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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  สวนการศึกษา กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ช่ือภาษาอังกฤษ      Bachelor of Engineering Program in Mechanical 
Engineering 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็มภาษาไทย  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ช่ือยอภาษาไทย       วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) 
ช่ือยอภาษาอังกฤษ   B.Eng (Mechanical Engineering) 

 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

เปนหลักสูตรที่มุ งเนนเกี่ยวกับการนําความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร มาประยุกตรวมกับความรูดานวิศวกรรมเครื่องกล โดยดําเนินการสอนหลัก
พื้นฐานและทฤษฎี เพื่อใหกับนักเรียนนายรอย (นนร.) ไดรับเกิดองคความรูซึ่งสามารถนําไปใช
ในการออกแบบและแกปญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได 
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

176 หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป ทางวิชาการ 
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5.2 ภาษาท่ีใช 

การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ   

5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยที่ผานการสอบคัดเลือกเปนนักเรียนเตรยีมทหาร ที่ผานการสอบ
คัดเลือกในสังกัดเหลา ทบ. และสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายช้ันปที่ 6 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/มติเห็นชอบหลักสูตร 

6.1 ไดรับการรับรองจากสภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในการประชุมครัง้ที่ 
2/62 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 

6.2  ไดรับการรับรองจาก สภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/62 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.62 

6.3  หลักสูตรน้ีเริ่มใชต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 
6.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล (ปรับปรงุ พ.ศ. 

2563) ปรับปรุงมาจากหลกัสตูรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ปรบัปรุง พ.ศ. 2558) 

 
7. การขอรับการประเมินเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2565 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นายทหารสัญญาบัตรที่เปนนายทหารหลักของกองทัพบก ที่มีความรูในดาน
วิศวกรรมเครื่องกล และสามารถเปนผูบังคับบัญชา และนําหนวยทหารระดับหมวดปฏิบัติการ
รบได 

8.2 วิศวกรเครื่องกล โดยสามารถออกแบบ ควบคุมและซอมบํารุงเครื่องจักรกล 
ควบคุมการผลิตและกระบวนการตางๆในโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและควบคุมระบบ
ตางๆ เชน ระบบปรับอากาศ ระบบลําเลียงนํ้าในอาคาร รวมทั้งการวิเคราะหและปรับปรุงการ
ใชพลังงานในโรงงาน อาคาร และหนวยงานตางๆได 
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8.3 นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน พลังงาน อากาศยาน 
หุนยนต เปนตน 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา  
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตรข้ึนอยูกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเอยางรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกลชิดกันมาก 
รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของของวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยาง
เปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเปาหมายยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ และแผน
กลยุทธโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย ที่
เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งตองใชบุคลากรทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพเปนจํานวน
มาก อันสอดคลองกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผน
หลักสูตรไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งปจจุบนัประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ
กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุซึ่งเปนทั้งโอกาสและคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหน่ึงประเทศไทย
จะมีโอกาสมากข้ึนในการขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ 
ภูมิปญญาทองถ่ินและแพทยพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ 
จึงนับเปนโอกาสในการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินของไทยและ
นํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรพัยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได แตในอีกดาน
ก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มี
ผลตอบแทนสูงกวา ขณะเดียวกัน การแพรขยายของเทคโนโลยีทําใหการดูแลและปองกันเด็ก
และวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากข้ึน ตลอดจนปญหาการกอการ
ราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึง
จําเปนตองใหความรู ทักษะและจริยธรรมที่ถูกตองแกกลุมวัยกําลังศึกษา 

วิศวกรรมเครื่องกลเปนกลไกดานหน่ึงของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุก
ข้ันตอน ที่ตองใช “ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ และเปนไปตาม
ข้ันตอน สอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม 
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จริยธรรม” ในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีให
พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขันใน
ระบบการคาเสรทีี่จะเขามามีบทบาท มีผลกระทบตอธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการ
ผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมเครื่องกลที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต
และบริการ มีความเขาใจในสถานการณทางธุรกิจ สามารถนําหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาสม 
เขามาใชใหเห็นขอไดเปรียบหรือเครื่องมือที่จะใหความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแล
กํากับใหองคกรสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพมีความสามารถปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยี
ใหม เพื่อประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ที่เนนเปนสถาบันการเรียนรูพลวัตรระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต และพัฒนา
บุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสรางความเปนเลิศในการประยุกต
เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกทั้งยังเปนภาระหน่ึงของพันธกิจของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาที่มีไว ดังน้ี 
         12.2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 
         12.2.2 ศึกษาวิจัยเพือ่พฒันาความรูและนวัตกรรม 
         12.2.3 บริการวิชาการแกสังคม 
         12.2.4 ทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยกองวิชาอ่ืน 

กลุมวิชาสงัคมศาสตร  : ดําเนินการสอนโดยกองวิชากฏหมายและสงัคมศาสตรฯ 
  - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles of Jurisprudence) 
  - หลักรัฐศาสตร  (Principles of Political Science) 
  - กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จําเปนในการรบัราชการทหาร 
     (Military law and essential law in military service) 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร : ดําเนินการสอนโดยกองวิชาประวัติศาสตรฯ 
  - ไทยศึกษา (Thai Studies)                                 
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  - ประวัติศาสตรรวมสมัย (Contemporary History) 
  กลุมวิชาภาษาศาสตร  : ดําเนินการสอนโดยกองวิชาอักษรศาสตรฯ 
  - ภาษาไทย 1-2 (Thai 1-2)                
  - ภาษาอังกฤษ 1-9 (English 1-9)     

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรบูรณาการ  : ดําเนินการสอนโดยกองวิชา
ฟสิกสฯ 
- เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Technology in Everyday Life) 

 กลุมวิชาพลศึกษา :  ดําเนินการสอนโดยกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
- พลศึกษา 1-9 (Physical Education 1-9)  

กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา : ดําเนินการสอนโดยกรมนักเรียนนายรอย 
รักษาพระองค 
-  จิตวิทยาเบื้องตน (Introduction to Psychology) 
-  จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) 
-  การนําทหาร (Military Leadership) 
-  จิตวิทยาการปกครองทางทหาร (Military Psychology in Administration ) 
-  ครูทหาร (Military Instructor) 
-  จิตวิทยาประยุกต (Applied Psychology) 

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

 กลุมวิชาวิทยาศาสตร  :  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาเคมีฯ และกองวิชาฟสิกสฯ 
- เคมีทั่วไป (General Chemistry)  
- ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 
- ฟสิกสทั่วไป 1 (General Physic 1)    
- ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 (General Physic Laboratory 1) 
- ฟสิกสทั่วไป 2 (General Physic 2)    

 กลุมวิชาคณิตศาสตร  :  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาคณิตศาสตรฯ 



8 

 
 

- แคลคูลสั 1 (Calculus 1)  
- แคลคูลสั 2 (Calculus 2)  
- แคลคูลสั 3 (Calculus 3)  

 กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา  :  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมไฟฟาฯ 
   - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟา  (Fundamental of Electrical Engineering) 
 กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  :  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรม
สรรพาวุธฯ 

   - วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  
   - ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Laboratory)  
   - กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processes) 

 กลุมวิชาวิศวกรรมโยธา  :  ดําเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมโยธาฯ 
   - การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)   
   - กําลังวัสดุ (Strength of Materials) 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหกองวิชาอ่ืน 

รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลที่เปดทําการสอนใหสาขาวิศวกรรมอื่น อาทเิชน 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสํารวจ และวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ไดแกรายวิชาตอไปน้ี 

  - กลศาสตรวิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics 1) 
 - กลศาสตรวิศวกรรม 2 (Engineering Mechanics 2) 
 - พื้นฐานกลศาสตรวิศวกรรม (Fundamental of Engineering Mechanics) 
 - เทอรโมไดนามกิส (Thermodynamics)     
 - เทคโนโลยียานยนต (Automotive Technology)   

         - ปฏิบัติการกลศาสตรพื้นฐาน ( Fundamental of Mechnaical Engineering  
Laboratory) 

13.3 การบริหารจัดการ  

ดําเนินการโดยคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูบริหารของกอง
วิชา โดยทํางานประสานกับผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
การดําเนินการดานวิชาการอยูภายใตกฎเกณฑของสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอย          
พระจุลจอมเกลา 
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หมวดที่  2  ขอมูลเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

  ผลิตนายทหารสัญญาบัตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีความรู มีระเบียบวินัย 
คุณธรรม และจริยธรรม 

1.2 วัตถุประสงค 

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหเปนนายทหารหลักของกองทัพบก ที่พรอมดวย
คุณลักษณะ ดังน้ี 

1.2.1 มีความรูทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ทั้ง
ทางทฤษฎีและทางการปฏิบัติ ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชในงานทางดานการทหารได และ
สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไดเมื่อไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล 

1.2.2 มี ค วาม รู และความ เข า ใจ  ใน ระบ บ กล ไกขอ งเค ร่ือ งยน ต 
เคร่ืองจักรกล ระบบความรอนและของไหล พลังงาน การคํานวณเชิงตัวเลข และระบบการ
ควบคุม ที่เปนพื้นฐานทางดานวิศวกรรมเคร่ืองกล และมีความรูดานภาษาอังกฤษเพียงพอ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน รวมทั้งสามารถนําความรูไปศึกษาตอในระดับที่สูงกวา
ปริญญาตรีได 

1.2.3 มีความรูในดานวิชาทหาร สามารถเปนผูบังคับบัญชา และนําหนวย
ทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรูพื้นฐานของเหลาทั้ง
ทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการทหาร อยางกวาง ๆ ที่จําเปนตอการรับราชการ
ในชวงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาเพียงพอตอการเพิ่มเติม ใน รร.เหลาสายวิทยาการ
ตอไป 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 
- พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย
อาจารยและนักเรียนนายรอย
สามารถกาวทันหรือเปนผูนําในการ
สรางองคความรูใหมๆ ทางดาน
วิศวกรรมเครื่องกล 
 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
5 ป 
- สงเสริมใหอาจารยใฝหาความ
เช่ียวชาญ และความกาวหนาใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขา
อ่ืนๆที่เก่ียวของสนับสนุน   ให
อาจารยไปหาประสบการณทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

- จํานวนรายช่ือ อาจารย พรอม
ประวัติประสบการณ ผลงานทาง
วิชาการ  การพัฒนาและฝกอบรม 
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตรและ
รายงานผลการประเมินหลักสูตร  
- รายงานผลการประเมินจากผูจบ
การศึกษาและจากผูบังคับบัญชา
ของผูจบการศึกษา 

- กระตุนใหนักเรียนนายรอยเกิด
ความใฝรู มีแนวทางการเรียนที่สราง
ทั้งองคความรูทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ทันสมัย 
 

- จัดการเรียนการสอนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเนน
การเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง
หรือผูเรียนเปนแกน เพื่อใหนักเรียน
นายรอยมีทักษะ รูจัก คิดวิเคราะห 
และแกปญหาไดดวยตนเอง 
- จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรูและ/
หรือผูชวยสอน เพื่อกระตุนให
นักเรียนนายรอยเกิดความใฝรู
ตลอดเวลา 

- จํานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู  
โดยเนน ผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือ
มีผูเรียนเปนแกน 
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู 
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารยและการสนับสนุนการ
เรียนรูโดยนักเรียนนายรอย 

- ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม
เกณฑของ สกอ.และสภาวิศวกร 
 

-จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ
สกอ.และมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร
ตามเกณฑของสภาวิศวกร 
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร 
ทุก ๆ 5 ป 

- หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานของ 
สกอ. และเกณฑของสภาวิศวกร 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาภายในหลักสูตร 

1.1.1 ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา
แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกตมิีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 
สัปดาห การศึกษาภาคฤดูรอนกําหนดใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตเทียบเคียงกันได
กับการศึกษาภาคปกต ิ

1.1.2 การคิดหนวยกิต 

1.1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไม
นอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

1.1.2.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 
ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

1.1.2.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง ไม
นอยกวา      45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

1.1.2.4  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับ
มอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ภาคการศึกษาละไมนอยกวา 8 สัปดาห ซึ่งเปน
การฝกภาคสนาม ซึ่งนักเรียนนายรอยทุกนายตองเขารับและผานการฝกวิชาทหารตามที่
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
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2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน 

ระยะเวลาการศึกษา 

จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ  
   ภาคตน ภาควิชาการ         เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
    ภาคปลาย ภาควิชาการ         เดือนกันยายน – ธันวาคม 
    ภาคฤดูรอน   ภาคการฝกวิชาทหาร    เดือนมกราคม – มีนาคม 

2.1.1 การลงทะเบียนเรียน 

การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

2.1.2 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดของหลักสูตร  

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

รับผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบกเทียบเทา
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนเตรียมทหารมีเกณฑการรับผูสมัคร
เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก ดังน้ี 

2.2.1 สอบผานวิชาบั งคับทุกรายวิชาตามที่กํ าหนดไวในโครงสรางช้ัน
มัธยมศึกษาศึกษาปที่ 4 หลักสูตรกระทรวงศึกษาการ หรือเทียบเทา 

2.2.2 อายุไมตํ่ากวา 16 ป และไมเกิน 18 ป ในปที่จะเขาศึกษาเปนนักเรียน
เตรียมทหารการนับอายุใหนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

2.2.3  ตองมีสัญชาติไทย และบิดามารดาผูใหกําเนิดตองมีสัญชาติไทยโดย

กําเนิด แตถาบิดาเปนนายทหาร นายตํารวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตํารวจประทวนซึ่ง

มีสัญชาติไทย โดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชเปนผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได 

2.2.4  มีขนาดของรางกาย มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทางทางเหมาะแกการเปน

ทหาร มีสุขภาพสมบูรณทั้งจิตใจและรางกาย ไมเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ

รับราชการทหารและเปนไปตามที่กองทัพบกกําหนด 

2.2.5 เปนชายโสด ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดตอไดเสียกับ

หญิง ถึงข้ันที่จะถือวาเปนผูมีภรรยา 

2.2.6  เปนผูที่มีความประพฤติ ไมบกพรองในศีลธรรม มีอุดมการณเสื่อมใสใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และเปนผูซึ่งมีผูปกครอง

ดูแลรับผิดชอบ 

 

2.2.7  ไมมีหน้ีสินลนพนตัว 
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2.2.8  ไมเปนผูอยูในระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญา และไมเคยตองคํา

พิพากษาของศาลวาไดกระทําความผิดในคดีอาญา เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือ

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

2.2.9  ไมเปนผูถูกสั่งพักราชการ เน่ืองจากอยูในระหวางสอบสวนหรืออยูใน

ระหวางหน้ีราชการ 

2.2.10  ไมเปนผูที่ถูกไลออก ถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไลออก 

2.2.11  ไมเคยเปนผูถูกถอนทะเบียนพนสภาพการเปนนักเรียนนายรอย หรือนักเรียน 

เตรียมทหารมากอน 

2.2.12  ไมเปนผูที่ เกี่ยวของยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดใหโทษที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

2.2.13  ตองไมมีพันธกรณีผูกพันกับสวนราชการใด ๆ อันจะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา 

2.2.14  บิดามารดา และผูปกครองเปนผูมีอาชีพสุจริตขอบธรรม และมีหลักฐาน

เช่ือถือได 

2.2.15 เปนผูที่ไดรับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผูปกครองใหสมัครเขาเปน

นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทพับกแลว 

2.2.16 ตองมีผูปกครองและผูรับรอง ซึ่งสามารถรับรองขอความและพันธกรณี ที่

ทางราชการกําหนดไว 

2.3 ปญหาของนักเรียนนายรอยแรกเขา 

ขาดทักษะและความรูดานภาษาอังกฤษที่ เพียงพอตอการเรียนสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ตลอดจนการปรับตัวจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
เตรียมทหาร มาเปนระดับปริญญาตรีในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักเรียนนายรอยใน
ขอ 2.3 

2.4.1  จัดใหมีช่ัวโมงของวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรการเรียนทุกเทอม 
2.4.2 อาจารยสงเสริมให นักเรียนนายรอยฝกอานและเขียนเปนภาษาอังกฤษ 
2.4.3 จัดอาจารยที่ปรีกษาใหคําแนะนํานักเรียนนายรอย 

2.5 แผนการรับนักเรียนนายรอยและผลสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
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2.6 งบประมาณ  

งบประมาณจากโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา โดยมีคาใชจายตอคนตอป 
(สูงสุด) 100,000 บาท 

2.7 รูปแบบการศึกษา 

จัดการเรียนการสอนแบบ ทวิภาค โดยเปนไปตามขอบังคับของโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ดังน้ี 

1. ภาคการศึกษาที่ 1 มีระยะเวลา 15 สัปดาห เปนภาคการศึกษาแรกของป
การศึกษาสําหรับนักเรียนนายรอยทุกนาย 

2. การปดภาคการศึกษาที่ 1 มีระยะเวลา 3 สัปดาห เปนชวงปดภาคการศึกษา    
ที่ 1 สําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบผานทุกรายวิชา และเปนชวงการศึกษาเพิ่มเติมสําหรับ
นักเรียนนายรอยที่สอบไมผานในบางรายวิชาที่ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อสอบปรับอักษร
ระดับ 

3. ภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลา 15 สัปดาห เปนภาคการศึกษาที่สองของป
การศึกษาสําหรับนักเรียนนายรอยทุกนาย 

4. การเตรียมการฝกภาคสนามมีระยะเวลา 3 สัปดาห หลังภาคการศึกษาที่ 2 เปน
ชวงการเตรียมตัวเพื่อการฝกภาคสนามสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบผานทุกรายวิชา และเปน
ชวงการศึกษาเพิ่มเติม สําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไมผานในบางรายวิชาที่ศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 2 เพื่อสอบปรับอักษรระดับ 

5. ภาคการฝก มีระยะเวลา 10 สัปดาห เปนชวงการฝกภาคสนามของนักเรียนนาย
รอยทุกนาย 

6. การปดภาคการศึกษาประจําป มีระยะเวลา 4 สัปดาหเปนชวงการปดภาค
การศึกษาประจําปหลังภาคการฝกสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบผานทุกรายวิชา และเปนชวง
การศึกษาทบทวนเพิ่มเติมดวยตนเองภายในบริเวณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อสอบ
ปรับอักษรระดับสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไมผานในบางรายวิชา หรือสอบไมผานวิชาทหาร
ในภาคการฝกในปการศึกษาน้ัน 

 

จํานวนนักเรียนนายรอย 
จํานวน นนร. แตละปการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปที่ 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปที่ 3 - - 30 30 30 

ช้ันปที่ 4 - - - 30 30 

ช้ันปที่ 5 - - - - 30 
รวม 30 60 90 120 150 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - - 30 



15 

 
 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 
ไมมี 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 โครงสรางหลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต                 รวมตลอดหลักสูตร    176 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        45 หนวยกิต 
            กลุมวิชาสังคมศาสตร          8 หนวยกิต 
            กลุมวิชามนุษยศาสตร          4 หนวยกิต 
            กลุมวิชาภาษาศาสตร         12 หนวยกิต 
            กลุมวิชาวิทยาศาสตรบรูณาการ          3 หนวยกิต 
            กลุมวิชาพลศึกษา          9 หนวยกิต 
            กลุมวิชาเสรมิสรางลักษณะผูนํา           9 หนวยกิต 
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

                วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 125 หนวยกิต 

- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร 

21 หนวยกิต 

- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  34  หนวยกิต 
                         วิชาเฉพาะดาน 

- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
 

32 
 

หนวยกิต 
- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หนวยกิต 
- กลุมวิชาทหาร  32 หนวยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี           6  หนวยกิต 
   

3.1.3 รายช่ือวิชา 

ความหมายของอักษรและเลขรหสัวิชา 
อักษรรหัสสองตัวแรก 
CE หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมโยธา 
CH หมายถึง  กลุมวิชาเคมี 
CS หมายถึง  กลุมวิชาคอมพิวเตอร 
CY หมายถึง  กลุมวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
EE หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
HI หมายถึง  กลุมวิชาประวัติศาสตร 
IE  หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
LG หมายถึง  กลุมวิชาภาษา 



16 

 
 

MA หมายถึง  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
ME หมายถึง  กลุมวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
MS หมายถึง  กลุมวิชาทหาร  
PC หมายถึง  กลุมวิชาจิตวิทยา  
PE หมายถึง  กลุมวิชาพลศึกษา 
PH หมายถึง  กลุมวิชาฟสิกส 
SS หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
TS หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง ช้ันปในสาขา 
เลขรหสัตัวที่สอง  หมายถึง  กลุมวิชาในสาขาวิชา (สําหรับ       
    วิศวกรรมเครื่องกล) 
เลข 0 หมายถึง  กลุมวิชาคณิตศาสตร 
เลข 1 หมายถึง  กลุมวิชากลศาสตร 
เลข 2 หมายถึง  กลุมวิชากลศาสตรของไหล 
เลข 3 หมายถึง  กลุมวิชาเทอรโมไดนามิกส 
เลข 4 หมายถึง  กลุมวิชาพลังงาน 
เลข 5 หมายถึง  กลุมวิชาโลหะวิทยาและวัสดุ 
เลข 6 หมายถึง  กลุมวิชาเทคโนโลยียานยนต 
เลข 7 หมายถึง  กลุมวิชาการควบคุม 
เลข 8 หมายถึง  กลุมวิชาปฏิบัติการ 
เลข 9 หมายถึง  กลุมวิชาพิเศษ               
เลขรหัสสองตัวหลัง          หมายถึง  ลําดับวิชาในกลุมวิชา 

3.2 รายชื่อวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      45    หนวยกิต 

กลุมวิชาสงัคมศาสตร               8     หนวยกิต 
รหสั ช่ือวิชา       หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
SS 1001   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป           3 (3-0-6) 

  (Principles of Jurisprudence)  
SS 1201 หลักรัฐศาสตร (Principles of Political Science)  

              2 (2-0-4) 
SS  4004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่จําเปนในการรบัราชการ       
                  ทหาร (Military Law and Essential Law in Military      

  Service)           3 (3-0-6) 

กลุมวิชามนุษยศาสตร                                          4  หนวยกิต 
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รหสั        ช่ือวิชา          หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies)        2 (2-0-4) 
HI 5002 ประวัติศาสตรรวมสมัย (Contemporary History) 

                                                                         2 (2-0-4) 
 

กลุมวิชาภาษาศาสตร                                        12  หนวยกิต 
รหสั ช่ือวิชา         หนวยกติ (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1)         1 (0-2-1) 
LG 4002 ภาษาไทย 2 (Thai 2)         1 (0-2-1) 
LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)        1 (0-2-1) 
LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)         1 (0-2-1) 
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)         1 (0-2-1) 
LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)        1 (0-2-1) 
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)         1 (0-2-1) 
LG 3106 ภาษาอังกฤษ6 (English 6)        1 (0-2-1) 
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)                         1 (0-2-1) 
LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)         1 (0-2-1) 
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)        2 (0-4-2) 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ  3 หนวยกิต 
รหสั ช่ือวิชา         หนวยกติ (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน        3 (3-0-6) 
  (Technology in Everyday Life)  

กลุมวิชาพลศึกษา                                                9 หนวยกิต 
รหสั ช่ือวิชา         หนวยกติ (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
PE 1001 พลศึกษา 1  (Physical Education 1) 1 (0-2-1) 
PE 1002 พลศึกษา 2  (Physical Education 2) 1 (0-2-1) 
PE 2003 พลศึกษา 3  (Physical Education 3) 1 (0-2-1) 
PE 2004 พลศึกษา 4  (Physical Education 4) 1 (0-2-1) 
PE 3005 พลศึกษา 5  (Physical Education 5) 1 (0-2-1) 
PE 3006 พลศึกษา 6  (Physical Education 6) 1 (0-2-1) 
PE 4007 พลศึกษา 7  (Physical Education 7) 1 (0-2-1) 
PE 4008 พลศึกษา 8  (Physical Education 8) 1 (0-2-1) 
PE 5009 พลศึกษา 9  (Physical Education 9) 1 (0-2-1) 

กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา      9  หนวยกิต 
รหสั ช่ือวิชา         หนวยกติ (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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PC 1101 จิตวิทยาเบือ้งตน (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 วิชาจิตวิทยาการปกครองทางทหาร 1 (1-0-2) 
 (Military Psychology in Administration)  
PC 4301 ครูทหาร  (Military Instructor) 2 (2-0-4) 
PC 5104 จิตวิทยาประยุกต  (Applied Psychology) 1 (1-0-2) 

3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 125 หนวยกิต 

1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร        21  หนวยกิต 
รหสั ช่ือวิชา        หนวยกติ (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry)        3 (3-0-6) 
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)

                1 (0-2-1) 
MA 1001 แคลคูลสั 1  (Calculus 1)        3 (3-0-6) 
MA 1002 แคลคูลสั 2  (Calculus 2)        3 (3-0-6) 
MA 2003 แคลคูลสั 3  (Calculus 3)        3 (3-0-6) 
PH 1001 ฟสิกสทั่วไป 1  (General Physic 1)       3 (3-0-6) 
PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1(General Physic Laboratory 1)

                1 (0-2-1) 
PH 1003 ฟสิกสทั่วไป 2  (General Physic 2)       3 (3-0-6) 
PH 1004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 (General Physic Laboratory2)

                1 (0-2-1) 

กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (วิชาแกน)                   34 หนวยกิต 
รหสั ช่ือวิชา        หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)3 (2-3-6) 
CE 3101 กําลังวัสดุ (Strength of Materials)       3 (3-0-6) 
CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
 (Computer -Programming)         3 (3-0-6) 
EE 2004 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟา       3 (3-0-6) 
             (Fundamental of Electrical Engineering) 

  IE 2101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)          3 (3-0-6) 
 
IE 2102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม   
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               (Engineering Material Laboratory)                  1 (0-3-2) 
IE 3104  กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Processes) 3 (3-0-6) 
MA 2004  สมการเชิงอนุพันธ (Differential Equations)   3 (3-0-6) 
ME 2101  กลศาสตรวิศวกรรม 1 
   (Engineering Mechanics 1)        3 (3-0-6) 
ME 2102  กลศาสตรวิศวกรรม 2 (Engineering Mechanics 2)

                                   3 (3-0-6) 
ME 3301 เทอรโมไดนามิกส (Thermodynamics)       3 (3-0-6) 
ME 3201 กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics)       3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม                                  32 หนวยกิต 
รหสั   ช่ือวิชา        หนวยกติ (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ME 3601   เทคโนโลยียานยนต  
    (Automotive Technology)                     3 (2-2-5) 
ME 3104   กลศาสตรเครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery)

                          3 (3-0-6) 
ME 3105   การออกแบบเครื่องจกัรกล (Machine Design)3 (3-0-6) 

                    ME 3802   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1                     1 (0-2-1) 
    (Mechanical Engineering Laboratory 1) 
ME 3803   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2         1 (0-2-1) 
    (Mechanical Engineering Laboratory 2)   
ME 3107   กลศาสตรการสั่นสะเทือน  
    (Mechanical Vibration)                  3 (3-0-6) 
ME 4302   การถายเทความรอน (Heat Transfer)       3 (3-0-6) 
ME 4303   เครื่องยนตสันดาปภายใน   
    (Internal Combustion Engine)       3 (3-0-6) 
ME 4701   การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)    3 (3-0-6) 
ME 4804   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1                   1 (0-3-2) 
     (Project in Mechanical Engineering 1) 
ME 4304   การปรบัอากาศและการระบายอากาศ      3 (3-0-6) 
   (Air Conditioning and Ventilation)  
ME 4805   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2        2 (0-6-3) 
 (Project in Mechanical Engineering 2) 
ME 4106   คอมพวิเตอรชวยในการออกแบบ                                                    
               (Computer Aided Design)                3 (3-0-6) 

กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หนวยกิต 
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ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเลือกจากกลุมวิชาตางๆ โดยเลือกแบบ
เฉพาะกลุมหรือคละกลุม จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหสั ช่ือวิชา      หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

กลุมวิชาการคํานวณเชิงตัวเลขประยุกต 
ME 5001    คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรเครื่องกล       3 (3-0-6) 
   (Mathematics for Mechanical Engineer) 
ME 5002   วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน         3 (3-0-6) 
    (Introduction to Finite Element Method)  

           ME 5003   การคํานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตรของไหลเบื้องตน          
                                3 (3-0-6) 
                (Introduction to Computational Fluid Dynamics)

         กลุมวิชากลศาสตรของแข็งประยุกต 
ME 5108 กลศาสตรการแตกหักเบื้องตน         3 (3-0-6) 
  (Introduction to Fracture Mechanics)  
ME 5109 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง  
  (Advanced Mechanic of Solids)        3 (3-0-6) 
ME 5110 พลศาสตรข้ันสูง (Advance Dynamics)       3 (3-0-6) 

กลุมวิชากลศาสตรของไหลประยุกต 
ME 5202 กลศาสตรของไหลข้ันสูง  
             (Advance Fluid Mechanics)                3 (3-0-6) 
ME 5203 เครื่องจักรกลของไหล (Fluid Machinery)       3 (3-0-6) 
ME 5204 พลศาสตรของกาซ (Gas Dynamics)       3 (3-0-6) 
ME 5205 อากาศพลศาสตร (Aerodynamics)       3 (3-0-6) 

กลุมวิชาความรอนประยุกต 
ME 5305 เทอรโมไดนามิกสข้ันสูง  
  (Advance Thermodynamics)        3 (3-0-6) 
ME 5306 เครื่องทําความเย็น (Refrigeration)       3 (3-0-6) 
ME 5307 เครื่องยนตกังหันกาซ (Gas Turbine)       3 (3-0-6) 
ME 5308 การออกแบบระบบความรอน 
  (Thermal System Design)                  3 (3-0-6) 
 

กลุมวิชาพลงังานประยุกต 
ME 5401   วิศวกรรมผลิตพลังงาน  
    (Power Plant Engineering)        3 (3-0-6) 
ME 5402   เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)     3 (3-0-6) 
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ME 5403   การประหยัดพลังงาน (Energy Conservation) 3(3-0-6) 
ME 5404   วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย  
                (Solar Energy Engineering)                  3 (3-0-6) 
ME 5405   แหลงพลังงานทดแทน  
               (Renewable Energy Resources)       3 (3-0-6) 

กลุมวิชาโลหะวิทยาประยุกต 
ME 5501    โลหะวิทยากายภาพ (Physical Metallurgy)  3 (3-0-6) 
ME 5502    โลหะวิทยาเชิงกลศาสตร  
     (Mechanical Metallurgy)                  3 (3-0-6) 

กลุมวิชาการควบคุมและหุนยนตประยุกต 
ME 5702    ไฮโดรลิคสและนิวแมติคส  
              (Hydraulics and Pneumatics)       3 (3-0-6) 
ME 5703    การวัดและเครื่องมือวัด 
                (Measurement and Instruments)           3 (3-0-6) 
ME 5704    การวิเคราะหและการควบคุมการสั่นสะเทือน  3 (3-0-6) 
     (System Vibration Control and Analysis) 
ME 5705    หุนยนตเบื้องตน (Introduction to Robotics) 3(3-0-6) 

กลุมวิชาพิเศษ 
ME 5901    หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 1       3 (3-0-6) 
     (Special Topics in Mechanical Engineering 1)

           ME 5902    หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องกล 2        3 (3-0-6) 
     (Special Topics in Mechanical Engineering 2)

           กลุมวิชาทหาร      32 หนวยกิต 
รหัส        ช่ือวิชา  หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 
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                                      
  กลุมวิชาการฝกภาคสนาม 
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FT 1101  การฝกภาคสนาม 1 ( Field Training 1 ) 
                       การฝกการปฐมพยาบาลและสขุศาสตรทหาร      1 สัปดาห 
             ( TCCC and Military Hygiene Training ) 

            การฝกการปองกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร       1 สัปดาห 
            ( CBRN warfare Training ) 
            การฝกการติดตอสื่อสาร         1 สัปดาห 
            ( Communications Training )  
            การฝกชางสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย       2 สัปดาห  
            (Sapper , Explosives and Demolition Training )

              การฝกยิงอาวุธประจํากาย         2 สัปดาห 
            ( Individual Weapon System Training ) 
            การฝกบุคคลทําการรบและการฝกทางยุทธวิธี     3 สัปดาห 
            ( Soldier Combat Skills and Tactics Training ) 

          FT 2102  การฝกภาคสนาม 2 ( Field Training 2 )   2 สัปดาห 
            การฝกยิงอาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ  
            ( Unit Weapon Systems and Fire Control Training )

                                      การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู       4 สัปดาห 
            ( Infantry Rifle Squad Tactics Training )  

การฝกการใชอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหารมา 1 สัปดาห 
( Cavalry Weapon Systems Employment Training )

              การฝกปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศยาน 2 
สัปดาห  

( Field Artillery and Air Defense Artillery Training )
              การฝกขับรถยนตทหาร           1 สัปดาห 

      ( Military Vehicles Training ) 
FT 3103  การฝกภาคสนาม 3 ( Field Training 3 ) 

การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด       3 สัปดาห  
 ( Infantry Rifle Platoon Tactics Training )  
 การฝกทางยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด       2 สัปดาห 
 ( Cavalry Platoon Tactics Training ) 
 การฝกหลักสตูรสงทางอากาศ ( Airborne Course )    
            5 สัปดาห 

  FT 4104  การฝกภาคสนาม 4 (Field Training 4)                                          
     การฝกหลักสูตรการรบแบบจูโจม       10 สัปดาห 
     ( Ranger Course )               

FT 5105  การฝกภาคสนาม 5 ( Field Training 5 ) 
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การฝกการใชอาวุธในการตอสูระยะประชิด      1 สัปดาห 
( Close Quarters Combat Training ) 
การฝกการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ      1 สัปดาห 
( Task Force Operations Training ) 
การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก       2 สัปดาห 
( Small Unit Tactics Training ) 
การฝกปฏิบัติหนาที่ในหนวยทหาร      4 สัปดาห 

     ( Cadet Troop Leader Training in Army Units ) 

3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

ใหเลอืกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรีทีเ่ปดทําการสอนในโรงเรียน
นายรอยพระจลุจอมเกลาไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3.3 แผนการศึกษา  
 

ปการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

MA 1001 
PH 1001 

แคลคูลัส 1 
ฟสิกสทั่วไป 1 

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

MA1002 
PH 1003 

แคลคลัูส 2 
ฟสิกสทั่วไป 2 

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

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 
1 

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

SS 1001 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ 3 (3-0-6) CH 1001 เคมีทั่วไป  3 (3-0-6) 
 กฎหมายทั่วไป  CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1 (0-2-1) 
LG 1001 
LG 1101 
PC 1101 

ภาษาไทย 1 
ภาษาอังกฤษ 1 
จิตวิทยาเบื้องตน 

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

SS 1201 
LG 1102 
PE 1002 

หลักรัฐศาสตร 
ภาษาอังกฤษ 2 
พลศึกษา 2 

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

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

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

 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
การฝกภาคสนาม  

FT 1101 การฝกภาคสนาม 1   
 การฝกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตรทหาร 1 สัปดาห 

 การฝกการปองกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร 1 สัปดาห 

 การฝกการติดตอส่ือสาร 1 สัปดาห 
  การฝกชางสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย 2 สัปดาห 

 การฝกยิงอาวุธประจํากาย 2 สัปดาห 
 การฝกบุคคลทําการรบและการฝกทางยุทธวิธี  3 สัปดาห 

รวม 10 สัปดาห 
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ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 4 

CS 2201 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

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

MA 2003 
CE 2201 
ME 2101 

แคลคูลัส 3 
การเขียนแบบทาง
วิศวกรรม 
กลศาสตรวิศวกรรม 1 

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

MA 2004 
EE 2004 

สมการเชิงอนุพันธ 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
วิศวกรรมไฟฟา 

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

IE 2101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) IE 2102 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม  1(0-3-2) 
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 1(0-2-1) TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
PE 2003 พลศึกษา 3 1(0-2-1) LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 1(0-2-1) 

MS 2003  วิชาทหาร 3  3 (2-2-5) HI 2001 ไทยศึกษา 2(2-0-4) 

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

รวมหนวยกิต 20(16-9-37) รวมหนวยกิต 20(16-9-37) 

 
 

ปการศึกษาท่ี 2 
การฝกภาคสนาม  

FT 2102 การฝกภาคสนาม 2   
 การฝกยิงอาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ 2 สัปดาห 
 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู 4 สัปดาห 
 การฝกการใชอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหารมา 1 สัปดาห 
 การฝกปนใหญสนาม และปนใหญตอสูอากาศยาน 

การฝกขับรถยนตทหาร  
2 สัปดาห 
1 สัปดาห 

รวม 10 สัปดาห 
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ปการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 6 

CE 3101 กําลังวัสดุ 3(3-0-6) ME 3601 เทคโนโลยียานยนต 3(2-2-5) 

IE 3104 กรรมวิธีการผลิต 3(3-0-6) ME 3201 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

ME 3104 กลศาสตรเครื่องกล 3(3-0-6) ME 3107 กลศาสตรการส่ันสะเทือน 3(3-0-6) 

ME 3301 เทอรโมไดนามิกส 3(3-0-6) ME 3803 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-2-1) 

ME 3802 ปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกล 1 

1(0-2-1) ME 3105  การออกแบบเครื่องจักรกล 3(3-0-6) 

LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 1(0-2-1)  LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 1(0-2-1) 
PC 3102 จิตวิทยาสังคม 1(1-0-2) PC 3201 การนําทหาร 2(2-0-4) 
PE 3005 พลศึกษา 5 1(0-2-1) PE 3000 พลศึกษา 6 1(0-2-1) 
MS 3005 วิชาทหาร 5  3 (2-2-5) MS 3006 วิชาทหาร 6   3 (2-2-5) 

รวมหนวยกิต 19 (15-8-34) รวมหนวยกิต 20(15-10-35) 

 
 

ปการศึกษาท่ี 3 

การฝกภาคสนาม 

FT 3103 การฝกภาคสนาม 3   
 การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด 3 สัปดาห 
 การฝกทางยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด 2 สัปดาห 
 การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ 5 สัปดาห 

รวม 10 สัปดาห 
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ปการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 7 ภาคการศึกษาท่ี 8 

ME 4701 
ME 4304 
 
ME 4302 
ME 4804 
 
XX xxxx 
LG 4107  
PC 4301  
PE 4007  
MS 4007 

การควบคุมอัตโนมัติ 
การปรับอากาศและการ
ระบายอากาศ 
การถายเทความรอน 
โครงงาน
วิศวกรรมเครื่องกล1 
วิชาเลือกเสร ี1 
ภาษาอังกฤษ 7  
ครูทหาร  
พลศึกษา 7  
วิชาทหาร 7 

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

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

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

 

ME 4106 
 
ME 4805 
ME 4303 
LG 4002 
SS 4004 
 
XX xxxx 
LG 4108 
PC 4103 
PE 4008 
MS 4008 

คอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบ  
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 
เครื่องยนตสันดาปภายใน 
ภาษาไทย 2 
กฎหมายทหารและกฎหมายที่
จําเปนในการรับราชการทหาร 
วิชาเลือกเสร ี2 
ภาษาอังกฤษ 8 
จิตวิทยาในการปกครอง 
พละศึกษา 8 
วิชาทหาร 8  

3(3-0-6) 
 

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

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

รวมหนวยกิต 20(16-9-37) รวมหนวยกิต 21(17-11-40) 

 
 

ปการศึกษาท่ี4 

การฝกภาคสนาม 

FT 4104 การฝกภาคสนาม 4   
 การฝกหลักสูตรการรบแบบจูโจม  10 สัปดาห 

รวม 10 สัปดาห 

 
 
 

ปการศึกษาท่ี 5 
ภาคการศึกษาท่ี 9 ภาคการศึกษาท่ี 10 

ME 5xxx 

 

ME 5xxx 

วิชาเลือก
วิศวกรรมเครื่องกล 1 

วิชาเลือก
วิศวกรรมเครื่องกล 2 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

MS 5010 วิชาทหาร 10 
(การศึกษาความรูของ
เหลาทหาร) 

5(3-4-8) 

HI 5002 
LG 5109 
PE 5009 
PC 5104 

ประวัติศาสตรรวมสมัย 
ภาษาอังกฤษ 9 
พลศึกษา 9 
จิตวิทยาประยุกต 

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

MS 5011 วิชาทหาร 11 
(การศึกษาดูงานใน
พื้นที่กองทัพภาค)  

2 สัปดาห  

MS 5009 วิชาทหาร 9 3(2-2-5)    

รวมหนวยกิต 15 (11-8-26 ) รวมหนวยกิต 5(3-4-8) 
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ปการศึกษาท่ี 5 
การฝกภาคสนาม  

FT 5105 การฝกภาคสนาม 5  
      
 การฝกการใชอาวุธในการตอสูระยะประชิด 1 สัปดาห 
 การฝกการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ 1 สัปดาห 
 การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก 2 สัปดาห 
 การฝกปฏิบัติหนาที่ในหนวยทหาร 4 สัปดาห 

รวม 8 สัปดาห 

 

3.4 คําอธิบายรายวิชา 

ผนวก ค 
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3.5 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.5.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ
ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 
ยศ - ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ระบุรหัสวิชา:จํานวนช่ัวโมง

ตอสัปดาห 

ปจจุบัน ในหลักสูตร 

1 3-1014-00218-10-5 
พ.อ.อาศิส  บุณยะประภัศร 
ผูชวยศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุร ี: 2541 
M.S.E. (Systems and Control 
Engineering)  
Case Western Reserve 
University, USA : 2546 
Ph.D. (Mechanical 
Engineering)  Case Western 
Reserve University, USA : 
2552 

-Kaned Thung-od, Arsit 
Boonyaprapasorn, Thavida 
Maneewarn, Saravut Lohit, and 
Nitirat Siritanon (2017), 
“Adjustable magnetic force 
system for climbing robot” , 
The 8th TSME International 
Conference on Mechanical 
Engineering (TSME-ICoME), 12th -
15th  December 2017, Bangkok, 
Thailand, page 1390-1395. 
- Arsit Boonyaprapasorn., 
Thavida. Maneewarn and 
K.aned Thung-Od (2014), "A 
prototype of inspection robot 
for water wall tubes in boiler," 
The 2014 3rd International 
Conference on Applied 
Robotics for the Power Industry, 
Foz do Iguassu, 14th -16th  
October, 2014, page. 1-6.  

 

ME 3803: 2 
ME 3001: 3 
ME 4002: 3 
ME 4107: 3 
ME 4701: 3 
ME 4804: 3 
ME 5805: 6 

ME 5901: 3 

ME 3803: 2 
ME 5001: 3 
ME 4107: 3 
ME 4701: 3 
ME 4804: 3 
ME 4805: 6 
 

2 3-2102-00048-99-9 
พ.อ. บุญอนันต อนันตเสาวภาคย 
อาจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : 
2541 
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี : 2545 
 
 
 

บุญอนันต อนันตเสาวภาคย (2018), 
“การศึกษาหลอดลดเสียงสําหรับปนที่
มีความเร็วกระสุนต่ํากวาคล่ืนโซนิค”
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แหงชาติ คร้ังที่ 23 (NCCE-23) 
จังหวัดนครนายก 18-20 กรกฎาคม, 
พ.ศ. 2561 หนา 1-6 

ME 2101: 3 
ME 3803: 2 
ME 3105 :3 
ME 4302 :3 
ME 4804: 3 
ME 5805: 6 
ME 5702: 3 

ME 2101: 3 
ME 3802: 2 
ME 3803: 2 
ME 3105 :3 
ME 4302 :3 
ME 4804: 3 
ME 4805: 6 
ME 5702: 3 
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ลําดับ
ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 
ยศ - ช่ือ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 
สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ระบุรหัสวิชา:จํานวนช่ัวโมง

ตอสัปดาห 

ปจจุบัน ในหลักสูตร 

3 3-5101-00163-21-1 
พ.ท. วนชาติ บริสุทธ์ิ 
ผูชวยศาสตราจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา : 2548 
M.S.M.E. (ME)  University of 
New Haven, USA : 2553 

Wanachart Borisut (2015), “The 
Effects of The Number of Coils 
and Water Flow Rate on the 
Stacked Coil Heat Exchanger in 
Solar Energy Absorption”, The 
7th TSME International 
Conference on Mechanical 
Engineering, 16th -18th  
December 2015, Phetchaburi, 
Thailand, page 1-6 

ME 2101 :3 
ME 3102 :3 
ME 3803: 2 
ME 3001: 3 
ME 3301: 3 
ME 4002: 3 
ME 4804: 3 
ME 5805: 6 

ME 2101 :3 
ME 2102 :3 
ME 3803: 2 
ME 3001: 3 
ME 3301: 3  
ME 5001: 3 
ME 4804: 3 
ME 4805: 6 

4 1-1014-01655-60-0 
ร.ท. ธีรภัทร พันธกลา 
อาจารย 
B.E. (Mechanical 
Engineering) Swinburne 
Univesity of Technology, 
Australia : 2555 
M.E. (Advanced 
Manufacturing Technology) 
Swinburne Univesity of 
Technology, Australia : 
2557 
 

Teerapat Punkla and Suwimon 
Saneewong Na Ayuttaya (2016),  
“Experimental Analysis of 
Angle  between Electrode 
and Ground on Electric 
Field Cooperating Hot 
Airflow in Drying Process” 
, The 30th Conference of 
The Mechanical Engineering 
Network of Thailand 5th – 
8th July 2016, Songkhla, Page 1-6. 

ME 2101:3 
ME 3102: 3 
ME 5304:3 
ME 3803:2 
ME 4804 :3 
ME 5805 :6 

ME 2101:3 
ME 2102:3 
ME 4304:3 
ME 3803:2 
ME 4804 :3 
ME 4805 :6 
ME 4106: 3 

5 1-7199-00013-17-6 
ร.ต. ปริญญา เกียรติภาชัย 
อาจารย 
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี : 2549 
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี : 2553 
ปรด. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุร ี2560 

Phubate Thiangtham, Chanyoot 
Keepaiboon, Parinya Kiatpachai, 
Lazarus Godson Asirvatham, 
Omid Mahian, Ahmet Selim 
Dalkilic and Somchai Wongwises 
(2016), “An experimental study 
on two-phase flow patterns and 
heat transfer characteristics 
during boiling of R134a flowing 
through a multi-microchannel 
heat sink”, International journal 
of heat and mass transfer, 18 
February 2016, Vol. 98, Page 390-
400. 

ME 3001: 3 
ME 3803: 2 
ME 4303 :3 
ME 5805: 6 

ME 5001 :3 
ME 3803: 1 
ME 4303 :3 
ME 4804: 3 
ME 4805: 6 
ME 3301: 3 
ME 4302 :3 
 
 



31 

 
 

3.5.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ
ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 
ยศ - ช่ือ – นามสกุล 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา 
คณะ 

รหัสช่ือรายวิชาที่สอนใน 
หลักสูตร: จํานวนหนวยกิต 

1 3-1020-1869-51-1 
พ.อ.ผศ.อโณทัย สุขแสงพนมรุง  
ผูชวยศาสตราจารย 
Ph.D. (ME) University of 
Victoria, Canada  2543 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 3301 เทอรโมไดนามิกส: 3 
ME 3803 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2: 1 
ME 3201 กลศาสตรของไหล: 3 

2 3-1005-04323-86-9 
พ.อ.อจ. ศรราม แสงวิลัย 
อาจารย 
MS(ME)  Ohio University, USA 
2541 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1: 3 

3 3-1014-00218-10-5 
พ.อ.อาศิส บุณยะประภัศร 
ผูชวยศาสตราจารย 
Ph.D. (ME) Case Western 
Reserve University, USA 2552 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 5001 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรเครื่องกล: 
3 
ME 3803 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2: 1 
ME 3107 กลศาสตรการส่ันสะเทือน: 3 
ME 4701 การควบคุมอัตโนมัติ: 3 
ME 4804 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1: 1 
ME 4805 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2: 2 

4 3-2102-00048-99-9 
พ.อ.ผศ. บุญอนันต อนันต
เสาวภาคย  
อาจารย 
วศ.ม. (เครื่องกล) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
2545 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1: 3 
ME 3802 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1: 1 
ME 3803 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2: 1 
ME 3105 การออกแบบเครื่องจักรกล: 3 
ME 4302 การถายเทความรอน: 3 
ME 4804 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1: 1 
ME 4805 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2: 2 
ME 5702 ไฮโดรลิคสและนิวเมติกส: 3 

5 3-7101-00369-26-8 
พ.ท. หญิง สุวิมล เสนีวงศ ณ 
อยุธยา 
รองศาสตราจารย 
ปร.ด. (เครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2556 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1  : 3 
ME 3301 เทอรโมไดนามิกส  : 3 
ME 3802 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1: 1 
ME 3803 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2: 1 
ME 3201 กลศาสตรของไหล  : 3 
ME 5002 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน : 3 
ME 4804  โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 : 1 
ME 4805 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 : 2 
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ลําดับ
ที่ 

เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 
ยศ - ช่ือ – นามสกลุ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 

สังกัด ภาควิชา 
คณะ 

รหัสช่ือรายวิชาที่สอนใน 
หลักสูตร: จํานวนหนวยกิต 

6 3-5101-00163-21-1 
พ.ท.อจ.วนชาติ บริสุทธ์ิ 
ผูชวยศาสตราจารย 
M.S.M.E. (ME) University of 
New Haven, USA 2553 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1  : 3 
ME 2102 กลศาสตรวิศวกรรม 2  : 3 
ME 3803 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2: 1 
ME 5001 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรเครื่องกล: 3 
ME 3301 เทอรโมไดนามิกส  : 3 
ME 4804 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 : 1 
ME 4805 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 : 2 

7 3-2509-00084-85-8 
ร.อ.อุกฤษณ อันทพิษ 
อาจารย 
วศ.ม. (เครื่องกล) มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ 2551 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา 
 โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1: 3 
ME 2102 กลศาสตรวิศวกรรม 2: 3 
ME 3601 เทคโนโลยียานยนต: 3 
ME 3803 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2: 1 
ME 3105 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 : 3 
ME 5705 หุนยนตเบื้องตน: 3 
ME 4804 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 : 1 
ME 4805 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 : 2 

8 1-1014-01655-60-0 
ร.ท.ธีรภัทร พันธกลา 
อาจารย 
B.E.M.E. (2555) 
M.E.AMT. (2557) 
Swinburne University of 
Technology 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา  
โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1: 3 
ME 2102 กลศาสตรวิศวกรรม 2: 3 
ME 4304 การปรับอากาศและระบายอากาศ:3 
ME 3803 ปฏิบตัิการวิศวกรรมเครื่องกล 2: 3 
ME 4804 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1: 1 
ME 4805 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2: 2 
ME 4106 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ: 3 

9 1-7199-00013-17-6 
ร.ต.ปริญญา เกียรติภาชัย 
อาจารย 
วศ.ด. (เครื่องกล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 2560 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา  
โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 4303 เครื่องยนตสันดาปภายใน : 3 
ME 5001 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรเครื่องกล: 3 
ME 3301 เทอรโมไดนามิกส  : 3 
ME 3803 ปฏิบตัิการวิศวกรรมเครื่องกล 2: 3 
ME 4302 การถายเทความรอน: 3 
ME 4303 เครื่องยนตสันดาปภายใน: 3 
ME 4804 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1: 1 
ME 4805 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2: 2 

10 1-7699-00029-86-2 
ร.ต.หญิง อจ.ปพิชญา พันธุระ  
อาจารย 
วศ.ม. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา  
โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1  : 3 
ME 3802 ปฏิบตัิการวิศวกรรมเครื่องกล 1: 1 
ME 4804 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1: 1 
ME 4805 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 : 2 
ME 5403 การประหยัดพลังงาน: 3 

11 1-1037-00873-11-2 
ร.ท.อจ.สิริวัชร สิงหโต 
อาจารย 

กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 
สวนการศึกษา  

ME 2101 กลศาสตรวิศวกรรม 1: 3 
ME 2102 กลศาสตรวิศวกรรม 2: 3 
ME 3301 เทอรโมไดนามิคส: 3 
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วศ.บ. (เครื่องกล) 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
2559 

โรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา 

ME 4804 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1: 1 
ME 4805 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 : 2 

 
 

3.5.3 อาจารยพิเศษ 

ไมมี 
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4. องคประกอบเก่ียวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
การฝกภาคสนาม เปนการฝกเพื่อให นักเรียนนายรอย ที่สําเร็จการศึกษา จากโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลามีความรู วิชาทหารสามารถเปนผู นําหนวยทหารระดับหมวด
ปฏิบัติการรบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือกรับราชการอยาง
กวางๆ  ที่จําเปนตอการรับราชการในชวงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาตอเพิ่มเติมจาก
โรงเรียนเหลาสายวิทยาการ 
      4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  4.1.1  เปนวิชาพื้นฐานบังคับที่ นักเรียนนายรอย ทุกนายจะตองเขารับการ
ฝกและศึกษา 
            4.1.2  นักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 1 ฝกและศึกษาวิชาทหารเบื้องตนในระดับ
บุคคลและหัวหนาชุด มีความมุงหมายเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถทางทหารเปนบุคคลและ
เปนชุด และสามารถปฏิบัติไดตามหลักพื้นฐานการรบ 
         4.1.3  นักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 2 ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับผูบังคับหมู 
มีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยระดับผูบังคับหมูปนเล็ก และ
เพิ่มเติมดวยความรูของทหารปนใหญสนามและทหารปนใหญตอสูอากาศยาน การใชอาวุธ
ประจําหนวยของทหารราบ ทหารมา และรถยนตทหาร             
   4.1.4  นักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 3 ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับผูบังคับ
หมวด มีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยระดับหมวด และเพิ่มพูน
ทักษะพิเศษดวย การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ 
            4.1.5  นักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 4 ฝกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จําเปน
สําหรับการเปนผูนําหนวย มีความมุงหมายเพื่อใหมคีวามรูความสามารถในการนําหนวยทหารขนาด
เล็กปฏิบัติการรบไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพภูมิประเทศที่ตองมีความทรหด อดทน โดย
ใหทําการฝกในหลักสูตรการรบแบบจูโจม 
            4.1.6  นักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 5 ฝกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่
จําเปนอื่นๆ ในการรับราชการ การศึกษาดูงาน การฝกปฏิบัติงานตามหนาที่ และการฝก
เพิ่มเติมพิเศษสําหรับผูบังคับหนวย มีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูในเรื่องที่จําเปนอื่นๆ ตอ
การรับราชการในชวงแรก และเพิ่มเติมความรูพื้นฐานของเหลาทหารอยางกวางๆ ใหมีความรู
พื้นฐานในการศึกษาตอเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหลาสายวิทยาการ 
 4.2  ชวงเวลา: ภาคการฝก เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกป 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 เปนวิชาพื้นฐานบังคับที่ นักเรียนนายรอย ทุกนายจะตองเขารับการฝก
และศึกษา 

4.1.2 นักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 1 ฝกและศึกษาวิชาทหารเบื้องตนในระดับ
บุคคลและหัวหนาชุด มีความมุงหมายเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถทางทหารเปนบุคคล
และเปนชุด และสามารถปฏิบัติไดตามหลักพื้นฐานการรบ 

4.1.3 นักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 2 ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับผูบังคับหมู 
มีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยระดับผูบังคับหมูปนเล็ก และ
เพิ่มเติมดวยความรูของทหารปนใหญสนามและทหารปนใหญตอสูอากาศยาน การใชอาวุธ
ประจําหนวยของทหารราบ ทหารมา 

4.1.4 นักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 3 ฝกและศึกษาวิชาทหารในระดับผูบังคับ
หมวด มีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวยระดับหมวด และเพิ่มพูน
ทักษะพิเศษดวย การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ 

4.1.5 นักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 4 ฝกและศึกษาวิชาทหารในเร่ืองที่จําเปน
สําหรับการเปนผูนําหนวย มีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูความสามารถในการนําหนวย
ทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตสภาพภูมิประเทศที่ตองมีความ
ทรหด อดทน โดยใหทําการฝกในหลักสูตรการรบแบบจูโจม 

4.1.6 นักเรียนนายรอย ช้ันปที่ 5 ฝกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเร่ืองที่
จําเปนอื่นๆ ในการรับราชการ การดูงาน การฝกปฏิบัติงานตามหนาที่ และการฝกเพิ่มเติม
พิเศษสําหรับผูบังคับหนวย 

4.1.7 มีความมุงหมายเพื่อใหมีความรูในเร่ืองที่จําเปนอื่นๆ ในการรับราชการ
ในชวงแรก และเพิ่มเติมความรูพื้นฐานของเหลาที่เลือกรับราชการอยางกวางๆ ใหมีความรู
พื้นฐานในการศึกษาตอเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหลาสายวิทยาการ 

4.2 ชวงเวลา: ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกป 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 
 

การจัดการศึกษา ชั้นปท่ี 1 

FT 1101 การฝกภาคสนาม 1 ( Field Training 1 ) 

การฝกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตรทหาร    1 สัปดาห 
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( TCCC and Military Hygiene Training )  
การฝกการปองกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร     1 สัปดาห 
( CBRN warfare Training  )   
การฝกการติดตอสื่อสาร       1 สัปดาห 
( Communications Training )  
การฝกชางสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย    2 สัปดาห  
( Sapper , Explosives and Demolition Training )     
การฝกยิงอาวุธประจํากาย ( Individual Weapon System Training ) 2 สัปดาห 
การฝกบุคคลทําการรบและการฝกทางยุทธวิธี    3 สัปดาห 
( Soldier Combat Skills and Tactics Training )  
    

การจัดการศึกษา ชั้นปท่ี 2 

FT 2102 การฝกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 

การฝกยิงอาวุธประจําหนวย หลักยิงและตรวจการณ                                2 สัปดาห 

(Infantry Unit Weapons and Fire Control Training) 

การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู     4 สัปดาห 
( Infantry Rifle Squad Tactics Training ) 
การฝกการใชอาวุธยุทโธปกรณของเหลาทหารมา    1 สัปดาห  
( Cavalry Weapon Systems Employment Training )     
การฝกปนใหญสนามและปนใหญตอสูอากาศยาน    2 สัปดาห  
( Field Artillery and Air Defense Artillery Training )     
การฝกขับรถยนตทหาร         1 สัปดาห  
( Military Vehicles Training ) 

 

 

 

การจัดการศึกษา ชั้นปท่ี 3 

FT 3103 การฝกภาคสนาม 3 (Field Training 3) 

การฝกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด      3 สัปดาห 
(Infantry Platoon Tactics Training)  
การฝกทางยุทธวิธีทหารมาระดับหมวด                                                2 สัปดาห 

(Cavalry Tactics Collective Training)  
การฝกหลักสูตรสงทางอากาศ                                                           5 สัปดาห 
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(Airborne Training) 
 

การจัดการศึกษา ชั้นปท่ี 4 

FT 4104 การฝกภาคสนาม 4 (Field Training 4)  

การฝกหลกัสูตรการรบแบบจูโจม                                                     10 สัปดาห 

(Ranger Course) 
 

การจัดการศึกษา ชั้นปท่ี 5 

FT 5105 การฝกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 

การฝกการใชอาวุธในการตอสูระยะประชิด                                  1 สัปดาห 
( Close Quarters Combat Training ) 
การฝกการปฏิบัติงานของหนวยเฉพาะกิจ     1 สัปดาห 
( Task Force Operations Training ) 
การฝกหนวยทหารขนาดเล็ก      2 สัปดาห 
( Small Unit Tactics Training ) 
การฝกปฏิบัติหนาที่ในหนวยทหาร      4 สัปดาห 
( Cadet Troop Leader Training in Army Units ) 
 
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   

5.1 คําอธิบายโดยยอ  
การทําโครงงานวิศวกรรมของหลกัสตูรนักเรยีนนายรอยจะตองเรียนวิชาโครงงาน 

วิศวกรรมเครื่องกล 1 และโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 โดยมีลําดับการเรียนตามแผนการ
ศึกษา ดังน้ี 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนวิชา ME 4804  วิชา โครงงานวิศวกรรม 
เครื่องกล 1 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนวิชา ME 4805 วิชา โครงงานวิศวกรรม 
เครื่องกล 2 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักเรียนนายรอยสามารถคนหาความรูที่จําเปนไดดวยตนเอง ทํางานรวมกันเปน
ทีม สามารถศึกษาและทําการแกปญหาอยางเปนระบบได โดยอาศัยทฤษฎี เครื่องมือ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ชวยในการทําโครงงาน 
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5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 5       
(รวม 2 ภาคการศึกษา) 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวม 3 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 รายวิชา ดังน้ี 
ME 4804  วิชา โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1  จํานวน 1 หนวยกิต 
ME 4805  วิชา โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2  จํานวน 2 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

กองวิชาฯ จัดใหมีการแนะนําหัวขอวิจัยที่นาสนใจในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
พรอมทั้งแนะนําอาจารยประจําที่สามารถใหคําปรึกษาในการทําวิจัยในหัวขอเหลาน้ันแกนักเรียน
นายรอย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3 กอนที่นักเรียนนายรอยเรียนเขารับการศึกษาภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4 เพื่อใหนักเรียนนายรอยเลือกหัวขอวิจัยที่อยูในความสนใจของตน
ไดอยางแทจริง รวมทั้งไดกําหนดช่ัวโมงเพื่อใหนักเรียนนายรอยเขาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา
โครงงานวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลการดําเนินงานจากความกาวหนาในการทําโครงงานหรืองานวิจัยของ
นักเรียนนายรอยตามชวงเวลาที่อาจารยที่ปรึกษากําหนด และใหจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อจัดสอบ
ตรวจความกาวหนา ความรู ความเขาใจของนักเรียนนายรอยตอโครงงานในปที่ 4 ปลายภาค
การศึกษาที่ 1 และปลายภาคการศึกษาที่ 2  เพื่อทําการประเมินผลใหคะแนน 

 
 

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู กลยทุธการสอนและประเมินผล 
 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนนายรอย 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักเรียนนายรอย 
 

1) เปนแบบฉบบัของนายทหารสัญญาบัตร ผู
มีลักษณะผูนําที่ดี มีวินัย มีความกลาหาญ 
เสียสละ รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ มี
อุดมการณในการอุทิศตนเพื่อชาติและ
ประชาชน 

− อบรมวินัย แบบธรรมเนียมทหาร มารยาท
ทางทหาร ฝกสอนบุคลิกลักษณะ การ
วางตัว ปลูกฝงอบรมอุดมการณความ
เสียสละ สํานึกในหนาที่ มีความรับผิดชอบ 
ทั้งในชวงการอบรมตามแผนที่วางไว
ลวงหนา และสอดแทรกในชวงเวลาตางๆ
ทั้งในและนอกหองเรียน ฝกฝนใหเช่ือฟง
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักเรียนนายรอย 
 

คําสั่ง ดวยการบงัคับใชระเบียบปฏิบัติ
ประจํา และวินัยทหาร 

2)   มีความรูความสามารถข้ันพื้นฐานในวิชา
ทหารเหลาตาง ๆ ทัง้ทางเทคนิคและทาง
ยุทธวิธี สามารถเปนผูนําการปฏิบัติการ
ทางทหารในระดับหมวดของหนวยกําลัง
รบไดอยางมีประสทิธิภาพ 

− บรรยายทฤษฎี หลักนิยม แนวทางการ
ปฏิบัติ ประวัติศาสตรการสงคราม และ
ประสบการณจากการรบ ใหนักเรียนนาย
รอยทราบ มีการสาธิตแสดงตัวอยางการ
ปฏิบัติจากครู อาจารยผูเช่ียวชาญ และให
ฝกปฏิบัติจริงเปนรายบุคคล เปนชุด เปน
หนวยในระดับตาง ๆ 

3) มีความมุงมั่นในการพฒันาตนเองใน
วิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทพั 
ตลอดจนการอทุิศตนเพื่อความเปนทหาร
อาชีพอยางแทจริง 

− แนะนํา/ปลกูฝง ความสําคัญในการพัฒนา
วิชาชีพทหาร 

− ใหงานมอบหมายในเชิงอสิระ สรางสรรค 
บนพื้นฐานของฐานะประเทศชาติ โดยให
ทําแนวทาง แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพ
ทหารในฐานะ ผูบงัคับหมวด 

4) มีความเขมแข็งทัง้รางกายและจิตใจ เปน
สุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนา
และดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและ
เสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยงานของ
ตน รวมทั้งมจีิตสํานึก/สัญชาตญาณในการ
รบ 

− ใหนักเรียนนายรอย ฝกฝนตนเองดวยการ
ออกกําลงักาย เพื่อทดสอบความแข็งแกรง
ในทาตางๆ ที่กําหนด 

− สอนหลักการเบื้องตนของการกีฬาประเภท
ตางๆ ฝกทักษะเพิม่เติมดวยโครงการชมรม
กีฬา และสงเสริมสุขภาพ ฝกฝนเพื่อเสริม
ทักษะทางวิชาชีพทหารดวยโครงการชมรม
ตอสูปองกันตัวเชน ชมรมมวยไทยเลิศฤทธ์ิ 
ชมรมมวยไทย-มวยสากล ชมรมยูโด ชมรม
อาวุธโบราณ และชมรมตรเีพชร 

5) มีพื้นฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษา 
ในดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
สังคมศาสตร และอกัษรศาสตร เพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหาร
สัญญาบัตรหลกัของกองทพับก และมี
พื้นฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ิน
และประเทศชาติ 

− ตองมีการมอบหมายงานใหนักเรยีนนาย
รอยไดสืบคนขอมูล รวบรวมความรูที่
นอกเหนือจากที่ไดนําเสนอในช้ันเรียน 
และเผยแพรความรูที่ไดระหวางนักเรียน
นายรอยดวยกัน หรือ ใหกับผูสนใจ
ภายนอก  

− สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูที่
ทันสมัย การเผยแพร การถามตอบ และ
การแลกเปลี่ยนความรู 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักเรียนนายรอย 
 

− ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด 
หรือโครงงาน ใหนักเรียนนายรอยไดฝกคิด 
ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา แทนการทองจํา 

6) มีความสามารถในการฝกอบรม
ผูใตบังคับบัญชา 

− สาธิตแสดงตัวอยางการปฏิบัติจากครู 
อาจารยผูเช่ียวชาญ ใหแสดงการปฏิบัติ
เปนรายบุคคล เปนชุด เปนหนวย โดย
ประเมินผลจากการฝกประจําตามวงรอบ 
เชน การฝกเดินทางไกล การฝกยิงปน และ
การฝกภาคสนาม ใหฝกปฏิบัติจรงิเปนราย 
บุคคล เปนชุด เปนหนวยในระดับตาง ๆ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต 
           2.1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 
                2.1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ 
สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
                2.1.1.4 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทาง
วิศวกรรมตอบุคคล องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม 
              2.1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา
ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน 
การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 

2.1.3.2 ปริมาณการกระทําทุจริตการสอบ 

2.2 ความรู 

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

2.2.1.1 มี ความรู และความ เข าใจ ในท างคณิ ตศาสตรพื้ น ฐาน 
วิทยาศาสตรพื้นฐาน  วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดาน
วิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2.1.2 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ในเน้ือหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.2.1.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใน
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

2.2.1.4 สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม 
รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

2.2.1.5 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการ
ประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได  

2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีให
เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ีควรจัดใหมี
การเรียนรูจาก สถานการณโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปน
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในหนวยทหารหรือในสถานประกอบการ 

 
 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียนนายรอยใน
ดานตาง ๆ  คือ 

2.2.3.1 จากการทดสอบยอย 
2.2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นักเรยีนนายรอยจัดทํา 
2.2.3.4 ประเมินจากโจทยการบาน 
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2.3 ทักษะทางปญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

2.3.1.1 มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
2.3.1.2  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหา

และความตองการ 
2.3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาไดอยางมีระบบ 

รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.3.1.4  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่

เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยาง
สรางสรรค 

2.3.1.5 สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยี
ใหมๆ 

2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

2.3.2.1 กําหนดกรณีศึกษาที่ใหนักเรียนนายรอยจัดทํารายงานกลุม 
2.3.2.2 กําหนดโจทยการบาน 
2.3.2.3 การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดแนวคิดสนับสนุน

การเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาน้ี สามารถทํา
ไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักเรียนนายรอยแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และ
วิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

          2.4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 
              2.4.1.2 สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิง
สรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของ
กลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 
             2.4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของ
ตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
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              2.4.1.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนํา
และผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
               2.4.1.5 มีจิตสํานึกความรบัผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และ
การรกัษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

 

2.4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชในการพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะความสัมพนัธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางาน
ที่ตองประสานงานกับผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น 
หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

2.4.2.1 สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
2.4.2.2 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
2.4.2.3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่

ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักเรียนนายรอยในการ
นําเสนอรายงานกลุมในช้ันเรยีนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ  

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                            2.5.1.1  มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
                2.5.1.2  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
                2.5.1.3  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
                2.5.1.4  มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการ
สื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
               2.5.1.5  สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได 
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2.5.1 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและ
การสื่อสารน้ีอาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักเรียนนายรอยแกปญหา วิเคราะห
ประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะห
ประสิทธิภาพ ตอนักเรียนนายรอยในช้ันเรียน 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักเรียนนายรอยไดวิเคราะห
สถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธผลการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี  

2.5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใช
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ 

2.5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจาํกัด เหตุผลใน
การเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอช้ันเรียน 

2.6 ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพทหาร 

          2.6.1.1 มีลักษณะผูนําทางทหารที่ดี 
                           2.61.2 มีความสามารถปฏิบัติการทางทหารไดตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
        2.6.1.3 มีความมุงมั่นในการพฒันาวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ 
        2.6.1.4 มีความแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 
               2.6.1.5 มีความสามรถในการฝก สอน อบรม ผูใตบงัคับบัญชา    

2.6.2 กลยุทธการสอนทีใ่ชในการพัฒนาการเรียนรูดานทกัษะทางวิชาชีพทหาร 

2.6.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักเรียนนายรอยได
วิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริงและนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม 

2.6.2.2 เชิญ วิทยากรบรรยาย ตัวอยางกรณี ศึกษาที่ สํ าคัญ  เชน 
กรณีศึกษาการปฏิบัติงาน ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และ กรณีศึกษาปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 

2.6.2.3  จัดการเย่ียมชมการปฏิบัติ (ดูงาน) ในหนวยสําคัญตางๆ และ
จัดกจิกรรมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณนักเรียนนายรอยกับบุคลากรในหนวยงานน้ัน ๆ 
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2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางวิชาชีพทหาร 

2.6.3.1 ประเมินลักษณะความเปนผู นํ าทางทหารที่ ดีมี วินัยโดย
ผูบังคับบัญชาและนักเรียนบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคลอยางตอเน่ืองตลอด
ระยะการศึกษา 

2.6.3.2  ประเมินความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผูบังคับ
หมวดของหนวยรบโดย หนวยฝกที่ไดรับมอบหมาย 

2.6.3.3  ประเมินความเขมแข็งทั้งทางรางกายโดยคณะกรรมการที่ไดรับ
มอบหมายตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2.6.3.4  ประเมินความสามารถในการฝก สอน อบรมผูใตบังคับ บัญชา 
โดยคณะกรรมการที่ไดรับมอบจากสถานการณจําลองและสถานการณจริงในหวงการฝกศึกษา 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   

● ความรับผิดชอบหลัก            ○ ความรับผิดชอบรอง           
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ  
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุมวิชาสังคมศาสตร                               
SS 1001 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ
กฎหมายทั่วไป 
(Principles of Jurisprudence)         

 ●   o  o ●     ●  o  o  ●    ●        

SS 1201 หลักรัฐศาสตร   
(Principles of  Political Science) 

o ●     ● ●    o ●    ● o     ●        

SS 4004 กฎหมายทหารและกฎหมาย
ที่จําเปนในการรับราชการทหาร  
(Military Law and Essential Law in 
Military Service) 

 ●   o  o ●     ●  o  o  ●    ●        

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

HI 5002  ประวัติศาสตรรวมสมัย  
(Contemporary History) 

    ●   ●  o ● ●   o    ●    ●    
    

กลุมวิชาภาษาศาสตร                               
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 ●       
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ  
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
LG 4107  ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 4108  ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
LG 5109  ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
กลุมวิชาวิทยาศาสตรบูรณาการ                               
TS  2001 เทคโนโลยีในชีวติประจําวัน  
(Technology for Everyday Life) 

● o    ●  o   ● o       ●    ●        

กลุมวิชาพลศึกษา                               
PE 1001 พลศึกษา 1  
(Physical Education 1) 

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

PE 1002 พลศึกษา 2 
(Physical Education 2) 

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

PE 2003 พลศึกษา 3 
(Physical Education 3) 

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

PE 2004 พลศึกษา 4 
(Physical Education 4) 

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

PE 3005 พลศึกษา 5 
(Physical Education 5) 

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

PE 3006 พลศึกษา 6 
(Physical Education 6) 

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

PE 4007 พลศึกษา 7 
(Physical Education 7) 

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

PE 4008 พลศึกษา 8 
(Physical Education 8) 

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

PE 5009 พลศึกษา 9 
(Physical Education 9) 

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

กลุมวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา                               

PC 1101 จิตวิทยาเบ้ืองตน  o ●    ● o    o  ● o   o ●    o    ●    



48 

  
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ  
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวิชาชีพทหาร 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
(Introduction to Psychology) 
PC 3102 จิตวิทยาสังคม  
(Social Psychology) 

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

PC 3201 การนําทหาร  
(Military Leadership) 

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

PC 4103 จิตวิทยาการปกครองทางทหาร 
(Military Psychology and  
Administration) 

 ● o    ● o   o  ●     o ●    ●   o ●    

PC 4301 ครูทหาร (Military   
Instructor) 

o o   ● ● ● o   o o ●  o   ●     o     O o ● 

PC 5104 จิตวิทยาประยุกต 
 (Applied Psychology) 

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

 
 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะพื้นฐาน  

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ    
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

MA 1002  แคลคูลัส 2  (Calculus 2) o ●    ●     ● o       o     o       
MA 2003  แคลคูลัส 3  (Calculus 3) o ●    ●     ● o       o     o       

CH 1001  เคมีทั่วไป   
(General Chemistry ) 

 ●    ● ●     o ●      o     o       
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ    
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
CH 1002  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
(General Chemistry Laboratory ) 

 ●    ● ●     o ●      o     o       

PH 1001   ฟสิกสทั่วไป 1   
(General Physics 1) 

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

PH 1002   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1   
(General Physics Laboratory 1) 

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

PH 1003   ฟสิกสทั่วไป 2   
(General Physics 2) 

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

PH 1004   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2   
(General Physics Laboratory 2) 

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

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
(วิชาแกน) 

                              

MA 2004  สมการเชิงอนุพันธ 
(Differential Equations) 

o ●    ●     ● o       o     o  
     

CE  2201   การเขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing)       

 O  ● o o ● o o o o  ● o    ●   o  ●        

CE 3101   กําลังวัสด ุ
(Strength of Materials) 

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

CS  2201   การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร (Computer 
Programming) 

o ●    ●   o  ● ●      ● o  ●   o o      

IE 2101   วัสดุวศิวกรรม  
(Engineering Materials)       

 ●    ● ●     O   ● O O    ● O O    ●      

IE 2102   ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials Laboratory) 

 ●   O  O    ●   ●  O    O ●   O  ●      

IE  3104   กรรมวิธีการผลิต  
(Manufacturing Process)          

 ●  ●     ● O O  ● ● O    ● O   ●  o ● ●       
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ    
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
EE 2004 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวิศวกรรม 
ไฟฟา (Fundamentals of Electrical 
Engineering)  

 ●  O    ● O        ●  O    ● O   ●  o  
   

 
 

ME  2101   กลศาสตรวศิวกรรม 1  
(Engineering Mechanics 1)      

 ●   o   ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME  2102   กลศาสตรวศิวกรรม 2   
(Engineering Mechanics 2)        

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME  3301   เทอรโมไดนามิกส   
(Thermodynamics)           

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME  3201  กลศาสตรของไหล    
(Fluid Mechanics) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

กลุมวิชาบังคับทางวศิวกรรม                           
ME 3601   เทคโนโลยียานยนต 
(Automotive Technology) 

 ● ●    ●  ●   o ●  ● ●   o   ●   ● 
   

 
 

ME 3104   กลศาสตรเคร่ืองจักรกล   
(Mechanics of Machinery) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 3105   การออกแบบเคร่ืองจักรกล   
(Machine Design  ) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 3802 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 1   
(Mechanical Engineering Laboratory  
1) 

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

 
 

ME 3803 ปฏิบัติการวิศวกรรมเคร่ืองกล 2  
(Mechanical Engineering Laboratory. 
2) 

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

 
 

ME 3107   กลศาสตรการส่ันสะเทือน  
(Mechanical Vibration) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 4302   การถายเทความรอน    ●   o  ●     o ●  o    o      o      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ    
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
(Heat Transfer) 
ME 4303   เคร่ืองยนตสันดาปภายใน   
(Internal Combustion Engine) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 4701   การควบคุมอัตโนมตั ิ  
(Automatic Control) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 4804  โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 
(Project in Mechanical Engineering 1) 

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

 
 

ME 4805  โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 2   
(Project in Mechanical Engineering 2) 

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

ME4106 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 
(Computer-Aided Design) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 4304 การปรับอากาศและการระบาย
อากาศ(Air Conditioning and 
Ventilation) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม  
กลุมวิชาการคํานวณเชิงตัวเลขประยุกต  
ME 5001 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกร 
เคร่ืองกล  
(Mathematics for Mechanical  
Engineer) 

 ●     ●  o   o ●  o    o  o    o 

   

 

 

ME 5002 วิธีการไฟไนตเอลิเมนต
เบ้ืองตน 
(Introduction to Finite Element 
Method) 

 ●   o  ●  o   o ●  o    o  o  o  ● 

   

 

 

ME 5003 การคํานวณเชิงตัวเลขทาง
พลศาสตรของไหลเบ้ืองตน 
(Introduction to Computational 

 ●   o  ●  o   o ●  o    o  o  o  ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ    
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
Fluid Dynamics) 
กลุมวิชากลศาสตรประยุกต                           
ME 3103 พ้ืนฐานกลศาสตรวิศวกรรม 
(Fundamental of Engineering 
Mechanics) 

 ●   o   ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5108 กลศาสตรการแตกหักเบ้ืองตน 
(Introduction to Fracture Mechanics) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5109 กลศาสตรของแข็งขั้นสูง 
(Advance Mechanics of Solids) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5110 พลศาสตรขั้นสูง  
(Advance Dynamics) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

กลุมวิชากลศาสตรของไหลประยุกต                          
ME 5202 กลศาสตรของไหลขั้นสูง    
(Advance Fluid Mechanics) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5203 เคร่ืองจักรกลของไหล 
(Fluid Machinery) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5204 พลศาสตรของกาซ 
(Gas Dynamics) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5205 อากาศพลศาสตร 
(Aerodynamics) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
     

กลุมวิชาความรอนประยุกต  
ME 5305 เทอรโมไดนามิกสขั้นสูง  
(Advanced Thermodynamics) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5306 เคร่ืองทําความเย็น 
(Refrigeration) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5307 เคร่ืองยนตกังหันกาซ 
(Gas Turbine) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ    
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
ME 5308 การออกแบบระบบความรอน 
(Thermal System Design) 

 ●   o  ●  o   o ●  o    o      o 
   

 
 

กลุมวิชาพลังงานประยุกต                           
ME 5401   วิศวกรรมการผลิตพลังงาน   
(Power Plant Engineering) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5402 เทคโนโลยีพลังงาน  
(Energy Technology) 

 ●   o  ●     o ●     o     o   
   

 
 

ME 5403 การประหยัดพลังงาน  
(Energy Conservation) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5404 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย 
(Solar Energy Engineering) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5405 แหลงพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy Resources) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

กลุมวิชายานยนต 
ME 5602 เทคโนโลยยีานยนตเบ้ืองตน 
(Basic Automotive) 

 ●     ●     o ●  o    o       
   

 
 

กลุมวิชาโลหะวิทยาประยุกต                           
ME 5501 โลหะวิทยากายภาพ 
(Physical Metallurgy) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5502 โลหะวิทยาเชิงกลศาสตร 
(Mechanical Metallurgy) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

กลุมวิชาการควบคุมและหุนยนตประยุกต  
ME 5702 ไฮโดรลิคสและนิวแมติคส  
Hydraulics and Pneumatics) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5703 การวัดและเคร่ืองมือวัด 
(Measurement and Instruments) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

ME 5704 การวิเคราะหและการควบคุม  ●   o  ●  o   o ●  o    o  o    o      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ    
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
การส่ันสะเทือน (System Vibration 
Control and Analysis) 
ME 5705 หุนยนตเบ้ืองตน 
(Introduction to Robotics) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o 
   

 
 

กลุมวิชาปฏิบัติการ 
ME 2801  ปฏิบัติการความรูเบ้ืองตน
เก่ียวกับวิศวกรรมเคร่ืองกล 
(Fundamental of Mechanical 
Engineering Laboratory ) 

 ● o    ●     o ● o o    o o    o o 

   

 

 

กลุมวิชาพิเศษ                           
ME 5901 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 
เคร่ืองกล 1 (Special Topics in 
Mechanical Engineering 1 ) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o      

ME 5902 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรม 
เคร่ืองกล 2 (Special Topics in 
Mechanical Engineering 2 ) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o      

กลุมวิชาทหาร                               
MS 1001 วิชาทหาร 1 
( Military Science 1 ) o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

MS 1002 วิชาทหาร 2 
( Military Science 2 ) 

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

MS 2003 วิชาทหาร 3 
( Military Science 3 ) 

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

MS 2004 วิชาทหาร 4 
( Military Science 4 ) 

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

MS 3005 วิชาทหาร 5 
( Military Science 5 ) 

o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบคุคล และ    
ความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 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 ● 

MS 5009 วิชาทหาร 9 
( Military Science 9 ) 

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

MS 5010 วิชาทหาร 10  
( Military Science 10 ) 
การศึกษาความรูของเหลาทหาร ( Army 
Branches )   
 

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

MS 5011 วิชาทหาร 11 
( Military Science 11 ) 
การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทพัภาค 
 ( Study Visit to Army Areas )   

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

กลุมวิชาการฝกภาคสนาม 
FT 1101 การฝกภาคสนาม 1  
(Field Training 1)  

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

FT 2102 การฝกภาคสนาม 2  
(Field Training 2)  

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

FT 3103 การฝกภาคสนาม 3 
(Field Training 3)  

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

FT 4104 การฝกภาคสนาม 4 
(Field Training 4)  

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

FT 5105 การฝกภาคสนาม 5 
(Field Training 5) 

o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● ● ● ● 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัเรียนนายรอย 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การนับหนวยกิต 

1.รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาการศึกษาในหองเรียน 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษา ที่มีระยะเวลา 15 สัปดาห  ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

2. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษา
ที่มีระยะเวลา 15 สัปดาห ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

3. การฝกงานหรือภาคสนามที่ใชเวลา 3 ถึง 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษา
ที่มีระยะเวลา 16 สัปดาห ใหนับเปน 1 หนวยกิต 

4.  การนับหนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาแตกตางไปจาก 15 
สัปดาห ใหนับตามสัดสวน โดยยึดถือวิธีการนับหนวยกิตจากระยะเวลา 15 สัปดาหเปนหลัก 

1.2 การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย  

1. การกําหนดอักษรระดับ และระดับคะแนน ใหใชขอกําหนดตอไปน้ี 

ผลการศึกษา                     อักษรระดับ              ระดับคะแนน  
 

ดีเลิศ (Excellence) A 4.0 

ดีมาก (Very Good) B+ 3.5 

ดี (Good) B 3.0 

สูงกวาเกณฑเฉลี่ย (Above Average) C+ 2.5 

เกณฑเฉลี่ย (Average) C 2.0 

ตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ย (Below Average) D+ 1.5 

ออน (Poor Passing) D 1.0 

ตก (Fail) F 0.0 

ไมสมบูรณ (Incomplete) I  - 

ถอนตัว (Withdrawal) W  - 

รวมฟง (Auditor) AU  - 

ผาน (Non – Credit Pass) P  - 

ไมผาน (Non- -Credit Fail) N   - 
 

2. การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ใหใชสูตรในการคํานวณดังตอไปน้ี 

 คะแนนคุณภาพ   =   ระดับคะแนน x จํานวนหนวยกิต 
 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  =  

  
ผลรวมของคะแนนคุณภาพ 
ผลรวมของจํานวนหนวยกิต 
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3. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่ง
คํานวณจากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

4. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณ
จาก ทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในปการศึกษาน้ัน 

5. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่งคํานวณจากทุก
รายวิชาที่ไดศึกษาต้ังแตเริ่มตนการศึกษาตามหลักสูตร 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนายรอย 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักเรียนนายรอยยังไมสาํเร็จ
การศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักเรียนนายรอย เปน
สวนหน่ึงของระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ที่จะตอง
ทําความเขาใจตรงกันทั้งโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธ์ิซึ่งผูประเมินจะตองตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักเรียนนายรอยประเมินการเรียนการสอน
ในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการ
สอน การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรูหลังจากนักเรียนนายรอยสําเร็จการศึกษา
เปนนายทหารสัญญาบัตรใหม 

การกําหนดกลวิธีทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักเรียนนายรอยสําเร็จ
การศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธ์ิผลของการทํางานของนายทหารสัญญาบัตรใหม ที่ทํา
อยางตอเน่ืองและนําผลการวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกร
ระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปน้ี 

2.2.1 การประเมินจากหนวยทหารที่นายทหารสัญญาบัตรใหม เขาไปบรรจุ
ทํางาน โดยขอเขาสัมภาษณ หรือการแบบสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ และ
ขอรับความคิดเห็นจากผูบังคับหนวย  ในดานความรู ความสามารถ ความมั่นใจ ในการใช
ความรูที่ไดรับระดับปริญญาตรีในการทํางาน 

2.2.2 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถาม
เมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่นๆ ของ
นายทหารสญัญาบัตรใหม ที่เขาศึกษาปริญญาที่สูงข้ึนในสถาบันการศึกษาน้ันๆ 

2.2.3  การประเมินโดยการสอบถามนายทหารสญัญาบัตรใหม ที่ไปรับราชการใน
หนวยงานทหารตางๆ ในแงของความพรอมและความรู จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ 
ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวของกับการทํางานของนายทหารสัญญาบัตรใหม รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอความคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึนดวย 
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2.2.4 ขอเสนอแนะความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร 
หรือเปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักเรียนนายรอยในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักเรียนนายรอย 

2.2.5 ผลงานของนักเรียนนายรอยที่ วัดเปนรูปธรรมได  อาทิ  (1) จํานวน
สิ่งประดิษฐที่พัฒนาเองและใชประโยชนไดจริงในกองทัพ, (2) จํานวนสิทธิบัตร, (3) จํานวน
รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (4) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (5) 
จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคการที่ทําประโยชนตอสังคม 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยมี

หลักเกณฑการใหปริญญา ดังน้ี 
3.1  ปริญญาบัณฑิต นักเรียนนายรอยผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวน

หนวยกิตครบตามหลักสูตร และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 2.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน 

3.2  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นักเรียนนายรอยผูมีสิทธิไดรับปริญญา
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแต 3.50 ข้ึนไป  แตเปนผูไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

3.3  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน่ึง นักเรียนนายรอยผูมีสิทธิไดรับปริญญา
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน่ึงตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต้ังแต 3.70 ข้ึนไป และไมมีรายวิชาใดไดรับอักษรระดับตํ่ากวา C และ/หรือไมเคย
ลงทะเบียนซ้ําในวิชาใด 
 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารยและบคุลากร 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย

ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา/กองวิชา ตลอดจนในหลักสูตรการสอน 
1.2 สงเสริมอาจารยใหมใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริม

การสอนและการวิจัยอยางตอเน่ือง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่เปนวิจัยแนว
วิศวกรรมเครื่องกล เปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ 
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อ

สงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยในช้ันเรียน การเขารวมการ
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ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ ดานการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผล 

2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให
ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการ

พัฒนาความรู และคุณธรรม 
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล 
2.2.3 สงเสริมการบริการทางวิชาการของอาจารย ใหกับสถาบันการศึกษาใน

ระดับเทาเทียมกันหรือที่สูงกวา องคกรหรือหนวยงานทางราชการ เพื่อเปนการเพิ่มพูนและ
พัฒนาศักยภาพดานวิชาการ 
 
 

หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน  
 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
กําหนดใหจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง “เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” ที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ตามเกณฑของสภาวิศวกร ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
   1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสตูรทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 
   1.2 การจัดการเรียนการสอนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเนนการเรียนรูที่มี
ผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนแกน เพื่อใหนักเรียนนายรอยมีทักษะ รูจักคิด วิเคราะห 
และแกปญหาไดดวยตนเอง 
   1.3 กําหนดใหอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโท หรือมีตําแหนงทางวิชาการ
ไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย หรือเปนผูมีประสบการณมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
   1.4 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการกองวิชาฯ ทุกป  และ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอยทุก 5 ป 
   1.5 จัดทํ าฐานขอมูลของนักเรียนนายรอย อาจารย อุปกรณ  เครื่องมือวิจัย 
งบประมาณ ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งในและตางประเทศและผลงานทางวิชาการทุกป
การศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร 

1.6 ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและการเรียนการสอนโดยนักเรยีนนายรอยที่
สําเร็จการศึกษาและผูบงัคับหนวยทหารทีร่ับนายทหารสัญญาบัตรจบใหมเขาทํางานทุกป 
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2. บัณฑิต 
     ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคใหการ

ผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาของชาติ 
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน วิชาการและวิชาชีพที่
เปนสากล ใหการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยูบนฐานความเช่ือวา กําลังคนที่มีคุณภาพตอง
เปนบุคคลที่มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรางสรรค ประโยชนตอสังคม และมีศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปญญาไทย ภายใตกรอบ ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนําพา
ประเทศสูการพัฒนาที่ ย่ังยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล ทั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อกํากับ
สงเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เนนการพัฒนา ผูเรียนใหมีลักษณะของความเปนมนุษยที่
สมบูรณ สามารถดํารงตนอยูในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ที่มีการสื่อสาร
แบบไรพรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานไดตาม
กรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด สามารถ สรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเอง
และสังคม ทั้งในระดับทองถ่ินและสากล  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงไดมุงเนนการผลิต
นายทหารสัญญาบัตรที่เปนบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีทั้งองคความรูทักษะและเจตคติตรง
ตามความตองการของหนวยงานในกองทัพบก  นอกจากน้ียังสงเสริมใหเปนนายทหารสญัญา
บัตรผูที่มีเกียรติและมีความเคารพตนเองและสิทธิผูอื่น มีความเปนผูนํา ทํางานรวมกับผูอื่นใน
องคกร มีจริยธรรมจรรยาบรรณ มีความรับผิด ชอบตอสังคมและรวมกันทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีภายใตคุณธรรมและกฎหมายและใชชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
3. นักศึกษา 

   การประกันคุณภาพหลักสูตร ในสวนของนักศึกษาไดจัดใหสอดคลองกับขอกําหนด
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระเบียบของกองทัพบก และระเบียบของโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

  3.1 การรับหรือคัดเลือกนักเรียนนายรอยเขาศึกษา จะรับจากผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบเทาผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทั้งน้ีโรงเรียนเตรยีมทหารไดกําหนดหลกัเกณฑการรบัผูสมัครเขาเปนนักเรยีนเตรยีม
ทหารในสวนของกองทพับกไว    

   3.2 มีการวางแผนกระบวนการรับนักศึกษาอยางมีระบบ มีกลไก นําไปสูการปฏิบัติ
และจัดใหมีการวัดผลประเมินผลเพื่อติดตามและนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพ
กระบวนการรับนักศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาใหสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสูตรเกณฑในการคัดเลือกมีความโปรงใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนักศึกษาที่
มีความพรอมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

   3.3 มีกระบวนการในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการวางแผนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ มีกลไกนําไปสูการปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนา 
โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูในรูปแบบตาง ๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอก
หองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองที่ดีมีจิตสํานึกสาธารณะ  
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   3.4 มีกระบวนการในการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อให
นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

   3.5 มีการรักษาอัตราความคงอยู อัตราความสําเร็จการศึกษา โดยการควบคุม
ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 

 
4. คณาจารย 
   4.1 การรับอาจารยใหม  
         การรับบุคคลพลเรือน หรือนายทหารสัญญาบัตรเขาเปนอาจารยประจาํ จะตองมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา ใหมีคุณสมบัติ
เปนไปตามระเบียบของกองทัพบกและระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
   4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร เพื่อใหไดนักเรียนนายรอยสําเร็จการศึกษาเปนนายทหารสัญญาบัตร
ตามคุณลักษณะที่กองทัพตองการ 
    4.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพเิศษ  
    มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก มารวมสอนในบางหัวขอที่ตองการความ
เช่ียวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

การประกันคุณภาพหลักสูตร ในสวนของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาที่ในการบริหาร 
วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตามและประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร เพื่อออกแบบหลักสูตร 
เพิ่ม/ลด รายวิชาตางๆ รวมทั้งปรับปรุงเน้ือหาใหมีความทันสมัยกาวทันเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมยุคใหม  ที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว รวมถึงสอดคลองกับพันธกิจและ
บริบทของกองทัพบก   จัดการสงเสริมใหนักเรียนนายรอย จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอก
หองเรียน การศึกษาดูงาน เพื่อใหสงเสริมความสามารถในระดับปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล  
มีกระบวนการในประเมินผู เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการปฏิบั ติและการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร และมีการ
วัดผลและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหาร มีการบริหาร

ทรัพยากรในการจัดการความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มีระบบ มีกลไกที่นําไปสูการ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่ง
ประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณ
การเรียนการสอน หองสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wi-Fi และอื่น ๆ ที่
สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่กําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและมีความเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

    ตัวบงช้ีและเปาหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ประกอบดวยตัวบงช้ีและเปาหมายไมตํ่ากวาที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาดังแสดงตาราง 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
ปท่ี 
4 

ปท่ี 5 ปท่ี 6 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพือ่
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคลองกบัมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

X X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถา
ม ี

X X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร หลงัสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
นายรอยตามมาตรฐานผลการเรียนรู (ถา
มี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด
สอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจัดการเรียน
การสอน    กลยุทธการสอนหรอื การ

 X X X X X 



64 

  
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
ปท่ี 
4 

ปท่ี 5 ปท่ี 6 

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานปที่แลว 
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรบัการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X X 

9. อาจารยประจําไดรับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อยางนอยปละ
หน่ึงครัง้ 

X X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถามี) ไดรับการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนาย
รอยปสุดทาย/นายทหารสัญญาบัตรใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนน 5.0 

    X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูบงัคับหนวย
ทหารของนายทหารสัญญาบัตรใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     X 

รวมตัวบงช้ีบงัคับที่ตองมผีลการดําเนินการ  
(ลําดับขอที่ 1-5) ในแตละป 

5 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงช้ี ในแตละป 9 10 10 11 12 12 
 
เกณฑประเมิน 

หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร ตองผาน
เกณฑประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงช้ี 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมี
จํานวนตัวบงช้ีที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดยพิจารณา
จากจํานวนตัวบงช้ีบังคับและตัวบงช้ีรวมในแตละป 
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หมวดที่  8  กระบวนการประเมินและปรบัปรุงหลกัสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับ
สาขาวิชา และ/หรือ การปรึกษากับผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการ
สอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนนักเรียนนายรอย และการวิเคราะหผลการ
เรียนของนักเรียนนายรอย 

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง กําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงาน
ผลตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 
- ประเมินโดยนักเรียนนายรอยในแตละวิชา 
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีม

ผูสอน 
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยผูจบการศึกษา 
- การทดสอบผลการเรียนรูของนักเรียนนายรอยเทียบเคียงกับสถาบันอื่นใน

หลักสูตรเดียวกัน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 
- นักเรียนนายรอยปสุดทาย/นายทหารสัญญาบัตรใหม 
- หนวยงานทางทหารที่นายทหารสัญญาบัตรใหมเขาไปบรรจุ 
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสํารวจสัมฤทธ์ิผลของผูสําเร็จการศึกษา 

 

3. การประเมินผลการดําเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร 
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล และตัวบงช้ีเพิ่มเติมขางตนรวมทั้งการผานการประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน (IQA) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของ นายทหารสัญญาบัตรใหม / 

หนวยงานทางทหารที่นายทหารสัญญาบัตรใหมเขาไปบรรจุ วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน 
โดยผูรับผิดชอบหลกัสตูร/ประธานหลักสตูร เสนอการปรับปรุงหลกัสตูรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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5. การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรจะมีการพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย รองรับการ

เปลี่ยนแปลงในระยะยาว โดยปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยาง
นอยทุก 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง ทุก 5 ป 

5.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร ดังน้ี 

5.1.1 ผลการประเมินความพงึพอใจและคุณภาพของการเรียนการสอน ทศันคติ
ทางวิชาการเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา แนวทางการสอนของอาจารย รวมถึงการประเมินวัดผลการ
สอน โดยผูเรยีน ประเมินทุกภาคเรียน 

5.1.2 จํานวนนักเรยีนนายรอยทีร่บัเขาเปนไปตามแผน 
5.1.3 ความพึงพอใจของหนวยงานทางทหารที่นายทหารสญัญาบัตรเขาไปบรรจ ุ

5.2 กําหนดการประเมินหลักสูตรโดยกําหนดการประเมินคร้ังแรกในป 2567 หรือ
ทุกๆ 5 ป 

5.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การเตรียมความพรอมสนับสนุน
การเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม 

5.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 15 วาดวยการประกันคุณภาพ 

5.3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 วา
ดวยมาตรฐานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ผนวก ก  

องค์ความรู้ 
 



 

 



ก - 3 
 

เนื้อหาความร ู้ องคค์วามร ู ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กล ุ่มความร ู้ด ้านการออกแบบเชิงกล (Mechanic Design) 
ชื่อวชิาที ่สกอ. กาํหนด ชื่อวชิาตามหลกัสตูร         

การเขยีนแบบวศิวกรรม (Engineering 
Drawing) 

การเขยีนแบบวศิวกรรม (Engineering Drawing)    X   X  

ภาระแบบสถิต (Static Loading) กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics 1) X  X        

ภาระแบบพลศาสตร์หรือแบบแปรผัน (Dynamic 
or Variable Loading) 

กลศาสตร์วิศวกรรม 2 (Engineering Mechanics 2)  X  X        

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)    X     

กลศาสตร์วัสดุ (Mechanics of Materials) กําลังวัสดุ (Strength of Materials)  X  X   X  X      

กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)     X   X  

การวิเคราะห์และออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์หรือ

เครื่องจักรกล (Analysis and Design of 
Vehicles or Machine Components) 

การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)  X  X   X     X 

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design) X  X   X     X 
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เนื้อหาความร ู้ องคค์วามร ู ้
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๒) กล ุ่มความร ู้ด ้านอณุหศาสตรแ์ละของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
ชื่อวชิาที ่สกอ. กาํหนด ชื่อวชิาตามหลกัสตูร         

กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) X   X   X     

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) เทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics)  X   X   X     

การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) X   X   X     

การวิเคราะห์และออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิง

ความร้อน (Analysis and Design of Thermal 
Systems and their Equipments) 

การออกแบบระบบความร้อน (Thermal System Design) X   X   X   X  X 

พลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน (Energy and 
Energy Conversion) 

การประหยัดพลังงาน (Energy Conservation)  X   X   X  X  X  X 
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(๓) กล ุ่มความร ู้ด ้านระบบพลศาสตรแ์ละการควบคมุ (Dynamic Systems and Control) 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and 
Electronics) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of 
Electrical Engineering) 

     X   

ระบบพลศาสตร์ (Dynamic System) พลศาสตร์ขั้นสงู (Advance Dynamics)  X  X  X       

การควบคุมระบบ (System Control) การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)  X      X  
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ผนวก ข 
อาจารย์ประจําวิชาศึกษาท่ัวไป 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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ผนวก ข ชื่อ นามสกุล เลขประจาํตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

1. พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ศ. อ.บ. ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 

ศศ.ม. วิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร 2522 
อ.ม. วิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
กศ.ด. วิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529 

2. พ.อ.พีรพล  สงนุ้ย รศ. Licenced’Histoire ประวัติศาสตร์ Universite Paris I 2531 
 3930500431864 Maitrised’Histoire ประวัติศาสตร์ Universite Paris VII 2533 
 Docteur d’ Histoire ประวัติศาสตร์ Universite Paris VII 2540 

3. พ.อ.หญิง ชมนาด   เทียมพิภพ รศ. ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2526 
3100602904246 ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2531 

4. พ.อ.สรศักดิ์   งามขจรกุลกิจ ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2525 
3101900577317 อ.ม. ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

Ph.D. ประวัติศาสตร์ University of Madison, U.S.A. 2547 
5. พ.ท.หญิง เอิบบุญ   บุลสุข ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2539 
 3100904286162  กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

6. พ.ต.อภิเษก   มณเทียรวิเชียรฉาย

3101400678491 
ผ.ศ. B.A.M.A. 

อ.ม.  
MPhil.. 
Ph.D. 

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ 
ไทยศึกษา 
จีนศึกษา 
ประวัติศาสตร์ 

University of Oxford, United Kingdom
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
University of Cambridge, United Kingdom 
School of Oriental and Afican Studies 
University of London, United Kingdom 

2546 
2547 
2549 

 
2553 

7. พ.ต.สมโชติ      วีรภัทรเวธ

3100400157300 
ค.บ. ประถมศึกษา 

เอกภาษาไทยและสังคมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

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

1102000716706 ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 

9. พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์   กาญจนโหติ ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2525 
3100100560214 ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2532 

10. พ.อ.หญิง เมธินี   เฉลิมวัฒน์ อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
3100200916207 M.S. Curriculum&Instruction Redford University, U.S.A. 2533 

Ed.D. Curriculum & Instruction Virginia Tech, U.S.A. 2543 
11. พ.อ.หญิง บุษยะมาส  ทรรทรานนท์ อบ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 

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

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

12. พ.อ.หญิง จิดาภา   ธรรมวิหาร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539 
3100201544532 ศศ.ม. การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 

13. พ.อ.หญิง วันทนา   ปิยะพิสุทธิ์ กศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2539 
 3160100320311  กศ.ม. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2543 

14. พ.ท.หญิง งามนิจ    สุขเกษม ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535 
3103403032403 M.S. TESOL Central Missouri State University, U.S.A. 2548 

Ph.D. Composition & TESOL Indiana University of Pennsylvania, U.S.A. 2554 
15. พ.ท.หญิง ชื่นหทัย   สุริยโสภาพันธุ์ ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2543 

3100502862622 ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 

16. พ.ท.หญิง ธนิกานต์  อํานาจศิลป์เจริญ

3250100400267 
 ศศ.บ. 

ศศ.ม 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2554 

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

 
3710500039451 อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

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

 3199900142211 ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

19. ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ์  ยศสุนทร ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 
3101400325629 ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553 

20. ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว   ยุวพรม ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 
1100600119162 ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559 

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

1301300035183 กศ.ม.
หลักสูตรและการสอน 
(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 

22. ร.ท.หญิง นิสากร    จันทสร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 
 1301300035183 

ศศ.ม.
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

23. ร.ท.หญิง เบญจภรณ์   พันธุ์นิล ศศ.บ. วรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
4100500095347 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 

24. ร.ท.หญิง ชญาน์นันท์   จิตต์จํานงค์ ค.บ. วิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 
 1709900618752  M.A. TESOL University of Portsmouth 2559 

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

 2640500020541  ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

26. ร.ต.หญิง ชุติมา   ว่านเครือ อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552 
1309900155896 อ.ม. การแปลและการล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

27. พ.อ.เกรียงไกร    นิตยสุทธิ

3309901842818 
ค.บ
กศ.ม.

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

วิทยาลัยครูนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

2527 
2530 

28. พ.อ.แดนชัย    กองแก้ว
3520101288344 

 วศ.บ. 
M.S.E.E.

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
University of Southern California

2539 
2549 

29. พ.อ.ณัฎฐ์พร   สตาภรณ์ กศ.บ. การวัดผลประเมินผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2534 
3102201095586 ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

30. พ.อ.ชํานาญ   สําเภาพ่อค้า

3160300107858 
วท.บ.
วท.ม. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2529 
2542 

31. พ.อ.ธัญญะ    โพธิ์รัง 
3100600327331 

วท.บ.
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การสอนวิทยาศาสตร์ 
.วิทยาลัยครูพระนคร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2534 
2550 

32. พ.อ.สุวัฒน์วงศ์   จันทร์ฉายแสง

3100601303681 
B.S.
M.S.

ฟิสิกส์ 
ออพติกส์ 

Virginia Military Institute, U.S.A.
University of Rochester, U.S.A.

2542 
2544 

   ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

2556 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

33. พ.อ.ภัทรพล    แว่วสอน
3449900214961 

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

2545 

M.S. ฟิสิกส์ University of South Carolina, U.S.A. 2547 
34.  พ.ท.จิรภัทร   กุลพันธ์ภู 

3100501063203 
กศ.ม. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2530 

35. พ.ท.อภิรักษ์   แสงกระสินธ์ 
3120600132793 

 B.S.  
M.S.

ไฟฟ้า 
ฟิสิกส์ 

National Defense Academy of Japan 
National Defense Academy of Japan

2548 
2550 

36. พ.ต.นวพงศ์    อันสุรีย์ 
1409900159947 

B.S.
M.S. 

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

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

2550 
2551 

37. พ.ต.ชัช     ชั้นเจริญ 
3300100605348 

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

Physics 
Engineering Mechanics 
Physics 
Physics 

Virginia Military Institute
Virginia Tech   
Montana State University  
Montana State University  

2546 
2548 
2555 
2560 

38. พ.ต.เปนไท   ปิ่นม่วง 
3650100381030 

 วท.บ. 
วท.ม.

ฟิสิกส์ 
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543 
2547 

39. พ.ต.ภูวเดช    สูติปัญญา 
1309900054551 

ผศ. B.S. 
M.S.

ฟิสิกส์ประยุกต์ 
ฟิสิกส์ประยุกต์

National Defense Academy of Japan  
National Defense Academy of Japan

2552 
2554 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

40. 
 

พ.ต.ประวิทย์   ทองพูน 
1100200085686 

ผศ. B.S.  
M.S. 

ฟิสิกส์ประยุกต์ 
ฟิสิกส์ประยุกต์ 

National Defense Academy of Japan  
National Defense Academy of Japan 

2552 
2554 

41. พ.อ.หญิง พนิตตา   ปัญญาดิลก 
3100903730271 

วท.บ.  
M.S.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental  Science

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
University  of  New  Heaven, U.S.A.

2533 
2540 

42. พ.อ.หญิง ประภารัตน์  จันทวาลย์ 
3360100582763 

พย.บ. 
วท.ม.

พยาบาล 
เวชศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535 
2544 

43. พ.อ.เรืองศักดิ์   อยู่ชา ผศ. วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
3180400229548 วท.ม เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

44. พ.อ.หญิง ภัทรียา   ตัณฑิกุล ผศ. พย.บ. พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2536 
3101403032401 วท.ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

45. พ.อ.หญิง จิตติมา   หิรัญรัศมี วท.บ. เทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 
3101700387255 วท.ม. อายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 2547 

46. พ.ท.หญิง พัดชา   เพิ่มพิพัฒน์ ศษ.บ. การสอนเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 
3509901059046 ศษ.ม. การสอนเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

47. พ.ท.อมรเทพ    สมราช ผศ. B.S. Chemistry National Defense Academy 2546 
 3 600100956245  M.S. 

Ph.D. 
Materials Engneering 
Equipment and Structural 
Engineering 

National Defense Academy 
National Defense Academy 

2548 
2559 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

48. พ.ท.หญิง ณัฐมนฑน์  สมราชลี้จินดา
3600100956245 

ผศ. วศ.บ. 
วศ.ม.

วิศวกรรมเคมี 
วิศวกรรมเคมี 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547 
2549 

49. พ.ท.หญิง พนมวรรณ   ปานสีทา

3610300153243 
กศ.บ.
กศ.ม.

เคมี

เคมี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

2545 
2547 

50. พ.ต.หญิง ปวีณา   วัดบัว วท.บ. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 
3300101098156 วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 

ปร.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554 
51. พ.ต.หญิง เพ็ญธนา  สมานพันธุ์ วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

1101400121504 วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 2552 
52. ร.อ.หญิง ชลิตา     เมฆมุกดา วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

1199900083847 วท.ม. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

53. ร.อ. ภัทรพล    คงสุข 
3102300435440 

 วท.บ. 
วท.ม. 
ปร.ด.

 เคมี 
 เคมีอินทรีย์ 
เคมีอินทรีย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

2544 
2547 
2556 

54. ร.ท.หญิง กังสดาล    อินทกุล วศ.บ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา 2550 
1199900038671 วศ.ม. วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 

55. พ.อ.หญิง อาภัสรา  สารลักษณ์ รศ. ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 
3120101606897 ศศ.ม. พัมนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

56. พ.อ.หญิง อโณมา    คงตะแบก รศ. ศศ.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2527 
3101400904106 พบ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2531 

57. พ.อ.หญิง พิมลพรรณ  อุโฆษกิจ รศ. อบ.. สังคมศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2529 
3149900562210 สส.ม พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 

58. พ.อ.หญิงฉัตรแก้ว  บุลสุข รบ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 
 3509901273111 รม. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

 

59. พ.อ.ยุทธพงษ์    วงศ์อํามาตย์ วทบ.(ทบ.) บริหารรัฐกิจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2540 
3310401329846  

60. พ.อ.พลพัต    รัตนอนันต์ B.E. Civil University of New South Wales, Australia 2541 
3100501864770 M.Eng.Sci  Civil University of New South Wales, Australia 2543 

ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2549 
  Ph.D. Economic สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2557 

 

61. พ.อ.หญิง ขวัญสุชา   หงษ์ไกรเลิศ อบ. ภาษาอังกฤษ/ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
3101401255136 MA. International Studies and 

Diplomacy 
University of London, United Kingdom 2540 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

62. พ.อ.หญิง สาธนี   แก้วสืบ ผศ. ศบ. เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2531 
3100500594337 พบ.ม. พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2534 

63. พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ  เทศนธรรม       ร.บ. การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 
3100201733513 ศศ.ม. ยุโรปศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2543 

M.S. Management University of Saint Mary, Kansas U.S.A. 2547 
64. พ.อ.หญิง สาริณี   ไกรสังเกตุ ผศ. ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร 2536 

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

65. พ.อ.หญิง ออมณี  โรจนาปิยาวงศ์

3269900004488 
 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 

M.S.A International  
Administration

Central Michigan University, U.S.A. 2542 

66. พ.อ.นภบัญชา   ชินอัศวโสภณ 
3250800062534 

 รป.ม. 
ศศ.บ.

เศรษฐกิจพอเพียง 
สุขศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2552 
2536 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน

ตําแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

67. พ.อ.หญิง รุ่งอรุณ    วัฒยากร 
3540500042195 
 
 
 
 

 กศ.ด. 
กศ.ม. 
บธ.บ. 
วท.บ. 
ศษ.บ. 
พย.บ. 

การบริหารการศึกษา 
จิตวิทยาการแนะแนว 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
พยาบาล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 
2544 
2552 
2550 
2547 
2533 

 

68. พ.อ.แดง    ศรีอรุโนภาส 
3101200224858 

 ศ.บ. 
รปม. 

ศรษฐศาสตร์ 
นโยบายสาธาณะ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

2543 
2550 

69. พ.อ.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543 
 

3260300046831 
 

วท.ม.
เศรษฐศาสตร์และทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547 
70 พ.ท.ถนัดกิจ    ยามาลี ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 

3110400731332 กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 2543 
นบ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 

71. พ.ท.หญิง ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล ผศ. วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2544 
3101201146708 วท.ม. การจัดการ มหาวิทยาลัยเซอร์ลี่ย์ 2546 

ปร.ด. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน
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คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

72. พ.ท.ฐนัส     มานุวงศ ์ ศศ.บ. ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 
3100200282941 สค.ม. สังคมวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

ศศ.ม. พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552 
73. พ.ท.หญิง สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ ผศ. ร.บ. บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542 

3260100067100 ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2545 
ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2555 

74. พ.ท.หญิงพรรณพงา    จุฬานนท์

3120600047036 
 

Ph.D.
M.A. 
อ.ม. 
อ.บ.

International Relations
TESOL 
วรรณคดีเปรียบเทียบ 
ภาษาตะวันตก

The Australian National University
Canberra University, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553 
2547 
2543 
2540 

75. พ.ท.หญิง ดลยา  เบญจาศิริชัย ร.บ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
 3100902963221  ศศ.ม. ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
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ลําดับ 
ที่

ชื่อ – สกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน
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วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

76. พ.ต.หญิง ณริตศา   สายสะอาด ผศ. บธ.บ. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2548 
3559900133455 ศศ.ม. การบริหารธุรกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2550 

    น.บ. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2556 

77. พ.ต.หญิงเพ็ญพรรณ   เสนารักษ์ นศ.บ. การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2546 
3200100614585 นศ.ม. การโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

   ปร.ด. สื่อสารมวลชนวิชาเอกสื่อสาร

การเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 

78. ร.อ.ภริลพัจ   จักรแสน ร.บ. การปกครอง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2549 
3100500412832                        ศศ.ม. การปกครอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

79. ร.อ.หญิง ชัชชนก   เตชะวนิช 
3630100136124 
 

 บธ.ด. 
กจ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2561 
2547 
2541 

80. ร.อ.หญิง ชัชชนก   เตชะวนิช 
3630100136124 
 

 บธ.ด. 
กจ.ม. 
วท.บ. 

การจัดการธุรกิจ 
การจัดการทั่วไป 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

2561 
2547 
2541 

81. ร.อ.สุรินทร์   วงษ์โสม 
3630100136124 

บธ.ด.
กจ.ม. 
วท.บ.

บริหารการศึกษา 
นิติศาสตร์ 
การจัดการ 

สถาบันรัชต์ภาคย์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

2558 
2561 
2555 
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82. ร.ท.หญิง ธิริญญา    เพ็ญญะ 
3260100562470 

 บธ.ม. 
บธ.บ.

บริหารธุรกิจ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556 
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กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (Principles of Jurisprudence) 3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ:- 
 เนื้อหา  :  ความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท ลําดับศักด์ิของกฎหมาย ขอบเขตการ
บังคับใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย ความจําเป็นและประโยชน์ของการเรียนกฎหมาย ระบบ

กระบวนการยุติธรรมไทย หลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะมาตราท่ีสําคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญาภาคท่ัวไปและภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยลักษณะหมายเรียก

และหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จําคุกค้น ปล่อยช่ัวคราว และกฎหมายที่จําเป็นสําหรับใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
 
SS 1201 หลักรัฐศาสตร ์(Principles of Political Science)          2 (2-0-4) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :- 
 เนื้อหา  :  การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันได้แก่ การรับรองรัฐ 
ประเภทของรัฐ อํานาจรัฐ ลทัธิการปกครอง ศึกษาหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองต่างๆ และศึกษาเรือ่ง

ของระบบการเมืองในฐานะที่เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการท่ีจะนําสังคมให้บรรลุ

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 
SS 4004    กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จําเปน็ในการรับราชการทหาร       3 (3-0-6) 
               (Military Law and Essential Law in Military Service) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ :- 
เนื้อหา  :  พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหารพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัย

ทหาร กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายที่เป็น

สาระสําคัญที่จําเป็นในการรับราชการทหาร เช่น หลักกฎหมายที่เก่ียวกับยาเสพติด ป่าไม้ คดีพิเศษของ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งอยู่ในอํานาจของ
การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง หลักกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยุติธรรมและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป หลักกฎหมายปกครองทั่วไป 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
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HI 2001    ไทยศึกษา (Thai Studies)                                                          2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา  :  ศึกษาเรื่องไทยในหลายด้าน ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ 

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่นคง ภูมิปัญญา วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นผลมาจาก

การศึกษาของศาสตร์หลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เพ่ือ

ช้ีให้เห็นอัตลักษณ์และพัฒนาการของสังคมไทยปัจจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค

และท้องถิ่น เช่น จังหวัดนครนายก 
 
HI 5002  ประวัติศาสตรร์่วมสมัย (Contemporary History)                            2 (2-0-4) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
เนื้อหา :ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เป็นประเด็นปัญหาและมีความสําคัญต่อความ

มั่นคงของโลกในภูมิภาคต่างๆ และประเทศไทย โดยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาและช้ีให้เห็นความเก่ียว

พันทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์เหล่าน้ัน 
เช่น บทบาทของชาติมหาอํานาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน องค์การระหว่างประเทศ รวมท้ังศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของโลกด้านอ่ืน ๆ เช่น เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบันที่สําคัญภายในประเทศไทย 
 

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

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
เนื้อหา  :  ศึกษา และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพ่ือให้การสื่อสารสัมฤทธ์ิผล  

ได้แก่ การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ การใช้ถ้อยคําราชาศัพท์ การ 
ขียนสะกดคําให้ถูกต้อง การเขียนย่อหน้า การใช้สํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพย และการพูดในโอกาส

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

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : LG 1001 
เนื้อหา :  ศึกษาต่อจากภาษาไทย 1 เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยที่นักเรียนนายร้อย  

จักต้องนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านและวิจารณ์วรรณกรรม การ
ใช้ถ้อยคําราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมาะสมแก่บุคคล การย่อความ การเขียนหนังสือราชการ การพูด

อภิปราย และการทําหน้าที่พิธีกร 
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LG 1101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)           1 (0-2-1) 
วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
เนื้อหา  : ฝึกการอ่านออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ การออกเสียงคํา ซึ่ง 

ประกอบด้วยการลงเสียงหนัก เสียงท้ายคํา ฝึกอ่านประโยคและย่อหน้าสั้นๆ ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน

ในภาษาอังกฤษ และเร่ิมอ่านข้อความส้ันๆ เช่น ป้ายประกาศ สลากยา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 
LG 1102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)           1 (0-2-1) 

วิชาพืน้ฐานบงัคบั : LG 1101 
เนื้อหา : ศึกษาต่อจากภาษาอังกฤษ 1 โดยฝึกเทคนิคการอ่านเพ่ือเข้าใจความหมาย ซึ่ง 
 

ประกอบด้วย การเดาความหมายคํา การใช้คําแทนเพ่ืออ้างอิง การอ่านเพ่ือจับใจความสําคัญและหา 
ข้อมูลเฉพาะ การอ่านเพ่ือแยกแยะระหว่างข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น และการอ่านเพ่ือหา

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

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : LG 1102 
เนื้อหา : พัฒนาการใช้รูปแบบโครงสร้างและหน้าที่ทางภาษาเพ่ือการสื่อสารให้ถูกต้อง

โดย  
การฝึกทักษะทั้ง 4 เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการฟังและการอ่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้ 
สามารถนํามาใช้ในการสนทนา อธิบาย บรรยาย และสรุปความ ศึกษาเรื่องราวและคําศัพท์ในการฝึก

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

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : LG 2103 
เนื้อหา : ศึกษารูปแบบและหน้าที่ทางภาษาต่อจากภาษาอังกฤษ 3 เรียนรู้เทคนิคการฟัง  

การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก   
การเสนอแนะ การตีความจากข้อมูลที่ฟังและอ่าน เพ่ือสร้างประสบการณ์สําหรับการนําไปใช้ในชีวิตจริง  
ศึกษาเรื่องราวและคําศัพท์ในการฝึกทางทหารเพ่ิมเติม 
 
LG 3105  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)           1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 2104 
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เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุป  
และประเมินข้อมูล ฝึกบรรยายสั้นๆ ศึกษาคําศัพท์ที่เก่ียวกับระเบียบปฏิบัติประจําทางทหาร 
LG 3106  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)           1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 3105 
 เนื้อหา  :   ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารต่อจากภาษาอังกฤษ 5 ฝึกบรรยาย 
เหตุการณ์ที่เป็นอดีต และคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ฝึกใช้ภาษาในการแก้ปัญหา ช้ีแจงเหตุผล   
ในประเด็นต่างๆศึกษาคําศัพท์เก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร 
 
LG 4107  ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)           1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 3106 
 เนื้อหา : พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสนทนาโต้ตอบ 
และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ เพ่ือให้เกิดความชํานาญในการติดต่อสื่อสาร ศึกษาและ

ฝึกฝนการเขียนย่อหน้าและการเขียนเรียงความ ศึกษาคําศัพท์เก่ียวกับการฝึกภาคสนาม 
 
LG 4108  ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)           1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 4107 
 เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสารต่อจากภาษาอังกฤษ 7 ฝึกแสดงความ 
คิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือฟัง ฝึกการเขียนสรุปความและการเขียนเพ่ือจูงใจผู้อ่าน 
ศึกษาและฝึกการบรรยายสรุปทางทหาร 
LG 5109  ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)           2 (0-4-2) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : LG 4108  
 เนื้อหา : ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในเหตุการณ์ร่วมสมัย โดยฝึกทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง พูด  
อ่าน เขียน โดยให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฟังและอ่าน รวมถึงเขียนสรุปสิ่งทีไ่ด้ศึกษาเป็นย่อ

หน้าสั้นๆฝึกทกัษะเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรบ์ูรณาการ 
TS 2001  เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน (Technology for Everyday Life)            3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
 เนื้อหา :ศึกษาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในชีวิตประจําวันเบ้ืองต้น ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิต 
นํ้าประปาและการบําบัดนํ้าเสีย การจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุทางวิศวกรรม เช่น 
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คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยียานยนต์และการขนส่ง ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (RS) และระบบกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 
กลุ่มวิชาพลศกึษา 
PE 1001   พลศึกษา1 ( Physical Education 1 )         1 (0-2-1) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
 เนื้อหา :ว่ายน้ํา 1 (Swimming 1) ประวัติความเป็นมา การอบอุ่นร่างกาย การข้ึนลง 
จากสระ การฝึกดํานํ้าและเป่าอากาศ   ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายนํ้าฟรีสไตล์   
ว่ายนํ้าท่าฟรีสไตล์ระยะสั้น  การลอยตัว การกระโดดนํ้า การทรงตัวในนํ้า 
 กรีฑา 1 (Athletics 1 )ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกรีฑา กติกา ระเบียบ 
มารยาทในการแข่งขัน การอบอุ่นร่างกาย การว่ิงระยะสั้น การว่ิงผลัด ว่ิงระยะกลาง  ระยะไกล  การว่ิง
ข้ามรั้ว   
 ยิมนาสติก 1  (Gymnastics 1 )ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก การ 
อบอุ่นร่างกาย ม้วนหน้า ม้วนหลัง พุ่งม้วน ท่าลังกาหน้า ท่าราวดอฟ   
 มวยไทย 1  (Muaythai 1 )ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยไทย  การอบอุ่นร่างกาย  
กระโดดเชือก  การยืนมวย  จรดมวย การเคลื่อนที่ การใช้หมัด การใช้ศอก การใช้เข่า  
 
PE 1002   พลศึกษา2 ( Physical Education 2 )         1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา :ว่ายน้ํา 2 (Swimming 2)ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายกบ  
ว่ายนํ้าท่ากบระยะสั้น  การลอยตัว การกระโดดนํ้า การทรงตัวในนํ้า  

กรีฑา 2 (Athletics 2 ) กติกา ระเบียบประเภทลาน    การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง 
กายของกรีฑาประเภทลาน  การทุ่มนํ้าหนัก  การขว้างจักร การพุ่งแหลน  กระโดดไกล  กระโดดสูง  
และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา การเก็บรักษาอุปกรณ์  

ยิมนาสติก 2  (Gymnastics 2 )การเคลื่อนที่ข้ามเครื่องกีดขวาง  อุปกรณ์แทมโปลีน  
บาร์คู่ แท่นกระโดด ห่วงคู่ 

มวยไทย 2  (Muaythai 2 )การอบอุ่นร่างกาย การรุก การรับและป้องกัน  การป้องกัน 
พร้อมโต้ตอบ   การต่อสู้บนเวที 
 
PE 2003   พลศึกษา3 ( Physical Education 3 )          1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ว่ายน้ํา 3 (Swimming 3 )  การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและ 
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การใช้แขนว่ายนํ้าท่ากรรเชียง  ว่ายนํ้าท่ากรรเชียงระยะสั้น  การลอยตัวการทรงตัวในนํ้า 
รักบี้ฟุตบอล 1  (Rugby Football 1 )ประวัติความเป็นมาของกีฬารักบ้ีฟุตบอล  กฎ 

กติกาการแข่งขัน และการตัดสิน   การอบอุ่นร่างกาย  การรับ-ส่งลูก   การแทคเกิ้ล   การว่ิงหลบหลีก   
การฟอล การไดร์   การล้วงลูกบอล  

มวยสากล 1 (Boxing 1 )ประวัติกีฬามวยสากล  การอบอุ่นร่างกาย   การยืนมวย   
การ์ด   ฟุตเวิร์ค  การเคลื่อนที่  หมัดตรง  หมดัฮุคหมัดอัปเปอร์คัต 

ฟุตบอล 1 (Football 1 )ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล  การเดาะบอล การเตะ 
ลูกด้วยข้างเท้าด้านใน  เตะหลังเท้า  การหยุดบอล  การครองบอล  การเลี้ยงบอล  การเล่นลูกด้วย 
ศรีษะ 
 
PE 2004  พลศึกษา4 ( Physical Education 4 )         1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา  : ว่ายน้ํา 4 (Swimming 4 )  การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและ 

การใช้แขนว่ายนํ้าท่าผีเสื้อ การใช้ขาและการใช้แขนว่ายนํ้าท่าผีเสื้อ ว่ายนํ้าท่าผีเสื้อระยะสั้น   
รักบี้ฟุตบอล 2  (Rugby Football 2 ) การเสริมสร้างร่างกายกีฬารักบ้ีฟุตบอล  การ 

เตะลูกรักบ้ี การเล่นแบบลัค-มอล  แถวทุ่ม  สกรัม  การเลน่ทีม  วิธีการเล่นเกมรุก  เกมรับ  การแข่งขัน 
มวยสากล 2 (Boxing 2 )กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน 

การเล่นกีฬามวยสากล   การอบอุ่นร่างกาย   การจัดระยะการชก  การรุก  การโจมตี การป้องกัน  การ 
ตอบโต้  การต่อสู้บนเวที 

ฟุตบอล 2 (Football 2 )กติกา  กรรมการตัดสิน  การเล่นในตําแหน่งต่างๆ   การทํา 
ประตู  การเลน่ทีม  การแข่งขัน 
PE 3005   พลศึกษา5 ( Physical Education 5 )        1 (0-2-1) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
 เนื้อหา :ว่ายน้าํ 5 (Swimming 5 ) การอบอุ่นร่างกาย การว่ายนํ้า4ท่ามาตรฐาน การ 
ว่ายนํ้าท่าวัดวา (ฟรีสไตล์)  การว่ายนํ้าท่าคอต้ัง การว่ายกบหงาย  การว่ายท่าตะแคง  การว่ายท่า 
กรรไกร  การเดินในนํ้า การพยุงตัวในนํ้า        
 บาสเกตบอล 1 (Basketball 1 )ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล   การอบอุ่น 
ร่างกาย การรับ – ส่งลูก  การเลี้ยงลูกบอลตํ่า – สูง  การเคล่ือนที่  การยิงประตู    

ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1 )ประวัติ ประโยชน์ของกีฬายูโด/ไอคิโด  การอบอุ่น 
ร่างกาย  การลงพ้ืน  การเคลื่อนที่  การเขา้ทุ่ม   การทุ่มในท่ายืน  ทุ่มในท่าล้ม   

วอลเลย์บอล 1  (Volleyball 1 )ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล การอบอุ่น 
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ร่างกาย   ฝึกทักษะท่าเตรียม  การเคลื่อนที่   พ้ืนฐานการอันเดอร์ลูก  การเซ็ท 
   
PE 3006   พลศึกษา6 ( Physical Education 6 )        1 (0-2-1) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
 เนื้อหา :ว่ายน้าํ 6 (Swimming 6 ) การดํานํ้าลักษณะต่าง ๆ  การเข้าไปช่วยคนจมนํ้า   
ท่าประคองผู้จมนํ้าเข้าหาฝั่ง  การนําผู้จมนํ้าขึ้นบนฝั่ง  ลากขึ้นฝั่ง การปฐมพยาบาลคนจมนํ้าการแบก  
เขย่า  การฝายปอด  การแก้ไขตะคริวที่น่องและฝ่าเท้า  การกระโดดหอสูง ๑๐ เมตร  การพยุงตัวในนํ้า   

บาสเกตบอล 2 (Basketball 2 )กฎ กติกา มารยาทการเล่นบาสเกตบอล   การยิงประตู   
การป้องกัน การเคลื่อนที่   หลักการและวิธีการเล่นบาสเกตบอล  การแข่งขัน และการตัดสิน 

ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2 ) การจับล๊อค   การต่อสู้ป้องกันตัว   การเสริมสร้าง 
สมรรถภาพทางกายกีฬายูโด   กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน  ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา 
ยูโด/ไอคิโด  การต่อสู้แข่งขัน 

วอลเลย์บอล 2  (Volleyball 2 )การเสิรฟ์  การสกัดก้ันลูกบอลแบบต่าง ๆ  ตําแหน่ง 
การยืน กฎกติกาการแข่งขัน  การตัดสิน  การแข่งขัน 
 
PE 4007   พลศึกษา7 ( Physical Education 7 )        1 (0-2-1) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
เนื้อหา :ฟุตซอล1  (Futsal 1 )ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล   การเดาะบอล   

การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน  เตะหลังเทา้  การหยุดบอล  การครองบอล  การเลี้ยงบอล  การเล่นลูก 
ด้วยศรีษะ  การทําประตู   

กอล์ฟ 1  (Golf 1 )ประวัติกีฬากอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟตามกฎ ลักษณะสนามกอล์ฟ 
มาตรฐาน การอบอุ่นร่างกาย และยืดกล้ามเนื้อ การจับไม้ การยืน เตรียมตีการข้ึนไม้  การลงไม้ การสง่ 
ลูก  การจบวง  การแต่งกาย มารยาทในการเล่นกอล์ฟ  การตีลูกด้วยเหล็กกลาง (8, 7, 6)  การตีลูก
ด้วยเหล็กยาว (5, 4, 3)   การตีลูกด้วยเหล็กสั้น (S, P, 9)  
 
 

เทนนิส 1 (Tennis 1 )ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทนนิส  การอบอุ่นร่างกาย  การจับ 
ไม้เทนนิส การสร้างความคุ้นเคยกับลูกเทนนิส  การเคลื่อนที่  การตีลูกโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์  การตีลูก
วอลเล่ย์ 

สมรรถภาพทางกายกาย 1  (Physical Fitness 1 )ความหมายและองค์ประกอบ 
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ของสมรรถภาพทางกาย การฝึกความแข็งแรงโดยใช้นํ้าหนักตัวเอง  การฝึกกลุ่มกล้ามเน้ือหลัง  การฝึก
กลุ่มกล้ามเน้ือหน้าอก การฝึกกลุ่มกล้ามเน้ือไหล่และแขน  การฝึกกลุ่มกล้ามเน้ือขา การฝึกกลุ่ม
กล้ามเน้ือสะโพก การฝึกกลุ่มของกล้ามเน้ือหน้าท้อง     

 
PE 4008  พลศึกษา8 ( Physical Education ๘ )         1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

 เนื้อหา : ฟุตซอล2  (Futsal 2 )การเล่นในตําแหน่งต่างๆ  การเล่นทีม การเล่นเกมรุก  
เกมรับ กฎ กติกาการแข่งขันและการตัดสิน  การแข่งขันกอล์ฟ 2(Golf 2 )การพัตต์ และการตีลูกข้าง
กรีน   การตีลูกจากอุปสรรค  ทราย และอ่ืน ๆ การเลือกใช้อุปกรณ์   การบํารุงรักษาอุปกรณ์  กติกาใน
การแข่งขัน 

 เทนนิส 2 (Tennis 2 )การเสริฟและการตบ  การเล่นลูกชนิดต่าง ๆ  ประเภทเด่ียว   
ประเภทคู่  การแข่งขัน   กฎกติกาการแข่งขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์เทนนิส 

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

 
PE 5009 พลศึกษา9 ( Physical Education ๙ )         1 (0-2-1) 

 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา :ตะกร้อ (Takrow)ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ การอบอุ่นร่างกาย   

ประเภทกีฬาตะกร้อ   การเล่นลูกหน้าเท้า – หลังเท้า  การเล่นลูกด้วยศรีษะ  การเสริฟ การเล่นทีม  กฎ 
กติกา  การเป็นผู้ตัดสิน   การเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสิน การเป็นผู้กํากับเส้น            
 แบดมินตัน (Badminton)ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน การอบอุ่นร่างกาย   
การจับแร็กเกต และสร้างความคุ้นเคย  การต้ังท่าเตรียมเล่นลูกการตีลูกโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์  การ
เคลื่อนที่ในกีฬาแบดมินตัน  ลูกเสริฟ  ลูกหยอด  ลูกงัด และลูกตัดหยอดการตีลูกสวนดาด  การตีลูก
แย็ป  การรับลูกตบ  การตีลูกตบ  การตีลูกโยนโด่ง (เซฟ)  มารยาทในการเข้าชมการแข่งขัน  การเล่น
ประเภทเด่ียว  การเล่นประเภทคู่ การแข่งขัน กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน  
 วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)ประวัติความเป็นมาของ Sport Science    
องค์ประกอบของ  Sport Science องค์ประกอบของ  Physical fitness Endurance  Strenght  
Speed  Agility  Flexibility  บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายกับการกีฬาเพ่ือ

ความเป็นเลิศ  
 ลีลาศ  (Social Dance )ประวัติความเป็นมาของกีฬาลีลาศ  กติกามารยาทในการลีลาศ        
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ประเภทของลีลาศ, ทิศทาง, การจับคู่, การใช้สัญญาณมือ,การเต้นจังหวะบีกิน (Beguine) การเต้น
จังหวะวอลซ์, (Waltz)  การเต้นจังหวะ ช่าช่าช่า (Cha Cha Cha) การเต้นจังหวะแทงโก้ (Tango) 
 
กลุ่มวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะผูน้ํา 
PC 1101 จิตวิทยาเบื้องต้น(Introduction to Psychology)      2 (2-0-4) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ -                                                                                              
เนื้อหา :  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ - สัตว์ พัฒนาการของมนุษย์ สรี 

รจิตวิทยาและการรับรู้ สัญชาตญาณและการเรียนรู้ การจูงใจและอารมณ์ บุคลิกภาพกับการปรับตัว  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และเชาว์ปัญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ รวมทั้งพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 
 
PC 3102  จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)      1 (1-0-2) 

วิชาพื้นฐานบังคับPC 1101 
เนื้อหา  :  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรู้และการเรียนรู้ 

ทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติใน

สังคม กลุ่มและพลวัตกลุ่ม รวมทั้งความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม รวมทั้งการคิดแก้ปัญหาใน

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

วิชาพื้นฐานบังคับ -                                                                                           เนื้อหา  
: ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเป็นผู้นําทางทหาพฤติกรรม 

ของมนุษย์ คุณลักษณะของการเป็นผู้นํา หลักของการเป็นผู้นํา สิ่งช้ีสอบของการเป็นผู้นํา ปัญหา

เก่ียวกับลักษณะผู้นํา ลักษณะผู้นําหน่วยในระดับกองพันขึ้นไป ลักษณะผู้นําในการรบและการศึกษา

คุณลักษณะผู้นําในยุคปัจจุบัน 
 
PC 4103   จิตวิทยาการปกครองทางทหาร  

(Military Psychology and Administration)          1 (1-0-2) 
วิชาพืน้ฐานบงัคับPC 2102 
เนื้อหา : ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎีหลกัการผู้นําหลักการ 

ปฏิบัติต่อกําลังพลและผูใ้ต้บังคับบัญชา หลกัการปฏิบัติหน้าที่และหลักราชการ จิตวิทยาในการ 
ปกครองและการบริหารงานทหาร รวมทั้งการศึกษาหลักการปกครองของพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์ 
จอมทัพไทย และการสร้างช้ินงานที่เก่ียวข้องกับการปกครอง 
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PC 4301 ครูทหาร(Military Instructor)     2 (2-0-4) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ - 
เนื้อหา  :  ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษาและกระบวนการ 

เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอนโดยทั่วไป ขั้นการสอน หลกัการพูดและการปฏิบัติของครูเครื่องช่วยฝึก 
(สอน) การจัดการฝึก การประมาณสถานการณ์การฝึก การกําหนดการฝึกและตารางกําหนดการฝึก 
การรักษามาตรฐานการฝึก การคัดเลือกครูและการฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึกครู กรรมวิธีต่อทหาร

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

วิชาพืน้ฐานบงัคับPC 4103 
เนื้อหา :  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทํางาน การบริหารกําลังพล 

โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยา การเลือกคู่ครองกับการปรับตัว การรู้เท่าทันสื่อต่างๆ และ 
รู้จักเลือกรับเน้ือหาของสื่อ สามารถวิเคราะห์และต้ังคําถามกับสิ่งที่สื่อนําเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การศึกษาพหวัุฒนธรรมกับการทหาร และสามารถสร้างช้ินงานที่เก่ียวข้อง

กับการศึกษาวิชาจิตวิทยาประยุกต์   
 
กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร ์
MA 1001  แคลคลูสั 1 (Calculus 1)        3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
 เนื้อหา  : ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์  
ปริพันธ์ไม่จํากัดเขต ปริพันธ์จํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์จํากัดเขต การ 
ประมาณค่าปริพันธ์ การหาลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่กําหนดโดยใช้กฎของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ 
ไม่ตรงแบบ 
 
MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)          3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 1001 
 เนื้อหา : ลําดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ อนุกรมเทย์ 
เลอร์ พิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร์ เส้นตรง และ ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความ 
ต่อเน่ือง และ อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
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MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3)          3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 1002 
 เนื้อหา : ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายช้ันและการประยุกต์ ปริพันธ์ 
ตามเส้นและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ และความรู้เบ้ืองต้นของสมการเชิงอนุพันธ์แล 
การประยุกต์ 
 
CH 1001   เคมีทั่วไป (General Chemistry)          3 (3-0-6) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ :  
เนื้อหา :ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส  

ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคม ีกรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะทรานสิชันและ 
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
 
CH 1002   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)       1 (0-2-1) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ :  
เนื้อหา :ปฏิบัติการที่สอดคลอ้งกับเน้ือหาวิชาเคมีทั่วไป  

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

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
เนื้อหา   :   เวกเตอร์  แรง  มวลและกฎการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตัมกลศาสตร์ของ 

อนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน อุณหพลศาสตร์ เสียงการสั่น 
ฃและคลื่น คลืน่เสียง 
 
PH 1002  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory 1)  1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 
PH 1003  ฟิสิกสท์ั่วไป 2 (General Physics 2)                                            3 (3-0-6) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
เนื้อหา : หลกัการเบ้ืองต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์  
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กฎของแอมแปร์ กฎของฟาราเดย์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส ์
ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม ่
 
PH 1004  ปฏิบัติการฟสิกิส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory 2)              1 (0-2-1) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
เนื้อหา  :  ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเน้ือหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2 

 
กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 
CE 2201   การเขียนแบบวิศวกรรม(Engineering Drawing)      3 (2-3-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :  -  
 เนื้อหา  :  การใช้เครื่องมือเขียนแบบ ตัวอักษรและตัวเลขในการเขียนแบบ เรขาคณิต 
สร้างรูป ทฤษฎีการเขียนแบบรูปชนิดต่างๆ การเขียนภาพฉายระนาบสองมิติ สามมิติ ภาพตัด การเขียน 
มิติและข้อความประกอบแบบ การสเก็ตแบบ ข้อตกลงในการเขียนแบบรูปทรวดทรงแบบต่างๆ การ 
เขียนแบบวัสดุวิศวกรรมและแบบโครงสร้างพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 
 
CE 3101  กําลังวัสดุ  (Strength of Materials) 3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 2101 
 เนื้อหา :แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดของวัตถุที่ 
ยืดหยุ่นเมื่อได้รับแรงดึง แรงเฉือน แรงดัด แรงบิด โดยทฤษฎีต่างๆ เช่น หน่วยแรงและความเครียด 
ระนาบ หน่วยแรงผสมและแผนภาพวงกลมของมอร์ กฎของฮุค  อัตราส่วนปัวซอง เป็นต้น การเขียน 
แผนภาพของแรงเฉือนและแรงดัดในคาน หน่วยแรงเฉือนและหน่วยแรงดัดบนหน้าตัดคาน การโก่งของ 
คาน ทฤษฏีการพังทลาย ทฤษฏีเสา การโก่งเดาะของเสา 
 
CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)   3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : 
 เนื้อหา :โครงสร้างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประมวลผล 
ข้อมูลด้วยภาษาระดับสูงการศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง หัวข้อ

ประกอบด้วย การศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม การพิจารณาปัญหาเพ่ือทําการเขียนผังงาน 
และขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมอย่างมีระบบและเป็นโครงสร้าง 
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EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้า       3 (3-0-6) 
 (Fundamentals of Electrical Engineering)   
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : MA 1002 แคลคูลสั 2และPH 1003 ฟิสิกสท์ั่วไป 2 
 เนื้อหา  :  แนวคิดพ้ืนฐานทางไฟฟ้า องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฏของโอห์ม กฎของ 
เคอร์ชอฟ วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและ

นอร์ตัน องค์ประกอบสะสมพลังงาน การวิเคราะห์วงจรอันดับหน่ึง การวิเคราะห์วงจรอันดับสอง 
อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ หลักการเฟสเซอร์และแผนภาพเฟสเซอร์ การวิเคราะห์ผลตอบสนองต่อ

สัญญาณไซน์การวิเคราะห์กําลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้าชนิดเฟสเดียวและชนิดสามเฟส การ
ส่งผ่านกําลังไฟฟ้า สายส่งกําลังไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าเบ้ืองต้นและอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ 
 
IE 2101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)       3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : CH 1001 
 เนื้อหา  :  ศึกษาสมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท  โลหะ  พลาสติก  
ยางแอสฟัลท์ ไม้ และคอนกรีต แผนภูมสิมดุลและการแปลความหมาย  การทดสอบและความหมาย

ของคุณสมบัติต่างๆ การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติต่างๆของวัสดุ

วิศวกรรม กระบวนการผลิตสําหรับผลิตภัณฑ์จากวัสดุวิศวกรรม    
 
IE 2102  ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Laboratory)    1 (0-3-2) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : IE 2101 หรือเรียนพร้อมกัน 
 เนื้อหา  :  สาธิตให้ดูหรือปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน

เรื่องของวัสดุตามเน้ือหาวิชาวัสดุวิศวกรรม 
IE 3104 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)      3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : IE 2101, IE 2102, IE 3103 
 เนื้อหา  :  ทฤษฏี และหลักการของกรรมวิธีการผลิต เช่น การหล่อ  การขึ้นรูป  การเช่ือม 
การใช้อุปกรณ์  เครื่องมือและเคร่ืองจักรในการผลิต เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและกรรมวิธีการ

ผลิต  ต้นทุนในการผลิต 
 
MA 2004 สมการเชิงอนุพนัธ์ (Differential Equation)      3 (3-0-6) 

 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : MA 2003 

 เนื้อหา : สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามญั สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ อันดับ
หน่ึงและอันดับสอง ที่มีสมัประสิทธ์ิเป็นค่าคงที่และสมัประสิทธ์ิไม่เป็นค่าคงที่ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น



 
ค - 16 

 

อันดับสามและอันดับสูงกว่าที่มีสัมประสทิธ์ิเป็นค่าคงที่ การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น

โดยการแปลงของลาปลาซและการแปลงของฟูริเยร์ วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์ และการ
ประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์ทางวิศวกรรม 
 
ME 2101 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  (Engineering Mechanics 1)              3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : MA 2002, PH 1003 
 เนื้อหา  :  การหาผลลัพธ์ของระบบแรง การสมดุลของระบบแรง การวิเคราะห์แรงภายใน

โครงสร้าง (Structure and truss) ในระบบ 2 มิติ และ 3มิติ จุดศูนย์กลางของมวลและจุดศูนย์ถ่วง 
โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ 
 
ME 2102  กลศาสตร์วิศวกรรม 2  (Engineering Mechanics 2)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 2101 
 เนื้อหา  : จลน์ศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่

ข้อที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 
 
ME 3301  เทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics)                3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : PH 1003 
 เนื้อหา  :  หลกัการพ้ืนฐานเบ้ืองต้นและคําจํากัดความทางเทอร์โมไดนามิกส์ ตารางและ
แผนภูมิคุณสมบัติ งาน ความร้อน การหาสภาวะของสารบริสุทธ์ิ กฎข้อที่ 1 และ 2 ของเทอร์โม

ไดนามิกส์ การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โมไดนามิกส์ การวิเคราะห์พลังงานและหลักการ

เปลี่ยนรูปพลังงาน กระบวนการผันกลับได้และไม่ได้ หลักการถ่ายเทความร้อนเบ้ืองต้นวัฏจักรคาร์โนท์ 
ความเก่ียวข้องของเอนโทรปี หลักการเบ้ืองต้นของวัฎจักรกําลังของก๊าซและไอ 
 
ME 3201  กลศาสตรข์องไหล (Fluid Mechanics)                3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : PH 1003, MA 2004 
 เนื้อหา  :  คุณสมบัติของของไหล ของไหลเมื่ออยู่น่ิง สมการความต่อเน่ืองและสมการการ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหลในรูปแบบอินทิเกรดปริมาตรควบคุมและใน

รูปแบบสมการอนุพันธ์ สมการโมเมนตัมและสมการพลังงานของของไหล การวิเคราะห์การไหลคงที่

แบบอัดตัวไม่ได้ การวิเคราะห์มิติและการจาํลองแบบธรรมชาติการไหลของของไหลจริง การไหลแบบคง

ตัวของของไหลอัดตัวไม่ได้ในท่อ 
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กลุ่มวิชาบังคบัทางวิศวกรรม 
ME3601  เทคโนโลยียานยนต์ (Automotive Technology)               3 (2-2-5) 
 วิชาบังคับพื้นฐาน : 
 เนื้อหา  :  หลกัการเบ้ืองต้น และคําจํากัดความ ส่วนประกอบและการทาํงานของระบบ

ต่างๆ ได้แก่ เครื่องยนต์ระบบส่งกําลัง ระบบกันสะเทือน ระบบห้ามล้อ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบไฟฟ้า 
การต้ังศูนย์ล้อ และการวินิจฉัยข้อขัดข้องเบ้ืองต้น 
 
ME 3104  กลศาสตรเ์ครือ่งจักรกล (Mechanics of Machinery)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ  :  ME 2102 
 เนื้อหา  :  การวิเคราะหก์ารเคลื่อนที่ของกลไกเคร่ืองจักรกล  การหาความเร็ว  ความเร่ง  
และแรงในอุปกรณ์เครื่องจักรกล  แกนต่อ  กลไกเฟือง และระบบเคร่ืองจักรกล แรงเฉื่อยที่เกิดใน 
เครื่องจักรกล  การประยุกต์และการสมดุลของระบบเชิงกล 
 
ME 3105  การออกแบบเคร่ืองจักรกล (Machine Design)      3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :  ME 2102 
 เนื้อหา  :  หลักการพ้ืนฐานของการออกแบ เครื่องจักรกล คุณสมบัติทางโลหะวิทยาของ

วัสดุวิศวกรรม การออกแบบช้ินส่วน เคร่ืองจักรกลย่อย การวิเคราะห์ ความเค้น ความเครียด ทฤษฎี

ของ ความล้มเหล และความล้า การออกแบบ หมุดยํ้า การเช่ือม สลักเกลียว ลิ่มและสลัก  เพลา  สปริง

สกรูส่งกําลัง เฟืองต่างๆ เจอร์นัลแบริ่งและการหล่อลื่น เบรกและคลัตช์  การเช่ือมต่อ 
สายพานและโซ่ โครงการการออกแบบ 
 
ME 3802 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1        1 (0-2-1) 
 (Mechanical Engineering Laboratory 1) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :   - 
 เนื้อหา  :  ปฏิบัติการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในเนื้อหาเคร่ืองจักรกลโรงงาน เครื่องมือวัด 
กลศาสตร์ประยุกต์และกําลังของวัสดุ  
 
ME 3803  ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2                  1 (0-2-1) 
 (Mechanical Engineering Laboratory 2) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :   - 
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 เนื้อหา  :  ปฏิบัติการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในเนื้อหาวิชากลศาสตร์ของไหล การถ่ายเท
ความร้อน การทําความเย็น เครื่องยนต์สันดาบภายใน และการสั่นสะเทอืน 
 
 
ME 3107 กลศาสตร์การสั่นสะเทือน(Mechanical  Vibrations)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ  :  ME 2102, ME 3001 
 เนื้อหา :  ระบบสั่นสะเทือนทีม่ีหน่ึงขั้นความเสรี, ระบบสั่นสะเทือนแบบบิด การ
สั่นสะเทือนแบบอิสระและแบบบังคับ วิธีการระบบสมมูล ระบบสั่นสะเทอืนที่มีหลายขัน้ความเสรี 
วิธีการและเทคนิคการลดและการควบคุมการสั่นสะเทือน 
 
ME 4302 การถ่ายเทความร้อน(Heat Transfer)       3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ  :  ME 3301 
 เนื้อหา  :  หลกัการและกฎพ้ืนฐานของการถ่ายเทความร้อน การนํา การพา การแผ่รังสี
ความร้อนและการประยุกต์ใช้การถ่ายเทความร้อน ระบบที่มีการถ่ายเทความร้อนหลายๆ ชนิด       
พร้อมกัน ระบบการถ่ายเทความร้อนชนิดคงตัวและชนิดที่แปรผันไปตามเวลา อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ

ร้อน การเดือดและการควบแน่น 
 
ME 4303 เครื่องยนต์สันดาปภายใน  (Internal Combustion Engines)    3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :ME 3601, ME 3301 
 เนื้อหา  :  หลกัการพ้ืนฐานของเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วย

ประกายไฟ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยแรงอัด  เช้ือเพลิงและการสันดาป  ระบบการจุดระเบิด  วัฏจักร
อากาศ-เช้ือเพลิงอุดมคติ  ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง  ซูเปอร์ชาร์จจิงและสแคเวนจิง  สมรรถนะของ
เครื่องยนต์   การหล่อลื่น 
 
ME 4701 การควบคุมอัตโนมัติ  (Automatic Control)      3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :ME 3001 
    เนื้อหา  :  หลักการของการควบคุมอัตโนมัติการวิเคราะห์และการสร้างแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ขององค์ประกอบการควบคุมต่างๆท่ีเป็นเชิงเส้น เสถียรภาพของระบบป้อนกลับต่างๆ การ
ออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมต่างๆ 
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ME 4804 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 1                 1 (0-3-2)
 (Project in Mechanical Engineering 1)  
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :   - 
 เนื้อหา  :  การปฏิบัติเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ในการให้ได้มาซึ่ง

หัวข้อศึกษาสําหรับการประดิษฐ์ การออกแบบหรือสร้างอุปกรณ์ต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดย
หัวข้อที่ต้องการศึกษาต้องมีการทํารายงานและเสนอหัวข้อกับคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกองวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล และหัวขอ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ME 4304 การปรับอากาศและการระบายอากาศ                3 (3-0-6) 
 (Air Conditioning and Ventilation) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :ME 3301 
 เนื้อหา  :  ไซครอเมตริกแสดงคุณสมบัติและกระบวนการของอากาศ  การประมาณภาระ

การทําความเย็น  การใช้ไซครอเมตริกชาร์ท ระบบปรับอากาศแบบต่างๆ อุปกรณ์การปรับอากาศและ

ระบายอากาศ การออกแบบระบบท่อและการกระจายอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศ สารทํา

ความเย็นและการออกแบบท่อสารทําความเย็น การควบคุมพ้ืนฐานในการปรับอากาศ ความปลอดภัย

จากเพลิงไหม้ในระบบทําปรับอากาศ คุณภาพอากาศภายในห้อง  ประสทิธิภาพทางพลังงานในระบบ

ปรับอากาศ  
 
ME 4805 โครงงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 2                 2 (0-6-3) 
 (Project in Mechanical Engineering 2) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 4804 
 เนื้อหา  : การปฏิบัติเป็นบุคคลหรือเป็นกลุม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ในหัวข้อที่ได้รับความ

เห็นชอบจากกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลโดยครบทุกขั้นตอนของกระบวนการทางระเบียบวิธีวิจัยมีการ

รายงานตามรูปแบบและการเสนอผลงานกับคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
ME 4106  คอมพิวเตอรช์ว่ยในการออกแบบ (Computer Aided Design)    3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 
 เนื้อหา : วิชาน้ีมีจุดประสงค์จะพัฒนาความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ทาง

วิศวกรรมเครื่องกลในการออกแบบและแกปั้ญหาทางวิศวกรรมเคร่ืองกลด้วยคอมพิวเตอร์การสร้าง

แบบจําลองทางเรขาคณิต โดยการออกแบบช้ินส่วนต่างๆและประกอบช้ินส่วนต่างๆเข้าด้วยกันด้วย
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ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลในแบบจําลองโดยใช้

ซอฟแวร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ในการ วิเคราะห์ 
 
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
กลุ่มวิชาการคาํนวณเชิงตัวเลขประยุกต์ 
ME 5001  คณิตศาสตร์สาํหรับวิศวกรเครื่องกล        3 (3-0-6) 
 (Mathematics for Mechanical Engineer)    
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ:  - 
 เนื้อหา  :  การวิเคราะห์เชิงเส้น พีชคณิตเชิงเส้น ปริภูมิยุคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร การ
หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว

แปร ปริพันธ์หลายช้ัน การหาคําตอบของสมการอนุพันธ์ย่อย ลาปลาสทรานฟอร์ม และอนุพันฟูเรียร์

ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์  
 
ME 5002 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น        3 (3-0-6) 
 (Introduction to Finite Element Method)  
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :- 
 เนื้อหา :  แนวความคิดของวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์ หลักการทั่วไป ประเภทของเอลิเมนต์ 
ระบบพิกัดเฉพาะที่และธรรมชาติ   ฟังก์ชันถ่วงนํ้าหนักเศษตกค้างแบบกาเลอร์คินกับวิธีการไฟไนต์เอลิ

เมนต์ หลักการของพลังงานศักย์ตํ่าสุด การประยุกต์ไฟไนต์เอลิเมต์เข้ากับปัญหาโครงสร้าง วัตถุแข็ง 
การสั่นสะเทือน การถ่ายเทความร้อนและการไหลของของไหล 
 
ME 5003 การคํานวณเชิงตัวเลขทางพลศาสตรข์องไหลเบื้องต้น      3 (3-0-6) 
 (Introduction to Computational Fluid Dynamics) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 4201 
 เนื้อหา :  พ้ืนฐานวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ การประยุกต์วิธีผลต่างสืบเน่ืองในพลศาสตรข์อง

ไหล สมการควบคุมในพลศาสตร์ของไหล วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับสมการไหลไม่หนืด สมการช้ันชิดผิว 
สมการเนเวียร์สโตรก 
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กลุ่มวิชากลศาสตรข์องแข็งประยุกต์  
ME3103   พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม          3 (3-0-6) 
(Fundamental of Engineering Mechanics) 
วิชาพืน้ฐานบงัคับ :  MA2002, PH1003 
เนื้อหา  : ความรู้เบ้ืงต้นเก่ียวกับสถิตยศาสตร์ (Statics) ระบบแรง (Force system) แรง 
ลัพธ์  (Resultant force) สมดุล (Equilibrium) ความเสยีดทาน (Friction) หลักการงานสมมติ 
(Princicple of virtauls work) เสถียรภาพของวัตถุ (Stability) แนะนําพลศาสตร์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Dynamics) 
 
ME 5108 กลศาสตร์การแตกหักเบื้องต้น                3 (3-0-6) 
 (Introduction to Fracture Mechanics) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : CE 3101 
 เนื้อหา  :  การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของความยืดหยุ่นและพลาสติกเชิงเส้น

เพ่ือหาความเค้นรอบรอยร้าว หลักความเข้มของความเค้น  การหาค่าตัวประกอบชดเชยด้วยการ

ทดลอง การหาความเครียดและความเค้นระนาบ และการประยุกต์ใช้งานเพ่ือการออกแบบจริง 
 
ME 5109 กลศาสตรข์องแข็งขั้นสูง (Advance Mechanic of Solids)          3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : CE 3101 
 เนื้อหา  : การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดสําหรับปัญหาในสองและสามมิติ ความ
เค้นเน่ืองจากความร้อน  ความเค้นที่รวมตัวเฉพาะที่ การโก่งตัวของคานที่มีหน้าตัดไม่สมมาตร  จุด
ศูนย์กลางแรงเฉือน การรับภาระของคานโค้ง คานที่อยู่บนพ้ืนที่ยืดหยุ่น การบิดตัวของแท่งวัสดุที่มี

พ้ืนที่หน้าตัดเป็นรูปแบบทั่วไป รวมทั้งแท่งวัสดุที่มีหน้าตัดเป็นผิวบาง (รังผึ้ง) ทฤษฎีของเสาการโก่งของ

แผ่นราบ ทรงกระบอกหนาและแผ่นหมุน   
 
ME 5110 พลศาสตร์ขัน้สูง (Advance Dynamics)       3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 3102 
 เนื้อหา  :  จลน์ศาสตร์ของอนุภาคพลศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของระบบของ

อนุภาค พลศาสตร์ ของวงโคจรเบ้ืองต้น สมการของลากรองจ์ จลนศาสตร์ของวัตถุแข็งแกร่ง พลศาสตร์

ของวัตถุแข็งแกร่ง 
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กลุ่มวิชากลศาสตรข์องไหลประยุกต์ 
ME 5202 กลศาสตรข์องไหลขั้นสูง (Advance Fluid Mechanics)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :  ME 3201 
 เนื้อหา : การไหลในระบบท่อแบบต่างๆ อุปกรณ์วัดการไหล  หลักเบ้ืองต้นของทฤษฎีการ

ไหลในช้ันชิดผิว การไหลของของไหลอัดตัวไม่ได้แบบไม่คดิความหนืด  สตรีมฟังก์ชัน โพเทนเชียล

ฟังก์ชันและหลักการซ้อนทบั การไหลแบบอัดตัวได้ การไหลในคลองเปิด หลักการเบ้ืองต้นของ

เครื่องจักรกล ของไหล 
 
ME 5203  เครื่องจักรกลของไหล(Fluid Machinery)       3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 3201 
 เนื้อหา  :  สมการการไหลของของไหลต่อเน่ือง  สมการของโมเมนตัมเชิงมุม สมการของ
ออยเลอร์ความเร็วจําเพาะของเครื่องจักรกลของไหล หลกัการ คุณสมบัติ และการทํางานของเคร่ืองสูบ 
และกังหันแบบต่างๆ เครื่องอัดก๊าซและพัดลมแบบต่างๆ การออกแบบระบบและการบํารุงรักษา

เครื่องจักรกลของไหล 
 
ME 5204 พลศาสตร์ของก๊าซ (Gas Dynamics)                3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 3201 
 เนื้อหา  :  การประยุกต์ความสัมพันธ์ของพลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์เข้ากับการไหล

ของของไหลชนิดที่มีการอัดตัว  การวิเคราะห์คลื่นกระแทก  คลืน่น่ิง และคลื่นขยาย การไหลในนอซเซิล

และดิฟฟิวเซอร์  เครื่องอัดและเครื่องจักรกังหันก๊าซ 
 
 
ME 5205 อากาศพลศาสตร์  (Aerodynamics)       3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 3201 
 เนื้อหา : พลศาสตร์ของของไหลท่ีไมม่ีความหนืดและไม่มีการอัดตัว อากาศพลศาสตร์ของ

แอร์ฟอยล์  ทฤษฎีแอร์ฟอยล์ชนิดบาง  ทฤษฎีการไหลของของไหลท่ีมีความหนืด    การไหลที่ไม่มกีาร

อัดตัวผ่านไฟไนท์วิงก์ 
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กลุ่มวิชาความร้อนประยุกต์ 
ME 5305 เทอร์โมไดนามิกส์ขั้นสูง (Advanced Thermodynamics)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 3301 
 เนื้อหา :  ความสามารถในการนําไปใช้งานได้ และการวิเคราะห์ระบบในมุมมองของกฎ     
ข้อที่ 2, วัฏจักรมาตรฐานอากาศ วัฏจักรสเตอร์ลิง วัฏจักรกังหันก๊าซ การทําความเย็นเบ้ืองต้น, 
ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เพ่ือใช้หาค่าคุณสมบัติบางตัวที่ไม่อาจวัดได้โดยตรง

เช่นความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลและแคลปยีรอลนม การหาสภาวะของแก๊สผสม  และการนํามา
ประยุกต์ใช้ในเรื่องการปรับอากาศ, การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาเคมีในมมุมองของเทอร์โมไดนามิกส์, 
การสมดุล  และสถานะ  
 
ME 5306  เครื่องทําความเย็น (Refrigeration)        3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 3301 
 เนื้อหา : การทบทวนเทอร์โมไดนามิกส์ คณุสมบัติไซโคเมตริกของอากาศและบทนําสูก่าร

ทําความเย็น กระบวนการอุดมคติและกระบวนการจริงของการทําความเย็น กระบวนการทําความเย็น

แบบหลายความดัน สารทําความเย็นและนํ้ามันหล่อลื่น การคํานวณภาระการทําความเย็น 
คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ การขยายตัวของสารทําความเย็น/เครื่องมือวัดและการ
ควบคมุระดับ การควบคุมสารทําความเย็น  ส่วนประกอบวาล์ว ระบบควบคุมและเฝ้าระวังทางไฟฟ้า 
การออกแบบระบบท่อและถังเก็บสารทําความเย็น  ความปลอดภัย 
 
ME 5307  เครื่องยนต์กังหันก๊าซ  (Gas Turbine)       3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ  :  ME 3301 
 เนื้อหา  : กฏเบ้ืองต้นเทอร์โมไดนามิคส์ สมการความต่อเน่ือง กฏของก๊าซในอุดมคติ  
ปริมาตรควบคุมพารามิเตอร์ในการไหล หลกัการการเผาไหม้ของอากาศ  ค่าความร้อนด้านสูงและด้าน
ตํ่า  วัฏจักรของเคร่ืองยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์  หลักการเบ้ืองต้น ประสิทธิภาพ ค่าสัมประสทิธิ  และชนิด
ของส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ในการขับดันอากาศยาน อาทิคอมเพรสเซอร์ เทอร์ไบน์

ห้องเผาไหม้และนอซเซิล หลกัการในการกําหนดส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ให้มีความเหมาะสมในการ

ใช้งานร่วมกัน 
 
ME 5308 การออกแบบระบบความร้อน  (Thermal System Design)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :  ME 3302 
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 เนื้อหา  :  การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบให้ระบบสามารถทํางานได้ การ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทีจ่ําเป็นต่อการออกแบบทางวิศวกรรม  การเลือกอุปกรณ์ตามความต้องการ

ของระบบความร้อน  การสรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ความร้อน การจําลองระบบ 
การหาค่าเหมาะที่สุด 
 
กลุ่มวิชาพลังงานประยุกต์ 

 ME 5401 วิศวกรรมการผลิตพลงังาน (Power Plant Engineering)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :  ME 3301 
 เนื้อหา  :  ทบทวนหลักพ้ืนฐานของเทอร์โมไดนามิกส์  วัฏจักรที่เก่ียวข้องกับโรงจักรต้น

กําลังการวิเคราะห์  เช้ือเพลิงและการสันดาป วัฏจักรกําลังร่วม  โรงจักรต้นกําลังไอนํ้า อุปกรณ์

ประกอบและควบคุมโรงจักรต้นกําลังเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน และกังหันแก๊ส  โรงจักรต้นกําลัง
นิวเคลียร์ และโรงจักรต้นกําลังพลังนํ้า 
 
ME 5402  เทคโนโลยีพลงังาน  (Energy Technology)       3 (3-0-6) 

วิชาพืน้ฐานบงัคับ :   - 
เนื้อหา  :  กล่าวนําเรื่องของพลังงาน ประวัติศาสตร์การใช้พลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง

การใช้พลังงาน  ความต้องการและความสามารถในการจัดหา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  นโยบาย

พลังงาน  เทคโนโลยีและการใช้แหล่งพลังงานท่ีเกิดใหม่ได้และเกิดใหม่ไมไ่ด้ 
 

ME 5403  การประหยัดพลังงาน (Energy Conservation)                3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ  :   - 
 เนื้อหา  :  สถานการณ์พลังงาน การประหยัดพลังงานในครัวเรือน การประหยัดพลงังาน

ในอุตสาหกรรมในด้านพลังงานไฟฟ้า และพลังงานรูปอ่ืนๆ 
 
ME 5404 วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy Engineering)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 3302 
 เนื้อหา  :  ทบทวนทฤษฎีการถ่ายเทพลังงาน ระบบการแปลงรูปพลังงานแสงอาทิตย์   
แบบต่างๆ ที่มอียู่ในปัจจุบัน  รวมทั้งการออกแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์เบ้ืองต้น 
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ME 5405 แหล่งพลังงานทดแทน (Renewable Energy Resources)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :   - 
 เนื้อหา :  สถานการณ์พลังงาน แหล่งพลังงานทดแทนรูปแบบต่าง ๆ ปรมิาณสํารอง

วิธีการและการพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
 
กลุ่มวิชาโลหะวิทยาประยุกต์ 
ME 5501 โลหะวิทยากายภาพ (Physical Metallurgy)       3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : IE 2101 
 เนื้อหา :  กล่าวทั่วไปถึงพันธะ การจัดตัวและการเคลื่อนไหวของอะตอม โครงสร้างผลึก 
โครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์ คุณสมบัติของโลหะ และโลหะผสม การสมดุลของระบบเหล็ก-คาร์บอน การ
แตกร้าว โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะผสมโดยการเปลี่ยนโครงสร้าง 
 
ME 5502  โลหะวิทยาเชงิกลศาสตร์ (Mechanical Metallurgy)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : IE 2101 
 เนื้อหา :  ศึกษาความเค้นและความเครียดที่มีผลต่อคณุสมบัติการยืดหยุ่น ทฤษฎีอีลาสติ

ซิต้ี  ทฤษฎีดีสโลเคช่ัน  คุณสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสม  การแตกร้าว  พลาสติกดีฟอร์เมช่ัน  
การทดสอบโลหะและโลหะผสม 
 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 

 ME 5602 ยานยนต์เบื้องต้น (Basic Automotive)       3 (2-2-5) 
  วิชาพืน้ฐานบงัคับ : - 

 เนื้อหา  :  หลกัการเบ้ืองต้น ส่วนประกอบและการทํางานของระบบต่างๆ ได้แก่
สมรรถนะของเคร่ืองยนต์ ระบบสตาร์ท ระบบส่งกําลัง ระบบกันสะเทือน ระบบห้ามลอ้ ระบบบังคับ

เลี้ยว ระบบไฟฟ้า การต้ังศูนย์ล้อ 
 
กลุ่มวิชาการควบคุมและหุน่ยนต์ประยุกต์ 
ME 5702 ไฮโดรลิคส์และนิวแมติดส์ (Hydraulics and Pneumatics)     3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 3102, ME 3201 
 เนื้อหา :  บทนําเก่ียวกับไฮโดรลิคส์และนิวแมติคคุณสมบัติของของไหลไฮโดรลิคส์

พลังงานและกําลังในระบบไฮโดรลิคส์  การออกแบบและวิเคราะห์วงจรไฮโดรลิคส์  ระบบนิวแมติคการ

เตรียมอากาศและช้ินส่วนอุปกรณ์ในระบบนิวแมติค วงจรการนําไปใช้  ระบบการควบคุมแบบลอจกิ 
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วงจรควบไฟฟ้าสําหรับกําลังของไหล  ความปลอดภัยและการบํารุงรักษากําลังของไหล  โครงงานไฮโดร
ลิคส์และนิวแมติคส์  ปฏิบัติการไฮโดรลิคส์และนิวแมติค 
 
ME 5703 การวัดและเครื่องมือวัด (Measurement and Instruments)    3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :   - 
 เนื้อหา  :  บทบาทของเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม เครื่องมือ มาตรฐานและการปรับคา่ 
อุปกรณ์การวัดปริมาตร พ้ืนที ่ความดัน อุณหภูมิ แรง แรงบิด แรงเค้น การเคล่ือนที่ และการสั่นการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง 
 
 
ME 5704 การวิเคราะหแ์ละการควบคมุการสั่นสะเทอืน       3 (3-0-6) 
 (System Vibration Control and Analysis) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 3107 
 เนื้อหา  : การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสั่นสะเทือนกับระบบที่มีระดับขั้นความเสรีหลายขัน้  
และระบบต่อเน่ือง การควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของระบบ  หลักการเบ้ืองต้นของระบบที่มีการ

สั่นสะเทือนแบบไม่เป็นเชิงเส้น 
 

 ME 5705 หุ่นยนต์เบื้องต้น (Introduction to Robotics)        3 (3-0-6) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ : ME 3104 
 เนื้อหา : หลักการพ้ืนฐานของหุ่นยนต์ จุนศาสตร์ไปข้างหน้าของแขนกล เมตริกหมุน 
ตําแหน่ง ความเร็วและความเร่ง จุนศาสตร์ย้อนกลับของแขนกล จาร์โคเบียน สมการเคลื่อนที่ของแขน

กล อุปกรณ์หย่ังสัญญาณและวัด ระบบขับเคลื่อนและส่งกําลัง การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่และ

การควบคุม 
 
กลุ่มวิชาปฏิบติัการ 
ME 2801  ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิศวกรรมเครื่องกล      1 (0-2-1) 
 (Fundamental of Mechanical Engineering Laboratory) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :   - 
 เนื้อหา  : ปฏิบัติการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในเน้ือหาวิชากลศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับแรงการ

สมดุลของแรงการเคลื่อนที่ งานพลังงาน และโมเมนตัม รวมถึงกลศาสตร์ประยุกต์ต่างๆ 
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กลุ่มวิชาพเิศษ 
 ME 5901 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 1        3 (3-0-6) 

 (Special Topics in Mechanical Engineering 1 ) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ  :  โดยความเห็นชอบของผู้สอน 
 เนื้อหา  :  หัวข้อที่น่าสนใจหรือเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิชาอ่ืนๆ ใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่ไม่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตร 
ME 5902  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 2        3 (3-0-6) 
 (Special Topics in Mechanical Engineering 2 ) 
 วิชาพืน้ฐานบงัคับ :  โดยความเห็นชอบของผู้สอน 
 เนื้อหา  :  หัวข้อที่น่าสนใจหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิชาอ่ืนๆ ใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลที่ไม่ได้กําหนดไว้ในหลักสูตร 
 
กลุ่มวิชาทหาร (คําอธิบายรายวิชา) 
 
MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military Science 1) 3 (2-2-5) 
 กองทัพบกและเหล่าทหาร  
             (Organization of the Royal Thai Army and Army Branches) 

ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจ การจัดส่วนราชการ และเหล่าทหารของกองทัพบก  บทบาทและพันธกิจของเหล่า

ทหารของกองทัพบก  ท้ังในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงท่ีต้ังของหน่วยทหาร และความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหาร

ของกองทัพบก 

 การติดต่อสื่อสาร (Communications)  
    ศึกษาเก่ียวกับ หลักการเบ้ืองต้นของการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การ

รักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์ หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การสื่อสาร
ประเภทสาย การสื่อสารประเภทวิทยุ 

 ช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย (Sapper,  Explosives and Demolitions) 
 ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นเก่ียวกับ ป้อมสนาม การเลือกที่มั่นและที่ต้ังอาวุธเร่งด่วน ที่ต้ังอาวุธ

แบบประณีต คู การสร้างคูและการกรุลาด หลักการเคร่ืองกีดขวาง การสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้าน
บุคคล เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพรางบุคคล ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ต้ัง

กองบัญชาการและตําบลส่งกําลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด 
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คุณลักษณะและการทํางานของทุ่นระเบิดและกับระเบิดการติดต้ังและการร้ือถอนกับระเบิด การตรวจ
ค้นและการร้ือถอนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิด และการผ่านสนามทุ่นระบิด 
 อาวุธประจํากาย (Individual Weapon System) 
 ฝึกและศึกษาเก่ียวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการ

ทํางานและการใช้งาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบํารุง การแก้ไข
เหตุติดขัด การใช้ศูนย์ การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การต้ังศูนย์รบ ท่า

ยิง ของอาวุธประจํากายและอาวุธเพ่ือความมุ่งหมายพิเศษ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
 ฝึกและศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะและส่วนสําคัญ ขีดความสามารถและการใช้ ลักษณะใน

การทํางานของลูกระเบิดขว้างและพลุสัญญาณ หลักพ้ืนฐานการฝึกการขว้างลูกระเบิดขว้าง 
 การปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร 
 (Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and  Military Hygiene)  
 ศึกษาเก่ียวกับสุขศาสตร์ทหารที่จําเป็น สําหรับการใช้ชีวิตประจําวันและในสนามรบ อย่าง
ปลอดภัยจากเช้ือโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่าง ๆ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้กับตนเอง

และเพ่ือนทหารที่อยู่ในสนามรบได้ 

 
MS 1002  วิชาทหาร 2 (Military Science 2)    3 (2-2-5) 
 การข่าวเบ้ืองต้น (Basic Military Intelligence)  
               ศึกษาเก่ียวกับ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การรักษาความลับของทางราชการ  การ
รักษาความปลอดภัยเก่ียวกับบุคคล  เอกสาร  สถานที่  การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความ

ปลอดภัย  และการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับการดําเนินการรับ-ส่งข่าว  
    แผนที่ (Land Navigation)  
              ศึกษาเก่ียวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแผนที่ ระบบกริดทางทหาร และ
วิธีการอ่านค่าพิกัด สัญลักษณ์ทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค การฝึก
วิเคราะห์ภูมิประเทศบนแผนที่ประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติกและการใช้งานประกอบแผนที่ 
การเดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบต่าง ๆ การใช้แผนที่และเข็มทิศประกอบภูมิประเทศ การเดินแผนที่

ประกอบภูมิประเทศ การกําหนดจุดที่อยู่ของตนเองและที่หมาย เครื่องหมายทางทหาร แผ่นบริวาร 
การศึกษาเคร่ืองมือที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการหาพิกัดด้วยดาวเทียม 
 บุคคลทําการรบและการฝึกทางยุทธวิธี (Soldier Combat Skills and Tactics) 
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ี การพรางและการสร้างท่ีม่ันรบ การรายงานข่าวสารและการจําแนก

อาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก บุคคลทําการรบในเวลากลางวันและกลางคืน การฝึกบุคคลเบื้องต้นทางยุทธวิธี 
หน้าท่ีเฉพาะทางเทคนิค 



 
ค - 29 

 

 สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 
 (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Warfare)  
 ศึกษาเก่ียวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.) มี
ความรู้ในด้านการป้องกันทางการแพทย์ การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน. และ อาวุธเพลิง 
 การปฏิบัติการข่าวสารเบื้องต้น 
 (Principle of Information Operation) 
 ศึกษาเก่ียวกับนิยามและองค์ประกอบของ การปฏิบัติการข่าวสาร พ้ืนฐานด้านการข่าวและ

วงรอบ  ข่าวกรอง การปฏิบัติการข่าวสารต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติการข่าวสาร 
 
MS 2003 วิชาทหาร 3 (Military Science 3)    3 (2-2-5) 
             อาวุธประจําหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์  
             (Unit Weapon Systems and Fire Control) 

 ฝึกและศึกษาเก่ียวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการ

ทํางานและการใช้งาน  ประเภทและชนิดของกระสุน  การถอดประกอบ  การปรนนิบัติบํารุง การแก้ไข
เหตุติดขัด การฝึกใช้กล้องเล็งและเคร่ืองเล็ง การฝึกหน้าที่พลประจําปืนและพลประจําเครื่องยิงของ

อาวุธประจําหน่วย และอาวุธต่อสู้รถถัง 
 ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 
    (Field Artillery and Air Defense Artillery) 

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติและบทบาทของทหารปืนใหญ่ คุณลักษณะของทหารปืนใหญ่สนาม การ
จัดหน่วยทหารปืนใหญ่ในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่สนาม การจัดทหารปืนใหญ่

สนามเข้าทําการรบ การบังคับบัญชาและการควบคุม การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่และศัพท์ที่ใช้ใน

ส่วนยิง 
               ภารกิจและการจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุม

บังคับบัญชาของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย ศูนย์
ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้

อากาศยานของกองทัพบกไทย ระบบเรดาห์ในการป้องกันภัยทางอากาศของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้

อากาศยาน และอาวุธนําวิถีต่อสู้อากาศยาน 

 
MS 2004 วิชาทหาร 4 (Military Science 4)    3 (2-2-5) 
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 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Rifle Squad Tactics)  
 ศึกษาเก่ียวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล่าทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ 

ระเบียบการนําหน่วยและการออกคําสั่งในระดับหมู่ปืนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ (OCOKA) และแง่
คิดทางทหาร (METT-T) การฝึกทําการรบ หมู่และหมวดปืนเล็กในการรบขั้นพ้ืนฐาน การปฏิบัติงาน

ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ 
 ทหารม้าและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์   
 (Cavalry and Weapon Systems Employment) 

 ศึกษาเกี่ยวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบ่งประเภท คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และหลักนิยมของเหล่า

ทหารม้า การจัดกองพลทหารม้า  กรมทหารม้ามาตรฐาน กองพันทหารม้ารถถัง กองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ 
และกองพันทหารม้าลาดตระเวน รวมท้ัง ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถของยานรบในเหล่าทหารม้า การ
ข่ีม้าเบื้องต้น หลักยิงและตรวจการณ์ พลประจํารถถัง และอาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง 

 จิตวิทยาการส่ือสารเพื่อการปฏิบัติการข่าวสาร  

 (Psychology communication for information operation) 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติการข่าวสาร จิตวิทยา

กับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์  อิทธิพลของจิตวิทยาท่ีมีต่อการสื่อสารและการปฏิบัติการข่าวสารการประยุกต์ใช้

จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติการข่าวสาร  

 

MS 3005 วิชาทหาร 5 (Military Science 5)    3 (2-2-5) 
 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle Platoon Tactics)  
 ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหน่วยของหมวดปืนเล็ก  และ หมวดเคร่ืองยิงลูกระเบิดขนาด 60 มิลลิเมตร 
ในกรอบของกองร้อยอาวุธเบา ระเบียบการนําหน่วยและคําสั่งยุทธการระดับหมวดปืนเล็ก  การแก้ไขปัญหาในภูมิ

ประเทศจําลอง การรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ การรบด้วยวิธีร่นถอย ทหารราบยานเกราะ การปฏิบัติงานร่วมกับ

เฮลิคอปเตอร์ การลาดตระเวน   

             ประวัติศาสตร์การสงครามสากล (Tnternational History of the Military Art)  
                ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล  พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช  แม่ทัพฮันนิบาล แม่ทัพจู

เลียสซีซ่าร์ จักรพรรดิเจงกิสข่าน พระเจ้าเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโปเลียนโปนาปาร์ด สงครามโลกครั้งท่ี 1 
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 สงครามเกาหลี สงครามอ่าวเปอร์เซีย การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ 

 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 

 ศึกษาเก่ียวกับ นิยาม องค์ประกอบ และความสําคัญของการรู้เท่าทันสื่อ ความสัมพันธ์

ระหว่างการรู้ เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันสารสนเทศ ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศใน
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งานการปฏิบัติการข่าวสาร และยุทธศาสตร์สําหรับการสื่อสารของประชาชนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร

ยุคใหม่ 
 
MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science 6)    3 (2-2-5) 
 ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics)  
 ศึกษาเก่ียวกับ  หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวดทหารม้า ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 
ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง, หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการเข้าตี 
ต้ังรับ และร่นถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป้องกัน 
และเฝ้าตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ 
 ภูมิศาสตร์ทหาร (Military Geography) 
  ศึกษาเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติ  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติการทางทหาร รวมท้ังสภาพแนวพรมแดนในพ้ืนที่ของแต่ละกองทัพภาค และช่องทางที่สําคัญตาม

แนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ประวัติศาสตร์การสงครามไทย (Thai History of the Military Art)  
 ศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของชนชาติไทยและการทหารยุคต่าง ๆ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี

ของไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย 
หลักการรบ ตําราพิชัยสงคราม และการสงครามคร้ังสําคัญ ๆ ของไทย การเสียดินแดน ประวัติบุคคล

สําคัญ แม่ทัพนายกอง การดําเนินกลยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม การพัฒนา

ยุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนแนวความคิดในการทําสงครามของนักรบในอดีต  
 
MS 4007 วิชาทหาร 7 (Military Science 7)    3 (2-2-5) 
 เหล่าสนับสนุนการรบ (Combat Support Branches) 
 ศึกษาเก่ียวกับภารกิจทางยุทธวิธีของปืนใหญ่สนาม และการจัดปืนใหญ่สนามเข้าทําการรบ 
ภารกิจทางยุทธวิธีของ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและการจัดหน่วย ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของ 
กองทัพบกไทย การปฏิบัติการของทหารช่างในการสนับสนุนการรบด้วยวิธี รุก รับ ร่นถอย และการจัด
หน่วยของทหารช่าง และมีความรู้ในเรื่องกองพันทหารสื่อสารกองพล กองพันทหารสื่อสารกองทัพภาค 
หลักนิยมการสื่อสาร และการปฏิบัติการสื่อสารทางยุทธวิธีของกองพล การสนับสนุนทางการสื่อสาร 
 เหล่าสนับสนุนการช่วยรบรบ (Combat Service Support Branches) 
 ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารขนส่ง และทหารสารวัตร ใน
เรื่องภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ คุณลักษณะอาวุธยุทโธปกรณ์ และบทบาทของเหล่า 
 การปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations Branch) 
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 ศึกษาเก่ียวกับ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ หลักพ้ืนฐานการปฏิบัติการพิเศษ ปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ บทบาทของหน่วยรบพิเศษ สงครามนอกแบบ การ
ป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย การปฏิบัติการจิตวิทยา 
ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ และการควบคุมและบังคับบัญชาของหน่วยรบพิเศษ 
 ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความม่ันคง 
 (Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Organizations) 
 ศึกษาเก่ียวกับ ภารกิจ การจัด โครงสร้างกองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและภารกิจ 
การจัด โครงสร้างกองทัพอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้งการดําเนินงานของหน่วยงาน

ด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ 
 การปฏิบัติการข่าวสารและสงครามลูกผสม  
 (Information operation & Hybrid warfare)   

 ศึกษาเก่ียวกับ นิยามและองค์ประกอบของสงครามลูกผสม ความสําคัญและความสัมพันธ์

ของ 3 องค์ประกอบสําคัญของสงครามลูกผสม กรอบการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เข้าข่ายเป็นสงคราม

ลูกผสม การประยุกต์ใช้กรอบการวิเคราะห์สงครามลูกผสมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติการข่าวสาร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามลูกผสมกับความม่ันคง 
 
MS 4008 วิชาทหาร 8 (Military Science 8)    3 (2-2-5) 
 ฝ่ายอํานวยการ (Staff Study) 
 ศึกษาเก่ียวกับ การจัดและการดําเนินงานของฝ่ายอํานวยการในระดับกองพัน หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของฝ่ายอํานวยการทุกสายงาน การบันทึกและการปฏิบัติต่อหนังสือราชการ เพียงพอ

ให้สามารถทํางานประสานระหว่าง หมวด กองร้อย กองพันได้ 
 ความม่ันคง (Security) 
 ศึกษาเก่ียวกับความม่ันคง ความหมายและองค์ประกอบของความม่ันคงแห่งชาติ องค์กรที่

เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ พลังอํานาจ และผลประโยชน์แห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร ภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ หลักการและการดําเนินงานของการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทราบถึงหลักการปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม่ และการดําเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดําริพอเพียง โดยสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการรับราชการ 
 การเขียนและบรรยายสรุปทางทหาร (Military Briefing and Writing) 



 
ค - 33 

 

 ศึกษาเก่ียวกับความมุ่งหมาย  การทําโครงร่างการบรรยายสรุป  แนวทางการเขียน  และการ
บรรยายสรุปทางทหาร การบรรยายสรุปข่าวสาร การบรรยายสรุปข้อตกลงใจ การบรรยายสรุปภารกิจ  การ
บรรยายสรุปของฝ่ายอํานวยการ และเทคนิคการบรรยายสรุป  
 
MS 5009 วิชาทหาร 9 (Military Science 9)    3 (2-2-5) 
 การส่งกําลังบํารุง (Logistics) 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักพ้ืนฐาน และ นโยบายการส่งกําลังบํารุงของกองทัพบกไทยในปัจจุบัน ภารกิจ 
การจัดหน่วยส่งกําลังบํารุงในกองทัพบกไทยโดยสังเขป  ระเบียบ  คําสั่ง  ที่เก่ียวข้องกับการส่งกําลังบํารุงที่

ต้องใช้ปฏิบัติในระดับกองพันทหารราบ แนวทางการปฏิบัติของผู้บังคับหมวด ในเรื่องการส่งกําลังบํารุง  การ
ส่งกําลังบํารุงในสถานการณ์รบต่าง ๆ และขบวนสัมภาระ 
 การต่อต้านสงครามลูกผสมจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความม่ันคง  
 (Countering Hybrid Warfare: MPECI analysis) 
 ศึกษาเก่ียวกับ นิยาม แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยด้านความมั่นคงด้าน การทหาร การเมือง พลเรือน 
เศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสาร หลักการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความมั่นคง การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้

หลักการต่อต้านสงครามลูกผสม ในกรณีศึกษาเก่ียวกับสงครามลูกผสมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

ปัจจัยด้านความมั่นคง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 หน่วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics) 
 ศึกษาเก่ียวกับชุดปฏิบัติการขนาดเล็กของหน่วย มีความเข้าใจในการดําเนินการ วิธีการ
ปฏิบัติ และขั้นการปฏิบัติการพิเศษ เมื่อได้รับมอบภารกิจจากหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับภารกิจ 
 ระเบียบงานสารบรรณ และสิทธิกําลังพล (Adjutant General Basics) 
 ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ ประเภทงานหนังสือราชการ การเก็บ
รักษา ยืม และทําลายหนังสือราชการ การจัดทําหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และช้ันความลับ 
การร่างและบันทึกหนังสือราชการ การสําเนาและแจกจ่าย สิทธิของกําลังพลด้านการเงิน การเบิก – จ่ายเงิน 
สวัสดิการของรัฐ และ การเบิก – จ่ายเงินอ่ืน 
 
MS 5010 วิชาทหาร 10 (Military Science 10)    5 (3-4-8) 
 การศึกษาความรู้ของเหล่าทหาร (Army Branches) 
 การฝึกและศึกษาความรู้พ้ืนฐานของเหล่า ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหาร
สื่อสาร ทหารขนส่ง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการข่าว และทหารแผนที่ เพ่ือใช้

เป็นความรู้พ้ืนฐานเบ้ืองต้นในการรับราชการในเหล่าที่เลือกรับราชการ             
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MS 5011 วิชาทหาร 11 (Military Science 11) 2 สัปดาห์ 
 การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาค (Study Visit to Army Areas) 
 การศึกษาดูงานในหน่วยระดับกองทัพภาค และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาค  ทั้งหน่วยในที่ต้ัง

ปกติ หน่วยที่ปฏิบัติราชการสนาม หน่วยส่วนภูมิภาค และหน่วยส่งกําลังบํารุง  รวมถึงการศึกษาดูงานของ
เหล่าทัพอ่ืน ทั้งกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยงานราชการ รวมถึงสถานที่สําคัญในพ้ืนที่ 
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ระเบยีบโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
ว่าด้วยการศึกษาและการใหร้างวัลการศึกษานักเรียนนายร้อยพ.ศ.๒๕๕๘ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่า
ด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย 
สอดคล้องกับนโยบายกองทัพบก จึงกําหนดระเบียบไว้ ดังน้ี 
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษา

และการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย พ.ศ.๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดา  คําสั่งระเบียบ  หรือข้อบังคับใดในเรื่องการศึกษาของนักเรียนนายร้อย

ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กําหนดไว้แล้ว แต่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้

ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ ๔ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับแก่นักเรียนนายร้อยที่เข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรมตาม

หลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ข้อ ๕ ให้ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่

พิจารณาเสนอแนะ ทําการแทน และสั่งการในนามของ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ในเรื่องที่เก่ียวกับการฝึก ศึกษา และอบรม เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

 
หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ ๖ เพ่ือให้บรรลุภารกิจ การฝึก ศึกษา และอบรมแก่นักเรียนนายร้อย จึงใช้ระบบ

การศึกษาแบบช้ันปี  โดยหน่ึงปีการศึกษา ประกอบด้วย ๒ ภาคการศึกษา และ ๑ ภาคการ

ฝึก ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 ๖.๑ นักเรียนนายร้อยทุกนายต้องศึกษารายวิชาที่กําหนดไว้ ในแนวทางการศึกษา

ของแต่ละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ๖.๒ นักเรียนนายร้อยที่ศึกษาผ่านเกณฑ์ที่ กําหนดครบทุกรายวิชาตลอดปี

การศึกษา และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดจะได้เลื่อนช้ันสูงขึ้น  
 ๖.๓ นักเรียนนายร้อยที่มีผลการศึกษารายวิชาใดไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด สามารถ
ขอปรับอักษรระดับได้ในเวลาที่กําหนด     
 
 ข้อ ๗ การจัดภาคการศึกษา ให้กระทําดังน้ี 
    ๗.๑ ภาคการศึกษา แบ่งเป็น ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ 
โดย  แต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
    ๗.๒ ภาคการฝึก มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ หรือมีช่ัวโมงการฝึก

รวมเทียบเท่า ๘ สัปดาห์ 

 ข้อ ๘ การนับหน่วยกิตให้ยึดถือแนวทางต่อไปน้ี 
    ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาการศึกษาในห้องเรียน ๑  ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
    ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาปฏิบัติ ๒ ถึง ๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
ตลอดภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
    ๘.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลา ๓ ถึง ๖ ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วย

กิต 
    ๘.๔ การนับหน่วยกิตสําหรับภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาน้อยกว่า ๑๕ 
สัปดาห์ ให้นับจํานวนช่ัวโมงตามสัดส่วน โดยยึดถือวิธีการนับหน่วยกิตจากระยะเวลาไม่

น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ เป็นหลัก 
 ข้อ ๙ การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย 
ให้กระทําดังต่อไปน้ี 
    ๙.๑ การกําหนดอักษรระดับและระดับคะแนน ให้ใช้ข้อกําหนดต่อไปน้ี 
    ผลการศึกษา อักษรระดับ ร ะ ดั บ
คะแนน 
     ดีเลิศ  A  ๔.๐ 
     ดีมาก  B+  ๓.๕ 
     ดี  B  ๓.๐ 
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     ค่อนข้างดี  C+  ๒.๕ 
     พอใช้  C  ๒.๐ 
     อ่อน  D+  ๑.๕ 
     อ่อนมาก  D  ๑.๐ 
     ตก  F  ๐.๐ 
     ไม่สมบูรณ์  I 
     ถอนตัว  W 
     ร่วมฟัง  AU 
     ผ่าน  P 
     ไม่ผ่าน  N 
 
    ๙.๒ การคํานวณระดับคะแนนเฉล่ีย ให้ใช้สูตรในการคํานวณ ดังต่อไปน้ี 
    คะแนนคุณภาพ  =  ระดับคะแนน x จํานวนหน่วยกิต 

    ระดับคะแนนเฉล่ีย  =  
ตนวนหน่วยกิผลรวมของจํา

แนนคุณภาพผลรวมของคะ  

 
    ๙.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนน

เฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
    ๙.๔ ระดับคะแนนเฉล่ียประจําปีการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่ง
คํานวณจากทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในปีการศึกษานั้น 
    ๙.๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณ

จากทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาต้ังแต่เริ่มต้นการศึกษาตามหลักสูตร 
 

 
หมวด ๒ 

การจัดการศึกษา 
 

 ข้อ ๑๐ ในด้านการบริหารการศึกษา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหาร

การศึกษาตามระบบและหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ได้มาตรฐาน 
โดยให้ยึดถือแนวทางต่อไปน้ี 
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      ๑๐.๑ จัดแบ่งนักเรียนนายร้อยเพ่ือการฝึก ศึกษา และอบรม ออกเป็น ๕ 
ช้ันปี โดย ในแต่ละช้ันปีให้จัดแบ่งออกเป็นช้ันตอนเรียน ตอนละไม่เกิน ๓๐ นาย 
      ๑๐.๒ การจัดแบ่งช้ันตอนเรียนที่ประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยเกินกว่า 
๓๐  นาย จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมั ติจาก ผู้ บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า 
      ๑๐.๓ การรวมช้ันตอนเรียนหรือแยกช้ันตอนเรียนโดยที่มีนักเรียนนาย

ร้อยเกินกว่า หรือน้อยกว่า ๓๐ นาย  จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้อํานวยการส่วน
การศึกษา  ผู้อํานวยการ          ส่วนวิชาทหาร  หรือ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย

รักษาพระองค์  ที่รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
      ๑๐.๔ การจัดนักเรียนนายร้อยเข้าช้ันเรียนเพ่ือทําการฝึก ศึกษา และ
อบรม จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเวลาที่ได้กําหนดไว้ในตารางการฝึก ศึกษา และ
อบรม ประจําวันอย่างเคร่งครัด 
      ๑๐ .๕ การตรวจโรคประจําวันตามปกติของนักเรียนนายร้อย ให้

ดําเนินการก่อนหรือหลังตารางการฝึก ศึกษา และอบรม ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า 
      ๑๐ .๖ การนํานักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานท่ี 
สมควรกระทําในสัปดาห์การดูงานที่กําหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจําปีของโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
      ๑๐.๗ การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย หรือการนํา

นักเรียน นายร้อยไปร่วมในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่มีผลเสียต่อเวลาการฝึก ศึกษา และอบรม 
ของนักเรียนนายร้อยจะกระทําได้ต่อเมื่อมีความจําเป็นที่สําคัญและเร่งด่วน     ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จัดเวลาการฝึก ศึกษา และอบรมเพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนนายร้อย  
      ๑๐.๘ การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย หรือการนํา

นักเรียน  นายร้อยไปร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ก่อนการสอบประจําภาคการศึกษาหน่ึง

สัปดาห์ และในระหว่างการสอบประจําภาคการศึกษา   จะกระทําได้ต่อเมื่อ   มีความ
จําเป็นที่สําคัญและเร่งด่วน    ให้อยู่ในดุลยพินิจของ  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าและให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดเวลาการฝึก  ศึกษา   และอบรม  เพ่ิมเติม

หรือจัดการสอบ  ให้แก่นักเรียนนายร้อย 



ง - 7 
 

 ข้อ ๑๑ ในด้านการให้การศึกษา ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไป

ตามระบบการศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่กําหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด โดยให้ยึดถือแนวทางต่อไปน้ี 
      ๑๑.๑ จัดเตรียมตําราและอุปกรณ์การสอน รวมทั้งจัดทํากําหนดการสอน 
ตารางสอน ตารางการฝึก ศึกษาและอบรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า    ในส่วนที่รับผิดชอบตลอดภาคการศึกษาทุกรายวิชา ให้แล้วเสร็จก่อน

เปิดภาคการศึกษา 
      ๑๑.๒ การจัดตารางสอนตามปกติสําหรับหน่ึงรายวิชาภาคทฤษฎี 
สมควรจัดไม่เกินวันละหน่ึงคาบ คาบละไม่เกิน ๙๐ นาที และหากต้องใช้เวลาสอนเกินกว่า   
หน่ึงคาบต่อหน่ึงสัปดาห์ ให้เว้นระยะหน่ึงวันเป็นอย่างน้อยสําหรับรายวิชาน้ัน  ยกเว้น
รายวิชาที่มีความจําเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของ  ผู้อํานวยการส่วนการศึกษา ผู้อํานวยการ

ส่วนวิชาทหาร หรือ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ที่รับผิดชอบรายวิชา

น้ัน  
 ข้อ ๑๒ ในด้านการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินการให้นักเรียนนายร้อยเข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรม ตามระบบการศึกษา และ
หลักสูตรของโรงเรียนนายร้อย  พระจุลจอมเกล้าอย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดถือแนวทาง

ต่อไปน้ี 
       ๑๒.๑ ให้นักเรียนนายร้อยทุกนาย เข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรมตรง

ตามเวลาที่กําหนดไว้ในตารางการฝึก ศึกษา และอบรม 
       ๑๒.๒ ให้นักเรียนนายร้อยทุกนายมีช่ัวโมงการฝึก ศึกษา และอบรม 
อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนช่ัวโมงในแต่ละรายวิชาที่ได้กําหนดไว้ในตารางการฝึก 
ศึกษา และอบรม 
       ๑๒.๓ นักเรียนนายร้อยที่มีช่ัวโมงการฝึก ศึกษา และอบรมน้อยกว่า ร้อย
ละ ๘๐ ตามข้อ ๑๒.๒ ไม่มีสิทธิเข้าสอบประจําภาคการศึกษา และให้ได้อักษรระดับ F หรือ 
N ในรายวิชาน้ัน 
       ๑๒.๔ การนับช่ัวโมงการฝึก ศึกษา และอบรม ตามข้อ ๑๒.๒ ให้นับ

ตามจํานวนช่ัวโมงที่นักเรียนนายร้อยได้ฝึก ศึกษา และอบรมจริง ยกเว้น นักเรียนนายร้อย

ที่ขาดการฝึก ศึกษา และอบรม เน่ืองจากไปราชการตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งให้อาจารย์ผู้สอน

ทราบล่วงหน้า กับทั้งประสานงานให้มีการสอนเพ่ิมเติม 
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หมวด ๓ 
การวัดผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๓ การสอบเพ่ือใช้วัดผลการศึกษา ให้ดําเนินการดังน้ี 
       ๑๓.๑ การสอบโดยอาจารย์ เป็นการวัดผลในบางบทเรียน หรือการวัดผล
จากการทําแบบฝึกหัด และ/หรืองานมอบอ่ืนๆ ที่กําหนดขึ้นโดยอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้

นักเรียนนายร้อยมีความพร้อม  ในการศึกษาอยู่ตลอดเวลา คะแนนจากการสอบโดย

อาจารย์ต้องไม่เกินหน่ึงในห้าของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชาน้ัน 
       ๑๓.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา เป็นการวัดผลหลังจากที่ได้ศึกษา  
ตาม  บทเรียนไปได้ระยะเวลาหน่ึง โดยปกติให้มีการสอบระหว่างภาคการศึกษาอย่างน้อย

หน่ึงครั้งในหน่ึงภาคการศึกษา และกําหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชา

น้ัน คะแนนจากการสอบระหว่างภาคการศึกษา ต้องไม่เกินสองในห้าของคะแนนรวมทั้ง

ภาคการศึกษาของรายวิชาน้ัน 
       ๑๓.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา เป็นการวัดผลหลังจากที่ได้

ศึกษาบทเรียน จนจบภาคการศึกษา และกําหนดขึ้นโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการสอน

รายวิชาน้ัน คะแนนจากการสอบประจําภาคการศึกษาต้องไม่ตํ่ากว่าสองในห้าของคะแนน

รวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชาน้ัน 
 ข้อ ๑๔ นักเรียนนายร้อยที่มิได้เข้าสอบตามกําหนด จะต้องเสนอรายงานแจ้ง วัน 
เวลา และรายวิชาที่มิได้เข้าสอบตามกําหนด พร้อมด้วยเหตุผลและหลักฐานประกอบต่อ

อาจารย์ผู้สอนภายในห้าวันทําการ นับต่อจากวันที่สอบวิชาน้ัน  เพ่ือขอรับการอนุมัติให้สอบ

ในวิชาที่มิได้เข้าสอบตามกําหนด มิฉะน้ันจะถือว่า ขาดสอบ และได้รับคะแนนเป็นศูนย์จาก

การสอบคร้ังน้ัน 
 ข้อ ๑๕ การอนุมัติให้นักเรียนนายร้อยที่ไม่ได้เข้าสอบตามกําหนด ได้มีสิทธิ

สอบ ให้กระทําดังน้ี 
   ๑๕.๑ การสอบโดยอาจารย์ พิจารณาอนุมัติให้สอบโดยอาจารย์

ผู้สอนรายวิชาน้ัน 
   ๑๕.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติให้สอบโดย

ผู้อํานวยการกองที่รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
   ๑๕.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติให้สอบโดย

ผู้อํานวยการ  ส่วนการศึกษา ผู้อํานวยการส่วนวิชาทหาร หรือผู้บังคับการกรมนักเรียนนาย

ร้อยรักษาพระองค์ ที่รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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 ข้อ ๑๖ การแจ้งผลการสอบสําหรับการสอบโดยอาจารย์และการสอบระหว่างภาค
การศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งคะแนนให้นักเรียนนายร้อยทราบภายในห้าวันทําการนับ

จากวันสุดท้ายที่สอบ สําหรับการสอบประจําภาคการศึกษา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้ง

คะแนนให้นักเรียนนายร้อยทราบภายในสามวันทําการ นับจากวันสุดท้ายของการสอบ

ประจําภาคการศึกษาน้ัน  หากนักเรียนนายร้อยมีข้อสงสัยใด ๆ  เก่ียวกับผลการ

ตรวจข้อสอบ สามารถขอดูใบตอบปัญหาของตนจากอาจารย์ผู้สอนได้ทันทีที่ได้รับทราบ

คะแนน 
 ข้อ ๑๗ การรายงานผลการสอบ ให้กระทําดังน้ี 
      ๑๗.๑ การสอบโดยอาจารย์ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทําบัญชีรวบรวม

คะแนนจากการสอบโดยอาจารย์ทุกคร้ังเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
      ๑๗.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการ

สอบในรูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย์และการสอบ

ระหว่างภาคการศึกษาที่อยู่จนถึงขณะน้ันทั้งหมดผ่านหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่ไปยังส่วน

การศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียน     นายร้อยรักษาพระองค์ เพ่ือให้นักเรียนนาย

ร้อยได้ทราบสถานภาพการศึกษาของตนเองในรายวิชาน้ัน โดยประกาศให้ทราบ ภายในห้า

วันทําการนับจากวันที่มีการสอบ 
       ๑๗.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการ

สอบในรูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย์ การสอบ
ระหว่างภาคการศึกษา และการสอบประจําภาคการศึกษารวมกันตลอดภาคการศึกษา ผ่าน
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ไปยังส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายร้อยรักษา

พระองค์ เพ่ือส่งต่อไปยังกองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ภายในสามวันทําการนับจากวันสุดท้ายที่มีการสอบ 
       ๑๗.๔ การประกาศผลการสอบในรูปแบบอักษรระดับและระดับคะแนน

เฉลี่ยประจําภาคการศึกษา ให้กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าเป็นผู้ดําเนินการ ภายในสองวันทําการ นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการสอบ

จากส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 
 ข้อ ๑๘ การสอบปรับอักษรระดับ ให้ปฏิบัติดังน้ี 
   ๑๘.๑ นักเรียนนายร้อยที่มีอักษรระดับในรายวิชาที่ตํ่ากว่า C ให้มีสิทธิ

สอบปรับอักษรระดับได้  สองครั้งในหน่ึงปีการศึกษา  
   ๑๘.๒ นักเรียนนายร้อยจะต้องเสนอรายงานถึง   ผู้อํานวยการส่วน

การศึกษา  ผู้อํานวยการส่วนวิชาทหาร  หรือผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษา
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พระองค์  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ระบุวิชาที่ประสงค์จะสอบปรับอักษรระดับตาม

ความสมัครใจ  สําหรับผู้ที่ได้อักษรระดับตํ่ากว่า C และบังคับ  สําหรับผู้ที่ได้รับอักษรระดับ 
F หรือ N 
   ๑๘ .๓ ถ้าผลการสอบปรับอักษรระดับได้ดีขึ้น  ให้ปรับอักษร

ระดับสูงขึ้นจากอักษรระดับเดิมแต่ไม่สูงกว่าอักษรระดับ C ถ้าผลการสอบปรับอักษรระดับ

ไม่ดีขึ้นให้คงสภาพอักษรระดับเดิม 
   ๑๘.๔ สําหรับนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๑ – ๔ การสอบปรับอักษร

ระดับครั้งที่ ๑ ให้ดําเนินการสอนทบทวนและสอบปรับอักษรระดับ ภายใน ๓ สัปดาห์ หลัง

ภาคการศึกษานั้น ๆ 
   ๑๘.๕ สําหรับนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๑ – ๔ การสอบปรับอักษร

ระดับคร้ังที่ ๒  หลังภาคการฝึก มีระยะเวลาประมาณ ๔ สัปดาห์ เป็นช่วงปิดภาค

การศึกษาฤดูร้อน สําหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กําหนดทุกรายวิชา  และ  
สอบผ่านวิชาทหารในภาคการฝึก  หรือเป็นช่วงปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒    สําหรับ

นักเรียนนายร้อยที่มีผล   การศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดทั้งปีการศึกษา  หรือเป็นช่วง

ปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒    สําหรับนักเรียนนายร้อยที่ไม่ผ่านวิชาทหารใน

ภาคการฝึก 
   ๑๘.๖ สําหรับนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๕ การสอบปรับอักษรระดับ

ครั้งที่ ๑ ให้ดําเนินการสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังสอบวิชาน้ันๆ

เสร็จสิ้นแล้ว และในการสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ ให้ดําเนินการสอบภายใน ๒ สัปดาห์ 
หลังสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ ของภาคการศึกษาที่ ๒   
   ๑๘.๗ นักเรียนนายร้อยที่ได้เสนอรายงานขอปรับอักษรระดับไว้แล้ว  
จะต้องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือสอบปรับอักษรระดับ  โดยให้ส่วนการศึกษา  ส่วนวิชาทหาร   
หรือกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  จัดการสอนทบทวนให้ก่อนการสอบปรับอักษร

ระดับ 
 ข้อ ๑๙ การเลื่อนช้ันปีการศึกษา นักเรียนนายร้อยจะได้รับการพิจารณาให้

เลื่อนช้ันปีการศึกษาโดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดดังต่อไปน้ี 
   ๑๙.๑ สอบผ่านทุกรายวิชาที่ได้กําหนดไว้ในแนวทางการศึกษาของ

แต่ละช้ันปีการศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยที่ไม่มีผล

การศึกษารายวิชาใดได้อักษรระดับ F และมีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในช้ันปีต่างๆ ดังน้ี 
   - ช้ันปีที่ ๑  เลื่อนช้ัน  ขึ้นช้ันปีที่ ๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๑.๗๕ ขึ้นไป 
   - ช้ันปีที่ ๒  เลื่อนช้ัน  ขึ้นช้ันปีที่ ๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๑.๘๕ ขึ้นไป 
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   - ช้ันปีที่ ๓  เลื่อนช้ัน  ขึ้นช้ันปีที่ ๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๑.๙๕ ขึ้นไป 
   - ช้ันปีที่ ๔  เลื่อนช้ัน  ขึ้นช้ันปีที่ ๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
 
 
 
    - สําเร็จการศึกษาช้ันปีที่ ๕ ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
   ๑๙.๒ สอบผ่านวิชาทหารในภาคการฝึกที่ได้กําหนดไว้ในแต่ละช้ันปี

การศึกษา โดยมีผลการศึกษาไม่ตํ่ากว่าอักษรระดับ C หรือ P 
   ๑๙.๓ ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินร้อยละ ๖๐ ในแต่ละปี

การศึกษา 
 ข้อ ๒๐  นักเรียนนายร้อยที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑๙ หลังจากสอบ

ปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ แล้ว จะต้องเรียนซ้ําช้ันในปีการศึกษาเดิม และหากเคยเรียนซ้ํา

ช้ันในปีการศึกษาเดิมมาก่อน ให้ถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนนายร้อย 
 ข้อ ๒๑  นักเรียนนายร้อยที่เรียนซ้ํา 
   ๒๑.๑ สามารถของดเรียนซ้ําในรายวิชาที่สอบได้อักษรระดับ B ขึ้น
ไปยกเว้นวิชาทหารในภาคการฝึก 
   ๒๑.๒ ต้องเรียนซ้ําในรายวิชาที่มีอักษรระดับตํ่ากว่า B ทั้งหมด ตาม
ตารางการศึกษาปกติ และให้ถือเสมือนว่ายังมิเคยได้รับการศึกษาในรายวิชาน้ันมาก่อน 
ยกเว้นกรณีตามข้อ ๒๑.๑  และในเวลาว่างที่เหลือให้ส่วนการศึกษา  ส่วนวิชาทหาร และ
กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  จัดการสอนในรายวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม 
   ๒๑.๓ ในแต่ละภาคการศึกษา ต้องเข้ารับการศึกษาในรายวิชาที่เปิด

ทําการสอนใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒๑.๔ ต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามในทุกภาคการฝึกตามระยะเวลาที่

กําหนด สําหรับวิชาที่จะทําการฝึก ในส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
กําหนดให้เหมาะสมตามหลักสูตรของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 ข้อ ๒๒ การศึกษาไม่สมบูรณ์ นักเรียนนายร้อยที่มีผลการศึกษาไม่สมบูรณ์

ในบางรายวิชาเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย ให้บันทึกผลการศึกษารายวิชาน้ันๆ ด้วยอักษรระดับ I 
และดําเนินการทําให้การศึกษาสมบูรณ์ พร้อมทั้งเปลี่ยนอักษรระดับ I เป็นอักษรระดับอ่ืน

ตามความสามารถ ก่อนการพิจารณาให้เลื่อนช้ันปีการศึกษา หากไม่สามารถดําเนินการได้
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ทันให้ใช้คะแนนที่มีอยู่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเปลี่ยนอักษรระดับ I เป็นอักษรระดับอ่ืน

ตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๒๓ การพักการศึกษา นักเรียนนายร้อยที่เจ็บป่วยไม่สามารถศึกษาตลอดปี

การศึกษา และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอนุมัติให้พักการศึกษาได้ ให้

บันทึกผลการศึกษาทุกรายวิชาในปีการศึกษานั้น ด้วยอักษรระดับ W และให้ถือเสมือนว่า

ยังมิได้ศึกษารายวิชาน้ันๆ 
 
 
 
 
 

หมวด ๔ 
การบันทึกผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๔ การบันทึกผลการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้กระทําเป็น ๒ 
ลักษณะ ดังน้ี 
   ๒๔.๑ การบันทึกผลการศึกษาคร้ังแรก เป็นการบันทึกผลการศึกษา

ที่นักเรียน  นายร้อยได้รับก่อนสอบปรับอักษรระดับ 
   ๒๔.๒ การบันทึกผลการศึกษาคร้ังสุดท้าย เป็นการบันทึกผล

การศึกษาที่นักเรียน  นายร้อยได้รับหลังการสอบปรับอักษรระดับ 
 ข้อ ๒๕ ผลการศึกษาในข้อ ๒๔.๑ ให้ใช้ในการพิจารณาเพ่ือสิทธิต่าง ๆ เช่น 
การจัดตอนเรียน  การให้รางวัล การแต่งต้ังหัวหน้าตอน  การไปศึกษาต่อต่างประเทศ  การ
เลือกสาขาวิชาเรียน  การแต่งต้ังนักเรียนผู้บังคับบัญชาตลอดจนการเลือกเหล่าและการ

เลือกที่อยู่  เป็นต้น 
 ข้อ ๒๖ ผลการศึกษาในข้อ ๒๔.๒ ให้ใช้สําหรับการรับรองผลการศึกษาเป็น

ทางการสําหรับนักเรียนนายร้อย เพ่ือสิทธิในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
 ข้อ ๒๗ การจัดลําดับที่เพ่ือสิทธิต่างๆ ในข้อ ๒๕ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามลําดับ

ดังน้ี 
   ๒๗.๑ ให้จัดผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย (ประจําภาคการศึกษา ประจําปี
การศึกษา หรือสะสมแล้วแต่กรณี) สูงกว่าเป็นลําดับก่อนผู้ที่มีระดับคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า 
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   ๒๗.๒ ถ้ามีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ให้จัดผู้ที่ได้รับอักษรระดับ A ที่

มีหน่วยกิต รวมมากกว่า ไว้ในลําดับก่อนผู้ที่ได้รับอักษรระดับ A ที่มีหน่วยกิตรวมน้อยกว่า 
   ๒๗.๓ ถ้าได้รับอักษรระดับ A ที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดผู้ที่ได้รับ

อักษรระดับ B+ ที่มีหน่วยกิตรวมมากกว่า ไว้ในลําดับก่อนผู้ที่ได้รับอักษรระดับ B+ ที่มี

หน่วยกิตรวมน้อยกว่า และให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันน้ีตามลําดับจนถึงอักษรระดับ D 
   ๒๗.๔ ถ้าได้รับอักษรระดับ D ที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดผู้ได้รับ

อักษรระดับ F ที่ มีหน่วยกิตรวมน้อยกว่า ไว้ในลําดับก่อนผู้ที่ได้รับอักษรระดับ F ที่มีหน่วย

กิตรวมมากกว่า 
   ๒๗.๕ ถ้าได้รับอักษรระดับ F ที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดไว้ใน

ลําดับเดียวกัน 
   ๒๗.๖ ถ้ามีผู้ที่อยู่ในลําดับเดียวกัน ให้เว้นที่ในลําดับต่อไปไว้ เท่ากับ

จํานวนผู้ที่อยู่ในลําดับเดียวกัน แล้วเรียงลําดับที่ใหม่ โดยพิจารณาจากคะแนนความ

ประพฤติและคะแนนความเหมาะสมตามลําดับ 
 
 
 
 

หมวด ๕ 
การให้รางวัลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๘ นักเรียนนายร้อยจะได้รับรางวัลการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จะต้อง
ฝึกและศึกษาครบทุกวิชาตามแนวทางการศึกษาของแต่ละปีการศึกษาในหลักสูตรของ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดช้ันที่ ๑ 
สถานหนัก หรือไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑ ใน ๔ ของคะแนนเต็ม  ในความผิด

ช้ัน ๒ หรือ ๓  ในปีการศึกษานั้น   ตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ว่าด้วย
การตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์นักเรียนนายร้อย  โดยให้มีรางวัลการศึกษา 
๒ ประเภท ได้แก่  รางวัลการศึกษาทางวิชาการ  และรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร  และ
มีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
   ๒๘.๑ รางวัลการศึกษาทางวิชาการ 
    ๒๘.๑.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ  เป็นเหรียญทองคําสําหรับ

นักเรียนตนายร้อยช้ันปีที่ ๑ ที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปีการศึกษาสูงสุด  โดยมี
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ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปีการศึกษาต้ังแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป  และไม่มีรายวิชาใดได้อักษร

ระดับตํ่ากว่า C 
    ๒๘ .๑ .๒ รางวัลการศึกษาดีมาก  เป็นเหรียญเงินสําหรับ

นักเรียนนายร้อย ช้ันปีที่ ๑  ที่สอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียประจําปีการศึกษาตั้งแต่ ๓.๖๐  
ขึ้นไป  และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับตํ่ากว่า C 
    ๒๘.๑.๓ รางวัลการศึกษาดี  เป็นเหรียญทอดงแดงสําหรับ

นักเรียนนายร้อย  ช้ันปีที่ ๑  ที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปีการศึกษาตั้งแต่ ๓.๔๐  
ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับตํ่ากว่า C 
    ๒๘.๑.๔ รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา   เป็นเหรียญ

ทองคําในสาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปีการศึกษา

สูงสุดในสาขา  โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปีการศึกษา  ต้ังแต่ ๓.๗๕  ขึ้นไป  ระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐  และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับตํ่ากว่า C ในปี

การศึกษานั้น 
    ๒๘.๑.๕ รางวัลการศึกษาดีมากเฉพาะสาขาวิชา  เป็นเหรียญ

เงินในสาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปีการศึกษา

ต้ังแต่  ๓.๖๐  ขึ้นไป  ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า  ๓.๓๐  และไม่มีรายวิชาใดได้
อักษรระดับตํ่ากว่า C ในปีการศึกษานั้น 
    ๒๘.๑.๖ รางวัลการศึกษาดีเฉพาะสาขาวิชา   เป็นเหรียญ

ทองแดงในสาขาวิชาสําหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปีการศึกษา

ต้ังแต่ ๓.๔๐  ขึ้นไป ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า ๓.๑๐  และไม่มี่รายวิชาใดได้อักษร

ระดับตํ่ากว่า C  ในปีการศึกษานั้น  
 
   ๒๘.๒ รางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร 
    ๒๘.๒.๑ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเลิศเป็นเหรียญรางวัล

สําหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําปีการศึกษาตั้งแต่  ๓.๙๐  
ขึ้นไป  แต่ไม่ถึง ๓.๙๐ และผ่านเกณฑ์การทดสอบทางทหารตามที่ส่วนวิชาทหาร โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้ากําหนด  
    ๒๘.๒.๒ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีมากเป็นเหรียญรางวัล

สําหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจําปีการศึกษาต้ังแต่ 
๓.๘๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๓.๙๐ และผ่านเกณฑ์การทดสอบทางทหารตามท่ีส่วนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากําหนด 
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    ๒๘ .๒ .๓ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเป็นเหรียญรางวัล

สําหรับนักเรียน  นายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียวิชาทหารประจําปีการศึกษาต้ังแต่ 
๓.๗๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๓.๘๐ และผ่านเกณฑ์การทดสอบทางทหารตามท่ีส่วนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากําหนด 
 ข้อ ๒๙ นักเรียนนายร้อยที่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเมื่อสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตรการศึกษา ต้องไม่เรียนซ้ําช้ัน  รวมทั้งไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติใน

ความผิดช้ันที่ ๑ สถานหนัก  หรือไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน  ๑ ใน  ๔   ของ
คะแนนเต็ม    ในความผิดช้ันที่ ๒ หรือ ๓  ในปีการศึกษานั้น  ตามระเบียบโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า  ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์นักเรียนนาย

ร้อย  โดยมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
   ๒๙.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  สําหรับนักเรียนนายร้อยที่

สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ต้ังแต่ ๓.๗๐ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับตํ่า

กว่า C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
   ๒๙.๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  สําหรับนักเรียนนายร้อยที่

สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ต้ังแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป  แต่ไม่ถึง ๓.๗๐ และไม่มีรายวิชาใด
ได้อักษรระดับตํ่ากว่า C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
 ข้อ ๓๐  นักเรียนนายร้อยที่จะได้รางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา   
ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดช้ันที่ ๑ สถานหนัก หรือไม่ถูกตัดคะแนน

ความประพฤติเกิน ๑ ใน ๔ ของคะแนนเต็ม ในความผิดช้ัน ๒  หรือ ๓ ในทุกปีการศึกษา 
ตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและ

การลงทัณฑ์สําหรับนักเรียนนายร้อย  และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปน้ี 
   ๓๐.๑ รางวัลการศึกษาสําหรับผู้ที่มีผลการศึกษาวิชาทหารเป็น

อันดับ  ๑  ตลอดหลักสูตรการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
   ๓๐.๒ รางวัลการศึกษาสําหรับผู้ที่มีผลการศึกษาเป็นอันดับ ๑  ของ
แต่ละสาขาวิชาตลอดหลักสูตรการศึกษา  ได้รับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
    

 
หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 
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 ข้อ ๓๑ หากมีปัญหาเก่ียวกับการตีความตามระเบียบน้ี ให้ใช้มติของสภา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
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คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ผนวก   ฉ 
การเปรียบเทียบหลกัสตูรเดิม 

และหลกัสตูรปรบัปรงุ 
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 การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตรเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 

(5 ปี) 

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

(5 ปี) 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 203 หน่วยกิต 176 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
     1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
     1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา 
     1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นํา

47 หน่วยกิต

  7 หน่วยกิต 
  4 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
10 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต

    45 หน่วยกิต

  8 หน่วยกิต 
  4 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
  9 หน่วยกิต 

  9 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
     วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
     2.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ 
          วิทยาศาสตร์ 
     2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
     วิชาเฉพาะด้าน  
     2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
     2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
     2.5 กลุ่มวิชาทหาร 

150 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต 
 
40 หน่วยกิต 
 
38 หน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต 
45 หน่วยกิต

125 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต 
 
34 หน่วยกิต 
 
32 หน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต 
32 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

2. การเปลี่ยนแปลง รหสัวิชา หน่วยกิต และคาํอธบิายรายวิชา 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปล่ียนแปลง
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปล่ียนแปลง 
- SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

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

- SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 

- SS 5004 กฎหมายทหารและกฏหมายท่ี

จําเป็นในการรับราชการทหาร (Military 
Law and Essential Law in Military 
Service) 
2 (2-0-4) 

- SS 4004 กฎหมายทหารและกฏหมายท่ี

จําเป็นในการรับราชการทหาร (Military 
Law and Essential Law in Military 
Service) 
3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา 
หน่วยกิต และ
คําอธิบายรายวิชา 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
- ไม่มี - ไม่มี
1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  
- LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1)  
2 (2-0-4) 

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 



ฉ-5 

 

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปล่ียนแปลง
- LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)  
1 (1-1-3) 

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา

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

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา

1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นํา  
- PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น 
(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4)

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปล่ียนแปลง 
  
- PC 3201 วิชาการนําทหาร (Military 
Leadership) 2 (2-0-4) 

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

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

- PC 4103 วิชาจิตวิทยาการปกครองทาง

ทหาร (Military Psychology and 
Administration)  1 (1-0-2)

เปลี่ยนชื่อวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
- PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต์ (Applied 
Psychology) 1 (1-0-2) 

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา 
 
 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ:   

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

การเปลี่ยนแปลง 

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2.1.1 วิชาคณิตศาสตร์ 2.1.1 วิชาคณิตศาสตร์

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

2.1.2 เคมี 2.1.2 เคมี

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

- CH 1001 เคมีท่ัวไป

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

รายวิชา

2.1.3 ฟิสิกส์ 2.1.3 ฟิสิกส์

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 
ปี) 

การเปลี่ยนแปลง

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

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

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา และวิชา
พ้ืนฐานบังคับ

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

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

เปลี่ยนวิชาพ้ืนฐาน

บังคับ 
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2558 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปลี่ยนแปลง 
2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม

- CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing) 3 (2-2-5)            

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

เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- CS 1201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      
(Computer Programming) 3 (3-0-6)       

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ME 3102 กลศาสตร์วิศวกรรม 2   
(Engineering Mechanics 2) 3 (3-0-6)     

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- MA 3004 สมการเชิงอนุพันธ์ 
(Differential Equation) 3 (3-0-6) 

- MA 2004 สมการเชิงอนุพันธ์  
(Differential Equation) 3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา และ
คําอธิบายรายวิชา 

- ME 3001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mathematics) 3 (3-0-6)        

- ME 5001 คณิตศาสตร์สําหรับวิศวกร

เคร่ืองกล (Mathematics for Mechanical 
Engineer) 
  3 (3-0-6) 

เปลี่ยนชื่อวิชา รหัส

วิชา คําอธิบายรายวิชา 
และ กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมไปเป็นเป็น

กลุ่มวิชาเลือก 
- ME 4002 วิธีการคํานวณเชิงตัวเลข   
(Numerical Methods) 3 (3-0-6) 

-ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

- ME 4201 กลศาสตร์ของไหล       
(Fluid Mechanics) 3 (3-0-6)                 

- ME 3201 กลศาสตร์ของไหล             
  (Fluid Mechanics) 3 (3-0-6)                    

เปลี่ยนรหัสวิชา 

2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

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

- ME 3601 เทคโนโลยียานยนต์          
(Automotive Technology) 3 (2-2-5)          

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ME 3105 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 1  
(Machine Design 1) 3 (3-0-6)               

- ME 3105 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 
(Machine Design ) 3 (3-0-6)                    

เปลี่ยนชื่อวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 
- ME 4106 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2         
(Machine Design 2) 3 (3-0-6)               

- ME4106 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ   
(Computer Aided Design) 3 (3-0-6)           

เปลี่ยนชื่อวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 
- ME 4401 วิศวกรรมการผลิตพลังงาน  
(Power Plant Engineering) 3 (3-0-6)      

- ME 5401 วิศวกรรมการผลิตพลังงาน   
(Power Plant Engineering) 3 (3-0-6)         

เปลี่ยนรหัสวิชา 
และเปลี่ยนกลุ่มวิชา

จากวิชาบงัคับทาง
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หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2558 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปลี่ยนแปลง
วิศวกรรมเป็นวิชา

เลือก 
- ME 4107 กลศาสตร์การสั่นสะเทือน   
(Mechanical Vibration) 3 (3-0-6)            

- ME 3107 กลศาสตร์การสั่นสะเทือน   
(Mechanical Vibration) 3 (3-0-6)               

เปลี่ยนรหัสวิชาและ

คําอธิบายรายวิชา 

- ME 4302 การถ่ายเทความร้อน     
  (Heat Transfer) 3 (3-0-6)                    

- ME 4302 การถ่ายเทความร้อน        
(Heat Transfer) 3 (3-0-6)                       

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชา

 - ME 4701 การควบคุมอัตโนมัติ    
  (Automatic Control) 3 (3-0-6)              

- ME 4701 การควบคุมอัตโนมัติ         
  (Automatic Control) 3 (3-0-6)                

เปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชาและวิชา

พ้ืนฐาน

- ME 5304การปรับอากาศและการระบาย

อากาศ (Air Conditioning and Ventilation) 
3 (3-0-6) 

- ME 4304 การปรับอากาศและการระบาย

อากาศ (Air Conditioning and Ventilation)  
3 (3-0-6)                

เปลี่ยนรหัสวิชา
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กลุ่มวิชาเลือก 

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปลี่ยนแปลง 
2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
กลุ่มวิชาการคํานวณเชิงตัวเลขประยุกต์ 
- ME 3001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม   
 (Engineering Mathematics) 3 (3-0-6)      

- ME 5001 คณิตศาสตร์สําหรับ วิศวกร
เคร่ืองกล (Mathematics for Mechanical 
Engineer) 
3 (3-0-6)                                            

เปลี่ยนชื่อวิชา รหัส

และคําอธิบาย

รายวิชา 

- ME 5003 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์

เบื้องต้น       
  (Introduction to Finite Element 
Method)  
3 (3-0-6)                                                 

- ME 5002 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น    
(Introduction to Finite Element 
Method) 
3 (3-0-6)                                 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ME 5004 การคํานวณเชิงตัวเลข 
ทางพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น  
(Introduction to Computational Fluid 
Dynamics) 3 (3-0-6)                             

- ME 5003 การคํานวณเชิงตัวเลข   
 ทางพลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น           
(Introduction to Computational Fluid 
Dynamics) 3 (3-0-6)

เปลี่ยนรหัสวิชา 

กลุ่มวิชากลศาสตร์ของแข็งประยุกต์  

- ไม่มี - ME3103  พ้ืนฐานกลศาสตร์วิศวกรรม   
  (Fundamental of Engineering 
Mechanics) 3 (3-0-6) 

 
เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
- ไม่มี - ME 5602 ยานยนต์เบื้องต้น   

  (Basic Automotive) 3 (2-2-5)               
เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
-ไม่มี 

 
- ME 2801 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับวิศวกรรมเคร่ืองกล     
(Engineering Mechanical Laboratory)  
1 (0-2-1)                                         

 
เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตร พ.ศ. 2563  การเปลี่ยนแปลง
2.5 กลุ่มวิชาทหาร

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

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

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา

- MS 1003 บุคคลทําการรบและยุทธวิธีข้ัน

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 1006 ป้อมสนาม, เคร่ืองกีดขวาง, การ
พราง และวัตถุระเบิดและการทําลาย (Field 
Fortifications, Obstacle, Camouflage and 
Explosives and Demolitions) 1(1-0-2)       

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 2001 อาวุธประจําหน่วย หลักยิงและ

ตรวจการณ์ (Infantry unit Weapons and 
Fire Control) 2 (2-1-5) 

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา

- MS 2002 การใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหาร

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา

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

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

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  หลักสูตร พ.ศ. 2563 การเปลี่ยนแปลง 
- MS 2005 ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วย

กิต และคําอธิบาย

รายวิชา 
- MS 3006 การส่ือสารทางยุทธวิธี (Tactical 
Communications) 1(1-0-2) 
 

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

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วย

กิต และคําอธิบาย

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 4004 การเขียน และบรรยายสรุปทาง

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

เพ่ิมรายวิชา 

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

เพ่ิมรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตร พ.ศ. 2563  การเปลี่ยนแปลง
- MS 5001 การส่งกําลังบาํรุง (Logistics)  
2 (2-1-5) 

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 5003 ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิ

กําลังพล 1(1-0-2)
- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 5004 การศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีกองทัพ

ภาค(The Functional Practices in Army 
Area)  

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

- MS 5005 ความรู้พ้ืนฐานของเหล่าท่ีเลือกรับ

ราชการ (The Fundamental of Army 
Corps) 

- ไม่มี ยกเลิกรายวิชา 

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

เพ่ิมรายวิชา 

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

เพ่ิมรายวิชา 

- ไม่มี - MS 5011 วิชาทหาร 11
(Military Science 11) 2 สัปดาห์

เพ่ิมรายวิชา
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3. การเปลี่ยนแปลงคาํอธบิายรายวิชา 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558  หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
- SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 
(Principles of Jurisprudence) 3 (3-0-6) 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภท และ
ศักด์ิของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การบังคับใช้

และการยกเลิกกฎหมาย ความจําเป็นและประโยชน์ของ

การเรียนกฎหมาย ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบ

ศาลของไทย หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีสําคัญของกฎหมาย

แพ่ง กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป และกฎหมายอาญาภา

ความผิดเฉพาะมาตราท่ีสําคัญ รวมถึงศึกษากฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา 
ลักษณะจับ ขัง จําคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว 

- SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป 
(Principles of Jurisprudence) 3 (3-0-6) 
ความหมาย ลักษณะ ระบบ ท่ีมา ประเภท ลําดับศักด์ิของ

กฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การยกเลิก

กฎหมาย ความจําเป็นและประโยชน์ของการเรียน

กฎหมาย ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย หลักกฎหมาย

ท่ัวไปเฉพาะมาตราท่ีสําคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญาภาคท่ัวไปและภาคความผิด กฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ว่าด้วยลักษณะหมายเรียกและ

หมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จําคุกค้น ปล่อยชั่วคราว และ
กฎหมายท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

- SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political 
Science) 2 (2-0-4) 
การเรียนการสอนนี้เป็นพ้ืนฐานว่าด้วย เร่ืองของการเมือง
การปกครองรัฐโดยศึกษาเร่ืองของรัฐอันได้แก่ การรับรอง

รัฐ ประเภทของรัฐ อํานาจรัฐ และศึกษาเร่ืองของระบบ

การเมืองในฐานะท่ีเป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซ่ึงมี
หน้าท่ีในการท่ีจะนําสังคมให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ศึกษา

หน้าท่ีของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ 

- SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political 
Science)  2 (2-0-4) 
การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเร่ืองของรัฐ อันได้แก่ 
การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อํานาจรัฐ ลัทธิการ

ปกครอง ศึกษาหน้าท่ีของสถาบันทางการเมืองต่างๆ และ
ศึกษาเร่ืองของระบบการเมืองในฐานะท่ีเป็นระบบย่อย

ของระบบสังคม ซ่ึงมีหน้าท่ีในการท่ีจะนําสังคมให้บรรลุ

เป้าหมายที่ต้ังไว้

- SS 5004 กฎหมายทหารและกฏหมายท่ีจําเป็นในการ

รับราชการทหาร (Military Law and Essential Law in 
Military Service)  2 (2-0-4) 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร 
พระราชบัญญั ติ ว่ า ด้วย วินั ยทหาร   กฎอัยการศึก  
พระราชบัญญั ติความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร กฎการใช้กําลัง และ

กฎหมายท่ีจําเป็นในการรับราชการทหาร  เช่น พระราช

กําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุก เฉิน 
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยุติธรรม  กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายเกี่ยวกับเด็กสตรี

- SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายท่ีจําเป็นในการ

รับราชการทหาร (Military Law and Essential Law in 
Military Service) 3 (3-0-6) 
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร

พระราชบัญญั ติ ว่ า ด้ วย วินั ยทหาร  กฎ อัยการศึ ก 
พระราชบัญญัติความม่ันคงภายในราชอาณาจักร พระ

ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และศึกษาหลัก

กฎหมายท่ีเป็นสาระสําคัญท่ีจําเป็นในการรับราชการ

ทหาร เช่น หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด ป่าไม้ คดี
พิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับ

คดีทุจริตมิชอบในวงราชการ ซ่ึงอยู่ในอํานาจของการ
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และการค้ามนุษย์ กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ พระราชบัญญัติ

ตรวจคนเข้าเมือง  คดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายปกครอง พระราชบัญญัติ

รับราชการทหาร พ.ศ.2497 พระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 พระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ .2551 และพระราช

กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าท่ีของส่ว

ราชการกลาโหม 

พิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติตรวจคน

เข้าเมือง หลักกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน หลัก

กฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและหลัก

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ัวไป หลักกฎหมายปกครองท่ัวไป 
 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- -
1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
- -
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
- TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  
(Technology for Everyday Life) 3 (3-0-6) 
ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน ในเรื่องต่าง 
ๆ  ไ ด้แก่  การจั ดการทรัพยากร นํ้ า  การใช้และจัด

การพลังงานท่ี มีประสิทธิภาพ  อาหารและสุขภาพ 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 
เทคโนโลยีรีไซเคิล การสื่อสาร การรับ - ส่งข้อมูล การ
รักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ การขนส่ง การจัดการขนส่งท่ี

มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีของวัสดุทางวิศวกรรม เช่น 
คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการ

สํารวจระยะไกล (RS) และระบบกําหนดตําแหน่งบนพ้ืน

โลก (GPS) 

- TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  
(Technology for Everyday Life)  3 (3-0-6)     
ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันเบื้องต้น 
ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตน้ําประปาและการบําบดัน้ําเสีย 
การจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุทางวิศวกรรม 
เช่น คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีรีไซเคิล 
เทคโนโลยียานยนต์และการขนส่ง ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล (RS) 
และระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก (GPS) 

1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา 
- PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1)   
1 (0-2-1)  
ว่ายน้ํา 1 (Swimming 1) ศึกษาประวัติความเป็นมา ฝึก
ทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ํา ความรู้ ความเข้าใจ และ

- PE 1001 พลศึกษา 1(Physical Education 1) 
1 (0-2-1)  
ว่ายน้ํา 1 (Swimming 1) ประวัติความเป็นมา การอบอุ่น

ร่างกาย การขึ้นลงจากสระ การฝึกดําน้ําและเป่าอากาศ   



ฉ-16 

 

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558  หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
เทคนิคของการว่ายน้ําแบบต่าง ๆ เรียนรู้เทคนิค การสอน 
และหลักการฝึกว่ายน้ํา กติกาว่ายน้ําและการจัดการ
แข่งขัน และการนําความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและ

ชีวิตประจําวัน 
กรีฑา (Athletics) ศึกษาประวัติ ประโยชน์ของกรีฑา 
การฝึกทักษะพ้ืนฐาน และเทคนิคของกรีฑา ท้ังประเภทลู่ 
ประเภทลาน กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน 
หลักการ การฝึกทักษะและเทคนิค การวิ่งบนถนน เดิน 
ว่ิงข้ามทุ่ง ว่ิงภูเขา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของ

กรีฑาแต่ละประเภท การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา 
ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยใน

การเล่นกรีฑา การนําความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและ

ชีวิตประจําวัน 

ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายน้ําฟรี

สไตล ์  ว่ายน้ําท่าฟรีสไตล์ระยะสั้น  การลอยตัว การ
กระโดดน้ํา การทรงตัวในนํ้า   
กรีฑา 1 (Athletics 1 ) ประวัติความเป็นมา ประโยชน์

ของ 
กรีฑา กติกา ระเบียบมารยาทในการแข่งขัน  การอบอุ่น

ร่างกาย  การวิ่งระยะสั้น  การวิ่งผลัด  ว่ิงระยะกลาง   
ระยะไกล   การว่ิงข้ามร้ัว   
ยิมนาสติก 1  (Gymnastics 1 ) ประวัติความเป็นมา 
ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก การอบอุ่นร่างกาย ม้วน
หน้า ม้วนหลัง พุ่งม้วน ท่าลังกาหน้า ท่าราวดอฟ   
  
มวยไทย 1  (Muaythai 1 ) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬา

มวยไทย  การอบอุ่นร่างกาย กระโดดเชือก  การยืนมวย  
จรดมวย การเคลื่อนท่ี การใช้หมัด การใช้ศอก การใช้เข่า  

- PE 1002 พลศึกษา 2   (Physical Education 2)  
1 (0-2-1)  
       ยิมนาสติก  (Gymnastics) ประวัติ ประโยชน์ของ

กีฬายิมนาสติก ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก 
ฝึกปฏิบัติทักษะการเล่นยิมนาสติกให้มีความชํานาญ การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์  ระเบียบมารยาทในการ

ฝึก และความปลอดภัยในการเล่นกีฬายิมนาสติก ปลูกฝัง

ทัศนคติท่ีดี และการนําความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหาร

และชีวิตประจําวัน 
       มวยไทย  (Muaythai) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬา

มวยไทย ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยใน

การเล่นกีฬามวยไทย การนําความรู้ไปปรับใช้ในหน่วย

ทหารและชีวิตประจําวัน 
       ฟันดาบ (Fencing) ประวัติความเป็นมาของกีฬา

ฟันดาบ ฝึกทักษะพื้นฐานการทรงตัว การเคล่ือนไหวใน

แบบต่างๆ เทคนิคการเล่นเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการ

- PE 1002 พลศึกษา 2 (Physical Education 2)  
1 (0-2-1)  
ว่ายน้ํา 2 (Swimming 2 ) ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและ
การใช้แขนในท่าว่ายกบ  ว่ายน้ําท่ากบระยะสั้น  การ
ลอยตัว การกระโดดน้ํา การทรงตัวในนํ้า  
กรีฑา 2 (Athletics 2 ) กติกา ระเบียบประเภทลาน    
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาประเภทลาน  
การทุ่มน้ําหนัก  การขว้างจักร การพุ่งแหลน  กระโดด
ไกล  กระโดดสูง  และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา 
การเก็บรักษาอุปกรณ์  
ยิมนาสติก 2  (Gymnastics 2 )  การเคลื่อนท่ีข้ามเคร่ือง

กีดขวาง  อุปกรณ์แทมโปลีน บาร์คู่ แท่นกระโดด ห่วงคู่ 
มวยไทย 2  (Muaythai 2 ) การอบอุ่นร่างกาย  การรุก  
การรับและป้องกัน  การป้องกันพร้อมโต้ตอบ   การต่อสู้
บนเวที 
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แข่งขัน การตัดสินและการนําไปประยุกต์ใช้ในการทหาร

ได้อย่างถูกต้อง

- PE 2003 พลศึกษา 3   (Physical Education 3) 
1 (0-2-1)  
       ว่ายน้ํา 2 (Swimming 2) การช่วยชีวิตและความ
ปลอดภัยทางน้ํา (Life Saving and Water Safety) 
ความสําคัญ ประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความ

ปลอดภัยทางน้ํา ทักษะการช่วยชีวิตและความปลอดภัย

ทางนํ้า ข้อควรระวังในการเล่นน้ํา หรือกิจกรรมทางน้ํา 
การผายปอดและกระตุ้นหัวใจ การเก็บรักษาอุปกรณ์ ฝึก
ดํานํ้า (Scuba Diving) ประโยชน์ของดําน้ํา ฝึกทักษะ

และเทคนิคของดําน้ํา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แข่งขัน และความปลอดภัยในการดําน้ํา และการนํา
ความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจําวัน 
       กอล์ฟ1 (Golf1) ประวัติความเป็นมา ทักษะพ้ืนฐาน 
เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา 
มารยาทในการเล่นกอล์ฟ วงสวิง การนําความรู้ไปปรับใช้

ในชีวิตประจําวัน 
       ลีลาศ (Social Dance) ศึกษาประวัติความเป็นมา

ของกีฬาลีลาศ กติกามารยาทในการลีลาศ การจับคู่ 
ทักษะพ้ืนฐานการลีลาศประเภท บอลลูม ลาตินอเมริกัน 
และการลีลาศแบบอ่ืนๆ รูปแบบการนํา การตามในการ
ลีลาศ และการนําไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่าง

ถูกต้อง 
 

- PE 2003 พลศึกษา 3(Physical Education 3) 
1 (0-2-1)             
ว่ายน้ํา 3 (Swimming 3 )  การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการ
หายใจ  การใช้ขาและการใช้แขนว่ายน้ําท่ากรรเชียง   
ว่ายน้ําท่ากรรเชียงระยะสั้น การลอยตัว  การทรงตัวใน

น้ํา   
รักบี้ฟุตบอล 1  (Rugby Football 1 ) ประวัติความ

เป็นมาของกีฬารักบี้ฟุตบอล  กฎกติกาการแข่งขัน และ
การตัดสิน   การอบอุ่นร่างกาย   การรับ-ส่งลูก   การ
แทคเกิ้ล   การวิ่งหลบหลีก  การฟอล การไดร์   การล้วง
ลูกบอล  
มวยสากล 1 (Boxing 1 ) ประวัติกีฬามวยสากล  การ
อบอุ่นร่างกาย   การยืนมวย  การ์ด   ฟุตเวิร์ค  การ
เคลื่อนท่ี  หมัดตรง  หมัดฮุค  หมัดอัปเปอร์คัต    
ฟุตบอล 1 (Football 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬา

ฟุตบอล  การเดาะบอล การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน  
เตะหลังเท้า  การหยุดบอล  การครองบอล  การเลี้ยง
บอล  การเล่นลูกด้วยศรีษะ   
 

- PE 2004 พลศึกษา 4   (Physical Education 4)  
1 (0-2-1)  
       มวยสากล (Boxing) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬา

มวยสากล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยสากล การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยสากล และการนําความรู้ไป
ปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจําวัน 

- PE 2004 พลศึกษา 4 (Physical Education 4)  
1 (0-2-1)  
ว่ายน้ํา 4 (Swimming 4 )  การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการ
หายใจ  การใช้ขาและการใช้แขนว่ายน้ําท่าผีเสื้อ  การใช้
ขาและการใช้แขนว่ายน้ําท่าผีเสื้อ   ว่ายน้ําท่าผีเสื้อระยะ

สั้น   
รักบี้ฟุตบอล 2  (Rugby Football 2 )  การเสริมสร้าง
ร่างกายกีฬารักบี้ฟุตบอล  การเตะลูกรักบี้  การเล่น
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       ยูโด/ไอคิโด (Judo/Aikido) ประวัติ ประโยชน์ของ

กีฬายูโด/ไอคิโด ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายูโด/ไอคิ
โด การล้มหน้าล้มหลัง การหมุนตัวทําให้คู่ต่อสู้เสียหลัก 
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ 
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬายูโด/ไอคิโด การนําความรู้ไป
ปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจําวัน 
       อาวุธโบราณ (Club and Sword) ประวัติความ

เป็นมาของอาวุธโบราณชาติไทย เพ่ือให้เห็นคุณค่าและ

ปลูกฝังจิตสํานึกถึงบรรพบุรุษไทย ทักษะพื้นฐานการใช้

อาวุธโบราณของไทย ฝึกทักษะการทรงตัว การคลื่อนไหว 
และการต่อสู้ประกอบอาวุธต่างๆ เช่น กระบี่ กระบอง 
พลอง มีดสั้น ไม้สั้น และการนําไปประยุกต์ใช้ใน

การทหารได้อย่างถูกต้อง 
 

แบบลัค-มอล   แถวทุ่ม   สกรัม  การเล่นทีม   วิธีการ
เล่นเกมรุก   เกมรับ   การแข่งขัน 
มวยสากล 2 (Boxing 2 ) กติกา ระเบียบ มารยาทในการ

แข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยสากล   
การอบอุ่นร่างกาย  การจัดระยะการชก  การรุก  การ
โจมตี   การป้องกัน  การตอบโต้  การต่อสู้บนเวที 
ฟุตบอล 2 (Football 2 ) กติกา  กรรมการตัดสิน  การ
เล่นในตําแหน่งต่างๆ   การทําประตู  การเล่นทีม  การ
แข่งขัน 

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

กีฬาฟุตบอล ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเล่นฟุตบอล กติกา
เบื้องต้น สร้างและปลูกฝังทัศนคติท่ีดี ศึกษาหลักการและ

วิธีการเล่นฟุตบอล และการตัดสินเบื้องต้น ตลอดจน การ
ปลูกฝังทัศนคติท่ีดี การนําความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหาร

และชีวิตประจําวัน 
       บาสเกตบอล (Basketball) ศึกษาประวัติความ

เป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเล่น

บาสเกตบอล กติกาเบื้องต้น ศึกษาหลักการและวิธีการ

เล่นบาสเกตบอล การแข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้น 
ตลอดจน การปลูกฝังทัศนคติท่ีดี การนําความรู้ไปปรับใช้

ในหน่วยทหารและชีวิตประจําวัน 
       การต่อสู้ด้วยมือเปล่า (1) (Combatives1) (รส.21 
– 150) เรียนรู้และฝึกการใช้อาวุธในร่างกายมนุษย์ การ
ทําลายจุดอ่อนต่างๆในร่างกาย การป้องกันหลบหลีก 
ตอบโต้ และทําลายระยะประชิดได้๔ ทิศทาง ฝึกการ
เคลื่อนไหว ระเบียบ มารยาทในการฝึก ความปลอดภัยใน

- PE 3005 พลศึกษา 5(Physical Education 5)  
1 (0-2-1)  
ว่ายน้ํา 5 (Swimming 5 ) การอบอุ่นร่างกาย  การว่าย
น้ํา4ท่ามาตรฐาน การว่ายน้ําท่าวัดวา (ฟรีสไตล์)  การว่าย
น้ําท่าคอตั้ง การว่ายกบหงาย  การว่ายท่าตะแคง  การ
ว่ายท่ากรรไกร  การเดินในน้ํา การพยุงตัวในนํ้า   
บาสเกตบอล 1 (Basketball 1 ) ประวัติความเป็นมาของ

กีฬาบาสเกตบอล   การอบอุ่นร่างกาย    การรับ – ส่งลูก   
การเลี้ยงลูกบอลตํ่า – สูง     การเคลื่อนท่ี  การยิงประตู  
  
ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1 ) ประวัติ ประโยชน์ของ

กีฬายูโด/ไอคิโด  การอบอุ่นร่างกาย  การลงพ้ืน  การ
เคลื่อนท่ี  การเข้าทุ่ม   การทุ่มในท่ายืน  ทุ่มในท่าล้ม        
วอลเลย์บอล 1  (Volleyball 1 )  ประวัติความเป็นมา

ของกีฬาวอลเลย์บอล การอบอุ่นร่างกาย   ฝึกทักษะท่า

เตรียม  การเคลื่อนท่ี   พ้ืนฐานการอันเดอร์ลูก  การเซ็ท   
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การฝึก การเป็นผู้ฝึก การนําความรู้ไปปรับใช้ในหน่วย

ทหารและชีวิตประจําวัน 
- PE 3006 พลศึกษา 6   (Physical Education 6) 
1 (0-2-1)  
       รักบี้ฟุตบอล ( Rugby Football) ศึกษาประวัติ 
ประโยชน์ของกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของ

กีฬารักบี้ฟุตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การ
เก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน 
และความปลอดภัยในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝึกปฏิบัติ

ทักษะการเล่นรักบี้ฟุตบอลให้มีความชํานาญสูงข้ึน ศึกษา

การแข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้น ตลอดจน การปลูกฝัง

ทัศนคติท่ีดี การนําความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและ

ชีวิตประจําวัน 
       วอลเลย์บอล (Volleyball) ศึกษาประวัติความ

เป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะท่าเตรียมพ้ืนฐาน

การอันเดอร์ลูก การเซต การเสริฟ การตบ การสกัดลูก
บอลแบบต่างๆ กฎ กติกาการแข่งขัน การตัดสินและการ
นําไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 

- PE 3006 พลศึกษา6 (Physical Education 6)
1(0-2-1)            
ว่ายน้ํา 6 (Swimming 6 ) การดําน้ําลักษณะต่าง ๆ   
การเข้าไปช่วยคนจมน้ํา  ท่าประคองผู้จมน้ําเข้าหาฝั่ง  
การนําผู้จมน้ําข้ึนบนฝั่ง  ลากขึ้นฝั่ง  การปฐมพยาบาลคน

จมน้ํา  การแบกเขย่า  การฝายปอด  การแก้ไขตะคริวท่ี
น่องและฝ่าเท้า  การกระโดดหอสูง ๑๐ เมตร   การพยุง

ตัวในนํ้า   
บาสเกตบอล 2 (Basketball 2 ) กฎ กติกา มารยาทการ

เล่นบาสเกตบอล   การยิงประตู  การป้องกัน  การ
เคลื่อนท่ี   หลักการและวิธีการเล่นบาสเกตบอล  การ
แข่งขัน และการตัดสิน 
ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2 )  การจับล๊อค   การต่อสู้
ป้องกันตัว   การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายกีฬายูโด   
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน  ความปลอดภัยใน

การเล่นกีฬายูโด/ไอคิโด  การต่อสู้แข่งขัน 
วอลเลย์บอล 2  (Volleyball 2 )  การเสิร์ฟ  การสกัดกั้น
ลูกบอลแบบต่าง ๆ  ตําแหน่งการยืน   กฎกติกาการ

แข่งขัน  การตัดสิน  การแข่งขัน 
- PE 4007 พลศึกษา 7   (Physical Education 7)  
1 (0-2-1)  
       ตะกร้อ (Takrow) ศึกษาประวัติความเป็นมาของ

กีฬาตะกร้อ เซปัก-ตะก้อ ตะกร้อลอดบ่วง ตะกร้อวงใหญ่ 
ตะกร้อวงเล็ก และตะกร้อเตะทน ฝึกทักษะพ้ืนฐานการ

เล่น กฎ กติกา การเล่นตะกร้อประเภทต่างๆ การเป็นผู้

ตัดสิน การเป็นผู้ฝึกสอนและการควบคุมเกมและการ

นําไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
       ฟุตซอล (Futsal) ศึกษาประวัติความเป็นมาของ

กีฬาฟุตซอล ฝึกทักษะพ้ืนฐานของการเล่นฟุตซอลแบบ

ต่างๆ เทคนิคการเล่นเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแข่งขัน
และการตัดสินและการนําไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้

อย่างถูกต้อง 

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

ซอล   การเดาะบอล  การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน  เตะ
หลังเท้า  การหยุดบอล  การครองบอล  การเลี้ยงบอล  
การเล่นลูกด้วยศรีษะ  การทําประตู   
กอล์ฟ 1 (Golf 1 ) ประวัติกีฬากอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟตาม

กฎ ลักษณะสนามกอล์ฟมาตรฐาน การอบอุ่นร่างกาย 
และยืดกล้ามเนื้อ การจับไม้ การยืน เตรียมตีการขึ้นไม้  
การลงไม้  การส่งลูก  การจบวง  การแต่งกาย มารยาท
ในการเล่นกอล์ฟ  การตีลูกด้วยเหล็กกลาง (8, 7, 6)  การ
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      โปโลน้ํา (Water Polo) ศึกษาประวัติความเป็นมา

ของกีฬาโปโลน้ํา เรียนรู้ฝึกทักษะพ้ืนฐานการว่ายน้ําขณะ

มีลูกโปโล ในรูปแบบต่างๆ การส่ง การรับ ฝึกการลอยตัว
ในน้ํา กฎ กติกาการแข่งขัน และการตัดสินการนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
 

ตีลูกด้วยเหล็กยาว (5, 4, 3) การตีลูกด้วยเหล็กสั้น 
(S,P,9)  
เทนนิส 1 (Tennis 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬา

เทนนิส  การอบอุ่นร่างกาย  การจับไม้เทนนิส การสร้าง
ความคุ้นเคยกับลูกเทนนิส  การเคลื่อนท่ี  การตีลูกโฟร์

แฮนด์ แบ็คแฮนด์  การตีลูกวอลเล่ย์    
สมรรถภาพทางกายกาย 1  (Physical Fitness 1 ) 
ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
การฝึกความแข็งแรงโดยใช้น้ําหนักตัวเอง  การฝึกกลุ่ม
กล้ามเนื้อหลัง  การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอก การฝึกกลุ่ม
กล้ามเนื้อไหล่และแขน  การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อขา  การฝึก
กลุ่มกล้ามเนื้อสะโพก การฝึกกลุ่มของกล้ามเนื้อหน้าท้อง 

- PE 4008 พลศึกษา 8   (Physical Education 8) 
1 (0-2-1)  
       กอล์ฟ2 (Golf2) ทบทวนทักษะพ้ืนฐานการเล่น

แบบต่างๆ ฝึกความชํานาญในการตีลูกในลักษณะต่างๆ 
ฝึกการเล่นในสนามจริง กฎ กติกามารยาทในการแข่งขัน 
และการเป็นผู้ตัดสินการนําไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้

อย่างถูกต้อง 
       เทนนิส (Tennis) ศึกษาประวัติความเป็นมาของ

กีฬาเทนนิส เรียนรู้ทักษะพ้ืนฐาน การเล่นแบบต่างๆ การ
แข่งขัน กฎ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน และการเก็บ
รักษาอุปกรณ์เทนนิส และการนําไปประยุกต์ใช้ใน

การทหารได้อย่างถูกต้อง 
       การจัดการแข่งขันกีฬา (Organization of Sports 
competition) หลักการของการจัดการแข่งขันกีฬา การ
เขียนโครงการการจัดการแข่งขันกีฬา รูปแบบการจดัการ

แข่งขันกีฬาแบบต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬาสากล การ
ดําเนินการจัดการแข่งขันแบบต่างๆและการนําไป

ประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
 

- PE 4008 พลศึกษา 8(Physical Education 8)  
1 (0-2-1)   
ฟุตซอล 2  (Futsal 2 ) การเล่นในตําแหน่งต่างๆ  การ
เล่นทีม การเล่นเกมรุก เกมรับ กฎ กติกาการแข่งขันและ
การตัดสิน  การแข่งขัน 
กอล์ฟ 2 (Golf 2 )  การพัตต์ และการตีลูกข้างกรีน  การ
ตีลูกจากอุปสรรค  ทราย และอื่น ๆ การเลือกใช้อุปกรณ์   
การบํารุงรักษาอุปกรณ์  กติกาในการแข่งขัน 
เทนนิส 2 (Tennis 2 ) การเสริฟและการตบ  การเล่นลูก
ชนิดต่าง ๆ  ประเภทเดี่ยว  ประเภทคู่  การแข่งขัน   กฎ
กติกาการแข่งขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์

เทนนิส 
สมรรถภาพทางกายกาย 2  (Physical Fitness 2 )  
Weight Machine และ Free Weight  การฝึกความ
อ่อนตัว การฝึกความอดทน  การทดสอบร่างกาย   
 

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

- PE 5009 พลศึกษา9(Physical Education7)1(0-2-1) 
ตะกร้อ (Takrow) ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ   
การอบอุ่นร่างกาย   ประเภทกีฬาตะกร้อ   การเล่นลูก
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       แบดมินตัน (Badminton) ศึกษาประวัติความ

เป็นมาของกีฬาแบดมินตันฝึกทักษะเบื้องต้นการเล่นลูก

ต่างๆ การเล่นประเภทเด่ียว การเล่นประเภทคู่ การ
แข่งขัน กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดการ
แข่งขัน และการนําไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่าง

ถูกต้อง 
       สันทนาการ (Recreation) ความเป็นมาของการ

นันทนาการ ปรัชญา การเป็นผู้นําการจัดกิจกรรมแบบ

ต่างๆ การบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบันเทิง เกมนํา 
กิจกรรมเพื่อการแสดงออกถึงการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี

เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
 

หน้าเท้า – หลังเท้า  การเล่นลูกด้วยศรีษะ  การเสริฟ  
การเล่นทีม  กฎ กติกา  การเป็นผู้ตัดสิน   การเป็นผู้ช่วย

ผู้ตัดสิน การเป็นผู้กํากับเส้น 
แบดมินตัน (Badminton) ประวัติความเป็นมาของกีฬา

แบดมินตัน การอบอุ่นร่างกาย  การจับแร็กเกต และสร้าง
ความคุ้นเคย   การตั้งท่าเตรียมเล่นลูก 
การตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ การเคล่ือนท่ีในกีฬา

แบดมินตัน  ลูกเสริฟ  ลูกหยอด  ลูกงัด และลูกตัดหยอด 
การตีลูกสวนดาด  การตีลูกแย็ป  การรับลูกตบ  การตีลูก
ตบ  การตีลูกโยนโด่ง (เซฟ)  มารยาทในการเข้าชมการ

แข่งขัน  การเล่นประเภทเด่ียว  การเล่นประเภทคู่ การ
แข่งขัน กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดการ
แข่งขัน  
วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) - ประวัติความ

เป็นมาของ Sport Science  องค์ประกอบของ Sport 
Science องค์ประกอบของ Physical fitness 
Endurance  Strenght  Speed  Agility  Flexibility 
บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย

กับการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
ลีลาศ  (Social Dance )  ประวัติความเป็นมาของกีฬา

ลีลาศ  กติกามารยาทในการลีลาศ  ประเภทของลีลาศ, 
ทิศทาง, การจับคู่, การใช้สัญญาณมือ, การเต้นจังหวะ

บีกิน (Beguine) 
การเต้นจังหวะวอลซ์ (Waltz), การเต้นจังหวะ ช่า ช่า ช่า 
(Cha Cha Cha), การเต้นจังหวะแทงโก้ (Tango)

1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นํา
- PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น  
(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของ

มนุษย์ สรีรจิตวิทยาและการรับรู้ สัญชาตญาณและ การ
เรียนรู้ การจูงใจและอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และเชาว์ปัญญา สุขภาพจิต

และจิตอปกติ พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม และการดัดแปลง

พฤติกรรม 

- PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น  
(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4) 
ความรู้ เบื้ อง ต้น เกี่ ยวกับพฤติกรรมมนุษ ย์  -  สัต ว์  
พัฒนาการของมนุษ ย์  ส รีรจิต วิทยาและการรับ รู้  
สัญชาตญาณและการเรียนรู้ การจูงใจและอารมณ์ 
บุคลิกภาพกับการปรับตัว ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และเชาว์ปัญญา  สุขภาพจิตและจิตอปกติ  รวมท้ัง

พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 
- PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม  - PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม  



ฉ-22 

 

หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2558  หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
(Social Psychology) 1 (1-0-2) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม คนกับการ

เรียนรู้ทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม การรับรู้

ทางสังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการ
เลือกปฏิบัติในสังคมการเมือง กลุ่มและพลวัตกลุ่ม และ
ความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม 

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

รับรู้และการเรียนรู้ทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทาง

สังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือก
ปฏิบัติในสังคม กลุ่มและพลวัตกลุ่ม รวมท้ังความแปลก

แยกกับผลกระทบทางสังคม รวมท้ังการคิดแก้ปัญหาใน

กรณีศึกษา

- PC 3201 วิชาการนาทหาร  
(Military Leadership) 2 (2-0-4) 
ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะท่ัวไปของการเป็น

ผู้นําทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย์ คุณลักษณะของการ

เป็นผู้นํา หลักของการเป็นผู้นํา สิ่งชี้สอบของการเป็นผู้นํา 
ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะผู้นํา ลักษณะผู้นําหน่วยในระดับ

กองพันข้ึนไป ลักษณะผู้นําใน  การรบ 

- PC 3201 วิชาการนําทหาร  
(Military Leadership) 2 (2-0-4) 
ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะท่ัวไปของการเป็น

ผู้นําทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย์ คุณลักษณะของการ

เป็นผู้นํา หลักของการเป็นผู้นํา สิ่งชี้สอบของการเป็นผู้นํา 
ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะผู้นํา ลักษณะผู้นําหน่วยในระดับ

กองพันข้ึนไป ลักษณะผู้นําในการรบและการศึกษา

คุณลักษณะผู้นําในยุคปัจจุบัน

- PC 4103 วิชาจิตวิทยาในการปกครอง  
(Psychology in Administration) 1 (1-0-2) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาในการปกครอง แนวคิด 
ทฤษฎีหลักการผู้นํา หลักการปฏิบัติต่อคนในปกครอง 
หลักการปฏิบัติหน้าท่ีและหลักราชการ สันติวิธีและการ
ประนีประนอม จิตวิทยาในการปกครองและการ

บริหารงานทหาร 

- PC 4103 วิชาจิตวิทยาการปกครองทางทหาร 
(Military Psychology and Administration)  
1 (1-0-2) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองทหาร แนวคิด 
ทฤษฎีหลักการผู้นํา หลักการปฏิบัติต่อกําลังพลและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา หลักการปฏิบัติหน้าท่ีและหลักราชการ 
จิตวิทยาในการปกครองและการบริหารงานทหาร รวมท้ัง

การศึกษาหลักการปกครองของพระมหากษัตริย์ในฐานะ

องค์จอมทัพไทย และการสร้างชิ้นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปกครอง

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

การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอน

โดยท่ัวไป ข้ันการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู 
เคร่ืองช่วยฝึก (สอน) การจัดการฝึก การประมาณ

สถานการณ์การฝึก การกําหนดการฝึกและตาราง

กําหนดการฝึก การรักษามาตรฐานการฝึก การคัดเลือก
ครูและการฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึกครู กรรมวิธีต่อ
ทหารใหม่ 

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

การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอน

โดยท่ัวไป ข้ันการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู 
เคร่ืองช่วยฝึก (สอน) การจัดการฝึก การประมาณ

สถานการณ์การฝึก การกําหนดการฝึกและตาราง

กําหนดการฝึก การรักษามาตรฐานการฝึก การคัดเลือก
ครูและการฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึกครู กรรมวิธีต่อ
ทหารใหม่ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสอน
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- PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต์  
(Applied Psychology) 1 (1-0-2) 
การซักถาม (ฝึกปฏิบัติ) การฝึกพูดวิพากษ์วิจารณ์ การ
ปฏิบัติการทางจติวิทยา การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

- PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต์  
(Applied Psychology) 1 (1-0-2) 
การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและการทํางาน 
การบริหารกําลังพลโดยการประยุกต์ใช้หลักการทาง

จิตวิทยา การเลือกคู่ครองกับการปรับตัว การรู้เท่าทันสื่อ

ต่าง ๆ และรู้จักเลือกรับเนื้อหาของส่ือ สามารถวิเคราะห์
และตั้งคําถามกับสิ่งท่ีสื่อนําเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การศึกษาพหุวัฒนธรรม

กับการทหาร และสามารถสร้างชิน้งานท่ีเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาวิชาจิตวิทยาประยุกต์   
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 3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 

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

2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2.1 คณิตศาสตร์ 2.1 คณิตศาสตร์

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

ประยุกต์ของอนุพันธ์  ปริพันธ์ไม่จํากัดเขตปริพันธ์

จํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์
ของปริพันธ์จํากัดเขต การหาลิมิตของฟังก์ชัน 
รูปแบบไม่กําหนดโดยใช้กฎของโลปิตาล และการหา
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 

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

การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จํากัดเขต 
ปริพันธ์จํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการ
ประยุกต์ปริพันธ์จํากัดเขต การประมาณค่าปริพันธ์ 
การหาลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่กําหนดโดยใช้กฎ

ของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
- MA 2002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3(3-0-6) 
ลําดับและอนุกรมอนันต์  การตรวจสอบการลู่เข้า

ของอนุกรมอนันต์ พิกัดเชิงข้ัว เวกเตอร์ ปริภูมิสาม

มิติ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง 
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร และอุปนัย

เชิงคณิตศาสตร ์

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

ของอนุกรมอนันต์ อนุกรมเทย์เลอร์ พิกัดเชิงข้ัว 
เวกเตอร์ เส้นตรง และ ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ 
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง และ 
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร และอุปนัย

เชิงคณิตศาสตร์

- MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3) 3(3-0-6) 
เส้นตรง และระนาบในปริภูมิสามมิติ  ฟังก์ชันค่า

เวกเตอร์และการประยุกต์  อนุพันธ์ย่อยของ

ฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร   ปริพันธ์สองชั้น 
ปริพันธ์สามชั้น ปริพันธ์ตามเส้น ทฤษฎีบทของกรีน 
ปริพันธ์ตามพื้นผิว ทฤษฎีบทสโตกส์ ทฤษฎีบทได

เวอร์เจนต์ ไดเวอร์เจนต์และเคิร์ล  ความรู้เบื้องต้น

ของสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ 

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

ชั้นและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้นและการ

ประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ และความรู้
เบื้องต้นของสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ 

2.2 เคมี 2.2 เคมี
- CH 1001 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)  
3 (3-0-6) 
มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ 
ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี สมดุล
ไอออน จลนศาสตร์เคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก 
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ และโลหะทรานซิชัน 

- CH 1001 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)  
3 (3-0-6)    
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ 
พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว 
สารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส 
สมดุลกรดเบส โลหะทรานสิชันและสารประกอบโค

ออร์ดิเนชัน
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2.3 ฟิสิกส์ 2.3 ฟิสิกส์

- PH 1001 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (General Physics 1)  
3 (3-0-6) 
กลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของ

สสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและ
คลื่น 

- PH 1001 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (General Physics 1)  
3 (3-0-6)                                                    
เวกเตอร์ แรง มวลและกฎการเคล่ือนท่ี พลังงาน โม
เมนตัม กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 
สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน อุณ
หพลศาสตร์ เสียง การสั่นและคล่ืน คลื่นเสียง

- PH 1003 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (General Physics 2)   
3 (3-0-6)  
วิชาพ้ืนฐานบังคบั : PH 1001 
หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า

กระแสตรงและกระแสสลับ พ้ืนฐานทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ 

- PH 1003 ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (General Physics 2)   
3 (3-0-6)                                                  
 วิชาพ้ืนฐานบังคบั : - 
หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ กฎของแอมแปร์ กฎ

ของฟารา เด ย์  ว งจร ไฟ ฟ้ ากระแสตร ง และ

กระแสสลับ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ 
ฟิสิกส์แผนใหม่

- PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 
(General Physics Laboratory 2)  1 (0-2-1) 
วิชาพ้ืนฐานบังคบั : PH 1002 
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ท่ัวไป 2

- PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2  
(General Physics Laboratory 2) 1 (0-2-1) 
วิชาพ้ืนฐานบังคบั : - 
ปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ท่ัวไป 2
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3.3 การเปล่ียนแปลงคําอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชา 

      เฉพาะทางวิศวกรรม 
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2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
- MA 3004 สมการเชิงอนุพันธ์  
(Differential Equation) 3 (3-0-6) 

ทบทวนหลักพ้ืนฐานต่างๆ จากแคลคูลัส 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์เชิง

เส้น ผลการแปลงของลาปลาซและการประยุกต์ 
อนุกรมฟูริเยร์และฟูริเยร์อินทิกรัล 

- MA 2004 สมการเชิงอนุพันธ์           
  (Differential Equation) 3 (3-0-6)  

สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญ สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ อันดับหนึ่งและอันดับ

สอง ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงท่ีและสัมประสิทธ์ิไม่

เป็นค่าคงท่ี สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสาม

และอันดับสูงกว่าท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงท่ี การ
หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นโดยการ

แปลงของลาปลาซและการแปลงของฟูริเยร์ วิธีเชิง
ตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต์

ของสมการเชิงอนุพันธ์ทางวิศวกรรม

2.3 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
- ME 3105 ก า รออกแบบ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร กล 1 
(Machine Design 1) 3 (3-0-6) 

ห ลั ก ก า ร พ้ื น ฐ า น ข อ ง ก า ร อ อ ก แ บบ

เคร่ืองจักรกล  คุณสมบัติทางโลหะวิทยาของวัสดุ

วิศวกรรม การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลย่อย  
การวิเคราะห์ความเค้น  ความเครียด  ทฤษฎีของ

ความล้มเหลวและความล้า การออกแบบ หมุดยํ้า 
การเชื่อม สลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริง สก
รูส่งกําลัง 

- ME 3105 ก า ร อ อ ก แ บ บ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ก ล  
(Machine Design ) 3 (3-0-6)  

หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบ เคร่ือง 
จักรกล  คุณสมบั ติทางโลหะวิทยา  ของวัสดุ  
วิศวกรรม การออกแบบชิ้น ส่วน  เคร่ืองจักรกล
ย่อย  การวิเคราะห์ ความเค้น ความเครียด ทฤษฎี

ของ ความล้มเหล และความล้า การออกแบบ หมุด

ยํ้า การเชื่อม สลักเกลียว ลิ่มและสลัก เพลา สปริง 
สกรูส่งกําลัง เฟืองต่างๆ เจอร์นัลแบริ่งและการ

หล่อลื่น เบรกและคลัตช์ การเชื่อมต่อสายพานและ

โซ่ โครงการการออกแบบ”
-  ME 4107 ก ล ศ า ส ต ร์ ก า ร สั่ น ส ะ เ ทื อ น 
(Mechanical Vibration) 3 (3-0-6) 

การเคลื่อนท่ีแบบแกว่ง  ระบบการสั่นโดย

อิสระและโดยบังคับท้ังแบบท่ีมีการหน่วงและไม่มี

การหน่วง การสั่นคงตัวและการสั่นท่ีแปรผันตาม

เวลา  หลักการเบื้องต้นของระบบการสั่นท่ีมีหลาย

ระดับ ข้ันความเสรี  หลักการของการลดการ

สั่นสะเทือนและการควบคุม

-  ME 3107 ก ล ศ า ส ต ร์ ก า ร สั่ น ส ะ เ ทื อ น  
(Mechanical Vibration) 3 (3-0-6) 

ระบบสั่นสะเทือนท่ีมีหนึ่ง ข้ันความเสรี,  
ระบบสั่นสะเทือนแบบบิดม การสั่นสะเทือนแบบ

อิสระและแบบบังคับ วิธีการระบบสมมูล ระบบ

สั่นสะเทือนท่ีมีหลายข้ันความเสรี วิ ธีการและ

เทคนิคการลดและการควบคุมการสั่นสะเทือน 
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ME 4106  การออกแบบเคร่ืองจักรกล 2  
(Machine Design 2) 3 (3-0-6) 
      เฟืองต่างๆ  เจอร์นัลแบร่ิงและการหล่อลื่น 
เบรกและคลัตช์  การเชื่อมต่อ  สายพานและโซ่ 
โครงการการออกแบบ   
 

- ME 4106 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ    
(Computer Aided Design) 3 (3-0-6)       
วิชานี้มีจุดประสงค์จะพัฒนาความสามารถใน

การใช้ซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ใน
การออกแบบและแก้ปัญหาทางวืศวกรรม

เ ค รื่ อ ง ก ล ด้ ว ยคอม พิ ว เ ต อ ร์  กา รส ร้ า ง

แบบจําลองทางเรขาคณิต โดยการออกแบบ

ชิ้นส่วนต่างๆและประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้า

ด้วยกันด้วยซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมเคร่ืองกล 
การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลใน

แ บ บ จํ า ล อ ง โ ด ย ใ ช้ ซ อ ฟ แ ว ร์ ท า ง

วิศวกรรมเครื่องกลในการวิเคราะห์ 
- ME 4302 การถ่ายเทความร้อน    
(Heat Transfer) 3 (3-0-6) 

หลักการและกฎพ้ืนฐานของการถ่ายเทความ

ร้อน การนํา การพา การแผ่รังสีความร้อนและการ

ประยุกต์ใช้การถ่ายเทความร้อน ระบบท่ีมีการ

ถ่ายเทความร้อนหลาย ๆ ชนิดพร้อมกัน ระบบการ

ถ่ายเทความร้อนชนิดคงตัวและชนิดท่ีแปรผันไป

ตามเวลา อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเดือด
และการกลั่นตัว 

- ME 4302 การถ่ายเทความรอ้น    
(Heat Transfer) 3 (3-0-6) 

หลักการและกฎพ้ืนฐานของการถ่ายเท

ความร้อน การนํา การพา การแผ่รังสีความร้อน 
และการประยุกต์ใช้การถ่ายเทความร้อน ระบบท่ีมี

การถ่ายเทความร้อนหลาย ๆ ชนิดพร้อมกัน ระบบ

การถ่ายเทความร้อนชนิดคงตัวและชนิดท่ีแปรผัน

ไปตามเวลา อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การ
เดือดและการควบแน่น

 - ME 4701 การควบคุมอัตโนมัติ

(Automatic Control) 3 (3-0-6) 
      หลั กการของการควบคุ ม อัต โน มั ติการ

วิเคราะห์และสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ

ระบบพลวัต  การตอบสนองของระบบพลวัต  
คุณสมบั ติ พ้ืนฐานและสมรรถนะของระบบ

ป้อนกลับ  เสถียรภาพของระบบป้อนกลับแบบเชิง

เส้น  วิธีการออกแบบโดยใช้ทางเดินราก (Root 
locus method) วิ ธี ก า ร อ อ ก แ บ บ โ ด ย ก า ร

ตอบสนองความถ่ี  เสถียรภาพในโดเมนความถ่ี  
การวิเคราะห์ระบบควบคุมและออกแบบในโดเมน

เวลา  การออกแบบตัวควบคุมและตัวชดเชยอย่าง

ง่าย   

- ME 4701 การควบคุมอัตโนมัติ 3  
(Automatic Control) 3 (3-0-6) 
     หลักการของการควบคุมอัตโนมัติการวิเคราะห์

และการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ

องค์ประกอบการควบคุมต่างๆที่ เป็นเชิง เส้น 
เสถียรภาพของระบบป้อนกลับแบบเชิงเส้น การ
ออกแบบและการชดเชยระบบควบคุมแบบต่างๆ 

2.4 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
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- ME 3001 คณิตศาสตร์วิศวกรรม    
(Engineering Mathematics) 3 (3-0-6) 

พีชคณิตเชิงเส้นข้ันสูง การแก้สมการอนุพันธ์

อันดับต่าง ๆ การหาคําตอบของสมการอนุพันธ์ย่อย

ลาปลาสทรานฟอร์ม และอนุกรมฟูเรียร์ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทาง

พีชคณิต  บทนําการคํานวณเชิงตัวเลข การคํานวณ
เกี่ยวกับเวคเตอร์และเมตริกซ์ 

- ME 5001 คณิตศาสตร์สําหรับวิศวกรเคร่ืองกล 
(Mathematics for Mechanical Engineer)  
3(3-0-6)    
          การวิ เคราะห์เชิงเส้น พีชคณิตเชิงเส้น 
ปริภูมิยุคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์

ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
ปริพันธ์หลายชั้น การหาคําตอบของสมการอนุพันธ์

ย่อย ลาปลาสทรานฟอร์ม และอนุพันฟูเรียร์ ระบบ

พิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์

ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์  
 3.4 กลุ่มวิชาทหาร    
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2.5 กลุ่มวิชาทหาร 
- MS 1001 กองทัพบกและเหล่าทหาร 
(Organization Royal Thai Army and Branch 
of Service)  1 (1-0-2) 
     ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดส่วนราชการ และ
เหล่าทหารของกองทัพบก  บทบาท และพันธกิจ

ของเหล่าทหารของกองทัพบก  ท้ังในยามปกติและ

ยามสงคราม รวมถึงท่ีต้ังของหน่วยทหาร และ
ความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหารของกองทัพบก    
 

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

กองทัพบกและเหล่าทหาร  

( Organization of the Royal Thai Army and 
Army Branches ) 

     ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจ การจัดส่วนราชการ และ
เหล่าทหารของกองทัพบก  บทบาทและพันธกิจของ

เหล่าทหารของกองทัพบก  ท้ังในยามปกติและยาม

สงคราม รวมถึงท่ีต้ังของหน่วยทหาร และความรู้
เบื้องต้นของเหล่าทหารของกองทัพบก 
การติดต่อสื่อสาร ( Communications )  

     ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องต้นของการ

ติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การรักษา

ความปลอดภัยในการสื่อสาร ระเบียบการวิทยุ

โทรศัพท์ หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การสื่อสาร
ประเภทสาย การสื่อสารประเภทวิทยุ 

ช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทําลาย ( Sapper ,  
Explosives and Demolitions ) 
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     ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ ป้อมสนาม การ
เลือกท่ีม่ันและท่ีต้ังอาวุธเร่งด่วน ท่ีต้ังอาวุธแบบ

ประณีต คู การสร้างคูและการกรุลาด หลักการ

เคร่ืองกีดขวาง การสร้างเคร่ืองกีดขวางต่อต้าน
บุคคล เคร่ืองกีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพราง

บุคคล ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ท่ีพักแรม ท่ีต้ัง

กองบัญชาการและตําบลส่งกําลัง คุณลักษณะของ

วัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด 
คุณลักษณะและการทํางานของทุ่นระเบิดและกับ

ระเบิดการติดต้ังและการร้ือถอนกับระเบิด การ
ตรวจค้นและการรื้อถอนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิด 
และการผ่านสนามทุ่นระบิด 

อาวุธประจํากาย ( Individual Weapon System ) 

       ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะ

ท่ัวไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางาน

และการใช้งาน ประเภทและชนิดของกระสุน การ
ถอดประกอบ การปรนนิบัติบํารุง การแก้ไขเหตุ

ติดขัด การใช้ศูนย์ การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและ

การเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การตั้งศูนย์รบ ท่ายิง 
ของอาวุธประจํากายและอาวุธเพ่ือความมุ่งหมาย

พิเศษ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและส่วน

สําคัญ ขีดความสามารถและการใช้ ลักษณะในการ

ทํางานของลูกระเบิดขว้างและพลุสัญญาณ หลัก

พ้ืนฐานการฝึกการขว้างลูกระเบิดขว้าง 
การปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร  
 ( Tactical Combat Casualty Care (TCCC) 
and  Military Hygiene )  
     ศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตร์ทหารท่ีจําเป็น สําหรับ

การใช้ชีวิตประจําวันและในสนามรบ อย่างปลอดภัย

จากเชื้อโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่าง ๆ 
ตลอดจนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับตนเองและ

เพ่ือนทหารท่ีอยู่ในสนามรบได้ 
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- MS 1002 อาวุธประจํากาย (Infantryman 
Weapons) 
2 (2-1-5) 
      ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะ

ท่ัวไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางาน

และการใช้งาน ประเภทและชนิดของกระสุน การ
ถอดประกอบ การปรนนิบัติบํารุง การแก้ไขเหตุ

ติดขัด การใช้ศูนย์ การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและ

การเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การตั้งศูนย์รบ ท่ายิง 
ของอาวุธประจํากายและอาวุธเพ่ือความมุ่งหมาย

พิเศษ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
      ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและส่วน

สําคัญ ขีดความสามารถและการใช้ ลักษณะในการ

ทํางานของลูกระเบิดขว้างและพลุสัญญาณ หลัก

พ้ืนฐานการฝึกการขว้างลูกระเบิดขว้าง 
 

- MS 1002 วิชาทหาร 2 ( Military Science 2 ) 3 
(2-2-5) 
การข่าวเบื้องต้น ( Basic Military Intelligence )  
        ศึกษาเกี่ ยวกับ การรักษาความปลอดภัย

แห่งชาติ การรักษาความลับของทางราชการ  การ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  เอกสาร  สถานท่ี  
การปฏิบัติเม่ือเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย  
และการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการ

ดําเนินการรับ-ส่งข่าว 
แผนท่ี ( Land Navigation )  
       ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแผนท่ี ระบบกริดทางทหาร และ
วิธีการอ่านค่าพิกัด สัญลักษณ์ทางทหาร ความสูงและ
ทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค การฝึกวิเคราะห์
ภูมิประเทศบนแผนท่ีประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศ

เลนเซติกและการใช้งานประกอบแผนท่ี การเดินเข็มทิศ

ในภูมิประเทศแบบต่าง ๆ การใช้แผนท่ีและเข็มทิศ

ประกอบภูมิประเทศ การเดินแผนท่ีประกอบภูมิ

ประเทศ การกําหนดจุดท่ีอยู่ของตนเองและท่ีหมาย 
เคร่ืองหมายทางทหาร แผ่นบริวาร การศึกษาเคร่ืองมือ
ท่ีทันสมัยเพ่ือใช้ในการหาพิกัดด้วยดาวเทียม 
บุคคลทําการรบและการฝึกทางยุทธวิธี ( Soldier 
Combat Skills and Tactics ) 
       ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนท่ี การพราง

และการสร้างท่ีม่ันรบ การรายงานข่าวสารและการ
จําแนกอาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก 
บุคคลทําการรบในเวลากลางวันและกลางคืน การ
ฝึกบุคคลเบื้องต้นทางยุทธวิธี หน้าท่ีเฉพาะทาง

เทคนิค 
สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (Chemical , 
Biological , Radiological , and Nuclear (CBRN) 
Warfare )  
      ศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามและผลอันตราย

ทางด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.) มีความรู้
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ในด้านการป้องกันทางการแพทย์ การปฐมพยาบาล

ในสภาวะ คชรน. และ อาวุธเพลิง 
การปฏิบัติการข่าวสารเบื้องต้น 
 (Principle of Information Operation) 
     ศึกษาเกี่ยวกับนิยามและองค์ประกอบของ การ
ปฏิบัติการข่าวสาร พ้ืนฐานด้านการข่าวและวงรอบ  
ข่าวกรอง การปฏิบัติการข่าวสารต่อภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล มีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติการข่าวสาร 

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

ไทย ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถของหน่วย

ทหารช่างในระดับต่างๆ ของกองทัพบก หลักการ

สนับสนุนการรบของทหารช่าง ในการสนับสนุนการ

รบด้วยวิธีรุก รับ ร่นถอย และการสนับสนนุการรบใน
กรณีท่ีทหารชา่งต้องจัดกาํลังเข้าทําการรบอย่างทหาร

ราบ 
 

- MS 2003 วิชาทหาร 3 ( Military Science 3 ) 3
(2-2-5) 
อาวุธประจําหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์  
 ( Unit Weapon Systems and Fire Control ) 
       ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะ

ท่ัวไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทํางาน

และการใช้งาน  ประเภทและชนิดของกระสุน  การ
ถอดประกอบ  การปรนนิบัติบํารุง การแก้ไขเหตุ

ติดขัด การฝึกใช้กล้องเล็งและเคร่ืองเล็ง การฝึก
หน้าท่ีพลประจําปืนและพลประจําเคร่ืองยิงของ

อาวุธประจําหน่วย และอาวุธต่อสู้รถถัง 
ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 
 ( Field Artillery and Air Defense Artillery ) 
     ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารปืน

ใหญ่ คุณลักษณะของทหารปืนใหญ่สนาม การจัด
หน่วยทหารปืนใหญ่ในกองทัพบกไทย ภารกิจทาง

ยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่สนาม การจัดทหารปืน

ใหญ่สนามเข้าทําการรบ การบังคับบัญชาและการ

ควบคุม การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่และศัพท์

ท่ีใช้ในส่วนยิง 
   ภารกิจและการจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ ต่อสู้

อากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับ

บัญชาของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 
ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย ศูนย์

ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้



ฉ-32 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
อากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้

อากาศยานของกองทัพบกไทย ระบบเรดาห์ในการ

ป้องกันภัยทางอากาศของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้

อากาศยาน และอาวุธนําวิถีต่อสู้อากาศยาน 

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

ทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบการ

นําหน่วยและการออกคําสั่งในระดับหมู่ปืนเล็ก การ
พิจารณาภูมิประเทศ(OCOKA) และแง่คิดทางทหาร 
(METT-T)  การฝึกทําการรบ หมู่และหมวดปืนเล็ก

ในการรบข้ันพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานร่วมกับ

เฮลิคอปเตอร์ 

- MS 2004 วิชาทหาร 4 ( Military Science 4 ) 3 
(2-2-5) 
ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่  
( Infantry Rifle Squad Tactics ) 
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของ

เหล่าทหารราบ  ระบบปฏิบั ติการในสนามรบ 
ระเบียบการนําหน่วยและการออกคําสั่งในระดับหมู่

ปืนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ (OCOKA) และแง่
คิดทางทหาร (METT-T) การฝึกทําการรบ หมู่และ

หมวดปืนเล็กในการรบข้ันพ้ืนฐาน การปฏิบัติงาน

ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ 
ทหารม้าและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์   
(Cavalry and Weapon Systems Employment) 
ศึกษาเกี่ยวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบ่งประเภท

คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และหลักนิยมของเหล่า

ทหารม้า การจัดกองพลทหารม้า  กรมทหารม้า

มาตรฐาน กองพันทหารม้ารถถัง กองพันทหารม้า

บรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารม้าลาดตระเวน

รวมท้ัง ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถ
ของยานรบในเหล่าทหารม้า การขี่ม้าเบื้องต้น หลักยิง

และตรวจการณ์ พลประจํารถถัง และอาวุธต่อสู้รถถัง
ขนาดกลาง 
จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติการข่าวสาร  

(Psychology communication for information 
operation) 

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยา

เพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติการข่าวสาร จิตวิทยา

กับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์  อิทธิพลของ

จิตวิทยาท่ีมี ต่อการสื่อสารและการปฏิบั ติการ
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ข่าวสารการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารและ

ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ข่ า ว ส า ร

  

 

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

ระดับหมวดทหารม้า ท้ัง 3 ประเภท ได้แก่ยุทธวิธี

ของ หมวดรถถัง, หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ 
และหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการเข้าตี ต้ังรับ 
และร่นถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารม้าลาดตระเวน 
ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป้องกัน และ
เฝ้าตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ  
      ( มี ย้ายเข้าไปอยู่ใน MS 3006 ) 
 

- MS 3005 วิชาทหาร 5  
(Military Science 5) 3 (2-2-5) 
ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด  
(Infantry Rifle Platoon Tactics)  

 ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหน่วยของ

หมวดปืนเล็ก  และ หมวดเคร่ืองยิงลูกระเบิดขนาด 
60 มิลลิเมตร ในกรอบของกองร้อยอาวุธเบา 
ระเบียบการนําหน่วยและคําสั่งยุทธการระดับหมวด

ปืนเล็ก  การแก้ไขปัญหาในภูมิประเทศจําลอง การ
รบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ การรบด้วยวิธีร่น

ถอย ทหารราบยานเกราะ การปฏิบัติงานร่วมกับ

เฮลิคอปเตอร์ การลาดตระเวน   
ประวัติศาสตร์การสงครามสากล  
(Tnternational History of the Military Art)  

         ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์การ

สงครามสากล  พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช  แม่
ทัพฮันนิบาล แม่ทัพจูเลียสซีซ่าร์ จักรพรรดิเจงกิส

ข่าน พระเจ้าเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโปเลียน

โปนาปาร์ด สงครามโลกคร้ังท่ี 1 สงครามโลกคร้ังท่ี 
2 สงครามเกาหลี สงครามอ่าวเปอร์เซีย การ
ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ 
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  
(Media and Information Literacy) 
 ศึกษาเกี่ยวกับ นิยาม องค์ประกอบ และ
ความสําคัญของการรู้เท่าทันสื่อ ความสัมพันธ์

ระหว่างการรู้ เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันสารสนเทศ 
ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในงาน

การปฏิบัติการข่าวสาร และยุทธศาสตร์สําหรับการ

สื่อสารของประชาชนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุค

ใหม่
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- MS 3006 การส่ือสารทางยุทธวิธี (Tactical 
Communications)  1 (1-0-2) 
       ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด และความ
รับผิดชอบของทหารสื่อสารกองพล การปฏิบัติการ

ทางยุทธวิธีของทหารสื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
และการสนับสนุนทางการสื่อสาร 
 

- MS 3006 วิชาทหาร 6 ( Military Science 6 ) 3 
(2-2-5) 
ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (Cavalry Platoon 
Tactics)  
  
ศึกษาเก่ียวกับ  หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีใน

ระดับหมวดทหารม้า ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 
ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง , หมวดทหารม้า

บรรทุกยานเกราะ  และหมวดทหารม้า

ลาดตระเวน ในการเข้าตี ต้ังรับ และร่นถอย  
ยุทธวิธีของหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการ
ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป้องกัน และ
เฝ้าตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ 
ภูมิศาสตร์ทหาร  
(Military Geography) 
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทาง

ธรรมชาติ  ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทาง

ทหาร รวมท้ังสภาพแนวพรมแดนในพ้ืนท่ีของแต่ละ

กองทัพภาค และช่องทางท่ีสําคัญตามแนวชายแดน

ท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้านประวั ติศาสตร์การ

สงครามไทย  
(Thai History of the Military Art)  
ศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของชนชาติไทย

และการทหารยุคต่าง ๆ ยุทธศาสตร์และ

ยุ ท ธ วิ ธี ข อ ง ไ ท ย ส มั ย สุ โ ข ทั ย ถึ ง ส มั ย

รัตนโกสินทร์ หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการ

ทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย หลักการ

รบ ตําราพิชัยสงคราม และการสงครามครั้ง
สําคัญ ๆ ของไทย การเสียดินแดน ประวัติ

บุคคลสําคัญ แม่ทัพนายกอง การดําเนินกล

ยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะของ
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สงคราม  การ พัฒนา ยุทธ วิ ธี และอา วุ ธ

ยุทโธปกรณ์ ตลอดจนแนวความคิดในการทํา

สงครามของนักรบในอดีต  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก   ช 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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Curriculum Vitae 

 

 

1. ชื่อ   พ.อ.อาศิส  บุณยะประภัศร     

  Col. Asit  Boonyaprapasorn  

ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอย พระจลุจอมเกลา  

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สวนการศึกษา  

โรงเรียนนายรอย พระจลุจอมเกลา   

ต.พรหมณี  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก  26001  

 โทรศัพท 037 - 393487  

E-mail Address : urarl.urarl16@gmail.com 

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID.Card)  3-1014-00218-10-5  

 

2. คุณวุฒ ิ

2.1  ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   ปท่ีจบ 2541 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

2.2 ระดับปริญญาโท  

ชื่อปริญญา  Master of Science: Engineering   

สาขาวิชา  Systems and Control Engineering ปท่ีจบ 2546 

สถานท่ีศึกษา  Case Western Reserve University, USA 

2.3 ระดับปริญญาเอก 

ชื่อปริญญา  Doctor of Philosophy  

สาขาวิชา  Mechanical Engineering  ปท่ีจบ 2552 

สถานท่ีศึกษา  Case Western Reserve University, USA  
 

3.  การสอน 

3.1  ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี  6  ช.ม. / สัปดาห 

3.2  ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี  10  ป 

 

mailto:urarl.urarl16@gmail.com


ช-4 
 

 

 วิชาสอน 

    กลศาสตรการสั่นสะเทือน (Mechanical Vibrations) 

    การควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control) 

    วิธีการคํานวณเชิงตัวเลข (Numerical Method) 

    หุนยนตเบือ้งตน (Introduction to Robotics) 

คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรเครื่องกล (Mathematics for 

Mechanical Engineer) 

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

      - 

 

5. ผลงานตีพิมพ(ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

1. Kaned Thung-od, Arsit Boonyaprapasorn, Thavida Maneewarn, Saravut Lohit, 

and Nitirat Siritanon (2017), “Adjustable magnetic force system for climbing 

robot” , The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering 

(TSME-ICoME), 12th -15th  December 2017, Bangkok, Thailand, page 794-799. 

2. Arsit Boonyaprapasorn., Thavida. Maneewarn and K.aned Thung-Od (2014),, 

"A prototype of inspection robot for water wall tubes in boiler," The 2014 3rd 

International Conference on Applied Robotics for the Power Industry, Foz do 

Iguassu, 14th -16th  October, 2014, page. 1-6. 

   

 

     ลงช่ือ     พ.อ.อาศิส  บุณยะประภัศร  

           ( อาศิส  บุณยะประภัศร ) 

     ผูชวยศาสตราจารย กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

     สวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
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1. ชื่อ   พ.อ. บุญอนันต  อนันตเสาวภาคย      

  Lt.Col. Boonanan  Anansauwapak     

ตําแหนง   อาจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สวนการศึกษา  

โรงเรียนนายรอย พระจลุจอมเกลา  

ต.พรหมณี  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก  26001   

โทรศัพท 037 - 393487  

E-mail Address  : boonanan03@gmail.com 

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)   3-2102-00048-99-9  
 

2. คุณวุฒ ิ

2.1  ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   ปท่ีจบ 2541 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2.2 ระดับปริญญาโท  

ชื่อปริญญา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   ปท่ีจบ 2545 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี
 

3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี  3    ช.ม. / สัปดาห 

3.2 ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี  15   ป 

 วิชาสอน 

    เทอรโมไดนามิกส (Thermodynamics) 

    เทอรโมไดนามิกสข้ันสงู (Advance Thermodynamics) 

    การถายเทความรอน (Heat Transfer) 

    การออกแบบเครื่องจักรกล(Machine Design ) 
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    การออกแบบสภาพเหมาะสมทางความรอน(Thermal Design & 

Optimization) 

    โรงจักรผลิตกําลงั (Power Plant Engineering) 

    การวัดและเครื่องมือวัด (Measurement and Instruments) 

    เครื่องยนตสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) 

 

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

1. โครงการวิจัยศึกษาการถายเทความรอนภายในคลัง สป.๕ กองทัพบก (2009-2010) 

2. โครงการวิจัยการศึกษาวัสดุทําหลอดลดเสียงสําหรับปนทีใ่ชกระสุนขนาด 9 มิลลเิมตร 

 

5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

1. บุญอนันต อนันตเสาวภาคย (2018), “การศึกษาหลอดลดเสียงสําหรับปนที่มีความเร็ว

กระสุนตํ่ากวาคลื่นโซนิค”การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 23 (NCCE-23) 

จังหวัดนครนายก 18-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หนา 1-6 

 

 

     ลงช่ือ    พ.อ. บุญอนันต  อนันตเสาวภาคย 

           ( บุญอนันต  อนันตเสาวภาคย ) 

         อาจารยกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

          สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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1. ชื่อ   พ.ท. วนชาติ  บริสุทธ์ิ     

  Lt.Col. Wanachart  Borisut  

ตําแหนง   ผูชวยศาสตราจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอย พระจลุจอมเกลา  

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

ต.พรหมณี  อ.เมืองนครนายก  จ.นครนายก  26001  

โทรศัพท    037 - 393487  

E-mail Address :   pigtok@hotmail.co.th 

หมายเลขประจําตัวประชาชน  (ID. Card)   3-5101-00163-21-1  

 

2. คุณวุฒ ิ

2.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   ปท่ีจบ 2548 

สถานท่ีศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลาฯ  

2.2 ระดับปริญญาโท  

ชื่อปริญญา  Master of Science  

สาขาวิชา  Mechanical  Engineering  ปท่ีจบ 2553 

สถานท่ีศึกษา  University of New Haven, USA 

3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี  6   ช.ม. / สัปดาห  

3.2 ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี  8   ป     

 วิชาสอน 

    กลศาสตรวิศวกรรม I (Engineering Mechanics 1) 

กลศาสตรวิศวกรรม II(Engineering Mechanics 2) 

    เทอรโมไดนามิกส(Thermodynamics) 
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คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรเครื่องกล (Mathematics for 

Mechanical Engineer) 

    

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

1. การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบสแตกคอยลสาํหรับการรับพลังงานความรอนจาก

พลังงานแสงอาทิตย (2558) 

 

5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

1. Wanachart Borisut (2015), “The Effects of The Number of Coils and Water Flow 

Rate on the Stacked Coil Heat Exchanger in Solar Energy Absorption”, The 7th TSME 
International Conference on Mechanical Engineering, 16th -18th  December 2015, 
Phetchaburi, Thailand, page 1-6  
 

     ลงช่ือ   พ.ท. วนชาติ  บริสุทธ์ิ  

         ( วนชาติ  บริสุทธ์ิ ) 

            ผูชวยศาสตราจารยกองวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

                    สวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 

 

 

1. ชื่อ  ร.ท. ธีรภัทร   พันธกลา  

  Lt. Teerapat Punkla    

ตําแหนง  รักษาราชการอาจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา  

ต.พรหมณี  อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  26001  

โทรศัพท  037 - 393487  

E-mail Address  :   pun.teerapat@hotmail.com 

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)    1-1014-01655-60-0   
 

2. คุณวุฒ ิ

2.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา     Bachelor of Engineering 

สาขาวิชา  Mechanical Engineering  ปท่ีจบ 2555 

สถานท่ีศึกษา  Swinburne University of Technology, Australia 

2.2 ระดับปริญญาโท  

ชื่อปริญญา  Master of Engineering 

สาขาวิชา  Advanced Manufacturing Technology ปท่ีจบ 2557 

สถานท่ีศึกษา  Swinburne University of Technology, Australia 
 

3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี  6   ช.ม. / สปัดาห  

3.2 ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี  3   ป  

 วิชาสอน 

    กลศาสตรวิศวกรรม 2 (Engineering Mechanics 2) 

การปรับอากาศและระบายอากาศ(Air Conditioning and 

Ventilation) 
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ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical Engineering 

Laboratory 2) 

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Project in Mechanical 

Engineering 1) 

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Project in Mechanical 

Engineering 2) 

    การออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design)   

 

4. ผลงานทางวิชาการระดับประเทศ 

1. Teerapat Punkla and Suwimon Saneewong Na Ayuttaya (2016),  “Experimental 

Analysis of Angle  between Electrode and Ground on Electric Field Cooperating Hot 

Airflow in Drying Process”, The 30th Conference of The Mechanical Engineering 

Network of Thailand 5th – 8th July 2016, Songkhla, Page 1-6. 
 

 

              ลงช่ือ ร.ท. ธีรภัทร   พันธกลา   

                   ( ธีรภัทร   พันธกลา ) 
 

             รักษาราชการอาจารย กองวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

              สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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Curriculum Vitae 

 

 

1. ชื่อ   ร.ต. ปรญิญา    เกียรติภาชัย     

  SubLt.  Parinya   Kiatpachai  

ตําแหนง รักษาราชการอาจารย สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

สถานท่ีทํางานปจจุบัน  กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สวนการศึกษา  

โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา  

ต.พรหมณี  อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  26001 

 โทรศัพท   083 - 4466099  

E-mail Address  :  parinya.pongsoi@gmail.co.th 

หมายเลขประจําตัวประชาชน (ID. Card)    1-7199-00013-17-6 

 

2. คุณวุฒ ิ

2.1 ระดับปริญญาตรี  

ชื่อปริญญา     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   ปท่ีจบ 2549 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

2.2 ระดับปริญญาโท  

ชื่อปริญญา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   ปท่ีจบ 2553 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

2.2 ระดับปริญญาเอก  

ชื่อปริญญา  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   ปท่ีจบ 2560 

สถานท่ีศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ี

 

3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี  6    ช.ม. / สัปดาห  

3.2 ประสบการณการสอน ระดับปริญญาตรี  2 ป 
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          วิชาสอน 

คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรเครื่องกล (Mathematics for 

Mechanical Engineer) 

การถายเทความรอน (Heat Transfer) 

เครื่องยนตสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine)

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Mechanical Engineering 

Laboratory 2) 

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1 (Project in Mechanical 

Engineering 1) 

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 (Project in Mechanical 

Engineering 2) 

 

4. ผลงานวิชาการดานวิจัยและพัฒนาลาสุด 

1. การประเมินสมรรถนะการถายเทความรอนของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอติดครีบ

เกลียวรูปแบบใหม 

 

5. ผลงานตีพิมพ (ลาสุด 5 ปยอนหลัง) 

1. Phubate Thiangtham, Chanyoot Keepaiboon, Parinya Kiatpachai, Lazarus Godson 

Asirvatham, Omid Mahian, Ahmet Selim Dalkilic and Somchai Wongwises (2016), “An 

experimental study on two-phase flow patterns and heat transfer characteristics during 

boiling of R134a flowing through a multi-microchannel heat sink”, International journal 

of heat and mass transfer, 18 February 2016, Vol. 98, Page 390-400. 

  

 

 

           ลงช่ือ    ร.ต. ปริญญา   เกียรติภาชัย   

               ( ปริญญา   เกียรติภาชัย ) 

         รักษาราชการอาจารย  กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

           สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
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	4.1.1 เป็นวิชาพื้นฐานบังคับที่ นักเรียนนายร้อย ทุกนายจะต้องเข้ารับการฝึกและศึกษา
	4.1.2 นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุด มีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเป็นบุคคลและเป็นชุด และสามารถปฏิบัติได้ตามหลักพื้นฐานการรบ
	4.1.3 นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ มีความมุ่งหมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำหน่วยระดับผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก และเพิ่มเติมด้วยความรู้ของทหารปืนใหญ่สนามและทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน การใช้อาวุธประจำหน่วยของทหาร...
	4.1.4 นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด มีความมุ่งหมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำหน่วยระดับหมวด และเพิ่มพูนทักษะพิเศษด้วย การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
	4.1.5 นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำหน่วย มีความมุ่งหมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพภูมิประเทศที่ต้องมีความทรหด อดทน โดยให้ทำการฝึกใ...
	4.1.6 นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จำเป็นอื่นๆ ในการรับราชการ การดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษสำหรับผู้บังคับหน่วย
	4.1.7 มีความมุ่งหมายเพื่อให้มีความรู้ในเรื่องที่จำเป็นอื่นๆ ในการรับราชการในช่วงแรก และเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการอย่างกว้างๆ ให้มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ

	4.2 ช่วงเวลา: ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี
	4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

	5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
	5.1 คำอธิบายโดยย่อ
	5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
	5.3 ช่วงเวลา
	5.4 จำนวนหน่วยกิต
	5.5 การเตรียมการ
	5.6 กระบวนการประเมินผล

	หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
	1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนนายร้อย
	2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
	2.1 คุณธรรม จริยธรรม
	2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

	2.2 ความรู้
	2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
	2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
	2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้

	2.3 ทักษะทางปัญญา
	2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
	2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
	2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

	2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
	2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
	2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
	และความรับผิดชอบ

	2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.5.1 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
	2.5.2 กลยุทธ์ผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

	2.6 ทักษะทางวิชาชีพทหาร
	2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร
	2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร
	2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร


	3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
	หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักเรียนนายร้อย
	1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
	1.1 การนับหน่วยกิต
	1.2 การกำหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย

	2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนายร้อย
	2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักเรียนนายร้อยยังไม่สำเร็จการศึกษา
	2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักเรียนนายร้อยสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรใหม่

	3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
	หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
	1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
	2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
	2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
	2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยในชั้นเรียน การเข้าร่วมการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
	2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย

	2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
	2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และคุณธรรม
	2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
	2.2.3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการของอาจารย์ ให้กับสถาบันการศึกษาในระดับเท่าเทียมกันหรือที่สูงกว่า องค์กรหรือหน่วยงานทางราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ


	หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
	1. การกำกับมาตรฐาน
	2. บัณฑิต
	3. นักศึกษา
	4. คณาจารย์
	5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
	6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
	7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
	หมวดที่  8  กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
	1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
	1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
	1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

	2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
	3. การประเมินผลการดำเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร
	4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
	5. การพัฒนาหลักสูตร
	5.1 ดัชนีบ่งชี้มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาสำหรับหลักสูตร ดังนี้
	5.2 กำหนดการประเมินหลักสูตรโดยกำหนดการประเมินครั้งแรกในปี 2567 หรือทุกๆ 5 ปี
	5.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม


	3.ผนวก ก 15-1-63 Final  joe
	4. ผนวก ข. อาจารย์ประจำวิชา 15-1-63 Final  joe
	5. ผนวก ค 21-4-63 Final_bw  joe
	6. ผนวก ง ระเบียบการให้รางวัล 15-1-63 Final  joe
	7.ผนวก จ อจประจำหลักสูตร 15-1-63 Final  joe
	8. ผนวก ฉ 21-4-63 Final_MS  joe
	9. ผนวก ช 15-1-63 Final012164  joeEdit032264_053164a

