียบของโรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ 

   3.1 การรับหรือคัดเลือกนักเรียนนายร2อยเข2าศึกษาจะรับจากผู2สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนเตรียมทหารในส�วนของกองทัพบก ซ่ึงมีคุณวุฒิเทียบเท�าผู2สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอน
ปลาย ท้ังนี้โรงเรียนเตรียมทหารได2กําหนดหลักเกณฑ=การรับผู2สมัครเข2าเป?นนักเรียนเตรียมทหารใน
ส�วนของกองทัพบกไว2 

   3.2 มีการวางแผนกระบวนการรับนักเรียนนายร2อยอย�างมีระบบ มีกลไก นําไปสู�การ
ปฏิบัติและจัดให2มีการวัดผลประเมินผลเพ่ือติดตามและนํามาปรับปรุงแก2ไขพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการรับนักเรียนนายร2อย โดยกําหนดคุณสมบัติของนักเรียนนายร2อยให2สอดคล2องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตรเกณฑ=ในการคัดเลือกมีความโปร�งใสชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนักเรียน
นายร2อยท่ีมีความพร2อมสามารถสําเร็จการศึกษาได2ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  

   3.3 มีกระบวนการในการส�งเสริมและพัฒนานักเรียนนายร2อย มีการวางแผนการ
ดําเนินงานอย�างเป?นระบบมีกลไกนําไปสู�การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือนํามาปรับปรุงและ
พัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู2ในรูปแบบต�าง ๆ ท้ังกิจกรรมในห2องเรียนและนอก
ห2องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร2างความเป?นพลเมืองท่ีดีมีจิตสํานึกสาธารณะ 

   3.4 มีกระบวนการในการดูแลให2คําปรึกษาจากอาจารย=ท่ีปรึกษาวิชาการ เพ่ือให2
นักเรียนนายร2อยสามารถสําเร็จการศึกษาได2ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  
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   3.5 มีการรักษาอัตราความคงอยู� อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุม
ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียนนายร2อยต�อหลักสูตร 

4. อาจารย! 

  4.1 การรับอาจารย=ใหม� 

  การรับบุคคลพลเรือนหรือนายทหารสัญญาบัตรเข2าเป?นอาจารย=ประจําจะต2องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได2ตามเกณ=ท่ีกําหนดไว2ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย=ประจํา ให2มีคุณสมบัติเป?นไปตามระเบียบของ
กองทัพบกและระเบียบโรงเรียนนายร2อยพระจุลจอมเกล2า 

  4.2 การมีส�วนร�วมของคณาจารย=ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย=ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและผู2สอนจะต2องประชุมร�วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนประเมินผลและให2ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข2อมูลเพ่ือเตรียมไว2
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําให2บรรลุเป�าหมายตามหลักสูตร 
เพ่ือให2ได2นักเรียนนายร2อยสําเร็จการศึกษาเป?นนายทหารสัญญาบัตรตามคุณลักษณะท่ีกองทัพ
ต2องการ 

  4.3 คณาจารย=ท่ีสอนบางเวลาและคณาจารย=พิเศษ 

  มีนโยบายในการเชิญผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก มาร�วมสอนในบางหัวข2อท่ีต2องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ=จริง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู+เรียน  
 

  การประกันคุณภาพหลักสูตร ในส�วนของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู2เรียน 
สาขาวิชาความ่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= มีอาจารย=ประจําหลักสูตร มีหน2าท่ีในการบริหาร วางแผน 
ควบคุมคุณภาพ ติดตามและประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือออกแบบหลักสูตร     เพ่ิม/ลด 
รายวิชาต�างๆ รวมท้ังปรับปรุงเนื้อหาให2มีความทันสมัยก2าวทันเทคโนโลยียุคใหม� ท่ีมีความ
เจริญก2าวหน2าอย�างรวดเร็ว รวมถึงสอดคล2องกับพันธกิจและบริบทของกองทัพบก จัดการส�งเสริมให2
นักเรียนนายร2อย จัดกิจกรรมส�งเสริมการเรียนรู2นอกห2องเรียน การศึกษาดูงาน เพ่ือให2ส�งเสริม
ความสามารถในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความ่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= มี
กระบวนการในการประเมินผู2เรียนท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู2ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู2ของนักศึกษา การกํากับการ
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ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร และมีการวัดผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู+ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= มีการบริหาร
ทรัพยากรในการจัดการความพร2อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2ท่ีมีระบบ มีกลไกท่ีนําไปสู�การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 ซ่ึงประกอบด2วย 
ความพร2อมทางกายภาพ เช�น ห2องเรียนห2องปฏิบัติการ ห2องทําวิจัยโครงงาน อุปกรณ=การเรียนการ
สอน ห2องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร= Wi-Fi และอ่ืน ๆ ท่ีส�งเสริมสนับสนุนให2
นักเรียนนายร2อยสามารถเรียนรู2ได2อย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู2ท่ี
กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร2อยและอาจารย=ต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2ท่ี
เพียงพอและมีความเหมาะสมต�อการจัดการเรียนการสอน 

7 ตัวบBงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

  ผลการดําเนินการบรรลุตามเป�าหมายตัวบ�งชี้ท้ังหมดอยู�ในเกณฑ=ดีต�อเนื่อง 2 ปrการศึกษา
เพ่ือติดตามการดําเนินการตาม มคอ. ต�อไป ท้ังนี้เกณฑ=การประเมินผ�าน คือ มีการดําเนินงานตามข2อ 
1–5 และอย�างน2อยร2อยละ 80 ของตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว2ในแต�ละปr 

ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน ปrท่ี1 ปrท่ี2 ปrท่ี3 ปrท่ี4 ปrท่ี5 ปrท่ี6 

(1) อาจารย=ประจําหลักสูตรอย�างน2อยร2อยละ 80 มี
ส�วนร�วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล2องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ=
ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย�างน2อยก�อนการเปBดสอนในแต�ละภาค
การศึกษาให2ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ=ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปBดสอนให2ครบทุกรายวิชา 

X X X X X X 
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ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน ปrท่ี1 ปrท่ี2 ปrท่ี3 ปrท่ี4 ปrท่ี5 ปrท่ี6 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปr
การศึกษา 

X X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนายร2อย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู2 ท่ีกําหนดในมคอ.3 
และ มคอ. 4 (ถ2ามี) อย�างน2อยร2อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปBดสอนในแต�ละปrการศึกษา 

X X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ=การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู2 
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปrท่ีผ�านมา 

 X X X X X 

(8) อาจารย=ใหม� (ถ2ามี) ทุกคน ได2รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด2านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X X 

(9) อาจารย=ประจําทุกคนได2รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย�างน2อยปrละหนึ่ง
ครั้ง 

X X X X X X 

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ2า
มี) ได2รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม�
น2อยกว�าร2อยละ 50 ต�อปr 

X X X X X X 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนายร2อยปr
สุดท2าย/นายทหารใหม�ท่ีมีต�อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม�น2อยกว�า 3.5 จากคะแนน 5.0 

    X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2นักเรียนนายร2อยท่ีมี
ต�อนายทหารใหม� เฉลี่ยไม�น2อยกว�า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     X 

รวม 9 10 10 10 11 12 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ=การสอน 

  ช�วงก�อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ=การสอนโดยทีมผู2สอนหรือระดับกองวิชา และ/
หรือ การปรึกษา หารือกับผู2เชี่ยวชาญด2านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส�วนช�วงหลังการสอนควรมีการ
วิเคราะห=ผลการประเมินการสอนโดยนักเรียนนายร2อยและการวิเคราะห=ผลการเรียนของนักเรียนนาย
ร2อย 

   ด2านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมป}ญหา/
ข2อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผู2สอนนําไปปรับปรุงและรายงานผล
ต�อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย=ในการใช2แผนกลยุทธ=การสอน 

  การประเมินทักษะดังกล�าวสามารถทําโดยการ 

1) ประเมินโดยนักเรียนนายร2อยในแต�ละวิชา 
2) การสังเกตการณ=ของผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู2สอน  
3) ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยนักเรียนนายร2อย 
4) การทดสอบผลการเรียนรู2ของนักเรียนนายร2อยเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตร

เดียวกัน 
 

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข2อมูลจาก 

1) นักเรียนนายร2อย 
2) ผู2ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนนายร2อย 

3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  ต2องผ�านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร= และตัวบ�งชี้เพ่ิมเติมข2างต2น รวมท้ังการผ�านการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) ประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตรส�วนการศึกษาโรงเรียนนายร2อยพระ
จุลจอมเกล2า 
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4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ!การสอน 

1) รวบรวมข2อเสนอแนะ/ข2อมูล จากการประเมินจากนักเรียนนายร2อยผู2ใช2นักเรียนนาย
ร2อย ผู2ทรงคุณวุฒิ 

2) วิเคราะห=ทบทวนข2อมูลข2างต2น โดยผู2รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ= (ถ2ามี) 

 

5 การพัฒนาหลักสูตร  

 หลักสูตรจะมีการพัฒนาให2ทันสมัยอยู�เสมอ เพ่ือให2หลักสูตรมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง
ในระยะยาว โดยปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป?นระยะๆ อย�างน2อยทุก 5 ปr และมีการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย�างต�อเนื่อง ทุก 5 ปr  

 5.1 ดัชนีบ�งชี้มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาสาหรับหลักสูตร ดังนี้  

  5.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการเรียนการสอน ทัศนคติทางวิชาการ
เก่ียวกับเนื้อหาวิชา แนวทางการสอนของอาจารย= รวมถึงการประเมินวัดผลการสอน โดยผู2เรียน ประเมิน
ทุกภาคเรียน  

  5.1.2 จํานวนนักเรียนนายร2อยท่ีรับเข2าเป?นไปตามแผน  

  5.1.3 ความพึงพอใจของหน�วยงานทางทหารท่ีนายทหารสัญญาบัตรเข2าไปบรรจุ  

 5.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรโดยกําหนดการประเมินครั้งแรกในปr 2568 หรือทุกๆ 5 ปr  

 5.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การเตรียมความพร2อมสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรให2เป?นไปตาม  

  5.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ=มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
ข2อ 15 ว�าด2วยการประกันคุณภาพ  

  5.3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ว�าด2วยมาตรฐาน
ด2านผลลัพธ=ผู2เรียน  มาตรฐานด2านการวิจัยและนวัตกรรม  มาตรฐานด2านการบริการวิชาการ  มาตรฐาน
ด2านศิลปวัฒนธรรมและมาตรฐานด2านการบริหารจัดการ 
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เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร�กับขอบเขต 5 ด!าน 
 

องค�ความรู! (ตาม IEEE & ACM) รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (5 ป3) 
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(1) โครงสร!างดสิครตี MA 2005 คณิตศาสตร�สาํหรับความมั่นคงไซเบอร�    X  

(2) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม CY 2201 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   X X  

(3) ความซับซ!อนและขั้นตอนวิธี CY 2202 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง   X X  

(4) โครงสร!างและสถาป>ตยกรรม CY 5507 การรักษาความมั่นคงไซเบอร�ภายใน
องค�กรขนาดใหญI 

X X    

(5) ระบบปฏิบัติการ CY 2401 ระบบปฏิบัติการ             X X  

(6) การประมวลผลเครือขIาย CY 2502 เทคโนโลยีเครือขIายข!อมูลเบี้องต!น     
CY 3403 การบริหารจัดการระบบและเครือขIาย
ภายในองค�กร 

X   X  

(7) ภาษาการเขียนโปรแกรม CY 3301 ระบบบรหิารจัดการฐานข!อมลู    X  
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(8) ปฏิสัมพันธ�ระหวIางมนุษย�และคอมพิวเตอร� CY 3503 การวิเคราะห�ระบบเครือขIาย 
CY 4802 โครงงานด!านความมั่นคงไซเบอร� 1 

X  X   

(9) กราฟฟOกและการประมวลผลภาพ CY 2402 เทคโนโลยีเครือขIายเว็บไซต� 
CY 4205 ทฤษฎีการวิเคราะห�ข!อมลู   

 X X    

(10) ระบบชาญฉลาด CY 3203 เทคโนโลยีป>ญญาประดิษฐ�เบื้องต!น  X  X  

(11) การจัดการสารสนเทศ CY 3801 การเสนอโครงงานด!านความมั่งคงไซเบอร� 
CY 4803 โครงงานด!านความมั่นคงไซเบอร� 2 

X X    

(12) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ CY 2501 ทฤษฎีด!านความมั่นคงไซเบอร�เบื้องต!น 
CY 3504 การปฏิบัติการเชิงรุกด!านความมั่นคงไซเบอร�เบื้องต!น 
CY 3505 ความมั่นคงไซเบอร�เชิงรุกขั้นสูง 
CY 4506 ความมั่นคงไซเบอร�เชิงรับและการตอบสนองตIอ
อุบัติการณ� 

X   X X 

(13) วิศวกรรมซอฟต�แวร� CY 3204 การจัดการบิ๊กดาต!าเบื้องต!น  X X   
(14) ศาสตร�เพื่อการคํานวณ CY 4902 การวิเคราะห�เครือขIายสังคมออนไลน� 

CY 5405 การวิเคราะห�มลัแวร�และซอฟท�แวร�ประสงค�ร!าย 
   X X 

 



 

 
 



ข - 1 
 

 

 

 

 

ผนวก ข 

อาจารย�ประจําวิชาศึกษาท่ัวไป 

โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
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ผนวก ข ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน'งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�ประจําวิชาศึกษาทั่วไป 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ป,การศึกษา 

1 
 
 

พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ3า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

ศ. อ.บ. 
ศศ.ม. 
อ.ม. 

ประวัติศาสตร5 
วิชาจารึกภาษาตะวันออก 
วิชาภาษาบาลีและสันสกฤต 

จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 

2520 
2522 
2524 

 กศ.ด. วิชาพัฒน-ศึกษาศาสตร5 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2529 

2 พ.อ. พีรพล 
3930500431864 

สงนุ3ย รศ. Licence 
d’Histoire 

History  Universite de Paris I, France 2531 

  
Maitrise 

d’Histoire 
History  Universite de Paris VII, France 2533 

    
Docteur 

d’Histoire 
History  Universite de Paris VII, France 2540 

3 พ.อ.หญิง ชมนาด เทียมพิภพ รศ. ศศ.บ. ประวัติศาสตร5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2526 

3100602904246     ศศ.ม.  ประวัติศาสตร5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2531 

4 พ.ท.หญิง เอิบบุญ บุลสุข   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 2539 
3100904286162     กศ.ม. ภาษาศาสตร5การศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2544 

5 พ.ต. อภิเษก
3101400678491 

มณเทียรวิเชียรฉาย ผศ. B.A.M.A. Modern History University of Oxford, United 
Kingdom 

2546 

    อ.ม. ไทยศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2547 

MPhil Chinese Studies University of Cambridge, United 
Kingdom 

2549 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา 

ป,
การศึกษา 

Ph.D. ประวัติศาสตร5 School of Oriental and African Studies (SOAS), 
University of London, United Kingdom 

2553 

6 พ.ต. สมโชต ิ
3100400157300 

วีรภัทรเวธ 
 

อจ. ค.บ. ประถมศึกษา  
เอกภาษาไทยและสังคมศาสตร5 

จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2547 

    อ.ม. ประวัติศาสตร5 จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2550 

7 ร.ท.หญิง พอฤทัย อดใจ อจ. ศศ.บ. ประวัติศาสตร5 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2550 

1102000716706     ศศ.ม. ประวัติศาสตร5 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2557 

8 พ.อ.หญิง ศิริวรรณ5 กาญจนโหต ิ ผศ. ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดไีทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2525 

3100100560214     ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2532 

9 พ.อ.หญิง เมธินี เฉลิมวัฒน5  อจ. อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2531 
 

2533 
 

2543 
3100200916207     M.S. Curriculum & Instruction Redford University, U.S.A. 

    
Ed.D. Curriculum & Instruction Virginia Polytechnic Institute and State University, 

USA 

10 พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท5  อจ. อบ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2535 

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

11 พ.อ.หญิง จิดาภา ธรรมวิหาร อจ.  ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2539 

3100201544532     ศศ.ม. การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2543 

12 พ.อ.หญิง วันทนา ปrยะพิสุทธิ์ อจ.  กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2539 

3160100320311     กศ.ม. ภาษาศาสตร5 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2543 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ป,การศึกษา 

13 พ.ท.หญิง งามนิจ สุขเกษม อจ. 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 

14 พ.ท.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ5 อจ.  ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2543 

3100502862622     ศศ.ม. ภาษาศาสตร5ภาษาไทย      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2545 

15 พ.ท.หญิง ธนิกานต5 อํานาจศิลปwเจริญ  อจ. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2547 

3250100400267     ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค5เฉพาะ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2554 

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

3710500039451     อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2552 

17 ร.อ.หญิง มัทวัน ชุมทอง   อจ. ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2545 
 3199900142211   ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปxน

ภาษาต"างประเทศ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2547 

18 ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ5 ยศสุนทร   อจ. ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2547 

3101400325629     ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2553 

19 ร.อ.หญิง ฉัตรแก3ว ยุวพรม  อจ. ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัมหิดล 2552 

1100600119162     ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2559 

20 ร.อ.หญิง อําภา ช"างเกวียน  อจ.  ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค5 2552 

1301300035183     กศ.ม. หลักสตูรและการสอน (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัขอนแก"น 2556 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ป,การศึกษา 

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

1301300035183     ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

22 ร.ท.หญิง เบญจภรณ5 พันธุ5นิล   ศศ.บ. วรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2549 

4100500095347   ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค5เฉพาะ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2557 

23 ร.ท.หญิง ชญาน5นันท5 จิตต5จํานงค5   ค.บ. วิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2557 

1709900618752   M.A. TESOL University of Portsmouth, U.K. 2559 

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

2640500020541   ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 2559 

25 ร.ต.หญิง ชุติมา ว"านเครือ   อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2552 

1309900155896   อ.ม. การแปลและการล"าม จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2559 

26 พ.อ. เกรียงไกร
3309901842818 

นิตยสุทธิ  ค.บ 
กศ.ม. 

ฟrสิกส5 
ฟrสิกส5 

วิทยาลัยคร ูนครราชสีมา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร5วิโรฒประสานมติร 

2527 
2530 

27 พ.อ. แดนชัย 
3520101288344 

กองแก3ว 
 

 วศ.บ  
M.S. 

วิศวกรรมไฟฟ}า 
Electrical Engineering 

โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
University of Southern California, U.S.A. 

2539 
2549 

28 พ.อ. ณัฎฐ5พร สตาภรณ5  กศ.บ. การวัดผลประเมินผล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2534 

 3102201095586  ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร5 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

29 พ.อ. ชํานาญ 
3160300107858 

สําเภาพ"อค3า 
 

 วท.บ. 
วท.ม. 

ฟrสิกส5 
ฟrสิกส5ประยุกต5 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล3าเจ3าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2529 
2542 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ป,การศึกษา 

30 พ.อ. ธัญญะ 
3100600327331 

โพธิ์รัง 
 

อจ. วท.บ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
การสอนวิทยาศาสตร5 

วิทยาลัยคร ูพระนคร 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2534 
2550 

31 พ.อ. สุวัฒน5วงศ5 จันทร5ฉายแสง อจ. B.S. Physics Virginia Military Institute, U.S.A. 2542 

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

   ปร.ด. ฟrสิกส5ประยุกต5 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล3าเจ3าคุณทหารลาดกระบัง 2556 

32 พ.อ. ภัทรพล 
3449900214961 

แว"วสอน อจ. B.S. Physics Norwich University (Military College of Vermont), 
U.S.A. 

2545 

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

33 พ.อ. อภิรักษ5 แสงกระสินธ5 อจ. B.S. Electric National Defense Academy of Japan, Japan 2548 

 3120600132793  M.S. Physics National Defense Academy of Japan, Japan 2550 

34 พ.ต. นวพงศ5 
1409900159947 

อันสุรีย5 อจ. B.S. 
M.S. 

 
Ph.D. 

Physics    
Physics 
 
Electrical and Electronic 
Engineering 

The Citadel, U.S.A.  
Virginia Polytechnic Institute and State University, 
U.S.A. 
University of Manchester, U.K. 

2550 
2551 

 
2563 

35 พ.ต. ชัช 
 3300100605348 

ชั้นเจริญ 
 

อจ. B.S. 
M.S. 

 
M.S. 
Ph.D. 

Physics 
Engineering Mechanics 
 
Physics 
Physics 

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

2546 
2548 

 
2555 
2560 

36 พ.อ. จิรภัทร 
3100501063203 

กุลพันธ5ภ ู
 

อจ. กศ.ม. สังคมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2530 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ป,
การศึกษา 

37 พ.ต. เปนไท              ปr�นม"วง 
3650100381030 

อจ. วท.บ. 
วท.ม. 

ฟrสิกส5 
ฟrสิกส5 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 

2543 
2547 

38 พ.ต. ภูวเดช สูติป�ญญา ผศ. B.S. Applied Physics National Defense Academy of Japan, Japan 2552 

 1309900054551  M.S. Applied Physics National Defense Academy of Japan, Japan 2554 

39 พ.ต. ประวิทย5 ทองพูน ผศ. B.S. Applied Physics National Defense Academy of Japan, Japan 2552 

1100200085686  M.S. Applied Physics National Defense Academy of Japan, Japan 2554 

40 พ.อ.หญิง พนิตตา ป�ญญาดลิก อจ. วท.บ. วิทยาศาสตร5สิ่งแวดล3อม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2533 

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

41 พ.อ.หญิง ประภารัตน5 จันทวาลย5 อจ. พย.บ. พยาบาล มหาวิทยาลยัขอนแก"น 2535 

3360100582763    วท.ม. เวชศาสตร5การกีฬา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2544 

42 พ.อ. เรืองศักดิ์ อยู"ชา ผศ. วท.บ. เคม ี จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2538 

3180400229548    วท.ม.  เคม ี จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2546 

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

3101403032401    วท.ม วิทยาศาสตร5สิ่งแวดล3อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2553 

44 พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรศัม ี อจ. วท.บ. เทคนิคการแพทย5 จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2539 
3101700387255    วท.ม. อายุรศาสตร5เขตร3อน มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 

45 พ.ท.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน5  อจ. ศษ.บ. การสอนเคม ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 2543 

3509901059046     ศษ.ม.  การสอนเคม ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 2546 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ป,
การศึกษา 

46 พ.ท. อมรเทพ 
3600100956245 

สมราช ผศ. B.S. 
M.S. 

Chemistry 
Materials Engineering 

National Defense Academy of Japan, Japan 
National Defense Academy of Japan, Japan 

2546 
2548 

  
 Ph.D. Equipment and Structural 

Engineering 
National Defense Academy of Japan, Japan 2559 

47 พ.ท.หญิง ณัฐมนฑน5 สมราชลี้จินดา ผศ. วศ.บ. วิศวกรรมเคม ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ5 2547 

3600100956245    วศ.ม.  วิศวกรรมเคม ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2549 

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

3610300153243    กศ.ม.  เคม ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2547 

   ปร.ด. เคมีประยุกต5 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2553 

49 พ.ต.หญิง ปวีณา วัดบัว  อจ. วท.บ. ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก"น  2549 

3300101098156    วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก"น  2551 

   ปร.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก"น  2554 

50 พ.ต.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ5 อจ. วท.บ.  เคม ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2549 

1101400121504    วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล 2552 

51 ร.อ.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา อจ. วท.บ.  เคม ี จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2551 
1199900083847  วท.ม.  เคม ี จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2556 

52 ร.อ. ภัทรพล 
3102300435440 

คงสุข อจ. วท.บ. 
วท.ม. 

เคม ี
เคมีอินทรีย5 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2544 
2547 

ปร.ด. เคมีอินทรีย5 มหาวิทยาลยัมหิดล 2556 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ป,การศึกษา 

53 ร.ท.หญิง กังสดาล อินทกุล อจ. วศ.บ.  วิศวกรรมเคม ี มหาวิทยาลยับูรพา 2550 
1199900038671 วศ.ม.  วิศวกรรมเคม ี จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2552 

54 พ.อ.หญิง อาภัสรา สารลักษณ5 รศ. ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2530 
3120101606897     ศศ.ม. พัมนาสังคม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2538 

55 พ.อ.หญิง อโณมา   คงตะแบก รศ. ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5  2527 
3101400904106   พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร5  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5  2531 

56 พ.อ.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ รศ. อบ.. สังคมศาสตร5การพัฒนา มหาวิทยาลยัศิลปากร 2529 
3149900562210     สส.ม พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2533 

57 พ.อ.หญิง ฉัตรแก3ว บุลสุข  อจ. รบ. การปกครอง จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2534 
3509901273111     รม. การปกครอง จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2538 

58 พ.อ. ยุทธพงษ5 วงศ5อํามาตย5 อจ.  วทบ.(ทบ.) บริหารรัฐกิจ โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 2540 
3310401329846             

59 พ.อ. พลพัต รัตนอนันต5 อจ. B.E. Civil Engineering  University of New South Wales, Australia 2541 

3100501864770  M.Eng.Sci  Civil Engineering  University of New South Wales, Australia 2543 
ศ.ม.  เศรษฐศาสตร5ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5 2549 
ปร.ด.   เศรษฐศาสตร5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5 2557 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ป,
การศึกษา 

60 พ.อ.หญิง สาธนี   แก3วสืบ ผศ. ศบ. เชิงปริมาณ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2531 
3100500594337 พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร5  2534 

61 พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม                       อจ. ร.บ. การระหว"างประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2540 

3100201733513 ศศ.ม. ยุโรปศึกษา  จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย   2543 
2547 M.S. Management University of Saint Mary, U.S.A. 

62 พ.อ.หญิง ออมณี   โรจนาปrยาวงศ5 อจ. วท.บ. วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5  2539 
3269900004488   M.S.A. International  Administration Central Michigan University, U.S.A. 2542 

63 พ.อ.หญิง สารณิี  ไกรสังเกต ุ ผศ. ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร5  มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร  2536 

3120100867026 ศศ.ม. บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช    2544 
รป.ม. บริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

64 พ.อ. นภบัญชา ชินอัศวโสภณ อจ. ศศ.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2536 
3250800062534 รป.ม. เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 2552 

65 พ.อ.หญิง รุ"งอรุณ วัฒยากร อจ. พย.บ. พยาบาล มหาวิทยาลยัขอนแก"น 2533 
   3540500042195   กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลยันเรศวร 2544 
    ศษ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 
    วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร5 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 2550 
    บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2552 
    กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร 2559 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ป,
การศึกษา 

66 พ.ท. แดง ศรีอรุโนภาส อจ. ศ.บ. เศรษฐศาสตร5 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2543 
 3101200224858   รป.ม. นโยบายสาธาณะ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 2550 

67 พ.อ.หญิง อารีย5วรรณ   สุทธิพงศ5พันธ5 ผศ. วท.บ. วิทยาศาสตร5และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2543 
3260300046831 วท.ม. เศรษฐศาสตร5และทรัพยากร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2547 
   ปร.ด. บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2561 

68 พ.ท. ถนัดกิจ ยามาล ี  อจ. ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร5 2534 
3110400731332     กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทร5วิโรฒประสานมติร 2543 
      น.บ. นิติศาสตร5 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 

69 พ.อ.หญิง ชัญญาพัทธ5 วิพัฒนานันทกุล ผศ. B.Sc. Biological Sciences Mahidol University International College 2544 
3101201146708   M.Sc. Management University of Surrey, United Kingdom 2546 

ปร.ด. เศรษฐศาสตร5 มหาวิทยาลยัเชียงใหม" 2553 

70 พ.ท. ฐนัส มานุวงศ5 อจ. ศศ.บ. ภูมิศาสตร5 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2541 
3100200282941   สค.ม. สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2544 
    ศศ.ม. พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2552 

71 พ.ท.หญิง สิริกาญจน5 เอี่ยมอาจหาญ ผศ. ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2542 
3260100067100     ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2545 

  ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร5 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2555 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ป,การศึกษา 

72 พ.ท.หญิง พรรณพงา จุฬานนท5 อจ. อ.บ. ภาษาตะวันตก จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2540 
 3120600047036   อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2543 
    M.A. TESOL Canberra University, Australia 2547 
    Ph.D. International Relations The Australian National University, Australia 2553 

73 พ.ต.หญิง ดลยา เบญจาศิริชัย อจ. ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2547 
3100902963221   ศศ.ม. ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2548 

74 พ.ต.หญิง ณริตศา สายสะอาด ผศ. บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 2548 
3559900133455   ศศ.ม. การบริหารธุรกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2550 
    น.บ. นิติศาสตร5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2556 

75 พ.ต.หญิง เพ็ญพรรณ เสนารักษ5 อจ. นศ.บ. การประชาสัมพันธ5 มหาวิทยาลยับูรพา  2546 
3200100614585 นศ.ม. การโฆษณา จุฬาลงกรณ5มหาวิทยาลัย 2548 

ปร.ด. 
สื่อสารมวลชน วิชาเอกสื่อสาร
การเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร5 2554 

76 ร.อ. ภรลิพัจ  จักรแสน อจ. ร.บ. การปกครอง  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2549 
3100500412832                                    ศศ.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2553 

77 ร.อ.หญิง ชัชชนก เตชะวนิช อจ. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร5  มหาวิทยาลัยรังสิต 2541 
 3630100136124   กจ.ม. การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 
    บธ.ด. การจัดการธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  2561 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหน"งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา ป,การศึกษา 

78 ร.อ. สุรินทร5 วงษ5โสม อจ. วท.บ.  การจัดการ  สถาบันเทคโนโลยีแห"งอโยธยา 2555 
 3630100136124   บธ.ด.  บริหารการศึกษา  สถาบันรัชต5ภาคย5 2558 
    กจ.ม.  นิติศาสตร5  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2561 

79 ร.ท.หญิง ธิริญญา เพ็ญญะ อจ. บธ.บ. ธุรกิจระหว"างประเทศ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2548 
 3260100562470   บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2556 

80 ร.ท. อาคม โง3นแดง อจ. น.บ. นิติศาสตร5  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2548 
 3471000164668   ปกศ. วิชาว"าความ  สภาทนายความ 2550 
    น.บ.ท. -  เนติบัณฑิตยสภา 2552 
    น.ม. กฏหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2553 

81 ร.ต.หญิง ศตนันท5 บุพศิริ อจ. ศ.บ. ธุรกิจระหว"างประเทศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร5 2556 
 1101401894612   M.S. International Economics, Finance 

and Development 
 University of Surrey, UK 2558 

82 ร.ต. ศุภชัย ปานพรหมมาศ อจ. น.บ. นิติศาสตร5  มหาวิทยาลัยหอการค3าไทย 2550 
 1101400374461   ปกศ. วิชาว"าความ  สภาทนายความ 2553 
    น.บ.ท. -  เนติบัณฑิตยสภา 2556 
    น.ม. กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุิธรรม

ทางอาญา 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2558 

83 ร.ต.หญิง วรัญญา  สังข5อ"อง อจ. ศ.บ. เศรษฐศาสตร5 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2558 
 1100400644794   ศ.ม. เศรษฐศาสตร5ธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร5 2560 
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กลุ�มวิชาสังคมศาสตร� 

SS 1001 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  
 (Principles of Jurisprudence)    3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา :  ความหมาย ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภท ลําดับศักด์ิของกฎหมาย ขอบเขต
การบังคับใช%กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย ความจําเป'นและประโยชน+ของการเรียนกฎหมาย ระบบ
กระบวนการยุติธรรมไทย หลักกฎหมายท่ัวไปเฉพาะมาตราท่ีสําคัญของกฎหมายแพ3งและพาณิชย+ 
กฎหมายอาญาภาคท่ัวไปและภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว3าด%วยลักษณะ
หมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จําคุก ค%น ปล3อยชั่วคราว และกฎหมายท่ีจําเป'นสําหรับใช%
ในชีวิตประจําวัน 
 
SS 1201 หลักรัฐศาสตร� (Principles of Political Science) 2 (2-0-4) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันได%แก3 การรับรองรัฐ ประเภท
ของรัฐ อํานาจรัฐ ลัทธิการปกครอง ศึกษาหน%าท่ีของสถาบันทางการเมืองต3าง ๆ และศึกษาเรื่องของ
ระบบการเมืองในฐานะท่ีเป'นระบบย3อยของระบบสังคม ซ่ึงมีหน%าท่ีในการท่ีจะนําสังคมให%บรรลุ
เป;าหมายท่ีตั้งไว% 
 
SS 4004  กฎหมายทหารและกฎหมายท่ีจําเปFนในการรับราชการทหาร   
             (Military Law and Essential Law in Military Service) 3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหารพระราชบัญญัติ
ว3าด%วยวินัยทหาร กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ+ฉุกเฉิน กฎหมายมนุษยธรรมระหว3างประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายท่ี
เป'นสาระสําคัญท่ีจําเป'นในการรับราชการทหาร เช3น หลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับยาเสพติด ป>าไม% คดี
พิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หลักกฎหมายเก่ียวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ซ่ึงอยู3
ในอํานาจของการพิจารณาของคณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการทุจริตแห3งชาติ สาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติตรวจคนเข%าเมือง หลักกฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุติธรรมและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ัวไป หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป 
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กลุ�มวิชามนุษยศาสตร� 
HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies) 2 (2-0-4) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาเรื่องไทยในหลายด%าน ได%แก3 การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ตลอดจนความม่ันคง ภูมิปCญญา วรรณคดีไทย ซ่ึงเป'นผลมา
จากการศึกษาของศาสตร+หลายสาขา เช3น ประวัติศาสตร+ ภูมิศาสตร+ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร+ เพ่ือ
ชี้ให%เห็นอัตลักษณ+และพัฒนาการของสังคมไทยปCจจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาคและท%องถ่ิน เช3น จังหวัดนครนายก 
 
HI 5002 ประวัติศาสตร�ร�วมสมัย (Contemporary History) 2 (2-0-4) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาสถานการณ+โลกปCจจุบันท่ีเป'นประเด็นปCญหาและมีความสําคัญต3อความ
ม่ันคงของโลกในภูมิภาคต3างๆ และประเทศไทย โดยเน%นถึงรากเหง%าของปCญหาและชี้ให%เห็นความ
เก่ียวพันทางประวัติศาสตร+ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกท้ังปCจจัยท่ีมีอิทธิพลต3อสถานการณ+
เหล3านั้น เช3น บทบาทของชาติมหาอํานาจ เช3น สหรัฐอเมริกา จีน องค+การระหว3างประเทศ รวมท้ัง
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกด%านอ่ืน ๆ เช3น เทคโนโลยี และเหตุการณ+ปCจจุบันท่ีส3งผลกระทบต3อ
ประเทศไทย 
 
กลุ�มวิชาภาษาศาสตร� 
LG 1001  ภาษาไทย 1 (Thai 1) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาและฝFกฝนทักษะการใช%ภาษาไทยให%ถูกต%องเพ่ือให%การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล 
ได%แก3 การฟCงเพ่ือจับใจความสําคัญ การอ3านออกเสียง และการอ3านในใจ การใช%ถ%อยคําราชาศัพท+ การ
เขียนสะกดคําให%ถูกต%อง การเขียนย3อหน%า การใช%สํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพย และการพูดใน
โอกาสต3าง ๆ 
 
LG 4002  ภาษาไทย 2 (Thai 2) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : LG 1001 
 เนื้อหา :  ศึกษาต3อจากภาษาไทย 1 เป'นการฝFกทักษะการใช%ภาษาไทยท่ีนักเรียนนายร%อย
จักต%องนํามาใช%ในชีวิตประจําวัน ได%แก3 การฟCงอย3างมีวิจารณญาณ การอ3านและวิจารณ+วรรณกรรม 
การใช%ถ%อยคําราชาศัพท+ให%ถูกต%องเหมาะสมแก3บุคคล การย3อความ การเขียนหนังสือราชการ การพูด
อภิปราย และการทําหน%าท่ีพิธีกร 
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LG 1101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา :  ฝFกการอ3านออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ การออกเสียงคํา ซ่ึง
ประกอบด%วยการลงเสียงหนัก เสียงท%ายคํา ฝFกอ3านประโยคและย3อหน%าสั้น ๆ ศึกษารูปประโยค
พ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ และเริ่มอ3านข%อความสั้น ๆ เช3น ป;ายประกาศ สลากยา และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส+ 
 
LG 1102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : LG 1101 
 เนื้อหา : ศึกษาต3อจากภาษาอังกฤษ 1 โดยฝFกเทคนิคการอ3านเพ่ือเข%าใจความหมาย ซ่ึง
ประกอบด%วย การเดาความหมายคํา การใช%คําแทนเพ่ืออ%างอิง การอ3านเพ่ือจับใจความสําคัญและหา
ข%อมูลเฉพาะ การอ3านเพ่ือแยกแยะระหว3างข%อมูลท่ีเป'นข%อเท็จจริงกับความคิดเห็น และการอ3านเพ่ือ
หาความหมายแฝง 
 
LG 2103  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ   :  LG 1102 
 เนื้อหา : พัฒนาการใช%รูปแบบโครงสร%างและหน%าท่ีทางภาษาเพ่ือการสื่อสารให%ถูกต%อง 
โดยการฝFกทักษะท้ัง 4 เพ่ือสร%างประสบการณ+การเรียนรู%จากการฟCงและการอ3านจากแหล3งข%อมูลต3าง 
ๆ ให%สามารถนํามาใช%ในการสนทนา อธิบาย บรรยาย และสรุปความ ศึกษาเรื่องราวและคําศัพท+ใน
การฝFกทางทหาร 
 
LG 2104  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  LG 2103 
 เนื้อหา : ศึกษารูปแบบและหน%าท่ีทางภาษาต3อจากภาษาอังกฤษ 3 เรียนรู%เทคนิคการฟCง 
การพูด การอ3าน และการเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู%สึก 
การเสนอแนะ การตีความจากข%อมูลท่ีฟCงและอ3าน เพ่ือสร%างประสบการณ+สําหรับการนําไปใช%ในชีวิต
จริง ศึกษาเรื่องราวและคําศัพท+ในการฝFกทางทหารเพ่ิมเติม 
 
LG 3105  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  LG 2104 
 เนื้อหา : ฝFกการใช%ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ัง 4 ทักษะ ในเชิงวิเคราะห+ วิจารณ+ สรุป 
และประเมินข%อมูล ฝFกบรรยายสั้น ๆ ศึกษาคําศัพท+ท่ีเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติประจําทางทหาร 
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LG 3106   ภาษาอังกฤษ 6 (English 6) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  LG 3105  
 เนื้อหา : ฝFกการใช%ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต3อจากภาษาอังกฤษ 5 ฝFกบรรยาย
เหตุการณ+ท่ีเป'นอดีต และคาดคะเนเหตุการณ+ท่ีอาจเกิดข้ึน ฝFกใช%ภาษาในการแก%ปCญหา ชี้แจงเหตุผล
ในประเด็นต3าง ๆ ศึกษาคําศัพท+เก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณ+ของทหาร 
 
LG 4107  ภาษาอังกฤษ 7 (English 7) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  : LG 3106 
 เนื้อหา : พัฒนาความรู%ความสามารถในการใช%ภาษาอังกฤษ โดยเน%นการสนทนาโต%ตอบ
และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห+ วิจารณ+ เพ่ือให%เกิดความชํานาญในการติดต3อสื่อสาร ศึกษาและ
ฝFกฝนการเขียนย3อหน%าและการเขียนเรียงความ ศึกษาคําศัพท+เก่ียวกับการฝFกภาคสนาม 
 
LG 4108  ภาษาอังกฤษ 8 (English 8) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  : LG 4107  
 เนื้อหา : ฝFกการใช%ภาษาเพ่ือการติดต3อสื่อสารต3อจากภาษาอังกฤษ 7 ฝFกแสดงความ
คิดเห็น ให%ข%อเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องท่ีอ3านหรือฟCง ฝFกการเขียนสรุปความ การเขียนจดหมาย และ
การเขียนเพ่ือจูงใจผู%อ3าน ศึกษาและฝFกการบรรยายสรุปทางทหาร 
 
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9) 2 (0-4-2) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  : LG 4108  
 เนื้อหา : ศึกษาภาษาอังกฤษท่ีใช%ในเหตุการณ+ร3วมสมัย โดยฝFกทักษะท้ัง 4 คือ การฟCง พูด 
อ3าน เขียน โดยให%ผู%เรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีฟCงและอ3าน รวมถึงเขียนสรุปสิ่งท่ีได%ศึกษาเป'นย3อ
หน%าสั้น ๆ ฝFกทักษะเพ่ือเตรียมความพร%อมรับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 
กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร�บูรณาการ 
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Technology for Everyday Life) 3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  :  

เนื้อหา : ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข%องในชีวิตประจําวันเบ้ืองต%น ได%แก3 เทคโนโลยีการผลิต
น้ําประปาและการบําบัดน้ําเสีย การจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางด%านวัสดุศาสตร+และวัสดุทางวิศวกรรม 
เช3น คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยียานยนต+และการขนส3ง ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร+ (GIS) เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (RS) และระบบกําหนดตําแหน3งบนพ้ืน
โลก (GPS) 
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กลุ�มวิชาพลศึกษา 
PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

เนื้อหา :ว�ายน้ํา 1 (Swimming 1) ประวัติความเป'นมา การอบอุ3นร3างกาย การข้ึนลง
จากสระ การฝFกดําน้ําและเป>าอากาศ   ฝFกการหายใจ  การใช%ขาและการใช%แขนในท3าว3ายน้ําฟรีสไตล+   
ว3ายน้ําท3าฟรีสไตล+ระยะสั้น  การลอยตัว การกระโดดน้ํา การทรงตัวในน้ํา   

กรีฑา 1 (Athletics 1) ประวัติความเป'นมา ประโยชน+ของกรีฑา กติกา ระเบียบ
มารยาทในการแข3งขัน  การอบอุ3นร3างกาย  การวิ่งระยะสั้น  การวิ่งผลัด  วิ่งระยะกลาง   ระยะไกล   
การวิ่งข%ามรั้ว   

ยิมนาสติก 1  (Gymnastics 1) ประวัติความเป'นมา ประโยชน+ของกีฬายิมนาสติก การ
อบอุ3นร3างกาย ม%วนหน%า ม%วนหลัง พุ3งม%วน ท3าลังกาหน%า ท3าราวดอฟ      

มวยไทย 1  (Muaythai 1) ประวัติ ประโยชน+ของกีฬามวยไทย  การอบอุ3นร3างกาย 
กระโดดเชือก  การยืนมวย  จรดมวย การเคลื่อนท่ี การใช%หมัด การใช%ศอก การใช%เข3า  
 
PE 1002 พลศึกษา 2   (Physical Education 2)  1 (0-2-1)  
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

เนื้อหา :ว�ายน้ํา 2 (Swimming 2) ฝFกการหายใจ  การใช%ขาและการใช%แขนในท3าว3าย
กบ  ว3ายน้ําท3ากบระยะสั้น  การลอยตัว การกระโดดน้ํา การทรงตัวในน้ํา  

กรีฑา 2 (Athletics 2) กติกา ระเบียบประเภทลาน    การเสริมสร%างสมรรถภาพทาง
กายของกรีฑาประเภทลาน  การทุ3มน้ําหนัก  การขว%างจักร การพุ3งแหลน  กระโดดไกล  กระโดดสูง  
และความปลอดภัยในการเล3นกรีฑา การเก็บรักษาอุปกรณ+  

ยิมนาสติก 2  (Gymnastics 2)  การเคลื่อนท่ีข%ามเครื่องกีดขวาง  อุปกรณ+แทมโปลีน 
บาร+คู3 แท3นกระโดด ห3วงคู3 

มวยไทย 2  (Muaythai 2) การอบอุ3นร3างกาย  การรุก  การรับและป;องกัน  การ
ป;องกันพร%อมโต%ตอบ การต3อสู%บนเวที 
 
PE 2003 พลศึกษา 3   (Physical Education 3) 1 (0-2-1)  
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -       

เนื้อหา : ว�ายน้ํา 3 (Swimming 3)  การอบอุ3นร3างกาย ฝFกการหายใจ  การใช%ขาและ
การใช%แขนว3ายน้ําท3ากรรเชียง   ว3ายน้ําท3ากรรเชียงระยะสั้น  การลอยตัว  การทรงตัวในน้ํา   

รักบ้ีฟุตบอล 1  (Rugby Football 1) ประวัติความเป'นมาของกีฬารักบ้ีฟุตบอล  กฎ
กติกาการแข3งขัน และการตัดสิน   การอบอุ3นร3างกาย   การรับ-ส3งลูก   การแทคเก้ิล   การวิ่งหลบ
หลีก  การฟอล การไดร+   การล%วงลูกบอล  

มวยสากล 1 (Boxing 1) ประวัติกีฬามวยสากล  การอบอุ3นร3างกาย   การยืนมวย  
การ+ด   ฟุตเวิร+ค  การเคลื่อนท่ี  หมัดตรง  หมัดฮุค  หมัดอัปเปอร+คัต    
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ฟุตบอล 1 (Football 1) ประวัติความเป'นมาของกีฬาฟุตบอล  การเดาะบอล การเตะ
ลูกด%วยข%างเท%าด%านใน  เตะหลังเท%า  การหยุดบอล  การครองบอล  การเลี้ยงบอล  การเล3นลูกด%วย
ศรีษะ   
 
PE  2004 พลศึกษา 4   (Physical Education 4)    1 (0-2-1)  
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -   

เนื้อหา: ว�ายน้ํา 4 (Swimming 4)  การอบอุ3นร3างกาย ฝFกการหายใจ  การใช%ขาและ
การใช%แขนว3ายน้ําท3าผีเสื้อ  การใช%ขาและการใช%แขนว3ายน้ําท3าผีเสื้อ   ว3ายน้ําท3าผีเสื้อระยะสั้น   

รักบ้ีฟุตบอล 2  (Rugby Football 2)  การเสริมสร%างร3างกายกีฬารักบ้ีฟุตบอล   การ
เตะลูกรักบ้ี  การเล3นแบบลัค-มอล   แถวทุ3ม   สกรัม   การเล3นทีม   วิธีการเล3นเกมรุก   เกมรับ   
การแข3งขัน 

มวยสากล 2 (Boxing 2) กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข3งขัน และความปลอดภัยใน
การเล3นกีฬามวยสากล   การอบอุ3นร3างกาย   การจัดระยะการชก  การรุก  การโจมตี   การป;องกัน  
การตอบโต%   การต3อสู%บนเวที 

ฟุตบอล 2 (Football 2) กติกา  กรรมการตัดสิน  การเล3นในตําแหน3งต3างๆ   การทํา
ประตู  การเล3นทีม  การแข3งขัน 
 
PE  3005  พลศึกษา 5   (Physical Education 5) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -         

เนื้อหา : ว�ายน้ํา 5 (Swimming 5) การอบอุ3นร3างกาย  การว3ายน้ํา4ท3ามาตรฐาน การ
ว3ายน้ําท3าวัดวา (ฟรีสไตล+)  การว3ายน้ําท3าคอต้ัง การว3ายกบหงาย  การว3ายท3าตะแคง  การว3ายท3า
กรรไกร  การเดินในน้ํา การพยุงตัวในน้ํา        
  

บาสเกตบอล 1 (Basketball 1) ประวัติความเป'นมาของกีฬาบาสเกตบอล   การอบอุ3น
ร3างกาย    การรับ – ส3งลูก   การเลี้ยงลูกบอลตํ่า – สูง     การเคลื่อนท่ี  การยิงประตู    

ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1) ประวัติ ประโยชน+ของกีฬายูโด/ไอคิโด  การอบอุ3น
ร3างกาย  การลงพ้ืน  การเคลื่อนท่ี  การเข%าทุ3ม   การทุ3มในท3ายืน  ทุ3มในท3าล%ม   

วอลเลย�บอล 1  (Volleyball 1)  ประวัติความเป'นมาของกีฬาวอลเลย+บอล การอบอุ3น
ร3างกาย   ฝFกทักษะท3าเตรียม  การเคลื่อนท่ี   พ้ืนฐานการอันเดอร+ลูก  การเซ็ท   
 
PE  3006  พลศึกษา 6   (Physical Education 6) 1 (0-2-1)  
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -     

เนื้อหา : ว�ายน้ํา 6 (Swimming 6) การดําน้ําลักษณะต3าง ๆ   การเข%าไปช3วยคนจมน้ํา   
ท3าประคองผู%จมน้ําเข%าหาฝCYง  การนําผู%จมน้ําข้ึนบนฝCYง  ลากข้ึนฝCYง   การปฐมพยาบาลคนจมน้ํา   การ
แบกเขย3า   การฝายปอด   การแก%ไขตะคริวท่ีน3องและฝ>าเท%า   การกระโดดหอสูง 10 เมตร   การ
พยุงตัวในน้ํา   
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บาสเกตบอล 2 (Basketball 2) กฎ กติกา มารยาทการเล3นบาสเกตบอล   การยิง
ประตู  การป;องกัน  การเคลื่อนท่ี   หลักการและวิธีการเล3นบาสเกตบอล  การแข3งขัน และการตัดสิน 

ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2)  การจับล\อค   การต3อสู%ป;องกันตัว   การเสริมสร%าง
สมรรถภาพทางกายกีฬายูโด   กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข3งขัน  ความปลอดภัยในการเล3นกีฬา
ยูโด/ไอคิโด  การต3อสู%แข3งขัน 

วอลเลย�บอล 2  (Volleyball 2)  การเสิร+ฟ  การสกัดก้ันลูกบอลแบบต3าง ๆ  ตําแหน3ง
การยืน   กฎกติกาการแข3งขัน  การตัดสิน  การแข3งขัน 
 
PE 4007  พลศึกษา 7   (Physical Education 7) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -      

เนื้อหา : ฟุตซอล 1  (Futsal 1) ประวัติความเป'นมาของกีฬาฟุตซอล   การเดาะบอล  
การเตะลูกด%วยข%างเท%าด%านใน  เตะหลังเท%า  การหยุดบอล  การครองบอล  การเลี้ยงบอล  การเล3น
ลูกด%วยศรีษะ  การทําประตู   

กอล�ฟ 1 (Golf 1) ประวัติกีฬากอล+ฟ อุปกรณ+กอล+ฟตามกฎ ลักษณะสนามกอล+ฟ
มาตรฐาน การอบอุ3นร3างกาย และยืดกล%ามเนื้อ การจับไม% การยืน เตรียมตีการข้ึนไม%  การลงไม%  การ
ส3งลูก  การจบวง  การแต3งกาย มารยาทในการเล3นกอล+ฟ  การตีลูกด%วยเหล็กกลาง (8, 7, 6)   การตี
ลูกด%วยเหล็กยาว (5, 4, 3)   การตีลูกด%วยเหล็กสั้น (S, P, 9)  

เทนนิส 1 (Tennis 1) ประวัติความเป'นมาของกีฬาเทนนิส  การอบอุ3นร3างกาย  การจับ
ไม%เทนนิส การสร%างความคุ%นเคยกับลูกเทนนิส  การเคลื่อนท่ี  การตีลูกโฟร+แฮนด+ แบ็คแฮนด+  การตี
ลูกวอลเล3ย+    

สมรรถภาพทางกายกาย 1  (Physical Fitness 1) ความหมายและองค+ประกอบของ
สมรรถภาพทางกาย การฝFกความแข็งแรงโดยใช%น้ําหนักตัวเอง  การฝFกกลุ3มกล%ามเนื้อหลัง  การฝFก
กลุ3มกล%ามเนื้อหน%าอก การฝFกกลุ3มกล%ามเนื้อไหล3และแขน  การฝFกกลุ3มกล%ามเนื้อขา  การฝFกกลุ3ม
กล%ามเนื้อสะโพก การฝFกกลุ3มของกล%ามเนื้อหน%าท%อง  
 
PE  4008  พลศึกษา 8   (Physical Education 8) 1 (0-2-1)  
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -     

เนื้อหา : ฟุตซอล 2  (Futsal 2) การเล3นในตําแหน3งต3างๆ  การเล3นทีม การเล3นเกมรุก 
เกมรับ กฎ กติกาการแข3งขันและการตัดสิน  การแข3งขัน 

กอล�ฟ 2 (Golf 2)  การพัตต+ และการตีลูกข%างกรีน   การตีลูกจากอุปสรรค  ทราย และ
อ่ืน ๆ การเลือกใช%อุปกรณ+   การบํารุงรักษาอุปกรณ+  กติกาในการแข3งขัน 

เทนนิส 2 (Tennis 2) การเสริฟและการตบ  การเล3นลูกชนิดต3าง ๆ  ประเภทเด่ียว  
ประเภทคู3  การแข3งขัน   กฎกติกาการแข3งขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ+เทนนิส 

สมรรถภาพทางกายกาย 2  (Physical Fitness 2)  Weight Machine และ Free 
Weight  การฝFกความอ3อนตัว การฝFกความอดทน  การทดสอบร3างกาย   
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PE  5009  พลศึกษา 9   (Physical Education 9) 1 (0-2-1)  
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -         

เนื้อหา :  ตะกร�อ (Takrow) ประวัติความเป'นมาของกีฬาตะกร%อ   การอบอุ3นร3างกาย   
ประเภทกีฬาตะกร%อ   การเล3นลูกหน%าเท%า – หลังเท%า  การเล3นลูกด%วยศรีษะ  การเสริฟ  การเล3นทีม  
กฎ กติกา  การเป'นผู%ตัดสิน   การเป'นผู%ช3วยผู%ตัดสิน การเป'นผู%กํากับเส%น            

แบดมินตัน (Badminton) ประวัติความเป'นมาของกีฬาแบดมินตัน การอบอุ3นร3างกาย  
การจับแร็กเกต และสร%างความคุ%นเคย   การต้ังท3าเตรียมเล3นลูกการตีลูกโฟร+แฮนด+ แบ็คแฮนด+  การ
เคลื่อนท่ีในกีฬาแบดมินตัน  ลูกเสริฟ  ลูกหยอด  ลูกงัด และลูกตัดหยอดการตีลูกสวนดาด  การตีลูก
แย็ป  การรับลูกตบ  การตีลูกตบ  การตีลูกโยนโด3ง (เซฟ)  มารยาทในการเข%าชมการแข3งขัน  การเล3น
ประเภทเด่ียว  การเล3นประเภทคู3 การแข3งขัน กฎ กติกาการแข3งขัน การเป'นผู%ตัดสิน การจัดการ
แข3งขัน  

วิทยาศาสตร�การกีฬา (Sports Science)  ประวัติความเป'นมาของ Sport Science   
องค+ประกอบของ Sport Science องค+ประกอบของ Physical fitness Endurance  Strenght  
Speed  Agility  Flexibility  บทบาทของวิทยาศาสตร+การกีฬาและการออกกําลังกายกับการกีฬา
เพ่ือความเป'นเลิศ  

ลีลาศ  (Social Dance)  ประวัติความเป'นมาของกีฬาลีลาศ  กติกามารยาทในการ
ลีลาศ       ประเภทของลีลาศ, ทิศทาง, การจับคู3, การใช%สัญญาณมือ,การเต%นจังหวะบีกิน (Beguine) 
การเต%นจังหวะวอลซ+, (Waltz)  การเต%นจังหวะ ช3า ช3า ช3า (Cha Cha Cha) การเต%นจังหวะแทงโก% 
(Tango) 

กลุ�มวิชาเสริมสร�างคุณลักษณะผู�นํา 
PC 1101  จิตวิทยาเบ้ืองต�น (Introduction to Psychology) 2 (2-0-4) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -           
 เนื้อหา : ความรู%เบ้ืองต%นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย+และสัตว+ พัฒนาการของมนุษย+ สรีรจิต
วิทยาและการรับรู%สัญชาตญาณและการเรียนรู% การจูงใจและอารมณ+ บุคลิกภาพกับการปรับตัว ความ
แตกต3างระหว3างบุคคลและเชาว+ปCญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ รวมท้ังพฤติกรรมมนุษย+ในสังคม 
 
PC 3102  จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) 1 (1-0-2) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PC 1101                
 เนื้อหา : ความรู%เบ้ืองต%นเก่ียวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการเรียนรู%ทางสังคม 
แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม การรับรู%ทางสังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือก
ปฏิบัติในสังคม กลุ3มและพลวัตกลุ3ม รวมท้ังความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม 
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PC 3201  การนําทหาร (Military Leadership) 2 (2-0-4) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -  
   เนื้อหา : ความมุ3งหมายและขอบเขต ลักษณะท่ัวไปของการเป'นผู%นําทางทหาร 
พฤติกรรมของมนุษย+คุณลักษณะของการเป'นผู%นําหลักของการเป'นผู%นํา สิ่งชี้สอบของการเป'นผู%นํา
ปCญหาเก่ียวกับลักษณะผู%นําลักษณะผู%นําหน3วยในระดับกองพันข้ึนไป ลักษณะผู%นําในการรบและ
การศึกษาคุณลักษณะผู%นําในยุคปCจจุบัน 
 
PC 4103  จิตวิทยาในการปกครองทหาร  
 (Military Psychology and Administration) 1 (1-0-2) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PC 2102        
  เนื้อหา : ความรู%เบ้ืองต%นเก่ียวกับวิชาในการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎีหลักการผู%นํา 
หลักการปฏิบัติต3อกําลังพลและผู%ใต%บังคับบัญชา หลักการปฏิบัติหน%าท่ีและหลักราชการ จิตวิทยาใน
การปกครองและการบริหารงานทหาร พระมหากษัตริย+กับการเป'นองค+จอมทัพไทย 
 
PC 4301  ครูทหาร (Military Instructor) 2 (2-0-4) 
  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -         
  เนื้อหา : ความเข%าใจเบ้ืองต%นเก่ียวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู% เทคนิคและวิธีการสอนโดยท่ัวไป ข้ันการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู เครื่องช3วยฝFก 
(สอน)        การจัดการฝFก  การประมาณสถานการณ+การฝFก การกําหนดการฝFกและตาราง
กําหนดการฝFก  การรักษามาตรฐานการฝFก การคัดเลือกครูและการฝFกครู ความมุ3งหมายในการฝFกครู 
กรรมวิธีต3อทหารใหม3 
 
PC 5104  วิชาจิตวิทยาประยุกต� (Applied Psychology) 1 (1-0-2) 
  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PC 4103        
 เนื้อหา : การศึกษาความสัมพันธ+ระหว3างบุคคลและการทํางาน การบริหารกําลังพลโดย
การประยุกต+ใช%หลักการทางจิตวิทยา วิธีการเลือกคู3ครองกับการปรับตัว การรู%เท3าทันสื่อต3าง ๆ รู%จัก
การเลือกรับเนื้อหาของสื่อการวิเคราะห+และต้ังคําถามกับสิ่งท่ีสื่อนําเสนอผ3านช3องทางต3าง ๆ ท่ีเป'น
ประโยชน+ต3อตนเองหรือผู%อ่ืน และพหุวัฒนธรรมกับการทหาร 

กลุ�มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� 
CH 1001  เคมีท่ัวไป (General Chemistry) 3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ปริมาณสารสัมพันธ+ โครงสร%างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของแก\ส 
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนศาสตร+เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะทรานสิชันและ
สารประกอบโคออร+ดิเนชัน 
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CH 1002  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป (General Chemistry Laboratory) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ปฏิบัติการท่ีสอดคล%องกับเนื้อหาวิชาเคมีท่ัวไป 
 
MA 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ลิมิตและความต3อเนื่องของฟCงก+ชัน อนุพันธ+และการประยุกต+ของอนุพันธ+ ปริพันธ+
ไม3จํากัดเขต ปริพันธ+จํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ+ และการประยุกต+ปริพันธ+จํากัดเขต การ
ประมาณค3าปริพันธ+ การหาลิมิตของฟCงก+ชันรูปแบบไม3กําหนดโดยใช%กฎของโลป{ตาล และการหา
ปริพันธ+ไม3ตรงแบบ 
 
MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : MA 1001 
 เนื้อหา : ลําดับและอนุกรมอนันต+ การตรวจสอบการลู3เข%าของอนุกรมอนันต+ อนุกรมเทย+
เลอร+ พิกัดเชิงข้ัว เวกเตอร+ เส%นตรง และ ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ ฟCงก+ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความ
ต3อเนื่อง และ อนุพันธ+ย3อยของฟCงก+ชันหลายตัวแปร และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร+ 
 
PH 1001  ฟqสิกส�ท่ัวไป 1 (General Physics 1) 3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา :  เวกเตอร+ แรง มวลและกฎการเคลื่อนท่ี พลังงาน โมเมนตัม กลศาสตร+ของ
อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร+ของไหล ความร%อน อุณหพลศาสตร+ เสียง การ
สั่นและคลื่น 
PH 1002  ปฏิบัติการฟqสิกส�ท่ัวไป 1 (General Physics Laboratory 1) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ปฏิบัติการท่ีสอดคล%องกับเนื้อหาวิชาฟ{สิกส+ท่ัวไป 1 
 
PH 1003 ฟqสิกส�ท่ัวไป 2 (General Physics 2) 3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : หลักการเบ้ืองต%นของแม3เหล็กไฟฟ;า กฎของเกาส+ กฎของแอมแปร+ กฎของฟารา
เดย+ วงจรไฟฟ;ากระแสตรงและกระแสสลับ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส+ ทัศนศาสตร+ ฟ{สิกส+แผนใหม3 
 

PH 1004 ปฏิบัติการฟqสิกส�ท่ัวไป 2 (General Physics Laboratory 2) 1 (0-2-1) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา :  ปฏิบัติการท่ีสอดคล%องกับเนื้อหาวิชาฟ{สิกส+ท่ัวไป 2 
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กลุ�มวิชาแกน 
CY 2201  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) 3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : โครงสร%างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร+ ความรู%เบ้ืองต%นเก่ียวกับการประมวลผล
ข%อมูลด%วยภาษาระดับสูง การศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร+ด%วยภาษาระดับสูงประเภทการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หัวข%อการเรียนประกอบด%วย การศึกษาโครงสร%างของโปรแกรม การพิจารณา
ปCญหาเพ่ือทําการเขียนแผนภาพ UML  และข้ันตอนวิธีการแก%ปCญหา การเขียนโปรแกรมอย3างมีระบบ
และเป'นโครงสร%าง ตัวแปร ค3าคงท่ี ประโยคเง่ือนไข ประโยควนซํ้า method array และ class  
 
CY 2202 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง (Advanced Computer Programming) 3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 2201 
 เนื้อหา : การเขียนโปรแกรมระดับสูง เป'นเนื้อหาเพ่ือประยุกต+ใช%ความรู%จากวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร+มาพัฒนาในการเขียนโปรแกรมเพ่ือใช%งานจริง โดยสามารถนําชุดคําสั่ง 
(Library) ต3างๆมาประยุกต+ใช%ในการแก%ปCญหาต3างๆ ประยุกต+ใช%หลักการของการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ เช3น Inheritance เป'นต%น และประยุกต+ใช%หลักการเขียนโปรแกรมเชิงฟCงก+ชัน เช3น lambda ได% 
เป'นต%น 
 
CY 2401  ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : วิวัฒนาการและหน%าท่ีของระบบปฏิบัติการ ความรู%เก่ียวกับ โครงสร%างข%อมูล 
สถาปCตยกรรมมาตรฐานท่ีใช%ในปCจจุบันท่ีนําไปสู3การประยุกต+ใช%งาน ของระบบในลักษณะต3าง ๆ 
โครงสร%างข%อมูลของการจัดสรรหน3วยความจํา การพัฒนาระบบปฏิบัติการแบบต3าง ๆ ศึกษาและ
ปฏิบัติเก่ียวกับองค+ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร+ หลักการทํางานของ คอมพิวเตอร+อุปกรณ+ต3อพ3วง 
สื่อบันทึกข%อมูล ความหมายหน%าท่ีและความสําคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ การเลือกใช%และติดต้ังระบบปฏิบัติการต3าง ๆ ท้ังระบบท่ีเป'นมาตรฐาน บนเครื่องแม3
ข3าย ลูกข3าย และอุปกรณ+พกพา การใช%งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบ้ืองต%นและโปรแกรมยูทิลิต้ี
ระบบปฏิบัติการ Windows การต้ังค3า Security Service ระบบ Firewall ระบบ User 
Management การป;องกันการถูกคุกคาม จากภัยในระบบอินเทอร+เน็ต  
 
CY 2501 ทฤษฎีด�านความม่ันคงไซเบอร�เบ้ืองต�น          
 (Introduction to Cyber Security)   3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : พ้ืนฐานของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร+ คําศัพท+ทางเทคนิคต3าง ๆ ของ
โลกไซเบอร+ คําศัพท+เฉพาะสําหรับการปฏิบัติการทางไซเบอร+ (Cyber Terminology) พ้ืนฐานระบบ
การ เข% ารหัส  (Basic Cryptosystems) การปฏิ บั ติการข%อมูลข3 าวสารด% านไซ เบอร+  (Cyber 
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Intelligence) การปฏิบัติการด%านไซเบอร+ (Cyber Operations) ความตระหนักรู%ด%านไซเบอร+(Cyber 
Awareness) และการทําวิศวกรรมย%อนกลับ (Reverse Engineering) 
 
MA 2005 คณิตศาสตร�สําหรับความม่ันคงไซเบอร�  
 (Mathematics for Cyber Security)           3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร+ ทฤษฎีการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู3 ความ
สัมพันธ+และฟCงก+ชั่น เลขคณิตแบบแยกส3วน การมอดูโลจํานวนเต็ม อัลกอริธึมการหาร ทฤษฎีเศษ
เหลือ ระบบจํานวน วิทยาการเข%ารหัสลับ ข้ันตอนวิธีการเข%ารหัสและถอดรหัสโดยภาษาโปรแกรมร3วม
สมัย วิทยาการเข%ารหัสแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร ตลอดถึงการพัฒนาความเข%าใจผ3านตัวอย3าง
ท่ีพบเห็นบ3อยในปCจจุบัน 
 
กลุ�มวิชาเฉพาะด�าน 
CY 2402  เทคโนโลยีเครือข�ายเว็บไซต� (Web Technology)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 2401 
 เนื้อหา : กลไกการทํางานของ Web Server การสร%างเว็บแอปพลิเคชันและการเชื่อมต3อ
ฐานข%อมูล การติดต้ัง LAMP Web Server, MEAN Stack. และ Windows IIS เทคโนโลยีท่ีใช%ในการ
ทําเว็บ ภาษา HTML, CSS, PHP, JSP, .NET, Java Script และ MVC Concept การตรวจสอบช3อง
โหว3ของเว็บ ความรู%เก่ียวกับ Framework และเครื่องมือต3าง ๆ ท่ีใช%ในปCจจุบัน 
 
CY 2502  เทคโนโลยีเครือข�ายข�อมูลเบ้ีองต�น  
 (Introduction to Data Network Technology)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาทฤษฎีและโปรโตคอลหลักท่ีเป'นพ้ืนฐานของระบบเครือข3ายคอมพิวเตอร+ 
แบบจําลอง Open Systems Interconnection (OSI) และ Transmission Control Protocol / 
Internet Protocol (TCP/IP) การอธิบายชุดโปรโตคอลโดยละเอียด หลักสูตรนี้ให%ภาพรวมโดย
ละเอียดของคําศัพท+ในระบบเครือข3าย อธิบายเปรียบเทียบโครงสร%างเครือข3ายและสถาปCตยกรรมท่ี
แตกต3างกัน 
 
CY 2901  กฎหมายและจริยธรรมด�านความม่ันคงไซเบอร�     
 (Cyber Security Law and Ethics)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ความรู%เบ้ืองต%นเก่ียวกับกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาว3าด%วยหลัก
ท่ัวไป เช3น ตัวการ ผู%ใช% ผู%สนับสนุน และภาคความผิดท่ีเก่ียวกับความรับผิดท่ีเก่ียวกับกฎหมาย
คอมพิวเตอร+ พระราชบัญญัติว3าด%วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร+ พระราชบัญญัติ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส+ รวมถึงประกาศของกระทรวงเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
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เก่ียวข%องด%วย และระเบียบการดําเนินคดีกับผู%กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร+ 
รวมท้ังจริยธรรมในการปฏิบัติการทางไซเบอร+ 
 
CY 3203  เทคโนโลยีปzญญาประดิษฐ�เบ้ืองต�น 
 (Introduction to Artificial Intelligence)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 2202 
 เนื้อหา : ทฤษฎีและหลักการเบ้ืองต%นด%านปCญญาประดิษฐ+ (Artificial Intelligence หรือ 
AI) กระบวนการเรียนรู%ของเครื่อง (Machine Learning) และอัลกอรึทึมต3าง ๆ การทํา Regression 
Classification และ Clustering การแนะนําเทคโนโลยีปCญญาประดิษฐ+สมัยใหม3 การประยุกต+ใช%
เทคโนโลยีปCญญาประดิษฐ+ การใช%เฟรมเวอร+คและภาษาโปรแกรมท่ีทันสมัย การออกแบบและสร%าง
แบบจําลองปCญญาประดิษฐ+โดยใช%ชุดข%อมูลสาธารณะ (Public data sets) กรณีศึกษาด%านไซเบอร+ 
การศึกษาหาความรู%เพ่ิมเติมด%วยตนเอง และการทํางานเป'นทีมผ3านการฝFกปฏิบัติงานจริง 
 
CY 3204  การจัดการบ๊ิกดาต�าเบ้ืองต�น (Introduction to Big Data)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 2202, CY 3301 
 เนื้อหา : ระบบบ๊ิกดาต%าและบริการพ้ืนฐาน ฐานข%อมูลแบบกระจาย (Distributed 
database) บ๊ิกดาต%าแพลตฟอร+ม (Big data platform) การเตรียมข%อมูล (Data preparation) และ
การอีทีแอล (ETL หรือ Extract Transform Load) การปกป{ดข%อมูล (Data masking) ความ
ปลอดภัยของข%อมูล (Data security) และการธรรมาภิบาลข%อมูล (Data governance) 
 
CY 3301  ระบบบริหารจัดการฐานข�อมูล (Database Management Systems)   3 (3-0-6)  
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : แนวคิดเบ้ืองต%นเก่ียวกับฐานข%อมูล การจัดการฐานข%อมูล โครงสร%างหน3วยเก็บ
ข%อมูลของฐานข%อมูล ตัวแบบและภาษาของฐานข%อมูล การนอร+มอลไลซ+ตัวแบบความสัมพันธ+ การ
ออกแบบฐานข%อมูล รูปแบบจําลองข%อมูล ฐานข%อมูลเชิงสัมพันธ+ โมเดลจําลองความสัมพันธ+ระหว3าง
ข%อมูล ภาษามาตรฐานสําหรับการนิยามข%อมูล และการใช%ข%อมูล  
CY 3403  การบริหารจัดการระบบและเครือข�ายภายในองค�กร     
             (System and Network Administration)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 2401 
 เนื้อหา : ความรู%เบ้ืองต%นเก่ียวกับระบบและเครือข3ายภายในองค+กร การปฏิบัติงานเป'น
ผู%ดูแลระบบ ความรู%พ้ืนฐานสําหรับการป;องกันระบบ การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux และ 
Windows รวมท้ังการบริหารจัดการเครือข3ายภายในองค+กร 
 
CY 3503  การวิเคราะห�ระบบเครือข�ายข�อมูล (Network Analysis)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 2502 
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 เนื้อหา : การศึกษาการวิเคราะห+เครือข3าย โดยการจับและบันทึกเฟลมข%อมูลเผื่อ
วิเคราะห+ปริมาณการใช%เครือข3าย เรียนรู%วิธีการใช%เครื่องมือซอฟต+แวร+ท่ีแตกต3างเพ่ือการจับ, บันทึก
และวิเคราะห+ทราฟฟ{กเครือข3ายด%วยสถานการณ+จริง 
 
CY 3504  การปฏิบัติการเชิงรุกด�านความม่ันคงไซเบอร�เบ้ืองต�น  
 (Introduction to Offensive Security )  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 2401, CY 2501, CY 2502 
 เนื้อหา : ข้ันตอนการทดสอบความปลอดภัยของระบบ การลาดตระเวนเพ่ือหาข%อมูลช3อง
โหว3ทางไซเบอร+ การเข%าถึงระบบ การดํารงไว%ซ่ึงการเข%าถึงระบบ การลบร3องรอย การใช%โปรแกรม
ทดสอบการเจาะระบบเบ้ืองต%น การถอดรหัสและการสุ3มเดารหัสผ3านแบบมีระเบียบวิธี 
 
CY 3505  ความม่ันคงไซเบอร�เชิงรุกข้ันสูง (Advanced Offensive Security)     3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 3504 
 เนื้อหา : เทคนิคการเจาะระบบในข้ันสูง การหาช3องโหว3เว็บแอพพลิเคชั่น การเข%าถึง
ระบบเครือข3าย เทคนิค Man in the Middle การพรางตัวตน การทํา Social Engineering ข้ันตอน
การทํา Penetration Testing การทดสอบระบบความปลอดภัยขององค+กร เทคนิคการสร%างไวรัส/
มัลแวร+ และการสร%างเครื่องมือสําหรับการโจรกรรมข%อมูล 
 
CY 3801 การเสนอโครงงานด�านความม่ันคงไซเบอร�  
  (Cyber Security Project Proposal)      1 (1-1-3) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : -  
 เนื้อหา : วิธีการจัดทําเอกสารเพ่ือเสนอขอทําโครงงานวิจัย รูปแบบการจัดทํา เทคนิคการ
เขียน เนื้อหาท่ีจําเป'นในการนําเสนอ 
 
CY 4205  ทฤษฎีการวิเคราะห�ข�อมูล (Data Analytics)   3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 3204, MA 2005 
 เนื้อหา : ประเภทของการวิเคราะห+ข%อมูล และการวิเคราะห+ข%อมูลแบบต3าง ๆ ได%แก3 การ
วิเคราะห+ข%อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analytics) การวิเคราะห+ข%อมูลเชิงวินิจฉัย (Diagnostic 
analytics) การวิเคราะห+ข%อมูลเชิงพยากรณ+ (Predictive analytics) และการวิเคราะห+ข%อมูลเชิงให%
คําแนะนํา (Prescriptive analytics) แนะนําเครื่องมือและการใช%เครื่องมือในการวิเคราะห+ข%อมูล การ
สร%างแผนภาพข%อมูล (data visualization) การสร%างแดชบอร+ด (dashboard)  แนะนําอัลกอริทึมท่ี
ใช%ในการวิเคราะห+สร%างโมเดลใน การพยาการณ+ การใช%โปรแกรมไพธอน (Python) สร%างโมเดลในการ
พยากรณ+ท้ังประเภท Regression Model และ Classification Model กรณีศึกษาในด%านการรักษา
ความปลอดภัยด%านไซเบอร+ (Cyber Security) 
 
CY 4404  การพิสูจน�หลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics)  3 (3-0-6) 
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 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 2501 
 เนื้อหา : การตรวจสอบหลักฐานทางคอมพิวเตอร+ การวิเคราะห+และตีความหลักฐานทาง
คอมพิวเตอร+ การทํารายงานนําเสนอสิ่งท่ีค%นพบ การใช%เครื่องมือและเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร+ อาทิ 
Evidence, File Systems, Registry และ Metadata รวมถึงการใช%เครื่องมือทางด%านนิติ
วิทยาศาสตร+ดิจิทัล 
 
CY 4506  ความม่ันคงไซเบอร�เชิงรับและการตอบสนองต�ออุบัติการณ�   
 (Defensive Security and Incident Response)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 2401, CY 3505 
 เนื้อหา : ศาสตร+การรักษาความปลอดภัยในเชิงการป;องกัน การประยุกต+ใช%ศาสตร+ของ
การป;องกันเชิงลึก (Defense-in-Depth) การบริหารจัดการสิทธิ์การเข%าถึงและรหัสผ3าน นโยบาย
ความม่ันคง มาตรการควบคุมตามแบบฉบับศูนย+ความม่ันคงอินเทอร+เน็ต โปรแกรมประสงค+ร%าย การ
บรรเทาภัยจากโปรแกรมโจมตี และการรัดกุมการสื่อสารผ3านเว็บ 
 
CY 4802  โครงงานด�านความม่ันคงไซเบอร� 1  
 (Senior Project in Cyber Security 1)    2 (0-6-0) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 3801 
 เนื้อหา : ข้ันตอนเบ้ืองต%นในการวิเคราะห+เครื่องมือในการวิเคราะห+ระบบ ผังระบบ ตาราง
การตัดสินใจ การศึกษาความเป'นไปได%ของปCญหา การวิเคราะห+ความคุ%มค3าในการลงทุน อินพุท 
เอาท+พุทและการออกแบบวิธีการประมวลผล การทําเอกสาร การนําไปใช%และการประมวลผล การ
พิสูจน+  
 
CY 4803  โครงงานด�านความม่ันคงไซเบอร� 2  
 (Senior Project in Cyber Security 2)    1 (0-3-0) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 4802 
 เนื้อหา : ข้ันตอนระดับสูงในการวิเคราะห+ เครื่องมือในการวิเคราะห+ระบบ ผังระบบ 
ตารางการตัดสินใจ การศึกษาความเป'นไปได%ของปCญหา การวิเคราะห+ความคุ%มค3าในการลงทุน อินพุท
และเอาท+พุท และการออกแบบวิธีการประมวลผล การทําเอกสาร การนําไปใช%และการประมวลผล 
การพิสูจน+ การออกแบบในระดับสูง 
 
CY 4902  การวิเคราะห�เครือข�ายสังคมออนไลน� (Social Network Analysis)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : MA 2005 
 เนื้อหา : การทํา Social listening คณิตศาสตร+สําหรับการวิเคราะห+โซเชียลเน็ตเวิร+ค 
สถิติสําหรับการวิเคราะห+เน็ตเวิร+ค การวิเคราะห+โครงสร%างและความเชื่อมโยงของโหนดในเน็ตเวิร+ค 
การตรวจสอบความสัมพันธ+แบบ กลุ3มคน และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข%อง 
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CY 5405  การวิเคราะห+มัลแวร+และซอฟท+แวร+ประสงค+ร%าย (Malware Analysis)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 4404 
 เนื้อหา : ตรรกศาสตร+ พีชคณิต การวิเคราะห+ท้ังแบบ Static และ Dynamic การสร%าง
แล็บสําหรับศึกษามัลแวร+ การวิเคราะห+โครงสร%างของมัลแวร+ การทํา Fingerpriting การคอมไพล+ 
Library ใช% Emulator Debugger และ Sandbox ต3าง ๆ 
 
CY 5507  การรักษาความม่ันคงไซเบอร�ภายในองค�กรขนาดใหญ�  
 (Cyber Security for Enterprise)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 3403 
 เนื้อหา : การวางแผนการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร+ในระดับองค+กร การตรวจสอบ
ระดับความพร%อมขององค+กรในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร+ การออกแบบและวางแผนการพัฒนา
ระดับความตระหนักรู% ของภัยคุกคามทางไซเบอร+  และการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากลของ ISO/IEC 27000 และการปฏิบัติการข3าวสารด%านไซเบอร+ท่ีสําคัญและส3งผล
กระทบต3อองค+กร 

กลุ�มวิชาเลือก 
CS 5903  เทคโนโลยีส่ือระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�   
 (Remote Sensing and GIS)    3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย+ผู%สอน 
 เนื้อหา : ศึกษาหลักการพ้ืนฐาน และรูปแบบของข%อมูลและเครื่องวัดต3าง ๆ ท่ีใช%ใน
เทคโนโลยีสื่อสารระยะไกล รายละเอียดของเครื่องมือ วิธีการประมวลผล และการวิเคราะห+ข%อมูลจาก
เซนเซอร+ต3าง ๆ รวมถึงการแนะนําอย3างคร3าว ๆ ของการใช%แอพพลิเคชั่นในการประมวลผลและการ
วิเคราะห+ข%อมูลจากเซนเซอร+ท่ีหลากหลาย รวมท้ังการเรียนรู%เก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร+ 
ความรู%พ้ืนฐานของแอพพลิเคชั่นและวิธีใช%สําหรับการประมวลผลข%อมูล ท่ีใช%เทคโนโลยีสื่อสาร
ระยะไกลด%วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร+ และศึกษาตัวอย3างของกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึน ท้ังในเรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร+  
 
CS 5904  ไอโอทีเบ้ืองต�น (Introduction to Internet of Things)    3 (2-2-5) 

   วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
   เนื้อหา : การใช%งานอินเทอร+เน็ตเพ่ือเชื่อมต3ออุปกรณ+ไฟฟ;าหรืออุปกรณ+อิเล็กทรอนิกส+ 

การอ3านค3าจากเซ็นเซอร+ชนิดต3าง ๆ การควบคุม การแสดงผลการทํางานผ3านเครือข3ายอินเทอร+เน็ต 
และการออกแบบระบบท่ีสามารถทํางานอัตโนมัติได% พร%อมท้ังกรณีศึกษาและตัวอย3างการประยุกต+ใช%
งาน 
 
CS5916 การบริหารจัดการบ๊ิกดาต�า (Big Data Management)     3 (2-2-5) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CS 2302 
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เนื้อหา : ข%อมูลแบบโครงสร%างและไม3มีโครงสร%าง (Structured and unstructured data) 
การออกแบบข%อมูล (Data modeling) การนําเข%าข%อมูล (Data Ingestion) การตรวจสอบคุณภาพ
ข%อมูล (Data quality) การทําความสะอาดข%อมูล (Data cleansing) การทํา ETL การทําบริการ
ข%อมูล (Data services) เทคโนโลยีและเครื่องมือ ในการบริหารจัดการข%อมูล 
 
CY 5903  ยุทธศาสตร�การทหาร (Strategic Studies)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาความรู%พ้ืนฐานด%านความม่ันคง ยุทธศาสตร+ ยุทธการ และยุทธวิธี ทฤษฎี
และหลักการท่ีใช%เป'นพ้ืนฐานในการวิเคราะห+ผลกระทบระหว3างสงครามท้ังสามระดับ โดยใช%ปCญหา
ด%านความม่ันคงท่ีเกิดข้ึนจริงเป'นบทเรียนฝFกการเชื่อมโยง 
 
CY 5904  อํานาจของรัฐ (Instruments of National Power)  3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 5903 

เนื้อหา : อํานาจพ้ืนฐานของรัฐ การทูต ข3าวกรอง การทหาร เศรษฐกิจ การเงิน ข3าวสาร การ
บังคับใช%กฎหมาย สังคม และไซเบอร+ การเรียนรู%สภาพแวดล%อมภายในและภายนอกประเทศ 
วิเคราะห+และเชื่อมโยงการปฏิบัติในระดับยุทธวิธีให%สอดคล%องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร+ของ
ผู%บังคับบัญชาเพ่ือให%ภารกิจประสบความสําเร็จและเกิดประโยชน+สูงสุด  

 
CY 5905  หัวข�อสัมมนาความม่ันคงไซเบอร�  
 (Cyber Security Seminar)         3 (3-0-6) 

   วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย+ผู%สอน 
   เนื้อหา : หัวข%อในการศึกษาทางด%านวิทยาการคอมพิวเตอร+ท่ีเป'นประโยชน+เพ่ิมเติมจาก

วิชาท่ีได%ศึกษามาแล%ว อาจเป{ดสอนตามความเหมาะสม หรือตามความต%องการของกองทัพบก 
 
CY 5906  หัวข�อพิเศษความม่ันคงไซเบอร�  
 (Special Topics in Cyber Security)        3 (3-0-6) 

   วิชาพ้ืนฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย+ผู%สอน 
   เนื้อหา : การประยุกต+ใช%ความรู%ต3าง ๆ ในสาขาท่ีศึกษามา ประกอบกับเทคนิคข้ันสูง เพ่ือ

พัฒนางานอย3างเป'นระบบอาจเป{ดสอนในลักษณะโครงงานวิจัยและพัฒนางานตามความเหมาะสม
หรือตามความต%องการของกองทัพบก 
CY 5907  การปฏิบัติการข�าวสาร (Information Operation)   3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : CY 3301 
 เนื้อหา : การใช%งานโปรแกรมตัดต3อวิดีโอ โปรแกรมแต3งรูป การสร%างโปสเตอร+หรือแผ3น
พับ การออกแบบและผลิตสื่อ หลักการสื่อการ การเลือกผู%รับสารแบบเจาะจง การนําเสนอ เทคนิค
การใช%สีเพ่ือดึงดูด และการแปรผลข%อมูลเป'นรูปภาพ 
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กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปqดสอนให�กองวิชาอ่ืน 
 
MA 2003  แคลคูลัส 3 (Calculus 3)     3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ  : MA 1002 
 เนื้อหา : ฟCงก+ชันค3าเวกเตอร+และการประยุกต+ ปริพันธ+หลายชั้นและการประยุกต+ ปริพันธ+
ตามเส%นและการประยุกต+ แคลคูลัสของฟCงก+ชันเวกเตอร+ และความรู%เบ้ืองต%นของสมการเชิงอนุพันธ+
และการประยุกต+ 
 
MA 2004 สมการเชิงอนุพันธ� (Differential Equation)     3 (3-0-6) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : MA 2003 
 เนื้อหา : สมการเชิงอนุพันธ+เชิงเส%นสามัญ สมการเชิงอนุพันธ+เชิงเส%นไม3เอกพันธ+อันดับ
หนึ่งและอันดับสองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป'นค3าคงท่ีและสัมประสิทธิ์ไม3เป'นค3าคงท่ี สมการเชิงอนุพันธ+เชิง
เส%นอันดับสามและอันดับสูงกว3าท่ีมีสัมประสิทธิ์เป'นค3าคงท่ี การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ+เชิง
เส%นโดยการแปลงของลาปลาซและการแปลงของฟูริเยร+ วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ+และ
การประยุกต+ของสมการเชิงอนุพันธ+ทางวิศวกรรม 
 
MA 2007  หลักสถิติ (Principles of Statistic)        3 (3-0-6) 

    วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ความหมาย ขอบเขตและประโยชน+ของสถิติ สถิติท่ีใช%ในชีวิตประจําวัน ข้ันตอน
ในการใช%สถิติเพ่ือการตัดสินใจ การเก็บรวบรวมข%อมูล หลักเบ้ืองต%นของการสํารวจตัวอย3าง การ
วิเคราะห+ข%อมูลเบ้ืองต%น การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงแบบปCวซอง และการแจกแจงแบบ
ปกติ ประชากรและตัวอย3าง การประมาณค3าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห+ความแปรปรวน
แบบทางเดียว ความถดถอยและสหสัมพันธ+เชิงเส%นอย3างง3าย 
 
CS 2201  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร� (Computer Programming)     3 (3-0-6) 
  วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
  เนื้อหา : โครงสร%างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร+ ความรู%เบ้ืองต%นเก่ียวกับการประมวลผล
ข%อมูลด%วยภาษาระดับสูง การศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร+ด%วยภาษาระดับสูง หัวข%อ
ประกอบด%วย การศึกษาโครงสร%างของโปรแกรม การพิจารณาปCญหาเพ่ือทําการเขียนผังงาน และ
ข้ันตอนวิธีการแก%ปCญหา การเขียนโปรแกรมอย3างมีระบบและเป'นโครงสร%าง ตัวแปร ค3าคงท่ี ประโยค
เง่ือนไข ประโยควนซํ้า ฟCงก+ชัน อาเรย+ และตัวชี้ 
 
CS 3002  การประยุกต�ใช�คอมพิวเตอร�สําหรับวิทยาศาสตร�       3 (3-0-6) 
 (Computer for Application in Science) 
 วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
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 เนื้อหา : ศึกษาพ้ืนฐานเก่ียวกับ ระบบเครือข3ายคอมพิวเตอร+และฐานข%อมูล การ
ประมวลผลข%อมูล การสื่อสารข%อมูล ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร+ การนําเสนอสารสนเทศ 
การประยุกต+ใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค%นข%อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ฝFก
การใช%โปรแกรมสําเร็จรูปหรือเขียนโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห+การแก%ปCญหาทาง
วิทยาศาสตร+ 
  
กลุ�มวิชาทหาร (คําอธิบายรายวิชา) 
 
MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military Science 1) 3 (2-2-5) 
 กองทัพบกและเหล�าทหาร  
             (Organization of the Royal Thai Army and Army Branches) 

ศึกษาเก่ียวกับภารกิจ การจัดส3วนราชการ และเหล3าทหารของกองทัพบก  บทบาทและ
พันธกิจของเหล3าทหารของกองทัพบก  ท้ังในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงท่ีต้ังของหน3วยทหาร 
และความรู%เบ้ืองต%นของเหล3าทหารของกองทัพบก 
 การติดต�อส่ือสาร (Communications)  

    ศึกษาเก่ียวกับ หลักการเบ้ืองต%นของการติดต3อสื่อสาร การปฏิบัติงานของศูนย+ข3าว การ
รักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร ระเบียบการวิทยุโทรศัพท+ หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การสื่อสาร
ประเภทสาย การสื่อสารประเภทวิทยุ 
 ช�างสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย (Sapper,  Explosives and Demolitions) 
 ศึกษาหลักการเบ้ืองต%นเก่ียวกับ ป;อมสนาม การเลือกท่ีม่ันและท่ีต้ังอาวุธเร3งด3วน ท่ีต้ัง
อาวุธแบบประณีต คู การสร%างคูและการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร%างเครื่องกีดขวาง
ต3อต%านบุคคล เครื่องกีดขวางต3อต%านยานเกราะ การพรางบุคคล ป;อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ท่ีพัก
แรม ท่ีตั้งกองบัญชาการและตําบลส3งกําลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด 
คุณลักษณะและการทํางานของทุ3นระเบิดและกับระเบิดการติดต้ังและการรื้อถอนกับระเบิด การตรวจ
ค%นและการรื้อถอนทุ3นระเบิดหรือกับระเบิด และการผ3านสนามทุ3นระบิด 
 อาวุธประจํากาย (Individual Weapon System) 
 ฝFกและศึกษาเก่ียวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะท่ัวไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการ
ทํางานและการใช%งาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบํารุง การแก%ไข
เหตุติดขัด การใช%ศูนย+ การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย+ การต้ังศูนย+รบ 
ท3ายิง ของอาวุธประจํากายและอาวุธเพ่ือความมุ3งหมายพิเศษ และการยิงป�นด%วยกระสุนจริง 
 ฝFกและศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะและส3วนสําคัญ ขีดความสามารถและการใช% ลักษณะใน
การทํางานของลูกระเบิดขว%างและพลุสัญญาณ หลักพ้ืนฐานการฝFกการขว%างลูกระเบิดขว%าง 
 การปฐมพยาบาลและสุขศาสตร�ทหาร 
 (Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and  Military Hygiene)  
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 ศึกษาเก่ียวกับสุขศาสตร+ทหารท่ีจําเป'น สําหรับการใช%ชีวิตประจําวันและในสนามรบ 
อย3างปลอดภัยจากเชื้อโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต3าง ๆ ตลอดจนสามารถช3วยเหลือเบ้ืองต%น
ให%กับตนเองและเพ่ือนทหารท่ีอยู3ในสนามรบได% 

 
MS 1002  วิชาทหาร 2 (Military Science 2)    3 (2-2-5) 
 การข�าวเบ้ืองต�น (Basic Military Intelligence)  
               ศึกษาเก่ียวกับ การรักษาความปลอดภัยแห3งชาติ การรักษาความลับของทางราชการ  การ
รักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล  เอกสาร  สถานท่ี  การปฏิบัติเม่ือเกิดการละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัย  และการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการดําเนินการรับ-ส3งข3าว  
    แผนท่ี (Land Navigation)  
              ศึกษาเก่ียวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณ+ต3าง ๆ ในแผนท่ี ระบบกริดทางทหาร 
และวิธีการอ3านค3าพิกัด สัญลักษณ+ทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค 
การฝFกวิเคราะห+ภูมิประเทศบนแผนท่ีประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติกและการใช%งาน
ประกอบแผนท่ี การเดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบต3าง ๆ การใช%แผนท่ีและเข็มทิศประกอบภูมิ
ประเทศ การเดินแผนท่ีประกอบภูมิประเทศ การกําหนดจุดท่ีอยู3ของตนเองและท่ีหมาย เครื่องหมาย
ทางทหาร แผ3นบริวาร การศึกษาเครื่องมือท่ีทันสมัยเพ่ือใช%ในการหาพิกัดด%วยดาวเทียม 
 บุคคลทําการรบและการฝ�กทางยุทธวิธี (Soldier Combat Skills and Tactics) 
 ฝFกและศึกษาเก่ียวกับการเคลื่อนท่ี การพรางและการสร%างท่ีม่ันรบ การรายงานข3าวสาร
และการจําแนกอาวุธยุทโธปกรณ+ฝ>ายเราและฝ>ายข%าศึก บุคคลทําการรบในเวลากลางวันและกลางคืน 
การฝFกบุคคลเบ้ืองต%นทางยุทธวิธี หน%าท่ีเฉพาะทางเทคนิค 
 สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร� 
 (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Warfare)  
 ศึกษาเก่ียวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางด%าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร+ (คชรน.) มี
ความรู%ในด%านการป;องกันทางการแพทย+ การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน. และ อาวุธเพลิง 
 การปฏิบัติการข�าวสารเบ้ืองต�น 
 (Principle of Information Operation) 
 ศึกษาเก่ียวกับนิยามและองค+ประกอบของ การปฏิบัติการข3าวสาร พ้ืนฐานด%านการข3าว
และวงรอบ  ข3าวกรอง การปฏิบัติการข3าวสารต3อภัยคุกคามรูปแบบใหม3ในยุคดิจิทัล มีความรู% ความ
เข%าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติการข3าวสาร 
 
MS 2003 วิชาทหาร 3 (Military Science 3)    3 (2-2-5) 
             อาวุธประจําหน�วย หลักยิงและการตรวจการณ�  
             (Unit Weapon Systems and Fire Control) 

 ฝFกและศึกษาเก่ียวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะท่ัวไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการ
ทํางานและการใช%งาน  ประเภทและชนิดของกระสุน  การถอดประกอบ  การปรนนิบัติบํารุง การ
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แก%ไขเหตุติดขัด การฝFกใช%กล%องเล็งและเครื่องเล็ง การฝFกหน%าท่ีพลประจําป�นและพลประจําเครื่องยิง
ของอาวุธประจําหน3วย และอาวุธต3อสู%รถถัง 

 ป�นใหญ�สนามและป�นใหญ�ต�อสู�อากาศยาน 
    (Field Artillery and Air Defense Artillery) 

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติและบทบาทของทหารป�นใหญ3 คุณลักษณะของทหารป�นใหญ3สนาม 
การจัดหน3วยทหารป�นใหญ3ในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารป�นใหญ3สนาม การจัดทหารป�น
ใหญ3สนามเข%าทําการรบ การบังคับบัญชาและการควบคุม การตรวจการณ+ของทหารป�นใหญ3และศัพท+
ท่ีใช%ในส3วนยิง 
               ภารกิจและการจัดหน3วยทหารป�นใหญ3ต3อสู%อากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุม
บังคับบัญชาของหน3วยทหารป�นใหญ3ต3อสู%อากาศยาน ระบบป;องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย 
ศูนย+ต3อสู%ป;องกันภัยทางอากาศกองพันทหารป�นใหญ3ต3อสู%อากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณ+ป�นใหญ3
ต3อสู%อากาศยานของกองทัพบกไทย ระบบเรดาห+ในการป;องกันภัยทางอากาศของกองพลทหารป�น
ใหญ3ต3อสู%อากาศยาน และอาวุธนําวิถีต3อสู%อากาศยาน 
 
MS 2004 วิชาทหาร 4 (Military Science 4)    3 (2-2-5) 
 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู� (Infantry Rifle Squad Tactics)  

 ศึกษาเก่ียวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล3าทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ 
ระเบียบการนําหน3วยและการออกคําสั่งในระดับหมู3ป�นเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ (OCOKA) และ
แง3คิดทางทหาร (METT-T) การฝFกทําการรบ หมู3และหมวดป�นเล็กในการรบข้ันพ้ืนฐาน การ
ปฏิบัติงานร3วมกับเฮลิคอปเตอร+ 
 ทหารม�าและการใช�อาวุธยุทโธปกรณ�   
 (Cavalry and Weapon Systems Employment) 

 ศึกษาเก่ียวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบ3งประเภท คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และ
หลักนิยมของเหล3าทหารม%า การจัดกองพลทหารม%า  กรมทหารม%ามาตรฐาน กองพันทหารม%ารถถัง 
กองพันทหารม%าบรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารม%าลาดตระเวน รวมท้ัง ศึกษาเก่ียวกับ
คุณลักษณะ ขีดความสามารถของยานรบในเหล3าทหารม%า การข่ีม%าเบ้ืองต%น หลักยิงและตรวจการณ+ 
พลประจํารถถัง และอาวุธต3อสู%รถถังขนาดกลาง 

 จิตวิทยาการส่ือสารเพ่ือการปฏิบัติการข�าวสาร  
 (Psychology communication for information operation) 
 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติการ

ข3าวสาร จิตวิทยากับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย+  อิทธิพลของจิตวิทยาท่ีมีต3อการสื่อสารและการ
ปฏิบัติการข3าวสารการประยุกต+ใช%จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติการข3าวสาร  

 
MS 3005 วิชาทหาร 5 (Military Science 5)    3 (2-2-5) 
 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle Platoon Tactics)  
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 ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัดหน3วยของหมวดป�นเล็ก  และ หมวดเครื่องยิงลูกระเบิด
ขนาด 60 มิลลิเมตร ในกรอบของกองร%อยอาวุธเบา ระเบียบการนําหน3วยและคําสั่งยุทธการระดับ
หมวดป�นเล็ก  การแก%ไขปCญหาในภูมิประเทศจําลอง การรบด%วยวิธีรุก การรบด%วยวิธีรับ การรบด%วย
วิธีร3นถอย ทหารราบยานเกราะ การปฏิบัติงานร3วมกับเฮลิคอปเตอร+ การลาดตระเวน   
             ประวัติศาสตร�การสงครามสากล (Tnternational History of the Military Art)  
                ศึกษาเก่ียวกับวิชาประวัติศาสตร+การสงครามสากล  พระเจ%าอเล็กซานเดอร+มหาราช  แม3ทัพฮัน
นิบาล แม3ทัพจูเลียสซีซ3าร+ จักรพรรดิเจงกิสข3าน พระเจ%าเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโปเลียนโปนา
ปาร+ด สงครามโลกครั้งท่ี 1 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามเกาหลี สงครามอ3าวเปอร+เซีย การปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพร3วมกับสหประชาชาติ 
 การรู�เท�าทันส่ือและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 

 ศึกษาเก่ียวกับ นิยาม องค+ประกอบ และความสําคัญของการรู%เท3าทันสื่อ ความสัมพันธ+
ระหว3างการรู% เท3าทันสื่อและการรู%เท3าทันสารสนเทศ ประโยชน+ของการรู%เท3าทันสื่อและสารสนเทศใน
งานการปฏิบัติการข3าวสาร และยุทธศาสตร+สําหรับการสื่อสารของประชาชนด%วยเทคโนโลยีการ
สื่อสารยุคใหม3 
 
MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science 6)    3 (2-2-5) 
 ยุทธวิธีทหารม�าระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics)  
 ศึกษาเก่ียวกับ  หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวดทหารม%า ท้ัง 3 ประเภท ได%แก3 
ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง, หมวดทหารม%าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารม%าลาดตระเวน ในการเข%า
ตี ต้ังรับ และร3นถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารม%าลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวัง
ป;องกัน และเฝ;าตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติของกองร%อยชุดรบ 
 ภูมิศาสตร�ทหาร (Military Geography) 
  ศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติ  ซ่ึงจะมีผลกระทบต3อการ
ปฏิบัติการทางทหาร รวมท้ังสภาพแนวพรมแดนในพ้ืนท่ีของแต3ละกองทัพภาค และช3องทางท่ีสําคัญ
ตามแนวชายแดนท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ%าน 
 ประวัติศาสตร�การสงครามไทย (Thai History of the Military Art)  
 ศึกษาเก่ียวกับความเป'นมาของชนชาติไทยและการทหารยุคต3าง ๆ ยุทธศาสตร+และ
ยุทธวิธีของไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร+ หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร ศาสตราวุธใน
กองทัพบกไทย หลักการรบ ตําราพิชัยสงคราม และการสงครามครั้งสําคัญ ๆ ของไทย การเสีย
ดินแดน ประวัติบุคคลสําคัญ แม3ทัพนายกอง การดําเนินกลยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะ
ของสงคราม การพัฒนายุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณ+ ตลอดจนแนวความคิดในการทําสงครามของ
นักรบในอดีต  
 
MS 4007 วิชาทหาร 7 (Military Science 7)    3 (2-2-5) 
 เหล�าสนับสนุนการรบ (Combat Support Branches) 
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 ศึกษาเก่ียวกับภารกิจทางยุทธวิธีของป�นใหญ3สนาม และการจัดป�นใหญ3สนามเข%าทําการ
รบ ภารกิจทางยุทธวิธีของ ป�นใหญ3ต3อสู%อากาศยานและการจัดหน3วย ป�นใหญ3ต3อสู%อากาศยานของ 
กองทัพบกไทย การปฏิบัติการของทหารช3างในการสนับสนุนการรบด%วยวิธี รุก รับ ร3นถอย และการ
จัดหน3วยของทหารช3าง และมีความรู%ในเรื่องกองพันทหารสื่อสารกองพล กองพันทหารสื่อสารกองทัพ
ภาค หลักนิยมการสื่อสาร และการปฏิบัติการสื่อสารทางยุทธวิธีของกองพล การสนับสนุนทางการ
สื่อสาร 
 เหล�าสนับสนุนการช�วยรบรบ (Combat Service Support Branches) 
 ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารขนส3ง และทหารสารวัตร ใน
เรื่องภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ คุณลักษณะอาวุธยุทโธปกรณ+ และบทบาทของเหล3า 
 การปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations Branch) 
 ศึกษาเก่ียวกับ สภาพแวดล%อมทางยุทธศาสตร+ หลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการพิเศษ ปCจจัยท่ีมี
ผลกระทบต3อการปฏิบัติการของหน3วยรบพิเศษ บทบาทของหน3วยรบพิเศษ สงครามนอกแบบ การ
ป;องกันและการปราบปรามการก3อความไม3สงบ การต3อต%านการก3อการร%าย การปฏิบัติการจิตวิทยา 
ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ และการควบคุมและบังคับบัญชาของหน3วยรบพิเศษ 
 ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน�วยงานความม่ันคง 
 (Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Organizations) 
 ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัด โครงสร%างกองทัพเรือ ศูนย+ปฏิบัติการกองทัพเรือและ
ภารกิจ การจัด โครงสร%างกองทัพอากาศ ศูนย+ปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมท้ังการดําเนินงานของ
หน3วยงานด%านความม่ันคงอ่ืน ๆ 

 การปฏิบัติการข�าวสารและสงครามลูกผสม  
 (Information operation & Hybrid warfare)   

 ศึกษาเก่ียวกับ นิยามและองค+ประกอบของสงครามลูกผสม ความสําคัญและความสัมพันธ+
ของ 3 องค+ประกอบสําคัญของสงครามลูกผสม กรอบการวิเคราะห+สถานการณ+ท่ีเข%าข3ายเป'นสงคราม
ลูกผสม การประยุกต+ใช%กรอบการวิเคราะห+สงครามลูกผสมเพ่ือใช%ในการปฏิบัติการข3าวสาร และ
ความสัมพันธ+ระหว3างสงครามลูกผสมกับความม่ันคง 
 
MS 4008 วิชาทหาร 8 (Military Science 8)    3 (2-2-5) 
 ฝ�ายอํานวยการ (Staff Study) 
 ศึกษาเก่ียวกับ การจัดและการดําเนินงานของฝ>ายอํานวยการในระดับกองพัน หน%าท่ีและ
ความรับผิดชอบของฝ>ายอํานวยการทุกสายงาน การบันทึกและการปฏิบัติต3อหนังสือราชการ เพียงพอ
ให%สามารถทํางานประสานระหว3าง หมวด กองร%อย กองพันได% 
 ความม่ันคง (Security) 
 ศึกษาเก่ียวกับความม่ันคง ความหมายและองค+ประกอบของความม่ันคงแห3งชาติ องค+กร
ท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ พลังอํานาจ และผลประโยชน+แห3งชาติ นโยบายความม่ันคงแห3งชาติ 
ความสัมพันธ+ระหว3างความม่ันคงแห3งชาติกับยุทธศาสตร+ชาติ และยุทธศาสตร+ทหาร ภัยคุกคามต3อ
ความม่ันคงในรูปแบบต3าง ๆ หลักการและการดําเนินงานของการต3อสู%เบ็ดเสร็จ ทราบถึงหลักการ
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม3 และการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดําริพอเพียง โดย
สามารถนํามาประยุกต+ใช%เพ่ือเป'นแนวทางในการรับราชการ 
 การเขียนและบรรยายสรุปทางทหาร (Military Briefing and Writing) 
 ศึกษาเก่ียวกับความมุ3งหมาย  การทําโครงร3างการบรรยายสรุป  แนวทางการเขียน  และการ
บรรยายสรุปทางทหาร การบรรยายสรุปข3าวสาร การบรรยายสรุปข%อตกลงใจ การบรรยายสรุปภารกิจ  การ
บรรยายสรุปของฝ>ายอํานวยการ และเทคนิคการบรรยายสรุป  
 
MS 5009 วิชาทหาร 9 (Military Science 9)    3 (2-2-5) 
 การส�งกําลังบํารุง (Logistics) 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักพ้ืนฐาน และ นโยบายการส3งกําลังบํารุงของกองทัพบกไทยในปCจจุบัน 
ภารกิจ การจัดหน3วยส3งกําลังบํารุงในกองทัพบกไทยโดยสังเขป  ระเบียบ  คําสั่ง  ท่ีเก่ียวข%องกับการส3งกําลัง
บํารุงท่ีต%องใช%ปฏิบัติในระดับกองพันทหารราบ แนวทางการปฏิบัติของผู%บังคับหมวด ในเรื่องการส3งกําลัง
บํารุง  การส3งกําลังบํารุงในสถานการณ+รบต3าง ๆ และขบวนสัมภาระ 
 การต�อต�านสงครามลูกผสมจากการวิเคราะห�ปzจจัยด�านความม่ันคง  
 (Countering Hybrid Warfare: MPECI analysis) 
 ศึกษาเก่ียวกับ นิยาม แนวคิดเก่ียวกับปCจจัยด%านความม่ันคงด%าน การทหาร การเมือง พลเรือน 
เศรษฐกิจ และข%อมูลข3าวสาร หลักการวิเคราะห+ปCจจัยด%านความม่ันคง การวิเคราะห+และการประยุกต+ใช%
หลักการต3อต%านสงครามลูกผสม ในกรณีศึกษาเก่ียวกับสงครามลูกผสมท้ังในประเทศและต3างประเทศด%วย
ปCจจัยด%านความม่ันคง ท้ังในประเทศและต3างประเทศ 
 หน�วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics) 
 ศึกษาเก่ียวกับชุดปฏิบัติการขนาดเล็กของหน3วย มีความเข%าใจในการดําเนินการ วิธีการ
ปฏิบัติ และข้ันการปฏิบัติการพิเศษ เม่ือได%รับมอบภารกิจจากหน3วยเหนือได%อย3างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับภารกิจ 
 ระเบียบงานสารบรรณ และสิทธิกําลังพล (Adjutant General Basics) 
 ศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ ประเภทงานหนังสือราชการ การเก็บ
รักษา ยืม และทําลายหนังสือราชการ การจัดทําหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และชั้นความลับ 
การร3างและบันทึกหนังสือราชการ การสําเนาและแจกจ3าย สิทธิของกําลังพลด%านการเงิน การเบิก – 
จ3ายเงิน สวัสดิการของรัฐ และ การเบิก – จ3ายเงินอ่ืน 
 
MS 5010 วิชาทหาร 10 (Military Science 10)    5 (3-4-8) 
 การศึกษาความรู�ของเหล�าทหาร (Army Branches) 
 การฝFกและศึกษาความรู%พ้ืนฐานของเหล3า ทหารราบ ทหารม%า ทหารป�นใหญ3 ทหารช3าง ทหาร
สื่อสาร ทหารขนส3ง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการข3าว และทหารแผนท่ี เพ่ือใช%
เป'นความรู%พ้ืนฐานเบ้ืองต%นในการรับราชการในเหล3าท่ีเลือกรับราชการ             
 
MS 5011 วิชาทหาร 11 (Military Science 11) 2 สัปดาห� 
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 การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีกองทัพภาค (Study Visit to Army Areas) 
 การศึกษาดูงานในหน3วยระดับกองทัพภาค และหน3วยข้ึนตรงของกองทัพภาค  ท้ังหน3วยในท่ีต้ัง
ปกติ หน3วยท่ีปฏิบัติราชการสนาม หน3วยส3วนภูมิภาค และหน3วยส3งกําลังบํารุง  รวมถึงการศึกษาดูงานของ
เหล3าทัพอ่ืน ท้ังกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน3วยงานราชการ รวมถึงสถานท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 
 

แนวสังเขปกระบวนวิชาในภาคการฝ�ก 
FT 1101 การฝ�กภาคสนาม 1 (Field Training 1) 
            การฝ�กการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร�ทหาร 
            (TCCC and Military Hygiene Training) 1 สัปดาห� 

   ฝFกและศึกษาเก่ียวกับสุขศาสตร+ทหารท่ีจําเป'น สําหรับการใช%ชีวิตประจําวันและในสนามรบ 
อย3างปลอดภัยจากเชื้อโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต3าง ๆ ตลอดจนสามารถช3วยเหลือเบ้ืองต%นให%กับ
ตนเองและเพ่ือนทหารท่ีอยู3ในสนามรบได% 
            การฝ�กการป�องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร� (CBRN warfare Training) 1 สัปดาห� 

  ฝFกและศึกษาเก่ียวกับ  อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร+  ฝFกความเชื่อม่ันในการใช%หน%ากาก
และยุทธภัณฑ+ป;องกัน การตรวจสารเคมี และการปฐมพยาบาลในสภาวะ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร+ และ
อาวุธเพลิง 
            การฝ�กการติดต�อส่ือสาร (Communications Training) 1 สัปดาห� 
            ฝFกและศึกษาเก่ียวกับ การปฏิบัติงานของศูนย+ข3าว การใช%และการรับ-ส3งข3าวทางวิทยุสนาม 
การใช%และการรับ-ส3งข3าวทางโทรศัพท+สนาม การต3อสายและการวางสายโทรศัพท+สนาม 
            การฝ�กช�างสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย  
            (Sapper  Explosives and Demolition Training) 2 สัปดาห� 

  ฝFกและศึกษาหลักการเบ้ืองต%นเก่ียวกับ ป;อมสนาม การเลือกท่ีม่ันและท่ีต้ังอาวุธเร3งด3วน 
ท่ีตั้งอาวุธแบบประณีต คู การสร%างคู และการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร%างเครื่องกีดขวาง
ต3อต%านบุคคล เครื่องกีดขวางต3อต%านยานเกราะ การพรางบุคคล ป;อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ท่ีพัก
แรม ท่ีตั้งกองบัญชาการและตําบลส3งกําลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด 
คุณลักษณะและการทํางานของทุ3นระเบิดและกับระเบิด การติดต้ังและการรื้อถอนกับระเบิดการตรวจ
ค%นและการรื้อถอนทุ3นระเบิดหรือกับระเบิด และการผ3านสนามทุ3นระบิด 

 
  การฝ�กยิงอาวุธประจํากาย (Individual Weapon System Training) 2 สัปดาห�       
  ฝFกและศึกษาเก่ียวกับ ระบบการทํางานและการใช%งาน เทคนิคการยิงป�นและการยิงป�น

ทํานองรบ การฝFกพลแม3นป�น (การฝFกยิงป�นเพ่ือบันทึกผลและจัดชั้นคุณวุฒิ) และการฝFกยิงป�นด%วย
กระสุนจริง ของอาวุธประจํากาย และอาวุธเพ่ือความมุ3งหมายพิเศษ การใช%และขว%างลูกระเบิดขว%าง 
และการใช%พลุสัญญาณ         

  การฝ�กบุคคลทําการรบและการฝ�กทางยุทธวิธี  
  (Soldier Combat Skills and Tactics Training) 3 สัปดาห�   
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  การฝFกและศึกษาเก่ียวกับ การรายงานข3าวสาร  การตรวจการณ+  และการค%นหาเป;าหมาย 
การฝFกบุคคลทําการรบ และการปฏิบัติเม่ืออยู3ภายใต%การยิงด%วยอาวุธเล็งตรงและอาวุธวิถีโค%ง  การผ3าน
หรือการอ%อมผ3านเครื่องกีดขวาง  การเลือกและการดัดแปลงท่ีม่ันสู%รบ  หลักการพราง  การใช%และการ
รับส3งข3าวทางวิทยุสนาม และโทรศัพท+สนาม การเคลื่อนท่ีในเวลากลางวันและกลางคืน  รูปขบวนของ
ชุดยิงและหมู3ป�นเล็ก  การใช%ทัศนสัญญาณ  การใช%ภูมิประเทศจําลอง  การจัดรูปขบวนและการควบคุม
การเคลื่อนท่ีของชุดยิง  การยิงป�นทางยุทธวิธีเป'นบุคคล  คู3บัดด้ีและชุดยิง  ชุดยิงในการเฝ;าตรวจและ
สนับสนุนด%วยการยิง  ชุดยิงในการดําเนินกลยุทธ+  ชุดยิงในการลาดตระเวนและการระวังป;องกัน  ชุดยิงนํา
ลาดตระเวนต3อต%าน IED  ชุดยิงปฏิบัติการโจมตีและชุดยิงตะลุมบอน ชุดยิงเม่ือปะทะกับข%าศึกและชุดยิง
ตอบโต%การปะทะ  ชุดยิงเม่ือถูกซุ3มโจมตีและชุดยิงต3อต%านซุ3มโจมตี  ชุดยิงกวาดล%างสนามเพลาะและ
การทําลายบังเกอร+  ชุดยิงเข%าสู3อาคาร  ตรวจค%นและกวาดล%างภายในอาคาร     

 
FT 2102 การฝ�กภาคสนาม 2 (Field Training 2) 
            การฝ�กยิงอาวุธประจําหน�วย หลักยิงและตรวจการณ�  
            (Unit Weapon Systems and Fire Control Training) 2 สัปดาห� 
            ฝFกและศึกษาเรื่องหลักยิงและตรวจการณ+ (หลักยิงป�นกล หลักยิงอาวุธวิธีโค%ง) การร%องขอ
และการปรับการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดและป�นใหญ3สนาม (การฝFกเครื่องยิงลูกระเบิดอัดอากาศในสนาม
ย3นระยะ และเครื่องช3วยฝFกเทคโนโลยีชั้นสูง) อาวุธต3อสู%รถถัง การใช%และการฝFกยิงป�นด%วยกระสุนจริง
ของอาวุธประจําหน3วย 
 การฝ�กทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู� 
  (Infantry Rifle Squad Tactics Training) 4 สัปดาห� 
           การฝFกและศึกษาในเรื่องการเดินทางด%วยแผนท่ีประกอบภูมิประเทศ รูปขบวนทําการรบของ
หมู3ป�นเล็กและการใช%ทัศนสัญญาณ  การเคลื่อนท่ีทางยุทธวิธีของหมู3  เทคนิคการเคลื่อนท่ี การ
กําหนดท่ีต้ังของท่ีตรวจการณ+และการเตรียมท่ีม่ันของอาวุธ  การเลือกท่ีเฝ;าตรวจ ระเบียบการนํา
หน3วย คําสั่งยุทธการ การใช%ภูมิประเทศจําลองประกอบการวางแผน  การควบคุมการยิงของอาวุธใน
อัตราการจัด  การดําเนินกลยุทธ+และการควบคุมการรบของหมู3ป�นเล็ก    แบบฝFกทําการรบของหมู3ป�น
เล็ก หลักการลาดตระเวนของหน3วยระดับหมู3ป�นเล็ก การฝFกการปฏิบัติงานร3วมกับเฮลิคอปเตอร+  การ
ฝFกหมู3ป�นเล็กในการรบข้ันพ้ืนฐานในกรอบของหมวดป�นเล็ก การฝFกเข%าสถานการณ+ในการรบตามแบบ 
            การฝ�กการใช�อาวุธยุทโธปกรณ�ของเหล�าทหารม�า 
            (Cavalry Weapon Systems Employment Training) 1 สัปดาห� 
             ฝFกและศึกษาเก่ียวกับการใช%อาวุธ/ยุทโธปกรณ+ของเหล3าทหารม%า ได%แก3 การฝFกข่ีม%า
เบ้ืองต%น การฝFกขับรถถังและรถสายพาน การฝFกพลประจํารถถัง และการฝFกยิงป�นใหญ3รถถังด%วย
กระสุนจริง 
            การฝ�กป�นใหญ�สนามและป�นใหญ�ต�อสู�อากาศยาน  
            (Field Artillery and Air Defense Artillery Training) 2 สัปดาห�  
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  ฝFกและศึกษาเก่ียวกับหน%าท่ีของกําลังพลในหมู3ตรวจการณ+หน%า ศูนย+อํานวยการยิง และ
ส3วนยิงของหน3วยทหารป�นใหญ3สนาม การยิงป�นใหญ3ด%วยกระสุนจริงในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
การปฏิบัติงานของกองร%อยทหารป�นใหญ3สนามในการปฏิบัติการรบ  

  ฝFกและศึกษาเก่ียวกับหน%าท่ีของกําลังพลในส3วนต3าง ๆ ของหน3วยทหารป�นใหญ3ต3อสู%อากาศ
ยาน  การยิงอาวุธป�นใหญ3ต3อสู%อากาศยานต3อท่ีหมายทางอากาศและทางพ้ืนดิน การปฏิบัติงานของ
กองร%อยทหารป�นใหญ3ต3อสู%อากาศยานในการป;องกันภัยทางอากาศ 
            การฝ�กขับรถยนต�ทหาร  (Military Vehicles Training) 1 สัปดาห� 
            ฝFกและศึกษาเก่ียวกับเครื่องหมายจราจร หลักการเป'นพลขับท่ีดี หลักการปรนนิบัติบํารุง
ยานพาหนะสายขนส3ง การฝFกขับรถเบ้ืองต%น  
 
FT 3103 การฝ�กภาคสนาม 3 (Field Training 3) 
 การฝ�กทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด  
 (Infantry Rifle Platoon Tactics Training) 3 สัปดาห� 
 การฝFกและศึกษาเก่ียวกับ การจัดหน3วย รูปขบวนทําการรบของหมวดป�นเล็ก  ระเบียบการนํา
หน3วย คําสั่งยุทธการ การปฏิบัติเป'นหน3วยเบ้ืองต%นของหมวดป�นเล็ก  การฝFกการปฏิบัติของพวกอาวุธ
ประจําหน3วยในอัตราของหมวด  การติดต3อสื่อสารทางยุทธวิธีของหน3วยระดับหมวดป�นเล็ก การ
วางแผนลาดตระเวน  การลาดตระเวนหาข3าว  การลาดตระเวนรบ การฝFกหมวดป�นเล็กเข%าตีในเวลา
กลางวันและในระหว3างทัศนวิสัยจํากัด การฝFกหมวดป�นเล็กต้ังรับในเวลากลางวันและในระหว3างทัศน
วิสัยจํากัด  การฝFกการปฏิบัติงานร3วมกับเฮลิคอปเตอร+  การฝFกเข%าสถานการณ+นอกท่ีตั้ง 
 การฝ�กทางยุทธวิธีทหารม�าระดับหมวด  
 (Cavalry Platoon Tactics Training) 2 สัปดาห� 
 ฝFกและศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบการนําหน3วย ในการปฏิบัติทาง
ยุทธวิธีในระดับหมวดทหารม%า ท้ัง 3 ประเภท ได%แก3 ยุทธวิธีหมวดรถถัง หมวดทหารม%าบรรทุกยาน
เกราะ และหมวดทหารม%าลาดตระเวน ในการเข%าตี  ต้ังรับ และร3นถอย ยุทธวิธีของหมวดทหารม%า
ลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน  ระวังป;องกัน และเฝ;าตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติของ
กองร%อยชุดรบ 
 การฝ�กหลักสูตรส�งทางอากาศ (Airborne Course)   5 สัปดาห� 
             ฝFกและศึกษาเก่ียวกับ ประวัติทหารพลร3มและหน3วยส3งทางอากาศ คุณลักษณะการทํางาน
ของร3มการบังคับร3ม    การลงพ้ืน    และการกระโดดร3มจากอากาศยานแบบทํางานด%วยสายดึงประจํา
ท่ีทางยุทธวิธีเพ่ือปฏิบัติการรบท้ังในแบบและนอกแบบ ได%อย3างมีประสิทธิภาพ 
 
FT 4104 การฝ�กภาคสนาม 4 (Field Training 4)  
 การฝ�กหลักสูตรการรบแบบจู�โจม (Ranger Course) 10 สัปดาห� 
 ฝFกและศึกษาเก่ียวกับ การพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และความรอบรู%ในการท่ีจะ
นําหน3วยได%ท้ังในภาวะท่ีมีความกดดันและปราศจากความกดดัน ท้ังทางร3างกายและจิตใจ การ
เสริมสร%างความทรหด อดทน เพ่ิมพูนประสบการณ+ ในการปฏิบัติท้ังทางเทคนิค และยุทธวิธีในการนํา
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หน3วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการทางยุทธวิธีพ้ืนฐาน และภายใต%สภาพพิเศษในพ้ืนท่ีป>า  ทะเล ป>าท่ีลุ3ม 
และพ้ืนท่ีป>าภูเขา 
 
FT 5105 การฝ�กภาคสนาม 5 (Field Training 5) 
             การฝ�กการใช�อาวุธในการต�อสู�ระยะประชิด  
             (Close Quarters Combat Training) 1 สัปดาห� 
              ฝFกและศึกษาเก่ียวกับ กฎแห3งความปลอดภัยในการใช%อาวุธ ระบบอาวุธ (ป�นพก ป�นลูก
ซอง ป�นกลมือ ป�นเล็กยาว) การเล็งและการใช%ศูนย+ กายวิภาคศาสตร+และลักษณะอาการบาดเจ็บจาก
อาวุธป�น  การฝFกการใช%อาวุธ และการยิงป�นด%วยกระสุนจริง 
             การฝ�กการปฏิบัติงานของหน�วยเฉพาะกิจ  
 (Task Force Operations Training) 1 สัปดาห� 
              ฝFกและศึกษาเก่ียวกับกิจเฉพาะทหารราบหลัก ๆ ท่ีหน3วยเฉพาะกิจจะต%องนําไปใช%ปฏิบัติ
ทางยุทธวิธีในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต%ซ่ึงประกอบด%วย การต้ังฐานและการคุ%มครองฐานท่ีต้ัง การ
ต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีสําคัญ 
การป{ดล%อมและตรวจค%น การวิเคราะห+พ้ืนท่ีปฏิบัติการ การวางแผนและสั่งการ การลาดตระเวนด%วย
การเดินเท%าและยานยนต+ การสังเกตและการสะกดรอยระหว3างการเคลื่อนท่ี  และการยิงป�นทาง
ยุทธวิธีของหน3วยเฉพาะกิจ (การยิงป�นประกอบการเคลื่อนท่ีและการยิงโจมตีท่ีหมาย) 
              การฝ�กหน�วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics Training) 2 สัปดาห� 
               ฝFกและศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความมุ3งหมาย  ลักษณะ บทบาท และแนวคิดในการ
ใช%หน3วยทหารขนาดเล็กในการรบ การฝFกและการจัดของชุดปฏิบัติการหน3วยทหารขนาดเล็ก บุคคล
ทําการรบ  การลาดตระเวน  การปฏิบัติฉับพลัน  การซุ3มโจมตีและการต3อต%านการซุ3มโจมตี  การตี
โฉบฉวย  ยุทธวิธีต3อต%านกองโจร การสะกดรอย การป{ดล%อมตรวจค%น วัตถุระเบิดและการทําลาย การ
ปฐมพยาบาล การสื่อสาร สมรรถภาพร3างกาย ความพร%อมเป'นบุคคล และเป'นชุดปฏิบัติการ และการ
ยิงป�นทางยุทธวิธีประกอบด%วย  การยิงป�นในสนามทราบระยะ การยิงป�นฉับพลัน การยิงป�นในป>า 
การยิงป�นในเวลากลางคืนการยิงป�นประกอบการเคลื่อนท่ี   และการยิงป�นทํานองรบ 
              การฝ�กปฏิบัติหน�าท่ีในหน�วยทหาร  
              (Cadet Troop Leader Training in Army Units) 4 สัปดาห� 
การฝFกปฏิบัติหน%าท่ีและดูงาน การปฏิบัติงานในหน%าท่ีผู%บังคับหน3วยระดับหมวด  การรักษาการณ+ 
ระบบการปกครองบังคับบัญชา การทําหน%าท่ีของกําลังพลระดับกองร%อยลงมา ระบบฝ>ายอํานวยการ  
งานด%านการข3าว งานด%านยุทธการ งานด%านการส3งกําลังบํารุง งานตามวงรอบประจําป� ท้ังในท่ีต้ังปกติ 
และหน3วยในสนาม ในหน%าท่ีของเหล3า ทหารราบ ทหารม%า ทหารป�นใหญ3 ทหารช3าง ทหารสื่อสาร 
ทหารขนส3ง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการข3าว และทหารแผนท่ี 
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ระเบียบโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 

ว�าด�วยการศึกษาและการให�รางวัลการศึกษานักเรียนนายร�อย 
พ.ศ.2558 

------------------------------------- 
 โดยท่ีเป�นการสมควรแก�ไขปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า ว$า
ด�วยการศึกษาและการให�รางวัลการศึกษานักเรียนนายร�อย ให�มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล�อง
กับนโยบายกองทัพบก จึงกําหนดระเบียบไว� ดังนี้ 
 ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว$า “ระเบียบโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า ว$าด�วยการศึกษา
และการให�รางวัลการศึกษานักเรียนนายร�อย พ.ศ.2558” 
 ข�อ 2 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับ ต้ังแต$บัดนี้เป�นต�นไป 
 ข�อ 3 บรรดา  คําสั่งระเบียบ  หรือข�อบังคับใดในเรื่องการศึกษาของนักเรียนนาย
ร�อยท่ีโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�าได�กําหนดไว�แล�ว แต$ขัดหรือแย�งกับระเบียบนี้ ให�ใช�ระเบียบนี้
แทน 
 ข�อ 4 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับแก$นักเรียนนายร�อยท่ีเข�ารับการฝ5ก ศึกษา และอบรมตาม
หลักสูตรของโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
 ข�อ 5 ให� รองผู�บัญชาการโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า ผู�ท่ีมีอํานาจหน�าท่ี
พิจารณาเสนอแนะ ทําการแทน และสั่งการในนามของ ผู� บัญชาการโรงเรียนนายร�อยพระ
จุลจอมเกล�า ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการฝ5ก ศึกษา และอบรม เป�นผู�รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
ระบบการศึกษา 

 
 ข�อ 6 เพ่ือให�บรรลุภารกิจ การฝ5ก ศึกษา และอบรมแก$นักเรียนนายร�อย จึงใช�ระบบ
การศึกษาแบบชั้นป<  โดยหนึ่งป<การศึกษา ประกอบด�วย 2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคการฝ5ก ดัง
รายละเอียดต$อไปนี้ 
    6.1 นักเรียนนายร�อยทุกนายต�องศึกษารายวิชาท่ีกําหนดไว� ในแนวทางการศึกษา
ของแต$ละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
    6.2 นักเรียนนายร�อยท่ีศึกษาผ$านเกณฑ?ท่ีกําหนดครบทุกรายวิชาตลอดป<
การศึกษา และไม$ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว$าเกณฑ?ท่ีกําหนดจะได�เลื่อนชั้นสูงข้ึน  
    6.3 นักเรียนนายร�อยท่ีมีผลการศึกษารายวิชาใดไม$ผ$านเกณฑ?ท่ีกําหนด สามารถ
ขอปรับอักษรระดับได�ในเวลาท่ีกําหนด  
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 ข�อ 7 การจัดภาคการศึกษา ให�กระทําดังนี้ 
    7.1 ภาคการศึกษา แบ$งเป�น ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 โดย  
แต$ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาไม$น�อยกว$า 15 สัปดาห? 
    7.2 ภาคการฝ5ก มีระยะเวลาไม$น�อยกว$า 8 สัปดาห? หรือมีชั่วโมงการฝ5กรวม
เทียบเท$า 8 สัปดาห? 

 ข�อ 8 การนับหน$วยกิตให�ยึดถือแนวทางต$อไปนี้ 
    8.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช�เวลาการศึกษาในห�องเรียน 1  ชั่วโมงต$อสัปดาห?
ตลอดภาคการศึกษาท่ีมีระยะเวลาไม$น�อยกว$า 15 สัปดาห? ให�นับเป�น 1 หน$วยกิต 
    8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช�เวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต$อสัปดาห? ตลอดภาค
การศึกษาท่ีมีระยะเวลาไม$น�อยกว$า 15 สัปดาห? ให�นับเป�น 1 หน$วยกิต 
    8.3 การฝ5กงานหรือการฝ5กภาคสนามท่ีใช�เวลา 3 ถึง 6 ชั่วโมงต$อสัปดาห? 
ตลอดภาคการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาไม$น�อยกว$า 15 สัปดาห? ให�นับเป�น 1 หน$วยกิต 
    8.4 การนับหน$วยกิตสําหรับภาคการศึกษาท่ีมีระยะเวลาน�อยกว$า 15 สัปดาห? ให�
นับจํานวนชั่วโมงตามสัดส$วน โดยยึดถือวิธีการนับหน$วยกิตจากระยะเวลาไม$น�อยกว$า 15 สัปดาห? 
เป�นหลัก 
 ข�อ 9 การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ให�
กระทําดังต$อไปนี้ 
    9.1 การกําหนดอักษรระดับและระดับคะแนน ให�ใช�ข�อกําหนดต$อไปนี้ 
    ผลการศึกษา อักษรระดับ ระดับคะแนน 
     ดีเลิศ  A  4.0 
     ดีมาก  B+  3.5 
     ดี  B  3.0 
     ค$อนข�างดี  C+  2.5 
     พอใช�  C  2.0 
     อ$อน  D+  1.5 
     อ$อนมาก  D  1.0 
     ตก  F  0.0 
     ไม$สมบูรณ?  I 
     ถอนตัว  W 
     ร$วมฟTง  AU 
     ผ$าน  P 
     ไม$ผ$าน  N 
    9.2 การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ให�ใช�สูตรในการคํานวณ ดังต$อไปนี้ 
    คะแนนคุณภาพ  =  ระดับคะแนน x จํานวนหน$วยกิต 

    ระดับคะแนนเฉลี่ย  =  
ตนวนหน$วยกิผลรวมของจํา

แนนคุณภาพผลรวมของคะ
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    9.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซ่ึง
คํานวณจากทุกรายวิชาท่ีได�ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
    9.4 ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป<การศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซ่ึง
คํานวณจากทุกรายวิชาท่ีได�ศึกษาในป<การศึกษานั้น 
    9.5 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซ่ึงคํานวณจากทุก
รายวิชาท่ีได�ศึกษาต้ังแต$เริ่มต�นการศึกษาตามหลักสูตร 
 

หมวด 2 
การจัดการศึกษา 

 
 ข�อ 10 ในด�านการบริหารการศึกษา ให�หน$วยงานที่รับผิดชอบบริหารการศึกษาตาม
ระบบและหลักสูตรของโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�าให�ได�มาตรฐาน โดยให�ยึดถือแนวทาง
ต$อไปนี้ 
      10.1 จัดแบ$งนักเรียนนายร�อยเพ่ือการฝ5ก ศึกษา และอบรม ออกเป�น 5 ชั้นป< 
โดย ในแต$ละชั้นป<ให�จัดแบ$งออกเป�นชั้นตอนเรียน ตอนละไม$เกิน 30 นาย 
      10.2 การจัดแบ$งชั้นตอนเรียนที่ประกอบด�วยนักเรียนนายร�อยเกินกว$า 30 
นาย จะกระทําได�ต$อเม่ือได�รับอนุมัติจาก ผู�บัญชาการโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
      10.3 การรวมชั้นตอนเรียนหรือแยกชั้นตอนเรียนโดยที่มีนักเรียนนายร�อย
เกินกว$า หรือน�อยกว$า 30 นาย  จะกระทําได�ต$อเม่ือได�รับอนุมัติจาก ผู�อํานวยการส$วนการศึกษา  
ผู�อํานวยการส$วนวิชาทหาร  หรือ ผู�บังคับการกรมนักเรียนนายร�อยรักษาพระองค?  ที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
      10.4 การจัดนักเรียนนายร�อยเข�าชั้นเรียนเพ่ือทําการฝ5ก ศึกษา และอบรม 
จะต�องดําเนินการให�เป�นไปตามเวลาที่ได�กําหนดไว�ในตารางการฝ5ก ศึกษา และอบรม ประจําวันอย$าง
เคร$งครัด 
      10.5 การตรวจโรคประจําวันตามปกติของนักเรียนนายร�อย ให�ดําเนินการก$อน
หรือหลังตารางการฝ5ก ศึกษา และอบรม ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
      10.6 การนํานักเรียนนายร�อยไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ สมควร
กระทําในสัปดาห?การดูงานที่กําหนดไว�ในปฏิทินการศึกษาประจําป<ของโรงเรียนนายร�อยพระ
จุลจอมเกล�า 
      10.7 การจัดกิจกรรมพิเศษต$างๆ ให�แก$นักเรียนนายร�อย หรือการนํา
นักเรียน นายร�อยไปร$วมในกิจกรรมพิเศษต$างๆ ที่มีผลเสียต$อเวลาการฝ5ก ศึกษา และอบรม ของนักเรียน
นายร�อยจะกระทําได�ต$อเม่ือมีความจําเป�นที่สําคัญและเร$งด$วน ให�อยู$ในดุลยพินิจของผู�บัญชาการ
โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�าและให�หน$วยงานที่รับผิดชอบจัดเวลาการฝ5ก ศึกษา และอบรม
เพ่ิมเติมให�แก$นักเรียนนายร�อย  
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      10.8 การจัดกิจกรรมพิเศษต$างๆ ให�แก$นักเรียนนายร�อย หรือการนํา
นักเรียนนายร�อยไปร$วมกิจกรรมพิเศษต$างๆ ก$อนการสอบประจําภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห? และใน
ระหว$างการสอบประจําภาคการศึกษา จะกระทําได�ต$อเม่ือมีความจําเป�นที่สําคัญและเร$งด$วน ให�อยู$
ในดุลยพินิจของผู�บัญชาการโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�าและให�หน$วยงานที่รับผิดชอบจัดเวลา
การฝ5กศึกษาและอบรมเพ่ิมเติมหรือจัดการสอบให�แก$นักเรียนนายร�อย 
 ข�อ 11 ในด�านการให�การศึกษา ให�หน$วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการให�เป�นไปตาม
ระบบการศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�าที่กําหนดไว�อย$างเคร$งครัด โดย
ให�ยึดถือแนวทางต$อไปนี้ 
      11.1 จัดเตรียมตําราและอุปกรณ?การสอน รวมทั้งจัดทํากําหนดการสอน 
ตารางสอน ตารางการฝ5ก ศึกษา และอบรม ที่สอดคล�องกับหลักสูตรของโรงเรียนนายร�อยพระ
จุลจอมเกล�า    ในส$วนที่รับผิดชอบตลอดภาคการศึกษาทุกรายวิชา ให�แล�วเสร็จก$อนเป^ดภาค
การศึกษา 
      11.2 การจัดตารางสอนตามปกติสําหรับหนึ่งรายวิชาภาคทฤษฎี สมควรจัด
ไม$เกินวันละหนึ่งคาบ คาบละไม$เกิน 90 นาที และหากต�องใช�เวลาสอนเกินกว$า   หนึ่งคาบต$อหนึ่งสัปดาห? 
ให�เว�นระยะหนึ่งวันเป�นอย$างน�อยสําหรับรายวิชานั้น ยกเว�นรายวิชาที่มีความจําเป�นให�อยู$ในดุลยพินิจ
ของผู�อํานวยการส$วนการศึกษา ผู�อํานวยการส$วนวิชาทหาร หรือ ผู�บังคับการกรมนักเรียนนายร�อย
รักษาพระองค? ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น  
 ข�อ 12 ในด�านการฝ5กศึกษาของนักเรียนนายร�อย ให�หน$วยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการให�นักเรียนนายร�อยเข�ารับการฝ5ก ศึกษา และอบรม ตามระบบการศึกษา และหลักสูตร
ของโรงเรียนนายร�อย  พระจุลจอมเกล�าอย$างเคร$งครัด โดยให�ยึดถือแนวทางต$อไปนี้ 
       12.1 ให�นักเรียนนายร�อยทุกนาย เข�ารับการฝ5ก ศึกษา และอบรมตรงตาม
เวลาที่กําหนดไว�ในตารางการฝ5ก ศึกษา และอบรม 
       12.2 ให�นักเรียนนายร�อยทุกนายมีชั่วโมงการฝ5ก ศึกษา และอบรม อย$าง
น�อย ร�อยละ 80 ของจํานวนชั่วโมงในแต$ละรายวิชาที่ได�กําหนดไว�ในตารางการฝ5ก ศึกษา และอบรม 
       12.3 นักเรียนนายร�อยที่มีชั่วโมงการฝ5ก ศึกษา และอบรมน�อยกว$า ร�อยละ 80 
ตามข�อ 12.2 ไม$มีสิทธิเข�าสอบประจําภาคการศึกษา และให�ได�อักษรระดับ F หรือ N ในรายวิชานั้น 
       12.4 การนับชั่วโมงการฝ5ก ศึกษา และอบรม ตามข�อ 12.2 ให�นับตาม
จํานวนชั่วโมงที่นักเรียนนายร�อยได�ฝ5ก ศึกษา และอบรมจริง ยกเว�น นักเรียนนายร�อยที่ขาดการฝ5ก 
ศึกษา และอบรม เนื่องจากไปราชการตามที่ได�รับอนุมัติจากผู�บัญชาการโรงเรียนนายร�อยพระ
จุลจอมเกล�า และให�หน$วยงานที่รับผิดชอบแจ�งให�อาจารย?ผู�สอนทราบล$วงหน�า กับทั้งประสานงานให�
มีการสอนเพ่ิมเติม 
 

หมวด 3 
การวัดผลการศึกษา 

 
 ข�อ 13 การสอบเพ่ือใช�วัดผลการศึกษา ให�ดําเนินการดังนี้ 
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       13.1 การสอบโดยอาจารย? เป�นการวัดผลในบางบทเรียน หรือการวัดผลจาก
การทําแบบฝ5กหัด และ/หรืองานมอบอ่ืนๆ ที่กําหนดข้ึนโดยอาจารย?ผู�สอน เพ่ือให�นักเรียนนายร�อยมี
ความพร�อม  ในการศึกษาอยู$ตลอดเวลา คะแนนจากการสอบโดยอาจารย?ต�องไม$เกินหนึ่งในห�าของ
คะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
       13.2 การสอบระหว$างภาคการศึกษา เป�นการวัดผลหลังจากที่ได�ศึกษา  ตาม  
บทเรียนไปได�ระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติให�มีการสอบระหว$างภาคการศึกษาอย$างน�อยหนึ่งครั้งในหนึ่ง
ภาคการศึกษา และกําหนดข้ึนโดยหน$วยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชานั้น คะแนนจากการสอบ
ระหว$างภาคการศึกษา ต�องไม$เกินสองในห�าของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
       13.3 การสอบประจําภาคการศึกษา เป�นการวัดผลหลังจากที่ได�ศึกษา
บทเรียน จนจบภาคการศึกษา และกําหนดข้ึนโดยหน$วยงานที่รับผิดชอบในการสอนรายวิชานั้น 
คะแนนจากการสอบประจําภาคการศึกษาต�องไม$ต่ํากว$าสองในห�าของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษา
ของรายวิชานั้น 
 ข�อ 14 นักเรียนนายร�อยที่มิได�เข�าสอบตามกําหนด จะต�องเสนอรายงานแจ�ง วัน เวลา 
และรายวิชาที่มิได�เข�าสอบตามกําหนด พร�อมด�วยเหตุผลและหลักฐานประกอบต$ออาจารย?ผู�สอนภายใน
ห�าวันทําการ นับต$อจากวันที่สอบวิชานั้น  เพ่ือขอรับการอนุมัติให�สอบในวิชาที่มิได�เข�าสอบตาม
กําหนด มิฉะนั้นจะถือว$า ขาดสอบ และได�รับคะแนนเป�นศูนย?จากการสอบครั้งนั้น 
 ข�อ 15 การอนุมัติให�นักเรียนนายร�อยที่ไม$ได�เข�าสอบตามกําหนด ได�มีสิทธิสอบ ให�
กระทําดังนี้ 
   15.1 การสอบโดยอาจารย? พิจารณาอนุมัติให�สอบโดยอาจารย?ผู�สอน
รายวิชานั้น 
   15.2 การสอบระหว$างภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติให�สอบโดย
ผู�อํานวยการกองที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
   15.3 การสอบประจําภาคการศึกษา พิจารณาอนุ มัติให�สอบโดย
ผู�อํานวยการ  ส$วนการศึกษา ผู�อํานวยการส$วนวิชาทหาร หรือผู�บังคับการกรมนักเรียนนายร�อยรักษา
พระองค? ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ข�อ 16 การแจ�งผลการสอบสําหรับการสอบโดยอาจารย?และการสอบระหว$างภาค
การศึกษา ให�อาจารย?ผู�สอนแจ�งคะแนนให�นักเรียนนายร�อยทราบภายในห�าวันทําการนับจากวัน
สุดท�ายที่สอบ สําหรับการสอบประจําภาคการศึกษา ให�หน$วยงานที่รับผิดชอบแจ�งคะแนนให�นักเรียน
นายร�อยทราบภายในสามวันทําการ นับจากวันสุดท�ายของการสอบประจําภาคการศึกษานั้น หาก
นักเรียนนายร�อยมีข�อสงสัยใด ๆ เก่ียวกับผลการตรวจข�อสอบ สามารถขอดูใบตอบปTญหาของตนจาก
อาจารย?ผู�สอนได�ทันทีที่ได�รับทราบคะแนน 
 ข�อ 17 การรายงานผลการสอบ ให�กระทําดังนี้ 
      17.1 การสอบโดยอาจารย? ให�อาจารย?ผู�สอนจัดทําบัญชีรวบรวมคะแนนจาก
การสอบโดยอาจารย?ทุกครั้งเพ่ือเก็บไว�เป�นหลักฐาน 
      17.2 การสอบระหว$างภาคการศึกษา ให�อาจารย?ผู�สอนรายงานผลการสอบ
ในรูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย?และการสอบระหว$างภาค
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การศึกษาที่อยู$จนถึงขณะนั้นทั้งหมดผ$านหน$วยงานที่ตนสังกัดอยู$ไปยังส$วนการศึกษา ส$วนวิชาทหาร 
หรือกรมนักเรียนนายร�อยรักษาพระองค? เพ่ือให�นักเรียนนายร�อยได�ทราบสถานภาพการศึกษาของ
ตนเองในรายวิชานั้น โดยประกาศให�ทราบ ภายในห�าวันทําการนับจากวันที่มีการสอบ 
       17.3 การสอบประจําภาคการศึกษา ให�อาจารย?ผู�สอนรายงานผลการสอบใน
รูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย? การสอบระหว$างภาค
การศึกษา และการสอบประจําภาคการศึกษารวมกันตลอดภาคการศึกษา ผ$านหน$วยงานที่ตนสังกัด
อยู$ไปยังส$วนการศึกษา ส$วนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายร�อยรักษาพระองค? เพ่ือส$งต$อไปยังกอง
สถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า ภายในสามวันทําการนับจากวันสุดท�ายที่
มีการสอบ 
       17.4 การประกาศผลการสอบในรูปแบบอักษรระดับและระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจําภาคการศึกษา ให�กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�าเป�น
ผู�ดําเนินการ ภายในสองวันทําการ นับจากวันที่ได�รับรายงานผลการสอบจากส$วนการศึกษา ส$วนวิชา
ทหาร หรือกรมนักเรียนนายร�อยรักษาพระองค? 
 ข�อ 18 การสอบปรับอักษรระดับ ให�ปฏิบัติดังนี้ 
   18.1 นักเรียนนายร�อยที่มีอักษรระดับในรายวิชาที่ต่ํากว$า C ให�มีสิทธิสอบ
ปรับอักษรระดับได�  สองครั้งในหนึ่งป<การศึกษา  
   18.2 นักเรียนนายร�อยจะต�องเสนอรายงานถึง   ผู�อํานวยการส$วน
การศึกษา  ผู�อํานวยการส$วนวิชาทหาร  หรือผู�บังคับการกรมนักเรียนนายร�อยรักษาพระองค?  ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ระบุวิชาที่ประสงค?จะสอบปรับอักษรระดับตามความสมัครใจ  สําหรับผู�ที่ได�
อักษรระดับต่ํากว$า C และบังคับ  สําหรับผู�ที่ได�รับอักษรระดับ F หรือ N 
   18.3 ถ�าผลการสอบปรับอักษรระดับได�ดีข้ึน  ให�ปรับอักษรระดับสูงข้ึน
จากอักษร ระดับเดิม  แต$ไม$สูงกว$าอักษรระดับ C ถ�าผลการสอบปรับอักษรระดับไม$ดีข้ึนให�คงสภาพ
อักษรระดับเดิม 
   18.4 สําหรับนักเรียนนายร�อยชั้นป<ที่ 1 – 4 การสอบปรับอักษรระดับ
ครั้งที่ 1 ให�ดําเนินการสอนทบทวนและสอบปรับ  อักษรระดับ  ภายใน 3 สัปดาห?  หลังภาค
การศึกษานั้น ๆ 
   18.5 สําหรับนักเรียนนายร�อยชั้นป<ที่ 1 – 4 การสอบปรับอักษรระดับ
ครั้งที่ 2  หลังภาคการฝ5ก มีระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห? เป�นช$วงป^ดภาคการศึกษาฤดูร�อน สําหรับ
นักเรียนนายร�อยที่สอบผ$านเกณฑ?ที่กําหนดทุกรายวิชา  และ  สอบผ$านวิชาทหารในภาคการฝ5ก  หรือ
เป�นช$วงปรับอักษรระดับครั้งที่ 2    สําหรับนักเรียนนายร�อยที่มีผล   การศึกษาไม$ผ$านเกณฑ?ที่กําหนด
ทั้งป<การศึกษา  หรือเป�นช$วงปรับอักษรระดับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2    สําหรับนักเรียนนายร�อยที่ไม$
ผ$านวิชาทหารในภาคการฝ5ก 
   18.6 สําหรับนักเรียนนายร�อยชั้นป<ที่ 5 การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ 1 
ให�ดําเนินการสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ 1 ภายใน 2 สัปดาห? หลังสอบวิชานั้นๆเสร็จสิ้นแล�ว และใน
การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ 2 ให�ดําเนินการสอบภายใน 2 สัปดาห? หลังสอบปรับอักษรระดับครั้ง
ที่ 1 ของภาคการศึกษาที่ 2   
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   18.7 นักเรียนนายร�อยที่ได�เสนอรายงานขอปรับอักษรระดับไว�แล�ว  
จะต�องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสอบปรับอักษรระดับ  โดยให�ส$วนการศึกษา  ส$วนวิชาทหาร   หรือกรม
นักเรียนนายร�อยรักษาพระองค?  จัดการสอนทบทวนให�ก$อนการสอบปรับอักษรระดับ 
 ข�อ 19 การเลื่อนชั้นป<การศึกษา นักเรียนนายร�อยจะได�รับการพิจารณาให�เลื่อน
ชั้นป<การศึกษาโดยจะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามเกณฑ?ที่กําหนดดังต$อไปนี้ 
   19.1 สอบผ$านทุกรายวิชาที่ได�กําหนดไว�ในแนวทางการศึกษาของแต$ละ
ชั้นป<การศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า โดยที่ไม$มีผลการศึกษารายวิชาใดได�
อักษรระดับ F และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นป<ต$างๆ ดังนี้ 
   - ชั้นป<ที่ 1  เลื่อนชั้น  ข้ึนชั้นป<ที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต$ 
1.75 ข้ึนไป 
   - ชั้นป<ที่ 2  เลื่อนชั้น  ข้ึนชั้นป<ที่ 3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต$ 
1.85 ข้ึนไป 
   - ชั้นป<ที่ 3  เลื่อนชั้น  ข้ึนชั้นป<ที่ 4 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต$ 
1.95 ข้ึนไป 
   - ชั้นป<ที่ 4  เลื่อนชั้น  ข้ึนชั้นป<ที่ 5 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต$ 
2.00 ข้ึนไป    
   - สําเร็จการศึกษาชั้นป<ที่ 5 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต$ 2.00 ข้ึนไป 
   19.2 สอบผ$านวิชาทหารในภาคการฝ5กที่ ได� กําหนดไว�ในแต$ละชั้นป<
การศึกษา โดยมีผลการศึกษาไม$ต่ํากว$าอักษรระดับ C หรือ P 
   19.3 ไม$ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ เ กินร�อยละ 60 ในแต$ละป<
การศึกษา 
 ข�อ 20  นักเรียนนายร�อยที่มีคุณสมบัติไม$ครบถ�วนตามข�อ 19 หลังจากสอบปรับ
อักษรระดับครั้งที่ 2 แล�ว จะต�องเรียนซ้ําชั้นในป<การศึกษาเดิม และหากเคยเรียนซ้ําชั้นในป<การศึกษา
เดิมมาก$อน ให�ถอนทะเบียนจากความเป�นนักเรียนนายร�อย 
 ข�อ 21  นักเรียนนายร�อยที่เรียนซ้ํา 
   21.1 สามารถของดเรียนซ้ําในรายวิชาที่สอบได�อักษรระดับ B ข้ึนไป
ยกเว�นวิชาทหารในภาคการฝ5ก 
   21.2 ต�องเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีอักษรระดับต่ํากว$า B ทั้งหมด ตามตาราง
การศึกษาปกติ และให�ถือเสมือนว$ายังมิเคยได�รับการศึกษาในรายวิชานั้นมาก$อน ยกเว�นกรณีตามข�อ 
21.1  และในเวลาว$างที่เหลือให�ส$วนการศึกษา  ส$วนวิชาทหาร และกรมนักเรียนนายร�อยรักษา
พระองค?  จัดการสอนในรายวิชาที่เห็นว$าเหมาะสม 
   21.3 ในแต$ละภาคการศึกษา ต�องเข�ารับการศึกษาในรายวิชาที่เป^ดทํา
การสอนใน โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า ไม$น�อยกว$า 12 หน$วยกิต 
   21.4 ต�องเข�ารับการฝ5กภาคสนามในทุกภาคการฝ5กตามระยะเวลาที่กําหนด 
สําหรับวิชาที่จะทําการฝ5ก ในส$วนวิชาทหารโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า กําหนดให�เหมาะสมตาม
หลักสูตรของ โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
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 ข�อ 22 การศึกษาไม$สมบูรณ? นักเรียนนายร�อยที่มีผลการศึกษาไม$สมบูรณ?ในบาง
รายวิชาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให�บันทึกผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ด�วยอักษรระดับ I และดําเนินการ
ทําให�การศึกษาสมบูรณ? พร�อมทั้งเปลี่ยนอักษรระดับ I เป�นอักษรระดับอ่ืนตามความสามารถ ก$อน
ประกาศผลสอบประจําภาคในแต$ละภาคการศึกษา หากไม$สามารถดําเนินการได�ทันให�ใช�คะแนนที่มี
อยู$เป�นเกณฑ?ในการพิจารณาเปลี่ยนอักษรระดับ I เป�นอักษรระดับอ่ืนตามความเหมาะสม 
 ข�อ 23 การพักการศึกษา นักเรียนนายร�อยที่เจ็บป`วยไม$สามารถศึกษาตลอดป<
การศึกษา และผู�บัญชาการโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�าอนุมัติให�พักการศึกษาได� ให�บันทึกผล
การศึกษาทุกรายวิชาในป<การศึกษานั้น ด�วยอักษรระดับ W และให�ถือเสมือนว$ายังมิได�ศึกษารายวิชา
นั้นๆ 
 

หมวด 4 
การบันทึกผลการศึกษา 

 
 ข�อ 24 การบันทึกผลการศึกษาของนักเรียนนายร�อย ให�กระทําเป�น 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 
   24.1 การบันทึกผลการศึกษาครั้งแรก เป�นการบันทึกผลการศึกษาที่
นักเรียน  นายร�อยได�รับก$อนสอบปรับอักษรระดับ 
   24.2 การบันทึกผลการศึกษาครั้งสุดท�าย เป�นการบันทึกผลการศึกษาที่
นักเรียน  นายร�อยได�รับหลังการสอบปรับอักษรระดับ 
 ข�อ 25 ผลการศึกษาในข�อ 24.1 ให�ใช�ในการพิจารณาเพ่ือสิทธิต$าง ๆ เช$น การจัด
ตอนเรียน  การให�รางวัล การแต$งตั้งหัวหน�าตอน  การไปศึกษาต$อต$างประเทศ  การเลือกสาขาวิชา
เรียน  การแต$งตั้งนักเรียนผู�บังคับบัญชาตลอดจนการเลือกเหล$าและการเลือกที่อยู$  เป�นต�น 
 ข�อ 26 ผลการศึกษาในข�อ 24.2 ให�ใช�สําหรับการรับรองผลการศึกษาเป�น
ทางการสําหรับนักเรียนนายร�อย เพ่ือสิทธิในการศึกษาต$อในสถาบันการศึกษาต$างๆ 
 ข�อ 27 การจัดลําดับที่เพ่ือสิทธิต$างๆ ในข�อ 25 ให�ใช�หลักเกณฑ?ตามลําดับดังนี้ 
   27.1 ให�จัดผู�ที่ มีระดับคะแนนเฉลี่ย (ประจําภาคการศึกษา ประจําป<
การศึกษา หรือสะสมแล�วแต$กรณี) สูงกว$าเป�นลําดับก$อนผู�ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว$า 
   27.2 ถ�ามีระดับคะแนนเฉลี่ยเท$ากัน ให�จัดผู�ที่ได�รับอักษรระดับ A ที่มี
หน$วยกิต รวมมากกว$า ไว�ในลําดับก$อนผู�ที่ได�รับอักษรระดับ A ที่มีหน$วยกิตรวมน�อยกว$า 
   27.3 ถ�าได�รับอักษรระดับ A ที่มีหน$วยกิตรวมเท$ากัน ให�จัดผู�ที่ได�รับอักษร
ระดับ B+ ที่มีหน$วยกิตรวมมากกว$า ไว�ในลําดับก$อนผู�ที่ได�รับอักษรระดับ B+ ที่มีหน$วยกิตรวมน�อยก
ว$า และให�ปฏิบัติเช$นเดียวกันนี้ตามลําดับจนถึงอักษรระดับ D 
   27.4 ถ�าได�รับอักษรระดับ D ที่มีหน$วยกิตรวมเท$ากัน ให�จัดผู�ได�รับอักษร
ระดับ F ที่ มีหน$วยกิตรวมน�อยกว$า ไว�ในลําดับก$อนผู�ที่ได�รับอักษรระดับ F ที่มีหน$วยกิตรวมมากกว$า 
   27.5 ถ�าได�รับอักษรระดับ F ที่มีหน$วยกิตรวมเท$ากัน ให�จัดไว�ในลําดับ
เดียวกัน 
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   27.6 ถ�ามีผู�ที่อยู$ในลําดับเดียวกัน ให�เว�นที่ในลําดับต$อไปไว� เท$ากับจํานวน
ผู�ที่อยู$ในลําดับเดียวกัน แล�วเรียงลําดับที่ใหม$ โดยพิจารณาจากคะแนนความประพฤติและคะแนน
ความเหมาะสมตามลําดับ 
 

หมวด 5 
การให�รางวัลการศึกษา 

 
 ข�อ 28 นักเรียนนายร�อยจะได�รับรางวัลการศึกษาในแต$ละป<การศึกษา จะต�องฝ5ก
และศึกษาครบทุกวิชาตามแนวทางการศึกษาของแต$ละป<การศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนนายร�อย
พระจุลจอมเกล�า และไม$ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ 1 สถานหนัก หรือไม$ถูกตัด
คะแนนความประพฤติเกิน 1 ใน 4 ของคะแนนเต็ม  ในความผิดชั้น 2 หรือ 3  ในป<การศึกษานั้น   
ตามระเบียบโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า  ว$าด�วยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ?
นักเรียนนายร�อย  โดยให�มีรางวัลการศึกษา 2 ประเภท ได�แก$  รางวัลการศึกษาทางวิชาการ  และ
รางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร  และมีผลการศึกษาตามเกณฑ?ต$อไปนี้ 
   28.1 รางวัลการศึกษาทางวิชาการ 
    28.1.1 รางวัลการศึกษาดี เลิศ  เป�นเหรียญทองคําสําหรับ
นักเรียนตนายร�อยชั้นป<ที่ 1 ที่สอบได�ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป<การศึกษาสูงสุด  โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยประจําป<การศึกษาตั้งแต$ 3.75 ข้ึนไป  และไม$มีรายวิชาใดได�อักษรระดับต่ํากว$า C 
    28.1.2 รางวัลการศึกษาดีมาก  เป�นเหรียญเงินสําหรับนักเรียน
นายร�อย ชั้นป<ที่ 1  ที่สอบได�ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป<การศึกษาตั้งแต$ 3.60  ข้ึนไป  และไม$มี
รายวิชาใดได�อักษรระดับต่ํากว$า C 
    28.1.3 รางวัลการศึกษาดี  เป�นเหรียญทอดงแดงสําหรับนักเรียน
นายร�อย  ชั้นป<ที่ 1  ที่สอบได�ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป<การศึกษาตั้งแต$ 3.40  ข้ึนไป และไม$มี
รายวิชาใดได�อักษรระดับต่ํากว$า C 
    28.1.4 รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา   เป�นเหรียญ
ทองคําในสาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายร�อยที่สอบได�ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป<การศึกษาสูงสุดใน
สาขา  โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป<การศึกษา  ตั้งแต$ 3.75  ข้ึนไป  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$
ต่ํากว$า 3.50  และไม$มีรายวิชาใดได�อักษรระดับต่ํากว$า C ในป<การศึกษานั้น 
    28.1.5 รางวัลการศึกษาดีมากเฉพาะสาขาวิชา  เป�นเหรียญเงินใน
สาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายร�อยที่สอบได�ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป<การศึกษาตั้งแต$  3.60  ข้ึนไป  
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ต่ํากว$า  3.30  และไม$มีรายวิชาใดได�อักษรระดับต่ํากว$า C ในป<การศึกษา
นั้น 
    28.1.6 รางวัลการศึกษาดีเฉพาะสาขาวิชา   เป�นเหรียญทองแดงใน
สาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายร�อยที่สอบได�ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําป<การศึกษาตั้งแต$ 3.40  ข้ึนไป 
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม$ต่ํากว$า 3.10  และไม$ม่ีรายวิชาใดได�อักษรระดับต่ํากว$า C  ในป<การศึกษานั้น
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   28.2 รางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร 
    28.2.1 รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเลิศเป�นเหรียญรางวัลสําหรับ
นักเรียนนายร�อยที่สอบได�ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําป<การศึกษาตั้งแต$  3.90  ข้ึนไป  แต$ไม$ถึง 
3.90 และผ$านเกณฑ?การทดสอบทางทหารตามที่ส$วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า
กําหนด  
    28.2.2 รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีมากเป�นเหรียญรางวัลสําหรับ
นักเรียนนายร�อยที่สอบได�ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําป<การศึกษาตั้งแต$ 3.80 ข้ึนไป แต$ไม$ถึง 
3.90 และผ$านเกณฑ?การทดสอบทางทหารตามที่ส$วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า
กําหนด 
    28.2.3 รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเป�นเหรียญรางวัลสําหรับ
นักเรียน  นายร�อยที่สอบได�ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําป<การศึกษาตั้งแต$ 3.70 ข้ึนไป แต$ไม$
ถึง 3.80 และผ$านเกณฑ?การทดสอบทางทหารตามที่ส$วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า
กําหนด 
 ข�อ 29 นักเรียนนายร�อยที่จะได�รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเม่ือสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา ต�องไม$เรียนซ้ําชั้น  รวมทั้งไม$ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ 1 
สถานหนัก  หรือไม$ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน  1 ใน  4   ของคะแนนเต็ม    ในความผิดชั้นที่ 
2 หรือ 3  ในป<การศึกษานั้น  ตามระเบียบโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า  ว$าด�วยการตัดคะแนน
ความประพฤติและการลงทัณฑ?นักเรียนนายร�อย  โดยมีผลการศึกษาตามเกณฑ?ต$อไปนี้ 
   29.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  สําหรับนักเรียนนายร�อยที่สอบ
ได�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต$ 3.70 ข้ึนไป และไม$มีรายวิชาใดได�อักษรระดับต่ํากว$า C ตลอด
หลักสูตรการศึกษา 
   29.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  สําหรับนักเรียนนายร�อยที่สอบ
ได�ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ตั้งแต$ 3.50 ข้ึนไป  แต$ไม$ถึง 3.70 และไม$มีรายวิชาใดได�อักษรระดับต่ํา
กว$า C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
 ข�อ 30  นักเรียนนายร�อยที่จะได�รางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา   ต�อง
ไม$ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ 1 สถานหนัก หรือไม$ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 
1 ใน 4 ของคะแนนเต็ม ในความผิดชั้น 2  หรือ 3 ในทุกป<การศึกษา ตามระเบียบโรงเรียนนายร�อย
พระจุลจอมเกล�า ว$าด�วยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ?สําหรับนักเรียนนายร�อย  และ
มีผลการศึกษาตามเกณฑ?ต$อไปนี้ 
   30.1 รางวัลการศึกษาสําหรับผู�ที่มีผลการศึกษาวิชาทหารเป�นอันดับ  1  
ตลอดหลักสูตรการศึกษา ได�รับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
   30.2 รางวัลการศึกษาสําหรับผู�ที่มีผลการศึกษาเป�นอันดับ 1  ของแต$ละ
สาขาวิชาตลอดหลักสูตรการศึกษา  ได�รับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
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หมวด 6 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข�อ 31 หากมีปTญหาเก่ียวกับการตีความตามระเบียบนี้ ให�ใช�มติของสภาโรงเรียน
นายร�อยพระจุลจอมเกล�า เป�นเกณฑ?ตัดสิน 
 
 
 
  
    ประกาศ   ณ  วันที่  28  เมษายน   พ.ศ. 2558 
     พลโท ชาญชัย  ยศสุนทร 
                     (ชาญชัย  ยศสุนทร) 
        ผู�บัญชาการโรงเรียนนายร�อยพระจุลจอมเกล�า 
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ผนวก จ 

คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการหลักสูตร 
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ผนวก ฉ 

คําสั่งแต�งตั้งอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผนวก ช 

ประวตัิอาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
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Curriculum Vitae 

1. ช่ือ   พ.อ. รศ.ดร.สุรัตน� เลิศล้ํา    
              Col. Assoc. Prof. Dr. Surat Lertlam    
   ตําแหน*ง         อาจารย�ส+วนการศึกษา โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
   สถานท่ีทํางานป/จจุบัน  กองวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร�  ส+วนการศึกษา   
     โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า ต.พรหมณี  อ.เมือง   
     นครนายก  26001 โทรศัพท�   037-393487   
   E-mail Address:    surat.le@crma.ac.th 

   หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)   3-1001-01089-30-2  
 
2. คุณวุฒิ 

2.1  ระดับปริญญาตรี  
ช่ือปริญญา     Bachelor of Engineering 
สาขาวิชา   Computer Engineering 
ปJท่ีจบ   2529 
สถานท่ีศึกษา      Norwich University, USA 

2.2 ระดับปริญญาโท 
ช่ือปริญญา     Master of Science 
สาขาวิชา   Computer Science   
ปJท่ีจบ   2532 
สถานท่ีศึกษา      The George Washington University, USA 

2.3  ระดับปริญญาเอก 
ช่ือปริญญา     Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา   Computer Science  
ปJท่ีจบ   2540 
สถานท่ีศึกษา      Asian Institute of Technology 

 
3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี      6 ช.ม. / สัปดาห� 
3.2 ประสบการณ�การสอน ระดับปริญญาตรี    30 ปJ   
     วิชาสอน   ภาษาโปรแกรมร+วมสมัย 

     เทคโนโลยีสื่อระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร�  
 

4. ผลงานวิชาการด�านวิจัยและพัฒนาล*าสุด 
 ศูนย�วิจัยวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ3า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า พ.ศ. 2563 – 
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2564 เรื่องการสร3างความร+วมมือด3านงานวิจัยและเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาวิจัยด3านโบราณคดี และ
วัฒนธรรรมในพ้ืนท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต3 ภายใต3การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
  
5. ผลงานตีพิมพ� (ล*าสุด 5 ปJย�อนหลัง) 

- Lertlum, S., 2019. The Ancient Water Management System in Thailand, 
International Journal of Geoinformatics, 15(2), 37-48. 

- Sokrithy, I. and Lertlum, S., 2015. The Living Angkor Road Project : 
Connectivity within Ancient Mainland Southeast Asia, The Center for Southeast Asian 
Studies (CSEAS Newsletter), Kyoto University, 71, 4-8. 
 

 

       

      ลงชื่อ           พ.อ. รศ.ดร.สุรัตน� เลิศล้ํา 

                      (สุรัตน� เลิศล้ํา) 

      อาจารย�กองวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร� 
              ส+วนการศึกษา  โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
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Curriculum Vitae 

1. ช่ือ   พ.อ. ผศ.ดร.ทศพล  พันธุ�กําแหง     
  Col. Asst. Prof. Dr. Tosapon Pankumhang    
   ตําแหน*ง         อาจารย�ส+วนการศึกษา โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
   สถานท่ีทํางานป/จจุบัน  กองวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร�  ส+วนการศึกษา   
     โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า ต.พรหมณี  อ.เมือง   
     นครนายก  26001 โทรศัพท�   037-393487   
   E-mail Address:    tosapon@crma.ac.th 

   หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)   3-1601-00130-78-3   
 
2. คุณวุฒิ 

2.1  ระดับปริญญาตรี  
ช่ือปริญญา     วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา   วิทยาการคอมพิวเตอร� 
ปJท่ีจบ   2541 
สถานท่ีศึกษา      โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 

2.2 ระดับปริญญาโท 
ช่ือปริญญา     Master of Science 
สาขาวิชา   Computer Science   
ปJท่ีจบ   2550 
สถานท่ีศึกษา      University of Southern California, USA 

2.3  ระดับปริญญาเอก 
ช่ือปริญญา     Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา   Computer Science  
ปJท่ีจบ   2560 
สถานท่ีศึกษา      University of Denver, USA 

3. การสอน 
3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี      6 ช.ม. / สัปดาห� 
3.2 ประสบการณ�การสอน ระดับปริญญาตรี     21 ปJ   

               วิชาสอน   ระบบฝrงตัว   
ไอโอทีเบ้ืองต3น 
บ๊ิกดาต3าเบ้ืองต3น 

 

4. ผลงานวิชาการด�านวิจัยและพัฒนาล*าสุด 
 ไม+มี 
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5. ผลงานตีพิมพ� (ล*าสุด 5 ปJย�อนหลัง) 
- Tosapol Pankumhang, 2017. Parallel, Cross-Platform Unit Testing for Real-

Time Embedded Systems. Scholars' Press Publisher, Denver, USA, 152 p. (ISBN: 978-
6202303620) 

- Pankumhang, T., and Rutherford, M., 2015. Iterative instrumentation for code 
coverage in time-sensitive systems, Proceedings of the 8th IEEE International 
Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST 2015), 13-17 April 
2015, Graz, Austria, 10 p. 
 
 

 

 

                      ลงชื่อ  พ.อ. ผศ.ดร.ทศพล  พันธุ�กําแหง 
                       (ทศพล พันธุ�กําแหง) 
                 อาจารย�กองวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร� 
              ส+วนการศึกษา โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
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Curriculum Vitae 

1. ช่ือ   พ.ท. ดร.จรรยา มิชานันท�      
              Lt. Col. Dr. Junya Michanan       
   ตําแหน*ง         อาจารย�ส+วนการศึกษา โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
   สถานท่ีทํางานป/จจุบัน  กองวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร�  ส+วนการศึกษา   
     โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า ต.พรหมณี  อ.เมือง   
     นครนายก  26001 โทรศัพท�   037-393487   
   E-mail Address:    junya.mi@crma.ac.th 

   หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)   5-3209-0031-32-6   
 
2. คุณวุฒิ 

2.1  ระดับปริญญาตรี  
ช่ือปริญญา     Bachelor of Science 
สาขาวิชา   Computer Science 
ปJท่ีจบ   2543 
สถานท่ีศึกษา      Norwich University, USA 

2.2 ระดับปริญญาโท 
ช่ือปริญญา     Master of Science 
สาขาวิชา   Computer Science   
ปJท่ีจบ   2545 
สถานท่ีศึกษา      University of Southern California, USA 

2.3  ระดับปริญญาเอก 
ช่ือปริญญา     Doctor of Philosophy 
สาขาวิชา   Computer Science  
ปJท่ีจบ   2560 
สถานท่ีศึกษา      University of Denver, USA 

3. การสอน 
3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี      6 ช.ม. / สัปดาห� 
3.2 ประสบการณ�การสอน ระดับปริญญาตรี     15 ปJ   

               วิชาสอน   ระบบฐานข3อมูล  
วิศวกรรมซอฟแวร� 
บ๊ิกดาต3าเบ้ืองต3น 
ทฤษฎีปrญญาประดิษฐ� 
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4. ผลงานวิชาการด�านวิจัยและพัฒนาล*าสุด 
 ไม+มี 
 
5. ผลงานตีพิมพ� (ล*าสุด 5 ปJย�อนหลัง) 

- Michanan, J., Phruksahiran, N., Petchatree, S. and Chandra, M., 2017. 
Improving SAR data processing with polarimetric reference functions in the range 
Doppler algorithm, International Journal of Remote Sensing, 38(23), 6582-6598. 

- Michanan, J., Dewri R. and Rutherford, M.J., 2017. GreenC5: an adaptive, 
energy-aware collection for green software development, Sustainable Computing 
Informatics and Systems,13, 42-60. 

- Michanan, J., Dewri R. and Rutherford, M.J., 2015. Predicting data structures 
for energy efficient computing, Proceedings of the 6th International Green and 
Sustainable Computing Conference (IGSC 2015), 14-16 December 2015, Las Vegas, NV, 
USA, 8 p.    
 
 
 
                    ลงชื่อ    พ.ท. ดร.จรรยา มิชานันท�  
                        (จรรยา มิชานันท�) 
       อาจารย�กองวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร� 
              ส+วนการศึกษา  โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
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Curriculum Vitae 

1. ช่ือ   พ.อ. ผศ.วีระพงค�   ต้ันเจริญ     
              Col. Asst. Prof. Weerapong Tuncharoen     
   ตําแหน*ง         อาจารย�ส+วนการศึกษา โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
   สถานท่ีทํางานป/จจุบัน  กองวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร�  ส+วนการศึกษา   
     โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า ต.พรหมณี  อ.เมือง   
     นครนายก  26001 โทรศัพท�   037-393487   
   E-mail Address:    weerapong.tu@crma.ac.th 

   หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)   3-2601-00207-34-3   
 
2. คุณวุฒิ 

2.1  ระดับปริญญาตรี  
ช่ือปริญญา     Bachelor of Science 
สาขาวิชา   Mathematics and Electronic Engineering 
ปJท่ีจบ   2545 
สถานท่ีศึกษา      Norwich University, USA 

2.2 ระดับปริญญาโท 
ช่ือปริญญา     Master of Science 
สาขาวิชา   Mathematics   
ปJท่ีจบ   2547 
สถานท่ีศึกษา      University of Vermont, USA 

 
3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี      6 ช.ม. / สัปดาห� 
3.2 ประสบการณ�การสอน ระดับปริญญาตรี     16 ปJ   

               วิชาสอน   แคลคูลัส 1  
แคลคูลัส 2 

 

4. ผลงานวิชาการด�านวิจัยและพัฒนาล*าสุด 
 ไม+มี 
 
5. ผลงานตีพิมพ� (ล*าสุด 5 ปJย�อนหลัง) 
 วีระพงค� ต้ันเจริญ, 2558. ตําราแคลคูลัส 2, ส+วนการศึกษา โรงเรียนนายร3อยพระ
จุลจอมเกล3า, 208 หน3า. 
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ลงชื่อ           พ.อ. ผศ.วีระพงค�   ต้ันเจริญ  
                  (วีระพงค�   ต้ันเจริญ) 
      อาจารย�กองวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร� 
             ส+วนการศึกษา  โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
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Curriculum Vitae 

1. ช่ือ   พ.ต. ดร.อรรฆพร   ประชานุรักษ�     
              Maj. Dr. Akaporn Prachanurak       
   ตําแหน*ง         อาจารย�ส+วนการศึกษา โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
   สถานท่ีทํางานป/จจุบัน  กองวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร�  ส+วนการศึกษา   
     โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า ต.พรหมณี  อ.เมือง   
     นครนายก  26001 โทรศัพท�   037-393487   
   E-mail Address:    akaporn.pr@crma.ac.th 
 
   หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)   3-4307-00184-58-0   
 
2. คุณวุฒิ 

2.1  ระดับปริญญาตรี  
ช่ือปริญญา     วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา   คณิตศาสตร� 
ปJท่ีจบ   2543 
สถานท่ีศึกษา      มหาวิทยาลัยขอนแก+น 

2.2 ระดับปริญญาโท 
ช่ือปริญญา     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา   คณิตศาสตร� 
ปJท่ีจบ   2549 
สถานท่ีศึกษา      มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.3  ระดับปริญญาเอก 
ช่ือปริญญา     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา   การบริหารการศึกษา 
ปJท่ีจบ   2562 
สถานท่ีศึกษา      มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น 
 

3. การสอน 
3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี      6 ช.ม. / สัปดาห� 
3.2 ประสบการณ�การสอน ระดับปริญญาตรี     20 ปJ   

               วิชาสอน   แคลคูลัส 1  
แคลคูลัส 2 
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4. ผลงานวิชาการด�านวิจัยและพัฒนาล*าสุด 
 ไม+มี 
 
5. ผลงานตีพิมพ� (ล*าสุด 5 ปJย�อนหลัง) 

Prachanurak, A. and Prachanurak, P., 2019. Water Quality Assessment of Right 
Main Canal in Nakhon Nayok Province, SWU Engineering Journal, 14(2), 98-109. 
            

 
 
 
ลงชื่อ   พ.ต. ดร.อรรฆพร  ประชานุรักษ�  

                   (อรรฆพร  ประชานุรักษ�) 
      อาจารย�กองวิชาคณิตศาสตร�และคอมพิวเตอร� 
              ส+วนการศึกษา  โรงเรียนนายร3อยพระจุลจอมเกล3า 
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ผนวก ซ 

การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม 

และหลักสูตรปรบัปรุง 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

 โครงสร�างหลักสูตรเปรียบเทียบข�อแตกต�างระหว�างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562 ดังนี้ 

 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 197 หน�วยกิต 174 หน�วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     1.1 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร5 
     1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร5 
     1.3 กลุ�มวิชาภาษาศาสตร5 
     1.4 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร5บูรณาการ 
     1.5 กลุ�มวิชาพลศึกษา 
     1.6 กลุ�มวิชาเสริมสร�างลกัษณะผู�นํา 

47 หน�วยกิต 
   7 หน�วยกิต 
   4 หน�วยกิต 
 14 หน�วยกิต 
   3 หน�วยกิต 
 10 หน�วยกิต 
   9 หน�วยกิต 

45 หน�วยกิต 
   8 หน�วยกิต 
   4 หน�วยกิต 
 12 หน�วยกิต 
   3 หน�วยกิต 
   9 หน�วยกิต 
   9 หน�วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
     2.1 กลุ�มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร5
และวิทยาศาสตร5 
     2.2 กลุ�มวิชาแกน 
     2.3 กลุ�มวิชาเฉพาะด�าน 
     2.4 กลุ�มวิชาเลือก 

144 หน�วยกิต 
-  หน�วยกิต 

  
 39 หน�วยกิต 
 51 หน�วยกิต 
   9 หน�วยกิต 

123 หน�วยกิต 
 18 หน�วยกิต 
 
 15 หน�วยกิต 
 52 หน�วยกิต 
  6  หน�วยกิต 

     2.5 กลุ�มวิชาทหาร  45 หน�วยกิต  32  หน�วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน�วยกิต 6 หน�วยกิต 
 2. การเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา รหัสวิชา หน�วยกิตและรายวิชา 
  2.1 การเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชา เป>นการเปลี่ยนแปลงให�สอดคล�องหลักสูตรและเนื้อหาวิชาท่ี
เป@ดสอน 
  2.2 การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และชื่อวิชา เป>นการเปลี่ยนแปลงให�เหมาะสม และสอดคล�องกับ
ภาคการศึกษาท่ีเป@ดสอน   
  2.3 การเปลี่ยนแปลงหน�วยกิต เป>นการเปลี่ยนเฉพาะจํานวนหน�วยกิต ให�มีความเหมาะสม และ
สอดคล�องกับหลักเกณฑ5ท่ีกําหนดโดย สภาการศึกษาวิชาการทหาร  และ สกอ. 
  2.4 การเปลี่ยนแปลงรายวิชา  เป>นการเพ่ิมหรือ ลดรายวิชาให�มีความเหมาะสมกับหลักสูตร 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 การเปลี่ยนแปลง 

1.1 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร5 1.1 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร5  

SS 1001 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับกฎหมาย
ท่ัวไป  
(Principles of Jurisprudence) 
3 (3-0-6) 

SS 1001 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับกฎหมาย
ท่ัวไป  
(Principles of Jurisprudence) 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

SS 1201 หลักรัฐศาสตร5 
(Principles of Political Science) 
2 (2-0-4) 

SS 1201 หลักรัฐศาสตร5 
(Principles of Political Science)  
2 (2-0-4) 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

SS 5004 กฎหมายทหาร และกฎหมายท่ี
จําเป>นในการรับราชการทหาร  
(Military Law and Essential Law in 
Military Service) 
2 (2-0-4) 

SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายท่ี
จําเป>นในการรับราชการทหาร  
(Military Law and Essential Law in 
Military Service) 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา หน�วย
กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

1.3 กลุ�มวิชาภาษาศาสตร5 1.3 กลุ�มวิชาภาษาศาสตร5  

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

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 

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

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

เปลี่ยนหน�วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน�วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน�วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน�วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน�วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน�วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน�วยกิตการ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง 

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

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

เปลี่ยนหน�วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน�วยกิต 

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

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

1.4 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร5บูรณาการ   

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 กลุ�มวิชาพลศึกษา   

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) 

PE 4007 พลศึกษา 7 
(Physical Education 7) 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง 

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

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) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 
 

1.6 กลุ�มวิชาเสรมิสร�างลักษณะผู�นํา   

PC 1101 จิตวิทยาเบ้ืองต�น  
(Introduction to Psychology) 
2 (2-0-4) 

PC 1101 จิตวิทยาเบ้ืองต�น  
(Introduction to Psychology) 
2 (2-0-4) 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและ

คําอธิบายรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

PC 5104 จิตวิทยาประยุกต5 
(Applied Psychology) 
1 (1-0-2) 

PC 5104 จิตวิทยาประยุกต5 
(Applied Psychology) 
1 (1-0-2) 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 
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2.1 กลุ�มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร5และ
วิทยาศาสตร5 

  

CH 1001 เคมีท่ัวไป 1 
(General Chemistry 1)  
3 (3-0-6) 

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

เปลี่ยนช่ือวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 

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

MA 1001 แคลคูลสั 1 (Calculus 1) 
(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) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

MA 2001 คณิตศาสตร5จํานวนไม�ต�อเน่ือง 
(Discrete Mathematics) 
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MA 2008 ความน�าจะเป>นและสถิติสําหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร5 
(Probability and Statistics for Computer 
Science) 
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

PH 1001 ฟ@สิกส5ท่ัวไป 1  
(General Physics 1)  
3 (3-0-6) 

PH 1001 ฟ@สิกส5ท่ัวไป 1  
(General Physics 1)  
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

PH 1003 ฟ@สิกส5ท่ัวไป 2 
(General Physics 2)  
3 (3-0-6) 

PH 1003 ฟ@สิกส5ท่ัวไป 2 
(General Physics 2) 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชา 

PH 1004 ปฏิบัติการฟ@สิกส5ท่ัวไป 2  
(General Physics Laboratory 2)  
1 (0-2-1) 

PH 1004 ปฏิบัติการฟ@สิกส5ท่ัวไป 2  
(General Physics Laboratory 2) 
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนวิชาพ้ืนฐาน
บังคับ 

2.2 กลุ�มวิชาแกน   
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CS 2101 การออกแบบระบบดิจิตอล  
(Digital Systems Designs) 
3 (3-1-7) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

ไม�ม ี CY 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5
(Computer Programming)     
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

CS 2202 การเขียนโปรแกรมข้ันสงู 
(Advanced Programming)          
3 (3-0-6) 

CY 2202 การเขียนโปรแกรมข้ันสูง 
(Advanced Programming)     
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 

ไม�ม ี CY 2401 ระบบปฏิบัติการ        
(Operating System)     
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 2501 ทฤษฎีด�านความมั่นคงไซเบอร5
เบ้ืองต�น (Introduction to Cyber 
Security)                             
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี MA 2005 คณิตศาสตร5สาํหรับความมั่นคง
ไซเบอร5 (Mathematics for Cyber 
Security)                                       
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

2.3 กลุ�มวิชาเฉพาะด�าน   

CS 3203 การปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
(Computer Programming LAB) 
1 (0-2-1) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 3301 โครงสร�างข�อมูล  
(Data Structure) 
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 3302 ระบบจัดการฐานข�อมลู  
(Database Management Systems) 
3 (3-0-6) 

CY 3301 ระบบบรหิารจัดการฐานข�อมลู 
(Database Management Systems)    
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา วิชา
พ้ืนฐานบังคับ และ
คําอธิบายรายวิชา 

CS 4205 ภาษาโปรแกรมร�วมสมยั 
(Programming Languages) 
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 
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CS 4501 การเช่ือมประสานคอมพิวเตอร5และ
การสื่อสารข�อมลู 
(Computer Interfacing and Data 
Communication) 
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี
 

ยกเลิกรายวิชา 

CS 4802 การวิเคราะห5และออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 
3 (2-2-5) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 4803 โครงงานทางวิทยาการ 
คอมพิวเตอร5 1  
(Senior Project in Computer Science 1) 
3 (1-3-4) 

CY 4802  โครงงานด�านความมั่นคงไซเบอร5 
1                                           
(Senior Project in Cyber Security 1)   
2 (0-6-0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
หน�วยกิต และวิชา

พ้ืนฐานบังคับ 

CS 4901 การเสนอโครงงานวิจัย  
(Research Project proposal) 
1 (0-2-1) 

CY 3801 การเสนอโครงงานด�านความ
มั่นคงไซเบอร5                              
(Cyber Security Project Proposal)           
1 (1-1-3) 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา และวิชา
พ้ืนฐานบังคับ 

CS 5502 ข�ายสื่อสารคอมพิวเตอร5  
(Computer Communication Networks) 
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 5601 มัลตมิีเดีย 
(Multimedia) 
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 5804 โครงงานทางวิทยาการ 
คอมพิวเตอร5 2  
(Senior Project in Computer Science 2) 
3 (1-3-4)  

CY 4803  โครงงานด�านความมั่นคงไซเบอร5 
2                                           
(Senior Project in Cyber Security 2    
1 (0-3-0) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
หน�วยกิต และวิชา

พ้ืนฐานบังคับ 

CS 5902 ทฤษฎีปsญญาประดิษฐ5  
(Artificial Intelligent Theory) 
3 (3-0-6) 

CY 3203 เทคโนโลยีปsญญาประดิษฐ5
เบ้ืองต�น (Introduction to Artificial 
Intelligence 3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือ
วิชา วิชาบังคับ และ
คําอธิบายรายวิชา 

CS 6501 การระวังรักษาความปลอดภัย 
ทางไซเบอร5  
(Cyber security) 
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 
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CS 6602 คอมพิวเตอร5กราฟ@ก 
(Computer Graphics)  
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

ไม�ม ี CY 2402 เทคโนโลยเีครือข�ายเว็บไซต5 
(Web Technology)     
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 2502 เทคโนโลยีเครือข�ายข�อมูลเบ้ีอง
ต�น                                
(Introduction to Data Network 
Technology)                 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 2901 กฎหมายและจริยธรรมด�านความ
มั่นคงไซเบอร5                              
(Cyber Security Law and Ethics)       
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 3204 การจัดการบ๊ิกดาต�าเบ้ืองต�น
(Introduction to Big Data)     
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 3403 การบริหารจัดการระบบและ
เครือข�ายภายในองค5กร               
(System and Network Administration) 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 3503 การวิเคราะห5ระบบเครือข�าย                                   
(Network Analysis)                
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 3504 การปฏิบัติการเชิงรุกด�านความ
มั่นคงไซเบอร5เบ้ืองต�น                          
(Introduction to Offensive Security ) 
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 3505 ความมั่นคงไซเบอร5เชิงรุกข้ันสูง
(Advanced Offensive Security)    
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 4205 ทฤษฎีการวิเคราะห5ข�อมูล     
(Data Analytics)                 

เพ่ิมรายวิชา 
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3 (3-0-6) 

ไม�ม ี CY 4404 การพิสูจน5หลักฐานดิจิทัล       
(Digital Forensics)      
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 4506 ความมั่นคงไซเบอร5เชิงรับและการ
ตอบสนองต�ออุบัติการณ5         
(Defensive Security and Incident 
Response)                            
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 4902 การวิเคราะห5เครือข�ายสังคม
ออนไลน5                                  
(Social Network Analysis)     
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 5405 การวิเคราะห5มลัแวร5และ
ซอฟท5แวร5ประสงค5ร�าย             
(Malware analysis)     
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 5507 การรักษาความมั่นคงไซเบอร5
ภายในองค5กรขนาดใหญ�                     
(Cyber Security for Enterprise)    
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

2.4 กลุ�มวิชาเลือก   

CS 6103 ไมโครโพรเซสเซอร5และการเช่ือม
ประสาน  
(Microprocessor Systems and 
Interfacing)   
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6206 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
(Web Programming)  
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6305 การเก็บและการดึงสารสนเทศ
(Information Storage and Retrieval)   
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 
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CS 6306 ระบบฐานข�อมลูเชิงกระจาย
(Distributed Database Systems)   
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6307 พ้ืนฐานการพัฒนาระบบฐานข�อมลู
(Fundamentals of Database 
Development)   
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6308 การประมวลผลเชิงขนาน  
(Parallel Computation)  
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6309 เหมืองข�อมูล  
(Data Mining)  
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6701การบรหิารระบบคอมพิวเตอร5 
และเครือข�าย 
(Computer System and Network)  
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6702 คอมพิวเตอร5สําหรับการใช�งานท่ัวไป
(Micro-computing for the General User)  
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6703 วิทยาการในการจัดการศูนย5
คอมพิวเตอร5  
(Technology of Compute Center 
Management)   
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6904 การตรวจรู�ภาพ  
(Pattern Recognition)  
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6905 ทฤษฎีคอมพายเลอร5  
(Compiler Theory) 
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

CS 6902 เทคโนโลยสีื่อระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร5 
(Remote Sensing and GIS)  

CS 5903 เทคโนโลยสีื่อระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร5 
(Remote Sensing and GIS)  

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

ไม�ม ี CS 5904 ไอโอทีเบ้ืองต�น  
(Introduction to Internet of Things)  
3 (2-2-5) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CS 5916 การบริหารจัดการบ๊ิกดาต�า  
(Big Data Management)   
3 (2-2-5) 

เพ่ิมรายวิชา 

CS 6906 หัวข�อสัมมนาทางด�านคอมพิวเตอร5 
(Computer Seminar)   
3 (3-0-6) 

CY 5905 หัวข�อสัมมนาความมั่นคงไซเบอร5 
(Cyber Security Seminar)                 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
รหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

CS 6907 หัวข�อวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร5
(Computer Science Research)  
3 (3-0-6) 

CY 5906 หัวข�อพิเศษความมั่นคงไซเบอร5 
(Special Topics in Cyber Security)     
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนช่ือรายวิชา 
รหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

CS 3903 การฝ|กประสบการณ5วิชาชีพ
(Professional Experience)  
2 (0-6-0) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

ไม�ม ี CY 5903 ยุทธศาสตร5การทหาร    
(Strategic Studies)                           
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 5904 อํานาจของรัฐ            
(Instruments of National Power)    
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 

ไม�ม ี CY 5907 การปฏิบัติการข�าวสาร 
(Information Operation)      
3 (3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชา 
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2.5 กลุ�มวิชาทหาร   

MS 1001 กองทัพบกและเหล�าทหาร 
(Organization Royal Thai Army and 
Branch of Service) 
1 (1-0-2) 

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

เปลี่ยนช่ือวิชา หน�วย
กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชา หน�วย
กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

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

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 1005 การข�าวเบ้ืองต�น 
(Basic Intelligent)  
1 (1-0-2) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 1006 ป�อมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การ
พราง และวัตถุระเบิดและการทําลาย  
(Field Fortifications, Obstacle, 
Camouflage and Explosives and 
Demolitions) 
1 (1-0-2) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 1007  การตดิต�อสื่อสารเบ้ืองต�น  
(Basic Communications) 
1 (1-0-2) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 2001 อาวุธประจําหน�วย หลกัยิงและ
ตรวจการณ5 
(Infantry unit Weapons and Fire 
Control)  
2 (2-1-5) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 2002 การใช�ยุทโธปกรณ5ของเหล�าทหาร
ม�า 
(Calvary Materiel Employment) 
2 (2-0-4)  

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 
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MS 2003 การปฏิบัติการของทหารช�าง 
(Engineer Operations) 
1 (1-0-2) 

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

เปลี่ยนช่ือวิชา หน�วย
กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชา หน�วย
กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

MS 2005 ป�นใหญ�สนามและป�นใหญ�ต�อสู�
อากาศยาน 
(Field Artillery and Anti-aircraft Artillery) 
2 (2-0-4) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 3004 ภูมิศาสตร5ทางทหาร  
(Military Geographic) 
1 (1-0-2) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 3002 ประวัติศาสตร5การสงครามสากล 
(International War History) 
2 (2-0-4) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 3003 ประวัติศาสตร5การสงครามไทย  
(Thai War History) 
2 (2-0-4) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 3005 ยุทธวิธีทหารม�าระดับหมวด 
(Calvary Platoon Tactics) 
1 (1-1-3) 

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

เปลี่ยนช่ือวิชา หน�วย
กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชา หน�วย
กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 

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

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 4002 การต�อสู�เบ็ดเสร็จ  
(Total Defense)  

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 
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1 (1-0-2) 

MS 4005 ฝ�ายอํานวยการ 
(Staff Study) 
3 (3-0-6) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 4003 ทหารเรือ ทหารอากาศ และ
หน�วยงานความมั่นคง  
(Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force 
and Security Agencies)  
1 (1-0-2) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 
หน�วยกิต และ

คําอธิบายรายวิชา 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 
หน�วยกิต และ

คําอธิบายรายวิชา 

MS 5001 การส�งกําลังบํารุง  
(Logistics)  
2 (2-1-5) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5002 การปฏิบัติการข�าวสาร 
(Information Operations) 
2 (2-1-5) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5003 ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิ
กําลังพล 
1 (1-0-2) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5004 การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีกองทัพภาค 
(The Functional Practices in Army Area)  

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5005 ความรู�พ้ืนฐานของเหล�าท่ีเลือกรับ
ราชการ  
(The Fundamental of Army Corps) 

ไม�ม ี ยกเลิกรายวิชา 
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ไม�ม ี MS 5009 วิชาทหาร 9  
(Military Science 9) 
3 (2-2-5) 

เพ่ิมรายวิชา 

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

เพ่ิมรายวิชา 
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6.3 การเปลี่ยนแปลง คําอธิบายรายวิชา 

การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

หลักสตูร พ.ศ. 2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1.1 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร5  

SS 1001 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  
(Principles of Jurisprudence)     

3 (3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

ศึกษาความหมาย ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภท และศักดิ์
ของกฎหมาย ขอบเขตการใช�กฎหมาย การบังคับใช�และการ
ยกเลิกกฎหมาย ความจําเป>นและประโยชน5ของการเรียน
กฎหมาย ระบบกระบวนการยตุิธรรมไทย ระบบศาลของไทย 
หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีสําคัญของกฎหมายแพ�ง กฎหมายอาญา
ภาคท่ัวไป และกฎหมายอาญาภาคความผดิเฉพาะมาตราท่ี
สําคัญ รวมถึงศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จําคุก 
ค�น ปล�อยช่ัวคราว 

SS 1001 ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  
(Principles of Jurisprudence)     

3 (3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

ความหมาย ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภท ลําดับศักดิ์ของ
กฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช�กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย 
ความจําเป>นและประโยชน5ของการเรียนกฎหมาย ระบบ
กระบวนการยุติธรรมไทย หลักกฎหมายท่ัวไปเฉพาะมาตราท่ี
สําคัญของกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 กฎหมายอาญาภาค
ท่ัวไปและภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว�า
ด�วยลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง 
จําคุก ค�น ปล�อยช่ัวคราว และกฎหมายท่ีจําเป>นสําหรับใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 

SS 1201 หลักรัฐศาสตร5  
(Principles of Political Science) 

2 (2-0-4) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

การเรยีนการสอนน้ีเป>นพ้ืนฐานว�าด�วย เรื่องของการเมืองการ
ปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐอันได�แก� การรับรองรัฐ 
ประเภทของรัฐ อํานาจรัฐ และศึกษาเรื่องของระบบการเมือง
ในฐานะท่ีเป>นระบบย�อยของระบบสังคม ซ่ึงมีหน�าท่ีในการท่ี
จะนําสังคมให�บรรลุเป�าหมายท่ีตั้งไว� ศึกษาหน�าท่ีของสถาบัน
ทางการเมืองต�าง ๆ 

SS 1201 หลักรัฐศาสตร5  
(Principles of Political Science)  

2 (2-0-4) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันได�แก� การ
รับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อํานาจรัฐ ลัทธิการปกครอง ศึกษา
หน�าท่ีของสถาบันทางการเมืองต�าง ๆ และศึกษาเรื่องของ
ระบบการเมืองในฐานะท่ีเป>นระบบย�อยของระบบสังคม ซ่ึงมี
หน�าท่ีในการท่ีจะนําสังคมให�บรรลุเป�าหมายท่ีตั้งไว� 

SS 5004 กฎหมายทหาร และกฎหมายท่ีจําเป>นในการรับ
ราชการทหาร 
(Military Law and Essential Law in Military Service) 

2 (2-0-4) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายท่ีจําเป>นในการรับ
ราชการทหาร 
(Military Law and Essential Law in Military Service) 

3 (3-0-6) 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 
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พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร 
พระราชบัญญัติว�าด�วยวินัยทหาร กฎอัยการศึก  
พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พระราชบัญญัตเิรือนจําทหาร กฎการใช�กําลัง และกฎหมายท่ี
จําเป>นในการรับราชการทหาร เช�น  พระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ5ฉุกเฉิน กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว�างประเทศ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยตุิธรรม  
กฎหมายเก่ียวกับแรงงานต�างด�าว กฎหมายเก่ียวกับยาเสพตดิ 
กฎหมายเก่ียวกับเด็กสตรีและการค�ามนุษย5 กฎหมายเก่ียวกับ
ป�าไม� พระราชบัญญัติตรวจคนเข�าเมือง  คดีพิเศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงิน กฎหมาย
เก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการทุจรติแห�งชาติ หลัก
กฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายปกครอง 
พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการทหาร พ.ศ. 2521 พระราชบัญญตัิจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และพระราช
กฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการและกําหนดหน�าท่ีของส�วนราชการ
กลาโหม 

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
กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ5ฉุกเฉิน กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว�างประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายท่ีเป>น
สาระสําคัญท่ีจําเป>นในการรับราชการทหาร เช�น หลัก
กฎหมายท่ีเก่ียวกับยาเสพติด ป�าไม� คดีพิเศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ หลักกฎหมายเก่ียวกับคดีทุจริตประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ ซ่ึงอยู�ในอํานาจของการพิจารณาของ
คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติตรวจคนเข�าเมือง หลัก
กฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ัวไป 
หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป 

 

1.3 กลุ�มวิชาภาษาศาสตร5  

 ไม�มีการเปลีย่นแปลง  ไม�มีการเปลีย่นแปลง 

1.4 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร5บูรณาการ  

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

ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องในชีวิตประจําวัน ในเรื่องต�าง ๆ 
ได�แก� การจัดการทรัพยากรนํ้า การใช�และจัดการพลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ อาหารและสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เทคโนโลยรีีไซเคิล การ
สื่อสาร การรับ - ส�งข�อมูล การรักษาความปลอดภัยทางการ
ติดต�อสื่อสาร คอมพิวเตอร5 เทคโนโลยดี�านวัสดศุาสตร5 การ
ขนส�ง การจัดการขนส�งท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีของวัสดุ
ทางวิศวกรรม เช�น คอนกรีต เหลก็ ยาง และหิน เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ได�แก� ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร5 (GIS) 
เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (RS) และระบบกําหนด
ตําแหน�งบนพ้ืนโลก (GPS) 

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

ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องในชีวิตประจําวันเบ้ืองต�น ได�แก� 
เทคโนโลยีการผลตินํ้าประปาและการบําบัดนํ้าเสีย การจัด
การพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยี
ทางด�านวัสดุศาสตร5และวัสดุทางวิศวกรรม เช�น คอนกรตี 
เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยรีีไซเคิล เทคโนโลยียานยนต5
และการขนส�ง ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร5 (GIS) เทคโนโลยี
การสํารวจระยะไกล (RS) และระบบกําหนดตําแหน�งบนพ้ืน
โลก (GPS) 
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1.5 กลุ�มวิชาพลศึกษา  

PE 1001 พลศึกษา 1  
(Physical Education 1)  

1 (0-2-1)  

ว�ายนํ้า 1 (Swimming 1) ศึกษาประวัติความเป>นมา ฝ|ก
ทักษะเบ้ืองต�นของการว�ายนํ้า ความรู� ความเข�าใจ และ
เทคนิคของการว�ายนํ้าแบบต�าง ๆ เรียนรู�เทคนิค การสอน 
และหลักการฝ|กว�ายนํ้า กติกาว�ายนํ้าและการจัดการแข�งขัน 
และการนําความรู�ไปปรับใช�ในหน�วยทหารและชีวิตประจําวัน 

กรีฑา (Athletics) ศึกษาประวัติ ประโยชน5ของกรีฑา การฝ|ก
ทักษะพ้ืนฐาน และเทคนิคของกรฑีา ท้ังประเภทลู� ประเภท
ลาน กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข�งขัน หลักการ การฝ|ก
ทักษะและเทคนิค การว่ิงบนถนน เดิน ว่ิงข�ามทุ�ง ว่ิงภูเขา 
การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาแต�ละประเภท 
การเก็บรักษาอุปกรณ5 กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข�งขัน 
และความปลอดภัยในการเล�นกรฑีา การนําความรู�ไปปรับใช�
ในหน�วยทหารและชีวิตประจําวัน 

PE 1001 พลศึกษา 1  
(Physical Education 1)  

1 (0-2-1)  

ว�ายนํ้า 1 (Swimming 1) ประวัตคิวามเป>นมา การอบอุ�น
ร�างกาย การข้ึนลงจากสระ การฝ|กดํานํ้าและเป�าอากาศ ฝ|ก
การหายใจ การใช�ขาและการใช�แขนในท�าว�ายนํ้าฟรีสไตล5   
ว�ายนํ้าท�าฟรีสไตล5ระยะสั้น การลอยตัว การกระโดดนํ้า การ
ทรงตัวในนํ้า 

กรีฑา 1 (Athletics 1) ประวัตคิวามเป>นมา ประโยชน5ของ
กรีฑา กติกา ระเบียบมารยาทในการแข�งขัน การอบอุ�น
ร�างกาย การว่ิงระยะสั้น การว่ิงผลดั ว่ิงระยะกลาง   
ระยะไกล การว่ิงข�ามรั้ว 

ยิมนาสติก 1 (Gymnastics 1) ประวัติความเป>นมา 
ประโยชน5ของกีฬายิมนาสติก การอบอุ�นร�างกาย ม�วนหน�า 
ม�วนหลัง พุ�งม�วน ท�าลังกาหน�า ท�าราวดอฟ     

มวยไทย 1 (Muaythai 1) ประวัต ิประโยชน5ของกีฬามวย
ไทย การอบอุ�นร�างกาย กระโดดเชือก การยืนมวย จรดมวย 
การเคลื่อนท่ี การใช�หมัด การใช�ศอก การใช�เข�า 

PE 1002 พลศึกษา 2   
(Physical Education 2) 

1 (0-2-1)  

ยิมนาสติก  (Gymnastics) ประวัติ ประโยชน5ของกีฬา
ยิมนาสติก ฝ|กทักษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก ฝ|ก
ปฏิบัติทักษะการเล�นยิมนาสติกให�มีความชํานาญ การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต�างๆ การเสริมสร�างสมรรถภาพทาง
กาย การเก็บรักษาอุปกรณ5  ระเบียบมารยาทในการฝ|ก และ
ความปลอดภัยในการเล�นกีฬายิมนาสติก ปลูกฝsงทัศนคติท่ีดี 
และการนําความรู�ไปปรับใช�ในหน�วยทหารและชีวิตประจําวัน 

มวยไทย  (Muaythai) ประวัติ ประโยชน5ของกีฬามวยไทย 
ฝ|กทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย การเสรมิสร�าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ5 กติกา ระเบียบ 
มารยาทในการแข�งขัน ความปลอดภัยในการเล�นกีฬามวย

PE 1002 พลศึกษา 2  
(Physical Education 2)  

1 (0-2-1)  

ว�ายนํ้า 2 (Swimming 2) ฝ|กการหายใจ การใช�ขาและการใช�
แขนในท�าว�ายกบ ว�ายนํ้าท�ากบระยะสั้น การลอยตัว การ
กระโดดนํ้า การทรงตัวในนํ้า  

กรีฑา 2 (Athletics 2) กติกา ระเบียบประเภทลาน การ
เสรมิสร�างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาประเภทลาน การทุ�ม
นํ้าหนัก การขว�างจักร การพุ�งแหลน กระโดดไกล  กระโดด
สูง และความปลอดภัยในการเล�นกรีฑา การเก็บรักษา
อุปกรณ5  

ยิมนาสติก 2 (Gymnastics 2) การเคลื่อนท่ีข�ามเครื่องกีด
ขวาง อุปกรณ5แทมโปลีน บาร5คู� แท�นกระโดด ห�วงคู� 
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ไทย การนําความรู�ไปปรับใช�ในหน�วยทหารและ
ชีวิตประจําวัน 

ฟsนดาบ (Fencing) ประวัติความเป>นมาของกีฬาฟsนดาบ ฝ|ก
ทักษะพ้ืนฐานการทรงตัว การเคลือ่นไหวในแบบต�างๆ 
เทคนิคการเล�นเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแข�งขัน การ
ตัดสินและการนําไปประยุกต5ใช�ในการทหารได�อย�างถูกต�อง 

มวยไทย 2 (Muaythai 2) การอบอุ�นร�างกาย การรุก การรับ
และป�องกัน การป�องกันพร�อมโต�ตอบ การต�อสู�บนเวที 

PE 2003 พลศึกษา 3   
 (Physical Education 3)  

1 (0-2-1)  

ว�ายนํ้า 2 (Swimming 2) การช�วยชีวิตและความปลอดภัย
ทางนํ้า (Life Saving and Water Safety) ความสําคัญ 
ประโยชน5ของการช�วยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า ทักษะ
การช�วยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า ข�อควรระวังในการ
เล�นนํ้า หรือกิจกรรมทางนํ้า การผายปอดและกระตุ�นหัวใจ 
การเก็บรักษาอุปกรณ5 ฝ|กดําน้ํา (Scuba Diving) ประโยชน5
ของดํานํ้า ฝ|กทักษะและเทคนิคของดํานํ้า การเสริมสร�าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ5 กติกา ระเบียบ 
มารยาทในการแข�งขัน และความปลอดภัยในการดํานํ้า และ
การนําความรู�ไปปรับใช�ในหน�วยทหารและชีวิตประจําวัน 

กอล5ฟ1 (Golf1) ประวัติความเป>นมา ทักษะพ้ืนฐาน เรียนรู�
เก่ียวกับอุปกรณ5 การบํารุงรักษาอุปกรณ5 กฎ กติกา มารยาท
ในการเล�นกอล5ฟ วงสวิง การนําความรู�ไปปรับใช�ใน
ชีวิตประจําวัน 

ลีลาศ (Social Dance) ศึกษาประวัติความเป>นมาของกีฬา
ลีลาศ กติกามารยาทในการลีลาศ การจับคู� ทักษะพ้ืนฐาน
การลลีาศประเภท บอลลูม ลาตินอเมริกัน และการลีลาศ
แบบอ่ืน ๆ รูปแบบการนํา การตามในการลลีาศ และการ
นําไปประยุกต5ใช�ในการทหารได�อย�างถูกต�อง 

PE 2003 พลศึกษา 3  
(Physical Education 3)  

1 (0-2-1)             

ว�ายนํ้า 3 (Swimming 3) การอบอุ�นร�างกาย ฝ|กการหายใจ  
การใช�ขาและการใช�แขนว�ายนํ้าท�ากรรเชียง ว�ายนํ้าท�า
กรรเชียงระยะสั้น การลอยตัว การทรงตัวในนํ้า 

รักบ้ีฟุตบอล 1 (Rugby Football 1) ประวัติความเป>นมา
ของกีฬารักบ้ีฟุตบอล กฎกติกาการแข�งขัน และการตัดสิน   
การอบอุ�นร�างกาย การรับ-ส�งลูก การแทคเก้ิล การว่ิงหลบ
หลีก การฟอล การไดร5 การล�วงลูกบอล 

มวยสากล 1 (Boxing 1) ประวัติกีฬามวยสากล การอบอุ�น
ร�างกาย การยืนมวย การ5ด ฟุตเวิร5ค การเคลื่อนท่ี หมัดตรง 
หมัดฮุค หมัดอัปเปอร5คัต 

ฟุตบอล 1 (Football 1) ประวัติความเป>นมาของกีฬา
ฟุตบอล การเดาะบอล การเตะลูกด�วยข�างเท�าด�านใน เตะ
หลังเท�า การหยดุบอล การครองบอล การเลี้ยงบอล การเล�น
ลูกด�วยศีรษะ 

PE 2004 พลศึกษา 4   
 (Physical Education 4)  

1 (0-2-1)  

มวยสากล (Boxing) ประวัติ ประโยชน5ของกีฬามวยสากล ฝ|ก
ทักษะและเทคนิคของกีฬามวยสากล การเสริมสร�าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ5 กติกา ระเบียบ 

PE 2004 พลศึกษา 4  
(Physical Education 4)  

1 (0-2-1)  

ว�ายนํ้า 4 (Swimming 4) การอบอุ�นร�างกาย ฝ|กการหายใจ  
การใช�ขาและการใช�แขนว�ายนํ้าท�าผีเสื้อ การใช�ขาและการใช�
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มารยาทในการแข�งขัน และความปลอดภัยในการเล�นกีฬา
มวยสากล และการนําความรู�ไปปรับใช�ในหน�วยทหารและ
ชีวิตประจําวัน 

ยูโด/ไอคิโด (Judo/Aikido) ประวัติ ประโยชน5ของกีฬายูโด/
ไอคิโด ฝ|กทักษะและเทคนิคของกีฬายูโด/ไอคิโด การล�มหน�า
ล�มหลัง การหมุนตัวทําให�คู�ต�อสู�เสยีหลัก การเสริมสร�าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ5 กติกา ระเบียบ 
มารยาทในการแข�งขัน และความปลอดภัยในการเล�นกีฬา
ยูโด/ไอคิโด การนําความรู�ไปปรับใช�ในหน�วยทหารและ
ชีวิตประจําวัน 

อาวุธโบราณ (Club and Sword) ประวัติความเป>นมาของ
อาวุธโบราณชาติไทย เพ่ือให�เห็นคุณค�าและปลูกฝsงจิตสํานึก
ถึงบรรพบุรุษไทย ทักษะพ้ืนฐานการใช�อาวุธโบราณของไทย 
ฝ|กทักษะการทรงตัว การคลื่อนไหว และการต�อสู�ประกอบ
อาวุธต�างๆ เช�น กระบ่ี กระบอง พลอง มีดสั้น ไม�สั้น และการ
นําไปประยุกต5ใช�ในการทหารได�อย�างถูกต�อง 

แขนว�ายนํ้าท�าผีเสื้อ ว�ายนํ้าท�าผีเสื้อระยะสั้น 

รักบ้ีฟุตบอล 2 (Rugby Football 2) การเสริมสร�างร�างกาย
กีฬารักบ้ีฟุตบอล การเตะลูกรักบ้ี การเล�นแบบลัค-มอล   
แถวทุ�ม สกรัม การเล�นทีม วิธีการเล�นเกมรุก เกมรับ การ
แข�งขัน 

มวยสากล 2 (Boxing 2) กติกา ระเบียบ มารยาทในการ
แข�งขัน และความปลอดภัยในการเล�นกีฬามวยสากล การ
อบอุ�นร�างกาย การจัดระยะการชก การรุก การโจมตี การ
ป�องกัน การตอบโต� การต�อสู�บนเวที 

ฟุตบอล 2 (Football 2) กติกา กรรมการตัดสิน การเล�นใน
ตําแหน�งต�างๆ การทําประตู การเล�นทีม การแข�งขัน 

PE 3005 พลศึกษา 5    
(Physical Education 5)  

1 (0-2-1)  

ฟุตบอล (Football) ศึกษาประวัตคิวามเป>นมาของกีฬา
ฟุตบอล ฝ|กปฏบัิติ เทคนิคการเล�นฟุตบอล กติกาเบ้ืองต�น 
สร�างและปลูกฝsงทัศนคติท่ีดี ศึกษาหลักการและวิธีการเล�น
ฟุตบอล และการตดัสินเบ้ืองต�น ตลอดจน การปลูกฝsง
ทัศนคติท่ีดี การนําความรู�ไปปรับใช�ในหน�วยทหารและ
ชีวิตประจําวัน 

บาสเกตบอล (Basketball) ศึกษาประวัติความเป>นมาของ
กีฬาบาสเกตบอล ฝ|กปฏิบัติ เทคนิคการเล�นบาสเกตบอล 
กติกาเบ้ืองต�น ศึกษาหลักการและวิธีการเล�นบาสเกตบอล 
การแข�งขัน และการตัดสินเบ้ืองต�น ตลอดจน การปลูกฝsง
ทัศนคติท่ีดี การนําความรู�ไปปรับใช�ในหน�วยทหารและ
ชีวิตประจําวัน 

การต�อสู�ด�วยมือเปล�า (1) (Combatives1) (รส.21 – 150) 
เรียนรู�และฝ|กการใช�อาวุธในร�างกายมนุษย5 การทําลาย
จุดอ�อนต�างๆในร�างกาย การป�องกันหลบหลีก ตอบโต� และ
ทําลายระยะประชิดได�4 ทิศทาง ฝ|กการเคลื่อนไหว ระเบียบ 

PE 3005 พลศึกษา 5 
(Physical Education 5)  

1 (0-2-1)  

ว�ายนํ้า 5 (Swimming 5) การอบอุ�นร�างกาย การว�ายนํ้า4ท�า
มาตรฐาน การว�ายนํ้าท�าวัดวา (ฟรีสไตล5) การว�ายนํ้าท�าคอตั้ง 
การว�ายกบหงาย การว�ายท�าตะแคง การว�ายท�ากรรไกร การ
เดินในนํ้า การพยุงตัวในนํ้า   

บาสเกตบอล 1 (Basketball 1) ประวัติความเป>นมาของกีฬา
บาสเกตบอล การอบอุ�นร�างกาย การรับ – ส�งลูก การเลี้ยงลูก
บอลต่ํา – สูง การเคลื่อนท่ี การยิงประตู 

ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1) ประวัติ ประโยชน5ของกีฬา
ยูโด/ไอคิโด การอบอุ�นร�างกาย  การลงพ้ืน  การเคลื่อนท่ี  
การเข�าทุ�ม การทุ�มในท�ายืน ทุ�มในท�าล�ม 

วอลเลย5บอล 1 (Volleyball 1) ประวัติความเป>นมาของกีฬา
วอลเลย5บอล การอบอุ�นร�างกาย ฝ|กทักษะท�าเตรียม  การ
เคลื่อนท่ี พ้ืนฐานการอันเดอร5ลูก การเซ็ท 
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มารยาทในการฝ|ก ความปลอดภยัในการฝ|ก การเป>นผู�ฝ|ก 
การนําความรู�ไปปรับใช�ในหน�วยทหารและชีวิตประจําวัน 

PE 3006 พลศึกษา 6    
(Physical Education 6)  

1 (0-2-1)  

รักบ้ีฟุตบอล (Rugby Football) ศึกษาประวัติ ประโยชน5
ของกีฬารักบ้ีฟุตบอล ฝ|กทักษะและเทคนิคของกีฬารักบ้ี
ฟุตบอล การเสรมิสร�างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษา
อุปกรณ5 กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข�งขัน และความ
ปลอดภัยในการเล�นกีฬารักบ้ีฟุตบอล ฝ|กปฏิบัติทักษะการ
เล�นรักบ้ีฟุตบอลให�มีความชํานาญสูงข้ึน ศึกษาการแข�งขัน 
และการตัดสินเบ้ืองต�น ตลอดจน การปลูกฝsงทัศนคติท่ีดี การ
นําความรู�ไปปรับใช�ในหน�วยทหารและชีวิตประจําวัน 

วอลเลย5บอล (Volleyball) ศึกษาประวัติความเป>นมาของ
กีฬาวอลเลย5บอล ฝ|กทักษะท�าเตรยีมพ้ืนฐานการอันเดอร5ลูก 
การเซต การเสริฟ การตบ การสกัดลูกบอลแบบต�างๆ กฎ 
กติกาการแข�งขัน การตดัสินและการนําไปประยุกต5ใช�ใน
การทหารได�อย�างถูกต�อง 

PE 3006 พลศึกษา 6  
(Physical Education 6) 

1 (0-2-1) 

ว�ายนํ้า 6 (Swimming 6) การดํานํ้าลักษณะต�าง ๆ การเข�า
ไปช�วยคนจมนํ้า ท�าประคองผู�จมนํ้าเข�าหาฝs�ง การนําผู�จมนํ้า
ข้ึนบนฝs�ง ลากข้ึนฝs�ง การปฐมพยาบาลคนจมนํ้า การแบก
เขย�า การฝายปอด การแก�ไขตะคริวท่ีน�องและฝ�าเท�า การ
กระโดดหอสูง 10 เมตร การพยุงตัวในนํ้า 

บาสเกตบอล 2 (Basketball 2) กฎ กติกา มารยาทการเล�น
บาสเกตบอล การยิงประตู  การป�องกัน การเคลื่อนท่ี   
หลักการและวิธีการเล�นบาสเกตบอล การแข�งขัน และการ
ตัดสิน 

ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2) การจับล�อค การต�อสู�
ป�องกันตัว การเสริมสร�างสมรรถภาพทางกายกีฬายูโด  กติกา 
ระเบียบ มารยาทในการแข�งขัน ความปลอดภัยในการเล�น
กีฬายูโด/ไอคิโด การต�อสู�แข�งขัน 

วอลเลย5บอล 2 (Volleyball 2) การเสิร5ฟ การสกัดก้ันลูก
บอลแบบต�าง ๆ ตําแหน�งการยืน กฎกติกาการแข�งขัน การ
ตัดสิน การแข�งขัน 

PE 4007 พลศึกษา 7    
(Physical Education 7)  

1 (0-2-1)  

ตะกร�อ (Takrow) ศึกษาประวัตคิวามเป>นมาของกีฬาตะกร�อ 
เซปsก-ตะก�อ ตะกร�อลอดบ�วง ตะกร�อวงใหญ� ตะกร�อวงเล็ก 
และตะกร�อเตะทน ฝ|กทักษะพ้ืนฐานการเล�น กฎ กติกา การ
เล�นตะกร�อประเภทต�างๆ การเป>นผู�ตัดสิน การเป>นผู�ฝ|กสอน
และการควบคุมเกมและการนําไปประยุกต5ใช�ในการทหารได�
อย�างถูกต�อง 

ฟุตซอล (Futsal) ศึกษาประวัติความเป>นมาของกีฬาฟุตซอล 
ฝ|กทักษะพ้ืนฐานของการเล�นฟุตซอลแบบต�างๆ เทคนิคการ
เล�นเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแข�งขันและการตดัสินและ

PE 4007 พลศึกษา 7 
(Physical Education 7)  

1 (0-2-1)  

ฟุตซอล 1 (Futsal 1) ประวัติความเป>นมาของกีฬาฟุตซอล   
การเดาะบอล  การเตะลูกด�วยข�างเท�าด�านใน  เตะหลังเท�า  
การหยุดบอล  การครองบอล  การเลีย้งบอล  การเล�นลูก
ด�วยศรีษะ  การทําประตู   

กอล5ฟ 1 (Golf 1) ประวัติกีฬากอล5ฟ อุปกรณ5กอล5ฟตามกฎ 
ลักษณะสนามกอล5ฟมาตรฐาน การอบอุ�นร�างกาย และยืด
กล�ามเน้ือ การจับไม� การยืน เตรียมตีการข้ึนไม�  การลงไม�  
การส�งลูก การจบวง การแต�งกาย มารยาทในการเล�นกอล5ฟ 
การตีลูกด�วยเหล็กกลาง (8, 7, 6) การตีลูกด�วยเหล็กยาว (5, 
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การนําไปประยุกต5ใช�ในการทหารได�อย�างถูกต�อง 

โปโลนํ้า (Water Polo) ศึกษาประวัติความเป>นมาของกีฬา
โปโลนํ้า เรียนรู�ฝ|กทักษะพ้ืนฐานการว�ายนํ้าขณะมลีูกโปโล ใน
รูปแบบต�างๆ การส�ง การรับ ฝ|กการลอยตัวในนํ้า กฎ กติกา
การแข�งขัน และการตัดสินการนําไปประยุกต5ใช�ในการทหาร
ได�อย�างถูกต�อง 

4, 3) การตลีูกด�วยเหล็กสั้น (S, P, 9)  

เทนนิส 1 (Tennis 1) ประวัติความเป>นมาของกีฬาเทนนิส  
การอบอุ�นร�างกาย การจับไม�เทนนิส การสร�างความคุ�นเคย
กับลูกเทนนิส การเคลื่อนท่ี การตลีูกโฟร5แฮนด5 แบ็คแฮนด5
การตีลูกวอลเล�ย5 

สมรรถภาพทางกายกาย 1 (Physical Fitness 1) 
ความหมายและองค5ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การฝ|ก
ความแข็งแรงโดยใช�นํ้าหนักตัวเอง  การฝ|กกลุ�มกล�ามเน้ือหลัง  
การฝ|กกลุ�มกล�ามเน้ือหน�าอก การฝ|กกลุ�มกล�ามเน้ือไหล�และ
แขน  การฝ|กกลุ�มกล�ามเน้ือขา  การฝ|กกลุ�มกล�ามเน้ือสะโพก 
การฝ|กกลุ�มของกล�ามเน้ือหน�าท�อง 

PE 4008 พลศึกษา 8   
(Physical Education 8)  

1 (0-2-1)  

กอล5ฟ2 (Golf2) ทบทวนทักษะพ้ืนฐานการเล�นแบบต�างๆ ฝ|ก
ความชํานาญในการตีลูกในลักษณะต�างๆ ฝ|กการเล�นในสนาม
จริง กฎ กติกามารยาทในการแข�งขัน และการเป>นผู�ตดัสิน
การนําไปประยุกต5ใช�ในการทหารได�อย�างถูกต�อง 

เทนนิส (Tennis) ศึกษาประวัติความเป>นมาของกีฬาเทนนิส 
เรียนรู�ทักษะพ้ืนฐาน การเล�นแบบต�างๆ การแข�งขัน กฎ 
กติกาการแข�งขัน การตดัสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ5
เทนนิส และการนําไปประยุกต5ใช�ในการทหารได�อย�างถูกต�อง 

การจัดการแข�งขันกีฬา (Organization of Sports 
competition) หลักการของการจัดการแข�งขันกีฬา การ
เขียนโครงการการจัดการแข�งขันกีฬา รูปแบบการจัดการ
แข�งขันกีฬาแบบต�างๆ การจัดการแข�งขันกีฬาสากล การ
ดําเนินการจัดการแข�งขันแบบต�างๆและการนําไปประยุกต5ใช�
ในการทหารได�อย�างถูกต�อง 

PE 4008 พลศึกษา 8  
(Physical Education 8)  

1 (0-2-1)   

ฟุตซอล 2 (Futsal 2) การเล�นในตําแหน�งต�างๆ  การเล�นทีม 
การเล�นเกมรุก เกมรับ กฎ กติกาการแข�งขันและการตัดสิน  
การแข�งขัน 

กอล5ฟ 2 (Golf 2) การพัตต5 และการตีลูกข�างกรีน การตีลูก
จากอุปสรรค ทราย และอ่ืน ๆ การเลือกใช�อุปกรณ5 การ
บํารุงรักษาอุปกรณ5 กติกาในการแข�งขัน 

เทนนิส 2 (Tennis 2) การเสริฟและการตบ การเล�นลูกชนิด
ต�าง ๆ ประเภทเดี่ยว ประเภทคู� การแข�งขัน กฎกติกาการ
แข�งขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ5เทนนิส 

สมรรถภาพทางกายกาย 2 (Physical Fitness 2) Weight 
Machine และ Free Weight การฝ|กความอ�อนตัว การฝ|ก
ความอดทน  การทดสอบร�างกาย   

PE 5009 พลศึกษา 9   
 (Physical Education 9) 

1 (0-2-1)  

แบดมินตัน (Badminton) ศึกษาประวัติความเป>นมาของ
กีฬาแบดมินตันฝ|กทักษะเบ้ืองต�นการเล�นลูกต�างๆ การเล�น

PE 5009 พลศึกษา9 
(Physical Education7) 

1 (0-2-1) 

ตะกร�อ (Takrow) ประวัติความเป>นมาของกีฬาตะกร�อ การ
อบอุ�นร�างกาย ประเภทกีฬาตะกร�อ การเล�นลูกหน�าเท�า – 
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ประเภทเดี่ยว การเล�นประเภทคู� การแข�งขัน กฎ กติกาการ
แข�งขัน การเป>นผู�ตดัสิน การจัดการแข�งขัน และการนําไป
ประยุกต5ใช�ในการทหารได�อย�างถูกต�อง 

สันทนาการ (Recreation) ความเป>นมาของการนันทนาการ 
ปรัชญา การเป>นผู�นําการจัดกิจกรรมแบบต�างๆ การบําเพ็ญ
ประโยชน5 กิจกรรมบันเทิง เกมนํา กิจกรรมเพ่ือการ
แสดงออกถึงการเป>นผู�นําและผู�ตามท่ีดีเพ่ือนําไปประยุกต5ใช�
ในการทหารได�อย�างถูกต�อง 

หลังเท�า การเล�นลูกด�วยศรีษะ การเสริฟ การเล�นทีม กฎ 
กติกา การเป>นผู�ตัดสิน การเป>นผู�ช�วยผู�ตัดสิน การเป>นผู�กํากับ
เส�น 

แบดมินตัน (Badminton) ประวัตคิวามเป>นมาของกีฬา
แบดมินตัน การอบอุ�นร�างกาย การจับแร็กเกต และสร�าง
ความคุ�นเคย การตั้งท�าเตรียมเล�นลูก 

การตีลูกโฟร5แฮนด5 แบ็คแฮนด5 การเคลื่อนท่ีในกีฬา
แบดมินตัน ลูกเสริฟ ลูกหยอด ลูกงัด และลูกตัดหยอด 

การตีลูกสวนดาด การตลีูกแย็ป การรับลูกตบ การตีลูกตบ 
การตีลูกโยนโด�ง (เซฟ) มารยาทในการเข�าชมการแข�งขัน การ
เล�นประเภทเดี่ยว การเล�นประเภทคู� การแข�งขัน กฎ กติกา
การแข�งขัน การเป>นผู�ตัดสิน การจัดการแข�งขัน  

วิทยาศาสตร5การกีฬา (Sports Science) - ประวัติความ
เป>นมาของ Sport Science องค5ประกอบของ Sport 
Science องค5ประกอบของ Physical fitness 

Endurance Strenght Speed Agility Flexibility 

บทบาทของวิทยาศาสตร5การกีฬาและการออกกําลังกายกับ
การกีฬาเพ่ือความเป>นเลศิ  

ลีลาศ (Social Dance) ประวัติความเป>นมาของกีฬาลลีาศ  
กติกามารยาทในการลลีาศ ประเภทของลีลาศ, ทิศทาง, การ
จับคู�, การใช�สัญญาณมือ, 

การเต�นจังหวะบีกิน (Beguine) 

การเต�นจังหวะวอลซ5, (Waltz)   

การเต�นจังหวะ ช�า ช�า ช�า (Cha Cha Cha)  

การเต�นจังหวะแทงโก� (Tango) 

1.6 กลุ�มวิชาเสรมิสร�างลักษณะผู�นํา  

PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบ้ืองต�น  
(Introduction to Psychology)  

2 (2-0-4) 

ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย5 

PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบ้ืองต�น  
(Introduction to Psychology)  

2 (2-0-4) 

ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย5 - สัตว5 พัฒนาการ
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สรีรจิตวิทยาและการรับรู� สัญชาตญาณและ การเรียนรู� การ
จูงใจและอารมณ5 บุคลิกภาพ การปรับตัว ความแตกต�าง
ระหว�างบุคคล และเชาว5ปsญญา สขุภาพจิตและจิตอปกติ 
พฤติกรรมมนุษย5ในสังคม และการดัดแปลงพฤติกรรม 

ของมนุษย5 สรีรจิตวิทยาและการรบัรู� สัญชาตญาณและการ
เรียนรู� การจูงใจและอารมณ5 บุคลกิภาพกับการปรับตัว ความ
แตกต�างระหว�างบุคคล และเชาว5ปsญญา สุขภาพจิตและจิต
อปกติ รวมท้ังพฤติกรรมมนุษย5ในสังคม 

PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม  
(Social Psychology)  

1 (1-0-2) 

ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับวิชาจิตวิทยาสังคม คนกับการเรยีนรู�
ทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม การรับรู�ทางสังคม 
ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติใน
สังคมการเมือง กลุ�มและพลวัตกลุ�ม และความแปลกแยกกับ
ผลกระทบทางสังคม 

PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม  
(Social Psychology)  

1 (1-0-2) 

ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรู�
และการเรียนรู�ทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม 
ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติใน
สังคม กลุ�มและพลวัตกลุ�ม รวมท้ังความแปลกแยกกับ
ผลกระทบทางสังคม รวมท้ังการคิดแก�ปsญหาในกรณีศึกษา 

PC 3201 วิชาการนาทหาร  
(Military Leadership)  

2 (2-0-4) 

ความมุ�งหมายและขอบเขต ลักษณะท่ัวไปของการเป>นผู�นํา
ทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย5 คุณลักษณะของการเป>นผู�นํา 
หลักของการเป>นผู�นํา สิ่งช้ีสอบของการเป>นผู�นํา ปsญหา
เก่ียวกับลักษณะผู�นํา ลักษณะผู�นําหน�วยในระดับกองพันข้ึน
ไป ลักษณะผู�นําในการรบ 

PC 3201 วิชาการนําทหาร  
(Military Leadership)  

2 (2-0-4) 

ความมุ�งหมายและขอบเขต ลักษณะท่ัวไปของการเป>นผู�นํา
ทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย5 คุณลักษณะของการเป>นผู�นํา 
หลักของการเป>นผู�นํา สิ่งช้ีสอบของการเป>นผู�นํา ปsญหา
เก่ียวกับลักษณะผู�นํา ลักษณะผู�นําหน�วยในระดับกองพันข้ึน
ไป ลักษณะผู�นําในการรบและการศึกษาคุณลักษณะผู�นําใน
ยุคปsจจุบัน 

PC 4103 วิชาจิตวิทยาในการปกครอง  
(Psychology in Administration)  

1 (1-0-2) 

ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับวิชาในการปกครอง แนวคิด ทฤษฎี
หลักการผู�นํา หลักการปฏิบัติต�อคนในปกครอง หลักการ
ปฏิบัติหน�าท่ีและหลักราชการ สันติวิธีและการประนีประนอม 
จิตวิทยาในการปกครองและการบริหารงานทหาร 

PC 4103 วิชาจิตวิทยาการปกครองทางทหาร 
(Military Psychology and Administration)  

1 (1-0-2) 

ความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎี
หลักการผู�นํา หลักการปฏิบัติต�อกําลังพลและ
ผู�ใต�บังคับบัญชา หลักการปฏบัิติหน�าท่ีและหลักราชการ 
จิตวิทยาในการปกครองและการบริหารงานทหาร รวมท้ัง
การศึกษาหลักการปกครองของพระมหากษัตริย5ในฐานะองค5
จอมทัพไทย และการสร�างช้ินงานท่ีเก่ียวข�องกับการปกครอง 

PC 4301 วิชาครูทหาร  
(Military Instructor)  

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

ความเข�าใจเบ้ืองต�นเก่ียวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู� เทคนิคและวิธีการสอนโดยท่ัวไป ข้ัน
การสอน หลักการพูดและการปฏบัิติของครู เครื่องช�วยฝ|ก 
(สอน) การจัดการฝ|ก การประมาณสถานการณ5การฝ|ก การ
กําหนดการฝ|กและตารางกําหนดการฝ|ก การรักษามาตรฐาน
การฝ|ก การคัดเลือกครูและการฝ|กครู ความมุ�งหมายในการ
ฝ|กครู กรรมวิธีต�อทหารใหม� 

2 (2-0-4) 

ความเข�าใจเบ้ืองต�นเก่ียวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู� เทคนิคและวิธีการสอนโดยท่ัวไป ข้ัน
การสอน หลักการพูดและการปฏบัิติของครู เครื่องช�วยฝ|ก 
(สอน) การจัดการฝ|ก การประมาณสถานการณ5การฝ|ก การ
กําหนดการฝ|กและตารางกําหนดการฝ|ก การรักษามาตรฐาน
การฝ|ก การคัดเลือกครูและการฝ|กครู ความมุ�งหมายในการ
ฝ|กครู กรรมวิธีต�อทหารใหม� กรณศึีกษาเก่ียวกับการสอน 

PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต5  
(Applied Psychology)  

1 (1-0-2) 

การซักถาม (ฝ|กปฏิบัติ) การฝ|กพูดวิพากษ5วิจารณ5 การ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยา การปฏิบัติการข�อมลูข�าวสาร ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต5  
(Applied Psychology)  

1 (1-0-2) 

การศึกษาความสัมพันธ5ระหว�างบุคคลและการทํางาน การ
บริหารกําลังพลโดยการประยุกต5ใช�หลักการทางจิตวิทยา การ
เลือกคู�ครองกับการปรับตัว การรู�เท�าทันสื่อต�าง ๆ และรู�จัก
เลือกรับเน้ือหาของสื่อ สามารถวิเคราะห5และตั้งคําถามกับสิ่ง
ท่ีสื่อนําเสนอผ�านช�องทางต�าง ๆ ท่ีเป>นประโยชน5ต�อตนเอง
หรือผู�อ่ืน การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการทหาร และสามารถ
สร�างช้ินงานท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาวิชาจิตวิทยาประยุกต5 

1.7 กลุ�มวิชาแกน  

CH 1001 เคมีท่ัวไป  

(General Chemistry)      

3 (3-0-6) 

มวลสารสมัพันธ5 โครงสร�างอะตอม สมบัติของก�าซ ของเหลว 
ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคม ีสมดุลไอออน จลนศาสตร5
เคม ีพันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรเีซนเททีฟ และโลหะ
ทรานซิชัน 

CH 1001 เคมีท่ัวไป  

(General Chemistry)       

3 (3-0-6)    

ปริมาณสารสมัพันธ5 โครงสร�างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
สมบัติของแก�ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนศาสตร5
เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะทรานสิชันและ
สารประกอบโคออร5ดิเนชัน 

MA 1001 แคลคูลสั 1  

(Calculus 1)   

3(3-0-6) 

ลิมิตและความต�อเน่ืองของฟsงก5ชัน  อนุพันธ5และการประยุกต5
ของอนุพันธ5  ปริพันธ5ไม�จํากัดเขตปริพันธ5จํากัดเขต เทคนิค

MA 1001 แคลคูลสั 1  

(Calculus 1)   

3(3-0-6) 

ลิมิตและความต�อเน่ืองของฟsงก5ชัน อนุพันธ5และการประยุกต5
ของอนุพันธ5 ปริพันธ5ไม�จํากัดเขต ปริพันธ5จํากัดเขต เทคนิค
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การหาปริพันธ5 และการประยุกต5ของปริพันธ5จํากัดเขต การ
หาลิมติของฟsงก5ชัน รูปแบบไม�กําหนดโดยใช�กฎของโลป@ตาล 
และการหาปริพันธ5ไม�ตรงแบบ 

การหาปริพันธ5 และการประยุกต5ปริพันธ5จํากัดเขต การ
ประมาณค�าปริพันธ5 การหาลิมิตของฟsงก5 ชันรูปแบบไม�
กําหนดโดยใช�กฎของโลป@ตาล และการหาปริพันธ5ไม�ตรงแบบ 

MA 2002 แคลคูลสั 2  

(Calculus 2)   

3(3-0-6) 

ลําดับและอนุกรมอนันต5  การตรวจสอบการลู�เข�าของอนุกรม
อนันต5 พิกัดเชิงข้ัว เวกเตอร5 ปริภมูิสามมิติ  ฟsงก5ชันหลายตัว
แปร ลิมติ ความต�อเน่ือง อนุพันธ5ย�อยของฟsงก5ชันหลายตัว
แปร และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร5 

MA 1002 แคลคูลสั 2  

(Calculus 2)   

3(3-0-6) 

ลําดับและอนุกรมอนันต5 การตรวจสอบการลู�เข�าของอนุกรม
อนันต5 อนุกรมเทย5เลอร5 พิกัดเชิงข้ัว เวกเตอร5 เส�นตรง และ 
ระนาบ ในปริภมูิสามมิติ ฟsงก5ชันหลายตัวแปร ลิมติ ความ
ต�อเน่ือง และ อนุพันธ5ย�อยของฟsงก5ชันหลายตัวแปร และ
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร5 

PH 1001 ฟ@สิกส5ท่ัวไป 1  

(General Physics 1)   

3 (3-0-6) 

กลศาสตร5ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร5ของไหล ความร�อน การสั่นและคลื่น 

PH 1001 ฟ@สิกส5ท่ัวไป 1  

(General Physics 1)   

3 (3-0-6)                                                              

เวกเตอร5 แรง มวลและกฎการเคลือ่นท่ี พลังงาน โมเมนตัม 
กลศาสตร5ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร5ของไหล ความร�อน อุณหพลศาสตร5 เสียง การสั่น
และคลื่น คลื่นเสียง 

PH 1003 ฟ@สิกส5ท่ัวไป 2  

(General Physics 2)    

3 (3-0-6)  

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1001 

หลักการเบ้ืองต�นของแม�เหล็กไฟฟ�า วงจรไฟฟ�ากระแสตรง
และกระแสสลับ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส5 ทัศนศาสตร5 
ฟ@สิกส5แผนใหม� 

PH 1003 ฟ@สิกส5ท่ัวไป 2  

(General Physics 2)   

3 (3-0-6)                                                    

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

หลักการเบ้ืองต�นของแม�เหล็กไฟฟ�า สนามแม�เหล็ก 
สนามไฟฟ�า กฎของเกาส5 กฎของแอมแปร5 กฎของฟาราเดย5 
วงจรไฟฟ�ากระแสตรงและกระแสสลับ พ้ืนฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส5 ทัศนศาสตร5 ฟ@สิกส5แผนใหม� 

PH 1004 ปฏิบัติการฟ@สิกส5ท่ัวไป 2 

(General Physics Laboratory 2)         

1 (0-2-1) 

PH 1004 ปฏิบัติการฟ@สิกส5ท่ัวไป 2  

(General Physics Laboratory 2)           

1 (0-2-1) 
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วิชาพ้ืนฐานบังคับ : PH 1002 

ปฏิบัติการท่ีสอดคล�องกับเน้ือหาวิชาฟ@สิกส5ท่ัวไป 2 

วิชาพ้ืนฐานบังคับ : - 

ปฏิบัติการท่ีสอดคล�องกับเน้ือหาวิชาฟ@สิกส5ท่ัวไป 2 
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1.1 กลุ�มวิชาทหาร 
- MS 1001 กองทัพบกและเหล�าทหาร  
(Organization Royal Thai Army and Branch of 
Service)  

     ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัดส�วนราชการ และเหล�า
ทหารของกองทัพบก  บทบาท และพันธกิจของเหล�าทหาร
ของกองทัพบก  ท้ังในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงท่ีตั้ง
ของหน�วยทหาร และความรู�เบ้ืองต�นของเหล�าทหารของ
กองทัพบก    

 

1.1 กลุ�มวิชาทหาร 
-MS 1001 วิชาทหาร 1  
(Military Science 1) 
     กองทัพบกและเหล�าทหาร  
     (Organization of the Royal Thai Army and 
Army Branches) 
     ศึกษาเก่ียวกับภารกิจ การจัดส�วนราชการ และ
เหล�าทหารของกองทัพบก  บทบาทและพันธกิจของ
เหล�าทหารของกองทัพบก  ท้ังในยามปกติและยาม
สงคราม รวมถึงท่ีตั้งของหน�วยทหาร และความรู�
เบ้ืองต�นของเหล�าทหารของกองทัพบก 
     การติดต�อสื่อสาร (Communications)  
     ศึกษาเก่ียวกับ หลักการเบ้ืองต�นของการ
ติดต�อสื่อสาร การปฏิบัติงานของศูนย5ข�าว การรักษา
ความปลอดภยัในการสื่อสาร ระเบียบการวิทยโุทรศัพท5 
หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การสื่อสารประเภทสาย 
การสื่อสารประเภทวิทยุ 
     ช�างสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย (Sapper ,  
Explosives and Demolitions) 
      ศึกษาหลักการเบ้ืองต�นเก่ียวกับ ป�อมสนาม การ
เลือกท่ีมั่นและท่ีตั้งอาวุธเร�งด�วน ท่ีตั้งอาวุธแบบประณตี 
คู การสร�างคูและการกรลุาด หลักการเครื่องกีดขวาง 
การสร�างเครื่องกีดขวางต�อต�านบุคคล เครื่องกีดขวาง
ต�อต�านยานเกราะ การพรางบุคคล ป�อมสนาม 
ยานพาหนะ อาวุธ ท่ีพักแรม ท่ีตั้งกองบัญชาการและ
ตําบลส�งกําลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร 
ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะและการทํางานของทุ�น
ระเบิดและกับระเบิดการติดตั้งและการรื้อถอนกับ
ระเบิด การตรวจค�นและการรื้อถอนทุ�นระเบิดหรือกับ
ระเบิดและการผ�านสนามทุ�นระบิด 
     อาวุธประจํากาย (Individual Weapon System) 
     ฝ|กและศึกษาเก่ียวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะ
ท่ัวไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางานและ
การใช�งาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอด
ประกอบ การปรนนิบัติบํารุง การแก�ไขเหตุติดขัด การ
ใช�ศูนย5 การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ 
การปรับศูนย5 การตั้งศูนย5รบ ท�ายิง ของอาวุธประจํา
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กายและอาวุธเพ่ือความมุ�งหมายพิเศษ และการยิงป�น
ด�วยกระสุนจริง 

     ฝ|กและศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะและส�วนสําคัญ 
ขีดความสามารถและการใช� ลักษณะในการทํางานของ
ลูกระเบิดขว�างและพลุสัญญาณ หลักพ้ืนฐานการฝ|ก
การขว�างลูกระเบิดขว�าง 

     การปฐมพยาบาลและสุขศาสตร5ทหาร  

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

     ศึกษาเก่ียวกับสุขศาสตร5ทหารท่ีจําเป>น สําหรับการ
ใช�ชีวิตประจําวันและในสนามรบ อย�างปลอดภัยจาก
เช้ือโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต�าง ๆ ตลอดจน
สามารถช�วยเหลือเบ้ืองต�นให�กับตนเองและเพ่ือนทหาร
ท่ีอยู�ในสนามรบได� 

-MS 1002 อาวุธประจํากาย (Infantryman Weapons) 

      ฝ|กและศึกษาเก่ียวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะท่ัวไป ขีด
ความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางานและการใช�งาน 
ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การ
ปรนนิบัติบํารุง การแก�ไขเหตุติดขัด การใช�ศูนย5 การเล็ง การ
ลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย5 การตั้งศูนย5
รบ ท�ายิง ของอาวุธประจํากายและอาวุธเพ่ือความมุ�งหมาย
พิเศษ และการยิงป�นด�วยกระสุนจริง 

      ฝ|กและศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะและส�วนสําคัญ ขีด
ความสามารถและการใช� ลักษณะในการทํางานของลูก
ระเบิดขว�างและพลุสัญญาณ หลักพ้ืนฐานการฝ|กการขว�างลูก
ระเบิดขว�าง 

 

-MS 1002 วิชาทหาร 2 (Military Science 2  

       การข�าวเบ้ืองต�น (Basic Military Intelligence)  

        ศึกษาเก่ียวกับ การรักษาความปลอดภัยแห�งชาติ 
การรักษาความลับของทางราชการ  การรักษาความ
ปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล  เอกสาร  สถานท่ี  การปฏิบัติ
เมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย  และการ
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการดําเนินการ
รับ-ส�งข�าว  

       แผนท่ี (Land Navigation)  

       ศึกษาเก่ียวกับ รายละเอียดขอบระวาง และ
สัญลักษณ5ต�าง ๆ ในแผนท่ี ระบบกริดทางทหาร และ
วิธีการอ�านค�าพิกัด สัญลักษณ5ทางทหาร ความสูงและ
ทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค การฝ|ก
วิเคราะห5ภูมิประเทศบนแผนท่ีประกอบภูมิประเทศจริง 
เข็มทิศเลนเซติกและการใช�งานประกอบแผนท่ี การเดิน
เข็มทิศในภูมิประเทศแบบต�าง ๆ การใช�แผนท่ีและเข็ม
ทิศประกอบภูมิประเทศ การเดินแผนท่ีประกอบภูมิ
ประเทศ การกําหนดจุดท่ีอยู�ของตนเองและท่ีหมาย 
เครื่องหมายทางทหาร แผ�นบริวาร การศึกษาเครื่องมือ
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ท่ีทันสมัยเพ่ือใช�ในการหาพิกัดด�วยดาวเทียม 

       บุคคลทําการรบและการฝ|กทางยุทธวิธี (Soldier 
Combat Skills and Tactics) 

       ฝ|กและศึกษาเก่ียวกับการเคลื่อนท่ี การพรางและ
การสร�างท่ีมั่นรบ การรายงานข�าวสารและการจําแนก
อาวุธยุทโธปกรณ5ฝ�ายเราและฝ�ายข�าศึก บุคคลทําการ
รบในเวลากลางวันและกลางคืน การฝ|กบุคคลเบ้ืองต�น
ทางยุทธวิธี หน�าท่ีเฉพาะทางเทคนิค 

       สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร5  

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

       ศึกษาเก่ียวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางด�าน 
เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร5 (คชรน.) มีความรู�ในด�านการ
ป�องกันทางการแพทย5 การปฐมพยาบาลในสภาวะ คช
รน. และ อาวุธเพลิง 

       - MS 2003 การปฏิบัติการของทหารช�าง (Engineer 
Operations) 

       ศึกษาเก่ียวกับประวัติทหารช�างของกองทัพบกไทย 
ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถของหน�วยทหารช�างในระดับ
ต�างๆ ของกองทัพบก หลักการสนับสนุนการรบของทหาร
ช�าง ในการสนับสนุนการรบด�วยวิธีรุก รับ ร�นถอย และการ
สนับสนุนการรบในกรณีท่ีทหารช�างต�องจัดกําลังเข�าทําการรบ
อย�างทหารราบ 

  

-MS 2003 วิชาทหาร 3 (Military Science 3) 

       อาวุธประจําหน�วย หลักยิงและการตรวจการณ5  

       (Unit Weapon Systems and Fire Control) 

       ฝ|กและศึกษาเก่ียวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะ
ท่ัวไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางานและ
การใช�งาน  ประเภทและชนิดของกระสุน  การถอด
ประกอบ  การปรนนิบัติบํารุง การแก�ไขเหตุติดขัด การ
ฝ|กใช�กล�องเล็งและเครื่องเล็ง การฝ|กหน�าท่ีพลประจํา
ป�นและพลประจําเครื่องยิงของอาวุธประจําหน�วย และ
อาวุธต�อสู�รถถัง 

      ป�นใหญ�สนามและป�นใหญ�ต�อสู�อากาศยาน 

       (Field Artillery and Air Defense Artillery) 

      ศึกษาเก่ียวกับประวัติและบทบาทของทหารป�น
ใหญ� คุณลักษณะของทหารป�นใหญ�สนาม การจัดหน�วย
ทหารป�นใหญ�ในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของ
ทหารป�นใหญ�สนาม การจัดทหารป�นใหญ�สนามเข�าทํา
การรบ การบังคับบัญชาและการควบคุม การตรวจ



ซ - 32 
 

 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

การณ5ของทหารป�นใหญ�และศัพท5ท่ีใช�ในส�วนยิง 

       ภารกิจและการจัดหน�วยทหารป�นใหญ�ต�อสู�
อากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับบัญชา
ของหน�วยทหารป�นใหญ�ต�อสู�อากาศยาน ระบบป�องกัน
ภัยทางอากาศของประเทศไทย ศูนย5ต�อสู�ป�องกันภัย
ทางอากาศกองพันทหารป�นใหญ�ต�อสู�อากาศยาน อาวุธ
และยุทโธปกรณ5ป�นใหญ�ต�อสู�อากาศยานของกองทัพบก
ไทย ระบบเรดาห5ในการป�องกันภยัทางอากาศของกอง
พลทหารป�นใหญ�ต�อสู�อากาศยาน และอาวุธนําวิถีต�อสู�
อากาศยาน 

     - MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู� (Infantry 
Squad Tactics) 

       ศึกษาเก่ียวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล�าทหาร
ราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบการนําหน�วยและ
การออกคําสั่งในระดับหมู�ป�นเล็ก การพิจารณาภมูิประเทศ
(OCOKA) และแง�คิดทางทหาร (METT-T)  การฝ|กทําการรบ 
หมู�และหมวดป�นเล็กในการรบข้ันพ้ืนฐาน การปฏิบัติงาน
ร�วมกับเฮลิคอปเตอร5 

-MS 2004 วิชาทหาร 4 (Military Science 4)  

      ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู� (Infantry Rifle 
Squad Tactics)  

      ศึกษาเก่ียวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล�า
ทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบการนํา
หน�วยและการออกคําสั่งในระดับหมู�ป�นเล็ก การ
พิจารณาภูมิประเทศ (OCOKA) และแง�คิดทางทหาร 
(METT-T) การฝ|กทําการรบ หมู�และหมวดป�นเล็กใน
การรบข้ันพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานร�วมกับเฮลิคอปเตอร5 

     ทหารม�าและการใช�อาวุธยุทโธปกรณ5  (Cavalry 
and Weapon Systems Employment) 

     ศึกษาเก่ียวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบ�งประเภท 
คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และหลักนิยมของเหล�า
ทหารม�า การจัดกองพลทหารม�า  กรมทหารม�า
มาตรฐาน กองพันทหารม�ารถถัง กองพันทหารม�าบรรทุก
ยานเกราะ และกองพันทหารม�าลาดตระเวน รวมท้ัง 
ศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถของยานรบ
ในเหล�าทหารม�า การข่ีม�าเบ้ืองต�น หลักยิงและตรวจ
การณ5 พลประจํารถถัง และอาวุธต�อสู�รถถังขนาดกลาง 

  - MS 3005 ยุทธวิธีทหารม�าระดบัหมวด  

(Calvary Platoon Tactics) 

       ศึกษาเก่ียวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวด
ทหารม�า ท้ัง 3 ประเภท ได�แก�ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง, 
หมวดทหารม�าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารม�า

-MS 3005 วิชาทหาร 5 (Military Science 5)  

        ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle 
Platoon Tactics)  

        ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัดหน�วยของหมวด
ป�นเล็ก  และ หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 
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ลาดตระเวน ในการเข�าตี ตั้งรับ และร�นถอย  ยุทธวิธีของ
หมวดทหารม�าลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน 
ระวังป�องกัน และเฝ�าตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติของกองร�อยชุด
รบ  

      (มี ย�ายเข�าไปอยู�ใน MS 3006) 

 

มิลลิเมตร ในกรอบของกองร�อยอาวุธเบา ระเบียบการ
นําหน�วยและคําสั่งยุทธการระดับหมวดป�นเล็ก  การ
แก�ไขปsญหาในภูมิประเทศจําลอง การรบด�วยวิธีรุก การ
รบด�วยวิธีรับ การรบด�วยวิธีร�นถอย ทหารราบยาน
เกราะ การปฏิบัติงานร�วมกับเฮลิคอปเตอร5  การ
ลาดตระเวน   
        ประวัติศาสตร5การสงครามสากล 
(International History of the Military Art)  

         ศึกษาเก่ียวกับวิชาประวัติศาสตร5การสงครามสากล  
พระเจ�าอเล็กซานเดอร5มหาราช  แม�ทัพฮันนิบาล แม�ทัพจู
เลียสซีซ�าร5 จักรพรรดิเจงกิสข�าน พระเจ�าเฟรดดริก
มหาราช จักรพรรดินโปเลียนโปนาปาร5ด สงครามโลก
ครั้งท่ี 1 สงครามโลกครั้งท่ี 2 สงครามเกาหลี สงคราม
อ�าวเปอร5เซีย การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพร�วมกับ
สหประชาชาติ 

     - MS 3006 การสื่อสารทางยทุธวิธี (Tactical 
Communications) 

       ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัด และความรับผิดชอบ
ของทหารสื่อสารกองพล การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของทหาร
สื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส5 และการสนับสนุนทางการ
สื่อสาร 

-MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science 6) 

        ยุทธวิธีทหารม�าระดับหมวด (Cavalry Platoon 
Tactics)  

        ศึกษาเก่ียวกับ  หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีใน
ระดับหมวดทหารม�า ท้ัง 3 ประเภท ได�แก� ยุทธวิธีของ 
หมวดรถถัง, หมวดทหารม�าบรรทุกยานเกราะ และ
หมวดทหารม�าลาดตระเวน ในการเข�าตี ตั้งรับ และร�น
ถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารม�าลาดตระเวน ในการ
ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป�องกัน และเฝ�าตรวจ 
รวมท้ังการปฏิบัติของกองร�อยชุดรบ 

       ภูมิศาสตร5ทหาร (Military Geography) 

   ศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทาง
ธรรมชาติ  ซ่ึงจะมีผลกระทบต�อการปฏิบัติการทาง
ทหาร รวมท้ังสภาพแนวพรมแดนในพ้ืนท่ีของแต�ละ
กองทัพภาค และช�องทางท่ีสําคัญตามแนวชายแดนท่ี
ติดกับประเทศเพ่ือนบ�าน 

       ประวัติศาสตร5การสงครามไทย (Thai History of 
the Military Art)  

       ศึกษาเก่ียวกับความเป>นมาของชนชาติไทยและ
การทหารยุคต�าง ๆ ยุทธศาสตร5และยุทธวิธีของไทย
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สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร5  หลักการจัดทัพ 
วิ วัฒนาการทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย 
หลักการรบ ตําราพิชัยสงคราม และการสงครามครั้ง
สําคัญ ๆ ของไทย การเสียดินแดน ประวัติบุคคลสําคัญ 
แม�ทัพนายกอง การดําเนินกลยุทธ กลศึก บทเรียนจาก
การรบ ลักษณะของสงคราม การพัฒนายุทธวิธีและ
อาวุธยุทโธปกรณ5 ตลอดจนแนวความคิดในการทํา
สงครามของนักรบในอดีต  

 

 


