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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองวิชาฟิสิกส์/
กองวิชาเคมี/กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Bachelor of Science Program in Science and Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ชื่อย่อภาษาไทย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
Bachelor of Science (Science and Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
B.S. (Science and Technology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
175 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอัง กฤษ เอกสารและต าราในวิ ชาหลั ก ของ
หลักสูตร (รหัส PH xxxx CH xxxx ES xxxx และ TS xxxx) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนัก ศึกษาไทย และนักเรียนเตรียมทหารในสัง กัดเหล่า ทบ. ซึ่ง สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
โรงเรียนเตรียมทหาร (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6) หรือ นักเรียนนายสิบทหารบกที่ไ ด้รั บการ
คัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรั บปรุง
พ.ศ. 2563) ได้รับการรับรองจาก สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
5 มิ.ย. 62
6.2 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรั บปรุง
พ.ศ. 2563) ได้รับการรับรองจาก สภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม ในการประชุม ครั้ง ที่
2/2562 เมื่อ 19 มิ.ย. 62
6.3 เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
6.4 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.
2563) โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
นายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก ที่มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถ
เป็นผู้บังคับบัญชา และนาหน่วยทหารในระดับหมวดปฏิบัติการรบได้
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ลาดับที่

3300101098156

พ.ต.หญิง ปวีณา วัดบัว

3650100381030

พ.ต.เปนไท ปิ่นม่วง

3610300153243

พ.ท.หญิง พนมวรรณ ปานสีทา

3330101588374

พ.ท. กิตติภพ พรหมดี

3709900370463

-

-

ผศ.

ผศ.

ผศ.

วิชาการ

หมายเลขประจาตัวประชาชน

พ.อ.หญิง กฤตยาภรณ์ เจริญผล

ตาแหน่ง

ชื่อ - สกุล

ชีวเคมี
ชีวเคมี

ปร.ด.

ชีวเคมี

ฟิสิกส์

วท.ม.

วท.บ.

วท.ม.

ฟิสิกส์

เคมีประยุกต์

ปร.ด.
วท.บ.

เคมี

กศ.ม.

เคมี

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วท.ด.
กศ.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วท.ม.

ปฐพีศาสตร์

ปฐพีวิทยา

ปร.ด.
วท.บ.

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเอก

วท.ม.

วท.บ.

คุณวุฒิ

2544

2556

2547

2540

2556

2546

2543

ปีการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

2541

2536

2547
2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2543

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2553

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2547

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันการศึกษา

9. ชื่อนามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2559

2562

2561, 2562

2560, 2561

2558, 2559,

2560

ผลงาน

ปีที่เผยแพร่
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
กองวิชาฟิสิกส์ กองวิชาเคมี และ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ปัจจุบันมีการค้าขายลงทุนระหว่างประเทศขึ้น รวมทั้งการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาให้การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจมีมาก การเกิดปัญหาในภูมิภาคหนึ่งมีผลกระทบต่อ
อีกภูมิภาค ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการเจริญ เติ บโตทางเศรษฐกิจโลกและการส่ง ออกสิน ค้ า ไปยั ง
ต่างประเทศเป็นสาคัญ การสูญเสียเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลกทุกครั้งที่เกิดขึ้น ประเทศไทยมักจะได้รับ
ผลกระทบค่อนข้างรุนแรง ผนวกกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศทีก่ าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทาให้
กระบวนการเสริมสร้างพลังอานาจของชาติยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร โดยเฉพาะพลังอานาจของชาติด้าน
เศรษฐกิจ
รัฐบาลชุดปัจจุบันได้กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (25612580) ประเด็นหนึ่งที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติคือ การให้ความสาคัญ ต่อการสร้างขีดความสามารถด้ าน
แข่งขันให้กับประเทศผ่านทางความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นไปที่การคิดค้น
นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการทหารซึ่งต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ รวมไปถึงการพัฒนางานทางด้านกิจการทหาร (Revolution of Military
Affairs : RMA) และงานวิจัยพัฒนา (Research and Development : R&D)
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมจิตวิทยาและวัฒนธรรม สภาพทางสังคมจิตวิทยาภายในประเทศของไทยในภาพรวมยังจัด
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะรากฐานของความเป็นอยู่ที่เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง แม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ รอบด้านอย่างเช่น ปัญหาความขัดแย้งที่อ้างความเชื่อ
ทางศาสนาและวัฒนธรรม การแผ่ขยายอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่ขัดแย้งกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมความ
เชื่อเดิม ปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ
นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ที่ทหารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่ การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การก่อการร้าย การพัฒนาเพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจนในถิ่นห่างไกล การรักษาความสงบภายในประเทศ การรักษาสันติภาพในต่างประเทศร่วมกับองค์การ
สหประชาชาติ ยาเสพติด การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาชญากรรม
ข้ามชาติรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ในอนาคตต่อไปข้างหน้า โอกาสเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้น เช่น พายุ น้าท่วม ไฟป่า อากาศแปรปรวน อุบัติภัย
จากการกระทาของมนุษย์ ภัยพิบัติทุกรูปแบบสามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง กองทัพต้องเตรียม
ความพร้อมทั้งด้านกาลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
การศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียนนายร้อยเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ และแนวทางการแก้ปัญหาแบบรู้
กว้าง มีพื้นฐานที่สามารถศึกษาด้วยตนเองหรือรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมในอนาคตจึงมีความจาเป็นต่อการ
รับราชการทหารหลังสาเร็จการศึกษา

5
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และสามารถแก้ปัญ หาในปัจจุบันที่ กล่าวมาแล้ ว
ข้างต้น โดยการผลิตบุคลากรทางทหารที่มีความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
ความเสียสละแม้ชีวิตเพื่อที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน สามารถทางานและแก้ปัญหาด้านต่างๆ โดยใช้
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความรู้อื่นที่ได้ศึกษาในหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ เน้นให้
การศึกษาอบรมและดาเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย เพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
อันจาเป็นและเพียงพอแก่การเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจาการในกองทัพบก เป็นแบบฉบับในด้าน
ลักษณะผู้นา มีสติปัญญารอบรู้ มีพื้นฐานและสามารถเพิ่มพูนความชานาญในวิชาชีพทหาร มีจริยธรรม
และความมุ่งมั่นในการอุทิศตนเพื่อรับใช้ชาติและประชาชน
นอกจากจะให้ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ มุ่ ง ไปสู่ ค วามมี ส ติ ปั ญ ญารอบรู้ เ ช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาแล้ว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังจะต้องฝึกและอบรมนักเรียนนายร้อยเพื่อเป็น
นายทหารสัญญาบัตรที่มีบทบาทที่สาคัญยิ่งต่อกองทัพบกและประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น การศึกษาใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะไม่เพ่งเล็งในด้านหลักสูตรหรือความรู้เฉพาะวิชาแต่เพียงอย่างเดียวคา
ว่า “ศึกษา” จึงหมายถึง “คุณสมบัติและคุณลักษณะทั้งหมด ไม่ว่าทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ รวมถึง
การสร้างเสริมภาวะความเป็นผู้นาของผู้รับการศึกษา ซึ่งได้รับจากการเรียน การฝึกหรืออบรม”
นอกจากนั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีพันธกิจทางด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
ความรู้และนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับกองวิชาอื่นที่เปิดสอนในส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เช่น
รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการกองวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากกองวิชาอื่นๆ)
13.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีลักษณะเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชา ซึ่งทุกกองวิชามีส่วน
รับผิดชอบจัดการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดวิชาในหลักสูตร
แบ่งออกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้านจากกองวิชาหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมวดวิชา
เลือกเสรี และการฝึกวิชาทหารในภาคสนาม
13.2 ทุกสาขาวิชามีคณะกรรมการประจาชั้น ร่วม มีพันธกิจในด้านประสานงานด้านการเรียน การ
สอน การสอบ การประเมินผล การให้คาปรึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนนายร้อยเป็นรายบุคคล การ
จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนนายร้อย ในลักษณะการประชุมร่วมทุกสาขาวิชาในชั้นเรียนนั้น
13.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมประจาสาขาจากกองวิชาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผล ให้
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สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้สาหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด
13.4 การบริหารจัดการและประสานงานทางด้านวิชาการในส่วนการศึกษา
ผู้อานวยการกองวิชาที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยทางานประสาน
กับผู้อานวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านฝ่ายอานวยการกลุ่มงานฝึกศึกษา
และกลุ่มงานบริหารการศึกษา ดาเนินการด้านวิชาการอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับ ของส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สร้ า งผู้ น าให้ มี ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี วิ นั ย มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
อุดมการณ์ความรักชาติ
1.2 วัตถุประสงค์
ผลิตนักเรียนนายร้อยเพื่อให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังนี้
1.2.1 เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นาที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้
แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิตตนเพื่อชาติและประชาชน
1.2.2 มีความรู้ ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่าง ๆ ทั้ง ทางเทคนิคและทางยุทธวิธี
สามารถเป็นผู้นาการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกาลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตน
เพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง
1.2.4 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดารงความ
เข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กาลังพลในหน่วยงานของตน
รวมทั้งมีจิตสานึกสัญชาตญาณในการรบ
1.2.5 มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพียงพอสาหรับ
การปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก การช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
1.2.6 มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. และ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการหน่วย และการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ ให้มี
ประสบการณ์ จ ากการน าความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไป
ปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระบบปริ ญ ญา
ตรี
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- รายงานผลการประเมินจากผู้
จบการศึกษาและรายงานผล
การประเมินจากผู้บังคับบัญชา
ของผู้จบการศึกษา
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน - รายงานผลการประเมินจากผู้
ความต้องการของหน่วยต่างๆ บังคับหน่วยที่นักเรียนนายร้อย
ที่นักเรียนนายร้อยสาเร็จ
ในสาขาไปบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
การศึกษาจากหลักสูตรนี้เข้า
- รายงานผลการประเมินจาก
ทางาน
นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จ
การศึกษาแล้วไปปฏิบัติงาน
- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
- รายงานการดูงาน สัมมนาการ
เรียนการสอนให้มีประสบการณ์ ฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย
การดูงาน สัมมนา การฝึกอบรม ภายในหน่วยงาน และจาก
การค้นคว้าวิจัย ภายใน
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงาน และจากหน่วย
หน่วยงานภายนอกทั้ง
หน่วยงานทหารและพลเรือน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
หนึ่ง ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึ กษาไม่น้อ ยกว่ า 15 สัปดาห์ การศึกษาภาคฤดูร้อนก าหนดให้ มี
ระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ
1.1.2 การคิดหน่วยกิต
1.1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
1.1.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
1.1.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค
1.1.2.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบ
ทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นการฝึกภาคสนาม
ซึ่งนักเรียนนายร้อยทุกนายต้องเข้ารับ และผ่านการฝึกวิชาทหารตามที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กาหนด
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
ภาควิชาการ
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ภาคปลาย
ภาควิชาการ
เดือนกันยายน – ธันวาคม
ภาคฤดูร้อน ภาคการฝึกวิชาทหาร เดือนมกราคม – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
รับผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกเทียบเท่าผู้สาเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนเตรียมทหารมีเกณฑ์การรับผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วน
ของกองทัพบก ดังนี้
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1. สอบผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรกระทรวง
ศึกษาการ หรือเทียบเท่า
2. อายุไม่ต่ากว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับ
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
3. ต้องมีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กาเนิดต้องมีสัญ ชาติไทยโดยกาเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
นายตารวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตารวจประทวนซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช้
เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้
4. มีขนาดของร่างกาย มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะทางทหารเหมาะแก่การเป็นทหาร มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้ง
จิตใจและร่างกาย ไม่เป็น โรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและเป็นไปตามที่
กองทัพบกกาหนด
5. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิง ถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มี
ภรรยา
6. เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ ไม่ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรม มี อุ ด มการณ์ เ ลื่ อ มใส่ ใ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นผู้ซึ่งมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาของศาลว่าได้กระท า
ความผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
9. ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างสอบสวนหรืออยู่ในระหว่างหนีราชการ
10. ไม่เป็นผู้ที่ถูกไล่ออก ถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก
11. ไม่เคยเป็นผู้ถูกถอนทะเบียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายร้อย หรือนักเรียนเตรียมทหารมาก่อน
12. ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
13. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใดๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
14. บิดามารดา และผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้
15. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ
กองทัพบกแล้ว
16. ต้องมีผู้ปกครองและผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณี ที่ทางราชการกาหนดไว้
2.3 ปัญหาของนักเรียนนายร้อยแรกเข้า
ปรับตัวจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร มาเป็นระดับปริญญาตรีในโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักเรียนนายร้อยในข้อ 2.3
ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักเรียนนายร้อยที่มีปัญหาในการปรับตัว ให้คาแนะนาและสังเกต
พฤติกรรมที่พัฒนาไป
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2.5 แผนการรับนักเรียนนายร้อยและผลสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักเรียนนายร้อยแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักเรียนนายร้อย
2563 2564 2565 2566 2567
ชั้นปีที่ 1
60 60 60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60 60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
60
ชั้นปีที่ 5
60
รวม
60 120 180 240
240
คาดว่าจะจบการศึกษา
60
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2.7 รูปแบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่า
ด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย พ.ศ.2558 (ผนวก ง)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
กลุ่มวิชาพลศึกษา
กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นา
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือก
กลุ่มวิชาทหาร

175

หน่วยกิต

51
10
7
13
3
9
9
118
21
16
40
9
32

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายชื่อวิชา
ความหมายของอักษรและเลขรหัสวิชา
อักษรรหัสสองตัวแรก
CE
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา
CH
หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี
CS
หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
EE
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ES
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
HI
หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์
IE
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
LG
หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
MA
หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ME
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
MS
หมายถึง กลุ่มวิชาทหาร (เลขรหัสตัวอื่นๆ จะระบุในตอนที่ 3)
PC
หมายถึง กลุ่มวิชาจิตวิทยา
PE
หมายถึง กลุ่มวิชาพลศึกษา
PH
หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์
SE
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารวจ
SS
หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
TS
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FT
หมายถึง ทหารทั่วไปและการฝึกทางยุทธวิธี
เลขรหัสตัวแรก
หมายถึง ชั้นปีในสาขา ยกเว้นจะกาหนดโดยกองวิชาที่รับผิดชอบในการ
จัดการสอน
เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง แขนงวิชาในสาขา
เลขรหัสสองตัวหลัง หมายถึง ลาดับวิชาในแขนงวิชา
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
3.1.4.1หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
51 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (10 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง)
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles of Jurisprudence)
3 (3-0-6)
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science)
2 (2-0-4)
SS 2105 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (Basic Economics)
2 (2-0-4)
SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จาเป็นในการรับราชการทหาร
3 (3-0-6)
(Military Law and Essential Law in Military Service)
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (7 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชาหน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง)
HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies)
2 (2-0-4)
HI 4105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian History)
3 (3-0-6)
HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)
2 (2-0-4)
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (13 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง)
LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1)
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 2001 การพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด
1 (0-2-1)
(Personality Development and Speaking skill)
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)
1 (0-2-1)
LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)
1 (0-2-1)
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
1 (0-2-1)
LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)
1 (0-2-1)
LG 4002 ภาษาไทย 2 (Thai 2)
1 (0-2-1)
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)
1 (0-2-1)
LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)
1 (0-2-1)
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)
2 (0-4-2)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ (3 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง)
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน (Technology for Everyday Life)
3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาพลศึกษา (9 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง)
PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1)
1 (0-2-1)
PE 1002 พลศึกษา 2 (Physical Education 2)
1 (0-2-1)
PE 2003 พลศึกษา 3 (Physical Education 3)
1 (0-2-1)
PE 2004 พลศึกษา 4 (Physical Education 4)
1 (0-2-1)
PE 3005 พลศึกษา 5 (Physical Education 5)
1 (0-2-1)
PE 3006 พลศึกษา 6 (Physical Education 6)
1 (0-2-1)
PE 4007 พลศึกษา 7 (Physical Education 7)
1 (0-2-1)
PE 4008 พลศึกษา 8 (Physical Education 8)
1 (0-2-1)
PE 5009 พลศึกษา 9 (Physical Education 9)
1 (0-2-1)
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กลุ่มวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา (9 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต–ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
PC 1101 จิตวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Psychology)
2 (2-0-4)
PC 3102 จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
1 (1-0-2)
PC 3201 การนาทหาร (Military Leadership)
2 (2-0-4)
PC 4103 จิตวิทยาการปกครองทางทหาร (Military Psychology and Administration)
1 (1-0-2)
PC 4301 ครูทหาร (Military Instructor)
2 (2-0-4)
PC 5104 จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)
1 (1-0-2)
3.1.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
118 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (21 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต–ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry)
3 (3-0-6)
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)
1 (0-2-1)
MA 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
3 (3-0-6)
MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)
3 (3-0-6)
MA 2007 หลักสถิติ (Principle of Statistic)
3 (3-0-6)
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)
3 (3-0-6)
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory 1)
1 (0-2-1)
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2)
3 (3-0-6)
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory 2)
1 (0-2-1)
กลุ่มวิชาแกน (16 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต–ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
3 (2-3-6)
CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
3 (3-0-6)
EE 5401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Information Technology)
ES 2101 ชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biology)
3 (3-0-6)
ES 2102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biological Laboratory)
1 (0-2-1)
SS 5308 หลักพื้นฐานการพัฒนา (Principles of Development)
3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาเฉพาะ (40 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต–ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
CH 2601 เคมีประยุกต์ 1 (Applied Chemistry 1)
3 (2-2-5)
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 (Applied Chemistry 2)
3 (2-2-5)
CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive Chemistry 1)
3 (3-0-6)
CS 3002 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
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(Computer for Application in Science)
ES 2103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
3 (3–0-6)
ES 3104 ธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ
3 (3-0-3)
(Geology and Atmospheric Science)
ES 3301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Introduction to Geographic Information System)
IE 2101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
3 (3-0-6)
ME 5602 ยานยนต์เบื้องต้น (Basic Automotive)
3 (2-2-5)
TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (Basic Technology 1)
2 (2-0-4)
TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 (Basic Technology 2)
2 (2-0-4)
TS 3801 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
2 (2-0-4)
TS 3802 สัมมนา (Seminar)
1 (0-2-1)
TS 4803 โครงงาน 1 (Senior Project 1)
2 (0–6-3)
TS 4804 โครงงาน 2 (Senior Project 2)
1 (0–3-2)
TS 5201 เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาเลือก/เลือกเสรี (นักเรียนนายร้อยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก
ในสาขาจานวน 9 หน่วยกิต นักเรียนนายร้อ ยในสาขาวิ ชาที่มิใ ช่วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห รื อ
นักเรียนนายร้อยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่เคยเรียนมาก่อน สามารถเลือกเรียนเป็นวิชา
เลือกเสรีได้ 6 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง)
CH 5101 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)
3 (3-0-6)
CH 5301 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ทางทหาร
3 (2-2-5)
(Applied Analytical Chemistry for Military)
CH 5501 ชีวเคมีประยุกต์ (Applied Biochemistry)
3 (3-0-6)
CH 5604 เคมีวัตถุระเบิดเบื้องต้น (Introduction to Explosive Chemistry)
3 (3-0-6)
CH 5605 เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive Chemistry 2)
3 (3-0-6)
CH 5606 ความปลอดภัยและการป้องกันภัยจากสารเคมีและวัตถุระเบิด
3 (3-0-6)
(Explosive Safety and Protection)
CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
3 (3-0-6)
(Chemical Weapons and Biological Weapons)
CH 5608 พิษวิทยา (Toxicology)
3 (3-0-6)
CH 5609 เคมีนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Chemistry)
3 (3-0-6)
CH 5610 เคมีสิ่งแวดลอม (Environmental Chemistry)
3 (3-0-6)
CH 5611 เคมีสะอาด (Green Chemistry)
3 (3-0-6)
CH 5612 เคมีเกษตร (Agricultural Chemistry)
3 (3-0-6)
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CH 5613 เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)
CH 5614 อุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Industry)
CH 5615 เคมีพอลิเมอร์ (Polymer Chemistry)
CH 5616 เคมีของยางและผลิตภัณฑ์ (Chemistry of Rubber and Products)
CH 5617 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
CH 5618 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
CH 5619 เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)
CH 5620 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Beverage Technology)
CH 5621 เคมีในชีวิตประจาวัน (Chemistry in Daily Life)
CH 5622 เคมีอาหาร (Food Chemistry)
CH 5623 เคมีเพื่อสุขภาพ (Chemistry for Health)
CH 5624 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและพืชสมุนไพรท้องถิน่
(Chemistry of Natural Products and Local Herbs)
CH 5901 หัวข้อพิเศษทางเคมี (Special Topics in Chemistry)
CH 5902 หัวข้อพิเศษทางเคมี (Special Topics in Chemistry)
CH 5903 หัวข้อพิเศษทางเคมี (Special Topics in Chemistry)
ES 5105 ทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์ (Land Resources and Land Uses)
ES 5106 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(Natural Resources Conservation and Management)
ES 5107 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Geology)
ES 5108 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Soil Science)
ES 5201 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
ES 5202 นิเวศพิษวิทยา (Ecotoxicology)
ES 5203 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Ecology)
ES 5204 นิเวศวิทยาป่าไม้ (Forest Ecology)
ES 5302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการทหาร
(Geo-Informatics Technology for Environment, Resources and Military)
ES 5303 การจัดการคุณภาพน้า (Water Quality Management)
ES 5304 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย (Wastewater Treatment Technology)
ES 5305 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Geographic Information System)
ES 5306 เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology)
ES 5307 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution Control)
ES 5308 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
ES 5309 เทคโนโลยีรีไซเคิล (Recycling Technology)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2–2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3–0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ES 5401 การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
3 (3-0-6)
(Solid and Hazardous Waste Management)
ES 5402 ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Environmental Disasters and Management)
ES 5403 เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Biotechnology for Environmental Management)
ES 5404 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
ES 5405 การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
3 (3-0-6)
ES 5406 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Assessment)
3 (3-0-6)
ES 5407 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต (Environment, Technology and Life)
3 (3-0-6)
ES 5408 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Standard)
3 (3-0-6)
ES 5409 สิ่งแวดล้อมเมืองและการจัดการ (Urban Environment and Management)
3 (3-0-6)
ES 5410 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Energy and Environmental Management)
ES 5501 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-6)
(Environmental Project Management for Sustainability)
ES 5502 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
(Environmental Sustainable Development)
ES 5601 มลพิษทางน้า (Water Pollution)
3 (3-0-6)
ES 5602 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
3 (3-0-6)
ES 5603 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน (Noise Pollution and Vibration)
3 (3-0-6)
ES 5801 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture Technology)
3 (3-0-6)
ES 5802 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด (Mushroom Production Technology)
3 (3-0-6)
ES 5803 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องต้นสาหรับการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Introduction to Biology and Microbiology for Applied Environmental Science)
ES 5804 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
3 (3-0-6)
ES 5805 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ
3 (3-0-6)
(Innovation for Environment and Health)
ES 5901 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Special Topics in Environmental Science)
ES 5902 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Special Topics in Environmental Science)
ES 5903 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Special Topics in Environmental Science)
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PH 5101 กลศาสตร์ (Mechanics)
PH 5102 แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism)
PH 5103 ฟิสิกส์แผนใหม่ (Modern Physics)
PH 5104 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น (Introduction to Quantum Mechanics)
PH 5105 ทัศนศาสตร์ (Optics)
PH 5106 สวนศาสตร์ (Acoustics)
PH 5107 ฟิสิกส์ความร้อน (Thermal Physics)
PH 5108 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 1
(Astronomy and Space Technology 1)
PH 5109 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 2
(Astronomy and Space Technology 2)
PH 5110 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 3
(Astronomy and Space Technology 3)
PH 5111 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศเบื้องต้น
(Basics Astronomy and Space Technology)
PH 5201 ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 (Applied Physics 1)
PH 5202 ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 (Applied Physics 2)
PH 5203 นิวเคลียร์เทคโนโลยี (Nuclear Technology)
PH 5204 พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
(Nuclear Energy for Country Development)
PH 5205 ฟิสิกส์สุขภาพและการป้องกันรังสี
(Health Physics and Radiation Protection)
PH 5206 เลเซอร์เทคโนโลยี (Laser Technology)
PH 5207 เทคโนโลยีเซนเซอร์และอุปกรณ์ทางแสงเบื้องต้น
(Introduction to Photonic Sensors and Optoelectronic Devices)
PH 5208 ฟิสิกส์วัสดุ นาโนเทคโนโลยี และไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Material Physics, Nanotechnology and Microelectronics)
PH 5209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจาวัน
(Electrical and Electronics for Everyday Life)
PH 5210 ฟิสิกส์พลังงาน (Energy Physics)
PH 5211 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells)
PH 5212 นิติฟิสิกส์ (Forensic Physics)
PH 5213 ฟิสิกส์บรรยากาศ (Physics of Atmosphere)
PH 5901 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
(Special Topics in Physics)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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PH 5902 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3 (3-0-6)
(Special Topics in Physics)
PH 5903 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3 (3-0-6)
(Special Topics in Physics)
TS 5103 ประวัติวิทยาศาสตร์ (History of Science)
3 (3-0-6)
TS 5202 เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย (Safe Agricultural Technology)
3 (3-0-6)
TS 5203 เทคโนโลยีพลาสติก (Plastics Technology)
3 (3-0-6)
TS 5204 นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)
3 (3-0-6)
TS 5205 พลังงานทดแทน (Alternative Energy)
3 (3-0-6)
TS 5206 ยาเวชกรรมป้องกันทางทหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Military Preventive Medicine)
TS 5207 อาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี (Nuclear Biological Chemical Weapons)
3 (3-0-6)
TS 5208 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Food and Nutrition for Health)
3 (3-0-6)
TS 5901 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(Special Topics in Science and Technology)
TS 5902 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(Special Topics in Science and Technology)
TS 5903 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(Special Topics in Science and Technology)
กลุ่มวิชาทหาร (32 หน่วยกิต)
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตนเอง)
MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military Science 1)
3 (2-2-5)
MS 1002 วิชาทหาร 2 (Military Science 2)
3 (2-2-5)
MS 2003 วิชาทหาร 3 (Military Science 3)
3 (2-2-5)
MS 2004 วิชาทหาร 4 (Military Science 4)
3 (2-2-5)
MS 3005 วิชาทหาร 5 (Military Science 5)
3 (2-2-5)
MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science 6)
3 (2-2-5)
MS 4007 วิชาทหาร 7 (Military Science 7)
3 (2-2-5)
MS 4008 วิชาทหาร 8 (Military Science 8)
3 (2-2-5)
MS 5009 วิชาทหาร 9 (Military Science 9)
3 (2-2-5)
MS 5010 วิชาทหาร 10 (Military Science 10)
5 (3-4-8)
MS 5011 วิชาทหาร 11 (Military Science 11)
2 สัปดาห์
กลุ่มวิชาการฝึกภาคสนาม (ไม่คิดหน่วยกิต)
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1)
การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร (TCCC and Military Hygiene Training) 1 สัปดาห์
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การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (CBRN warfare Training)
การฝึกการติดต่อสื่อสาร (Communications Training)
การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทาลาย
(Sapper , Explosives and Demolition Training)
การฝึกยิงอาวุธประจากาย (Individual Weapon System Training)
การฝึกบุคคลทาการรบและการฝึกทางยุทธวิธี
(Soldier Combat Skills and Tactics Training)
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2)
การฝึกยิงอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
(Unit Weapon Systems and Fire Control Training)
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Rifle Squad Tactics Training)
การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
(Cavalry Weapon Systems Employment Training)
การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
(Field Artillery and Air Defense Artillery Training)
การฝึกขับรถยนต์ทหาร (Military Vehicles Training)
FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 (Field Training 3)
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle Platoon Tactics Training)
การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics Training)
การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ (Airborne Course)
FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4)
การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (Ranger Course)
FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5)
การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด (Close Quarters Combat Training)
การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ (Task Force Operations Training)
การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics Training)
การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหาร (Cadet Troop Leader Training in Army Units)

1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
3 สัปดาห์

2 สัปดาห์
4 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
3 สัปดาห์
2 สัปดาห์
5 สัปดาห์
10 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
4 สัปดาห์
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3.1.5 แผนการศึกษา
ปีการศึกษาที่ 1
MA 1001
PH 1001
PH 1002
SS 1001
LG 1001
LG 1101
PC 1101
PE 1001
MS 1001

ภาคการศึกษาที่ 1
แคลคูลัส 1
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป
ภาษาไทย 1
ภาษาอังกฤษ 1
จิตวิทยาเบื้องต้น
พลศึกษา 1
วิชาทหาร 1

รวมหน่วยกิต

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

MA 1002
PH 1003
PH 1004
CH 1001
CH 1002
SS 1201
LG 1102
PE 1002
MS 1002

18(13-10-31)

ภาคการศึกษาที่ 2
แคลคูลัส 2
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
หลักรัฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 2
พลศึกษา 2
วิชาทหาร 2

18(13-10-31)

รวมหน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1
การฝึกภาคสนาม
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1
การฝึการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร
การฝึกการป้องกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
การฝึกการติดต่อสื่อสาร
การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทาลาย
การฝึกยิงอาวุธประจากาย
การฝึกบุคคลทาการรบและยุทธวิธี
รวม

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

1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
3 สัปดาห์
10 สัปดาห์
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ปีการศึกษาที่ 2
ES 2101
ES 2102
SS 2105
CS 2201
CE 2201

ภาคการศึกษาที่ 3
ชีววิทยาพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
การเขียนแบบวิศวกรรม

LG 2001

การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ
และศิลปะการพูด
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3
PE 2003 พลศึกษา 3
MS 2003 วิชาทหาร 3
รวมหน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 4
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เคมีประยุกต์ 1
หลักสถิติ
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน

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

3(2-3-6) LG 2104
HI 2001
1(0-2-1) PE 2004

ภาษาอังกฤษ 4
ไทยศึกษา
พลศึกษา 4

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

1(0-2-1) MS 2004
1(0-2-1)
3(2-2-5)

วิชาทหาร 4

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

19(15-8-34)

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

ES 2103
CH 2601
MA 2007
TS 2001

18(12-13-31)

ปีการศึกษาที่ 2
การฝึกภาคสนาม
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2
การฝึกยิงอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่
การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
การฝึกปืนใหญ่สนาม และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
การฝึกขับรถยนต์ทหาร
รวม

2 สัปดาห์
4 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
10 สัปดาห์
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ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 5
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2
ES 3301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เบื้องต้น
TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1
CS 3002 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
สาหรับวิทยาศาสตร์
XX 5xxx วิชาเลือก 1
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5
PC 3102 จิตวิทยาสังคม
PE 3005 พลศึกษา 5
MS 3005 วิชาทหาร 5

รวมหน่วยกิต

FT 3103

ภาคการศึกษาที่ 6
3(2-2-5) ES 3104 ธรณีศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์บรรยากาศ
3(2-2-5) TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน 2

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

2(2-0-4) TS 3801 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6) TS 3802 สัมมนา

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

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

วัสดุวิศวกรรม
วิชาเลือก 2
ภาษาอังกฤษ 6
การนาทหาร
พลศึกษา 6
วิชาทหาร 6

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

รวมหน่วยกิต

21(17-8-38)

IE 2101
XX 5xxx
LG 3106
PC 3201
PE 3000
MS 3006

20(15-10-35)

ปีการศึกษาที่3
การฝึกภาคสนาม
การฝึกภาคสนาม 3
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
รวม

3 สัปดาห์
2 สัปดาห์
5 สัปดาห์
10 สัปดาห์
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ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 7
CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1
TS 4803 โครงงาน 1

3(3-0-6) TS 4804
2(0-6-3) HI 4105

XX 5xxx วิชาเลือก 3
XX xxxx วิชาเลือกเสรี 1

3(3-0-6) LG 4002
3(3-0-6) SS 4004

LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7

1(0-2-1) XX xxxx

PC 4301 ครูทหาร
PE 4007 พลศึกษา 7
MS 4007 วิชาทหาร 7

2(2-0-4) LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8
1(0-2-1) PC 4103 จิตวิทยาในการปกครอง
3(2-2-5) PE 4008 พลศึกษา 8
MS 4008 วิชาทหาร 8

รวมหน่วยกิต

FT 4104

ภาคการศึกษาที่ 8
โครงงาน 2
ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ภาษาไทย 2
กฎหมายทหารและกฎหมาย
ที่จาเป็นในการรับราชการ
ทหาร
วิชาเลือกเสรี 2

18(13-12-32)

รวมหน่วยกิต

ปีการศึกษาที่4
การฝึกภาคสนาม
การฝึกภาคสนาม 4
การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม
รวม

10 สัปดาห์
10 สัปดาห์

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

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

17(12-11-30)
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ปีการศึกษาที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 9
EE 5401 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น

ME 5602
TS 5202
SS 5308
HI 5002
LG 5109
PE 5009
PC 5104
MS 5009

ยานยนต์เบื้องต้น
เทคโนโลยีพลังงาน
หลักพื้นฐานการพัฒนา
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ภาษาอังกฤษ 9
พลศึกษา 9
จิตวิทยาประยุกต์
วิชาทหาร 9

รวมหน่วยกิต

FT 5105

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข

ภาคการศึกษาที่ 10
3(3-0-6) MS 5010 วิชาทหาร 10
MS 5011 วิชาทหาร 11 (การศึกษาดู
งานในพื้นที่กองทัพภาค )
2 สัปดาห์
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
3(2-2-5)

21(16-10-37)

ปีการศึกษาที่ 5
การฝึกภาคสนาม
การฝึกภาคสนาม 5
การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด
การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ
การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก
การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหาร
รวม

รวมหน่วยกิต

1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
4 สัปดาห์
8 สัปดาห์

5(3-4-8)

5(3-4-8)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ยศ - ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

3-7099-00370-46-3
พ.อ.หญิง ผศ. กฤตยาภรณ์ เจริญผล
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
ปร.ด. (ปฐพีวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556

- ผลงานการตี พิ ม พ์ “พ.ท.หญิ ง ผศ.
กฤตยาภรณ์ เจริญผล, การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณ
พื้ น ที่ ช า ย แ ด น ไ ท ย กั ม พู ช า ”,
วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อ ยพระ
จุลจอมเกล้า ปีที่ 15, 2560, pp : 121144

3-3301-01588-37-4
พ.ท.ผศ.กิตติภพ พรหมดี
วท.บ. (ปฐพีศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
3-6103-00153-24-3
พ.ท.หญิง พนมวรรณ ปานสีทา
กศ.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544
กศ.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547
ปร.ด. (เคมีประยุกต์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
3-6501-00381-03-0
พ.ต. เปนไท ปิ่นม่วง
วท.บ. (ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร, 2543
วท.ม. (ฟิสิกส์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

- ผลงานการตีพิมพ์ “K. Promdee, D.
Phihusut, A.Monthienvichienchai,
Y. Tongaram and P. Khongsuk.
Conversion of Hydrilla verticillata
to bio-oil and charcoal using a
continuous pyrolysis reactor”,
Biofuel. April, 2018, pp : 1 – 8.

ภาระงานสอน
ระบุรหัสวิชา:จานวนชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
ปัจจุบัน

ในหลักสูตร

ES 2103: 3
ES 3301: 3
ES 5302: 3

ES 2103: 3
ES 3301: 3
ES 5302: 3

ES 5105: 3
TS 2001: 3
ES 5106: 3
TS 4803: 2
TS 4804: 1
TS 3101: 2
ES 3104 : 3
ES 5105 : 3
TS 4803: 2
TS 4804: 1

ES 5105: 3
TS 2001: 3
ES 5106: 3
TS 4803: 2
TS 4804: 1
TS 3101: 2
ES 3104 : 3
ES 5105 : 3
TS 4803: 2
TS 4804: 1

- ผลงานการตีพิมพ์ “New bioactive
cyclopeptide alkaloids with rare
terminal unit from the root bark
of Ziziphus cambodiana”, RSC
Advances 8(33):18204-18215,
2018.

CH 1001: 3
CH 1002: 2
CH 2601 : 4
CH 3602: 4
CH 4603: 3
CH 5607: 3

CH 1001: 3
CH 1002: 2
CH 2601 : 4
CH 3602: 4
CH 4603: 3
CH 5607: 3

- ผลงานการตีพิมพ์ “พ.ต. เปนไท ปิ่น
ม่ ว ง, การศึ ก ษาตั ว ตรวจวั ด ความชื้น
ขนาดเล็กบนพื้นฐานโครงสร้างของแผ่น
โลหะไททาเนียมไดออกไซด์ ด้ ว ยการ
ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ร ะ เ ห ย ข อ ง ล า
อิ เ ล็ ก ต ร อ น โ ด ย ก า ร ใ ช้ น า โ น
เทคโนโลยี ”, โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 pp : 1-10

PH 1001: 3
PH 1002: 1
PH 1003: 3
PH 1004: 1
TS 3802: 1
TS 4803: 2
TS 4804: 1

PH 1001: 3
PH 1002: 1
PH 1003: 3
PH 1004: 1
TS 3802: 1
TS 4803: 2
TS 4804: 1

27

ลาดับ
ที่
5

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ยศ - ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา
สถาบัน : ปีที่สาเร็จการศึกษา
3-3001-01098-15-6
พ.ต.หญิง ปวีณา วัดบัว
วท.บ. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549
วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551
ปร.ด. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554

ภาระงานสอน
ระบุรหัสวิชา:จานวนชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

ผลงานทางวิชาการ

- ผลงานการตีพิมพ์ “ร.อ.หญิง ปวีณา
วัดบัว, นนร. คุณานนท์ อั้นเต้ง, นนร.
ณัฐวุฒิ วงษ์วิชา, นนร.ธนพล วัฒนาธร,
นนร. อภิรักษ์ อินทชิต, นนร.นิจิโรจน์
จรัสบวรพันธ์. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรที่
พบบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ต่อเชื้อแบคทีเรียที่
ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า”, วารสารวิชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่
14 (2559): 131-143.

ปัจจุบัน

ในหลักสูตร

CH 1001: 3
CH 1002: 2
CH 2601: 4
CH 3602: 4
CH 5607: 3
CH 5621: 3
CH 5618: 3
TS 3802: 1

CH 1001: 3
CH 1002: 2
CH 2601: 4
CH 3602: 4
CH 5607: 3
CH 5621: 3
CH 5618: 3
TS 3802: 1

TS 4803: 2
TS 4804: 1

TS 4803: 2
TS 4804: 1

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ยศ - ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา
3-3099-01842-81-8
พ.อ.เกรียงไกร นิตยสุทธิ
ค.บ. (ฟิสิกส์) วิทยาลัยครู นครราชสีมา,
2527
กศ.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒประสานมิตร, 2530
3-1022-01095-58-6
พ.อ.ณัฎฐ์พร สตาภรณ์
กศ.บ. (การวัดผลประเมินผล) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534
ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
3-1603-00107-85-8
พ.อ.ชานาญ สาเภาพ่อค้า
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2529
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,
2542
3-1006-00327-33-1
พ.อ.ธัญญะ โพธิ์รัง
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) วิทยาลัย
ครู พระนคร, 2534

สังกัด ภาควิชา คณะ

รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

PH 5110 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
3:3
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 1
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 1

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 1
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 1

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 3
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 3
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 1

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 1
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 1

28
ลาดับ
ที่

5

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ยศ - ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา
ศษ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
3-1006-01303-68-1
พ.อ.สุวฒ
ั น์วงศ์ จันทร์ฉายแสง
B.S. (Physics) Virginia Military
Institute, U.S.A., 2542
M.S. (Optics) University of Rochester,
U.S.A., 2544
ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(2556)

สังกัด ภาควิชา คณะ

รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 3
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 3
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 1
PH 5108 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
1: 3
PH 5109 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
2:3
TS 4803 โครงงาน 1 : 2
TS 4804 โครงงาน 2 : 1
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 3
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 3
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 1
TS 3801 ระเบียบวิธีวิจัย : 3

6

3-4499-00214-96-1
พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน
B.S. (Physics) Norwich University
Military College of Vermont, U.S.A.,
2545
M.S. (Physics) University of south
Carolina, U.S.A., 2547

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

7

1-3099-00054-55-1
พ.ต.ภูวเดช สูติปัญญา
B.S. (Applied Physics) National
Defense Academy of Japan, 2552
M.S. ( Applied Physics) National
Defense Academy of Japan, 2554
3-1206-00132-79-3
พ.อ.อภิรักษ์ แสงกระสินธ์
B.S. (Electrical Engineering) National
Defense Academy of Japan, 2548
M.S. (Physics) National Defense
Academy of Japan, 2550
1-4099-00159-94-7
พ.ต.นวพงศ์ อันสุรีย์
B.S. (Physics) The Military College of
South Carolina(The Citadel), U.S.A.,
2550
M.S. (Physics) Virginia Polytechnic
Institute and State University, U.S.A.,
2551

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1:3
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1:1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2:3
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 :1

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 3
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 3
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 1
TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 : 2

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 3
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 : 1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 3
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 : 1

8

9

29
ลาดับ
ที่

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ยศ - ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา

10 3-6501-00381-03-0

พ.ต.เปนไท ปิ่นม่วง
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร, 2543
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2547

สังกัด ภาควิชา คณะ

รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1:3
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1:1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 :3
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 :1
TS 3802 สัมมนา : 1
TS 4803 โครงงาน 1 : 2
TS 4804 โครงงาน 2 : 1
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1:3
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1:1
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2:3
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 :1
PH 5108 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
1: 3
PH5109 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
2:3

11

1-1037-01168-09-9
ร.ต.ชาญวิทย์ กตาภินิหาร
วท.บ. (ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
การแพทย์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2559

กองวิชาฟิสิกส์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า

12

3-1009-03730-27-1
พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533
M.S. (Environmental Science)
University of New Heven, U.S.A.,
2540
3-3601-00582-76-3
พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์
พย.บ. (พยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
3-1014-03032-40-1
พ.อ.หญิง ภัทรียา ตัณฑิกุล
พย.บ. (พยาบาล)
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, 2536
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
3-1017-00387-25-5
พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
M.Sc. (Tropical Medicine:
Environmental Toxicolgy)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547

กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

CH 1001 เคมีทั่วไป : 3
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 1
CH 5606 ความปลอดภัยและการป้องกันภัย
จากสารเคมีและวัตถุระเบิด : 3
CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ : 3

กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 1
CH 5622 เคมีอาหาร : 3

กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 1
CH 5622 เคมีอาหาร : 3

กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 1
CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ : 3
CH 5618 เทคโนโลยีชีวภาพ : 3
CH 5621 เคมีในชีวิตประจาวัน : 3

13

14

15

30
ลาดับ
ที่
16

17

18

19

20

21

22

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ยศ - ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา

สังกัด ภาควิชา คณะ

3-5099-01059-04-6
พ.ท.หญิง พัดชา เพิ่มพิพัฒน์
ศษ.บ. (การสอนเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ศษ.ม. (การสอนเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
3-6001-00956-24-5
พ.ท.หญิง ณัฐมณฑน์ สมราชลีจ้ ินดา
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
1-1014-00121-50-4
พ.ต.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ์
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2549
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
1-1999-00083-84-6
ร.อ.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา
วท.บ. (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
วท.ม. (เคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
1-7702-00052-97-9
ร.อ.สุชาติ คล้ายแก้ว
วท.บ. (เคมีประยุกต์ทางทหาร)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2554
M.S. (Energy Systems Engineering)
Northeastern University, U.S.A., 2561
1-1999-00038-67-1
ร.ท.หญิง กังสดาล อินทกุล
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550
วท.ม. (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

3-5099-00456-91-2
พ.อ.หญิง ภมร จินดามณี
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการ
พัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544

กองวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร
CH 1001 เคมีทั่วไป : 3
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 1
CH 2601 เคมีประยุกต์ 1 : 3
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 : 3
CH 5621 เคมีในชีวิตประจาวัน : 3
CH 5622 เคมีอาหาร : 3
CH 1001 เคมีทั่วไป : 3
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 1
CH 2601 เคมีประยุกต์ 1 : 3
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 : 3
CH 5613 เคมีอุตสาหกรรม : 3
CH 5622 เคมีอาหาร : 3
CH 1001 เคมีทั่วไป : 3
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 1
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 : 3
CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ : 3
CH 5618 เทคโนโลยีชีวภาพ : 3
CH 1001 เคมีทั่วไป : 3
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 1
CH 2601 เคมีประยุกต์ 1 : 3
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 : 3
CH 5622 เคมีอาหาร : 3

กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

CH 1001 เคมีทั่วไป : 3
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 1
CH 2601 เคมีประยุกต์ 1 : 3
CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1 : 3

กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

CH 1001 เคมีทั่วไป : 3
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป : 1
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 : 3
CH 5621 เคมีในชีวิตประจาวัน : 3
CH 5622 เคมีอาหาร : 3

TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน : 3
TS 3801 ระเบียบวิธีวิจัย : 2
TS 5208 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ :
3
ES 2103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : 3

31
ลาดับ
ที่
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เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ยศ - ชื่อ – นามสกุล
สังกัด ภาควิชา คณะ
คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา
3-5001-00273-92-1
กองวิชาวิทยาศาสตร์
พ.อ.หญิง จินตนา แสนวงค์
สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
โรงเรียนนายร้อย
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก, 2540
พระจุลจอมเกล้า
ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556
4-1005-00036-59-6
กองวิชาวิทยาศาสตร์
พ.อ.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์
สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัย
โรงเรียนนายร้อย
รังสิต, 2536
พระจุลจอมเกล้า
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2541

25

3-8005-00183-32-2
พ.ท.สามารถ พรเจริญ
วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลคธัญบุร,ี 2538
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2547

26

3-1005-01277-56-4
กองวิชาวิทยาศาสตร์
พ.ท.ชินภัทร เชี่ยวชิตบุญ
สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
โรงเรียนนายร้อย
รังสิต, 2541
พระจุลจอมเกล้า
ศศ.ม. (นโยบายและการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกริก, 2546
3-6701-01460-98-7
กองวิชาวิทยาศาสตร์
พ.ท.พงศกร แก้วกรเมือง
สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา
B.S. (Civil Engineering) The Citadel,
โรงเรียนนายร้อย
USA., 2549
พระจุลจอมเกล้า
M.S. (Civil Engineering) University
of Colorado Boulder, USA., 2551

27

กองวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร
ES 2101 ชีววิทยาพื้นฐาน : 3
ES 5502 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
:3
TS 4803 โครงงาน 1 : 2
TS 4804 โครงงาน 2 : 1

ES 2102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน : 1
ES 5303 การจัดการคุณภาพน้า : 3
ES 5403 เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม : 3
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน : 3
TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 : 2
TS 4803 โครงงาน 1 : 2
TS 4804 โครงงาน 2 : 1
ES 2103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : 3
ES 5401 การจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย : 3
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน : 3
TS 3802 สัมมนา : 1
TS 4803 โครงงาน 1 : 2
TS 4804 โครงงาน 2 : 1
TS 5201 เทคโนโลยีพลังงาน : 3
TS 4803 โครงงาน 1 : 2
TS 4804 โครงงาน 2 : 1
ES 5106 การอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ : 3
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน : 3
TS 3802 สัมมนา : 1
TS 4803 โครงงาน 1 : 2
TS 4804 โครงงาน 2 : 1
ES 2103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : 3
ES 5304 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย : 3
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ลาดับ
ที่
28
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เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ยศ - ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา
5-1005-99035-64-1
พ.ต.หญิง อรรัมภา เศรษฐนันท์
วท.บ. (วิทยาศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2560
1-1014-01137-44-7
ร.ท. สุทธบถ ซื่อมาก
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2551
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2554

สังกัด ภาควิชา คณะ
กองวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า

รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร

ES 3104 ธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บรรยากาศ : 3
ES 5106 การอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ : 3
ES 5105 ทรัพยากรที่ดินและการใช้
ประโยชน์ : 3
TS 4803 โครงงาน 1 : 2
TS 4804 โครงงาน 2 : 1
กองวิชาวิทยาศาสตร์
ES 5501 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา ความยั่งยืน : 3
โรงเรียนนายร้อย
ES 5106 การอนุรักษ์และจัดการ
พระจุลจอมเกล้า
ทรัพยากรธรรมชาติ : 3
TS 3802 สัมมนา : 1
TS 4803 โครงงาน 1 : 2
TS 4804 โครงงาน 2 : 1
3–7007–00896–17–0
กองวิชาวิศวกรรม
IE 2101 วัสดุวิศวกรรม : 3
พ.อ.หญิง ผศ. ขัตติยาพร คาอาจ
สรรพาวุธ
วศ.บ. (อุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเอเซีย ส่วนการศึกษา โรงเรียน
อาคเนย์, 2552
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศษ.ม. (เทคโนโลยี และสื่ อสารการศึ กษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2543
3-2102-00048-99-9
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 : 2
พ.อ.บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เทคโนโลยีสุรนารี, 2541
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี 2545
3-2509-00084-85-8
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ME 5602 ยานยนต์เบื้องต้น : 3
ร.อ.อุกฤษณ์ อันทพิษ
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2543
วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2551
3-5099-00764-06-4
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า EE 5401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น : 3
พ.ท.กิตติมศักดิ์ นิลผ่องอาไพ
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า) รร.จปร., 2547 นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
M.S.EE.(Electrical Engineering)
Stevens Institute of Technology,
U.S.A., 2554
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ลาดับ
ที่
34

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ยศ - ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา
3-1601-002878-20-8
พ.อ.หญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา
วท.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม,2543
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ, 2548

สังกัด ภาควิชา คณะ

รหัสชื่อรายวิชาที่สอนในหลักสูตร

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

EE 5401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น : 3

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
การฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกเพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุ ล จอมเกล้ า มี ค วามรู้ วิ ช าทหาร สามารถเป็ น ผู้ น าหน่ ว ยทหารระดั บ หมวด ปฏิ บั ติ ก ารรบ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการอย่างกว้าง ๆ ที่จาเป็นต่อการรับราชการ
ในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 เป็นวิชาพื้นฐานบังคับที่ นักเรียนนายร้อย ทุกนายจะต้องเข้ารับการฝึกและศึกษา
4.1.2 นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและ
หัวหน้าชุด มีความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเป็นบุคคลและเป็นชุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามหลักพื้นฐานการรบ
4.1.3 นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ มีความมุ่ง
หมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนาหน่วยระดับผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก และเพิ่มเติมด้วยความรู้ของทหาร
ปืนใหญ่สนามและทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน การใช้อาวุธประจาหน่วยของทหารราบ ทหารม้า และ
รถยนต์ทหาร
4.1.4 นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด มีความ
มุ่ง หมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนาหน่วยระดับหมวด และเพิ่มพูนทักษะพิเศษด้วย การฝึก
หลักสูตรส่งทางอากาศ
4.1.5 นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จาเป็นสาหรับการเป็น
ผู้นาหน่วย มีความมุ่งหมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนาหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพภูมิประเทศที่ต้องมีความทรหด อดทน โดยให้ทาการฝึกในหลักสูตรการรบแบบจู่โจม
4.1.6 นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จาเป็นอื่นๆ
ในการรับราชการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษสาหรับผู้บังคับ
หน่วย มีความมุ่งหมายเพื่อให้มีความรู้ในเรื่องที่จาเป็นอื่นๆ ต่อการรับราชการในช่วงแรก และเพิ่มเติม
ความรู้พื้นฐานของเหล่าทหารอย่างกว้างๆ ให้มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสาย
วิทยาการ
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4.2
4.3

ช่วงเวลา: ภาคการฝึก เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี
การจัดเวลาและตารางสอน

การจัดการศึกษา ชั้นปีที่ 1
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 ( Field Training 1 )
การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร ( TCCC and Military Hygiene Training )
การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ( CBRN warfare Training )
การฝึกการติดต่อสื่อสาร ( Communications Training )
การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทาลาย
( Sapper, Explosives and Demolition Training )
การฝึกยิงอาวุธประจากาย ( Individual Weapon System Training )
การฝึกบุคคลทาการรบและการฝึกทางยุทธวิธี
( Soldier Combat Skills and Tactics Training )
การจัดการศึกษา ชั้นปีที่ 2
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 ( Field Training 2 )
การฝึกยิงอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
( Unit Weapon Systems and Fire Control Training )
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ( Infantry Rifle Squad Tactics Training )
การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
( Cavalry Weapon Systems Employment Training )
การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
( Field Artillery and Air Defense Artillery Training )
การฝึกขับรถยนต์ทหาร ( Military Vehicles Training )

1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
2 สัปดาห์
3 สัปดาห์

2 สัปดาห์
4 สัปดาห์
1 สัปดาห์
2 สัปดาห์
1 สัปดาห์

การจัดการศึกษา ชั้นปีที่ 3
FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 ( Field Training 3 )
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ( Infantry Rifle Platoon Tactics Training )
การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ( Cavalry Platoon Tactics Training )
การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ( Airborne Course )

3 สัปดาห์
2 สัปดาห์
5 สัปดาห์

การจัดการศึกษา ชั้นปีที่ 4
FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4 ( Field Training 4 )
การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม ( Ranger Course )

10 สัปดาห์

การจัดการศึกษา ชั้นปีที่ 5
FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 ( Field Training 5 )
การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด ( Close Quarters Combat Training )
การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ ( Task Force Operations Training )

1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
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การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ( Small Unit Tactics Training )
การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหาร ( Cadet Troop Leader Training in Army Units )

2 สัปดาห์
4 สัปดาห์

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ :
การทาโครงงาน คือ การที่นักเรียนนายร้อยทางานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญ ญา
นิพนธ์เป็นโครงงานวิจัยที่ใช้เวลาไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยการนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เป็นหลัก
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ : การทาโครงงานดังกล่าวข้างต้นจะมีประโยชน์กับนักเรียนนายร้อย
5.2.1 มีองค์ความรู้จากการทาโครงงาน
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล
5.2.5 สามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น
5.2.6 สามารถนาเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน
5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต : โครงงานหรือปริญญานิพนธ์มีค่า 2 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
และมีค่า 1 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
5.5 การเตรียมการ : การเตรียมการให้คาแนะนาช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักเรียนนายร้อย เช่น
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนานักเรียนนายร้อยโดยให้นักเรียนนายร้อยเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวข้อหรือโครงงานที่นักเรียนนายร้อยสนใจ
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้คาปรึก ษาและการติดตามการทางานของนักเรียนนาย
ร้อย
5.5.3 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่ง อานวยความสะดวกในการทางานโครงงาน เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องมืออุปกรณ์ สารเคมี
5.6 กระบวนการประเมินผล : กระบวนการประเมินผลกลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น
5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิจัยหรือโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ประจาวิชาอื่นอย่างน้อย 3 นาย โดยการสังเกตจากการรายงานด้วยวาจาและเอกสารโปสเตอร์
5.6.3 ประเมินผลการทางานของนักเรียนนายร้อยในภาพรวมจากการติดตามการทางานผลงานที่
เกิดในแต่ละขั้นตอนและรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนนายร้อย
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักเรียนนายร้อย
1) เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มี
อบรมวินัย แบบธรรมเนียมทหาร มารยาททาง
ลักษณะผู้นาที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้ ทหาร ฝึกสอนบุคลิกลักษณะ การวางตัว ปลูกฝัง
แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการ
อบรมอุดมการณ์ความเสียสละ สานึกในหน้าที่ มี
อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน
ความรับผิดชอบ ทั้งในช่วงการอบรมตามแผนที่วาง
ไว้ล่วงหน้า และสอดแทรกในช่วงเวลาต่างๆทั้งใน
และนอกห้องเรียน ฝึกฝนให้เชื่อฟังคาสั่ง ด้วยการ
บังคับใช้ระเบียบปฏิบัติประจา และวินัยทหาร
2) มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหาร บรรยายทฤษฎี หลักนิยม แนวทางการปฏิบัติ
เหล่าต่าง ๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี
ประวัติศาสตร์การสงคราม และประสบการณ์จาก
สามารถเป็นผู้นาการปฏิบัติการทางทหารในระดับ การรบ ให้นักเรียนนายร้อยทราบ มีการสาธิตแสดง
หมวดของหน่วยกาลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการปฏิบัติจากครู อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
และให้ฝึกปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคล เป็นชุด เป็น
หน่วยในระดับต่างๆ
3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ
แนะนา/ปลูกฝัง ความสาคัญในการพัฒนาวิชาชีพ
ทหารและช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตน ทหาร
เพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง
ให้งานมอบหมายในเชิงอิสระ สร้างสรรค์ บน
พื้นฐานของฐานะประเทศชาติ โดยให้ทาแนวทาง
แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพทหารในฐานะ ผู้บังคับ
หมวด
4) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็น
ให้นักเรียนนายร้อย ฝึกฝนตนเองด้วยการออก
สุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดารง
กาลังกาย เพื่อทดสอบความแข็งแกร่งในท่าต่างๆ
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้ง ที่กาหนด
ในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กาลังพลในหน่วยงาน สอนหลักการเบื้องต้นของการกีฬาประเภทต่างๆ
ของตน รวมทั้งมีจิตสานึก/สัญชาตญาณในการรบ ฝึกทักษะเพิ่มเติมด้วยโครงการชมรมกีฬา และ
ส่งเสริมสุขภาพ ฝึกฝนเพื่อเสริมทักษะทางวิชาชีพ
ทหารด้วยโครงการชมรมต่อสู้ป้องกันตัวเช่น ชมรม
มวยไทยเลิศฤทธิ์ ชมรมมวยไทย-มวยสากล ชมรม
ยูโด ชมรมอาวุธโบราณ และชมรมตรีเพชร
5) มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ใน ต้องมีการมอบหมายงานให้นักเรียนนายร้อยได้
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้
และอักษรศาสตร์ เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน นาเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้
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คุณลักษณะพิเศษ
ในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก
และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักเรียนนายร้อย
ระหว่างนักเรียนนายร้อยด้วยกัน หรือ ให้กับ
ผู้สนใจภายนอก
ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การ
เผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักเรียนนายร้อยได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ
ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจา
6) มีความสามารถในการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา สาธิตแสดงตัวอย่างการปฏิบัติจากครู อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ ให้แสดงการปฏิบัติเป็นรายบุคคล เป็น
ชุด เป็นหน่วย โดยประเมินผลจากการฝึกประจา
ตามวงรอบ เช่น การฝึกเดินทางไกล การฝึกยิงปืน
และการฝึกภาคสนาม ให้ฝึกปฏิบัติจริงเป็น
รายบุคคล เป็นชุด เป็นหน่วยในระดับต่าง ๆ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนนายร้อยต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสัง คม
อย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมจาเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการ
ประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง
5 ขอเพื่อให้นักเรียนนายร้อยสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษารวมทั้ง
อาจารย์ตองมีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสัง คม เคารพกฎระเบียบและข้อบั ง คั บ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมิ นผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยมีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า
นักเรียนนายร้อยต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้ หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบนอกจากนี้อาจารย์ ผู้ สอน
ทุ ก คนต้ อ งสอดแทรกเรื่ องคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมในการสอนทุ ก รายวิ ช ารวมทั้ ง มี การจั ด กิจ กรรมส่ ง เสริม
คุณธรรมจริยธรรมเช่นการยกย่องนักเรียนนายร้อยที่ทาดีทาประโยชนแก่ส่วนรวมเสียสละ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนายร้อยและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักเรียนนายร้อยในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และความพร้อ มเพรี ยงของนั กเรี ย นนายร้ อ ยในการเข้ า ร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณจากจานวนและเหตุจูงใจในการกระทาผิดระเบียบการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินจากคุณภาพของงานที่ ได้รับมอบหมายที่สะท้อนถึงความตั้งใจความรับผิดชอบ
ของนักเรียนนายร้อย
2.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
(4) สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้
เครื่องมือที่เหมาะสมได้ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แ ก้ไขปัญหาในงานจริง
ได้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้การบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการทางาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎีและการประยุ กต์ ใ ช้
ความรู้ในการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจัดให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่องทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียนนายร้อยในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักเรียนนายร้อยจัดทา
(4) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
(5) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
(6) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(7) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการได้
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) กาหนดกรณีศึกษาที่ให้นักเรียนนายร้อยจัดทารายงานกลุม
(4) กาหนดงานมอบให้แก่นักเรียนนายร้อย
(5) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้สามารถทาได้โดยการออกข้อสอบที่
ให้นักเรียนนายร้อยแก้ปัญหาอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้
ที่เรียนมาหลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูกมาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้ มา ไม่ควรมี
คาถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักเรียนนายร้อยเช่น
ประเมินจากการนาเสนอ รายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็น
ที่เหมาะสม
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(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และ
อานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้ง ในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้ มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตรหรือต้องค้นคว้ าข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ บุ คคลอื่นหรือ ผู้มีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณและวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
การวั ด และประเมิ นผลท าได้ โดยการสั ง เกตจากพฤติ ก รรมของนั กเรีย นนายร้อ ยในการทา
กิจกรรม กลุ่มทั้งในและนอกชั้นเรียนและผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักเรียนนายร้อยในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.1.5 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล ทั้ง ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
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(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจ
ทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักเรียนนายร้อยแก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ
ให้นาเสนอแนวคิดของการแกปัญหาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักเรียนนายร้อยในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักเรียนนายร้อย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักเรียนนายร้อยได้วิเคราะห์สถานการณจาลอง
และสถานการณเสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญ หาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคานวณ
(3) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนาเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ในการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร
(1) มีลักษณะผู้นาทางทหารที่ดี
(2) มี ค วามสามารถปฏิ บั ติ ก ารทางทหารได้ ต ามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องประสบการณ์
ภาคสนาม
(3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ
(4) มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
(5) มีความสามารถในการฝึก สอน อบรม ผู้ใต้บังคับบัญชา
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักเรียนนายร้อยได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริงและนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2) เชิญวิทยากรบรรยาย ตัวอย่างกรณีศึกษาที่สาคัญ เช่น กรณีศึกษาการปฏิบัติงาน ณ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ กรณีศึกษาปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน
จริงเมื่อสาเร็จการศึกษา
3) จัดการเยี่ยมชมการปฏิบัติ (ดูงาน) ในหน่วยสาคัญต่าง ๆ และจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์นักเรียนนายร้อยกับบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ
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1) ประเมินลักษณะความเป็นผู้นาทางทหารที่ดีมีวินัยโดยผู้บังคับบัญชาและนักเรียนบังคับบัญชา
ที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะการศึกษา
2) ประเมินความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผู้บังคับหมวดของหน่วยรบโดย หน่วยฝึก
ที่ได้รับมอบหมาย
3) ประเมินความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายโดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายตลอดระยะเวลา
การศึกษา
4) ประเมินความสามารถในการฝึก สอน อบรมผู้ใต้บังคับบัญชา โดย คณะกรรมการที่ได้รับมอบ
จากสถานการณ์จาลองและสถานการณ์จริงในห้วงการฝึกศึกษา
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่ง ชาติ
ของสาขาวิทยาศาสตร์ที่กาหนดไว้ และด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร 1 ด้านดังนี้
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม : เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
- สอดแทรกเนื้อหาในเรื่องความ - ประเมินจากพฤติกรรมความ
ซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม
ซื่อสัตย์ในการทารายงาน การ
และจรรยาบรรณทางวิชาการใน อ้างอิงผลงาน และการสอบ
การเรียนการสอนทุกรายวิชา - ประเมินจากคุณภาพงาน
- ใช้กรณีศึกษา และมอบหมาย มอบหมายที่แสดงถึงการคิด
งานให้นักเรียนนายร้อย ฝึกนา วิเคราะห์ และการเลือกใช้
หลักของความซื่อสัตย์สุจริตมา หลักธรรมที่เหมาะสมในการ
ใช้ในการดาเนินชีวิต
แก้ปัญหาต่าง ๆ และการพัฒนา
- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
ตนเอง
ส่งเสริมหลักของการมีความ
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ผู้อื่น
ของ นักเรียนนายร้อย ใน
และสังคม อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมนอกหลักสูตรที่มีการจัด
ขึ้น
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2. มีระเบียบวินัย

3. มีจิตสานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ผู้อื่น

5. มีจิตสาธารณะ

กลยุทธ์การสอน
- ชี้แจงกฎระเบียบและข้อ
ปฏิบัติในการเรียนการสอนให้
ชัดเจนในทุกรายวิชา
- กากับวินัย อบรมสั่งสอนใน
เรื่องความมีวินัย ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ
- ปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหาร
และการนาเทคโนโลยีไปใช้
ในทางทหารโดยมอบหมายงาน
รายบุคคล/งานกลุ่ม
- ให้ความรู้ความเข้าใจถึง
ผลกระทบจากการกระทาของ
ตนเองต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยใช้
กรณีศึกษา และมอบหมายงาน
รายบุคคล/งานกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน การส่งรายงานตามเวลา
ที่กาหนด การแต่งกาย การ
รักษาระเบียบภายในชั้นเรียน
และการปฏิบัติตนตามระเบียบที่
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้ากาหนด
- ประเมินจากคุณภาพงาน
นาเสนอที่มอบหมาย

ประเมินความรับผิดชอบต่อ
ตนเองจากคุณภาพรายงาน
รายบุคคล
- ประเมินความรับผิดชอบต่อ
ผู้อื่นจากการทารายงานกลุ่ม
และจากผลการประเมินกันเอง
ของ นักเรียนนายร้อย ในกลุ่ม
- ประเมินความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมจากการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในชั้นเรียนและ
พัฒนาการทางความคิดและ
พฤติกรรมของนักเรียนนายร้อย
- ให้นักเรียนนายร้อย เรียนรู้
- ประเมินจากการอภิปราย
การเสียสละเพื่อส่วนรวมจาก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่
เรียน
ได้รับการยกย่องในสังคม เพื่อ - ประเมินจากคุณภาพงาน
กระตุ้นให้เกิดจิตสานึก
มอบหมายและสังเกตจาก
สาธารณะ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม การ
- ให้นักเรียนนายร้อย ฝึกเขียน วางแผน การปฏิบัติ และการ
โครงการ และทากิจกรรม
นาเสนอผลงาน
เสียสละเพื่อส่วนรวม เช่น
-
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กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
โครงการจิตอาสา เพื่อปลูกฝัง - ประเมินจากความภาคภูมิใจ
จิตสานึกสาธารณะ
ของ นักเรียนนายร้อย ที่ได้ทา
- ให้นักเรียนนายร้อย เขียน
ประโยชน์ให้สังคม
รายงานความรู้สึกที่มีต่อการทา
กิจกรรมโครงการจิตอาสา
เพื่อให้ตระหนักถึงความสุขที่
เกิดจากการให้

2.2.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ด้านความรู้ : มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบตัว
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีความรู้ในหลักการและ
- กาหนดหัวข้อการเรียนการ
- ทดสอบย่อย สอบระหว่าง
ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ สอนที่ครอบคลุมหลักการและ ภาค สอบประจาภาค ด้วย
เทคโนโลยี
ทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ ข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ
เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง
และทฤษฎี
- สอดแทรกหลักการคิดที่มีการ
ตั้งข้อสังเกต หลักสมมติฐาน หา
ข้อเท็จจริง และสรุปผลตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. มีความรู้พื้นฐานทาง
- ทบทวนเนื้อหาในภาควิชา
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ
นามาอธิบายหลักการและทฤษฎี คณิตศาสตร์ เพื่อนาไปเชื่อมโยง
ในศาสตร์เฉพาะ
หลักการและทฤษฎีที่เกิดขึ้นใหม่
ในบทเรียน
3. สามารถติดตาม
- บรรยาย ยกตัวอย่างการ
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
คานวณปัญหาโจทย์ทาง
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ
ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
และการประยุกต์ใช้ด้าน
การทหาร วิศวกรรม และด้าน
อื่น ๆ
- การทางานกลุ่ม มอบหมายให้ - นาเสนอสรุปการอ่านจากการ
ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง โดยนามาสรุปและ
นาเสนอเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ และมี เ หตุ ผ ลตามหลั ก การและวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์
(2) นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไ ปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ได้อย่างถูกต้องและเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านทักษะทางปัญญา : เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้เป็น
อย่างดี
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
- ให้นักเรียนนายร้อย ฝึกคิด
- ประเมินจากคุณภาพงาน
เป็นระบบ และมีเหตุผลตาม
วิเคราะห์/หาแนวทางแก้ไข
มอบหมายที่แสดงถึงการคิด
หลักการและวิธีการทาง
ปัญหาโดยใช้กระบวนการทาง อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
- ประเมินจากการอภิปราย
- นาเสนอและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น เรียน
เรียน
- การสอบ มีข้อสอบที่วิเคราะห์
แนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ
2. นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- การมอบหมายให้นักเรียนนาย - ประเมินจากคุณภาพงาน
และเทคโนโลยีไปประยุกต์กับ
ร้อยทางานมอบเป็นกลุ่ม ศึกษา มอบหมายที่แสดงถึงการนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ใน
ถูกต้องและเหมาะสม
และนาความรู้ไปประยุกต์ให้เข้า
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กลยุทธ์การสอน
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ปัจจุบัน
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ - ใช้ตัวอย่างที่ดีเป็นกรณีศึกษา
และสังเคราะห์ความรู้จาก
เพื่อให้นักเรียนนายร้อย ได้
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ปัญหาและ
ได้อย่างถูกต้องและเพื่อนาไปสู่ แนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดยอาศัยความรู้แบบบูรณาการ
- กาหนดประเด็นปัญหาสังคมที่
เป็นประเด็นสาธารณะเพื่อฝึกให้
นักเรียนนายร้อย รู้จักใช้ความรู้
ในการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง และสังคมใน
ความรู้ที่ได้ศึกษามาได้อย่าง
สมดุล

วิธีการวัดและประเมินผล
ประยุกต์และนาไปใช้ได้อย่าง
สร้างสรรค์
- ประเมินจากคุณภาพงาน
มอบหมายที่แสดงถึงการนา
ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องมาใช้ใน
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
เป็นระบบ และสร้างสรรค์
- สังเกตพัฒนาการในด้านต่าง
ๆจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม และการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ : สามารถติดต่อสื่อสารและดารงตนอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดี
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1. มีภาวะผู้นา โดยสามารถ
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มในทุก
- ประเมินจากคุณภาพงาน
ทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นา รายวิชา เพื่อฝึกให้นักเรียนนาย มอบหมายที่แสดงถึงความ
และสมาชิกที่ดี
ร้อย รู้จักปรับตัวในการทางาน
ร่วมมือในการวางแผนปฏิบัติ
ร่วมกับผู้อื่น รับผิดชอบภาระงาน และแก้ปัญหา
ที่ได้รับมอบหมาย รับฟังความ
- สังเกตจากพัฒนาการด้าน
คิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม
ความคิดและพฤติกรรมการ
สามารถแสดงจุดยืนของตนเอง
เรียนรู้ในชั้นเรียน
และค้นหาทางออกร่วมกันได้
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วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากผลการประเมิน
กันเองของนักเรียนนายร้อย ใน
กลุ่ม
- ประเมินจากรายงานที่เป็น
รูปเล่ม
- ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงานและพฤติกรรมการ
ทางานเป็นทีม

2. มีความรับผิดชอบต่อสังคม - มอบหมายงานกลุ่ม ให้นักเรียน
และองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเอง นายร้อย ค้นคว้าความก้าวหน้า
และพัฒนางาน
ของเทคโนโลยีที่ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ด้านต่าง ๆ เช่นทางการทหาร
วิศวกรรม ทารายงานเป็นรูปเล่ม
3. สามารถปรับตัวเข้ากับ
- ใช้กรณีศึกษาปัญหาความขัดแย้ง - ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
สถานการณ์และวัฒนธรรม
เพื่อให้นักเรียนนายร้อย ได้เรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน
องค์กร
ผลกระทบด้านลบที่มีต่อสังคม
และการยอมรับเหตุผลของผู้ที่มี
- เลือกปัญหาสังคมที่เป็นประเด็น ความคิดเห็นแตกต่าง
สาธารณะให้นักเรียนนายร้อย ฝึก
วิพากษ์วิจารณ์ในชั้นเรียน เปิดรับ
ความคิดเห็นที่หลากหลาย เคารพ
สิทธิของผู้อื่น พยายามเข้าใจและ
ยอมรับความแตกต่างทาง
ความคิดของแต่ละบุคคล
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มี ทั ก ษะและความรู้ภ าษาอั ง กฤษหรื อภาษาต่ า งประเทศอื่ นเพื่อ การค้ น คว้า ได้ อย่าง
เหมาะสมและจาเป็น
(4) สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : มีทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
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1. สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม

2. มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อ
สื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม

3. มีทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จาเป็น
4. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
- มีรายวิชาที่ฝึกทักษะการ
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยตรง เช่น
คณิตศาสตร์
- สอดแทรกทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขในรายวิชาต่างๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขอย่างต่อเนื่อง
- มีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการ
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
- ประเมินจากคุณภาพงาน
สารสนเทศโดยตรง
มอบหมายที่แสดงถึง
- สอดแทรกทักษะการสื่อสาร การ
ความสามารถในการใช้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
- ฝึกนักเรียนนายร้อย ให้รู้จัก
สื่อสารอย่างรู้เท่าทัน และมี
วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
จรรยาบรรณ
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและ
สังคม
- มอบหมายให้ทางานค้นคว้าข้อมูล - ประเมินจากคุณภาพในการ
ความรู้จากแหล่งต่างๆด้วย
นาเสนอผลงานที่มีความชัดเจน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ และน่าสนใจ
อื่นเพื่อทารายงานเป็นรูปเล่ม
- สอดแทรกการฝึกทักษะการให้การ - ประเมินจากคุณภาพในการ

เรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ
- ใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างใน
การนาเสนอผลงานที่ดีและไม่ดี
- ฝึกให้นักเรียนนายร้อย ออกมา
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในทุก
รายวิชา
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสาคัญของแหล่งข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ ทั้งแหล่งความรู้ ทั้ง
ที่เป็นสื่อเอกสาร/สื่ออิเล็กทรอนิคส์
บุคคลต่าง ๆ

นาเสนอผลงานและเลือกการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การนาเสนอผลงานมีความชัดเจน
และน่าสนใจ
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กลยุทธ์การสอน
- แนะนาวิธีการเรียนรู/้ การสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา
- มอบหมายกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะ
ในการสืบค้น/อ้างอิงข้อมูล การใช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการนาเสนอผลงานประเภท
ต่าง ๆ

วิธีการวัดและประเมินผล

2.2.6 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร
(1) มีลักษณะผู้นาทางทหารที่ดี
(2) มี ค วามสามารถปฏิ บั ติ ก ารทางทหารได้ ต ามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องประสบการณ์
ภาคสนาม
(3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ
(4) มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
(5) มีความสามารถในการฝึก สอน อบรม ผู้ใต้บังคับบัญชา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักเรียนนายร้อย
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การนับหน่วยกิต
1. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาการศึกษาในห้องเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษาที่มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
2. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาที่มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
3. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลา 3 ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา ที่มี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต
4. การนับหน่วยกิตสาหรับภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้นับจานวนชั่วโมง
ตามสัดส่วน โดยยึดถือวิธีการนับหน่วยกิตจากระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นหลัก
1.2 การกาหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ให้กระทาดังต่อไปนี้
1. การกาหนดอักษรระดับและระดับคะแนน ให้ใช้ข้อกาหนดต่อไปนี้
ผลการศึกษา
อักษรระดับ
ระดับคะแนน
ดีเลิศ (Excellence)
A
4.0
ดีมาก (Very Good)
B+
3.5
ดี (Good)
B
3.0
สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Above Average) C+
2.5
เกณฑ์เฉลี่ย (Average)
C
2.0
ต่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Below Average) D+
1.5
อ่อน (Poor Passing)
D
1.0
ตก (Fail)
F
0.0
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
I
ถอนตัว (Withdrawal)
W
ร่วมฟัง (Auditor)
AU
ผ่าน (Non – Credit Pass)
P
ไม่ผ่าน (Non – Credit Fail)
N
2. การคานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ใช้สูตรในการคานวณ ดังต่อไปนี้
คะแนนคุณภาพ
= ระดับคะแนน x จานวนหน่วยกิต
ผลรวมของคะแนนคุณภาพ
ระดับคะแนนเฉลี่ย
=
ผลรวมของจานวนหน่วยกิต
3. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคานวณจากทุกรายวิชา
ที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น
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4. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาปีการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคานวณจากทุกรายวิชาที่
ได้ศึกษาในปีการศึกษานั้น
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคานวณจากทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาตั้งแต่
เริ่มต้นการศึกษาตามหลักสูตร
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนายร้อย
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักเรียนนายร้อยยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินจะต้องตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักเรียนนายร้อยประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน การทวนสอบในระดับ
หลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักเรียนนายร้อยสาเร็จการศึกษาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรใหม่
การกาหนดกลวิธีทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยสาเร็จการศึกษา ควรเน้น
การทาวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการทางานของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลการวิจัยที่
ได้ย้อนกลับมาปรับ ปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 การประเมินจากหน่วยทหารที่นายทหารสัญญาบัตรใหม่ เข้าไปบรรจุทางาน โดยขอเข้า
สัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ และขอรับความคิดเห็นจากผู้บัง คั บ
หน่วย ในด้านความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ ในการใช้ความรู้ที่ได้รับระดับปริญญาตรีในการทางาน
2.2.2 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึ ง พอใจในด้ า นความรู้ ความพร้ อ ม และคุ ณ สมบั ติ ด้ า นอื่ น ๆ ของนายทหารสั ญ ญาบั ต รใหม่
ที่เข้าศึกษาปริญญาที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษานั้น ๆ
2.2.3 การประเมินโดยการสอบถามนายทหารสัญญาบัตรใหม่ ที่ไปรับราชการในหน่วยงานทหาร
ต่างๆ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่ เรียน รวมทั้ง สาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลั ก สู ต ร
ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.4 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนักเรียนนายร้อยในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียนนายร้อย
2.2.5 ผลงานของนักเรียนนายร้อยที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1) จานวนสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาเอง
และใช้ประโยชน์ได้จริงในกองทัพ, (2) จานวนสิทธิบัตร, (3) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (4) จานวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (5) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ทาประโยชน์ต่อ
สังคม
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีหลักเกณฑ์การ
ให้ปริญญา ดังนี้
3.1 ปริญญาบัณฑิต นักเรียนนายร้อยผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จานวนหน่วยกิตครบตาม
หลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นักเรียนนายร้อยผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิ ยม
อันดับสองต้องสอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นักเรียนนายร้อยผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิ ยม
อันดับหนึ่งต้องสอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.70 ขึ้นไป
และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษรระดับต่ากว่า C และ/หรือไม่เคยลงทะเบียนซ้าในวิชาใด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า/กองวิชา ตลอดจนในหลักสูตรการสอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่ง เสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัย ในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอันดับแรก การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง ใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยในชั้นเรียน การเข้าร่วมการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2.3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการของอาจารย์ ให้กับสถาบันการศึกษาในระดับเท่าเทียมกันหรือ
ที่สูงกว่า องค์กรหรือหน่วยงานทางราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การกากับมาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดให้
จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558” ที่กาหนดโดยสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี
1.2 การจัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นแกน เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีทักษะ รู้จักคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญ หาได้ด้วย
ตนเอง
1.3 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.4 มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการวิ ช าการกองวิ ช าฯ ทุ ก ปี และคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี
1.5 จัดทาฐานข้อมูลของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศและผลงานทางวิชาการทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร
1.6 ประเมินความพึงพอใจของหลั กสู ตรและการเรี ยนการสอนโดยนัก เรีย นนายร้อ ยที่ ส าเร็ จ
การศึกษาและผู้บังคับหน่วยทหารที่รับนายทหารสัญญาบัตรจบใหม่เข้าทางานทุกปี
2. บัณฑิต
ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ให้การผลิตบัณ ฑิ ต มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรั ช ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และมาตรฐาน วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ เ ป็ น สากล ให้ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่า กาลัง คนที่มีคุณภาพต้ องเป็นบุคคลที่ มีจิต สานึก ของความเป็ น
พลเมืองดีที่สร้างสรรค์ ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้
กรอบ ศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนาพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล ทั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อกากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนา ผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้
พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณที่กาหนด สามารถ สร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สากล สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี จึง ได้มุ่ง เน้นการผลิ ตนายทหารสัญ ญาบั ตรที่ เป็น บั ณ ฑิ ต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีทั้งองค์ความรู้ทักษะและเจตคติตรงตามความต้องการของหน่วยงานในกอง
ทัพบก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรผู้ที่มีเกียรติและมีความเคารพตนเองและสิทธิผู้อื่น
มีความเป็นผู้นา ทางานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร มีจริยธรรมจรรยาบรรณ มีความรับผิด ชอบต่อสังคมแ ละ
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ร่วมกันทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีภายใต้คุณธรรมและกฎหมายและใช้ชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. นักศึกษา
การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ในส่ ว นของนั ก ศึ ก ษาได้ จั ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระเบียบของกองทัพบก และระเบียบของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.1 การรับหรือคัดเลือกนักเรียนนายร้อยเข้าศึกษา จะรับจากผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียม
ทหารในส่วนของกองทัพบก ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบเท่าผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้โรงเรียน
เตรียมทหารได้กาหนดหลักเกณฑ์การรับผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกไว้
3.2 มีการวางแผนกระบวนการรับนักศึกษาอย่างมีระบบ มีกลไก นาไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มีการ
วัดผลประเมินผลเพื่อติดตามและนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนักศึกษา โดยกาหนด
คุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความโปร่ง ใส
ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมสามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
3.3 มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
มีกลไกนาไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่
ดีมีจิตสานึกสาธารณะ
3.4 มีกระบวนการในการดูแลให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
สาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
3.5 มี ก ารรั ก ษาอั ต ราความคงอยู่ อั ต ราความส าเร็ จ การศึ ก ษา โดยการควบคุ ม ติ ด ตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับบุคคลพลเรือน หรือนายทหารสัญ ญาบัตรเข้าเป็นอาจารย์ประจา จะต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบของกองทัพบก
และระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้
ได้นักเรียนนายร้อยสาเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามคุณลักษณะที่กองทัพต้องการ
4.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
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มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญ
เฉพาะหรือประสบการณ์จริง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การประกันคุณภาพหลักสูตร ในส่วนของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการบริหาร วางแผน ควบคุมคุณภาพ
ติดตามและประเมิ นผล และพัฒนาหลักสู ตร เพื่อออกแบบหลัก สู ตร เพิ่ม/ลด รายวิชาต่าง ๆ รวมทั้ ง
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงสอดคล้อง
กับพันธกิจและบริบทของกองทัพบก จัดการส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้ อ งเรี ย น การศึ ก ษาดู ง าน เพื่ อ ให้ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในระดั บ ปริ ญ ญาตรี วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต มี
กระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่นาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร และมีการวัดผลและรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบริหารทรัพยากรในการ
จั ด การความพร้ อ มของสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ มี ร ะบบ มี ก ลไกที่ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทาวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุ ด การบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิ ว เตอร์ Wi-Fi และอื่ น ๆ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
และเป้าหมายไม่ต่ากว่าที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาดังแสดงตาราง
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)

X

X

X

X

X

X

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิช า

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ มเพื่อ วางแผน ติ ด ตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนั กเรีย นนาย
ร้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจั ดการเรีย นการ
สอน กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานปี ที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน

X

X

X

X

X

X

9. อาจารย์ประจาได้รับการพัฒนาทางวิชาการ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยปี
สุ ด ท้ า ย/นายทหารสั ญ ญาบั ต รใหม่ ที่ มี ต่ อ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6

คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 จาก
คะแนน 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับหน่วยทหาร

X

ของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการ
(ลาดับข้อที่ 1-5) ในแต่ละปี

5

5

5

5

5

5

รวมตัวบ่งชี้ ในแต่ละปี

9

10

10

11

12

12

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องผ่าน
เกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มี
ผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและ
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ
การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผ ลการ
ประเมินการสอนนักเรียนนายร้อย และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนนายร้อย
ด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง กาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักเรียนนายร้อยในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยผู้จบการศึกษา
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
- นักเรียนนายร้อยปีสุดท้าย/นายทหารสัญญาบัตรใหม่
- หน่วยงานทางทหารที่นายทหารสัญญาบัตรใหม่เข้าไปบรรจุ
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ์ผลของผู้สาเร็จการศึกษา
3. การประเมินผลการดาเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของ นายทหารสัญญาบัตรใหม่ / หน่วยงานทางทหารที่
นายทหารสัญญาบัตรใหม่เข้าไปบรรจุ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธาน
หลักสูตร เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
5. การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรจะมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะยาว โดยปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี
5.1 ดัชนีบ่งชี้มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาสาหรับหลักสูตร ดังนี้
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5.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการเรียนการสอน ทัศนคติทางวิชาการเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชา แนวทางการสอนของอาจารย์ รวมถึงการประเมินวัดผลการสอน โดยผู้เรียน ประเมินทุกภาค
เรียน
5.1.2 จานวนนักเรียนนายร้อยที่รับเข้าเป็นไปตามแผน
5.1.3 ความพึงพอใจของหน่วยงานทางทหารที่นายทหารสัญญาบัตรเข้าไปบรรจุ
5.2 กาหนดการประเมินหลักสูตรโดยกาหนดการประเมินครั้งแรกในปี 2567 หรือทุกๆ 4 ปี
5.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
5.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ
15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
5.3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 ว่าด้วยมาตรฐานพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่ง การ
เรียนรู้

ผนวก ก
อาจารย์ประจาวิชาศึกษาทั่วไป
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ก-2

ก-3

ก-4

ก-5

ก-6

ก-7

ก-8

ก-9

ผนวก ข
คำอธิบำยรำยวิชำ

ข-2
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ( 51 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (10 หน่วยกิต)
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles of Jurisprudence)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ:เนื้อหา : ความหมาย ลัก ษณะ ระบบ ที่ มา ประเภท ลาดับ ศักดิ์ของกฎหมาย ขอบเขตการบัง คับใช้
กฎหมาย การยกเลิก กฎหมาย ความจ าเป็นและประโยชน์ของการเรียนกฎหมาย ระบบกระบวนการ
ยุติธรรมไทย หลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะมาตราที่สาคัญของกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ กฎหมายอาญาภาค
ทั่วไปและภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา ว่าด้วยลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา
ลักษณะจับ ขัง จาคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว และกฎหมายที่จาเป็นสาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science)
2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ :เนื้อหา : การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันได้แก่ การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อานาจรัฐ
ลัทธิการปกครอง ศึกษาหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆและศึกษาเรื่องของระบบการเมืองในฐานะที่
เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะนาสังคมให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้
SS 2105 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (Basic Economics)
2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ความหมายของอุปสงค์ อุปทาน ดุล ยภาพของตลาด และความ
ยืดหยุ่นการแทรกแซงการทางานของกลไกราคา ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ต้นทุนการผลิต ลักษณะตลาด
แข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ความหมายของรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ นโยบายการเงินการคลัง ปัญหาเงินฝืดและเงินเฟูอ วัฏจักรธุรกิจ และบทบาทของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จาเป็นในการรับราชการทหาร
3 (3-0-6)
(Military Law and Essential Law in Military Service)
วิชาพื้นฐานบังคับ :เนื้อหา : ศึกษาพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหารพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร
กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร พระราชกาหนดการบริห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และศึก ษาหลัก กฎหมายที่เ ป็นสาระสาคัญ ที่
จาเป็นในการรับราชการทหาร เช่น หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ปุาไม้ คดีพิเศษของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งอยู่ในอานาจของการพิจารณาของ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สาระสาคัญของพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมและหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญทั่วไป หลักกฎหมายปกครองทั่วไป

ข-3
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (7 หน่วยกิต)
HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies)
2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึก ษาเรื่อ งไทยในหลายด้าน ได้แก่ การเมื องการปกครอง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒ นธรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่นคง ภูมิปัญญา วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาของ
ศาสตร์ห ลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เพื่อชี้ให้เห็นอัตลักษณ์และ
พัฒนาการของสังคมไทยปัจจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เช่น จังหวัด
นครนายก
HI 4105 ประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian History)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึก ษาประวัติศาสตร์ป ระเทศต่าง ๆ ในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย
สิง คโปร์ อิ นโดนีเ ซีย และฟิ ลิป ปินส์ นับ ตั้ง แต่ยุคโบราณจนถึง ปัจ จุบัน เพื่อชี้ให้เ ห็นถึง พัฒ นาการทาง
การเมือง เศรษฐกิ จ และสัง คมของภูมิภาคดังกล่าวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะ
นับตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคม การต่อสู้เพื่อเอกราชและการยึดครองของญี่ปุนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
การสร้างและพัฒนาประเทศในยุคสงครามเย็นและหลังยุคสงครามเย็น การร่วมมือภายในภูมิภาคเป็นม
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาคในกระแสการก่อการร้าย
ในโลกปัจจุบัน
HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)
2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เป็นประเด็นปัญหาและมีความสาคัญต่อความมั่นคงของโลกใน
ภูมิภาคต่างๆ และประเทศไทย โดยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาและชี้ให้เห็นความเกี่ยวพันทางประวัติศาสตร์
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทัง้ ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อสถานการณ์เหล่านั้น เช่น บทบาทของชาติ
มหาอานาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านอืน่
ๆ เช่น เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบันที่สาคัญภายในประเทศไทย
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (13 หน่วยกิต)
LG 1001
ภาษาไทย 1 (Thai 1)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล ได้แก่ การฟังเพื่อ
จับใจความสาคัญ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ การใช้ถ้อยคาราชาศัพท์ การเขียนสะกดคาให้
ถูกต้อง การเขียนย่อหน้า การใช้สานวนโวหาร สุภาษิต คาพังเพย และการพูดในโอกาสต่าง ๆ

ข-4
LG 1101
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ฝึกการอ่านออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ การออกเสียงคา ซึ่งประกอบด้วยการลง
เสียงหนัก เสียงท้ายคา ฝึกอ่านประโยคและย่อหน้าสั้นๆ ศึกษารูปประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และเริ่ม
อ่านข้อความสั้นๆ เช่น ปูายประกาศ สลากยา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
LG 1102
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1101
เนื้อหา : ศึกษาต่อจากภาษาอังกฤษ 1 โดยฝึกเทคนิคการอ่านเพื่อเข้าใจความหมาย ซึ่งประกอบด้วย การ
เดาความหมายคา การใช้คาแทนเพื่ออ้างอิง การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญและหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านเพือ่
แยกแยะระหว่างข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น และการอ่านเพื่อหาความหมายแฝง
LG 2001

การพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด
1 (0-2-1)
(Personality Development and Speaking skill)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาความหมายและทักษะการพูด การสรางบุคลิกภาพในการพูด การใชเสียง กิริยาทาทาง การ
สร้างความมั่นใจ การใชภาษาและกลวิธีในการพูด การเตรียมการพูด การฝกพูดในสถานการณตางๆ เชน
การกลาวแนะนาและกลาวขอบคุณวิทยากร การกลาวตอนรับ การบรรยายสรุป การนาเสนอผลงาน ฯลฯ
การประเมินผลการพูดและปรับปรุงการพูดเพื่อใหการพูดสัมฤทธิ์ผล
LG 2103
ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1102
เนื้อหา : พัฒนาการใช้รูปแบบโครงสร้างและหน้าที่ทางภาษาเพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง โดยการฝึกทักษะทั้ง
4 เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรูจ้ ากการฟังและการอ่านจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้สามารถนามาใช้ในการ
สนทนา อธิบาย บรรยาย และสรุปความ ศึกษาเรื่องราวและคาศัพท์ในการฝึกทางทหาร
LG 2104
ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 2103
เนื้อหา : ศึกษารูปแบบและหน้าที่ทางภาษาต่อจากภาษาอังกฤษ 3 เรียนรู้เทคนิคการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนในระดับ ที่สูงขึ้น สามารถพู ดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก การเสนอแนะ การ
ตีความจากข้อมูลที่ฟังและอ่าน เพื่อสร้างประสบการณ์สาหรับการนาไปใช้ในชีวิตจริง ศึกษาเรื่องราวและ
คาศัพท์ในการฝึกทางทหารเพิ่มเติม
LG 3105
ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 2104
เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุป และประเมิน
ข้อมูล ฝึกบรรยายสั้นๆ ศึกษาคาศัพท์ที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติประจาทางทหาร
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LG 3106
ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 3105
เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่อจากภาษาอังกฤษ 5 ฝึกบรรยายเหตุการณ์ที่เป็นอดีต
และคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ฝึกใช้ภาษาในการแก้ปัญหา ชี้แจงเหตุผลในประเด็นต่างๆ ศึกษา
คาศัพท์เกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
LG 4002
ภาษาไทย 2 (Thai 2)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1001
เนื้อหา : ศึกษาต่อจากภาษาไทย 1 เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยที่นักเรียนนายร้อยจักต้องนามาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ได้แก่ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านและวิจารณ์วรรณกรรม การใช้ถ้อยคาราชาศัพท์
ให้ถูกต้องเหมาะสมแก่บุคคล การย่อความ การเขียนหนังสือราชการ การพูดอภิปราย และการทาหน้าที่
พิธีกร
LG 4107
ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 3106
เนื้อหา : พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสนทนาโต้ตอบและแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ เพื่อให้เกิดความชานาญในการติดต่อสื่อสาร ศึกษาและฝึกฝนการเขียนย่อหน้า
และการเขียนเรียงความ ศึกษาคาศัพท์เกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม
LG 4108
ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 4107
เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารต่อจากภาษาอังกฤษ 7 ฝึกแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือฟัง ฝึกการเขียนสรุปความและการเขียนเพื่อจูงใจผู้ อ่าน ศึกษาและฝึกการบรรยาย
สรุปทางทหาร
LG 5109
ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)
2 (0-4-2)
วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 4108
เนื้อหา : ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในเหตุการณ์ร่วมสมัย โดยฝึกทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน โดย
ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฟังและอ่าน รวมถึงเขียนสรุปสิ่งที่ได้ศึกษาเป็นย่อหน้าสั้นๆ ฝึกทักษะ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการทดสอบภาษาอังกฤษ

ข-6
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ (3 หน่วยกิต)
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน (Technology for Everyday Life)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้องในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตน้าประปาและการ
บาบัดน้าเสีย การจัดการพลังงานที่มปี ระสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีต เหล็ก ยาง และ
หิน เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยียานยนต์และการขนส่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการ
สารวจระยะไกล (RS) และระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
กลุ่มวิชาพลศึกษา (9 หน่วยกิต)
PE 1001 พลศึกษา 1 ( Physical Education 1 )
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา :ว่ายน้า 1 (Swimming 1) ประวัติความเป็นมา การอบอุ่นร่างกาย การขึ้นลงจากสระ
การฝึกดาน้าและเปุาอากาศ ฝึกการหายใจ การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายน้าฟรีสไตล์ ว่ายน้าท่าฟรี
สไตล์ระยะสั้น การลอยตัว การกระโดดน้า การทรงตัวในน้า
กรีฑา 1 (Athletics 1 ) ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกรีฑา กติกา ระเบียบมารยาทในการ
แข่งขัน การอบอุ่นร่างกาย การวิ่งระยะสั้น การวิ่งผลัด วิ่งระยะกลาง ระยะไกล การวิ่งข้ามรั้ว
ยิมนาสติก 1 (Gymnastics 1 ) ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก การอบอุ่น
ร่างกาย ม้วนหน้า ม้วนหลัง พุ่งม้วน ท่าลังกาหน้า ท่าราวดอฟ
มวยไทย 1 (Muaythai 1 ) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยไทย การอบอุ่นร่างกาย กระโดด
เชือก การยืนมวย จรดมวย การเคลื่อนที่ การใช้หมัด การใช้ศอก การใช้เข่า
PE 1002 พลศึกษา 2 ( Physical Education 2 )
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา :ว่ายน้า 2 (Swimming 2 ) ฝึกการหายใจ การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายกบ ว่าย
น้าท่ากบระยะสั้น การลอยตัว การกระโดดน้า การทรงตัวในน้า
กรีฑา 2 (Athletics 2 ) กติกา ระเบียบประเภทลาน การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของ
กรีฑาประเภทลาน การทุ่มน้าหนัก การขว้างจักร การพุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง และความ
ปลอดภัยในการเล่นกรีฑา การเก็บรักษาอุปกรณ์
ยิมนาสติก 2 (Gymnastics 2 ) การเคลื่อนที่ข้ามเครื่องกีดขวาง อุปกรณ์แทมโปลีน บาร์คู่
แท่นกระโดด ห่วงคู่
มวยไทย 2 (Muaythai 2 ) การอบอุ่นร่างกาย การรุก การรับและปูองกัน การปูองกันพร้อม
โต้ตอบ การต่อสู้บนเวที

ข-7
PE 2003 พลศึกษา 3 ( Physical Education 3 )
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ว่ายน้า 3 (Swimming 3 ) การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ การใช้ขาและการใช้แขน
ว่ายน้าท่ากรรเชียง ว่ายน้าท่ากรรเชียงระยะสั้น การลอยตัว การทรงตัวในน้า
รักบี้ฟุตบอล 1 (Rugby Football 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬารักบี้ฟุตบอล กฎกติกาการ
แข่งขัน และการตัดสิน การอบอุ่นร่างกาย การรับ-ส่งลูก การแทคเกิ้ล การวิ่งหลบหลีก การฟอล
การไดร์ การล้วงลูกบอล
มวยสากล 1 (Boxing 1 ) ประวัติกีฬามวยสากล การอบอุ่นร่างกาย การยืนมวย การ์ด ฟุต
เวิร์ค การเคลื่อนที่ หมัดตรง หมัดฮุค หมัดอัปเปอร์คัต
ฟุตบอล 1 (Football 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล การเดาะบอล การเตะลูกด้วย
ข้างเท้าด้านใน เตะหลังเท้า การหยุดบอล การครองบอล การเลี้ยงบอล การเล่นลูกด้วยศรีษะ
PE 2004 พลศึกษา 4 ( Physical Education 4 )
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา: ว่ายน้า 4 (Swimming 4 ) การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ การใช้ขาและการใช้แขน
ว่ายน้าท่าผีเสื้อ การใช้ขาและการใช้แขนว่ายน้าท่าผีเสื้อ ว่ายน้าท่าผีเสื้อระยะสั้น
รักบี้ฟุตบอล 2 (Rugby Football 2 ) การเสริมสร้างร่างกายกีฬารักบี้ฟุตบอล การเตะลูก
รักบี้ การเล่นแบบลัค-มอล แถวทุ่ม สกรัม การเล่นทีม วิธีการเล่นเกมรุก เกมรับ การแข่งขัน
มวยสากล 2 (Boxing 2 ) กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่น
กีฬามวยสากล การอบอุ่นร่างกาย การจัดระยะการชก การรุก การโจมตี การปูองกัน การตอบโต้
การต่อสู้บนเวที
ฟุตบอล 2 (Football 2 ) กติกา กรรมการตัดสิน การเล่นในตาแหน่งต่างๆ การทาประตู
การเล่นทีม การแข่งขัน
PE 3005 พลศึกษา 5 ( Physical Education 5 )
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ว่ายน้า 5 (Swimming 5 ) การอบอุ่นร่างกาย การว่ายน้า4ท่ามาตรฐาน การว่ายน้าท่า
วัดวา (ฟรีสไตล์) การว่ายน้าท่าคอตั้ง การว่ายกบหงาย การว่ายท่าตะแคง การว่ายท่ากรรไกร การเดินใน
น้า การพยุงตัวในน้า
บาสเกตบอล 1 (Basketball 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล การอบอุ่นร่างกาย
การรับ – ส่งลูก การเลี้ยงลูกบอลต่า – สูง การเคลื่อนที่ การยิงประตู
ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1 ) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬายูโด/ไอคิโด การอบอุ่นร่างกาย
การลงพื้น การเคลื่อนที่ การเข้าทุ่ม การทุ่มในท่ายืน ทุ่มในท่าล้ม
วอลเลย์บอล 1 (Volleyball 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล การอบอุ่นร่างกาย
ฝึกทักษะท่าเตรียม การเคลื่อนที่ พื้นฐานการอันเดอร์ลูก การเซ็ท
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PE 3006 พลศึกษา 6 ( Physical Education 6 )
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ว่ายน้า 6 (Swimming 6 ) การดาน้าลัก ษณะต่าง ๆ การเข้าไปช่วยคนจมน้า ท่ า
ประคองผู้จมน้าเข้าหาฝั่ง การนาผู้จมน้าขึ้นบนฝั่ง ลากขึ้นฝั่ง การปฐมพยาบาลคนจมน้า การแบกเขย่า
การฝายปอด การแก้ไขตะคริวที่น่องและฝุาเท้า การกระโดดหอสูง ๑๐ เมตร การพยุงตัวในน้า
บาสเกตบอล 2 (Basketball 2 ) กฎ กติกา มารยาทการเล่นบาสเกตบอล การยิงประตู การ
ปูองกัน การเคลื่อนที่ หลักการและวิธีการเล่นบาสเกตบอล การแข่งขัน และการตัดสิน
ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2 ) การจับล๊อค การต่อสู้ปูองกันตัว การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายกีฬายูโด กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬายูโด/ไอคิโด การ
ต่อสู้แข่งขัน
วอลเลย์บอล 2 (Volleyball 2 ) การเสิร์ฟ การสกัดกั้นลูกบอลแบบต่าง ๆ ตาแหน่งการยืน
กฎกติกาการแข่งขัน การตัดสิน การแข่งขัน
PE 4007 พลศึกษา 7 ( Physical Education 7 )
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ฟุตซอล 1 (Futsal 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล การเดาะบอล การเตะ
ลูกด้วยข้างเท้าด้านใน เตะหลังเท้า การหยุดบอล การครองบอล การเลี้ยงบอล การเล่นลูกด้วยศรีษะ
การทาประตู
กอล์ฟ 1 (Golf 1 ) ประวัติกีฬากอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟตามกฎ ลักษณะสนามกอล์ฟมาตรฐาน การ
อบอุ่นร่างกาย และยืดกล้ามเนื้อ การจับไม้ การยืน เตรียมตีการขึ้นไม้ การลงไม้ การส่งลูก การจบวง
การแต่งกาย มารยาทในการเล่นกอล์ฟ การตีลูกด้วยเหล็กกลาง (8, 7, 6) การตีลูกด้วยเหล็กยาว (5, 4,
3) การตีลูกด้วยเหล็กสั้น (S, P, 9)
เทนนิส 1 (Tennis 1 ) ประวัติความเป็นมาของกี ฬาเทนนิส การอบอุ่นร่างกาย การจับไม้
เทนนิส การสร้างความคุ้นเคยกับลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ การตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ การตีลูกวอล
เล่ย์
สมรรถภาพทางกายกาย 1 (Physical Fitness 1 ) ความหมายและองค์ป ระกอบของ
สมรรถภาพทางกาย การฝึกความแข็งแรงโดยใช้น้าหนักตัวเอง การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหลัง การฝึกกลุ่ม
กล้ามเนื้อหน้าอก การฝึก กลุ่มกล้ามเนื้อไหล่และแขน การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อขา การฝึก กลุ่มกล้ามเนื้อ
สะโพก การฝึกกลุ่มของกล้ามเนื้อหน้าท้อง
PE 4008 พลศึกษา 8 ( Physical Education ๘ )
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ฟุตซอล 2 (Futsal 2 ) การเล่นในตาแหน่งต่างๆ การเล่นทีม การเล่นเกมรุก เกมรับ
กฎ กติกาการแข่งขันและการตัดสิน การแข่งขัน
กอล์ฟ 2 (Golf 2 ) การพัตต์ และการตีลูกข้างกรีน การตีลูกจากอุปสรรค ทราย และอื่น ๆ
การเลือกใช้อุปกรณ์ การบารุงรักษาอุปกรณ์ กติกาในการแข่งขัน
เทนนิส 2 (Tennis 2 ) การเสริฟและการตบ การเล่นลูกชนิดต่าง ๆ ประเภทเดี่ยว ประเภทคู่
การแข่งขัน กฎกติกาการแข่งขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์เทนนิส
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สมรรถภาพทางกายกาย 2 (Physical Fitness 2 ) Weight Machine และ Free Weight
การฝึกความอ่อนตัว การฝึกความอดทน การทดสอบร่างกาย
PE 5009 พลศึกษา 9 ( Physical Education ๙ )
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ตะกร้อ (Takrow) ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ การอบอุ่นร่างกาย ประเภท
กีฬาตะกร้อ การเล่นลูกหน้าเท้า – หลังเท้า การเล่นลูกด้วยศรีษะ การเสริฟ การเล่นทีม กฎ กติกา
การเป็นผู้ตัดสิน การเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสิน การเป็นผู้กากับเส้น
แบดมินตัน (Badminton) ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน การอบอุ่นร่างกาย การจับ
แร็กเกต และสร้างความคุ้นเคย การตั้งท่าเตรียมเล่นลูกการตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ การเคลื่อนที่ใน
กีฬาแบดมินตัน ลูกเสริฟ ลูกหยอด ลูกงัด และลูกตัดหยอดการตีลูกสวนดาด การตีลูกแย็ป การรับลูก
ตบ การตีลูกตบ การตีลูกโยนโด่ง (เซฟ) มารยาทในการเข้าชมการแข่งขัน การเล่นประเภทเดี่ยว การ
เล่นประเภทคู่ การแข่งขัน กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน
วิทยาศาสตร์ การกีฬา (Sports Science) ประวั ติความเป็น มาของ Sport Science
องค์ประกอบของ Sport Science องค์ประกอบของ Physical fitness Endurance Strenght Speed
Agility Flexibility บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายกับการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ลีลาศ (Social Dance ) ประวัติความเป็นมาของกีฬาลีลาศ กติก ามารยาทในการลีลาศ
ประเภทของลีลาศ, ทิศทาง, การจับคู่, การใช้สัญญาณมือ,การเต้นจังหวะบีกิน (Beguine) การเต้นจังหวะ
วอลซ์, (Waltz) การเต้นจังหวะ ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha) การเต้นจังหวะแทงโก้ (Tango)
กลุ่มวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา (9 หน่วยกิต)
PC 1101 จิตวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Psychology)
2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ - สัตว์ พัฒนาการของมนุษย์ สรีรจิตวิทยาและการรับรู้
สัญชาตญาณและการเรียนรู้ การจูงใจและอารมณ์ บุคลิกภาพกับการปรับตัว ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และเชาว์ปัญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ รวมทั้งพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม
PC 3102 จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
1 (1-0-2)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PC 1101
เนื้อหา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรู้และการเรียนรู้ทางสังคม แรงจูงใจ
และอิทธิพลทางสังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติในสังคม กลุ่มและพลวัต
กลุ่ม รวมทั้งความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม รวมทั้งการคิดแก้ปัญหาในกรณีศึกษา
PC 3201 การนาทหาร (Military Leadership)
2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ความมุ่ง หมายและขอบเขต ลักษณะทั่ วไปของการเป็นผู้นาทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย์
คุณลักษณะของการเป็นผู้นา หลักของการเป็นผู้นา สิ่งชี้สอบของการเป็นผู้นา ปัญหาเกี่ยวกับลักษณะผู้นา
ลัก ษณะผู้นาหน่วยในระดับ กองพั นขึ้นไป ลัก ษณะผู้นาในการรบและการศึก ษาคุณลักษณะผู้นาในยุค
ปัจจุบัน
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PC 4103 จิตวิทยาการปกครองทางทหาร (Military Psychology and Administration) 1 (1-0-2)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PC 2102
เนื้อหา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎีหลักการผู้นา หลักการปฏิบัติต่อกาลัง
พลและผู้ใ ต้ บัง คั บ บั ญ ชา หลั ก การปฏิบั ติ ห น้ า ที่ แ ละหลัก ราชการ จิต วิท ยาในการปกครองและการ
บริหารงานทหาร รวมทั้งการศึกษาหลักการปกครองของพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์จอมทัพไทย และการ
สร้างชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
PC 4301 ครูทหาร (Military Instructor)
2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและ
วิธีการสอนโดยทั่วไป ขั้นการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู เครื่องช่วยฝึก (สอน) การจัดการฝึก
การประมาณสถานการณ์การฝึก การกาหนดการฝึกและตารางกาหนดการฝึก การรักษามาตรฐานการฝึก
การคัดเลือกครูและการฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึกครู กรรมวิธีต่อทหารใหม่ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
สอน
PC 5104 จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)
1 (1-0-2)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PC 4103
เนื้อหา : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทางาน การบริหารกาลังพลโดยการประยุกต์ใช้
หลักการทางจิตวิทยา การเลือกคู่ครองกับการปรับตัว การรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ และรู้จักเลือกรับเนื้ อหาของสือ่
สามารถวิเคราะห์และตั้งคาถามกับสิ่งที่สื่อนาเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
การศึก ษาพหุวัฒ นธรรมกั บการทหาร และสามารถสร้างชิ้นงานที่ เ กี่ยวข้องกั บ การศึก ษาวิชาจิตวิท ยา
ประยุกต์
หมวดวิชาเฉพาะ( 118 หน่วยกิตรวมวิชาทหาร)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์( 21 หน่วยกิต)
CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ :
เนื้อหา : ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว
สารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะทรานสิชันและสารประกอบโคออร์ดิ
เนชัน
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)
วิชาพื้นฐานบังคับ :
เนื้อหา : ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีทั่วไป

1 (0-2-1)
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MA 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จากัดเขต
ปริพันธ์จากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์จากัดเขต การประมาณค่าปริพันธ์ การหา
ลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่กาหนดโดยใช้กฎของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 1001
เนื้อหา : ลาดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ อนุกรมเทย์เลอร์ พิกัดเชิงขั้ว
เวกเตอร์ เส้นตรง และ ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง และ อนุพันธ์
ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
MA 2007 หลักสถิติ (Principle of Statistic)
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อ
การตัดสินใจ การเก็บรวบรวมข้อมูล หลักเบื้องต้นของการสารวจตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การ
แจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงแบบปัวซอง และการแจกแจงแบบปกติ ประชากรและตัวอย่าง การ
ประมาณค่าการทดสอบสมมติ ฐาน การวิ เ คราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว ความถดถอยและ
สหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : เวกเตอร์ แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตัม กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน อุณหพลศาสตร์ เสียง การสั่นและคลื่น คลื่นเสียง
PH 1002 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory 1)
วิชาพื้นฐานบังคับ :เนื้อหา : ปฏิบัติการทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1

1 (0-2-1)

PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : หลักการเบือ้ งต้นของแม่เหล็กไฟฟูา สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟูา กฎของเกาส์ กฎของแอมแปร์ กฎ
ของฟาราเดย์ วงจรไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผน
ใหม่
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PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory 2)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ปฏิบัติการทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2

1 (0-2-1)

กลุ่มวิชาแกน (16 หน่วยกิต)
CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
3 (2-3-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : การใช้เครื่องมือเขียนแบบ ตัวอักษรและตัวเลขในการเขียนแบบ เรขาคณิตสร้างรูป ทฤษฎีการ
เขียนแบบรูปชนิดต่างๆ การเขียนภาพฉายระนาบสองมิติ สามมิติ ภาพตัด การเขียนมิติและข้อความ
ประกอบแบบ การสเก็ตแบบ ข้อตกลงในการเขียนแบบรูปทรวดทรงแบบต่าง ๆ การเขียนแบบวัสดุ
วิศวกรรมและแบบโครงสร้าง พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ
CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลด้วยภาษา
ระดับสูงการศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง หัวข้อประกอบด้วย การศึกษา
ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม การพิจารณาปัญหาเพื่อทาการเขียนผังงาน และขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา
การเขียนโปรแกรมอย่างมีระบบและเป็นโครงสร้าง
EE 5401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Information Technology)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในปัจจุบัน องค์ประกอบของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ร ะบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสนับสนุนต่างๆ การใช้โปรแกรม
นาเสนอผลงานหรือ การใช้โ ปรแกรมส าเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานในอาชีพ การจัดเก็บ ข้อมูล ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ บทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การรักษาความปลอดภัย หลักการความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศในองค์กร กฎ ระเบียบ
และจริยธรรมทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และกรณีศึกษา
ES 2101 ชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิง่ มีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์
ของสิ่งมีชีวิต กระบวนการหายใจระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืชดอก การ
สืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

ข - 13
ES 2102 ปฏิบัติชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biological Laboratory)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาพื้นฐาน

1 (0-2-1)

SS 5308 หลักพื้นฐานการพัฒนา (Principles of Development)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ความหมายของการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนหลักการในการวางแผนพัฒนา โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนา พร้อม
ทั้งศึกษาวิธีการ การประเมินผล และปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการพัฒนามา
เป็นกรณีศึกษา รวมถึงบทบาทและภารกิจของทหารในด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ
กลุ่มวิชาเฉพาะ (40 หน่วยกิต)
CH 2601 เคมีประยุกต์ 1 (Applied Chemistry 1)
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001
เนื้อหา : ศึกษาและค้นคว้าหลักการทางเคมีเพื่อนามาประยุกต์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 (Applied Chemistry 2)
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 2601
เนื้อหา : ศึกษาคุณสมบัติของสาร หลักการทางเคมี การวิเคราะห์สาร ประโยชน์ของสารและการนาไป
ประยุกต์ใช้ทางการทหาร
CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive Chemistry 1)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001
เนื้อหา : คุณสมบัติทั่วไปและการจาแนกชนิดวัตถุระเบิด สมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุระเบิด อุณ
หเคมี (Thermochemistry) ของวัตถุระเบิด การตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุระเบิด ดินขับ ดินเริ่ม ดิน
ขยาย และวัตถุระเบิดแบบเซกันดารี (Secondary Explosives)
CS 3002 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
(Computer for Application in Science)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การ
สื่อสารข้อ มูล ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การนาเสนอสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปหรือ
เขียนโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
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ES 2103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
3 (3–0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา ปัญหามลพิษในด้านต่าง ๆ เช่น มลพิษทางน้า มลพิษ
อากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษจากมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยศึกษาทั้งในด้านแหล่งกาเนิด ชนิดของ
มลสาร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ปูองกัน และการควบคุมมลพิษ ทรัพยากรดินและปัญหา
ของดินและการจัดการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและการจัดการ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทาง
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ES 3104 ธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ
3 (3-0-3)
(Geology and Atmospheric Science)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับโลก ส่วนประกอบ และสถานะของแร่และหินที่อยู่ส่วนภายในและภายนอกเปลือก
โลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ศึกษาการแปรสัณฐานทางธรณี การเกิดแผ่นดินไหว การ
เกิดภูเขาไฟ และภัยพิบัติต่าง ๆ การหาอายุทางธรณี การกาหนดมาตรทางธรณีกาล สิ่งมีชีวิตที่เคยเกิดขึ้น
จากยุคต่าง ๆ ในอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษาลักษณะของชั้นบรรยากาศ ทฤษฎีด้านทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ลัก ษณะต่าง ๆ ทางภูมิ อากาศ รวมถึงศาสตร์ด้านฟิสิกส์ของเมฆ วิธีก ารตรวจวัดทางอากาศและ
บรรยากาศ ตลอดจนศึกษาด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของดวงดาว
ES 3301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Introduction to Geographic Information System)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึก ษาหลัก การและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ องค์ป ระกอบที่ส าคัญของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะของข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ขั้นตอน
การนาเข้า การแก้ไข การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบการกาหนด
ตาแหน่งบนพื้นพิภพ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
IE 2101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001
เนื้อหา : ศึกษาสมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท โลหะ พลาสติก ยางแอสฟัลท์
ไม้ และคอนกรีต แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย การทดสอบและความหมายของคุณสมบัติต่างๆ
การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติต่างๆของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต
สาหรับผลิตภัณฑ์จากวัสดุวิศวกรรม
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ME 5602 ยานยนต์เบื้องต้น (Basic Automotive)
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : เพื่อให้ผเู้ รียนได้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้น และคาจากัดความ ส่วนประกอบและการทางานของระบบ
ต่างๆ ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบส่งกาลัง ระบบกันสะเทือน ระบบห้ามล้อ ระบบบังคับเลีย้ ว ระบบไฟฟูา
การตัง้ ศูนย์ล้อ และการวินิจฉัยข้อขัดข้องเบื้องต้น
TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (Basic Technology 1)
2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม พันธุ
วิศวกรรม นิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสารวจและวิเคราะห์ทางธรณี การจัดการขยะและของเสีย
อันตราย เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีคอนกรีต โครงสร้างอาคาร และระบบไฟฟูา
ในอาคาร
TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 (Basic Technology 2)
2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : TS 3101
เนื้อหา : พื้นฐานทางวงจรไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูาและเครื่องมือสื่อสารทางทหาร ระบบเรดาห์เทคโนโลยีการ
เชื่ อ มและการหล่ อ เครื่ อ งจั ก รกลทางวิ ศ วกรรม ระบบไฮดรอลิ ก ระบบฟั น เฟื อ ง การบ ารุ ง รั ก ษา
เครื่องจักรกล เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน
TS 3801 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
2 (2-0-4)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : พื้นฐานทั่วไปของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
กาหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมุ ติฐานการวิจัย การ
วางแผนการทดลอง การสรุปผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย เมื่อสิ้นสุดการเรี ยนการ
สอนในวิชานี้ ผู้ศึกษาต้องมีหัวข้อและกรอบโครงร่างงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาไปทาโครงงานในวิชา TS 4803 ต่อไป
TS 3802 สัมมนา (Seminar)
1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : อบรมและรับ ฟั งการบรรยายจากอาจารย์ผู้ส อนหรือวิท ยากรที่ เ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ
อภิปราย สัมมนา และนาเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนในวิชานี้ ผู้ศึกษาต้องนาเสนองานทางวิชาการด้วยการใช้โปรแกรม พร้อมกับการอธิบายได้
TS 4803 โครงงาน 1 (Senior Project 1)
2 (0–6-3)
วิชาพื้นฐานบังคับ : TS 4801 และ TS 4802
เนื้อหา : ศึกษา ค้นคว้า วิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากวิชาระเบียบวิธีวิจัยภายใต้การ
กากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

ข - 16
TS 4804 โครงงาน 2 (Senior Project 2)
1 (0–3-2)
วิชาพื้นฐานบังคับ : TS 4803
เนื้อหา : ศึก ษาและท าการวิจัยต่อเนื่อง ในหัวข้อที่ ได้เสนอใน TS 4803 ท ารายงานฉบับ สมบูร ณ์และ
นาเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
TS 5201 เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อ หา : ประวั ติศาสตร์ ก ารใช้พ ลัง งาน ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า งการใช้ พลัง งาน ความต้ องการ และ
ความสามารถในการจัดหา ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม นโยบายพลังงานเทคโนโลยีและการใช้แหล่งพลังงานที่
เกิดใหม่ได้และเกิดใหม่ไม่ได้
กลุ่มวิชาเลือก/เลือกเสรี (นักเรียนนายร้อยในสาขาวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก
ในสาขาจานวน 9 หน่วยกิต นักเรีย นนายร้อยในสาขาวิช าที่มิใช่ วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี หรือ
นักเรียนนายร้อยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่เคยเรียนมาก่อน สามารถเลือกเรียนเป็นวิชา
เลือกเสรีได้ 6 หน่วยกิต)
CH 5101 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
เนื้อหา : พันธะเคมี ออร์บิทัล โครงสร้างและสมบัติของอินทรีย์โมเลกุล ไอโซเมอร์ เรโซแนนซ์ สเตอริโอเคมี
การจาแนกประเภทและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิ ริยาเคมี ขั้นพื้นฐานของ
สารประกอบอะลิฟ าติกและอะโรมาติก ไนโตรอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บ อน แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์
อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลิก และเอมีน
CH 5301 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ทางทหาร
3 (2-2-5)
(Applied Analytical Chemistry for Military)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
เนื้อหา : หลักการการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารเคมี
ทางทหารและวัตถุระเบิดด้วยเทคนิคทางเคมี รวมถึงเครื่องมือที่ใช้หลักการทางการแยกและ สเปกโทรสโกปี
เพื่อประยุกต์ใช้กับงานทางทหาร
CH 5501 ชีวเคมีประยุกต์ (Applied Biochemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001
เนื้อหา : ความรู้ชีวเคมีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล เอนไซม์ เมแทบอลิซึม และการแสดงออกของสาร
พัน ธุก รรม การน าความรู้ ท างชี ว เคมี ม าประยุก ต์ ใช้ เ พื่ อ พัฒ นาทางด้ านการแพทย์ อาหาร พลั ง งาน
สิ่งแวดล้อม และทางทหาร
CH 5604 เคมีวัตถุระเบิดเบื้องต้น (Introduction to Explosive Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
เนื้อหา : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุระเบิด การจาแนกวัตถุระเบิด ปฏิกิริยาเคมีของการระเบิด พฤติกรรม
ของคลื่นแรงระเบิด อันตรายจากวัตถุระเบิด การทาลายและการเสื่อมสภาพของวัตถุระเบิด
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CH 5605 เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive Chemistry 2)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 4603
เนื้อหา : องค์ป ระกอบของวัตถุร ะเบิด วัตถุร ะเบิดทางการค้าและอุตสาหกรรม ความก้ าวหน้าและ
เทคโนโลยีวัตถุระเบิดสมัยใหม่
CH 5606 ความปลอดภัยและการปูองกันภัยจากสารเคมีและวัตถุระเบิด
3 (3-0-6)
(Explosive Safety and Protection)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
เนื้อหา : ศึกษาความปลอดภัยในการใช้สารเคมี สัญลักษณ์แสดงอันตราย การติดไฟและการระเบิดของ
สารเคมี ความไม่เสถียรของสารเคมี พฤติกรรมของคลื่นการระเบิด อันตรายจากวัตถุระเบิด ความปลอดภัย
ในการเก็บรักษา การขนส่ง การทาลาย การเสื่อมสภาพและการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของวัตถุระเบิด
CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
3 (3-0-6)
(Chemical Weapons and Biological Weapons)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001
เนื้อหา : ลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ประเภทของอาวุธเคมี กลไกการออกฤทธิ์ การทาลายล้าง
พิษ ลักษณะของอาวุธชีวภาพ การใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในอดีต สถานการณ์ภัยคุกคามจากอาวุธเคมี
และอาวุธชีวภาพ
CH 5608 พิษวิทยา (Toxicology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งในรู ปโลหะหนัก สาร
กาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ตัวท าละลายต่าง ๆ หลัก การและแนวคิดทางพิษวิท ยา รวมถึง การดูดซับ การ
กระจายตัว กลไกและการขับสารพิษออกจากร่างกาย
CH 5609 เคมีนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
เนื้อหา : สมบัติทางเคมีของวัตถุพยานด้านนิติวิทยาศาสตร์ เช่น สารเสพติดและวัตถุควบคุมแอลกอฮอล์
วัตถุระเบิด เขม่าดินปืน สารก่อเพลิงและวัสดุไหม้ไฟ หมึกและสี สารพิษ และสารพิมพ์ลายนิ้วมือ รวมทั้ง
หลักการและวิธีการทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น
CH 5610 เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001
เนื้อหา : ศึกษาสมบัติทางเคมี กระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของสารมลพิษที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่ อากาศ ดิน และน้า ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและการควบคุมมลพิษ
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CH 5611 เคมีสะอาด (Green Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ความหมาย การสังเคราะห์วัสดุหรือสารเคมีโดยการลด ละ หลีกเลี่ยงการใช้หรือ สังเคราะห์สารที่
ก่อให้เกิดอันตรายและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงหลักการเคมีสะอาดในเคมีพื้นฐานแขนงต่าง ๆ
และแนวโน้มในอนาคตของเคมีสะอาด
CH 5612 เคมีเกษตร (Agricultural Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาสมบัติทางเคมี หลักการและการนาไปใช้ของปุ๋ย สารกาจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
CH 5613 เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษากระบวนการทางเคมี เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม
อาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมการหมัก อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมแก้วและเซรามิกซ์ อุตสาหกรรม
ทางทหาร เป็นต้น
CH 5614 อุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Industry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : อุตสาหกรรมเกี่ ยวกับปิโตรเคมี วัตถุดิบ การจาแนกสารปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติตาม
แหล่งที่มา และกระบวนการพื้นฐานที่สาคัญสาหรับผลิตวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
CH 5615 เคมีพอลิเมอร์ (Polymer Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ พอลิเมอร์แบบอสัณฐาน แบบโครงร่างผลึก และแบบโครงร่าง
ผลึกไม่สมบูรณ์ สารละลายพอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ ทฤษฎีและความยืดหยุ่นของยางและโครง
ร่างตาข่ายของพอลิเมอร์ การเปลี่ยนรูปพอลิเมอร์ และการประยุกต์ใช้
CH 5616 เคมีของยางและผลิตภัณฑ์ (Chemistry of Rubber and Products)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ โครงสร้างและสมบัติของยาง กระบวนการวัลคาไนซ์ ประเภทและ
คุณภาพน้ายาง การทดสอบและการขึ้นรูป ยาง ปฏิกิริยาที่ เกี่ ยวข้องและการผลิตยางจากอุตสาหกรร ม
สารเติมแต่งในยาง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยาง
CH 5617 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ความรู้เบื้องต้นและหลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติและโครงสร้า งของวัส ดุในระดับนาโน การสังเคราะห์ การตรวจวิเ คราะห์
พัฒนาการและการประยุกต์ใช้
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CH 5618 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ความก้ าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม (Traditional
Biotechnology) สู่ยุคเทคโนโลยีชีวภาพสมั ยใหม่ (Modern Biotechnology) การใช้ป ระโยชน์จ าก
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านอาหาร การเกษตร พลังงาน อุตสาหกรรม การแพทย์และสุขภาพ
CH 5619 เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)
3 (2–2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : หลักการพื้นฐานของกระบวนการหมัก ประเภทของการหมัก จุลินทรีย์ในกระบวนการหมัก ถัง
หมัก กระบวนการหมักแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก การหมักทางชีวภาพ การตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
CH 5620 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Beverage Technology)
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ประเภทของเครื่องดื่ม ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วัตถุดิบในการผลิต โครงสร้างและคุณสมบัติ
ทางเคมีของวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่ม เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
CH 5621 เคมีในชีวิตประจาวัน (Chemistry in Daily Life)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
เนื้อหา : ศึกษาบทบาทของสารเคมีที่เกี่ยวกับชีวิต ประจาวันในด้านต่าง ๆ เช่น สารเติมแต่งอาหาร สารลด
แรงตึงผิว ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด สมุนไพรและน้ามันหอมระเหย เวชสาอาง เส้นใยและสีย้อม และสารที่
เป็นอันตรายต่อมนุษย์
CH 5622 เคมีอาหาร (Food Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ผลขององค์ประกอบเหล่านี้ต่อสมบัติของอาหาร
ศึกษาปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ การเสื่อมสภาพของอาหารระหว่างการแปรรูปและการ
เก็บรักษา สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารปรุงแต่งในอาหาร
CH 5623 เคมีเพื่อสุขภาพ (Chemistry for Health)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001
เนื้อหา : ความสาคัญของสารอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ เมแทบอลิซึม แหล่งพลังงานและการใช้
พลังงาน เคมีของยา สารกระตุ้น อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
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CH 5624 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและพืชสมุนไพรท้องถิ่น
3 (3-0-6)
(Chemistry of Natural Products and Local Herbs)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้ อ หา : การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและจ าแนกประเภทของสารผลิ ต ภัณ ฑ์ ธ รรมชาติ การตรวจสอบ
องค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น การสกัดและการแยกสารให้บริสุทธิ์ การตรวจสอบฤทธิ์ของสาร การ
ประยุกต์ใช้สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
CH 5901 หัวข้อพิเศษทางเคมี (Special Topics in Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผสู้ อน
เนื้อหา : ประเด็นทางด้านเคมีที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา CH 5901 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
CH 5902 หัวข้อพิเศษทางเคมี (Special Topics in Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางด้านเคมีที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา CH 5902 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
CH 5903 หัวข้อพิเศษทางเคมี (Special Topics in Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางด้านเคมีที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา CH 5903 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ES 5105 ทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์ (Land Resources and Land Uses)
3 (3–0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาลักษณะ ประเภท การกระจาย สมรรถนะของทรัพยากรดินในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และ
ความสัมพันธ์ของทรัพยากรที่ดินต่อ สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการ
องค์ประกอบ และการแปลความหมายที่ถูกต้อง หลักการวางแผนการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินในด้ าน
ต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น การเกษตร ปุาไม้ พื้นที่ลุ่มน้า อุตสาหกรรมเมืองและชุมชน เป็นต้น การใช้ที่ดินให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุด และสอดคล้องกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ง ชาติ ตลอดจนบทบาทของ
หน่วยงานและรัฐบาลต่อการใช้ที่ดินของประเทศ รวมไปถึงการศึกษาการใช้ที่ดินในเขตต่าง ๆ ของโลก
ES 5106 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
(Natural Resources Conservation and Management)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท และความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ดิน น้า
ปุาไม้ แร่ธาตุ สัตว์ปุา และพลัง งาน ศึกษาความสัม พันธ์ร ะหว่างมนุษย์กั บ สิ่งแวดล้อม สิ่ง แวดล้อมกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ รวมถึงปัจจัย
และกระบวนการที่ทาให้เกิดปัญหา นอกจากนี้ยังศึกษาแนวคิดและหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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การวางแผนจัดการสิ่ง แวดล้อ ม แนวคิดนโยบายแผนงานการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ES 5107 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Geology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาทางด้านธรณีวิทยาในเชิงสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางธรณีวิทยาที่มี
ผลกระทบต่อกิจกรรมและการดารงชีวิตของมนุษย์ในลักษณะภัยพิบัติหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับ
โลก เช่น การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การเกิดแผ่นดินไหว สึนามิ ดินโคลนถล่ม ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและบรรยากาศโลกที่มีความสัมพันธ์ต่อวัฏจักรสสารทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ศึกษากิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการทางธรรมชาติ ระบบธรรมชาติของสภาวะแวดล้อม
ของโลก ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางสาหรับการวางแผนด้านต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
ES 5108 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Soil Science)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช การกาเนิดและ
การจาแนกชั้นของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาของดินและการจัดการ มลพิษของดินและการฟื้นฟู
ES 5201 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึก ษาสารเคมี ในสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกั บสุขภาพ หลักเบื้องต้น แนวคิดและวิธีก ารศึกษา
พิษวิทยาสิ่ง แวดล้อม ผลกระทบของสารพิษต่อระบบชีวภาพ และแนวทางในการปูองกั นและแก้ ไข
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ES 5202 นิเวศพิษวิทยา (Ecotoxicology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาปัญหาภาวะมลพิษในระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจาย การเคลื่อนย้ายและการ
สะสมของมลพิษในเฟสต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อม การติดตามผลกระทบที่เกิดจากการสะสมมลพิษในระบบ
นิเวศ และแนวทางในการจัดการผลกระทบในระบบนิเวศ
ES 5203 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Ecology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดทางนิเ วศวิท ยา หน้าที่และความสัมพันธ์ร ะหว่างระบบนิเ วศกั บ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศ บทบาทและความสาคัญของ
นิเวศวิทยาในการวางแผน พัฒ นาด้านต่าง ๆ และการประยุก ต์ทฤษฎีทางนิเวศวิท ยาไปใช้ในการศึกษา
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
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ES 5204 นิเวศวิทยาปุาไม้ (Forest Ecology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาความสาคัญและคาจากัดความเกี่ยวกับระบบนิเวศปุาไม้ โครงสร้างและการปรากฏของปุาไม้
การสืบต่อพันธุ์และปัจจัยสิ่งแวดล้อม พลวัตและการทดแทนของปุาไม้ ปัจจัยจากัดและผลกระทบจาก
มนุษย์ ระบบวนวัฒน์ การทาไม้และการปลูกปุาทดแทน การใช้ประโยชน์จากผลผลิตปุาไม้ นโยบายและ
กฎหมายปุาไม้
ES 5302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการทหาร
3 (3-0-6)
(Geo-Informatics Technology for Environment, Resources and Military)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาหลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันประกอบไปด้วย ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning
System) และการสารวจระยะไกล (Remote Sensing) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร และงานด้านการทหาร และมีการฝึก ปฏิบัติการใช้
โปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ES 5303 การจัดการคุณภาพน้า (Water Quality Management)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาคุณภาพน้าทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และเคมีของแหล่งน้าต่าง ๆ ศึกษาระบวนการและ
เทคโนโลยีการผลิตน้าประปาภูมิภาคและประปาชุมชน ศึกษาแหล่งกาเนิดน้าเสีย การจาแนกประเภทน้า
เสีย มาตรฐานและแนวโน้มมลพิษทางน้า ผลของมลพิษทางน้ารวมถึงการควบคุมและจัดการด้วยเทคโนโลยี
ต่าง ๆ สาหรับใช้ในการบาบัดน้าเสีย
ES 5304 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย (Wastewater Treatment Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาการออกแบบเบื้องต้น การควบคุม ตรวจสอบแก้ไข และบารุงรักษาระบบรวบรวมและระบบ
บาบัดน้าเสีย การลดน้าเสียที่แหล่งกาเนิด เทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสียแบบต่าง ๆ การนาน้าเสียกลับมา
ใช้ประโยชน์ และมีการศึกษานอกสถานที่
ES 5305 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
(Advanced Geographic Information System)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ES 3301
เนื้อหา : ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในด้าน
สิ่งแวดล้อมและการทหาร การใช้โปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
การสร้างแผนที่ และการสร้างแบบจาลองภูมิประเทศแบบสามมิติ
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ES 5306 เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (Biogas Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของก๊าซชีวภาพ แหล่งที่มา องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ ความเป็นมา
ของการผลิตก๊ าซชีวภาพ กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะปราศจากออกซิเ จน ปัจจัยและ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย การนาไป
ประยุกต์ใช้สาหรับการพัฒนาประเทศ ทางการทหาร และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย
ES 5307 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution Control)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ES 2103
เนื้อหา : ศึกษาแหล่งกาเนิด ประเภทและการแพร่กระจายของสารมลพิษทางน้า ดิน อากาศ เสียง ขยะมูล
ฝอย และของเสียอันตราย ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดมลพิษ นโยบายและเทคโนโลยี
ในการปูองกัน ควบคุมและการจัดการมลพิษ
ES 5308 เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาสมดุลมวลสารและพลังงาน ลาดับชั้นของการจัดการของเสีย แนวคิดของเทคโนโลยีสะอาด
การประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน การตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาด และกรณีศึกษา
ES 5309 เทคโนโลยีรีไซเคิล (Recycling Technology)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาหลักการรีไซเคิลและเทคโนโลยีเพื่อลดปริมาณวัสดุใช้แล้วในกิจกรรมต่าง ๆ

3 (3-0-6)

ES 5401 การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
3 (3-0-6)
(Solid and Hazardous Waste Management)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึก ษาการเกิ ดขยะ ชนิด ปริม าณ และองค์ป ระกอบของขยะทั้ ง ด้านเคมี และกายภาพ และ
ความส าคัญ ที่นามาใช้ในการวางแผนการจัดการขยะ ได้แก่ การจัดเก็ บ การรวบรวม คัดแยก และการ
จัดการของเสียอันตราย รวมทั้งขยะติดเชื้อ การลดของเสีย และการนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ศึก ษา
ถึงอัตราการเกิดขยะ ตลอดจนศึกษากระบวนการในการกาจัดขยะและขยะอันตราย
ES 5402 ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
3 (3-0-6)
(Environmental Disasters and Management)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาความหมายของภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม ประเภทของภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุทกภัย
ดินถล่ม โคลนถล่ม วาตภัย พายุฝ นฟูาคะนอง ลูกเห็บ พายุหมุนจากคลื่นยักษ์เข้าฝั่ง สึนามิ แผ่นดินไหว
อาคารถล่ม ภัยแล้ง ไฟปุา อุบัติภัยทางบก น้า อากาศ ใต้ดิน ภัยจากการระบาดของโรคและภัยจากการ
ทางาน สาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางสิง่ แวดล้อมและสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติ การประเมินภัยพิบัติและ
การประเมินความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม การประเมินสมรรถนะและความสามารถของชุมชนที่
เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม การวางแผนในการปูองกันและลดความเสียหายของชุมชนที่เสี่ยงต่อภัย
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พิบัติทางสิ่งแวดล้อม การประสานกับภาครัฐและเอกชน และการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ
ทางสิ่งแวดล้อมในบทบาทของทหารภายใต้กฎหมายที่กาหนด
ES 5403 เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Biotechnology for Environmental Management)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาการนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นหรือมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
เช่น การเปลี่ยนขยะเปียกหรือของเสียอินทรีย์มาเข้าสู่กระบวนการหมักจนเกิดเป็นก๊าซมีเทน การเปลี่ยน
ผลผลิตทางการเกษตรที่อนาคตอาจเป็นของเสียมาผลิตไวน์ ข้าวหมากหรือสาโท หรือเข้าสู่กระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาขยะ
ES 5404 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Environmental Impact Assessment)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาที่มา ความหมาย และแนวความคิดของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวน
การศึกษาและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
วิทยาศาสตร์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกาหนดมาตรการปูองกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ และกรณีศึกษา
ES 5405 การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ES 2103
เนื้อหา : ศึกษาหลักการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประชากรและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การลดและการนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ การประเมิ นวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO
14040 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม แนวคิด องค์ประกอบและข้อกาหนดของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และกรณีศึกษา
ES 5406 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Assessment) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาหลักการประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงจากสารเคมี วัตถุอันตราย
และอุบัติภัยต่าง ๆ การประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อมนุษย์และระบบนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม
การใช้ดัชนีชีวภาพในการวิเคราะห์ผล การประเมินความเสี่ยงเพื่อตัดสินทางเลือกมาตรการลดและปูองกัน
ความเสี่ยง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
ES 5407 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต (Environment, Technology and Life) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์
สิ่ง แวดล้อมโดยการศึก ษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง จริยธรรม กฎหมายและเศรษฐศาสตร์
กรณีศึกษา
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ES 5408 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Standard) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาในเรื่องการทบทวนสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น นโยบายสิ่งแวดล้อม การวางแผนสิ่งแวดล้อม การ
ระบุป ระเด็นด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับ อื่น ๆ การประเมินนัยยะ การตั้งวัตถุป ระสงค์และ
เปูาหมาย การนาไปปฏิบัติ การตรวจสอบ การประเมิ นภายใน ทบทวนการจัดการ การประเมิ นจากผู้
ประเมินภายนอก และกรณีศึกษา
ES 5409 สิ่งแวดล้อมเมืองและการจัดการ (Urban Environment and Management) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึก ษาความรู้เ บื้อ งต้นเกี่ ยวกั บ เมื อง กระบวนการกลายเป็นเมื องและการเติบ โตของเมื อ ง
นิเวศวิทยาเมือง ปัญหาเมือง คุณภาพชีวิต การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน การออกแบบ การวางผังและการจัด
การเมือง
ES 5410 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Energy and Environmental Management)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาด้านพลังงานและสิ่ง แวดล้อม แหล่งก าเนิดพลัง งานและความสัมพันธ์ ของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก แนวโน้มความต้องการและการใช้พลังงาน
และกลยุทธ์ในการจัดการพลังงานให้เกิดผลยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม
ES 5501 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
3 (3-0-6)
(Environmental Project Management for Sustainability)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาที่ มาและหลัก การการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ โครงการและการบริหาร
โครงการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์หลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารโครงการด้านสิ่ งแวดล้อม
การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ การนาโครงการไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลโครงการกรณีศึกษาด้านการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ES 5502 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
(Environmental Sustainable Development)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาความรู้พื้นฐานของการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักการพัฒนาสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืน
หลัก การจัดการสิ่ง แวดล้อมเชิง บูรณาการผสมผสานระหว่างเทคนิคทางวิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยี และ
สังคมศาสตร์เพื่อการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และกรณีศึกษา
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ES 5601 มลพิษทางน้า (Water Pollution)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : แหล่งกาเนิด สาเหตุและผลกระทบของมลพิษในแหล่งน้า แนวทางและหลักการในการควบคุมและ
ปูองกันมลพิษทางน้า หลักการเบื้องต้นของระบบบาบัดน้าเสีย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทาง
น้า การคานวณ และแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางน้า
ES 5602 มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาแหล่งกาเนิดของมลพิษทางอากาศ ประเภทของสารมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษ
ทางอากาศต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษทางอากาศ การควบคุม มลพิษทาง
อากาศ
ES 5603 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน (Noise Pollution and Vibration)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษานิยามและคุณลักษณะของเสียง คลื่นเสียง กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทาง
เสียงและความสั่นสะเทือน สถานการณ์ปัจจุบันของมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน แหล่งกาเนิดและ
ผลกระทบของมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน เครื่องมือและเทคนิค การตรวจวัดเสียงและความ
สั่นสะเทือน การควบคุมมลพิษทางเสียงและการลดความสั่นสะเทือน และกรณีศึกษา
ES 5801 เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนาประโยชน์จากการเพาะ
เนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเตรียมห้องและเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหาร
สาหรับ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพื ช การเตรียมชิ้นส่วนพืชสาหรับ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอนการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการย้ายปลูก
ES 5802 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด (Mushroom Production Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีการเพาะเห็ด ประโยชน์ความสาคัญของเห็ดต่อสิ่งแวดล้อม
ชีววิทยาของเห็ด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเชื้อเห็ด และการถ่ายเชื้อเห็ดเพื่อ
การเพาะปลูกตลอดจนเห็ดที่มีความสาคัญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ES 5803 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องต้นสาหรับการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Introduction to Biology and Microbiology for Applied Environmental Science)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของสิ่งมีชี วิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดัชนีชีวภาพกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงกลุ่มจุลินทรีย์ที่สาคัญในระบบ
บาบัดน้าเสีย
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ES 5804 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ขอบเขตและความสาคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและอันตรายจากการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งการแก้ไขปูองกัน ควบคุมพิษ และโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ อุบัติภัยอันเกิด
จากการประกอบอาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ES 5805 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ
3 (3-0-6)
(Innovation for Environment and Health)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึก ษาสถานการณ์และผลกระทบทางสิ่ง แวดล้อมและสุขภาวะ แนวคิด การประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของสมาชิกในชุมชนและองค์กร
เกี่ยวกับด้านอาหารปลอดภัย ที่อยู่อาศัย การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบอุตสาหกรรม
ระบบเกษตรกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ นวัตกรรมสาหรับการตลาดสีเขียว นวัตกรรมในกิจการเพื่อ
สังคมและการจัดการเงินด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ES 5901 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Special Topics in Environmental Science)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา ES 5901 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ES 5902 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Special Topics in Environmental Science)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา ES 5902 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ES 5903 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Special Topics in Environmental Science)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มปี ระโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา ES 5903 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
PH 5101 กลศาสตร์ (Mechanics)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ศึกษาทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในหัวข้อเรื่อง มวลและแรง กฎของนิวตัน การเคลื่อนที่ของวัตถุ
การสั่นแบบฮาร์มอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม แรงแบบอนุรักษ์ แรงในแนวศูนย์กลาง การเคลื่อนที่
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ของระบบอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง หลักเบื้องต้นของกลศาสตร์แบบลากรองจ์และกลศาสตร์
แบบเฮมิลตัน
PH 5102 แม่เหล็กไฟฟูา (Electromagnetism)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ศึกษาทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในหัวข้อเรื่อง อันตรกิริยาทางไฟฟูาและแม่เหล็ก สนามไฟฟูาสถิต
และสนามแม่เหล็กไฟฟูาสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟูาที่ขึ้นกับเวลา คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา การแผ่รังสีของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา
PH 5103 ฟิสิกส์แผนใหม่ (Modern Physics)
3 (3-0-6)
วิชาบังคับพื้นฐาน : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ศึกษาให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม หลักแห่งความไม่
แน่นอน กลศาสตร์ควอนตัม สมการชเรอดิง เงอร์และการประยุก ต์ใช้ โครงสร้างอะตอมและโมเลกุ ล
กลศาสตร์เ ชิงสถิติ และฟิสิกส์ส ถานะของแข็ง พลังงานเฟร์มี ทฤษฎีแถบพลังงาน ฟิสิก ส์ของนิวเคลียส
พลังงานยึดเหนี่ยว และอนุภาคมูลฐานเบื้องต้น
PH 5104 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น (Introduction to Quantum Mechanics)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับทวิภาพของคลื่นและอนุภาค แนวความคิดพื้นฐานและสมมุติฐานของ
กลศาสตร์ควอนตัม การสั่นแบบฮาร์มอนิก 1 มิติ สมบัติทั่ วไปของโมเมนตัม เชิง มุ ม อนุภาคในบ่อศัก ย์
อะตอมไฮโดรเจน หลักการการประยุกต์ใช้กลศาสตร์ควอนตัมในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม
PH 5105 ทัศนศาสตร์ (Optics)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ศึกษาหลัก การเบื้อ งต้นเกี่ ยวกั บ แสงเชิง เรขาคณิต กระจก เลนส์ ปริซึม การแทรกสอดการ
เลี้ยวเบน การกระจายโพลาไรเซชัน การกระเจิงของแสง การคานวณและการออกแบบของแสงแหล่งกาเนิด
และอุป กรณ์ แสง แสงเลเซอร์ เส้ นใยนาแสง การส่องสว่าง การแผ่รัง สี ทั ศนอุป กรณ์ในวงการทหาร
การแพทย์ อุตสาหกรรม และวงการวิจัย
PH 5106 สวนศาสตร์ (Acoustics)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : การสั่นสะเทือนแบบเสรีและแบบบังคับ สมการคลื่นตามขวางบนเส้นเชือก คลื่นเสียงแบบระนาบ
คลื่นเสียงแบบทรงกลม ระดับเสียง เสียงรบกวนและการวัดการแผ่รังสีคลื่นเสียง การถ่ายโอนและดูดกลืน
คลื่นเสียงของวัตถุ ตัวก าทอนและตัวกรองเสียง แบบแผนสภาพทิ ศทางล าโพงการได้ยินเสียงในทาง
สถาปัตยกรรม เสียงใต้น้า คลื่นเหนือเสียง

ข - 29
PH 5107 ฟิสิกส์ความร้อน (Thermal Physics)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : แนวคิดพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ กฎข้อที่ 0 กฎข้อที่ 1 กฎข้อที่ 2 เอนโทรปี กระบวนการ
ถ่ายเทความร้อนในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพื้นผิวสิ่งปลูกสร้าง พลังงานในเครื่องจักรกลและเครื่องทา
ความเย็น ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานอิสระหรือพลังงานศักย์ทางเทอร์โมไดนามิกส์อื่น ๆ และกลศาสตร์
สถิติ
PH 5108 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 1
3 (3-0-6)
(Astronomy and Space Technology 1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ความรู้เ บื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ การกาหนดตาแหน่งวัตถุบนท้องฟูา การบอกทิ ศทางโดย
อาศัยดวงดาว ทัศนูปกรณ์และกล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความยาวคลื่นอื่น ระบบโลก ดวง
จันทร์ คุณสมบัติของดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ
PH 5109 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 2
3 (3-0-6)
(Astronomy and Space Technology 2)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 5105
เนื้อหา : การศึกษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในเรื่อง กลศาสตร์ท้องฟูาและการประยุกต์ วงโคจรของดาวเคราะห์
การเคลื่อนที่ ของดาวฤกษ์ สเปกตรัม คลื่นแม่เ หล็ก ไฟฟูา ดาราจัก รทางช้างเผือก วัตถุนอก ดาราจัก ร
โปรแกรมสาหรับงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ดาวเทียม
PH 5110 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 3
3 (3-0-6)
(Astronomy and Space Technology 3)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 5106
เนื้อหา : การศึกษาดาวฤกษ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ดาวคู่ กระจุกดาว และดาวแปรแสง การศึกษาเกี่ยวกับ
จัก รวาลวิท ยา โครงการส ารวจอวกาศ ยานอวกาศและสถานีอวกาศ ภัยพิบัติจ ากอวกาศและแนวทาง
ปูองกัน
PH 5111 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Basics Astronomy and Space Technology)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
เนื้อหา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟูา ลักษณะท้องฟูา กลุ่มดาว การศึกษา
แผนที่ดาว ตานานกลุ่มดาว ทัศนูปกรณ์ทางดาราศาสตร์ การถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ กล้อง-โทรทรรศน์
ชนิดต่าง ๆ ระบบสุริยะ โลก การเคลื่อนที่ของโลกและดวงจันทร์ ปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ
โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวดวงอื่น ๆ ระบบดาวฤกษ์ เอกภพและกาแล็กซี ดาวเทียม สถานีอวกาศ
การขนส่งยานอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศยุคใหม่ แหล่งข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง และการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศในทางทหาร
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PH 5201 ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 (Applied Physics 1)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์กับการประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดเทคโนโลยี ในด้าน
ต่าง ๆ โดยประมวลความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ทางด้านกลศาสตร์ การสั่นและคลื่นกล เสียง ความร้อนเทอร์
โมไดนามิกส์ ฟิสิกส์พลังงาน และสาขาวิชาทางฟิสิกส์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจเทคโนโลยีเฉพาะบาง
หัวข้อที่ มีใช้ในปัจ จุบันและแนวโน้มในอนาคตทางด้านการทหาร อุ ตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร
การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร ระบบการวัดที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบทางเทคโนโลยี
เหล่านั้นต่อสภาวะแวดล้อม เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเลือกสรรเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้กับการ
ทาโครงงานนักเรียนนายร้อยได้
PH 5202 ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 (Applied Physics 2)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์กับการประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดเทคโนโลยีในด้าน
ต่าง ๆ โดยประมวลความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ทางด้านแม่เหล็กไฟฟูา แสง ทัศนศาสตร์ เลเซอร์ ฟิสิกส์แผน
ใหม่ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ และสาขาวิชาทางฟิสิกส์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจเทคโนโลยีเฉพาะบางหัวข้อที่มี
ใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตทางด้านการทหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร การคมนาคม
การติดต่อสื่อสาร ระบบการวัดที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบทางเทคโนโลยีเ หล่านั้น ต่อ
สภาวะแวดล้อม เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเลือกสรรเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้กับการทาโครงงาน
นักเรียนนายร้อยได้
PH 5203 นิวเคลียร์เทคโนโลยี (Nuclear Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : โครงสร้างของนิวเคลียส ไอโซโทป สารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติและกฎการสลายตัว การสลายตัว
ของรังสีแอลฟา เบตา และแกมมา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เครื่องเร่งอนุภาคและการประยุกต์ใช้ การวัดรังสี ภัย
ก่อการร้ายจากอาวุธนิวเคลียร์และสารกัมมันตรังสี การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ในด้านต่าง ๆ
เช่น อุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร และการทหาร
PH 5204 พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
3 (3-0-6)
(Nuclear Energy for Country Development)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : การนาพลัง งานนิวเคลียร์ไปใช้ผ ลิตกระแสไฟฟูาในสภาวะปกติและสงคราม เครื่องปฏิก รณ์
นิวเคลีย ร์ป ระเภทต่าง ๆ การนาพลั ง งานนิ วเคลีย ร์ไปใช้ใ นกิ จ การต่าง ๆ เช่น การทหาร การแพทย์
อุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร นิติวิทยาศาสตร์ อาวุธนิวเคลียร์กับความมั่นคงของประเทศ การนา
อาวุธนิวเคลียร์ไปใช้ในทางสันติ ผลที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียร์ การปูองกันรังสีนิวเคลียร์ สนธิสัญญาการห้าม
ทดลองอาวุธนิวเคลียร์แบบสมบูรณ์ ภัยก่อการร้ายจากอาวุธนิวเคลียร์ และสารกัมมันตรังสี
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PH 5205 ฟิสิกส์สุขภาพและการปูองกันรังสี
3 (3-0-6)
(Health Physics and Radiation Protection)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : การหาปริมาณรังสี อันตรายของรัง สีต่อสิ่งมี ชีวิต อุบัติเหตุเ กี่ยวกับ รัง สี การใช้เครื่องมื อและ
อุปกรณ์ปูองกันอันตรายจากรังสี วิธีขจัดกากกัมมันตรังสี กฎหมายเกี่ยวกับการใช้รังสี การปูองกั นอันตราย
จากอาวุธนิวเคลียร์
PH 5206 เลเซอร์เทคโนโลยี (Laser Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : อิ เล็ก ตรอน โครงสร้างอะตอม การกระตุ้นและการลดระดับ พลัง งาน สเปกตรัม จากอะตอม
โมเลกุ ล และสเปกตรัม ปรากฏการณ์ท างทั ศนศาสตร์ หลัก การพื้นฐานของเลเซอร์ ชนิดของเลเซอร์
หลักการสร้างและเทคนิคการออกแบบ อุปกรณ์เลเซอร์ การประยุกต์ใช้ทางทหาร อุตสาหกรรม และด้าน
อื่น ๆ
PH 5207 เทคโนโลยีเซนเซอร์และอุปกรณ์ทางแสงเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Photonic Sensors and Optoelectronic Devices)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซนเซอร์ทางแสง (Photonic Sensor) และเครื่องมืออุปกรณ์ทางแสง
ต่าง ๆ (Optoelectronic Devices) เช่น กล้องอินฟราเรด อุป กรณ์ในการตรวจจับวัตถุระเบิด และ
เซนเซอร์ที่ ใช้ในการตรวจจับสิ่งเจือ ปนต่าง เช่น แก๊สเซนเซอร์ (Gas Sensor) รวมทั้ง หลัก การท างาน
เบื้องต้นของอุ ปกรณ์เ หล่านั้น รวมถึงกระบวนการผลิต และการประยุก ต์ใช้จ ริงในด้านต่าง ๆ รวมถึง
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
PH 5208 ฟิสิกส์วัสดุ นาโนเทคโนโลยี และไมโครอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
(Material Physics, Nanotechnology and Microelectronics)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่าง ๆ อาทิ โลหะ โลหะผสม เซรามิก แก้ว พอลิเมอร์ และสิ่งทอ รวมไป
ถึงวัสดุประกอบประเภทต่าง ๆ ความหมายของนาโนเทคโนโลยี รูปแบบการสร้างวัสดุนาโน พื้นฐานของ
วัส ดุนาโน โครงสร้างพื้นฐานของสสาร คุณสมบัติท างแสง กลศาสตร์ ไฟฟูา และแม่ เหล็ก การจ าแนก
คุณลักษณะของวัสดุนาโนโดยใช้เทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบต่าง ๆ รวมทั้งศึกษานาโนเทคโนโลยีที่
ส่ง ผลกระทบต่อ สิ่ง มีชีวิ ตและสิ่ง แวดล้อม การผลิตอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิก ส์ การใช้อุปกรณ์ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเซนเซอร์ชนิดต่าง ๆ เช่นในด้านการทหาร อุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์
PH 5209 ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจาวัน
3 (3-0-6)
(Electrical and Electronics for Everyday Life)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟูากาลัง ระบบการส่งจ่ายไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูา ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟูา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน
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PH 5210 ฟิสิกส์พลังงาน (Energy Physics)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้า พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ พลังงานนิวเคลียร์
กระบวนการเคมี เชื้อ เพลิง จากฟอสซิล เชื้อเพลิง จากชีวมวล เชื้อ เพลิง จากไฮโดรเจน ประสิท ธิภาพ
เครื่องยนต์ การใช้และการประหยัดพลังงาน การพัฒนาและแก้ปัญหามลภาวะ
PH 5211 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : แนะนาเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานและรังสีจากดวงอาทิตย์ คุณสมบัติทางแสงของสารกึ่งตัวนา การ
เกิดคู่อิเล็กตรอน-โฮล เนื่องจากแสง ปรากฏการณ์การเกิดและการรวมตัวของพาหะ การดูดกลืนแสงของ
อะตอมสารกึ่ ง ตัวนา คุณสมบัติ และการท างานของเซลล์แสงอาทิ ตย์ แบบรอยต่อพี -เอ็นของซิลิก อน
พารามิเตอร์ที่สาคัญของเซลล์แสงอาทิตย์ กระแสลัดวงจร แรงดันวงจรเปิด กาลังงานสูงสุด ประสิทธิภาพ
การแปลงพลังงานของเซล ขีดจากัดของเซลล์ การวัดประสิทธิภาพของเซลล์ เทคโนโลยีมาตรฐานของเซลล์
แสงอาทิตย์ การพัฒนาเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอน และแบบอื่น ๆ เซลล์
แสงอาทิตย์จากวัสดุชนิดอื่น ๆ ระบบการรวมแสง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์
PH 5212 นิติฟิสิกส์ (Forensic Physics)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ที่เกี่ยวข้องกับการตกจากที่สูง อุบัติเหตุจราจร อาวุธปืนและเครื่องกระสุน
กลศาสตร์ของไหลส าหรับ การวิเ คราะห์คราบเลือ ดเพื่อหาแหล่ง ก าเนิด ฟิสิก ส์ของความร้อนส าหรั บ
เหตุการณ์เพลิงไหม้และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของผู้เสียชีวิตหลังการตาย คลื่นและทัศนศาสตร์สาหรับ
การตรวจหาหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุไฟฟูาและแม่เหล็ก สาหรับงานพิสูจน์หลักฐาน ฟิสิกส์สมัยใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงในงานพิสูจน์หลักฐาน
PH 5213 ฟิสิกส์บรรยากาศ (Physics of Atmosphere)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตยและทองฟา สถิตศาสตร์และพลศาสตร์ของบรรยากาศ การควบ
แนนและการตกผลึกปรากฏการณเชิง แสง เสียง และไฟฟาของบรรยากาศ การพยากรณ์อากาศ เพื่อ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การทหาร การคมนาคม การเกษตร อุตสาหกรรม
PH 5901 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3 (3-0-6)
(Special Topics in Physics)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางฟิสิกส์มปี ระโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา PH 5901 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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PH 5902 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3 (3-0-6)
(Special Topics in Physics)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางฟิสิกส์มปี ระโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา PH 5902 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
PH 5903 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
3 (3-0-6)
(Special Topics in Physics)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางฟิสิกส์มปี ระโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา PH 5903 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
TS 5103 ประวัติวิทยาศาสตร์ (History of Science)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : วิวัฒนาการทางความคิดของมนุษย์จากสมัยโบราณมาสู่ยุคปัจจุบัน วิธีการแสวงหาความรู้แนวทาง
พัฒนา การค้นคว้า และการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ที่สาคัญของนักวิทยาศาสตร์คนสาคัญในยุคต่าง ๆ
เช่น ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ไปสู่การประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ ทาง
วิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การอภิปราย
เกี่ยวกับคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่ถูกต้อง จริยธรรม
ของนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสังคมมนุษย์
TS 5202 เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย (Safe Agricultural Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : นิยาม หลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ของการเกษตรปลอดภัย การผลิตในแนวทางเกษตร
ปลอดภัย อันตรายจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรการ การตรวจสอบและการปูองกันสาร
กาจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผลผลิตการเกษตร การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย ระบบ
การเกษตรทางเลือกอื่น ๆ
TS 5203 เทคโนโลยีพลาสติก (Plastics Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : นิยามของพลาสติก การแบ่งประเภท ความส าคัญ ของพลาสติก การประยุกต์ใช้พลาสติก กั บ
สิ่งแวดล้อม รหัสสากลที่ใช้ระบุชนิดของพลาสติก กฎหมายและข้อกาหนดที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พลาสติก การจัดการพลาสติกเหลือทิ้ง กระบวนการแปรรูปใช้ใหม่ พลาสติกชนิดที่ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
แนวโน้มการวิจัยพลาสติกในอนาคต
TS 5204 นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)
วิชาพื้นฐานบังคับ : -

3 (3-0-6)
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เนื้อหา : วิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และทางนิติศาสตร์เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน
กระบวนการประมวลเหตุการณ์โดยการสร้างการเชื่อมโยงกันโดยใช้พื้นฐานทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
TS 5205 พลังงานทดแทน (Alternative Energy)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้อหา : กฎการอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนแปลงพลังงาน หลักการทางฟิสิ กส์และทางวิทยาศาสตร์ของ
แหล่งพลังงานทดแทนในแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ น้า ลม แก๊ส ไฮโดรเจน เอทานอล ไบโอ
ดีเซล เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือไปจากพลังงานจากการเผาไหม้น้ามันและถ่านหิน การเน้นใช้พลังงานทดแทน
เพราะปริมาณมลพิษที่เพิ่มขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ฟอสซิล และจากกากของเสียนิวเคลียร์ที่มาจาก
โรงงานไฟฟูานิวเคลียร์
TS 5206 ยาเวชกรรมปูองกันทางทหารเบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Introduction to Military Preventive Medicine)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : นิยามและหลักนิยมของยาเวชกรรมปูองกันทางทหาร โรคและปัญหาสุขภาพที่สาคัญทางทหาร ยา
และเวชกรรมปูองกันทางทหาร อุตสาหกรรมสมุนไพร นวัตกรรมยาเวชกรรมปูองกันทางทหาร
TS 5207 อาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี (Nuclear Biological Chemical Weapons)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาวิวัฒนาการการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี อาวุธเคมี สารเคมีทางทหาร ประเภทของ
สารเคมีที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร พฤติกรรมของสารเคมีทางทหาร อาวุธชีวภาพและสารชีวภาพกลุ่มต่าง
ๆ กัมมันตรังสี นิวเคลียร์ สารพิษที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร การปฐมพยาบาลผู้ได้รับสารพิษ
TS 5208 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Food and Nutrition for Health)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ศึกษาหลักโภชนาการ ประเภทของอาหารและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ความสาคัญของ
อาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพอนามัย สารพิษในอาหาร หลักการเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
เลือกบริโภคอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร และกระบวนการผลิตที่ช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการ
TS 5901 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(Special Topics in Science and Technology)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา TS 5901 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
TS 5902 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(Special Topics in Science and Technology)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา TS 5902 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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TS 5903 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
(Special Topics in Science and Technology)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
เนื้อหา : ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนตามความเหมาะสม
การเปิดสอนวิชา TS 5903 ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กลุ่มวิชาทหาร (32 หน่วยกิต)
MS 1001 วิชาทหาร 1 ( Military Science 1 )
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : กองทัพบกและเหล่าทหาร
( Organization of the Royal Thai Army and Army Branches )
ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจ การจัดส่วนราชการ และเหล่าทหารของกองทัพบก บทบาทและพันธกิจของ
เหล่าทหารของกองทัพบก ทั้งในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงที่ตั้งของหน่วยทหาร และความรู้เบื้องต้น
ของเหล่าทหารของกองทัพบก
การติดต่อสื่อสาร ( Communications )
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องต้นของการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การรักษาความ
ปลอดภัยในการสื่อสาร ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์ หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การสื่อสารประเภทสาย
การสื่อสารประเภทวิทยุ
ช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทาลาย ( Sapper , Explosives and Demolitions )
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ ปูอมสนาม การเลือกที่มั่นและที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน ที่ตั้งอาวุธแบบ
ประณีต คู การสร้างคูและการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล เครื่อง
กีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพรางบุคคล ปูอมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ตั้งกองบัญชาการ
และตาบลส่งกาลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะและการทางาน
ของทุ่นระเบิดและกับระเบิดการติดตั้งและการรื้ อถอนกับระเบิด การตรวจค้นและการรื้อถอนทุ่นระเบิด
หรือกับระเบิด และการผ่านสนามทุ่นระบิด
อาวุธประจากาย ( Individual Weapon System )
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทางาน
และการใช้งาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบารุง การแก้ไขเหตุติดขัด
การใช้ศูนย์ การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การตั้งศูนย์รบ ท่ายิง ของอาวุธ
ประจากายและอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและส่วนสาคัญ ขีดความสามารถและการใช้ ลักษณะในการ
ทางานของลูกระเบิดขว้างและพลุสญ
ั ญาณ หลักพื้นฐานการฝึกการขว้างลูกระเบิดขว้าง
การปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร
( Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and Military Hygiene )
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ขศาสตร์ท หารที่ จ าเป็น ส าหรั บ การใช้ชี วิตประจ าวันและในสนามรบ อย่า ง
ปลอดภัยจากเชื้อโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่าง ๆ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับตนเอง
และเพื่อนทหารที่อยู่ในสนามรบได้MS 1002
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MS 1002 วิชาทหาร 2 ( Military Science 2 )
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : การข่าวเบื้องต้น ( Basic Military Intelligence )
ศึกษาเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การรักษาความลับของทางราชการ การรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสาร สถานที่ การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย และการ
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการดาเนินการรับ-ส่งข่าว
แผนที่ ( Land Navigation )
ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแผนที่ ระบบกริดทางทหาร และวิธีการ
อ่านค่าพิกัด สัญลักษณ์ทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค การฝึกวิเคราะห์ภูมิ
ประเทศบนแผนที่ประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติกและการใช้งานประกอบแผนที่ การเดินเข็มทิศ
ในภูมิประเทศแบบต่าง ๆ การใช้แผนที่และเข็มทิศประกอบภูมิประเทศ การเดินแผนที่ประกอบภูมิประเทศ
การกาหนดจุดที่อยู่ของตนเองและที่หมาย เครื่องหมายทางทหาร แผ่นบริวาร การศึกษาเครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อใช้ในการหาพิกัดด้วยดาวเทียม
บุคคลทาการรบและการฝึกทางยุทธวิธี ( Soldier Combat Skills and Tactics )
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การพรางและการสร้างที่มั่นรบ การรายงานข่าวสารและการ
จาแนกอาวุธยุทโธปกรณ์ฝุายเราและฝุายข้าศึก บุคคลทาการรบในเวลากลางวันและกลางคืน การฝึกบุคคล
เบื้องต้นทางยุทธวิธี หน้าที่เฉพาะทางเทคนิค
สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
( Chemical , Biological , Radiological , and Nuclear (CBRN) Warfare )
ศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ( คชรน.) มีความรู้ใน
ด้านการปูองกันทางการแพทย์ การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน. และ อาวุธเพลิง
MS 2003 วิชาทหาร 3 ( Military Science 3 )
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : อาวุธประจาหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์
( Unit Weapon Systems and Fire Control )
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทางาน
และการใช้งาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบารุง การแก้ไขเหตุติดขัด
การฝึกใช้กล้องเล็งและเครื่องเล็ง การฝึกหน้าที่พลประจาปืนและพลประจาเครื่องยิงของอาวุธประจาหน่วย
และอาวุธต่อสู้รถถัง
ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ( Field Artillery and Air Defense Artillery )
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารปืนใหญ่ คุณลักษณะของทหารปืนใหญ่สนาม การจัด
หน่วยทหารปืนใหญ่ในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่สนาม การจัดทหารปืนใหญ่สนาม
เข้าทาการรบ การบังคับบัญชาและการควบคุม การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่และศัพท์ที่ใช้ในส่วนยิง
ภารกิจและการจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับบัญชา
ของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ระบบปูองกันภัยทางอากาศของประเทศไทย ศูนย์ต่อสู้ปูองกันภัย
ทางอากาศกองพั นทหารปืนใหญ่ต่อ สู้อ ากาศยาน อาวุธและยุท โธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของ
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กองทัพบกไทย ระบบเรดาห์ในการปูองกันภัยทางอากาศของกองพลทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน และ
อาวุธนาวิถีต่อสู้อากาศยาน
MS 2004 วิชาทหาร 4 ( Military Science 4 )
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ( Infantry Rifle Squad Tactics )
ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล่าทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบ
การนาหน่วยและการออกคาสั่งในระดับหมูป่ ืนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ (OCOKA) และแง่คิดทางทหาร
(METT-T) การฝึกทาการรบ หมู่และหมวดปืนเล็กในการรบขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์
ทหารม้าและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ (Cavalry and Weapon Systems Employment)
ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ การแบ่งประเภท คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และหลักนิยม
ของเหล่าทหารม้า การจัดกองพลทหารม้า กรมทหารม้ามาตรฐาน กองพันทหารม้ารถถัง กองพันทหารม้า
บรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารม้าลาดตระเวน รวมทั้ง ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถ
ของยานรบในเหล่าทหารม้า การขี่ม้าเบื้องต้น หลักยิงและตรวจการณ์ พลประจารถถัง และอาวุธต่อสู้รถถัง
ขนาดกลาง
MS 3005 วิชาทหาร 5 ( Military Science 5 )
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ( Infantry Rifle Platoon Tactics )
ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหน่วยของหมวดปืนเล็ก และ หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60
มิลลิเมตร ในกรอบของกองร้อยอาวุธเบา ระเบียบการนาหน่วยและคาสั่งยุทธการระดับหมวดปืนเล็ก การ
แก้ไขปัญหาในภูมิประเทศจาลอง การรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ การรบด้วยวิธีร่นถอย ทหารราบยาน
เกราะ การปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ การลาดตระเวน
ประวัติศาสตร์การสงครามสากล (Tnternational History of the Military Art )
ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช แม่ทัพฮันนิ
บาล แม่ทัพจูเลียสซีซ่าร์ จักรพรรดิเจงกิสข่าน พระเจ้าเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโปเลียนโปนาปาร์ด
สงครามโลกครั้ง ที่ 1 สงครามโลกครั้ง ที่ 2 สงครามเกาหลี สงครามอ่าวเปอร์เ ซีย การปฏิบัติก ารเพื่อ
สันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ
MS 3006 วิชาทหาร 6 ( Military Science 6 )
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ( Cavalry Platoon Tactics )
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวดทหารม้า ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ยุทธวิธี
ของ หมวดรถถัง , หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการเข้าตี ตั้งรับ
และร่นถอย ยุทธวิธีของหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังปูองกัน และเฝูา
ตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ
ภูมิศาสตร์ทหาร ( Military Geography )

ข - 38
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทาง
ทหาร รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนในพื้นที่ของแต่ละกองทัพภาค และช่องทางที่สาคัญตามแนวชายแดนที่ติด
กับประเทศเพื่อนบ้าน
ประวัติศาสตร์การสงครามไทย ( Thai History of the Military Art )
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยและการทหารยุคต่างๆ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของไทย
สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย หลักการ
รบ ตาราพิชัยสงคราม และการสงครามครั้งสาคัญ ๆ ของไทย การเสียดินแดน ประวัติบุคคลสาคัญ แม่ทัพ
นายกอง การดาเนินกลยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม การพัฒนายุทธวิธีและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ตลอดจนแนวความคิดในการทาสงครามของนักรบในอดีต
MS 4007 วิชาทหาร 7 ( Military Science 7 )
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : เหล่าสนับสนุนการรบ ( Combat Support Branches )
ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจทางยุทธวิธีของ ปืนใหญ่สนามสนาม และการจัด ปืนใหญ่สนามเข้าทาการรบ
ภารกิจทางยุทธวิธีของ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และการจัดหน่วย ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ของ กองทัพบก
ไทย การปฏิบัติการของทหารช่างในการสนับสนุนการรบด้วยวิธี รุก รับ ร่นถอย และการจัดหน่วยของทหาร
ช่าง และมีความรู้ในเรือ่ งกองพันทหารสื่อสารกองพล กองพันทหารสื่อสารกองทัพภาค หลักนิยมการสือ่ สาร
และการปฏิบัติการสือ่ สารทางยุทธวิธีของกองพล การสนับสนุนทางการสื่อสาร
เหล่าสนับสนุนการช่วยรบรบ ( Combat Service Support Branches )
ศึกษาเกี่ยวกับ พื้นฐานทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารขนส่ง และทหารสารวัตร ในเรื่อง
ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ คุณลักษณะอาวุธยุทโธปกรณ์ และบทบาทของเหล่า
การปฏิบัติการพิเศษ ( Special Operations Branch )
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้อ มทางยุท ธศาสตร์ หลั ก พื้น ฐานการปฏิ บัติ ก ารพิเ ศษ ปั จ จั ยที่ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ บทบาทของหน่วยรบพิเศษ สงครามนอกแบบ การปูองกัน
และการปราบปรามการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย การปฏิบัติการจิตวิทยา ภารกิจ การจัด
ขีดความสามารถ และการควบคุมและบังคับบัญชาของหน่วยรบพิเศษ
ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง
( Royal Thai Navy , Royal Thai Air Force and Security Organizations )
ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด โครงสร้างกองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและภารกิจ การจัด
โครงสร้างกองทัพอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้ งการดาเนิ นงานของหน่วยงานด้านความ
มั่นคงอื่นๆ
MS 4008 วิชาทหาร 8 ( Military Science 8 )
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : ฝุายอานวยการ ( Staff Study )
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดและการดาเนินงานของฝุายอานวยการในระดับกองพัน หน้าที่และความ
รับผิดชอบของฝุายอานวยการทุกสายงาน การบันทึกและการปฏิบัติต่อหนังสือราชการ เพียงพอให้สามารถ
ทางานประสานระหว่าง หมวด กองร้อย กองพันได้
ความมั่นคง ( Security )
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ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคง ความหมายและองค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ องค์กรที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ พลังอานาจ และผลประโยชน์แห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างความมั่นคงแห่งชาติกบั ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร ภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบ
ต่าง ๆ หลักการและการดาเนินงานของการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทราบถึงหลักการปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง หลัก
ทฤษฎีใหม่ และการดาเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดาริพอเพียง โดยสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
แนวทางในการรับราชการ
การเขียนและบรรยายสรุปทางทหาร ( Military Briefing and Writing )
ศึก ษาเกี่ ยวกั บ ความมุ่ง หมาย การท าโครงร่างการบรรยายสรุป แนวทางการเขียน และการ
บรรยายสรุปทางทหาร การบรรยายสรุปข่าวสาร การบรรยายสรุปข้อตกลงใจ การบรรยายสรุปภารกิ จ
การบรรยายสรุปของฝุายอานวยการ และเทคนิคการบรรยายสรุป
MS 5009 วิชาทหาร 9 ( Military Science 9 )
3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : การส่งกาลังบารุง ( Logistics )
ศึกษาเกี่ยวกับหลักพื้นฐาน และ นโยบายการส่งกาลังบารุงของกองทัพบกไทยในปัจจุบัน ภารกิจ
การจัดหน่วยส่งกาลังบารุงในกองทัพบกไทยโดยสังเขป ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกาลังบารุงที่
ต้องใช้ปฏิบัติในระดับกองพันทหารราบ แนวทางการปฏิบัติของ ผู้ บังคับหมวดในเรื่องการส่งกาลังบารุง
การส่งกาลังบารุงในสถานการณ์รบต่าง ๆ และขบวนสัมภาระ
การปฏิบัติการข่าวสาร ( Information Operations )
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการข่าวสาร ระบบข่าวสารและข่าวกรอง สภาพแวดล้อมทาง
เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัย ความได้เปรียบทางข้อมูลข่าวสาร หลักการพื้นฐาน ทฤษฎี หลักนิยม
องค์ประกอบการปฏิบัติการข่าวสาร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการปฏิบัติการข่าวสาร ระบบข้อมูล
ข่าวสารและการปฏิบัติการข่าวสารสาหรับหน่วยทหารขนาดเล็ก ตลอดจนการปฏิบัติการข่าวสารในอดีต
หน่วยทหารขนาดเล็ก ( Small Unit Tactics )
ศึกษาเกี่ยวกับชุดปฏิบัติการขนาดเล็กของหน่วย มีความเข้าใจในการดาเนินการ วิธีการปฏิบัติ และ
ขั้นการปฏิบัติการพิ เศษ เมื่อได้รับมอบภารกิจจากหน่วยเหนือได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกั บ
ภารกิจ
ระเบียบงานสารบรรณ และสิทธิกาลังพล ( Adjutant General Basics )
ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ ประเภทงานหนังสือราชการ การเก็บ
รักษา ยืม และทาลายหนังสือราชการ การจัดทาหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และชั้นความลับ
การร่างและบันทึกหนังสือราชการ การสาเนาและแจกจ่าย สิทธิของกาลังพลด้านการเงิน การเบิก – จ่ายเงิน
สวัสดิการของรัฐ และ การเบิก – จ่ายเงินอื่น
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MS 5010 วิชาทหาร 10 ( Military Science 10 )
5 (3-4-8)
วิชาพื้นฐานบังคับ : เนื้อหา : การศึกษาความรู้ของเหล่าทหาร ( Army Branches )
การฝึกและศึกษาความรู้พื้นฐานของเหล่า ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหาร
สื่อสาร ทหารขนส่ง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารสารวัตร ทหารการข่าว และทหารแผนที่ เพื่อใช้
เป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการรับราชการในเหล่าที่เลือกรับราชการ
MS 5011 วิชาทหาร 11 ( Military Science 11 )
2 สัปดาห์
การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาค ( Study Visit to Army Areas )
การศึกษาดูงานในหน่วยระดับกองทัพภาค และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาค ทั้งหน่วยในที่ตั้ง
ปกติ หน่วยที่ปฏิบัตริ าชการสนาม หน่วยส่วนภูมิภาค และหน่วยส่งกาลังบารุง รวมถึงการศึกษาดูงานของ
เหล่าทัพอื่น ทัง้ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยงานราชการ รวมถึงสถานทีส่ าคัญในพื้นที่
กลุ่มวิชาการฝึกภาคสนาม
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 ( Field Training 1 )
การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร
( TCCC and Military Hygiene Training )
1 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตร์ทหารทีจ่ าเป็น
สาหรับการใช้ชีวิตประจาวันและในสนามรบ
อย่างปลอดภัยจากเชื้อโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่าง ๆ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นให้กบั
ตนเองและเพือ่ นทหารที่อยู่ในสนามรบได้
การฝึกการปูองกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ( CBRN warfare Training )
1 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกั บ อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ฝึกความเชื่อมั่นในการใช้หน้ากากและ
ยุทธภัณฑ์ปูองกัน การตรวจสารเคมี และการปฐมพยาบาลในสภาวะ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และอาวุธเพลิง
การฝึกการติดต่อสื่อสาร ( Communications Training )
1 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การใช้และการรับ-ส่งข่าวทางวิทยุสนาม การ
ใช้และการรับ-ส่งข่าวทางโทรศัพท์สนาม การต่อสายและการวางสายโทรศัพท์สนาม
การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทาลาย
( Sapper , Explosives and Demolition Training )
2 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ ปูอมสนาม การเลือกที่ มั่นและที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน ที่ตั้ง
อาวุธแบบประณีต คู การสร้างคู และการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้าน
บุคคล เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพรางบุคคล ปูอมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พัก แรม ที่ตั้ง
กองบัญชาการและตาบลส่งกาลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะ
และการทางานของทุ่นระเบิดและกับระเบิด การติดตั้งและการรื้ อถอนกับระเบิดการตรวจค้นและการรื้อ
ถอนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิด และการผ่านสนามทุ่นระบิด
การฝึกยิงอาวุธประจากาย ( Individual Weapon System Training )
2 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการทางานและการใช้งาน เทคนิคการยิงปืนและการยิงปืนทานองรบ
การฝึกพลแม่นปืน (การฝึกยิงปืนเพื่อบันทึกผลและจัดชั้นคุณวุฒิ) และการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ของ
อาวุธประจากาย และอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษ การใช้และขว้างลูกระเบิดขว้าง และการใช้พลุสัญญาณ
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การฝึกบุคคลทาการรบและการฝึกทางยุทธวิธี
( Soldier Combat Skills and Tactics Training )
3 สัปดาห์
การฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การรายงานข่าวสาร การตรวจการณ์ และการค้นหาเปูาหมาย การฝึก
บุคคลทาการรบ และการปฏิบัติเมื่ออยู่ภายใต้การยิงด้วยอาวุธเล็งตรงและอาวุธวิถีโค้ง การผ่านหรือการอ้อม
ผ่านเครื่องกีดขวาง การเลือกและการดัดแปลงที่มั่นสู้รบ หลักการพราง การใช้และการรับส่งข่าวทางวิทยุ
สนาม และโทรศัพท์สนาม การเคลื่อนที่ในเวลากลางวันและกลางคืน รูปขบวนของชุดยิงและหมู่ปืนเล็ก
การใช้ทัศนสัญญาณ การใช้ภูมิประเทศจาลอง การจัดรูปขบวนและการควบคุมการเคลื่อนที่ของชุดยิง การยิง
ปืนทางยุทธวิธีเป็นบุ คคล คู่บัดดี้และชุดยิง ชุดยิงในการเฝูาตรวจและสนับสนุนด้วยการยิง ชุดยิงในการ
ดาเนินกลยุทธ์ ชุดยิงในการลาดตระเวนและการระวังปูองกัน ชุดยิงนาลาดตระเวนต่อต้าน IED ชุดยิงปฏิบัติการ
โจมตีและชุดยิงตะลุมบอน ชุดยิงเมื่อปะทะกับข้าศึกและชุดยิงตอบโต้การปะทะ ชุดยิงเมื่อถูกซุ่มโจมตีและ
ชุดยิงต่อต้านซุ่มโจมตี ชุดยิงกวาดล้างสนามเพลาะและการทาลายบังเกอร์ ชุดยิงเข้าสู่อาคาร ตรวจค้น
และกวาดล้างภายในอาคาร
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 ( Field Training 2 )
การฝึกยิงอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
( Unit Weapon Systems and Fire Control Training )
2 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเรื่องหลักยิงและตรวจการณ์ (หลักยิงปืนกล หลักยิงอาวุธวิธีโค้ง ) การร้องขอและการ
ปรับการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่สนาม ( การฝึกเครื่องยิงลูกระเบิดอัดอากาศในสนามย่นระยะ
และเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีชั้นสูง ) , อาวุธต่อสู้รถถัง , การใช้และการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของอาวุธ
ประจาหน่วย
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ( Infantry Rifle Squad Tactics Training )4 สัปดาห์
การฝึกและศึกษาในเรื่องการเดินทางด้วยแผนที่ประกอบภูมิประเทศ รูปขบวนทาการรบของหมู่
ปืนเล็กและการใช้ทัศนสัญญาณ การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีของหมู่ เทคนิคการเคลื่อนที่ การกาหนดที่ตั้งของ
ที่ตรวจการณ์และการเตรียมที่มั่นของอาวุธ การเลือกที่เฝูาตรวจ ระเบี ยบการนาหน่วย คาสั่งยุทธการ การ
ใช้ภูมิประเทศจาลองประกอบการวางแผน การควบคุมการยิงของอาวุธในอัตราการจัด การดาเนินกลยุทธ์
และการควบคุมการรบของหมู่ปืนเล็ก แบบฝึกทาการรบของหมู่ปืนเล็ก หลักการลาดตระเวนของหน่วย
ระดับหมู่ปืนเล็ก การฝึกการปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ การฝึกหมู่ปืนเล็กในการรบขั้นพื้นฐานในกรอบ
ของหมวดปืนเล็ก การฝึกเข้าสถานการณ์ในการรบตามแบบ
การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า
( Cavalry Weapon Systems Employment Training )
1 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการใช้อาวุธ/ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า ได้แก่ การฝึกขี่ม้าเบื้องต้น การ
ฝึกขับรถถังและรถสายพาน การฝึกพลประจารถถัง และการฝึกยิงปืนใหญ่รถถังด้วยกระสุนจริง
การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
( Field Artillery and Air Defense Artillery Training )
2 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของกาลังพลในหมู่ตรวจการณ์หน้า ศูนย์อานวยการยิง และส่วนยิง
ของหน่วยทหารปืนใหญ่ส นาม การยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริง ในเวลากลางวันและเวลากลางคืน การ
ปฏิบัติงานของกองร้อยทหารปืนใหญ่สนามในการปฏิบัติการรบ

ข - 42
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของกาลังพลในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
การยิงอาวุธปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานต่อที่หมายทางอากาศและทางพื้นดิน การปฏิบัติงานของกองร้อยทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานในการปูองกันภัยทางอากาศ
การฝึกขับรถยนต์ทหาร ( Military Vehicles Training )
1 สัปดาห์
ฝึก และศึก ษาเกี่ ย วกั บ เครื่อ งหมายจราจร หลัก การเป็ นพลขับ ที่ ดี หลัก การปรนนิบั ติบ ารุ ง
ยานพาหนะสายขนส่ง การฝึกขับรถเบื้องต้น
FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 ( Field Training 3 )
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
( Infantry Rifle Platoon Tactics Training )
3 สัปดาห์
การฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การจัดหน่วย รูปขบวนทาการรบของหมวดปืนเล็ก ระเบียบการนาหน่วย
คาสั่ง ยุทธการ การปฏิบัติเ ป็นหน่วยเบื้องต้นของหมวดปืนเล็ก การฝึกการปฏิบัติของพวกอาวุธประจ า
หน่ วยในอัต ราของหมวด การติ ดต่ อ สื่ อ สารทางยุท ธวิ ธีข องหน่ วยระดับ หมวดปื นเล็ก การวางแผน
ลาดตระเวน การลาดตระเวนหาข่าว การลาดตระเวนรบ การฝึกหมวดปืนเล็กเข้าตีในเวลากลางวันและใน
ระหว่างทัศนวิสัยจากัด การฝึกหมวดปืนเล็กตั้งรับในเวลากลางวันและในระหว่างทัศนวิสัยจากัด การฝึก
การปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ การฝึกเข้าสถานการณ์นอกที่ตั้ง
การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ( Cavalry Platoon Tactics Training ) 2 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบการนาหน่วย ในการปฏิบัติทางยุทธวิธีใน
ระดับหมวดทหารม้า ทัง้ 3 ประเภท ได้แก่ ยุทธวิธีหมวดรถถัง หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวด
ทหารม้าลาดตระเวน ในการเข้าตี ตั้งรับ และร่นถอย ยุทธวิธีของหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการปฏิบัติ
ภารกิจลาดตระเวน ระวังปูองกัน และเฝูาตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ
การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ( Airborne Course )
5 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติทหารพลร่มและหน่วยส่งทางอากาศ คุณลักษณะการทางานของร่ม
การบังคับร่ม การลงพื้น และการกระโดดร่มจากอากาศยานแบบทางานด้วยสายดึงประจาที่ทางยุทธวิธี
เพื่อปฏิบัติการรบทั้งในแบบและนอกแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4 ( Field Training 4 )
การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (Ranger Course)

10 สัปดาห์

ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และความรอบรู้ในการที่จะนา
หน่วยได้ทั้งในภาวะที่มีความกดดันและปราศจากความกดดัน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การเสริมสร้างความ
ทรหด อดทน เพิ่มพูนประสบการณ์ ในการปฏิบัติทั้งทางเทคนิค และยุทธวิธีในการนาหน่วยทหารขนาดเล็ก
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีพื้นฐาน และภายใต้สภาพพิเศษในพื้นที่ปุา ทะเล ปุาที่ลุ่ม และพื้นที่ปุาภูเขา
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FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 ( Field Training 5 )
การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด
( Close Quarters Combat Training )
1 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ กฎแห่งความปลอดภัยในการใช้อาวุธ ระบบอาวุธ ( ปืนพก ปืนลูกซอง
ปืนกลมือ ปืนเล็กยาว ) การเล็งและการใช้ศูนย์ กายวิภาคศาสตร์และลักษณะอาการบาดเจ็บจากอาวุธปืน
การฝึกการใช้อาวุธ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง
การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ (Task Force Operations Training) 1 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับกิ จเฉพาะทหารราบหลัก ๆ ที่หน่วยเฉพาะกิจจะต้องนาไปใช้ปฏิบัติทาง
ยุทธวิธีในพื้นที่จัง หวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย การตั้ง ฐานและการคุ้ม ครองฐานที่ตั้ง การตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัด การรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ การรักษาความปลอดภัยสถานที่สาคัญ การปิดล้อม
และตรวจค้น การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ การวางแผนและสั่งการ การลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าและ
ยานยนต์ การสังเกตและการสะกดรอยระหว่างการเคลื่อนที่ และการยิงปืนทางยุทธวิธีของหน่วยเฉพาะกิจ
( การยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่และการยิงโจมตีที่หมาย )
การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ( Small Unit Tactics Training )
2 สัปดาห์
ฝึกและศึกษาเกี่ ยวกับ ความหมาย ความมุ่ง หมาย ลักษณะ บทบาท และแนวคิดในการใช้
หน่วยทหารขนาดเล็กในการรบ การฝึกและการจัดของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก บุคคลทาการรบ
การลาดตระเวน การปฏิบัติฉับพลัน การซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตี การตีโฉบฉวย ยุทธวิธี
ต่อต้านกองโจร การสะกดรอย การปิดล้อมตรวจค้น วัตถุระเบิดและการทาลาย การปฐมพยาบาล การ
สื่อสาร สมรรถภาพร่างกาย ความพร้อ มเป็นบุคคล และเป็นชุดปฏิบัติก าร และการยิง ปืนทาง ยุท ธวิธี
ประกอบด้วย การยิงปืนในสนามทราบระยะ การยิงปืนฉับพลัน การยิงปืนในปุา การยิงปืนในเวลากลางคืน
การยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่ และการยิงปืนทานองรบ
การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหาร
( Cadet Troop Leader Training in Army Units )
4 สัปดาห์
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละดู ง าน การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ผู้ บัง คั บ หน่ว ยระดับ หมวด การ
รักษาการณ์ ระบบการปกครองบังคับบัญชา การทาหน้าที่ของกาลังพลระดับกองร้อยลงมา ระบบฝุาย
อานวยการ งานด้านการข่าว งานด้านยุทธการ งานด้านการส่งกาลังบารุง งานตามวงรอบประจาปี ทั้งใน
ที่ตั้งปกติ และหน่วยในสนาม ในหน้าที่ของเหล่า ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหารสื่อสาร
ทหารขนส่ง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารสารวัตร ทหารการข่าว และทหารแผนที่

ผนวก ค
ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย
พ.ศ. 2558
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ผนวก จ
การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

จ-2
การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตรเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2563 ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2558 (5 ปี)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้นา
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาแกน
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.4 กลุ่มวิชาเลือก
2.5 กลุ่มวิชาทหาร
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2563 (5 ปี)

191 หน่วยกิต
54 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต

175 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
131 หน่วยกิต
118 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
32 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

2. การเปลี่ยนแปลง รหัสวิชา หน่วยกิต และรายวิชา
2.1 การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา และชื่อวิชา เป็นการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับภาค
การศึกษาที่เปิดสอน
2.2 การเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต เป็นการเปลี่ยนเฉพาะจานวนหน่วยกิต ให้มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย สภาการศึกษาวิชาการทหารและสกอ.
2.3 การเปลี่ยนแปลงรายวิชา เป็นการเพิ่มหรือ ลดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป (Principles of Jurisprudence)
3 (3-0-6)
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์
(Principles of Political Science)
2 (2-0-4)
SS 4105 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (Basic

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป (Principles of Jurisprudence)
3 (3-0-6)
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์
(Principles of Political Science)
2 (2-0-4)
SS 2105 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (Basic

การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา คาอธิบาย

จ-3
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
Economics) 2 (2-0-4)
SS 5004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่
จาเป็นในการรับราชการทหาร (Military
Law and Essential Law in Military
Service) 2 (2-0-4)
1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001 ภาษาไทย1 (Thai 1) 2 (2-0-4)
LG 5002 ภาษาไทย2 (Thai 2) 2 (2-0-4)
LG 2001การพัฒนาด้านบุคลิกภาพและ
ศิลปะการพูด
(Personality Development and
Speaking skill) 2 (2-0-4)
LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
1 (1-1-3)
LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
1 (1-1-3)
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)
1 (1-1-3)
LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)
1 (1-1-3)
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
1 (1-1-3)
LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)
1 (1-1-3)
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)
1 (1-1-3)
LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)
1 (1-1-3)
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)
1 (1-1-3)
LG 5110 ภาษาอังกฤษ 10 (English10)
1 (1-1-3)
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
(Technology for Everyday Life)
3 (3-0-6)
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical
Education 1) 1 (0-2-1)
PE 1002 พลศึกษา 2 (Physical
Education 2) 1 (0-2-1)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
Economics) 2 (2-0-4)
SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่
จาเป็นในการรับราชการทหาร (Military
Law and Essential Law in Military
Service) 3 (3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
LG 1001 ภาษาไทย1 (Thai 1) 1 (0-2-1)
LG 4002 ภาษาไทย2 (Thai 2) 1 (0-2-1)
LG 2001การพัฒนาด้านบุคลิกภาพและ
ศิลปะการพูด
(Personality Development and
Speaking skill) 1 (0-2-1)
LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
1 (0-2-1)
LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
1 (0-2-1)
LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)
1 (0-2-1)
LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)
1 (0-2-1)
LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
1 (0-2-1)
LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)
1 (0-2-1)
LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)
1 (0-2-1)
LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)
1 (0-2-1)
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)
2 (0-4-2)
ไม่มี
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
(Technology for Everyday Life)
3 (3-0-6)
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical
Education 1) 1 (0-2-1)
PE 1002 พลศึกษา 2 (Physical
Education 2) 1 (0-2-1)

การเปลี่ยนแปลง
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนหน่วยกิต
เปลี่ยนรหัส หน่วยกิต
เปลี่ยนหน่วยกิต

เปลี่ยนหน่วยกิต
เปลี่ยนหน่วยกิต
เปลี่ยนหน่วยกิต
เปลี่ยนหน่วยกิต
เปลี่ยนหน่วยกิต
เปลี่ยนหน่วยกิต
เปลี่ยนหน่วยกิต
เปลี่ยนหน่วยกิต
เปลี่ยนหน่วยกิต
ยกเลิกรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

จ-4
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
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)
PE 5010 พลศึกษา 10 (Physical
Education 10) 1 (0-2-1)
1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา
PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4)
PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม (Social
Psychology) 1 (1-0-2)
PC 3201 วิชาการนาทหาร (Military
Leadership) 2 (2-0-4)
PC 4103 วิชาจิตวิทยาในการปกครอง
(Psychology in Administration)
1 (1-0-2)
PC 4301 วิชาครูทหาร (Military
Instructor) 2 (2-0-4)
PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต์ (Applied
Psychology) 1 (1-0-2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
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)
ไม่มี
1.6 กลุ่มวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา
PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4)
PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม (Social
Psychology) 1 (1-0-2)
PC 3201 วิชาการนาทหาร (Military
Leadership) 2 (2-0-4)
PC 4103 วิชาจิตวิทยาการปกครองทาง
ทหาร (Military Psychology and
Administration) 1 (1-0-2)
PC 4301 วิชาครูทหาร (Military
Instructor) 2 (2-0-4)
PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต์ (Applied
Psychology) 1 (1-0-2)

การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาและคาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry)
3 (3-0-6)
MA 1001 แคลคูลสั 1 (Calculus 1)
3 (3-0-6)
MA 2002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)
3 (3-0-6)
MA 3006 หลักสถิติ (Principle of

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry)
3 (3-0-6)
MA 1001 แคลคูลสั 1 (Calculus 1)
3 (3-0-6)
MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)
3 (3-0-6)
MA 2007 หลักสถิติ (Principle of

การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา คาอธิบาย

จ-5
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
Statistics) 3 (3-0-6)
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General
Physics 1) 3 (3-0-6)
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General
Physics 2) 3 (3-0-6)
PH 1004 ป ฏิ บั ติ ก า ร ฟิ สิ ก ส์ ทั่ ว ไป 2
(General Physics Laboratory 2)
1 (0-2-1)
2.2 กลุ่มวิชาแกน
EE 3401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
(Introduction to Information
Technology) 3 (3-0-6)
ES 2101 ชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biology)
3 (3-0-6)
SS 4309 หลักพื้นฐานการพัฒนา
(Principle of Development) 3 (3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 (Applied
Chemistry 2) 3 (2-2-5)
CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive
Chemistry 1) 3 (3-0-6)
CS 2002 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
สาหรับวิทยาศาสตร์ (Computer for
Application in Science) 3 (3-0-6)
ES 2103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Science) 3 (3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
Statistics) 3 (3-0-6)
PH 1001 ฟิ สิ ก ส์ ทั่ ว ไ ป 1 (General
Physics 1) 3 (3-0-6)
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General
Physics 2) 3 (3-0-6)
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics Laboratory 2)
1 (0-2-1)
2.2 กลุ่มวิชาแกน
EE 5401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
(Introduction to Information
Technology) 3 (3-0-6)
ES 2101 ชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biology)
3 (3-0-6)
SS 5308 หลักพื้นฐานการพัฒนา
(Principle of Development) 3 (3-0-6)
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 (Applied
Chemistry 2) 3 (2-2-5)
CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive
Chemistry 1) 3 (3-0-6)
CS 3002 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
สาหรับวิทยาศาสตร์ (Computer for
Application in Science) 3 (3-0-6)
ES 2103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Science) 3 (3-0-6)

การเปลี่ยนแปลง
รายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ES 2104 ธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บรรยากาศ
(Geological and Atmospheric Science)
3 (3-0-3)
ES 3301 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เบื้องต้น
(Introduction to Geographic
Information System) 3 (2-2-5)
ME 2601เทคโนโลยียานยนต์
(Automotive Technology) 3 (2-2-5)
TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (Basic
Technology 1) 2 (2-0-4)
TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 (Basic
Technology 2) 2 (2-0-4)

ES 3104 ธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บรรยากาศ
(Geological and Atmospheric Science)
3 (3-0-3)
ES 3301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เบื้องต้น
(Introduction to Geographic
Information System) 3 (2-2-5)
ME 5602 ยานยนต์เบื้องต้น
(Basic Automotive) 3 (2-2-5)
TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (Basic
Technology 1) 2 (2-0-4)
TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 (Basic
Technology 2) 2 (2-0-4)

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ

เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
และวิชาพื้นฐานบังคับ
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ

เปลี่ยนรหัสวิชา คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนชื่อภาษาไทย คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

จ-6
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
TS 4701 ระเบียบวิธีวิจัย (Research
Methodology) 2 (2-0-4)
TS 3901 สัมมนา (Seminar) 1 (0-2-1)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
TS 3801 ระเบียบวิธีวิจัย (Research
Methodology) 2 (2-0-4)
TS 3802 สัมมนา (Seminar) 1 (0-2-1)

TS 4902 โครงงาน 1 (Senior Project 1)
1 (0–3-2)

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

TS 5903 โครงงาน 2 (Senior Project 2)
2 (0–6-3)

TS 4804 โครงงาน 2 (Senior Project 2)
1 (0–3-2)

ME 5402 เทคโนโลยีพลังงาน
(Energy Technology) 3 (3-0-6)
2.4 กลุ่มวิชาเลือก
CH 5101 เคมีอินทรีย์
(Organic Chemistry) 3 (3-0-6)
CH 5301 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ทางทหาร (Applied Analytical
Chemistry for Military) 3 (2-2-5)
ไม่มี

TS 5201 เทคโนโลยีพลังงาน
(Energy Technology) 3 (3-0-6)
2.4 กลุ่มวิชาเลือก
CH 5101 เคมีอินทรีย์
(Organic Chemistry) 3 (3-0-6)
CH 5301 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ทางทหาร (Applied Analytical
Chemistry for Military) 3 (2-2-5)
CH 5501 ชีวเคมีประยุกต์ (Applied
Biochemistry) 3 (3-0-6)
CH 5604 เคมีวัตถุระเบิดเบื้องต้น
(Introduction to Explosive Chemistry)
3 (3-0-6)
CH 5605 เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive
Chemistry 2) 3 (3-0-6)
CH 5606 ความปลอดภัยและการป้องกัน
ภัยจากสารเคมีและวัตถุระเบิด (Explosive
Safety and Protection) 3 (3-0-6)
CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
(Chemical Weapons and Biological
Weapons) 3 (3-0-6)
CH 5608 พิษวิทยา (Toxicology)
3 (3-0-6)
CH 5609 เคมีนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic
Chemistry) 3 (3-0-6)
CH 5610 เคมีสิ่งแวดล้อม
(Environmental Chemistry) 3 (3-0-6)
CH 5611 เคมีสะอาด (Green Chemistry)
3 (3-0-6)
CH 5612 เคมีเกษตร (Agricultural
Chemistry) 3 (3-0-6)

CH 5613 เคมีวัตถุระเบิดเบื้องต้น
(Introduction to Explosive Chemistry)
3 (3-0-6)
CH 5601 เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive
Chemistry 2) 3 (3-0-6)
CH 5608 ความปลอดภัยและการป้องกัน
ภัยจากสารเคมีและวัตถุระเบิด (Explosive
Safety and Protection) 3 (3-0-6)
CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
(Chemical Weapons and Biological
Weapons) 3 (3-0-6)
CH 5605 พิษวิทยา (Toxicology)
3 (3-0-6)
ไม่มี
CH 5611 เคมีสิ่งแวดล้อม
(Environmental Chemistry) 3 (3-0-6)
ไม่มี
CH 5610 เคมีเกษตร (Agricultural
Chemistry) 3 (3-0-6)

การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนรหัสวิชา คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา คาอธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ
เพิ่มรายวิชา

เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาพื้นฐานบังคับ คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ คาอธิบายรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ คาอธิบายรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ คาอธิบายรายวิชา

จ-7
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
CH 5609 เคมีอุตสาหกรรม (Industrial
Chemistry) 3 (3-0-6)
CH 5602 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
(Petrochemical Industry) 3 (3-0-6)
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
CH 5613 เคมีอุตสาหกรรม (Industrial
Chemistry) 3 (3-0-6)
CH 5614 อุตสาหกรรมปโตรเคมี
(Petrochemical Industry) 3 (3-0-6)
CH 5615 เคมีพอลิเมอร์ (Polymer
Chemistry) 3 (3-0-6)
ไม่มี
CH 5616 เคมีของยางและผลิตภัณฑ์
(Chemistry of Rubber and Products)
3 (3-0-6)
ไม่มี
CH 5617 นาโนเทคโนโลยี
(Nanotechnology) 3 (3-0-6)
CH 5606 เทคโนโลยีชีวภาพ
CH 5618 เทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology)
(Biotechnology)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
CH 5612 เทคโนโลยีการหมัก
CH 5619 เทคโนโลยีการหมัก
(Fermentation Technology) 3 (2–2-5) (Fermentation Technology) 3 (2–2-5)
ไม่มี
CH 5603 เคมีในชีวิตประจาวัน
(Chemistry in Daily Life) 3 (3-0-6)
CH 5604 เคมีอาหาร (Food Chemistry)
3 (3-0-6)
ไม่มี
ไม่มี

CH 5620 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
(Beverage Technology) 3 (2–2-5)
CH 5621 เคมีในชีวิตประจาวัน
(Chemistry in Daily Life) 3 (3-0-6)
CH 5622 เคมีอาหาร (Food Chemistry)
3 (3-0-6)
CH 5623 เคมีเพื่อสุขภาพ (Chemistry for
Health) 3 (3-0-6)
CH 5624 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ
พืชสมุนไพรท้องถิ่น (Chemistry of
Natural Products and Local Herbs)
3 (3-0-6)
ไม่มี

CH 5xxx หัวข้อพิเศษทางเคมี
(Special Topics in Chemistry) 3 (3-0-6)
ไม่มี
CH 5901 หัวข้อพิเศษทางเคมี
(Special Topics in Chemistry) 3 (3-0-6)
ไม่มี
CH 5902 หัวข้อพิเศษทางเคมี
(Special Topics in Chemistry) 3 (3-0-6)
ไม่มี
CH 5903 หัวข้อพิเศษทางเคมี
(Special Topics in Chemistry) 3 (3-0-6)
ES 5001 ประเด็นและปัญหาด้าน
ไม่มี
สิ่งแวดล้อมร่วมสมัย
(Contemporary Environmental Issues
and Problems) 3 (3-0-6)

การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต วิชา
พื้นฐานบังคับ คาอธิบาย
รายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา

ยกเลิกรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

จ-8
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ES 5302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทาง
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรและการทหาร (GeoInformation Technology for
Environment, Resources and Military)
3 (3-0-6)
ES 5301เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
(Wastewater Treatment Technology)
3 (3-0-6)
ES 5304 ศาสตร์เพื่อความยั่งยืนของสังคม
โลก (Apply Science and Technology
for Sustainable Development
3 (3-0-6)
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ES 5402 ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ (Environmental Disasters and
Management) 3 (3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
ES 5107 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Geology) 3 (3-0-6)
ES 5108 ปฐพีวิทยาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Soil Science) 3 (3-0-6)
ES 5201 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Toxicology) 3 (3-0-6)
ES 5202 นิเวศพิษวิทยา (Ecotoxicology)
3 (3-0-6)
ES 5203 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Ecology) 3 (3-0-6)
ES 5204 นิเวศวิทยาป่าไม้ (Forest
Ecology) 3 (3-0-6)
ES 5302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทาง
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร และการทหาร (GeoInformatics Technology for
Environment, Resources and Military)
3 (3-0-6)
ES 5304 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
(Wastewater Treatment Technology)
3 (3-0-6)
ไม่มี

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชา

ES 5305 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Geographic Information
System) 3 (3-0-6)

เพิ่มรายวิชา

ES 5306 เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (Biogas
Technology) 3 (3-0-6)
ES 5307 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
(Environmental Pollution Control)
3 (3-0-6)
ES 5308 เทคโนโลยีสะอาด (Clean
Technology) 3 (3-0-6)
ES 5309 เทคโนโลยีรีไซเคิล (Recycling
Technology) 3 (3-0-6)
ES 5402 ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการ (Environmental Disasters and
Management) 3 (3-0-6)

เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ
คาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
ยกเลิกรายวิชา

เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

จ-9
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
ES 5403 เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Environmental
Management by Biotechnology)
3 (3-0-6)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ES 5802 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
(Plant Tissue Culture) 3 (3-0-6)
ES 5803 การผลิตเห็ด (Mushroom
Production) 3 (3-0-6)
ES 5804 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องต้น
สาหรับการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
(Introduction to Biology and

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
ES 5403 เทคโนโลยีชีวภาพกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Biotechnology for
Environmental Management)
3 (3-0-6)
ES 5404 การวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment) 3 (3-0-6)
ES 5405 การจัดการสิง่ แวดล้อม
(Environmental Management)
3 (3-0-6)
ES 5406 การประเมินความเสี่ยงทาง
สิ่งแวดล้อม (Environmental Risk
Assessment) 3 (3-0-6)
ES 5407 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต
(Environment, Technology and Life)
3 (3-0-6)
ES 5408 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management
Standard) 3 (3-0-6)
ES 5409 สิ่งแวดล้อมเมืองและการจัดการ
(Urban Environment and
Management) 3 (3-0-6)
ES 5410 การจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (Energy and Environmental
Management) 3 (3-0-6)
ES 5502 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development) 3 (3-0-6)
ES 5602 มลพิษทางอากาศ
(Air Pollution) 3 (3-0-6)
ES 5603 มลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน (Noise Pollution and
Vibration) 3 (3-0-6)
ES 5801 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช (Plant Tissue Culture Technology)
3 (3-0-6)
ES 5802 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
(Mushroom Production Technology)
3 (3-0-6)
ES 5803 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาเบื้องต้น
สาหรับการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม
(Introduction to Biology and

การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ

เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา

จ - 10
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
Microbiology for Applied
Environmental Science) 3 (3-0-6)
ไม่มี
ไม่มี
ES 5xxx หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Special Topics in Science
and Technology) 3 (3-0-6)
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
Microbiology for Applied
Environmental Science) 3 (3-0-6)
ES 5804 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety)
3 (3-0-6)
ES 5805 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุข
ภาวะ (Innovation for Environment
and Health) 3 (3-0-6)
ไม่มี

ES 5901 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (Special Topics in
Environmental Science) 3 (3-0-6)
ไม่มี
ES 5902 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (Special Topics in
Environmental Science) 3 (3-0-6)
ไม่มี
ES 5903 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม (Special Topics in
Environmental Science) 3 (3-0-6)
PH 5101 กลศาสตร์ (Mechanics)
PH 5101 กลศาสตร์ (Mechanics)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
PH 5102 แม่เหล็กไฟฟ้า
PH 5102 แม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetism) 3 (3-0-6)
(Electromagnetism) 3 (3-0-6)
PH 5103 ฟิสิกส์แผนใหม่ (Modern
PH 5103 ฟิสิกส์แผนใหม่ (Modern
Physics) 3 (3-0-6)
Physics) 3 (3-0-6)
PH 5104 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
PH 5104 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น
(Introduction to Quantum Mechanics) (Introduction to Quantum
3 (3-0-6)
Mechanics) 3 (3-0-6)
PH 5107 ทัศนศาสตร์ (Optics) 4 (3-2-7) PH 5105 ทัศนศาสตร์ (Optics) 3 (3-0-6)
PH 5108 สวนศาสตร์ (Acoustics)
3 (3-0-6)
ไม่มี
PH 5105 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศ 1 (Astronomy and Space
Technology 1) 3 (3-0-6)
PH 5106 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศ 2 (Astronomy and Space
Technology 2) 3 (3-0-6)

PH 5106 สวนศาสตร์ (Acoustics)
3 (3-0-6)
PH 5107 ฟิสิกส์ความร้อน (Thermal
Physics) 3 (3-0-6)
PH 5108 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศ 1 (Astronomy and Space
Technology 1) 3 (3-0-6)
PH 5109 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศ 2 (Astronomy and Space
Technology 2) 3 (3-0-6)

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา หน่วยกิต วิชา
พื้นฐานบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
คาอธิบายรายวิชา

จ - 11
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ไม่มี
ไม่มี
PH 5201 วิทยาศาสตร์กายภาพแลพการ
ประยุกต์ 1 (Physical Science and
Applications 1) 3 (3-0-6)
PH 5202 วิทยาศาสตร์กายภาพและการ
ประยุกต์ 2 (Physical Science and
Applications 2) 3 (3-0-6)
PH 5203 นิวเคลียร์เทคโนโลยี (Nuclear
Technology) 3 (3-0-6)
PH 5204 พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ (Nuclear Energy for Country
Development) 3 (3-0-6)
PH 5205 ฟิสิกส์สุขภาพและการป้องกันรังสี
(Health Physics and Radiation
Protection) 3 (3-0-6)
PH 5207 เลเซอร์เทคโนโลยี (Laser
Technology) 3 (3-0-6)
ไม่มี

ไม่มี

PH 5210 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชีวิตประจาวัน
(Electrical and Electronics for
Everyday Life) 3 (3-0-6)
PH 5206 ฟิสิกส์พลังงาน (Energy
Physics) 3 (3-0-6)
ไม่มี
ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
PH 5110 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศ 3 (Astronomy and Space
Technology 3) 3 (3-0-6)
PH 5111 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศเบื้องต้น (Basics Astronomy and
Space Technology) 3 (3-0-6)
PH 5201 ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 (Applied
Physics 1) 3 (3-0-6)

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชา

PH 5202 ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 (Applied
Physics 2) 3 (3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ คาอธิบายรายวิชา

PH 5203 นิวเคลียร์เทคโนโลยี (Nuclear
Technology) 3 (3-0-6)
PH 5204 พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ (Nuclear Energy for Country
Development) 3 (3-0-6)
PH 5205 ฟิสิกส์สุขภาพและการป้องกันรังสี
(Health Physics and Radiation
Protection) 3 (3-0-6)
PH 5206 เลเซอร์เทคโนโลยี (Laser
Technology) 3 (3-0-6)
PH 5207 เทคโนโลยีเซนเซอร์และอุปกรณ์
ทางแสงเบื้องต้น (Introduction to
Photonic Sensors and Optoelectronic
Devices) 3 (3-0-6)
PH 5208 ฟิสิกส์วัสดุ นาโนเทคโนโลยี และ
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Material Physics,
Nanotechnology and
Microelectronics) 3 (3-0-6)
PH 5209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชีวิตประจาวัน
(Electrical and Electronics for
Everyday Life) 3 (3-0-6)

เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
คาอธิบายรายวิชา

PH 5210 ฟิสิกส์พลังงาน (Energy
Physics) 3 (3-0-6)
PH 5211เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cells)
3 (3-0-6)
PH 5212 นิติฟิสิกส์ (Forensic Physics)
3 (3-0-6)

เปลี่ยนหน่วยกิต รหัสวิชา วิชา
พื้นฐานบังคับ
เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ คาอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนวิชาพื้นฐานบังคับ
เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ
เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา วิชาพื้นฐาน
บังคับ

เพิ่มรายวิชา

จ - 12
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
PH 5213 ฟิสิกส์บรรยากาศ (Physics of
Atmosphere) 3 (3-0-6)
ไม่มี

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชา

PH 5901 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
(Special Topics in Physics) 3 (3-0-6)
PH 5902 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
(Special Topics in Physics) 3 (3-0-6)
PH 5903 หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
(Special Topics in Physics) 3 (3-0-6)
TS 5103 ประวัติวิทยาศาสตร์ (History of
Science) 3 (3-0-6)

เพิ่มรายวิชา

TS 5202 เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย
(Safe Agricultural Technology)
3 (3-0-6)
ไม่มี
TS 5203 เทคโนโลยีพลาสติก
(Plastics Technology) 3 (3-0-6)
ไม่มี
TS 5204 นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic
Science) 3 (3-0-6)
ไม่มี
TS 5205 พลังงานทดแทน (Alternative
Energy) 3 (3-0-6)
ไม่มี
TS 5206 ยาเวชกรรมป้องกันทางทหาร
เบื้องต้น (Introduction to Military
Preventive Medicine) 3 (3-0-6)
ไม่มี
TS 5207 อาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
(Nuclear Biological Chemical
Weapons) 3 (3-0-6)
ES 5801 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ TS 5208 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
(Food and Nutrition for Health)
(Food and Nutrition for Health)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
ES 5xxx หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ ไม่มี
เทคโนโลยี (Special Topics in Science
and Technology) 3 (3-0-6)
ไม่มี
TS 5901 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(Special Topics in Science and
Technology)
3 (3-0-6)
ไม่มี
TS 5902 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

เพิ่มรายวิชา

ไม่มี
PH 5xxxx หัวข้อพิเศษทางฟิสิกส์
(Special Topics in Physics) 3 (3-0-6)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
PH 5209 ประวัติวิทยาศาสตร์ (History of
Science)
3 (3-0-6)
ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา คาอธิบาย
รายวิชา

เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เปลี่ยนรหัสวิชา
ยกเลิกรายวิชา
เพิ่มรายวิชา

เพิ่มรายวิชา

จ - 13
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ไม่มี

2.5 กลุ่มวิชาทหาร
MS 1001 กองทัพบกและเหล่าทหาร
(Organization Royal Thai Army and
Branch of Service) 1 (1-0-2)
MS 1002 อาวุธประจากาย (Infantryman
Weapons) 2 (2-1-5)
MS 1003 บุคคลทาการรบและยุทธวิธีขั้น
พื้นฐาน (Combat Skills of the Soldier)
2 (2-0-4)
MS 1004 การอ่านแผนที่ (Map Reading)
2 (2-1-5)
MS 1005 การข่าวเบื้องต้น (Basic
Intelligent) 1 (1-0-2)
MS 1006 ป้อมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การ
พราง และวัตถุระเบิดและการทาลาย (Field
Fortifications, Obstacle, Camouflage
and Explosives and Demolitions)
1 (1-0-2)
MS 1007 การติดต่อสื่อสารเบื้องต้น
(Basic Communications) 1 (1-0-2)
MS 2001 อาวุธประจาหน่วย หลักยิงและ
ตรวจการณ์ (Infantry unit Weapons and
Fire Control) 2 (2-1-5)
MS 2002 การใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหาร
ม้า (Calvary Materiel Employment)
2 (2-0-4)
MS 2003 การปฏิบัติการของทหารช่าง
(Engineer Operations) 1 (1-0-2)
MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่
(Infantry Squad Tactics) 3 (2-2-5)
MS 2005 ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้
อากาศยาน (Field Artillery and Antiaircraft Artillery) 2 (2-0-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
(Special Topics in Science and
Technology)
3 (3-0-6)
TS 5903 หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(Special Topics in Science and
Technology)
3 (3-0-6)
2.5 กลุ่มวิชาทหาร
MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military Science
1) 3(2-2-5)

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มรายวิชา

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา

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

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

MS 2003 วิชาทหาร 3 (Military Science
3) 3 (2-2-5)
MS 2004 วิชาทหาร 4 (Military Science
4) 3 (2-2-5)
ไม่มี

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
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MS 3001 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด
(Infantry Platoon Tactics) 3 (2-2-5)
MS 3004 ภูมิศาสตร์ทางทหาร
(Military Geographic) 1 (1-0-2)
MS 3002 ประวัติศาสตร์การสงครามสากล
(International War History) 2 (2-0-4)
MS 3003 ประวัติศาสตร์การสงครามไทย
(Thai War History) 2 (2-0-4)
MS 3005 ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
(Calvary Platoon Tactics) 1 (1-1-3)
MS 3006 การสื่อสารทางยุทธวิธี
(Tactical Communications) 1 (1-0-2)
MS 4001 การปฏิบัติการพิเศษ (Special
Operations) 3 (3-0-6)
MS 4002 การต่อสู้เบ็ดเสร็จ (Total
Defense) 1 (1-0-2)
MS 4005 ฝ่ายอานวยการ (Staff Study)
3 (3-0-6)
MS 4003 ทหารเรือ ทหารอากาศ และ
หน่วยงานความมั่นคง (Royal Thai Navy,
Royal Thai Air Force and Security
Agencies) 1 (1-0-2)
MS 4004 การเขียน และบรรยายสรุปทาง
ทหาร (Military Briefing and Writing)
2 (2-0-4)
ไม่มี
ไม่มี
MS 5001 การส่งกาลังบารุง (Logistics)
2 (2-1-5)
MS 5002 การปฏิบัติการข่าวสาร
(Information Operations) 2 (2-1-5)
MS 5003 ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิ
กาลังพล (Content Military Procedures
and Rights Troops) 1 (1-0-2)
MS 5004 การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพ
ภาค (The Functional Practices in
Army Area)
MS 5005 ความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือก
รับราชการ (The Fundamental of Army

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
ไม่มี

การเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

MS 3005 วิชาทหาร 5 (Military Science
5) 3 (2-2-5)
MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science
6) 3 (2-2-5)
ไม่มี

เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา หน่วยกิต
คาอธิบายรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

MS 4007 วิชาทหาร 7 (Military Science
7) 3 (2-2-5)
MS 4008 วิชาทหาร 8 (Military Science
8) 3 (2-2-5)
ไม่มี

เพิ่มรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

ไม่มี

ยกเลิกรายวิชา

เพิ่มรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

จ - 15
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Corps)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2.6 กลุ่มวิชาการฝึกภาคสนาม (ไม่คิดหน่วย
กิต)
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field
Training 1)
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 (Field
Training 2)
FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field
Training 5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
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)
2.6 กลุ่มวิชาการฝึกภาคสนาม (ไม่คิดหน่วย
กิต)
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field
Training 1)
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 (Field
Training 1)
FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field
Training 5)

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา

ปรับปรุงหัวข้อการฝึก
ปรับปรุงหัวข้อการฝึก
ปรับปรุงหัวข้อการฝึก

3. การเปลี่ยนแปลงวิชาพื้นฐานบังคับและคาอธิบายรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles
of Jurisprudence) 3 (3-0-6)
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท และศักดิ์ของ
กฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การบังคับใช้และการยกเลิก
กฎหมาย ความจาเป็นและประโยชน์ของการเรียนกฎหมาย
ระบบกระบวนการยุ ติ ธ รรมไทย ระบบศาลของไทย หลั ก
กฎหมายทั่วไปที่สาคัญของกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาภาค
ทั่วไป และกฎหมายอาญาภาคความผิดเฉพาะมาตราที่สาคัญ
รวมถึงศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ
หมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จาคุก ค้น ปล่อย
ชั่วคราว
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science)
2 (2-0-4)
การเรียนการสอนนี้เป็นพื้นฐานว่าด้วย เรื่องของการเมืองการ
ปกครองรัฐ โดยศึ ก ษาเรื่ อ งของรั ฐ อั น ได้ แ ก่ การรั บ รองรั ฐ
ประเภทของรัฐ อานาจรัฐ และศึกษาเรื่องของระบบการเมือง
ในฐานะที่เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการที่
จะนาสังคมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ศึกษาหน้าที่ของสถาบัน
ทางการเมืองต่าง ๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles
of Jurisprudence) 3 (3-0-6)
ความหมาย ลั กษณะ ระบบ ที่ มา ประเภท ล าดั บศั กดิ์ ของ
กฎหมาย ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย
ความจ าเป็ น และประโยชน์ ข องการเรีย นกฎหมาย ระบบ
กระบวนการยุติธรรมไทย หลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะมาตราที่
สาคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
และภาคความผิ ด กฎหมายวิธี พิจ ารณาความอาญา ว่าด้ว ย
ลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จาคุก ค้น
ป ล่ อ ย ชั่ วค ร าว แล ะกฎ ห มายที่ จ าเป็ น ส าห รั บใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science)
2 (2-0-4)
การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันได้แก่ การ
รับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อานาจรัฐ ลัทธิการปกครอง ศึกษา
หน้าที่ของสถาบันทางการเมือง ต่าง ๆ และศึกษาเรื่องของ
ระบบการเมืองในฐานะที่เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมี
หน้าที่ในการที่จะนาสังคมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
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SS 4105 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (Basic Economics)
2 (2-0-4)
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ความหมายของอุปสงค์ อุปทาน
ดุลยภาพของตลาด และความยืดหยุ่นการแทรกแซงการทางาน
ของกลไกราคา ทฤษฎี พ ฤติ กรรมผู้ บ ริโ ภค ต้ น ทุ น การผลิ ต
ลั ก ษ ณ ะตลาดแข่ ง ขั น สมบู ร ณ์ และไม่ ส มบู รณ์ รายได้
ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศ นโยบายการเงินการคลัง ปัญหาเงินฝื ดและเงินเฟ้อ
วั ฏ จั ก รธุ ร กิ จ และบทบาทของรั ฐ บาลในการแก้ ไขปั ญ หา
เศรษฐกิจ
SS 5004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จาเป็นในการรับ
ราชการทหาร (Military Law and Essential Law in
Military Service) 2 (2-0-4)
พระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ ศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร
พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย ท ห า ร ก ฎ อั ย ก าร ศึ ก
พ ร ะร าช บั ญ ญั ติ ค วาม มั่ น ค งภ าย ใน ร าช อ าณ าจั ก ร
พระราชบัญญัติเรือนจาทหาร กฎการใช้กาลัง และกฎหมายที่
จ าเป็ น ในการรั บ ราชการทหาร เช่ น พระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ ฉุก เฉิน กฎหมายมนุ ษ ยธรรม
ระหว่ า งประเทศ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
กฎหมายเกี่ยวกับเด็กสตรีและการค้ามนุษย์ กฎหมายเกี่ยวกั บ
ป่าไม้ พระราชบัญ ญั ติตรวจคนเข้าเมือง คดีพิ เศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลัก
ก ฎ ห ม าย รั ฐ ธร ร ม นู ญ แ ล ะ ห ลั ก ก ฎ ห ม าย ป ก ค ร อ ง
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ าราชการทหาร พ.ศ. 2521 พระราชบั ญ ญั ติ จั ด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กลาโหม
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
(Technology for Everyday Life) 3 (3-0-6)
ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ในเรื่องต่าง ๆ
ได้แก่ การจัดการทรัพยากรน้า การใช้และจัดการพลังงานที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อาหารและสุ ข ภ าพ เทคโนโลยี ชี ว ภ าพ
เทคโนโลยี ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ เทคโนโลยี รี ไซเคิ ล การ
สื่อสาร การรับ - ส่งข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางการ
ติดต่อสื่อสาร คอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยีด้านวัส ดุศ าสตร์ การ
ขนส่ง การจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภ าพ เทคโนโลยีของวัส ดุ
ทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีภูมิ
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SS 2105 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (Basic Economics)
2 (2-0-4)
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ความหมายของอุปสงค์ อุปทาน
ดุลยภาพของตลาด และความยืดหยุ่นการแทรกแซงการทางาน
ของกลไกราคา ทฤษฎี พ ฤติ กรรมผู้ บ ริโ ภค ต้ น ทุ น การผลิ ต
ลักษณะตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ความหมายของ
รายได้ป ระชาชาติ การเงิน การธนาคาร การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ นโยบายการเงินการคลัง ปัญหาเงินฝืดและ
เงิน เฟ้ อ วัฏ จัก รธุร กิ จ และบทบาทของรัฐบาลในการแก้ ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ
SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จาเป็นในการรับ
ราชการทหาร (Military Law and Essential Law in
Military Service) 3 (3-0-6)
พระราชบั ญ ญั ติ ธ รรมนู ญ ศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร
พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย ท ห า ร ก ฎ อั ย ก าร ศึ ก
พระราชบัญ ญั ติค วามมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร พระราช
กาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน กฎหมาย
มนุษ ยธรรมระหว่างประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายที่เป็น
สาระส าคั ญ ที่ จ าเป็ น ในการรั บ ราชการทหาร เช่ น หลั ก
กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ป่าไม้ คดีพิเศษของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ซึ่งอยู่ในอานาจของการพิจ ารณาของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ สาระส าคัญ ของ
พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง หลักกฎหมายเกี่ยวกั บการ
ฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
และหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป หลักกฎหมายปกครอง
ทั่วไป

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
(Technology for Everyday Life) 3 (3-0-6)
ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ได้แก่
เทคโนโลยีการผลิ ตน้าประปาและการบ าบัดน้ าเสีย การจั ด
การพลัง งานที่มีประสิทธิภ าพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี
ทางด้ านวั ส ดุศ าสตร์ และวัส ดุ ท างวิศ วกรรม เช่ น คอนกรี ต
เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยียานยนต์และ
การขนส่ง ระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการ
สารวจระยะไกล (RS) และระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้ นโลก
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สารส นเทศ ได้ แ ก่ ระบ บ สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (GIS)
เทคโนโลยี ก ารส ารวจระยะไกล (RS) และระบบก าหนด
ตาแหน่งบนพื้นโลก (GPS)
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1) 1 (0-2-1)
ว่ายน้า 1 (Swimming 1) ศึกษาประวัติความเป็นมา ฝึก
ทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิค
ของการว่ า ยน้ าแบบต่ า ง ๆ เรี ย นรู้ เทคนิ ค การสอน และ
หลักการฝึกว่ายน้า กติกาว่ายน้าและการจัดการแข่งขัน และ
การนาความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจาวัน
กรีฑ า (Athletics) ศึก ษาประวั ติ ประโยชน์ ของกรีฑ า
การฝึ ก ทั ก ษะพื้ น ฐาน และเทคนิ ค ของกรีฑ า ทั้ ง ประเภทลู่
ประเภทลาน กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน หลักการ
การฝึกทั กษะและเทคนิค การวิ่งบนถนน เดิน วิ่ง ข้ามทุ่ง วิ่ง
ภู เขา การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายของกรีฑ าแต่ ล ะ
ประเภท การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการ
แข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา การนาความรู้ไป
ปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจาวัน
PE 1002 พลศึกษา 2 (Physical Education 2) 1 (0-2-1)
ยิมนาสติก (Gymnastics) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬ า
ยิมนาสติก ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก ฝึกปฏิบัติ
ทักษะการเล่นยิมนาสติกให้มีความชานาญ การเคลื่อนไหวใน
รูป แบบต่ างๆ การเสริ มสร้า งสมรรถภาพทางกาย การเก็ บ
รักษาอุปกรณ์ ระเบียบมารยาทในการฝึก และความปลอดภัย
ในการเล่น กีฬ ายิ ม นาสติ ก ปลู ก ฝัง ทั ศ นคติ ที่ ดี และการน า
ความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจาวัน
มวยไทย (Muaythai) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬ ามวย
ไทย ฝึกทั กษะและเทคนิค ของกีฬ ามวยไทย การเสริม สร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติ กา ระเบี ยบ
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยไทย
การนาความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจาวัน
ฟันดาบ (Fencing) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟันดาบ
ฝึ ก ทั ก ษะพื้ น ฐานการทรงตั ว การเคลื่ อ นไหวในแบบต่ างๆ
เทคนิคการเล่นเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน
และการนาไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง
PE 2003 พลศึกษา 3 (Physical Education 3) 1 (0-2-1)
ว่ า ยน้ า 2 (Swimming 2) การช่ ว ยชี วิ ต และความ
ป ล อ ด ภั ย ท า ง น้ า (Life Saving and Water Safety)
ความสาคัญ ประโยชน์ของการช่วยชีวิตและความปลอดภั ย
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(GPS)
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
PE 1001 พลศึกษา 1(Physical Education 1) 1 (0-2-1)
ว่า ยน้ า 1 (Swimming 1) ประวัติ ค วามเป็ น มา การอบอุ่ น
ร่างกาย การขึ้นลงจากสระ การฝึกดาน้าและเป่าอากาศ ฝึก
การหายใจ การใช้ข าและการใช้ แขนในท่ าว่ายน้ าฟรีส ไตล์
ว่ายน้าท่าฟรีสไตล์ระยะสั้น การลอยตัว การกระโดดน้า การ
ทรงตัวในน้า
กรีฑา 1 (Athletics 1 ) ประวัติค วามเป็น มา ประโยชน์ของ
กรี ฑ า กติ ก า ระเบี ย บมารยาทในการแข่ ง ขั น การอบอุ่ น
ร่ า งกาย การวิ่ ง ระยะสั้ น การวิ่ ง ผลั ด วิ่ ง ระยะกลาง
ระยะไกล การวิ่งข้ามรั้ว
ยิ ม น าส ติ ก 1 (Gymnastics 1 ) ป ระวั ติ ค วาม เป็ น ม า
ประโยชน์ ของกี ฬ ายิ มนาสติก การอบอุ่น ร่างกาย ม้ วนหน้ า
ม้วนหลัง พุ่งม้วน ท่าลังกาหน้า ท่าราวดอฟ
มวยไทย 1 (Muaythai 1 ) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬ ามวย
ไทย การอบอุ่นร่างกาย กระโดดเชือก การยืนมวย จรดมวย
การเคลื่อนที่ การใช้หมัด การใช้ศอก การใช้เข่า
PE 1002 พลศึกษา 2 (Physical Education 2) 1 (0-2-1)
ว่ายน้า 2 (Swimming 2 ) ฝึกการหายใจ การใช้ขาและการ
ใช้แขนในท่าว่ายกบ ว่ายน้าท่ากบระยะสั้น การลอยตัว การ
กระโดดน้า การทรงตัวในน้า
กรีฑา 2 (Athletics 2 ) กติกา ระเบียบประเภทลาน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาประเภทลาน การทุ่ม
น้าหนัก การขว้างจักร การพุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดด
สูง และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา การเก็บรักษาอุปกรณ์
ยิมนาสติก 2 (Gymnastics 2 ) การเคลื่อนที่ข้ามเครื่องกีด
ขวาง อุปกรณ์แทมโปลีน บาร์คู่ แท่นกระโดด ห่วงคู่
มวยไทย 2 (Muaythai 2 ) การอบอุ่นร่างกาย การรุก การ
รับและป้องกัน การป้องกันพร้อมโต้ตอบ การต่อสู้บนเวที

PE 2003 พลศึกษา 3(Physical Education 3) 1 (0-2-1)
ว่ายน้า 3 (Swimming 3 ) การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ
การใช้ ข าและการใช้ แ ขนว่ า ยน้ าท่ า กรรเชี ย ง ว่ า ยน้ าท่ า
กรรเชียงระยะสั้น การลอยตัว การทรงตัวในน้า

จ - 18
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
ทางน้า ทักษะการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้า ข้อควร
ระวัง ในการเล่น น้ า หรือ กิจ กรรมทางน้ า การผายปอดและ
กระตุ้นหัวใจ การเก็บรักษาอุปกรณ์ ฝึกดาน้า (Scuba Diving)
ประโยชน์ ข องด าน้ า ฝึ ก ทั ก ษะและเทคนิ ค ของด าน้ า การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา
ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการดา
น้ า และการน าค วามรู้ ไ ป ป รั บ ใช้ ใ นห น่ ว ยทห ารแล ะ
ชีวิตประจาวัน
กอล์ ฟ 1 (Golf1) ประวั ติ ค วามเป็ น มา ทั ก ษะพื้ น ฐาน
เรียนรู้เกี่ย วกับ อุ ป กรณ์ การบ ารุง รัก ษาอุป กรณ์ กฎ กติ ก า
มารยาทในการเล่นกอล์ฟ วงสวิง การนาความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ลีล าศ (Social Dance) ศึกษาประวัติค วามเป็ นมาของ
กีฬาลีลาศ กติกามารยาทในการลีลาศ การจับคู่ ทักษะพื้นฐาน
การลีลาศประเภท บอลลูม ลาตินอเมริกัน และการลีลาศแบบ
อื่ น ๆ รู ป แบบการน า การตามในการลี ล าศ และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง
PE 2004 พลศึกษา 4 (Physical Education 4) 1 (0-2-1)
มวยสากล (Boxing) ประวั ติ ประโยชน์ ข องกี ฬ ามวย
สากล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยสากล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติ กา ระเบี ยบ
มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวย
สากล และการน าความรู้ ไ ปปรั บ ใช้ ใ นหน่ ว ยทหารและ
ชีวิตประจาวัน
ยูโด/ไอคิโด (Judo/Aikido) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬ า
ยูโด/ไอคิโด ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายูโด/ไอคิโด การล้ม
หน้าล้มหลัง การหมุนตัวทาให้คู่ต่อสู้เสียหลัก การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติ กา ระเบี ยบ
มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬายูโด/
ไอคิ โด การน าค วาม รู้ ไ ป ป รั บ ใช้ ใ นห น่ ว ยท ห ารแล ะ
ชีวิตประจาวัน
อาวุธโบราณ (Club and Sword) ประวัติค วามเป็นมา
ของอาวุ ธ โบราณชาติ ไทย เพื่ อ ให้ เห็ น คุ ณ ค่ า และปลู ก ฝั ง
จิตสานึกถึงบรรพบุรุษ ไทย ทักษะพื้นฐานการใช้อาวุธโบราณ
ของไทย ฝึกทั กษะการทรงตัว การคลื่อนไหว และการต่อ สู้
ประกอบอาวุธต่างๆ เช่น กระบี่ กระบอง พลอง มีดสั้น ไม้สั้น
และการนาไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง
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รักบี้ ฟุต บอล 1 (Rugby Football 1 ) ประวัติค วามเป็น มา
ของกี ฬ ารักบี้ฟุ ตบอล กฎกติกาการแข่งขั น และการตัดสิ น
การอบอุ่นร่างกาย การรับ -ส่ง ลูก การแทคเกิ้ล การวิ่ง
หลบหลีก การฟอล การไดร์ การล้วงลูกบอล
มวยสากล 1 (Boxing 1 ) ประวัติกีฬ ามวยสากล การอบอุ่น
ร่างกาย การยืนมวย การ์ด ฟุตเวิร์ค การเคลื่อนที่ หมัด
ตรง หมัดฮุค หมัดอัปเปอร์คัต
ฟุ ต บอล 1 (Football 1 ) ประวั ติ ค วามเป็ น มาของกี ฬ า
ฟุตบอล การเดาะบอล การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน เตะ
หลังเท้า การหยุดบอล การครองบอล การเลี้ยงบอล การ
เล่นลูกด้วยศรีษะ

PE 3005 พลศึกษา 5 (Physical Education 5) 1 (0-2-1)
ฟุตบอล (Football) ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬ า
ฟุ ตบอล ฝึ ก ปฏิ บั ติ เทคนิ ค การเล่ น ฟุ ต บอล กติก าเบื้ อ งต้ น
สร้างและปลูกฝังทัศ นคติที่ดี ศึกษาหลักการและวิธีการเล่ น

PE 3005 พลศึกษา 5(Physical Education 5) 1 (0-2-1)
ว่ายน้า 5 (Swimming 5 ) การอบอุ่นร่างกาย การว่ายน้า4ท่า
มาตรฐาน การว่ายน้าท่าวัดวา (ฟรีสไตล์) การว่ายน้าท่าคอตั้ง
การว่ายกบหงาย การว่ายท่าตะแคง การว่ายท่ากรรไกร การ

PE 2004 พลศึกษา 4(Physical Education 4) 1 (0-2-1)
ว่ายน้า 4 (Swimming 4 ) การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ
การใช้ขาและการใช้แขนว่ายน้าท่าผีเสื้อ การใช้ขาและการใช้
แขนว่ายน้าท่าผีเสื้อ ว่ายน้าท่าผีเสื้อระยะสั้น
รักบี้ฟุตบอล 2 (Rugby Football 2 ) การเสริมสร้างร่างกาย
กีฬ ารัก บี้ ฟุ ตบอล การเตะลู กรัก บี้ การเล่น แบบลั ค -มอล
แถวทุ่ม สกรัม การเล่น ทีม วิธีการเล่นเกมรุก เกมรับ
การแข่งขัน
มวยสากล 2 (Boxing 2 ) กติ ก า ระเบี ย บ มารยาทในการ
แข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬ ามวยสากล การ
อบอุ่นร่างกาย การจัดระยะการชก การรุก การโจมตี การ
ป้องกัน การตอบโต้ การต่อสู้บนเวที
ฟุตบอล 2 (Football 2 ) กติกา กรรมการตัดสิน การเล่นใน
ตาแหน่งต่าง ๆ การทาประตู การเล่นทีม การแข่งขัน
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ฟุตบอล และการตัดสินเบื้องต้น ตลอดจน การปลูกฝังทัศนคติ
ที่ดี การนาความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจาวัน
บาสเกตบอล (Basketball) ศึกษาประวัติ ค วามเป็นมา
ของกีฬาบาสเกตบอล ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเล่นบาสเกตบอล
กติกาเบื้องต้น ศึกษาหลักการและวิธีการเล่นบาสเกตบอล การ
แข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้น ตลอดจน การปลูกฝังทัศนคติที่
ดี การนาความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจาวัน
การต่ อ สู้ ด้ ว ยมื อ เปล่ า (1) (Combatives1) (รส.21 –
150) เรียนรู้และฝึกการใช้อาวุธในร่างกายมนุษย์ การทาลาย
จุดอ่อนต่างๆในร่างกาย การป้องกันหลบหลีก ตอบโต้ และ
ทาลายระยะประชิดได้ ๔ ทิศทาง ฝึกการเคลื่อนไหว ระเบียบ
มารยาทในการฝึก ความปลอดภัยในการฝึก การเป็นผู้ฝึก การ
นาความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจาวัน
PE 3006 พลศึกษา 6 (Physical Education 6) 1 (0-2-1)
รั ก บี้ ฟุ ต บ อ ล (Rugby Football) ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ
ประโยชน์ของกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬา
รักบี้ฟุตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษา
อุป กรณ์ กติ กา ระเบี ยบ มารยาทในการแข่ งขั น และความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝึกปฏิบัติทักษะการเล่น
รักบี้ฟุตบอลให้มีค วามชานาญสูงขึ้น ศึกษาการแข่งขัน และ
การตัดสินเบื้องต้น ตลอดจน การปลูกฝัง ทัศ นคติที่ดี การนา
ความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจาวัน
วอลเลย์บอล (Volleyball) ศึก ษาประวั ติค วามเป็ นมา
ของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะท่าเตรียมพื้นฐานการอันเดอร์
ลูก การเซต การเสริฟ การตบ การสกัดลูกบอลแบบต่างๆ กฎ
กติ ก าการแข่ ง ขั น การตั ด สิ น และการน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การทหารได้อย่างถูกต้อง

PE 4007 พลศึกษา 7 (Physical Education 7) 1 (0-2-1)
ตะกร้อ (Takrow) ศึกษาประวัติค วามเป็ นมาของกี ฬ า
ตะกร้อ เซปัก-ตะก้อ ตะกร้อลอดบ่วง ตะกร้อวงใหญ่ ตะกร้อวง
เล็ก และตะกร้อเตะทน ฝึกทักษะพื้นฐานการเล่น กฎ กติกา
การเล่ น ตะกร้ อ ประเภทต่ างๆ การเป็ น ผู้ ตั ด สิ น การเป็ น ผู้
ฝึ ก สอนและการควบคุ ม เกมและการน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
การทหารได้อย่างถูกต้อง
ฟุตซอล (Futsal) ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุต
ซอล ฝึกทักษะพื้นฐานของการเล่นฟุตซอลแบบต่างๆ เทคนิค
การเล่นเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแข่งขันและการตัดสินและ
การนาไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง
โปโลน้ า (Water Polo) ศึ กษาประวัติค วามเป็ น มาของ
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เดินในน้า การพยุงตัวในน้า
บาสเกตบอล 1 (Basketball 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬา
บาสเกตบอล การอบอุ่นร่างกาย การรับ – ส่งลูก การ
เลี้ยงลูกบอลต่า – สูง การเคลื่อนที่ การยิงประตู
ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1 ) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬ า
ยูโ ด/ไอคิ โด การอบอุ่ นร่ างกาย การลงพื้ น การเคลื่อ นที่
การเข้าทุ่ม การทุ่มในท่ายืน ทุ่มในท่าล้ม
เลย์ บอล 1 (Volleyball 1 ) ประวั ติค วามเป็ น มาของกี ฬ า
วอลเลย์บอล การอบอุ่นร่างกาย ฝึกทักษะท่าเตรียม การ
เคลื่อนที่ พื้นฐานการอันเดอร์ลูก การเซ็ท

PE 3006พลศึกษา6 (Physical Education 6) 1 (0-2-1)
ว่ายน้า 6 (Swimming 6 ) การดาน้าลักษณะต่าง ๆ การเข้า
ไปช่วยคนจมน้า ท่าประคองผู้จมน้าเข้าหาฝั่ง การนาผู้จมน้า
ขึ้นบนฝั่ง ลากขึ้นฝั่ง การปฐมพยาบาลคนจมน้า การแบก
เขย่า การฝายปอด การแก้ไขตะคริวที่น่องและฝ่าเท้า
การกระโดดหอสูง ๑๐ เมตร การพยุงตัวในน้า
บาสเกตบอล 2 (Basketball 2 ) กฎ กติกา มารยาทการเล่น
บาสเกตบอล การยิ ง ประตู การป้ อ งกั น การเคลื่ อ นที่
หลักการและวิธีการเล่นบาสเกตบอล การแข่งขัน และการ
ตัดสิน
ยู โ ด/ไอคิ โ ด 2 (Judo/Aikido 2 ) การจั บ ล๊ อ ค การต่ อ สู้
ป้ อ งกั น ตั ว การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายกี ฬ ายู โ ด
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬายูโด/ไอคิโด การต่อสู้แข่งขัน
วอลเลย์บอล 2 (Volleyball 2 ) การเสิร์ฟ การสกัดกั้นลูก
บอลแบบต่าง ๆ ตาแหน่งการยืน กฎกติกาการแข่งขัน การ
ตัดสิน การแข่งขัน
PE 4007 พลศึกษา 7 (Physical Education 7) 1 (0-2-1)
ฟุตซอล 1 (Futsal 1 ) ประวัติความเป็นมาของกีฬ าฟุตซอล
การเดาะบอล การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน เตะหลัง เท้ า
การหยุดบอล การครองบอล การเลี้ยงบอล การเล่นลูกด้วย
ศรีษะ การทาประตู
กอล์ฟ 1 (Golf 1 ) ประวัติกีฬ ากอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟตามกฎ
ลัก ษณะสนามกอล์ฟ มาตรฐาน การอบอุ่น ร่างกาย และยื ด
กล้ามเนื้ อ การจั บ ไม้ การยืน เตรียมตีก ารขึ้น ไม้ การลงไม้
การส่งลูก การจบวง การแต่งกาย มารยาทในการเล่นกอล์ฟ
การตีลูกด้วยเหล็กกลาง (8, 7, 6) การตีลูกด้วยเหล็กยาว (5,
4, 3) การตีลูกด้วยเหล็กสั้น (S,P,9)
เทนนิส 1 (Tennis 1 ) ประวัติค วามเป็ นมาของกี ฬ าเทนนิ ส
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กีฬาโปโลน้า เรียนรู้ฝึกทักษะพื้นฐานการว่ายน้าขณะมีลูกโปโล
ในรูปแบบต่างๆ การส่ง การรับ ฝึกการลอยตัวในน้า กฎ กติกา
การแข่งขัน และการตัดสินการนาไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้
อย่างถูกต้อง

PE 4008 พลศึกษา 8 (Physical Education 8) 1 (0-2-1)
กอล์ ฟ 2 (Golf2) ทบทวนทั ก ษะพื้ น ฐานการเล่ น แบบ
ต่างๆ ฝึกความชานาญในการตีลูกในลักษณะต่างๆ ฝึกการเล่น
ในสนามจริง กฎ กติกามารยาทในการแข่งขัน และการเป็นผู้
ตัดสินการนาไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง
เทนนิ ส (Tennis) ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของกี ฬ า
เทนนิส เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน การเล่นแบบต่างๆ การแข่งขัน
กฎ กติกาการแข่ง ขัน การตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
เทนนิส และการนาไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง
การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า (Organization of Sports
competition) หลักการของการจัดการแข่งขันกีฬา การเขียน
โครงการการจัดการแข่งขันกีฬ า รูป แบบการจัดการแข่ง ขัน
กีฬ าแบบต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬ าสากล การดาเนินการ
จัดการแข่งขันแบบต่างๆและการนาไปประยุกต์ใช้ในการทหาร
ได้อย่างถูกต้อง
PE 5009 พลศึกษา 9 (Physical Education 9) 1 (0-2-1)
แบดมิ น ตั น (Badminton) ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ น มา
ของกีฬาแบดมินตันฝึกทักษะเบื้องต้นการเล่นลูกต่างๆ การเล่น
ประเภทเดี่ยว การเล่นประเภทคู่ การแข่งขัน กฎ กติกาการ
แข่ง ขั น การเป็ น ผู้ตั ด สิน การจั ดการแข่ง ขั น และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง
สั น ท น าการ (Recreation) ค วาม เป็ นม าของก าร
นันทนาการ ปรัชญา การเป็นผู้นาการจัดกิจกรรมแบบต่าง ๆ
การบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบันเทิง เกมนา กิจกรรมเพื่อการ
แสดงออกถึงการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
การทหารได้อย่างถูกต้อง
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การอบอุ่นร่างกาย การจับไม้เทนนิส การสร้างความคุ้นเคยกับ
ลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ การตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ การ
ตีลูกวอลเล่ย์
ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ย ก า ย 1 (Physical Fitness 1 )
ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การฝึก
ความแข็งแรงโดยใช้น้าหนักตัวเอง การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหลัง
การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอก การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อไหล่และ
แขน การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อขา การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพก
การฝึกกลุ่มของกล้ามเนื้อหน้าท้อง
PE 4008 พลศึกษา 8 (Physical Education 8) 1 (0-2-1)
ฟุตซอล 2 (Futsal 2 ) การเล่นในตาแหน่งต่างๆ การเล่นทีม
การเล่นเกมรุก เกมรับ กฎ กติกาการแข่งขันและการตัดสิน
การแข่งขัน
กอล์ฟ 2 (Golf 2 ) การพัตต์ และการตีลูกข้างกรีน การตีลูก
จากอุป สรรค ทราย และอื่น ๆ การเลือ กใช้อุปกรณ์ การ
บารุงรักษาอุปกรณ์ กติกาในการแข่งขัน
เทนนิส 2 (Tennis 2 ) การเสริฟและการตบ การเล่นลูกชนิด
ต่าง ๆ ประเภทเดี่ยว ประเภทคู่ การแข่งขัน กฎกติกาการ
แข่งขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์เทนนิส
สมรรถภาพทางกายกาย 2 (Physical Fitness 2 ) Weight
Machine และ Free Weight การฝึก ความอ่ อนตั ว การฝึ ก
ความอดทน การทดสอบร่างกาย
PE 5009 พลศึกษา9 (Physical Education7) 1 (0-2-1)
ตะกร้อ (Takrow) ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ การ
อบอุ่นร่างกาย ประเภทกีฬาตะกร้อ การเล่นลูกหน้าเท้า –
หลังเท้า การเล่นลูกด้วยศรีษ ะ การเสริฟ การเล่นทีม กฎ
กติก า การเป็ น ผู้ตั ดสิน การเป็ นผู้ ช่วยผู้ตัด สิน การเป็ น ผู้
กากับเส้น
แบดมิ น ตั น (Badminton) ประวั ติ ค วามเป็ น มาของกี ฬ า
แบดมิน ตั น การอบอุ่น ร่า งกาย การจับ แร็ก เกต และสร้า ง
ความคุ้นเคย การตั้งท่าเตรียมเล่นลูก
การตี ลู ก โฟร์ แ ฮนด์ แบ็ ค แฮนด์ การเคลื่ อ นที่ ใ นกี ฬ า
แบดมินตัน ลูกเสริฟ ลูกหยอด ลูกงัด และลูกตัดหยอด
การตีลูกสวนดาด การตีลูกแย็ป การรับลูกตบ การตีลูกตบ
การตี ลู ก โยนโด่ ง (เซฟ) มารยาทในการเข้า ชมการแข่ ง ขั น
การเล่ น ประเภทเดี่ย ว การเล่ นประเภทคู่ การแข่ ง ขัน กฎ
กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า (Sports Science) - ประวั ติ ค วาม
เป็ น มาของ Sport Science องค์ ป ระกอบของ Sport
Science องค์ประกอบของ Physical fitness
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Endurance Strength Speed Agility Flexibility
บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬ าและการออกกาลังกายกับ
การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
ลีลาศ (Social Dance ) ประวัติความเป็นมาของกีฬ าลีลาศ
กติกามารยาทในการลีลาศ
ประเภทของลีลาศ, ทิศทาง,
การจับคู่, การใช้สัญญาณมือ,
การเต้นจังหวะบีกิน (Beguine)
การเต้นจังหวะวอลซ์, (Waltz)
การเต้นจังหวะ ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha)
การเต้นจังหวะแทงโก้ (Tango)

1.6 กลุ่มเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา
PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย์ สรี
รจิตวิทยาและการรับรู้ สัญชาตญาณและ การเรียนรู้ การจูงใจ
และอารมณ์ บุค ลิกภาพ การปรับตัว ความแตกต่างระหว่าง
บุค คล และเชาว์ปัญ ญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ พฤติกรรม
มนุษย์ในสังคม และการดัดแปลงพฤติกรรม
PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
1 (1-0-2)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิช าจิตวิทยาสังคม คนกับการเรียนรู้
ทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม การรับรู้ทางสังคม
ทัศ นคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติใน
สังคมการเมือง กลุ่มและพลวัตกลุ่ม และความแปลกแยกกับ
ผลกระทบทางสังคม
PC 3201 วิชาการนาทหาร (Military Leadership) 2 (2-0-4)
ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเป็นผู้นาทาง
ทหาร พฤติกรรมของมนุษย์ คุณลักษณะของการเป็นผู้นา หลัก
ของการเป็น ผู้นา สิ่ง ชี้ส อบของการเป็นผู้นา ปัญ หาเกี่ยวกับ
ลั ก ษณะผู้ น า ลั ก ษณะผู้ น าหน่ ว ยในระดั บ กองพั น ขึ้ น ไป
ลักษณะผู้นาในการรบ

1.6 กลุ่มเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา
PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น
(Introduction to Psychology) 2 (2-0-4)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พฤติกรรมมนุษ ย์ - สัตว์ พัฒ นาการ
ของมนุษ ย์ สรีรจิตวิทยาและการรับรู้ สัญชาตญาณและการ
เรียนรู้ การจูงใจและอารมณ์ บุคลิกภาพกับการปรับตัว ความ
แตกต่างระหว่างบุค คล และเชาว์ปั ญญา สุขภาพจิต และจิต
อปกติ รวมทั้งพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม
PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology)
1 (1-0-2)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรู้
และการเรี ย นรู้ ท างสั ง คม แรงจู ง ใจและอิ ท ธิ พ ลทางสั ง คม
ทัศ นคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติใน
สั ง คม กลุ่ ม และพลวั ต กลุ่ ม รวมทั้ ง ความแปลกแยกกั บ
ผลกระทบทางสังคม รวมทั้งการคิดแก้ปัญหาในกรณีศึกษา
PC 3201 วิชาการนาทหาร (Military Leadership) 2 (2-0-4)
ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเป็นผู้นาทาง
ทหาร พฤติกรรมของมนุษย์ คุณลักษณะของการเป็นผู้นา หลัก
ของการเป็น ผู้นา สิ่ง ชี้ส อบของการเป็นผู้นา ปัญ หาเกี่ยวกับ
ลั ก ษณะผู้ น า ลั ก ษณะผู้ น าหน่ ว ยในระดั บ กองพั น ขึ้ น ไป
ลักษณะผู้นาในการรบและการศึกษาคุณ ลักษณะผู้นาในยุค
ปัจจุบัน

PC 4103 วิชาจิตวิทยาในการปกครอง
(Psychology in Administration) 1 (1-0-2)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับ วิช าในการปกครอง แนวคิ ด ทฤษฎี
หลักการผู้นา หลักการปฏิบัติต่อคนในปกครอง หลักการปฏิบัติ
หน้ า ที่ แ ละหลั ก ราชการ สั น ติ วิ ธี แ ละการประนี ป ระนอม
จิตวิทยาในการปกครองและการบริหารงานทหาร

PC 4103 วิชาจิตวิทยาการปกครองทางทหาร
(Military Psychology and Administration) 1 (1-0-2)
ความรู้เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บ การปกครองทหาร แนวคิ ด ทฤษฎี
หลักการผู้นา หลักการปฏิบัติต่อกาลังพลและผู้ใต้บังคับบัญชา
หลั ก การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละหลั ก ราชการ จิ ต วิ ท ยาในการ
ปกครองและการบริหารงานทหาร รวมทั้งการศึกษาหลักการ
ปกครองของพระมหากษัตริย์ใ นฐานะองค์จ อมทัพไทย และ
การสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
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PC 4301 วิชาครูทหาร (Military Instructor) 2 (2-0-4)
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอนโดยทั่วไป ขั้น
การสอน หลั กการพู ดและการปฏิ บั ติ ของครู เครื่อ งช่ วยฝึ ก
(สอน) การจัดการฝึก การประมาณสถานการณ์ การฝึก การ
กาหนดการฝึกและตารางกาหนดการฝึก การรักษามาตรฐาน
การฝึก การคัดเลือกครูและการฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึก
ครู กรรมวิธีต่อทหารใหม่
PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)
1 (1-0-2)
การซั ก ถาม (ฝึ ก ปฏิ บั ติ ) การฝึ ก พู ด วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ การ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยา การปฏิบัติการข้อมูล ข่าวสาร ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
PC 4301 วิชาครูทหาร (Military Instructor) 2 (2-0-4)
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอนโดยทั่วไป ขั้น
การสอน หลั กการพู ดและการปฏิ บั ติของครู เครื่อ งช่ วยฝึ ก
(สอน) การจัดการฝึก การประมาณสถานการณ์ การฝึก การ
กาหนดการฝึกและตารางกาหนดการฝึก การรักษามาตรฐาน
การฝึก การคัดเลือกครูและการฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึก
ครู กรรมวิธีต่อทหารใหม่ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสอน
PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)
1 (1-0-2)
การศึกษาความสั มพั นธ์ร ะหว่างบุ ค คลและการทางาน การ
บริหารกาลังพลโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยา การ
เลือกคู่ครองกับการปรับตัว การรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ และรู้จัก
เลือกรับเนื้อหาของสื่อ สามารถวิเคราะห์และตั้งคาถามกับสิ่งที่
สื่อนาเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการทหาร และสามารถสร้าง
ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาจิตวิทยาประยุกต์

หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3 (3-0-6)
มวลสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม สมบัติของก๊าซ ของเหลว
ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนศาสตร์เคมี
พั น ธะเคมี ระบบพี ริ อ อดิ ก ธาตุ เรพรีเซนเทที ฟ และโลหะ
ทรานซิชัน
MA 1001 แคลคูลสั 1 (Calculus 1) 3 (3-0-6)
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ของ
อนุพั นธ์ ปริพั นธ์ไม่จ ากัดเขตปริพั นธ์จ ากัดเขต เทคนิ คการหา
ปริพันธ์ และการประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต การหาลิมิตของ
ฟั งก์ ชั น รูปแบบไม่ ก าหนดโดยใช้ กฎของโลปิ ตาล และการหา
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
MA 2002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3 (3-0-6)
ลาดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรม
อนันต์ พิกดั เชิงขั้ว เวกเตอร์ ปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร
และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3 (3-0-6)
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนศาสตร์เคมี
สมดุ ล เคมี กรดเบส สมดุ ล กรดเบส โลหะทรานสิ ชั น และ
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน

MA 1001 แคลคูลสั 1 (Calculus 1) 3 (3-0-6)
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์
ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จากัดเขต ปริพันธ์จากัดเขต เทคนิคการ
หาปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์จากัดเขต การประมาณค่า
ปริพันธ์ การหาลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่กาหนดโดยใช้กฎ
ของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3 (3-0-6)
ลาดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรม
อนันต์ อนุกรมเทย์เลอร์ พิกัดเชิง ขั้ว เวกเตอร์ เส้นตรง และ
ระนาบ ในปริภู มิส ามมิติ ฟั ง ก์ชั น หลายตั วแปร ลิมิ ต ความ
ต่ อ เนื่ อ ง และ อนุ พั น ธ์ ย่ อ ยของฟั ง ก์ ชั น หลายตั ว แปร และ
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
MA 3006 หลักสถิติ (Principle of Statistic) 3 (3-0-6)
MA 3006 หลักสถิติ (Principle of Statistic) 3 (3-0-6)
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ น
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ชีวิตประจาวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ การเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล หลั ก เบื้ อ งต้ น ของการส ารวจตั วอย่ าง การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็นการ
แจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงแบบปัวซอง และการแจก
แจงแบบปกติ ประชากรและตัวอย่าง หลักการประมาณค่ า
และการทดสอบสมมติฐานสาหรับหนึ่งประชากร การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว ความถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเส้นอย่างง่าย
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1) 3 (3-0-6)
กลศาสตร์ ของอนุ ภ าค และวัต ถุ แข็ ง เกร็ง สมบั ติ ของสสาร
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001
หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ
กระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัศ นศาสตร์ ฟิ สิกส์
แผนใหม่
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics Laboratory 2) 1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1002
2.2 กลุ่มวิชาแกน
EE 3401 ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Introduction to Information Technology) 3 (3-0-6)
หลั ก การของเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ด้ า นฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบเลขฐานสอง
การบีบอัดข้อมูลมัลติมีเดีย การจัดเก็บข้อมูล หลักการทางาน
ของหน่ ว ยประมวลผล การแข่ ง ขั น ของเทคโนโลยี ต่ า งๆ
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาธุรกิจ การ
วางแผน การพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศ การรักษา
ความปลอดภัย ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล
องค์กร และสังคม

ES 2101 ชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biology) 3 (3-0-6)
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต กระบวนการ
สังเคราะห์แสง กระบวนการหายใจระดับเซลล์ การแลกเปลี่ยน
ก๊าซ การย่อยอาหารและโภชนาการ การรักษาดุลยภาพของ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
ชีวิตประจาวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ การเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล หลั ก เบื้ อ งต้ น ของการส ารวจตั วอย่ าง การ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจง
แบบปัวซอง และการแจกแจงแบบปกติ ประชากรและตัวอย่าง
การประมาณค่ าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
อย่างง่าย
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1) 3 (3-0-6)
เวกเตอร์ แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตั ม
กลศาสตร์ ข องอนุ ภ าคและวั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง สมบั ติ ข องสสาร
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน อุณหพลศาสตร์ เสียง การสั่น
และคลื่น คลื่นเสียง
PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ห ลั ก การเบื้ อ งต้ น ของแม่ เ ห ล็ ก ไฟ ฟ้ า ส นามแม่ เ ห ล็ ก
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ กฎของแอมแปร์ กฎของฟาราเดย์
วงจ รไฟ ฟ้ ากระแสตรงแล ะกระแสส ลั บ พื้ น ฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่
PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
(General Physics Laboratory 2) 1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : 2.2 กลุ่มวิชาแกน
EE 5401 ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Introduction to Information Technology) 3 (3-0-6)
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
สารสนเทศในปั จ จุ บั น องค์ ป ระกอบของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสนับสนุน
ต่างๆ การใช้โปรแกรมนาเสนอผลงานหรือการใช้โปรแกรม
ส าเร็จ รูปอื่ นๆ ตามลัก ษณะงานในอาชี พ การจัด เก็ บข้ อมู ล
ระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ การ
สืบค้ นข้อ มูล และการสื่อ สารข้อมู ล สารสนเทศ บทบาทของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นต่ า งๆ
ผลกระทบของการใช้ ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศ การรัก ษา
ความปลอดภัย หลักการความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบ
สารสนเทศในองค์กร กฎ ระเบียบและจริยธรรมทางด้านการใช้
งานคอมพิวเตอร์และกรณีศึกษา
ES 2101 ชีววิทยาพื้นฐาน (Basic Biology) 3 (3-0-6)
สมบั ติ ของสิ่ ง มี ชี วิต การจั ด ระบบสิ่ง มีชี วิต ระเบี ย บวิธีท าง
วิ ท ยาศาสตร์ สารเคมี ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต
กระบวนการหายใจระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ การสืบพันธุ์และ
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ร่างกาย หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตของพืชดอก การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
และการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ และวิวัฒนาการ
ของสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา
และพฤติกรรม
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ
CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 (Applied Chemistry 2) 3 (2-2-5) CH 3602 เคมีประยุกต์ 2 (Applied Chemistry 2) 3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 4604
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 2601
CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive Chemistry 1)
CH 4603 เคมีวัตถุระเบิด 1 (Explosive Chemistry 1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
คุณสมบัติทั่วไปและการจาแนกชนิดวัตถุระเบิด สมบัติทางเคมี คุณสมบัติทั่วไปและการจาแนกชนิดวัตถุระเบิด สมบัติทางเคมี
และกายภาพของวัตถุ ระเบิด อุณหเคมี (Thermochemistry) และกายภาพของวัตถุระเบิด อุณหเคมี (Thermochemistry)
ของวัตถุระเบิด การตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุระเบิด ดินขับ ของวัตถุระเบิด การตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุระเบิด ดินขับ
ดิน เริ่ม ดินขยาย และวัตถุระเบิดแบบเซกันดารี
ดินเริ่ม ดินขยาย และวัตถุระเบิดแบบเซกันดารี (Secondary
Explosives)
ES 2103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ES 2103 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Science) 3 (3-0-6)
(Environmental Science) 3 (3-0-6)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิท ยาศาสตร์สิ่ ง แวดล้อ ม ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ ห าสิ่ ง แวดล้ อ มแล ะ ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา ปัญหามลพิษในด้านต่าง ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยา ปัญหามลพิษ ในด้าน
ๆ เช่ น มลพิ ษ ทางน้ า อากาศ ดิ น และเสี ยง รวมถึ ง ปั ญ หา ต่ าง ๆ เช่ น มลพิ ษ ทางน้ า มลพิ ษ อากาศ มลพิ ษ ทางเสี ย ง
มลพิษจากมูลฝอยและของเสียอันตราย ทั้งในด้านแหล่งกาเนิด มลพิษ จากมูล ฝอยและของเสียอันตราย โดยศึกษาทั้งในด้าน
ชนิ ด ของมลสาร ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม และการจั ดการ แหล่งกาเนิด ชนิดของมลสาร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ป้องกัน และการควบคุมมลพิษ ปัญ หาสิ่งแวดล้อมเมืองและ การจัดการ ป้องกัน และการควบคุมมลพิษ ทรัพยากรดินและ
การจัดการ ระบบการจัดการสิ่ ง แวดล้ อ ม และแนวทางการ ปัญหาของดินและการจัดการ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
จัดการ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ES 3301 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น
ES 3301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Geographic Information System)
(Introduction to Geographic Information System)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
หลั ก การและแนวคิ ด ของระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ศึกษาหลั กการและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์
องค์ประกอบที่สาคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะ องค์ประกอบที่สาคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะ
ของข้ อ มู ล และโครงสร้ า งของข้ อ มู ล ในระบบสารสนเทศ ของข้ อ มู ล และโครงสร้ า งของข้ อ มู ล ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศ าสตร์ ขั้นตอนการนาเข้า การแก้ไข การวิเคราะห์ และ ภูมิศ าสตร์ ขั้นตอนการนาเข้า การแก้ไข การวิเคราะห์ และ
การแสดงผลข้อมูล ในระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ ระบบการ การแสดงผลข้อมูล ในระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ ระบบการ
กาหนดตาแหน่งบนพื้นพิภพ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในระบบ กาหนดตาแหน่งบนพื้นพิภพ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมในระบบ ภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมใน
สารสนเทศภูมิศ าสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ตัดสินใจ
ME 2601เทคโนโลยียานยนต์ (Automotive Technology) ME 5602 ยานยนต์เบื้องต้น (Basic Automotive)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
หลักการเบื้องต้น และค าจ ากัดความ ส่วนประกอบและการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้น และคาจากัดความ
ทางานของระบบต่างๆ ได้แก่ เครื่องยนต์ ระบบส่ง กาลั ง ส่ ว นประกอบแล ะการท างานของระบบต่ า งๆ ได้ แ ก่
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ระบบกันสะเทือน ระบบห้ามล้อ ระบบบัง คับเลี้ยว ระบบ เครื่องยนต์ ระบบส่งกาลัง ระบบกันสะเทือน ระบบห้ามล้อ
ไฟฟ้า การตั้งศูนย์ล้อ และการวินิจฉัยข้อขัดข้องเบื้องต้น
ระบบบั ง คั บ เลี้ ย ว ระบบไฟฟ้ า การตั้ ง ศู น ย์ ล้ อ และการ
วินิจฉัยข้อขัดข้องเบื้องต้น
TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (Basic Technology 1)
TS 3101 เทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (Basic Technology 1)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ เท ค โน โล ยี ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ศึกษาเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่
วิศวกรรมศาสตร์ เช่น เทคโนโลยีชีวเคมีและสิ่งแวดล้อม อณู เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม พันธุวิศ วกรรม นิติวิทยาศาสตร์
พันธุวิศ วกรรม นิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการส ารวจและ เทคโนโลยีการสารวจและวิเคราะห์ทางธรณี การจัดการขยะ
วิเคราะห์ท างธรณี การบ าบั ดน้ าและการจัดการขยะ การ และของเสียอันตราย เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการประยุกต์ใช้
ป้ อ งกั น มลพิ ษ ทางอากาศ เทคโนโลยี ส ะอาดและพลั ง งาน เทคโนโลยี ค อนกรีต โครงสร้างอาคาร และระบบไฟฟ้ าใน
ทดแทน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ และ อาคาร
การศึกษาด้านวัสดุวิศวกรรม เช่น คอนกรีต เหล็ก ยางและดิน
เครื่ อ งจั ก รกลทางวิ ศ วกรรม ปั๊ ม และกั ง หั น น้ า ระบบท่ อ
ระบบไฮดรอลิก ระบบฟันเฟือง และระบบไฟฟ้า ตลอดจนการ
วางแผนและประเมินการขึ้น รูปโครงสร้างของวัส ดุป ระเภท
ต่างๆ
TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 (Basic Technology 2)
TS 3102 เทคโนโลยีพื้นฐาน 2 (Basic Technology 2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสารทาง พื้นฐานทางวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสารทาง
ทหาร ระบบเรดาห์ เทคโนโลยีก ารเชื่อ มและการหล่ อ การ ทหาร ระบบเรดาห์ เ ทคโนโลยี ก ารเชื่ อ มและการหล่ อ
บารุงรักษาเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและ เครื่องจักรกลทางวิศวกรรม ระบบไฮดรอลิก ระบบฟันเฟือง
พลังงานทดแทน
การบารุงรักษาเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
และพลังงานทดแทน
TS 4701 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
TS 3801 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เจตคติ พื้นฐานทั่วไปของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย
เชิ ง วิท ยาศาสตร์ ประเภทการวิจั ย ระเบี ย บวิธี การวิจั ยเชิ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การก าหนดปั ญ หาการวิ จั ย
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การกาหนดปัญหาการวิจัย การศึกษา การศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตั ว แปรและ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัย สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย การวางแผนการทดลอง การสรุ ป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย การวางแผนการทดลอง ผลการวิจัย การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย เมื่อสิ้นสุด
สถิติในการวิจัย การเขียนเค้าโครงและรายงานการวิจัย การ การเรียนการสอนในวิชานี้ ผู้ศึกษาต้องมีหัวข้อและกรอบโครง
สรุปผลและการน าผลการวิจัยไปใช้ ผู้ศึกษาวิช านี้ต้องเขียน ร่างงานวิจั ยเชิง วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง ได้ รับ ความ
โครงร่างการวิจั ยที่ จ ะเป็ น แนวทางในการท าโครงงานฯ ส่ ง เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาไปทาโครงงานในวิช า
อาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
TS 4803 ต่อไป
TS 3901 สัมมนา (Seminar) 1 (0-2-1)
TS 3802 สัมมนา (Seminar) 1 (0-2-1)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
วิชาพื้นฐานบังคับ : อบรมและรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรที่ อบรมและรับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากรที่
เชี่ ยวชาญในสาขาต่างๆ อภิปรายและสัมมนาทางวิชาการใน เชี่ ยวชาญในสาขาวิช าต่าง ๆ อภิปราย สัมมนา และนาเสนอ
หัวข้อที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆ
ผลงานทางวิช าการในหัวข้อที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอนในวิชานี้ ผู้ศึกษาต้องนาเสนองานทาง
วิชาการด้วยการใช้โปรแกรม พร้อมกับการอธิบายได้
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TS 4902 โครงงาน 1 (Senior Project 1) 1 (0–3-2)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้เรียนทาการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ที่ได้ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ผู้เรียนจะเสนอการทาโครงงานโดยอิสระ หรือทา
ในหัวข้อที่อาจารย์ผู้ค วบคุมกาหนดให้หรือเข้าร่วมทางานซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของอาจารย์หรื อกองวิชาฯ ทั้งนี้
กองวิชาฯจะพิจารณาความเหมาะสมของโครงงาน ตลอดจนให้
ความสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ตามสมควร
TS 5903 โครงงาน 2 (Senior Project 2) 2 (0–6-3)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ศึกษาและทารายงานต่อจากหัวข้อที่ได้เสนอใน TS 4902 ทา
รายงานฉบับสมบูรณ์ และนาเสนอในที่ประชุม
2.4 กลุ่มวิชาเลือก
CH 5101 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3 (3-0-6)
วิ ช า พื้ น ฐ า น บั ง คั บ : ต า ม ค ว า ม เห็ น ข อ ง อ า จ า ร ย์
ความรู้ พื้ น ฐานทางเคมี อิ น ทรี ย์ สารประกอบอะลิ ฟ าติ ก
สารประกอบอะโรเมติกและสารประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชั่ล
นัล

CH 5301 การวิเคราะหทางเคมีเพื่อการประยุกตใชทางทหาร
(Applied Analytical Chemistru for Military) 3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
หลักการและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการ วิเคราะห์ดวยเครื่องมือที่ใชหลักการทางส
เปกโทรสโกปและเครื่องมือที่ใชหลักการทางการแยกเพื่อประ
ยุกตใชกับงานทางทหาร
CH 5613 เคมีวัตถุระเบิดเบื้องตน
(Introduction to Explosive Chemistry) 3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ร ะเบิ ด การจ าแนกวั ต ถุ ร ะเบิ ด
อันตรายจากวัตถุร ะเบิด ความปลอดภัยและการป้ องกันภั ย
จากวัตถุระเบิด
CH 5601 เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive Chemistry 2)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
องค์ประกอบของวัตถุระเบิดแบบไบนารีมิกซ์เจอร์ , เทอร์เซียรี
มิ ก ซ์ เจ อร์ , ค วอเท อร์ น ารี มิ กซ์ เจ อร์ ,วั ต ถุ ร ะเบิ ด ท าง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
TS 4803 โครงงาน 1 (Senior Project 1) 2 (0–6-3)
วิชาพื้นฐานบังคับ : TS 4801 และ TS 4802
ศึกษา ค้นคว้า วิจัยในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้จากวิชาระเบียบวิธีวิจัยภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา

TS 4804 โครงงาน 2 (Senior Project 2) 1 (0–3-2)
วิชาพื้นฐานบังคับ : TS 4803
ศึกษาและทาการวิจัยต่อเนื่อง ในหัวข้อที่ได้เสนอใน TS 4803
ทารายงานฉบับสมบูรณ์และนาเสนอผลงานวิจัย ภายใต้การ
กากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4 กลุ่มวิชาเลือก
CH 5101 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
พันธะเคมี ออร์บิทัล โครงสร้างและสมบัติของอินทรีย์โมเลกุล
ไอโซเมอร์ เรโซแนนซ์ สเตอริโอเคมี การจาแนกประเภทและ
การเรียกชื่อสารอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมี
ขั้น พื้ น ฐานของสารประกอบอะลิ ฟ าติ กและอะโรมาติ ก ไน
โตรอะโรมาติ ก ไฮโดรคาร์บอน แอลคิ ล เฮไลด์ แอลกอฮอล์
อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน คาร์บอกซิลิก และเอมีน
CH 5301 การวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้ทางทหาร
(Applied Analytical Chemistry for Military) 3 (2-2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
หลั ก การการวิเคราะห์ เชิง คุณ ภาพและเชิ ง ปริม าณ ความรู้
เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ส ารเคมี ท างทหารและวัต ถุ
ระเบิ ด ด้ ว ยเทคนิ ค ทางเคมี รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ห ลั ก การ
ทางการแยกและสเปกโทรสโกปีเพื่อประยุกต์ใช้กับงานทาง
ทหาร
CH 5604 เคมีวัตถุระเบิดเบื้องต้น
(Introduction to Explosive Chemistry) 3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ร ะเบิ ด การจ าแนกวั ต ถุ ร ะเบิ ด
ปฏิกิ ริยาเคมีของการระเบิ ด พฤติกรรมของคลื่นแรงระเบิ ด
อันตรายจากวัตถุระเบิด การทาลายและการเสื่ อมสภาพของ
วัตถุระเบิด
CH 5605 เคมีวัตถุระเบิด 2 (Explosive Chemistry 2)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 4603
องค์ ป ระกอบของวั ต ถุ ร ะเบิ ด วั ต ถุ ร ะเบิ ด ทางการค้ า และ
อุตสาหกรรม ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีวัตถุระเบิดสมัยใหม่
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อุตสาหกรรม, สารเพิ่มประสิทธิภาพ, ดินดาและไพโรเทคนิค
CH 5608 ความปลอดภัยและการป้องกันภัยจากสารเคมีและ
วัตถุระเบิด (Explosive Safety and Protection) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
ศึกษาความเป็นพิษของสารที่ให้พลังงานสูง ความปลอดภัยใน
การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง การกาจัด การทาลาย การ
เสื่อมสภาพของสารเคมีและวัตถุระเบิด การตรวจสอบและการ
จาแนกชนิดของวัตถุระเบิด
CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ (Chemical Weapons
and Biological Weapons) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
ประวัติเหตุการณ์ ที่ส าคัญของการใช้อาวุธเคมี -อาวุธชีวภาพ
ลักษณะและประเภทของอาวุธเคมี -อาวุธชีวภาพ การเตรียม
ความพร้อมและป้องกันภัยจากอาวุธเคมี-อาวุธชีวภาพ
CH 5605 พิษวิทยา (Toxicology) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นพิษต่อมนุษย์ ซึ่งสารพิษนั้นอาจจะ
ได้รับมาจากธรรมชาติ เช่น จากอาหาร น้าดื่ม และอากาศที่
หายใจ รวมทั้งพิ ษที่คนเป็นผู้ก่อ เช่น จากยารักษาโรค ยาฆ่า
แมลง จากพิษตะกั่วของโรงงานอุตสาหกรรมและควันรถยนต์
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CH 5606 ความปลอดภัยและการป้องกันภัยจากสารเคมีและ
วัตถุระเบิด(Explosive Safety and Protection) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
ศึ ก ษาความปลอดภั ย ในการใช้ ส ารเคมี สั ญ ลั ก ษณ์ แ สดง
อันตราย การติดไฟและการระเบิดของสารเคมี ความไม่เสถียร
ของสารเคมี พฤติกรรมของคลื่นการระเบิด อันตรายจากวัตถุ
ระเบิด ความปลอดภัยในการเก็บรักษา การขนส่ง การทาลาย
การเสื่อมสภาพและการตรวจสอบการเสื่ อมสภาพของวัต ถุ
ระเบิด
CH 5607 อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ(Chemical Weapons
and Biological Weapons) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001
ลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ประเภทของอาวุธเคมี
กลไกการออกฤทธิ์ การท าลายล้ า งพิ ษ ลั ก ษณะของอาวุ ธ
ชีวภาพ การใช้อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพในอดีต สถานการณ์
ภัยคุกคามจากอาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
CH 5608 พิษวิทยา (Toxicology) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มของสารพิษ ที่ เป็นอันตรายต่อมนุษ ย์และ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปโลหะหนัก สารกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ ตัว
ทาละลายต่าง ๆ หลักการและแนวคิดทางพิษวิทยา รวมถึงการ
ดู ด ซั บ การกระจายตั ว กลไกและการขั บ สารพิ ษ ออกจาก
ร่างกาย
CH 5610 เคมีสิ่งแวดลอม (Environmental Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001
ศึ ก ษาสมบั ติ ท างเคมี กระบวนการทางเคมี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สิ่ง แวดล้อมและผลกระทบของสารมลพิษ ที่มีต่อสิ่ง แวดล้อม
ได้แก่ อากาศ ดิน และน้า ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและการ
ควบคุมมลพิษ
CH 5612 เคมีเกษตร (Agricultural Chemistry) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ศึกษาสมบั ติทางเคมี หลักการและการนาไปใช้ของปุ๋ย สาร
กาจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง และผลกระทบที่เกิดขึ้น

CH 5611 เคมีสิ่งแวดลอม (Environmental Chemistry)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
ศึกษาสมบัติทางเคมีส าเหตุกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นใน
สิ่ง แวดล้อมและผลกระทบของสารมลพิษ ที่มีต่อสิ่ง แวดล้อม
ได้แก่ อากาศ ดิน และน้า ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและการ
ควบคุมมลพิษ
CH 5610 เคมีเกษตร (Agricultural Chemistry) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
ศึ ก ษาสมบั ติ ท างเคมี ข องวั ส ดุ แ ละผลิ ต ผลทางการเกษตร
หลักการ และการปฏิบัติในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเกษตร
การวิเคราะห์ปุ๋ย ดิน ผลิตผลพืช วัตถุมีพิษ
CH 5609 เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)
CH 5613 เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
วิชาพืน้ ฐานบังคับ : -

CH 5602 อุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Industry) CH 5614 อุตสาหกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Industry)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

จ - 28
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
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วิชาพื้นฐานบังคับ : -

CH 5606 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
ค วาม ก้ าวห น้ าข อ ง เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ ก าร พั ฒ น า
เทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Biotechnology)
สู่ยุ ค เทคโนโลยี ชี วภาพสมั ย ใหม่ ( Modern Biotechnology)
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ชี ว ภาพในด้ า นอาหาร
การเกษตร พลัง งาน การแพทย์และสิ่ง แวดล้อม เทคโนโลยี
พันธุวิศวกรรมในการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อ
เพิ่มผลผลิต เช่ น การผลิตวัคซีนและเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีพีซี
อาร์เพื่อตรวจวินิจ ฉัยโรค การใช้จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จาก
จุ ลิ น ทรี ย์ เพื่ อ ทดแทนสารเคมี ในการปราบศั ต รู พื ช ความ
ป ล อ ด ภั ย ท าง ชี ว ภ าพ ชี วจ ริ ย ธ ร ร ม อ าวุ ธ ชี วภ า พ
(Bioweapon) และการก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism)
CH 5612 เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)
3 (3–0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
พื้นฐานและทฤษฎีการหมัก การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การ
ปรั บปรุง พั น ธุ์จุ ลิน ทรีย์ ที่ใช้ ในอุ ตสาหกรรมและในสงคราม
ชีวภาพ ถังหมักและการใช้งาน กระบวนการหมักแอลกอฮอล์
เพื่อเป็นพลังงานและเครื่องดื่ม อาหารประเภทไม่มีแอลกอฮอล์
การหมักหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ แก็สชีวภาพ การเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์จากการหมัก ปฏิบัติการ หมักอาหาร ซีอิ๊ว น้าปลา
ไวน์ เหล้ า เบี ย ร์ น้ าส้ ม วุ้ น สวรรค์ ไส้ -กรอก การกลั่ น
แอลกอฮอล์และวิเคราะห์แอลกอฮอล์ จากผลิตผลการหมัก
รวมถึงวิธีการบาบัดน้าเสียจากการหมัก
CH 5603 เคมีในชีวิตประจาวัน (Chemistry in Daily Life)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ศึกษาบทบาทของสารเคมีที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันในด้านต่าง
ๆ เช่ น สารเติม แต่ง อาหาร สารลดแรงตึ ง ผิ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า
ความสะอาด น้ามันหอมระเหย เส้นใยและสีย้อม

CH 5618 เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ค วาม ก้ าวห น้ าข อ ง เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ ก าร พั ฒ น า
เทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิม (Traditional Biotechnology)
สู่ยุค เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology)
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ชี ว ภาพในด้ า นอาหาร
การเกษตร พลังงาน อุตสาหกรรม การแพทย์และสุขภาพ

CH 5604 เคมีอาหาร (Food Chemistry) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นของอาจารย์
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องอาหาร ผลของ
องค์ประกอบเหล่านี้ต่อสมบัติของอาหาร ศึกษาปฏิกิริยาเคมี
และชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ การเสื่อมสภาพของอาหาร
ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา สมบัติทางกายภาพและ
เคมีของสารปรุงแต่งในอาหาร

CH 5619 เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology)
3 (2–2-5)
วิชาพื้นฐานบังคับ : หลักการพื้นฐานของกระบวนการหมัก ประเภทของการหมัก
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นกระบวนการหมั ก ถั ง หมั ก กระบวนการหมั ก
แอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก การหมักทางชีวภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

CH 5621 เคมีในชีวิตประจาวัน (Chemistry in Daily Life)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 และ CH 1002
ศึกษาบทบาทของสารเคมีที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันในด้านต่าง ๆ
เช่น สารเติมแต่งอาหาร สารลดแรงตึงผิว ผลิตภัณฑ์ทาความ
สะอาด สมุนไพรและน้ามันหอมระเหย เวชสาอาง เส้นใยและสี
ย้อม และสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
CH 5622 เคมีอาหาร (Food Chemistry) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องอาหาร ผลของ
องค์ประกอบเหล่านี้ต่อสมบัติของอาหาร ศึกษาปฏิกิริยาเคมี
และชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ การเสื่ อมสภาพของอาหาร
ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา สมบัติทางกายภาพและ
เคมีของสารปรุงแต่งในอาหาร

จ - 29
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ES 5302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
แ ล ะ ก า ร ท ห า ร (Geo-Information Technology for
Environment, Resources and Military) 3 (3-0-6)
ศึกษาหลักการและทฤษฏีของเทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศ อัน
ประกอบไปด้ว ยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic
Information System) ระบบก าหนดต าแหน่ ง บนพื้ น โลก
(Global Positioning System) และเทคโนโลยี ก ารส ารวจ
ระยะไกล (Remote Sensing) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มการจั ด การ
ทรัพยากรและงานด้านการทหารและความมั่นคงนอกจากนี้ยัง
มีการฝึกปฏิบัติในภาคสนามรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมู ล ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการอีกด้วย
ES 5402 ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
(Environmental Disasters and Management) 3 (3-0-6)
ความหมายของภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม ประเภทของภัยพิบัติ
ทางสิ่งแวดล้อมของแต่ละชนิด ซึ่งแยกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
คือ 1. ภัยพิ บัติจ ากธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย ดิน ถล่ม โคลน
ถล่ม วาตภัย พายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ พายุหมุนจากคลื่น
ยักษ์เข้าฝั่ง สึนามิ แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า และ
2. ภัยพิบัติจากมนุษย์ ได้แก่ อุบัติภัยทางบก น้า อากาศ ใต้ดิน
อัคคีภัย ภัยจากสารเคมี วัตถุมีพิษ ภัยจากวินาศกรรมและการ
ก่อการร้าย ภัยจากการระบาดของโรคและภัยจากการทางาน
สาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและสัญญาณเตือนภัย
จากธรรมชาติ การประเมิน ภัย พิ บัติและการประเมิน ความ
เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม การประเมินสมรรถนะ และ
ความสามารถของชุมชนที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม การ
วางแผนในการป้องกันและลดความเสียหายของชุมชนที่เสี่ยง
ต่อภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม การประสานกับภาครัฐและเอกชน
การให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม
ในบทบาทของทหารภายใต้กฎหมายที่กาหนด และทาการฝึก
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์สมมุติ
ES 5802 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture)
3 (3-0-6)
ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
เตรียมห้องและเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาหาร
สาหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นส่วนพืชสาหรับ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ
การย้ายปลูก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
ES 5302 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร
แ ล ะ ก า ร ท ห า ร (Geo-Informatics Technology for
Environment, Resources and Military) 3 (3-0-6)
ศึกษาหลักการและทฤษฏีของเทคโนโลยีภูมิ -สารสนเทศ อัน
ประกอบไปด้ วย ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ (Geographic
Information System) ระบบก าหนดต าแหน่ ง บนพื้ น โลก
(Global Positioning System) และการส ารวจระยะไกล
(Remote Sensing) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร และ
งานด้ านการทหาร และมี การฝึก ปฏิบั ติ ก ารใช้โ ปรแกรมใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ES 5402 ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Environmental Disasters and Management) 3 (3-0-6)
ศึกษาความหมายของภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม ประเภทของภัย
พิบัติทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุทกภัย ดินถล่ม โคลนถล่ม วาต
ภัย พายุฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บ พายุหมุนจากคลื่นยักษ์เข้าฝั่ง สึ
นามิ แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า อุบัติภัยทางบก
น้า อากาศ ใต้ดิน ภัยจากการระบาดของโรคและภัยจากการ
ทางาน สาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมและสัญญาณ
เตือนภัยจากธรรมชาติ การประเมินภัย พิบัติและการประเมิน
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม การประเมินสมรรถนะ
และ ความส ามารถของชุ ม ช นที่ เ สี่ ย งต่ อ ภั ย พิ บั ติ ท าง
สิ่งแวดล้อม การวางแผนในการป้องกันและลดความเสียหาย
ของชุมชนที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม การประสานกับ
ภาครัฐและเอกชน และการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบ
ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมในบทบาทของทหารภายใต้กฎหมายที่
กาหนด

ES 5801 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue
Culture Technology) 3 (3-0-6)
ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช การนาประโยชน์จากการเพาะเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเตรียมห้องและเครื่องมือในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารสาหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การเตรียมชิ้นส่วนพืชสาหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการย้ายปลูก

จ - 30
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 (5ปี)
ES 5803 การผลิตเห็ด (Mushroom Production) 3 (3-0-6)
ประวัติค วามเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์ความส าคัญ
ของเห็ด ซีววิทยาของเห็ด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเห็ด วิธีก ารเพาะเชื้อ เห็ ดและการถ่ายเชื้อ เห็ด เพื่ อการ
เพาะปลูก ตลอดจนเห็ดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจไทย และ
เห็ดพิษ
PH 5101 กลศาสตร์ (Mechanics) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001
PH 5102 แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
PH 5103 ฟิสิกส์แผนใหม่ (Modern Physics) 3 (3-0-6)
วิชาบังคับพื้นฐาน : PH 1003
PH 5104 กลศาสตร์ ค วอนตั ม เบื้ อ งต้ น (Introduction to
Quantum Mechanics) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ทวิ ภ าพของคลื่ น และอนุ ภ าค
แนวความคิ ดพื้ นฐานและสมมุติฐานของกลศาสตร์ค วอนตัม
การสั่นแบบฮามอนิก 1 มิติ สมบัติทั่วไปของโมเมนตัมเชิงมุม
อนุภาคในศักย์ศูนย์กลางอะตอมไฮโดรเจน
PH 5107 ทัศนศาสตร์ (Optics) 4 (3-2-7)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
PH 5108 สวนศาสตร์ (Acoustics) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001
PH 5105 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 1
(Astronomy and Space Technology 1) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ ทรงกลมท้องฟ้าและระบบ
พิกัดท้องฟ้า แผนที่ดาว กลุ่มดาวที่สาคัญและการบอกทิศทาง
โดยอาศั ย ดวงดาว กล้ อ งโทรทรรศน์ แ ละทั ศ นู ป กรณ์ ดวง
อาทิตย์ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ ดาราจักรทางช้างเผือก ดารา
จักรและจักรวาล ดาวเทียม ภัยพิบัติจากอวกาศและแนวทาง
ป้องกัน เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
ES 5802 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด (Mushroom Production
Technology) 3 (3-0-6)
ประวัติค วามเป็ นมาของเทคโนโลยีการเพาะเห็ด ประโยชน์
ความส าคั ญ ของเห็ ด ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ชี ว วิ ท ยาของเห็ ด
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเชื้อ
เห็ด และการถ่ายเชื้อเห็ดเพื่อการเพาะปลูกตลอดจนเห็ดที่มี
ความสาคัญเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
PH 5101 กลศาสตร์ (Mechanics) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
PH 5102 แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetism) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
PH 5103 ฟิสิกส์แผนใหม่ (Modern Physics) 3 (3-0-6)
วิชาบังคับพื้นฐาน : PH 1001 และ PH 1003
PH 5104 กลศาสตร์ ค วอนตั ม เบื้ อ งต้ น (Introduction to
Quantum Mechanics) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
หลั ก การเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ทวิ ภ าพของคลื่ น และอนุ ภ าค
แนวความคิ ดพื้ นฐานและสมมุติฐานของกลศาสตร์ค วอนตัม
การสั่นแบบฮาร์มอนิก 1 มิติ สมบัติทั่วไปของโมเมนตัมเชิงมุม
อนุภาคในบ่อศักย์ อะตอมไฮโดรเจน หลักการการประยุกต์ใช้
กลศาสตร์ ค วอนตั ม ในทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม
PH 5105 ทัศนศาสตร์ (Optics) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
PH 5106 สวนศาสตร์ (Acoustics) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
PH 5108 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 1
(Astronomy and Space Technology 1) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
เนื้ อ หา : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ย วกับ เรื่อ งต่ อ ไปนี้ การก าหนด
ตาแหน่ งวัตถุ บนท้ องฟ้า การบอกทิ ศ ทางโดยอาศัย ดวงดาว
ทัศนูปกรณ์และกล้องโทรทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ในช่วงความ
ยาวคลื่น อื่ น ระบบโลก ดวงจัน ทร์ คุ ณ สมบั ติ ข องดาวฤกษ์
เทคโนโลยีอวกาศ
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PH 5106 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 2
(Astronomy and Space Technology 2) 3 (3-0-6)
การกาหนดตาแหน่งของวัตถุท้องฟ้า เครื่องมือทางดาราศาสตร์
กฎการเคลื่ อ นที่ ระบบโลก-ดวงจั น ทร์ ระบบสุ ริ ย ะ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า ความสว่างและสเปกตรัมของดาว อุณหภูมิของ
ดาว โครงสร้างและวิวั ฒ นาการของดาว ดาวแปรแสง การ
เคลื่อนที่ของดาว ดาวคู่ ดาราจักร วัตถุนอกดาราจักรของเรา
เอกภพและจักรวาลวิทยา ยานอวกาศ สถานีอวกาศ เครื่องมือ
ในการสารวจอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์
PH 5201 วิทยาศาสตร์กายภาพและการประยุกต์ 1 (Physical
Science and Applications 1) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์กับการประยุกต์ใช้
เพื่อก่อให้เกิดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ โดยประมวลความรู้ใน
สาขา ฟิ สิ กส์ท างด้าน กลศาสตร์ การสั่น และคลื่ นกล เสีย ง
ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ ฟิสิกส์พลังงานและสาขาวิชา
ทางฟิสิ กส์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจเทคโนโลยี เฉพาะ
บางหั วข้ อ ที่มี ใช้ในปัจ จุบั น และแนวโน้ ม ในอนาคตทางด้า น
การทหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร การคมนาคม
การติดต่อสื่อสาร ระบบการวัดที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ผลกระทบทางเทคโนโลยี เ หล่ า นั้ น ต่ อ สภาวะแวดล้ อ ม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการเลือกสรรเทคโนโลยี
PH 5202 วิทยาศาสตร์กายภาพและการประยุกต์ 2
(Physical Science and Applications 2) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์กับการประยุกต์ใช้
เพื่อก่อให้เกิดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ โดยประมวลความรู้ใน
สาขา ฟิ สิ ก ส์ ท างด้ า น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า แสง ทั ศ นศาสตร์
เลเซอร์ ฟิสิ กส์ แผนใหม่ นิวเคลี ยร์ฟิ สิก ส์และสาขาวิ ช าทาง
ฟิสิกส์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจเทคโนโลยี เฉพาะบาง
หั ว ข้ อ ที่ มี ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ในอนาคตทางด้ า น
การทหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร การคมนาคม
การติดต่อสื่อสาร ระบบการวัดที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ผลกระทบทางเทคโนโลยี เ หล่ า นั้ น ต่ อ สภาวะแวดล้ อ ม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการเลือกสรรเทคโนโลยี
PH 5203 นิวเคลียร์เทคโนโลยี (Nuclear Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
โครงสร้ า งของนิ ว เคลี ย ส ไอโซโทป สารกั ม มั น ตรั ง สี ต าม
ธรรมชาติและกฎการสลายตัว การสลายตัวของรังสีแอลฟา เบ
ตา และแกมมา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เครื่องเร่งอนุภาคนิวตรอน
การวัดรังสี และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ใน
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PH 5109 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 2
(Astronomy and Space Technology 2) 3 (3-0-6)
การศึกษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในเรื่อง กลศาสตร์ท้องฟ้าและการ
ประยุกต์ วงโคจรของดาวเคราะห์ การเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดาราจักรทางช้างเผือก วัตถุนอก
ดาราจั ก ร โปรแกรมส าหรับ งานวิ จั ย ทางด้ า นดาราศาสตร์
ดาวเทียม
PH 5201 ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 (Applied Physics 1) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ส าขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ กั บ การ
ประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ โดยประมวล
ความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ทางด้านกลศาสตร์ การสั่นและคลื่น
กล เสี ยง ความร้อนเทอร์โ มไดนามิก ส์ ฟิ สิกส์พ ลัง งาน และ
สาขาวิชาทางฟิสิกส์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจเทคโนโลยี
เฉพาะบางหั ว ข้ อ ที่ มี ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ในอนาคต
ทางด้ า นการทหาร อุ ต สาหกรรม การแพทย์ การเกษตร
การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร ระบบการวัดที่ใช้ในการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบทางเทคโนโลยีเหล่านั้นต่อสภาวะ
แวดล้อม เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเลือกสรรเทคโนโลยี และ
สามารถประยุกต์ใช้กับการทาโครงงานนักเรียนนายร้อยได้
PH 5202 ฟิสิกส์ประยุกต์ 2 (Applied Physics 2) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ส าขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ กั บ การ
ประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ โดยประมวล
ความรู้ในสาขาวิช าฟิ สิกส์ทางด้านแม่เหล็ กไฟฟ้ า แสง ทัศ น
ศาสตร์ เลเซอร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ และสาขาวิชา
ทางฟิสิกส์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจเทคโนโลยีเฉพาะบาง
หั ว ข้ อ ที่ มี ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ในอนาคตทางด้ า น
การทหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร การคมนาคม
การติดต่อสื่อสาร ระบบการวัดที่ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ผลกระทบทางเทคโนโลยี เ หล่ า นั้ น ต่ อ สภาวะแวดล้ อ ม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การเลือกสรรเทคโนโลยี และสามารถ
ประยุกต์ใช้กับการทาโครงงาน นักเรียนนายร้อยได้
PH 5203 นิวเคลียร์เทคโนโลยี (Nuclear Technology)
3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
โครงสร้ า งของนิ ว เคลี ย ส ไอโซโทป สารกั ม มั น ตรั ง สี ต าม
ธรรมชาติและกฎการสลายตัว การสลายตัวของรังสีแอลฟา เบ
ตา และแกมมา ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เครื่องเร่งอนุภาคและการ
ประยุกต์ใช้ การวัดรังสี ภัยก่อการร้ายจากอาวุธนิวเคลียร์และ
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วงการวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร และ สารกัมมันตรังสี การประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ใน
วงการทหาร
ด้านต่ าง ๆ เช่น อุ ต สาหกรรม การแพทย์ การเกษตร และ
การทหาร
PH 5204 พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
PH 5204 พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
(Nuclear Energy for Country Development) 3 (3-0-6) (Nuclear Energy for Country Development) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
การนาพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในสภาวะปกติ การนาพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในสภาวะปกติ
และสงคราม เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทต่าง ๆ การนา และสงคราม เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทต่าง ๆ การนา
พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ไ ปใช้ ในกิ จ การต่ า ง ๆ เช่ น การทหาร พลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ไ ปใช้ ในกิ จ การต่ า ง ๆ เช่ น การทหาร
การแพทย์ การอุ ต สาห กรรม การเกษ ตรและอาหาร การแพ ทย์ อุ ต สาห กรรม การเกษ ตรแล ะอาห าร นิ ติ
เครื่องประดับ และอัญมณี การพิสูจ น์ศ พ อาวุธนิวเคลียร์กับ วิทยาศาสตร์ อาวุธนิวเคลียร์กับความมั่นคงของประเทศ การ
ความมั่น คงของประเทศ การนาอาวุธนิวเคลียร์ไปใช้ในทาง น าอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ ไ ปใช้ ในทางสั น ติ ผลที่ เ กิ ด จากระเบิ ด
สันติ ผลที่เกิดจากระเบิดนิวเคลียร์ การป้องกันรังสีนิวเคลียร์ นิ ว เคลี ย ร์ การป้ อ งกั น รั ง สี นิ ว เคลี ย ร์ สนธิ สั ญ ญาการห้ า ม
ภัยก่อการร้ายจากอาวุธนิวเคลียร์ สนธิสัญญาการห้ามทดลอง ทดลองอาวุธนิวเคลียร์แบบสมบูรณ์ ภัยก่อการร้ายจากอาวุธ
อาวุธนิวเคลียร์แบบสมบูรณ์
นิวเคลียร์ และสารกัมมันตรังสี
PH 5205 ฟิสิกส์สุขภาพและการป้องกันรังสี
PH 5205 ฟิสิกส์สุขภาพและการป้องกันรังสี
(Health Physics and Radiation Protection) 3 (3-0-6)
(Health Physics and Radiation Protection) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
PH 5207 เลเซอร์เทคโนโลยี (Laser Technology) 3 (3-0-6) PH 5206 เลเซอร์เทคโนโลยี (Laser Technology) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
PH 5210ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจาวัน
PH 5209 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจาวัน
(Electrical and Electronic for Everyday Life) 3 (3-0-6) (Electrical and Electronic for Everyday Life) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
PH 5206 ฟิสิกส์พลังงาน (Energy Physics) 3 (2-2-5)
PH 5210 ฟิสิกส์พลังงาน (Energy Physics) 3 (3-0-6)
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 และ PH 1003
PH 5209 ประวัติวิทยาศาสตร์ (History of Science)
TS 5103 ประวัติวิทยาศาสตร์ (History of Science)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
วิวัฒ นาการทางความคิดของมนุษ ย์ จ ากสมัยโบราณมาสู่ยุ ค วิวัฒ นาการทางความคิดของมนุษ ย์ จ ากสมัยโบราณมาสู่ยุ ค
ปัจ จุบั น วิธีการแสวงหาความรู้ แนวทางพัฒ นา การค้นคว้า ปัจ จุ บัน วิธีก ารแสวงหาความรู้แนวทางพั ฒ นา การค้น คว้ า
และการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ที่สาคัญของนักวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ที่สาคัญของนักวิทยาศาสตร์
คนส าคัญ ในยุค ต่ าง ๆ เช่น ทางดาราศาสตร์ ฟิ สิก ส์ เคมี คนสาคัญในยุคต่าง ๆ เช่น ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ชี ว วิ ท ยา ไปสู่ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามก้ า วหน้ า ของการ ไปสู่การประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าของการค้นคว้าวิจัยใหม่ ๆ
ค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ในระยะ 10 ทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาจนถึง
ปี ที่ ผ่ า นมาจนถึ ง ปั จ จุ บั น การอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ของ ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ปั ญ หาที่ เกิ ด จากการใช้
อย่างไม่ถูกต้อง จริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์ในการพัฒนา เทคโนโลยีอย่างไม่ถูกต้อง จริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์ในการ
สังคมมนุษย์
พัฒนาสังคมมนุษย์
2.5 กลุ่มวิชาทหาร
2.5 กลุ่มวิชาทหาร
MS 1001 กองทัพบกและเหล่าทหาร (Organization Royal MS 1001 วิชาทหาร 1 ( Military Science 1 ) 3 (2-2-5)
Thai Army and Branch of Service) 1 (1-0-2)
กองทัพบกและเหล่าทหาร
ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดส่วนราชการ และเหล่า
( Organization of the Royal Thai Army and Army
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ทหารของกองทัพบก บทบาท และพันธกิจของเหล่าทหารของ Branches )
กองทัพบก ทั้งในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงทีต่ ั้งของ
ศึกษาเกีย่ วกับภารกิจ การจัดส่วนราชการ และเหล่าทหาร
หน่วยทหาร และความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหารของกองทัพบก ของกองทัพบก บทบาทและพันธกิจของเหล่าทหารของ
กองทัพบก ทั้งในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงที่ตั้งของ
หน่วยทหาร และความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหารของกองทัพบก
การติดต่อสื่อสาร ( Communications )
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องต้นของการติดต่อสื่อสาร การ
ปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การรักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร
ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์ หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การ
สื่อสารประเภทสาย การสื่อสารประเภทวิทยุ
ช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทาลาย ( Sapper ,
Explosives and Demolitions )
ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ ป้อมสนาม การเลือกที่
มั่นและที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต คู การสร้างคู
และการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร้างเครื่องกีด
ขวางต่อต้านบุคคล เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพราง
บุคคล ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ตั้ง
กองบัญชาการและตาบลส่งกาลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิด
ทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะและการทางานของ
ทุ่นระเบิดและกับระเบิดการติดตั้งและการรื้อถอนกับระเบิด
การตรวจค้นและการรื้อถอนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิดและการ
ผ่านสนามทุ่นระบิด
อาวุธประจากาย ( Individual Weapon System )
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีด
ความสามารถ ขี ป นวิ ธี ระบบการท างานและการใช้ ง าน
ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติ
บารุง การแก้ไขเหตุติดขัด การใช้ศูนย์ การเล็ง การลั่นไก การ
บรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การตั้ง ศูนย์รบ ท่ายิง
ของอาวุธประจากายและอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษ และ
การยิงปืนด้วยกระสุนจริง
ฝึ ก และศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะและส่ ว นส าคั ญ ขี ด
ความสามารถและการใช้ ลักษณะในการทางานของลูกระเบิด
ขว้างและพลุสัญญาณ หลักพื้นฐานการฝึกการขว้างลูกระเบิด
ขว้าง
การปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร
( Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and
Military Hygiene )
ศึก ษาเกี่ ยวกับ สุ ข ศาสตร์ ท หารที่ จ าเป็ น ส าหรับ การใช้
ชีวิต ประจ าวัน และในสนามรบ อย่ างปลอดภัย จากเชื้ อ โรค
อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่าง ๆ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือ
เบื้องต้นให้กับตนเองและเพื่อนทหารที่อยู่ในสนามรบได้
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MS 1002 อาวุธประจากาย (Infantryman Weapons)
2 (2-1-5)
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีด
ความสามารถ ขี ป นวิ ธี ระบบการท างานและการใช้ ง าน
ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติ
บารุง การแก้ไขเหตุติดขัด การใช้ศูนย์ การเล็ง การลั่นไก การ
บรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การตั้ง ศูนย์รบ ท่ายิง
ของอาวุธประจากายและอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษ และ
การยิงปืนด้วยกระสุนจริง
ฝึก และศึ ก ษาเกี่ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะและส่ ว นส าคั ญ ขี ด
ความสามารถและการใช้ ลักษณะในการทางานของลูกระเบิด
ขว้างและพลุสัญญาณ หลักพื้นฐานการฝึกการขว้างลูกระเบิด
ขว้าง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (5ปี)
MS 1002 วิชาทหาร 2 ( Military Science 2 3 (2-2-5)
การข่าวเบื้องต้น ( Basic Military Intelligence )
ศึกษาเกี่ ยวกั บ การรั กษาความปลอดภั ยแห่ งชาติ การ
รัก ษาความลั บของทางราชการ การรั กษาความปลอดภั ย
เกี่ ย วกั บ บุ ค คล เอกสาร สถานที่ การปฏิ บั ติ เมื่ อเกิ ดการ
ละเมิดการรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการดาเนินการรับ-ส่งข่าว
แผนที่ ( Land Navigation )
ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ในแผนที่ ระบบกริ ด ทางทหาร และวิ ธี ก ารอ่ า นค่ า พิ กั ด
สัญ ลั กษณ์ ท างทหาร ความสูง และทรวดทรง การกะระยะ
ทิ ศ ทาง มุ ม ภาค การฝึ ก วิ เคราะห์ ภู มิ ป ระเทศบนแผนที่
ประกอบภู มิ ป ระเทศจริ ง เข็ ม ทิ ศ เลนเซติ ก และการใช้ ง าน
ประกอบแผนที่ การเดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบต่าง ๆ การ
ใช้ แ ผนที่ แ ละเข็ ม ทิ ศ ประกอบภู มิ ป ระเทศ การเดิ น แผนที่
ประกอบภู มิป ระเทศ การก าหนดจุด ที่ อยู่ ของตนเองและที่
หมาย เครื่องหมายทางทหาร แผ่นบริวาร การศึกษาเครื่องมือ
ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการหาพิกัดด้วยดาวเทียม
บุ ค คลท าการรบและการฝึ ก ทางยุ ท ธวิ ธี ( Soldier
Combat Skills and Tactics )
ฝึกและศึ กษาเกี่ยวกั บการเคลื่อ นที่ การพรางและการ
สร้ า งที่ มั่ น รบ การรายงานข่ า วสารและการจ าแนกอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก บุ ค คลท าการรบในเวลา
กลางวันและกลางคืน การฝึกบุคคลเบื้องต้นทางยุทธวิธี หน้าที่
เฉพาะทางเทคนิค
สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
( Chemical , Biological , Radiological , and
Nuclear (CBRN) Warfare )
ศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางด้าน เคมี
ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ( คชรน.) มีความรู้ในด้านการป้องกันทาง
การแพทย์ การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน. และ อาวุธเพลิง
MS 2003 การปฏิบัติการของทหารช่าง (Engineer
MS 2003 วิชาทหาร 3 ( Military Science 3 ) 3 (2-2-5)
Operations) 1 (1-0-2)
อาวุธประจาหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติทหารช่างของกองทัพบกไทย
( Unit Weapon Systems and Fire Control )
ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถของหน่วยทหารช่างในระดับ
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีด
ต่างๆ ของกองทัพบก หลักการสนับสนุนการรบของทหารช่าง ความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการทางานและการใช้งาน
ในการสนับสนุนการรบด้วยวิธีรุก รับ ร่นถอย และการสนับสนุน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การ
การรบในกรณีที่ทหารช่างต้องจัดกาลังเข้าทาการรบอย่างทหาร ปรนนิบัติบารุง การแก้ไขเหตุติดขัด การฝึกใช้กล้องเล็งและ
ราบ
เครื่องเล็ง การฝึกหน้าที่พลประจาปืนและพลประจาเครื่องยิง
ของอาวุธประจาหน่วย และอาวุธต่อสู้รถถัง
ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
( Field Artillery and Air Defense Artillery )
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ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารปืนใหญ่
คุณลักษณะของทหารปืนใหญ่สนาม การจัดหน่วยทหารปืนใหญ่
ในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่สนาม
การจัดทหารปืนใหญ่สนามเข้าทาการรบ การบังคับบัญชาและ
การควบคุม การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่และศัพท์ที่ใช้ใน
ส่วนยิง
ภารกิจและการจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
ของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับบัญชาของหน่วยทหาร
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศของ
ประเทศไทย ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองพันทหารปืน
ใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ
ยานของกองทัพบกไทย ระบบเรดาห์ในการป้องกันภัยทาง
อากาศของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และอาวุธนา
วิถีต่อสู้อากาศยาน
MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Squad
MS 2004 วิชาทหาร 4 ( Military Science 4 ) 3 (2-2-5)
Tactics) 3 (2-2-5)
ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ( Infantry Rifle Squad Tactics )
ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล่าทหารราบ
ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล่าทหารราบ
ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบการนาหน่วยและการ
ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบการนาหน่วยและการ
ออกคาสั่งในระดับหมู่ปืนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ
ออกคาสั่งในระดับหมู่ปืนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ
(OCOKA) และแง่คิดทางทหาร (METT-T) การฝึกทาการรบ (OCOKA) และแง่คิดทางทหาร (METT-T) การฝึกทาการรบ
หมู่และหมวดปืนเล็กในการรบขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงาน
หมู่และหมวดปืนเล็กในการรบขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์
ร่วมกับเฮลิคอปเตอร์
ทหารม้าและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ (Cavalry and Weapon
Systems Employment)
ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาท ภารกิจ การแบ่งประเภท คุณลักษณะ
ขีดความสามารถ และหลักนิยมของเหล่าทหารม้า การจัดกอง
พลทหารม้า กรมทหารม้ามาตรฐาน กองพันทหารม้ารถถัง กอง
พันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารม้าลาดตระเวน
รวมทั้ง ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีดความสามารถของยานรบ
ในเหล่าทหารม้า การขี่ม้าเบื้องต้น หลักยิงและตรวจการณ์ พล
ประจารถถัง และอาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง
MS 3005 ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด
MS 3005 วิชาทหาร 5 ( Military Science 5 ) 3 (2-2-5)
(Calvary Platoon Tactics) 1 (1-1-3)
ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ( Infantry Rifle
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวด Platoon Tactics )
ทหารม้า ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง, หมวด
ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหน่วยของหมวดปืนเล็ก
ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารม้าลาดตระเวน ใน และ หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๖๐ มิลลิเมตร ในกรอบ
การเข้าตี ตั้งรับ และร่นถอย ยุทธวิธีของหมวดทหารม้า
ของกองร้อยอาวุธเบา ระเบียบการนาหน่วยและคาสั่งยุทธการ
ลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป้องกัน
ระดับหมวดปืนเล็ก การแก้ไขปัญหาในภูมิประเทศจาลอง การ
และเฝ้าตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ
รบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ การรบด้วยวิธีร่นถอย ทหาร
( มี ย้ายเข้าไปอยู่ใน MS 3006 )
ราบยานเกราะ การปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ การ
ลาดตระเวน
ประวัติศาสตร์การสงครามสากล (Tnternational
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MS 3006 การสื่อสารทางยุทธวิธี (Tactical
Communications) 1 (1-0-2)
ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด และความรับผิดชอบของ
ทหารสื่อสารกองพล การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของทหาร
สื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนทางการ
สื่อสาร

2.6 กลุ่มวิชาการฝึกภาคสนาม (ไม่คิดหน่วยกิต)
การฝึกภาคสนาม 1
การฝึกสุขศาสตร์ทหาร 1 สัปดาห์
การฝึกการป้องกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 1 สัปดาห์
การฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น 1 สัปดาห์
การฝึกป้อมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง และวัตถุระเบิด
และการทาลาย 2 สัปดาห์
การฝึกยิงอาวุธประจากาย 3 สัปดาห์
การฝึกบุคคลทาการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน 4 สัปดาห์
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History of the Military Art )
ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล พระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช แม่ทัพฮันนิบาล แม่ทัพจูเลียสซีซ่าร์
จักรพรรดิเจงกิสข่าน พระเจ้าเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโป
เลียนโปนาปาร์ด สงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒
สงครามเกาหลี สงครามอ่าวเปอร์เซีย การปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ
MS 3006 วิชาทหาร 6 ( Military Science 6 ) 3 (2-2-5)
ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ( Cavalry Platoon
Tactics )
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การปฏิ บั ติ ท างยุท ธวิ ธีในระดั บ
หมวดทหารม้า ทั้ง ๓ ประเภท ได้แก่ ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง ,
หมวดทหารม้ า บรรทุ ก ยานเกราะ และหมวดทหารม้ า
ลาดตระเวน ในการเข้าตี ตั้งรับ และร่นถอย ยุทธวิธีของหมวด
ทหารม้ าลาดตระเวน ในการปฏิบั ติภารกิจ ลาดตระเวน ระวัง
ป้องกัน และเฝ้าตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ
ภูมิศาสตร์ทหาร ( Military Geography )
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณ ะภู มิ ป ระเทศ ลั ก ษณะทาง
ธรรมชาติ ซึ่ ง จะมี ผ ลกระทบต่ อ การปฏิ บั ติ ก ารทางทหาร
รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนในพื้นที่ของแต่ละกองทัพภาค และ
ช่องทางที่สาคัญตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประวัติศาสตร์การสงครามไทย ( Thai History of the
Military Art )
ศึ ก ษ าเกี่ ย วกั บ ความเป็ น มาของชนชาติ ไ ทยและ
การทหารยุคต่างๆ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของไทยสมัยสุโขทัย
ถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ หลั ก การจั ด ทั พ วิ วั ฒ นาการทหาร
ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย หลักการรบ ตาราพิชัยสงคราม
และการสงครามครั้ ง ส าคั ญ ๆ ของไทย การเสี ย ดิ น แดน
ประวัติบุคคลสาคัญ แม่ทัพนายกอง การดาเนินกลยุทธ กลศึก
บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม การพัฒนายุทธวิธี
และอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนแนวความคิดในการทาสงคราม
ของนักรบในอดีต
2.6 กลุ่มวิชาการฝึกภาคสนาม (ไม่คิดหน่วยกิต)
การฝึกภาคสนาม 1 ( Field Training 1 )
การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร ( TCCC
and Military Hygiene Training ) 1 สัปดาห์
การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ( CBRN
warfare Training ) 1 สัปดาห์
การฝึกการติดต่อสื่อสาร ( Communications Training )
1 สัปดาห์
การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทาลาย ( Sapper ,
Explosives and Demolition Training ) 2 สัปดาห์
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การฝึกภาคสนาม 2
การฝึกขับรถยนต์ทหาร 1 สัปดาห์
การฝึกยิงอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ 2
สัปดาห์
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ 3 สัปดาห์
การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า 1 สัปดาห์
การฝึกปืนใหญ่สนาม และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 3 สัปดาห์

การฝึกภาคสนาม 5
การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก 3 สัปดาห์
การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด 1 สัปดาห์
การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 1 สัปดาห์
การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกบรรจุรับ 4
สัปดาห์
การฝึกเตรียมความพร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2 สัปดาห์
การฝึกเตรียมเป็นผู้ฝึกทหารใหม่ 1 สัปดาห์
การฝึกศึกษาอื่น ๆ ที่เหมาะสม
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การฝึกยิงอาวุธประจากาย ( Individual Weapon
System Training ) 2 สัปดาห์
การฝึกบุคคลทาการรบและการฝึกทางยุทธวิธี ( Soldier
Combat Skills and Tactics Training ) 3 สัปดาห์
การฝึกภาคสนาม 2 ( Field Training 2 )
การฝึกยิงอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์
( Unit Weapon Systems and Fire Control Training )
2 สัปดาห์
การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ( Infantry Rifle
Squad Tactics ) 4 สัปดาห์
การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า (
Cavalry Weapon Systems Training ) 1 สัปดาห์
การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ( Field
Artillery and Air Defense Artillery Training ) 2 สัปดาห์
การฝึกขับรถยนต์ทหาร ( Military Vehicles Training )
1 สัปดาห์
การฝึกภาคสนาม 5 ( Field Training 5 )
การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด ( Close
Quarters Combat Training ) 1 สัปดาห์
การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ ( Task Force
Operation Training ) 1 สัปดาห์
การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ( Small Unit Tactics )
2 สัปดาห์
การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหาร ( Cadet Troop
Leader Training in Army Units ) 4 สัปดาห์

ผนวก ฉ
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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Curriculum Vitae
1. ชื่อ

พ.อ.หญิง ผศ. กฤตยาภรณ์ เจริญผล
Col. Asst. Prof. Krittayaporn Charoenpol
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สถำนที่ทำงำนปัจจุบัน กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ต.พรหมณี อ.เมือง นครนายก 26001
โทรศัพท์ 084-1474884
E-mail Address: krittaya_porn@hotmail.com, krittayaporn.f@gmail.com
หมำยเลขประจำตัวประชำชน (ID. Card) 3-7099-00370-46-3
2. คุณวุฒิ
2.1 ระดับปริญญำตรี
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ
2.2 ระดับปริญญำโท
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ
2.3 ระดับปริญญำเอก
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่จบ 2543

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่จบ 2546

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปฐพีวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่จบ 2556

3. กำรสอน
3.1 ภำระกำรสอน
ระดับปริญญำตรี
9-12 ช.ม. / สัปดำห์
3.2 ประสบกำรณ์กำรสอน
ระดับปริญญำตรี
16
ปี
วิชำสอน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการทหาร
ทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ธรณีและปฐพีวิทยา
โครงงาน 1
โครงงาน 2
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4. ผลงำนวิชำกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำล่ำสุด
4.1 การศึกษาธรณีสัณฐานวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณปราสาท
พระวิหาร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2560.
4.2 ผู้ เขี ย นร่ ว ม. ต าราคู่ มื อ การใช้ ง านระบบภู มิ ส ารสนเทศทางการทหารด้ ว ยโปรแกรม ArcGIS.
กรุงเทพฯ: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศร่วมกับกองทัพบก, 2560.
5. ผลงำนตีพิมพ์ (ล่ำสุด 5 ปีย้อนหลัง)
พ.ท.หญิง ผศ. กฤตยาภรณ์ เจริญผล, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงใช้
ประโยชน์ที่ดิน บริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา, วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 15
(2560) Vol.15 pp : 121-144

ลงชื่อ พ.อ.หญิง ผศ. กฤตยาภรณ์ เจริญผล
(กฤตยาภรณ์ เจริญผล)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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Curriculum Vitae
1. ชื่อ

พ.ท.ผศ.กิตติภพ พรหมดี
Lt.Col. Asst. Prof. Kittiphop Promdee
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สถำนที่ทำงำนปัจจุบัน กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ต.พรหมณี อ.เมือง นครนายก 26001 โทรศัพท์ 094-669-6289
E-mail Address: nuumensci@gmail.com, nuumensci@yahoo.com
หมำยเลขประจำตัวประชำชน (ID. Card) 3-3301-01588-37-4
2. คุณวุฒิ
2.1 ระดับปริญญำตรี
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ
2.2 ระดับปริญญำโท
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ
2.3 ระดับปริญญำเอก
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปฐพีศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่จบ 2540

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่จบ 2547

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ 2556

3. กำรสอน
3.1 ภำระกำรสอน
ระดับปริญญำตรี
9
3.2 ประสบกำรณ์กำรสอน
ระดับปริญญำตรี
12
วิชำสอน
เทคโนโลยีพื้นฐาน 1
ธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ
ทรัพยากรที่ดินและการใช้ประโยชน์
โครงงาน 1, 2

ช.ม. / สัปดำห์
ปี

4. ผลงำนวิชำกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำล่ำสุด
4.1 การศึกษาและพัฒนาถ่านกัมมันต์และวัสดุอินทรีย์และวัสดุอนินทรีย์เพื่อเป็นวัสดุเคลือบผิว
4.2 การแปรรูปชีวมวลให้เป็นพลังงานทดแทนในรูปเชื้อเพลิงเหลวและเชื่อเพลิงอัดแท่ง
4.3 การศึกษาด้านแร่อุตสาหกรรมและธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
4.4 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงดานบรรยากาศโดยใชระบบ
นาทางดวยดาวเทียม บริเวณพื้นที่ทวีปแอนตาร์กติกา (Antarctica)
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4.5 การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการติดตามตรวจสอบอุตสาหกรรมด้านพลังงาน
5. ผลงำนตีพิมพ์ (ล่ำสุด 5 ปีย้อนหลัง)
5.1 K. Promdee, D. Phihusut, A. Monthienvichienchai, Y. Tongaram and P. Khongsuk.
Conversion of Hydrilla verticillata to bio-oil and charcoal using a continuous pyrolysis
reactor. Biofuel. April, 2018, pp : 1 – 8.
5.2 K. Promdee, A. Monthienvichienchai, T. Panbamrungkij. An Overview of Coal
Energy Sources and Supply in Thailand. Petroleum and Coal. Vol 60. Issue 1, 2018, pp :
852 – 871.
5.3 K. Promdee, J. Chanvidhwatanakit, S. Satitkune, C. Boonmee, T. Kawichai,
S. Jarernprasert and T. Vitidsant. Characterization of Carbon Materials and Differences
from Activated Carbon Particle (ACP) and Coal Briquettes Product (CBP) Derived from
Coconut Shell via Rotary Kiln. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol 75, Aug,
2017, pp : 1175 – 1186.
5.4 W. Makvisai, K. Promdee, H. Tanatavikorn, and T. Vitidsant. Catalytic Cracking of
Used Lubricating Oil over Fe/Al2O3 and Fe/SiO2-Al2O3. Petroleum and Coal. Vol 58. Issue
1, 2016, pp : 83 – 94.
5.5 S. Satitkune, N. Monarumit, C. Boonmee, A. Phlayrahan, K. Promdee, and K. Wonin. Combination of FTIR and SEM for Identifying Freshwater-Cultured Pearls from
Different Quality. Optics and Spectroscopy. Vol 120, Issue 3, 2016, pp : 500 – 504.
5.6 N. Monarumit, N. Noirawee, A. Phlayrahan, K. Promdee, K. Won-in, and S.
Satitkune. Structural Analysis of Freshwater-Cultured Pearls from Different Luster using
EXAFS Technique. Journal of Applied Spectroscopy. Vol 83, Issue 2, 2016, pp : 298 – 301.
5.7 N. Monarumit, N. Noirawee, A. Phlayrahan, K. Promdee, K. Won-in, and S.
Satitkune. Identification of High-Luster and Lusterless Freshwater-Cultured Pearls by XRay Absorption Spectroscopy. Journal of Applied Spectroscopy. Vol 82, Issue 4, 2015, pp :
677 – 680.

ลงชื่อ

พ.ท.กิตติภพ พรหมดี
(กิตติภพ พรหมดี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ฉ-6
Curriculum Vitae
1. ชื่อ

พ.ท.หญิง ผศ. พนมวรรณ ปานสีทา
Lt.Col. Asst. Prof. Panomwan Panseeta
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สถำนที่ทำงำนปัจจุบัน กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ต.พรหมณี อ.เมือง จ. นครนายก 26001
โทรศัพท์ 062-6466982
E-mail Address: ppanseeta@gmail.com
หมำยเลขประจำตัวประชำชน (ID. Card) 3-6103-00153-24-3
2. คุณวุฒิ
2.1 ระดับปริญญำตรี
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ
2.2 ระดับปริญญำโท
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ
2.3 ระดับปริญญำเอก
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ

การศึกษาบัณฑิต
เคมี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบ 2544

การศึกษามหาบัณฑิต
เคมี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่จบ 2547

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
เคมีประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่จบ 2553

3. กำรสอน
3.1 ภำระกำรสอน
ระดับปริญญำตรี
3.2 ประสบกำรณ์กำรสอน
ระดับปริญญำตรี
วิชำสอน
เคมีวัตถุระเบิด
อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
เคมีประยุกต์ 2
เคมีประยุกต์ 1
เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
โครงงาน 1,2

8-10 ช.ม. / สัปดำห์
10
ปี

4. ผลงำนวิชำกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำล่ำสุด
4.1 การตรวจวัดการเกิดสีของยูเรียไนเตรตและแอมโมเนียมไนเตรตที่ใช้ในวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง
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5. ผลงำนตีพิมพ์ (ล่ำสุด 5 ปีย้อนหลัง)
5.1 Natthakaln Lomchoey, Panomwan Panseeta, Pornthip Boonsri, Nuttapon
Apiratikul, Samran Prabpai, Palangpon Kongsaeree and Sunit Suksamrarn. New bioactive
cyclopeptide alkaloids with rare terminal unit from the root bark of Ziziphus cambodiana.
RSC Advances, vol. 8, pp. 18204–18215, 2018.
5.2 เรืองศักดิ์ อยู่ชา, พนมวรรณ ปานสีทา, เพ็ญ ธนา สมานพันธุ์ และ มงคล สุขวัฒ นาสินิทธิ์. การ
ประยุกต์ใช้สารที่มีคุณสมบัติการวาวแสงในการตรวจหาวัตถุระเบิดทีเ อ็นที. วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า, ปีที่ 17 พ.ศ. 2562
ลงชื่อ พ.ท.หญิง ผศ. พนมวรรณ ปานสีทา
(พนมวรรณ ปานสีทา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ฉ-8
Curriculum Vitae
1. ชื่อ

พ.ต. เปนไท ปิ่นม่วง
Maj. Phenthai Phinmuang
ตำแหน่ง
อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สถำนที่ทำงำนปัจจุบัน กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ต.พรหมณี อ.เมือง จ. นครนายก 26001
โทรศัพท์ 095-8926289
E-mail Address: phenthai11@hotmail.com
หมำยเลขประจำตัวประชำชน (ID. Card) 3-6501-00381-03-0
2. คุณวุฒิ
2.1 ระดับปริญญำตรี
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ
2.2 ระดับปริญญำโท
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่จบ 2543

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ฟิสิกส์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่จบ 2547

3. กำรสอน
3.1 ภำระกำรสอน
ระดับปริญญำตรี
15-20 ช.ม. / สัปดำห์
3.2 ประสบกำรณ์กำรสอน
ระดับปริญญำตรี
11
ปี
วิชำสอน
ฟิสิกส์ทั่วไป 1
ฟิสิกส์ทั่วไป 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศเบื้องต้น
ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 1
ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 2
ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 3
สัมมนา 1
โครงงาน 1
โครงงาน 2
4. ผลงำนวิชำกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำล่ำสุด
การศึกษาตัวตรวจวัดความชื้นขนาดเล็กบนพื้นฐานโครงสร้างของแผ่นโลหะไททาเนียมไดออกไซด์ ด้วย
การผ่านกระบวนการระเหยของลาอิเล็กตรอนโดยการใช้นาโนเทคโนโลยี
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5. ผลงำนตีพิมพ์ (ล่ำสุด 5 ปีย้อนหลัง)
พ.ต. เปนไท ปิ่นม่วง, การศึกษาตัวตรวจวัดความชื้นขนาดเล็กบนพื้นฐานโครงสร้างของแผ่นโลหะ
ไททาเนียมไดออกไซด์ ด้วยการผ่านกระบวนการระเหยของลาอิเล็กตรอนโดยการใช้นาโนเทคโนโลยี, โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561, pp: 1-10

ลงชื่อ พ.ต. เปนไท ปิ่นม่วง
(เปนไท ปิ่นม่วง)
อาจารย์กองวิชาฟิสิกส์
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ฉ - 10
Curriculum Vitae
1. ชื่อ

พ.ต.หญิง ปวีณา วัดบัว
Maj. Paweena Wadbua
ตำแหน่ง
อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สถำนที่ทำงำนปัจจุบัน กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ต.พรหมณี อ.เมือง จ. นครนายก 26001
โทรศัพท์ 094-2893923
E-mail Address: paweena.wa@crma.ac.th
หมำยเลขประจำตัวประชำชน (ID. Card) 3-3001-01098-15-6
2. คุณวุฒิ
2.1 ระดับปริญญำตรี
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ
2.2 ระดับปริญญำโท
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ
2.3 ระดับปริญญำเอก
ชื่อปริญญำ
สำขำวิชำ
สถำนที่ศึกษำ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่จบ 2549

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่จบ 2551

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่จบ 2554

3. กำรสอน
3.1 ภำระกำรสอน
ระดับปริญญำตรี
3.2 ประสบกำรณ์กำรสอน ระดับปริญญำตรี
วิชำสอน
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
เคมีประยุกต์ 1
เคมีประยุกต์ 2
อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ
เคมีในชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยีชีวภาพ
สัมมนา
โครงงาน 1, 2

9
8

ช.ม. / สัปดำห์
ปี
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4. ผลงำนวิชำกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำล่ำสุด
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเท้าเหม็นของสารสกัดหยาบ
จากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พ.ศ. 2558.
5. ผลงำนตีพิมพ์ (ล่ำสุด 5 ปีย้อนหลัง)
ร.อ.หญิ ง ปวี ณา วัดบั ว, นนร. คุณานนท์ อั้นเต้ ง, นนร. ณั ฐวุฒิ วงษ์ วิ ชา, นนร.ธนพล วัฒนาธร, นนร.
อภิ รักษ์ อินทชิต, นนร.นิจิโรจน์ จรัสบวรพันธ์. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรที่พบ
บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า, วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปีที่ 14 (2559): 131-143.

ลงชื่อ พ.ต.หญิง ปวีณา วัดบัว
(ปวีณา วัดบัว)
อาจารย์กองวิชาเคมี
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

