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 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ส่วนการศึกษา กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
 ชื่อภาษาอังกฤษ      Bachelor of Engineering Program in Electrical 

Communication Engineering 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
ชื่อย่อภาษาไทย      วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Electrical Communication 

Engineering) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.Eng. (Electrical Communication Engineering) 
 

3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรที่มุ ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารให้แก่
นักเรียนนายร้อยโดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้หลักการพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์  และ
ระบบสื่อสารของทั้งทางทหารและพลเรือนที่ใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน ตลอดจนสามารถน าความรู้ทางดา้น
เทคโนโลยีการสื่อสารและด้านอื่นที่เกี ่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในกิจการทางทหารหรืออื่น ๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  176 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในสังกัดเหล่า ทบ. และ
ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหารระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/มติเห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 ได้รับการรับรองจาก สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อ 5 มิ.ย. 2562 
 6.2 ได้รับการรับรองจาก สภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม ในการประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อ 19 มิ.ย. 2562 
 6.3 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 6.4  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2565 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1  นายทหารสัญญาบัตรซึ่งเป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสารและสามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและน าหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้ 
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 8.2  วิศวกรควบคุมทางด้านไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม หรือวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถ
ออกแบบ ควบคุมและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร และ
เครือข่ายโทรคมนาคม 
 8.3  นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมระบบ 
หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานทดแทน เป็นต้น 
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9. ช่ือนามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวชิาเอก สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 

1 พ.อ.นราเทพ พฤกษหิรัญ 
3-8099-00652-85-9 

  

รศ. Dipl.-Ing. 
 

Dr.-Ing. 

Information Engineering Electrical  
 
Engineering and Information Technology 
 

University of the German Federal Armed 
Forces, Munich, Germany  
Chemnitz University of Technology, 
Chemnitz, Germany 

2546 
 

2556 

2 พ.อ.วิวัต เรืองม ี
3-9307-00106-69-0 
 

อจ. B.S. 
M.E. 
Ph.D. 

Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Information and Computer Science 

Virginia Military Institute, U.S.A.  
Cornell University, U.S.A.  
University of California at Irvine, U.S.A. 

2539 
2541 
2554 

3 พ.ท.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข 
3-4090-01010-20-0 

อจ. วศ.บ. 
วศ.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2542 
2547 

4 พ.ท.กนก เจริญชัยประกิจ 
1-7399-00047-72-1 

ผศ. วศ.บ. 
M.S. 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
Electrical Engineering 

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
University of New Haven, U.S.A. 

2550 
2554 

5 ร.อ.ชนะ จันทร์อิ่ม 
1-5399-00238-12-9 

อจ. วศ.บ. 
M.S. 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
Electrical Engineering 

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
University of New Haven, U.S.A. 

2556 
2561 

หมายเหตุ  Dipl. (Diplom) หมายถึง หลักสูตรปรญิญาตรีควบปรญิญาโท 

 



 5  
  

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ าเภอเมือง 
นครนายก 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที ่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตรขึ้นอยู่กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กล่าวถึง

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก รวมถึงความก้าวหน้า  

อย่างรวดเร็วของความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี

วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาสและ  

ภัยคุกคาม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดย

จะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึง  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

กระทรวงศึกษาธ ิการ และแผนกลยุทธ ์โรงเร ียนนายร ้อยพระจุลจอมเกล ้า และสภาคณบดี

วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งต้องใช้บุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้า

สื่อสารที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก อันสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  ที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุซึ ่งเป็นทั้งโอกาสและคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้น  

ในการขยายตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์

พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการน าเทคโนโลยี

มาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพิ ่ม ซึ ่งจะเป็นสินทรัพย์  

ทางปัญญาท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกัน การแพร่ขยายของเทคโนโลยีท าให้

การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น ตลอดจน

ปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ 

จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องแก่กลุ่มวัยก าลังศึกษา 
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วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารเป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขึ้นตอนที่
ต้องใช้ความรอบรู้ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอน สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และ
ด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางทหารและความม่ันคง  
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่  

ที่ไม่อาจระบุฝ่ายตรงข้ามได้อย่างชัดเจน มีการบูรณาการขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หลักนิยมใน  
การปฏิบัติ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการก่อ 
การร้าย หรือการก่อความไม่สงบได้ การรักษาความมั่นคงในยุคปัจจุบันจึงให้ความส าคัญกับปฏิบัติการ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network-Centric Operation) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึง
จ าเป็นต้องผลิตนักเรียนนายร้อยให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับปฏิบัติการลักษณะเช่นนี้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื ่อสาร เช่น ด้านหลักการสื ่อสาร การท างานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ เป็นต้น 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของโรงเรียน   

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้า
มามีบทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงส่งเสริมให้การผลิต
บุคลากรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  
มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางธุรกิจ สามารถน าหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาสม เข้ามาใช้ให้เห็น  
ข้อได้เปรียบหรือเครื่องมือที่จะให้ความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลก ากับให้องค์กรสามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ เพ่ือประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจ 
และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ เน้น

เป็นสถาบันการเรียนรู้พลวัตรระดับแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐาน

คุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม  

อีกท้ังยังเป็นภาระหนึ่งของพันธกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีไว้ดังนี้ 
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 12.2.1  ผลิตนายทหารสัญญาบัตรและพัฒนาบุคลากร 
 12.2.2  ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้และนวัตกรรม 
 12.2.3  บริการวิชาการแก่สังคม 
 12.2.4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
13. ความสัมพันธ์กับกองวิชาอื่นที่เปิดสอนในส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยกองวิชาอื่น 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ : ด าเนินการสอนโดยกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

− ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles of Jurisprudence) 
− หลักรัฐศาสตร์  (Principles of Political Science) 
− กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จ าเป็นในการรับราชการทหาร 
 (Military Law and Essential Law in Military Service)  

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ : ด าเนินการสอนโดยกองวิชาประวัติศาสตร์ 
− ไทยศึกษา (Thai Studies)                                 
− ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)  

 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ : ด าเนินการสอนโดยกองวิชาอักษรศาสตร์ 
− ภาษาไทย 1-2 (Thai 1-2)     
− ภาษาอังกฤษ 1-9 (English 1-9)    

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ : ด าเนินการสอนโดยกองวิชาฟิสิกส์ 
− เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (Technology in Everyday Life) 

 กลุ่มวิชาพลศึกษา : ด าเนินการสอนโดยกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 
− พลศึกษา 1-9 (Physical Education 1-9)  

 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า : ด าเนินการสอนโดยกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 
− จิตวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Psychology) 
− จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) 
− การน าทหาร (Military Leadership) 
− จิตวิทยาการปกครองทางทหาร (Military Psychology in Administration) 
− ครูทหาร (Military Instructor) 
− จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology) 

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ : ด าเนินการสอนโดยกองวิชาคณิตศาสตร์ 
− แคลคูลัส 1 (Calculus 1)  
− แคลคูลัส 2 (Calculus 2)  
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− แคลคูลัส 3 (Calculus 3) 
− การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ : ด าเนินการสอนโดยกองวิชาฟิสิกส์และกองวิชาเคมี 
− เคมีทั่วไป (General Chemistry)  
− ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 
− ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)  
− ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory 1) 
− ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2)    
− ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory 2) 

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ : ด าเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
− วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา : ด าเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมโยธา 
− การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : ด าเนินการสอนโดยกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
− พ้ืนฐานกลศาสตร์วิศวกรรม (Fundamental of Engineering Mechanics) 

 กลุ่มวิชาทหาร : ด าเนินการสอนโดยส่วนวิชาทหาร 
− วิชาทหาร 1 (Military Science 1) 
− วิชาทหาร 2 (Military Science 2) 
− วิชาทหาร 3 (Military Science 3) 
− วิชาทหาร 4 (Military Science 4) 
− วิชาทหาร 5 (Military Science 5) 
− วิชาทหาร 6 (Military Science 6) 
− วิชาทหาร 7 (Military Science 7) 
− วิชาทหาร 8 (Military Science 8) 
− วิชาทหาร 9 (Military Science 9) 
− วิชาทหาร 10 (Military Science 10) 
− วิชาทหาร 11 (Military Science 11) 

 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้กองวิชาอื่น 
  รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารที่เปิดท าการสอนให้สาขาวิชาวิศวกรรมอื่น อาทิ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมส ารวจ ได้แก่
รายวิชาต่อไปนี้ 
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− ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Introduction to Information Technology) 
− พ้ืนฐานวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamental of Electrical Engineering) 

 
 13.3 การบริหารจัดการ  
  ด าเนินการโดยคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้บริหารของกองวิชา โดย
ท างานประสานกับผู้อ านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การด าเนินการด้าน
วิชาการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
  ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู ้ มีคุณภาพและสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารได้ โดยมุ่งเน้นการมีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
 1.2  วัตถุประสงค์ 
  ผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหารหลักของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.2.1  มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารทั้งทางทฤษฎี
และการปฏิบัติอย่างเพียงพอตามความต้องการกับกิจกรรมทางทหารและการประกอบอาชีพวิศวกรรม
ควบคุมทางวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร มีความรู้ต่าง ๆ ที่เพียงพอต่อความจ าเป็น เช่น วิศวกรรม
พื้นฐาน วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ระบบควบคุม การ
ออกแบบวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบควบคุม การวิเคราะห์และการจ าลองแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักการของระบบการสื ่อสารอนาล็อกและดิจิตอล การแพร่กระจายคลื ่นวิทยุ 
วิศวกรรมสายอากาศ วิศวกรรมไมโครเวฟ และระบบเรดาร์ เป็นต้น รวมทั้งมีพื ้นฐานเพียงพอใน
การศึกษาเพ่ิมเติมในระดับสูงต่อไป 
  1.2.2 มีความรู้ในด้านวิชาทหารสามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและน าหน่วยทหารระดับหมวด
ปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรู้พื ้นฐานของเหล่าทั ้งทางเทคนิคและยุทธวิธี 
ตลอดจนวิทยาการทหารอย่างกว้างๆ ที่จ าเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษา
ต่อเพ่ิมเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่อไป 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
− ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

ซึ่งอาจารย์และนักเรียนนาย
ร้อยสามารถก้าวทันหรือเป็น
ผู้น าในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

− ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีพ้ืนฐานตามกรอบ
มาตรฐานของ สกอ. และ 
สภาวิศวกร มีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

− เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมิน
หลักสูตร  

− รายงานผลการประเมินจาก 
ผู้จบการศึกษาและจาก
ผู้บังคับบัญชาของผู้จบ
การศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

− ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสาร 

− ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของหน่วย 
ต่าง ๆ ที่นักเรียนนายร้อย
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
นี้เข้าท างาน 

− รายงานผลการประเมินจาก 
ผู้บังคับหน่วยที่นักเรียน 
นายร้อยในสาขาไปบรรจุ 
เข้าปฏิบัติงาน 

− รายงานผลการประเมินจาก
นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้วไปปฏิบัติงาน 

− พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าไป
ปฏิบัติงานจริง 

− สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

− ส่งเสริมให้อาจารย์ใฝ่หาความ
เชี่ยวชาญและความก้าวหน้า
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้
อาจารย์ไปหาประสบการณ์
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

− สนับสนุนให้อาจารย์ท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

− ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

− จ านวนรายชื่อ อาจารย์ 
พร้อมประวัติประสบการณ์ 
ผลงานทางวิชาการ การ
พัฒนาและฝึกอบรม 

− จ านวนผลงานทางวิชาการ 
− จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

− กระตุ้นให้นักเรียนนายร้อย
เกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียนที่สร้างทั้งองค์ความรู้
ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ทันสมัย 

− จัดการเรียนการสอนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดย
เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือ ผู้เรียนเป็น
แกน เพ่ือให้นักเรียนนายร้อย
มีทักษะรู้จักคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

− จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และ/หรือผู้ช่วยสอน เพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนนายร้อย
เกิดความใฝ่รู้ตลอดเวลา 

− จ านวนวิชาที่มีการจัดการ
เรียน รู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือมีผู้เรียนเป็น
แกน 

− จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ และบันทึก
กิจกรรมในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

− ผลประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์และการ
สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักเรียนนายร้อย 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษาภายในหลักสูตร 
  1.1.1 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
   ใน 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคการฝึกโดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคการฝึกมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ หรือมีชั่วโมงการฝึกรวมเทียบเท่า 8 สัปดาห์ 
  1.1.2  การคิดหน่วยกิต 
   1.1.2.1  รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   1.1.2.2  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   1.1.2.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   1.1.2.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ในระบบทวิภาค 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ ่งเป็นการฝึก
ภาคสนาม ซึ่งนักเรียนนายร้อยทุกนายต้องเข้ารับและผ่านการฝึกวิชาทหารตามที่โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าก าหนด 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1  ระยะเวลาการศึกษา 
   จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการและอาจจัดให้เรียนนอกเวลาราชการ
บางครั้ง  
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    ภาคต้น  ภาควิชาการ  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

    ภาคปลาย ภาควิชาการ  เดือนกันยายน – ธันวาคม  

    ภาคฤดูร้อน ภาคการฝึกวิชาทหาร เดือนมกราคม – มีนาคม 

  2.1.2  การลงทะเบียนเรียน 
   การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  รับผู ้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกเทียบเท่าผู ้ส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนเตรียมทหารมีเกณฑ์การรับผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียน
เตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ดังนี้ 
  2.2.1 สอบผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลักสูตรกระทรวงศึกษาการ หรือเทียบเท่า 
  2.2.2 อายุไม่ต ่ากว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  
การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
  2.2.3 ต้องมีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้ก าเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยก าเนิด แต่ถ้าบิดา
เป็นนายทหาร นายต ารวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายต ารวจประทวนซึ่งมีสัญชาติไทย โดยก าเนิด
แล้ว มารดาจะมิเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิดก็ได้ 
  2.2.4 มีขนาดของร่างกาย มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะทางกายเหมาะแก่การเป็นทหาร มี
สุขภาพสมบูรณ์ทั้งจิตใจและร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และเป็นไปตามที่กองทัพบกก าหนด 
  2.2.5 เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิง ถึงขั้นที่จะ
ถือว่าเป็นผู้มีภรรยา 
  2.2.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่บกพร่องในศีลธรรม มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นผู้ซึ่งมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ 
  2.2.7 ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  2.2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจ าเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องค าพิพากษาของศาลว่า
ได้กระท าความผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท 
  2.2.9 ไม่เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ เนื่องจากอยู่ในระหว่างสอบสวนหรืออยู่ในระหว่างหนี
ราชการ 
  2.2.10 ไม่เป็นผู้ที่ถูกไล่ออก ถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก 
  2.2.11 ไม่เคยเป็นผู ้ถูกถอนทะเบียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนายร้อย หรือนักเรียน 
เตรียมทหารมาก่อน 



 15  
  

  2.2.12 ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  2.2.13 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  2.2.14 บิดามารดา และผู้ปกครองเป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้ 
  2.2.15 เป็นผู ้ที ่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู ้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียน  
เตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกแล้ว 
  2.2.16 ต้องมีผู้ปกครองและผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณี ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้  
 2.3  ปัญหาของนักเรียนนายร้อยแรกเข้า 
  เนื่องจากนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 จะต้องเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่ง
ได้แก่ วิชาฟิสิกส์และวิชาแคลคูลัสจึงอาจเป็นปัญหาส าหรับนักเรียนนายร้อยที่มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
ไม่ดีอีกทั้งเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้นและการฝึกปฏิบัติแบบธรรมเนียมทหารอย่างต่อเนื่อง อาจท าให้
นักเรียนนายร้อยใหม่มีปัญหาในการปรับตัวได้ 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักเรียนนายร้อยในข้อ 2.3 
  2.4.1 ส าหรับนักเรียนนายร้อยที่มีปัญหาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี  กองวิชาที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดการสอนเสริมหรือจัดเรียนปรับพื้นฐานในวิชานั้น ๆ ได ้
  2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรีกษาให้ค าแนะน านักเรียนนายร้อย 
 2.5  แผนการรับนักเรียนนายร้อยและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักเรียนนายร้อย จ านวนนักเรียนนายร้อยแต่ละปีการศึกษา 
 2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปีที่ 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปีที่ 2 - 15 15 15 15 
ชั้นปีที่ 3 - - 15 15 15 

ชั้นปีที่ 4 - - - 15 15 

ชั้นปีที่ 5 - - - - 15 
รวม 15 30 45 60 75 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - - 15 
 

 2.6  งบประมาณ 
  งบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี (สูงสุด) จ านวน 
100,000 บาท 
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 2.7 รูปแบบการศึกษา 
  ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนโดยเป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
  ไม่มี 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 176 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

   3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 45 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพลศึกษา 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า 9 หน่วยกิต 

   3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 125 หน่วยกิต 
 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 25 หนว่ยกิต 
วิชาเฉพาะด้าน 
- กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 44 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาทหาร 32 หน่วยกิต 

   3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
  3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดและจ านวนหน่วยกิต 

 ความหมายของอักษรและเลขรหัสวิชา 
 อักษรรหัสสองตัวแรก 
 CE หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโยธา 
 CH หมายถึง กลุ่มวิชาเคมี 
 CS หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
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 CY หมายถึง กลุ่มวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 EE หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 HI หมายถึง กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ 
 IE หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 LG หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา 
 MA หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 ME หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 MS หมายถึง กลุ่มวิชาทหาร 
 PC หมายถึง กลุ่มวิชาจิตวิทยา  
 PE หมายถึง กลุ่มวิชาพลศึกษา 
 PH หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
 SS หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 TS  หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีในสาขาหรือตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

 เลขรหัสตัวที่สอง หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขา 
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาวงจรไฟฟ้า 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสัญญาณและระบบ 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาไฟฟ้าก าลัง 
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาไฟฟ้าสื่อสาร 
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาเรดาร์ 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาพิเศษ 

 เลขรหัสสองตัวหลัง หมายถึง ล าดับวิชาในกลุ่มวิชา 
 
 3.2  รายช่ือวิชา 
  3.2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      45 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       8 หน่วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     3 (3-0-6) 
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    (Principles of Jurisprudence) 
 SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science)    2 (2-0-4)  
 SS 4004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่จ าเป็นในการรับราชการทหาร 3 (3-0-6) 
  (Military Law and Essential Law in Military Service) 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       4 หน่วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies)     2 (2-0-4) 
 HI 5002 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History)  2 (2-0-4)  
 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์       12 หน่วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1)      1 (0-2-1) 
 LG 4002 ภาษาไทย 2 (Thai 2)      1 (0-2-1) 
 LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)     1 (0-2-1) 
 LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)     1 (0-2-1) 
 LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)      1 (0-2-1) 
 LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)     1 (0-2-1) 
 LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)      1 (0-2-1) 
 LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)     1 (0-2-1) 
 LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)     1 (0-2-1) 
 LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)      1 (0-2-1) 
 LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)      2 (0-4-2) 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ      3 หน่วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 TS 2001   เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (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) 
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 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) 
 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า      9 หน่วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 PC 1101 จิตวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Psychology)  2 (2-0-4) 
 PC 2102 จิตวิทยาสังคม (Social Psychology)    1 (1-0-2) 
 PC 3201 การน าทหาร (Military Leadership)    2 (2-0-4) 
 PC 4103 จิตวิทยาในการปกครองทางทหาร    1 (1-0-2) 
  (Military Psychology and Administration) 
 PC 4301 ครูทหาร (Military Instructor)    2 (2-0-4) 
 PC 5104 จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology)   1 (1-0-2) 
 3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ      125 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    21 หน่วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 
 MA 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)     3 (3-0-6) 
 MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)     3 (3-0-6) 
 MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3)     3 (3-0-6) 
 CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry)    3 (3-0-6) 
 CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1 (0-2-1) 
 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) 
 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม      25 หน่วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 3 (3-0-6) 
 CE 2201 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)  3 (2-3-6) 
 IE 2101 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)   3 (3-0-6) 
 ME 3103 พ้ืนฐานกลศาสตร์วิศวกรรม     3 (3-0-6) 
      (Fundamental of Engineering Mechanics) 
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 EE 2101 วงจรไฟฟ้า       4 (4-0-8) 
     (Electric Circuits) 
 EE 2201 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Engineering Electronics)  3 (3-0-6) 
 EE 3501 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า     3 (3-0-6) 
     (Electromagnetic Fields and Waves) 
 EE 5302   ระบบควบคุม (Control Systems)    3 (3-0-6) 
 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม      44 หน่วยกิต 
 รหัส ชื่อวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 EE 2102  ปฏิบัติการงจรไฟฟ้า      1 (0-2-1) 
  (Laboratory for Electric Circuits) 
 EE 2202 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     1 (0-2-1) 
  (Laboratory for Engineering Electronics) 
 EE 2003 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม     3 (3-0-6) 
  (Probability and Random Processes) 
 EE 3001 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า    3 (3-0-6) 
  (Electrical Instruments and Measurements)  
 EE 3301 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)   3 (3-0-6) 
 EE 3405 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์    3 (3-0-6) 
  (Digital Circuits and Microcontroller) 
 EE 3406 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์  3 (0-6-3) 
     (Laboratory for Digital Circuits and Microcontroller) 
 EE 3701 หลักการของระบบการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
  (Principles of Communication Systems) 
 EE 3711 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 
  (Data Communications and Computer Networks)  
 EE 3901 สัมมนาและเตรียมโครงงานทางวิศวกรรม   1 (0-2-1) 
  (Engineering Seminar and Pre-Project) 
 EE 4503 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง    3 (3-0-6) 
   (Communication Networks and Transmission Lines)  
 EE 4504 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering)  3 (3-0-6) 
 EE 4505 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering)   3 (3-0-6) 
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 EE 4506 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์    1 (0-2-1) 
  (Laboratory for Applied Electromagnetic) 
 EE 4702 ระบบการสื่อสารดิจิตอล (Digital Communication Systems) 3 (3-0-6) 
 EE 4903 โครงงานทางวิศวกรรม 1 (Engineering Project 1)  1 (0-3-2) 
 EE 4904 โครงงานทางวิศวกรรม 2 (Engineering Project 2)  2 (0-6-4) 
 EE 5703 ปฏิบัติการระบบการสื่อสาร      1 (0-2-1) 
  (Laboratory for Communication Systems) 
 EE 5706 การสื่อสารทางแสง (Optical Communications)  3 (3-0-6) 
 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม      3 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอื่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดสอนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษาโรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 รหัส ชื่อวิชา   หน่วยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
 EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า    3 (3-0-6) 
  (Fundamentals of Electrical Engineering) 
 EE 2014 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า  1 (0-2-1) 
  (Laboratory for Fundamentals of Electrical Engineering) 
 EE 5006 การวิเคราะห์และการจ าลองแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3 (2-2-5) 
  (Analysis and Modeling for Electrical Engineering) 
 EE 5303 ระบบควบคุมสมัยใหม่ (Modern Control Systems)   3 (3-0-6) 
 EE 5304 กรรมวิธีสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing)  3 (3-0-6) 
 EE 5305 หุ่นยนต์เบื้องต้น (Introduction to Robotics)   3 (3-0-6) 
 EE 5306 กรรมวิธีสัญญาณเสียงดิจิตอล (Speech Signal Processing)  3 (3-0-6) 
 EE 5307 กรรมวิธีสัญญาณภาพดิจิตอล (Digital Image Processing)  3 (3-0-6) 
 EE 5308 หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Robotics)   3 (3-0-6) 
 EE 5309 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล (Digital Control Systems)  3 (3-0-6) 
 EE 5401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
  (Introduction to Information Technology) 
 EE 5407 การออกแบบระบบดิจิตอล (Digital System Design)  3 (3-0-6) 
 EE 5408 การเข้ารหัสเบื้องต้น (Introduction to Cryptography)  3 (3-0-6) 
 EE 5409 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
  (Information System Security) 
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 EE 5502 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ (Radio Wave Propagation)  3 (3-0-6) 
 EE 5507 การออกแบบวงจรไมโครเวฟ (Microwave Circuit Design) 3 (3-0-6) 
 EE 5508 การออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)   3 (3-0-6) 
 EE 5509 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง      3 (3-0-6) 
  (Advanced Electromagnetic Theory) 
 EE 5601 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines)   3 (3-0-6) 
 EE 5602 ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy Systems)  3 (3-0-6) 
 EE 5705 ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม     3 (3-0-6) 
  (Satellite Communication Systems) 
 EE 5707 การสื่อสารไร้สาย (Wireless Communications)  3 (3-0-6) 
 EE 5708 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Mobile Communications)  3 (3-0-6) 
 EE 5709 การสื่อสารแบบแบนด์กว้าง     3 (3-0-6) 
  (Broadband Communications) 
 EE 5801 ระบบเรดาร์ (Radar Systems)    3 (3-0-6) 
 EE 5905 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1    3 (3-0-6) 
  (Special Topics in Electrical Engineering 1)   
 EE 5906 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2    3 (3-0-6) 
  (Special Topics in Electrical Engineering 2)   
 EE 5907 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1   3 (3-0-6) 
  (Special Topics in Computer Engineering 1)   
 EE 5908 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2   3 (3-0-6) 
  (Special Topics in Computer Engineering 2)   
 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) 
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 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 
 FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 
  การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร 1 สัปดาห์ 
  (TCCC and Military Hygiene Training) 
  การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 1 สัปดาห์ 
  (CBRN warfare Training) 
  การฝึกการติดต่อสื่อสาร 1 สัปดาห์ 
  (Communications Training) 
  การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการท าลาย  2 สัปดาห์ 
  (Sapper , Explosives and Demolition Training) 
  การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย  2 สัปดาห์ 
  (Individual Weapon System Training) 
  การฝึกบุคคลท าการรบและการฝึกทางยุทธวิธี  3 สัปดาห์ 
  (Soldier Combat Skills and Tactics Training) 
 FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 
   การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์  2 สัปดาห์ 
  (Unit Weapon Systems and Fire Control Training) 
  การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ 4 สัปดาห์ 
  (Infantry Rifle Squad Tactics Training) 
  การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า 1 สัปดาห์ 
  (Cavalry Weapon Systems Employment Training) 
  การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  2 สัปดาห์ 
  (Field Artillery and Air Defense Artillery Training) 
  การฝึกขับรถยนต์ทหาร 1 สัปดาห์  
  (Military Vehicles Training)  
 FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 (Field Training 3) 
  การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด 3 สัปดาห์ 
  (Infantry Rifle Platoon Tactics Training) 
  การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด 2 สัปดาห์ 
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  (Cavalry Platoon Tactics Training) 
  การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ 5 สัปดาห์ 
  (Airborne Course) 
 FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4)  
  การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (Ranger Course)  10 สัปดาห์ 
 FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 
  การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด 1 สัปดาห์ 
  (Close Quarters Combat Training) 
  การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 1 สัปดาห์ 
  (Task Force Operations Training) 
  การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก 2 สัปดาห์ 
  (Small Unit Tactics Training) 
  การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหาร 4 สัปดาห์ 
  (Cadet Troop Leader Training in Army Units) 
 3.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปิดท าการสอนในสถาบันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 3.3 แผนการศึกษา 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
MA1001 
PH 1001 
PH 1002 
SS 1001 

 
LG 1001 
LG 1101 
PC 1101 
PE 1001 
MS 1001 

แคลคูลสั 1 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
กฎหมายทั่วไป 
ภาษาไทย 1 
ภาษาอังกฤษ 1 
จิตวิทยาเบื้องต้น 
พลศึกษา 1 
วิชาทหาร 1 

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 2002 
PH 1003 
PH 1004 
CH 1001 
CH 1002 
SS 1201 
LG 1102 
PE 1002 
MS 1002 

 

แคลคูลสั 2 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
ปฏิบัติการฟสิิกส์ทั่วไป 2 
เคมีทั่วไป  
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
หลักรัฐศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 2 
พลศึกษา 2 
วิชาทหาร 2 

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) 

รวมหน่วยกิต 18(13-10-31) รวมหน่วยกิต 18(13-10-31) 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
การฝึกภาคสนาม 

FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1   
 การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร  1 สัปดาห ์
 การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์  1 สัปดาห ์
 การฝึกการติดต่อสื่อสาร  1 สัปดาห ์
 การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการท าลาย  2 สัปดาห ์
 การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย  2 สัปดาห ์
 การฝึกบุคคลท าการรบและการฝกึทางยุทธวิธี  3 สัปดาห ์

รวม 10 สัปดาห ์
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ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 4 

EE 2101 
MA 2003 
CS 2201 
CE 2201 
IE 2101 
LG 2103 
PE 2003 
MS 2003 

วงจรไฟฟ้า 
แคลคูลสั 3 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
การเขียนแบบวิศวกรรม 
วัสดุวิศวกรรม 
ภาษาอังกฤษ 3 
พลศึกษา 3 
วิชาทหาร 3 

4(4-0-8) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-3-6) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
3(2-2-5) 

EE 2003 
 

EE 2102 
EE 2201 
EE 2202 

 
TS 2001 
LG 2104 
HI 2001 
PE 2004 
MS 2004 

ความน่าจะเป็นและกระบวน 
การสุ่ม 
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
ปฏิบัติการวศิวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
ภาษาอังกฤษ 4 
ไทยศึกษา 
พลศึกษา 4 
วิชาทหาร 4 

3(3-0-6) 
 

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

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

รวมหน่วยกิต 21(17-9-39) รวมหน่วยกิต 17(13-10-31) 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 2 

การฝึกภาคสนาม 
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2   
 การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์  2 สัปดาห ์
 การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู ่ 4 สัปดาห ์
 การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า  1 สัปดาห ์
 การฝึกปืนใหญส่นามและปืนใหญต่่อสู้อากาศยาน  2 สัปดาห ์
 การฝึกขับรถยนต์ทหาร   1 สัปดาห ์

รวม 10 สัปดาห ์
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ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 6 

EE 3001 
 

EE 3301 
EE 3405 

 
EE 3501 
ME 3103 
PC 3102 
LG 3105 
PE 3005 
MS 3005 

การวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า 
สัญญาณและระบบ 
วงจรดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม 
จิตวิทยาสังคม 
ภาษาอังกฤษ 5 
พลศึกษา 5 
วิชาทหาร 5 

3(3-0-6) 
 

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

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

EE xxxx 
EE 3406 
 
EE 3701 
EE 3711 

 
EE 3901 

 
LG 3106 
PC 3201 
PE 3006 
MS 3006 

วิชาเลือกทางวิศวกรรม 
ปฏิบัติการวงจรดิจติอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
หลักการของระบบการสื่อสาร 
การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย 
คอมพิวเตอร ์
สัมมนาและเตรยีมโครงงาน 
ทางวิศวกรรม 
ภาษาอังกฤษ 6 
การน าทหาร 
พลศึกษา 6 
วิชาทหาร 6 

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

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

 
1(0-2-1) 

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

รวมหน่วยกิต 21(18-6-39) รวมหน่วยกิต 20(13-14-33) 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 3 
การฝึกภาคสนาม 

FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3  3 สัปดาห ์
 การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด 2 สัปดาห ์
 การฝึกทางยุทธวิธีทหารมา้ระดับหมวด 5 สัปดาห ์

รวม 10 สัปดาห ์
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ปีการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 7 ภาคการศึกษาท่ี 8 

EE 4503 
EE 4504 
EE 4702 
EE 4903 
XX xxxx 
LG 4107 
PC 4301 
PE 4007 
MS 4007 

โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง 
วิศวกรรมไมโครเวฟ 
การสื่อสารดจิิตอล 
โครงงานวิศวกรรม 1 
วิชาเลือกเสรี 1 
ภาษาอังกฤษ 7 
ครูทหาร 
พลศึกษา 7 
วิชาทหาร 7 

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

EE 4505 
EE 4506 

 
EE 4904 
XX xxxx 
SS 5004 

 
LG 4002 
LG 4108 
PC 4103 
PE 4008 
MS 4008 

วิศวกรรมสายอากาศ 
ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 
ประยุกต ์
โครงงานวิศวกรรม 2 
วิชาเลือกเสรี 2 
กฎหมายทหารและกฎหมายที ่
จ าเป็นในการรับราชการทหาร
ภาษาไทย 2 
ภาษาอังกฤษ 8 
จิตวิทยาในการปกครอง 
พลศึกษา 8 
วิชาทหาร 8 

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

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

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

รวมหน่วยกิต 20(16-9-37) รวมหน่วยกิต 19(11-16-33) 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษาท่ี 4 
การฝึกภาคสนาม 

FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4   
 การฝึกหลักสตูรการรบแบบจูโ่จม 10 สัปดาห ์

รวม 10 สัปดาห ์
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ปีการศึกษาท่ี 5 
ภาคการศึกษาท่ี 9 ภาคการศึกษาท่ี 10 

EE 5302 
EE 5703 
EE 5706 
HI 5002 
LG 5109 
PC 5104 
PE 5009 
MS 5009 

ระบบควบคมุ 
ปฏิบัติการระบบการสื่อสาร 
การสื่อสารทางแสง 
ประวัติศาสตร์ร่วมสมยั 
ภาษาอังกฤษ 9 
จิตวิทยาประยุกต ์
พลศึกษา 9 
วิชาทหาร 9 

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

MS 5010 
MS 5011 

วิชาทหาร 10 
วิชาทหาร 11 ( การศึกษาดูงาน
ในพื้นที่กองทัพภาค )  

5(3-4-8) 
2 สัปดาห ์

รวมหน่วยกิต 16(11-10-27) รวมหน่วยกิต 5(3-4-8) 
 
 
 

 
 

ปีการศึกษาท่ี 5 
การฝึกภาคสนาม 

FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5  
 การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด  1 สัปดาห ์
 การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ  1 สัปดาห ์
 การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก  2 สัปดาห ์
 การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยทหาร 4 สัปดาห ์

รวม 8 สัปดาห ์

 
 
 3.4 ค าอธิบายรายวิชา 
  ภาคผนวก ค 
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 3.5 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.5.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ที ่

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ระบุวิชา : จ านวนชั่วโมงต่อ 

สัปดาห ์

ปัจจุบนั ในหลักสูตร 

1 พ.อ.รศ.นราเทพ พฤกษหิรญั 
3-8099-00652-85-9 
Dipl.-Ing. (Information 
Engineering) University of 
the German Federal Armed 
Forces, Munich, Germany 
2546. 
Dr.-Ing. (Electrical 
Engineering and 
Information Technology) 
Chemnitz University of 
Technology, Chemnitz, 
Germany 2556. 

- N. Phruksahiran, 
“Improving SAR data 
processing with polarimetric 
reference functions in the 
range Doppler algorithm”, 
International Journal of 
Remote Sensing, vol. 38 no. 
23 , p. 6582-6598, 2017. 
- N. Phruksahiran, S. 
Petchatree and M. Chandra, 
“Radar Cross Section 
Measurements under 
ground-based Synthetic 
Aperture Radar Environment”, 
IEEE International 
Conference on Antenna 
Measurements & Application 
(CAMA 2015), p. 1-3, Doi: 
10.1109/ 
CAMA.2015.7428127.  
- N. Phruksahiran and M. 
Chandra, “Backscatter Power 
Measurement of Canonical 
Targets under GB-SAR 
Environment”, in 11th 
European Conference on 
Synthetic Aperture Radar 
(EUSAR 2016), p. 290-292. 

EE 3501 : 3 
EE 4504 : 3 
EE 5502 : 3 
EE 5505 : 2 

EE 3501 : 3 
EE 4505 : 3 
EE 5502 : 3 
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ล าดับ 
ที ่

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ระบุวิชา : จ านวนชั่วโมงต่อ 

สัปดาห ์

ปัจจุบนั ในหลักสูตร 

- N. Phruksahiran and W. 
Khawsuk, “Measurement of 
polarimetric RCS 
characteristics of canonical 
targets under GB-SAR 
environment”, the Third 
Asian Conference on Defence 
Technology (ACDT 2017), p. 
1-4, Doi: 10.1109/ACDT.2017. 
7886163. 
- N. Phruksahiran, 
“Polarimetric RCS signature 
of canonical target in dense 
grass area using GB-SAR 
environment”, International 
Electrical Engineering 
Congress (iEECON 2017),  
p. 1-4, Doi: 10.1109/ 
IEECON.2017.80758241. 
- N. Phruksahiran, “The 
Measurements of 
Backscattered 
Electromagnetic Waves 
from Canonical Targets 
under GB-SAR Environment” 
in Geoinfotech 2016, 3-5 
February 2016, p. 657-662, 
2016. 
- N. Phruksahiran, “Radar 
cross section of canonical 
target under ground-based 
SAR environment”, TRG 
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ล าดับ 
ที ่

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ระบุวิชา : จ านวนชั่วโมงต่อ 

สัปดาห ์

ปัจจุบนั ในหลักสูตร 

New Researcher Grant from 
The Thailand Research 
Fund (TRF), 2014-2016. 

2 พ.อ.วิวัต เรืองม ี
3-9307-00106-69-0 
B.S. (Electrical Engineering) 
Virginia Military Institute, 
U.S.A. 2539. 
M.E. (Electrical Engineering) 
Cornell University, U.S.A. 
2541. 
Ph.D. (Info. and Computer 
Science) 
University of California at 
Irvine, U.S.A. 2554. 

- พ.อ.วิวัต  เรืองมี และ ร.อ.ธน-
รัตน์ ดิษฐ์แย้ม, “ระบบตรวจ
การณ์อัตโนมัตโิดยใช้อากาศยาน
ไร้คนขับในสิ่งแวดล้อมจริง”, 
กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2561. 

EE 4711 : 3 
EE 5706 : 3 
EE 4703 : 2 

 

EE 2003 : 3 
EE 4702 : 3 
EE 5703 : 2 

 

3 พ.ท.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข 
3-4090-01010-20-0 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542. 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2547. 

- พ.ต.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข, “การ
ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์-
ช่ัวโมงโดยใช้งานตัวควบคุมค่า
ความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสดุ”, 
วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า, ปีท่ี 17,  
พ.ศ. 2562, หน้า 1-18. 
- พ.ต.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข, “ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขความต้อง
ก าลังไฟฟ้าสูงสดุของกองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อย
พระจลุจอมเกล้า”, วารสารวิชาการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 
ปีท่ี 13, พ.ศ. 2558, หน้า 133-145. 

EE 2101 : 3 
EE 2102 : 2 
EE 3302 : 3 

 
 

EE 2101 : 4 
EE 2102 : 2 
EE 2004 : 3 
EE 5302 : 3 

4 พ.ท.ผศ.กนก เจรญิชัยประกิจ 
1-7399-00047-72-1 

- พ.ต.กนก เจรญิชัยประกิจ, 
“การออกแบบโปรแกรมด้วย
ภาษา Python เพื่อใช้งาน

EE 3304 : 3 
EE 4503 : 3 

EE 3405 : 3 
EE 3406: 3 
EE 5304 : 3 
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ล าดับ 
ที ่

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 
ยศ - ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด : สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
ระบุวิชา : จ านวนชั่วโมงต่อ 

สัปดาห ์

ปัจจุบนั ในหลักสูตร 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 2550. 
M.S. (Electrical Engineering) 
University of New Haven, 
U.S.A. 2554. 

ร่วมกับโปรแกรม Quantum 
Geographic System ในการ
วางแผนติดตั้งวิทยุถ่ายทอดทาง
ยุทธวิธี”, วารสารวิชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีท่ี 17, พ.ศ. 2562, หน้า 19-31. 
- K. Charoenchaiprakit, 
“Concept of Using Geographic 
Information System in 
Combat Signal Planning”, 
the 3rd Asian Conference 
on Defence Technology 
(ACDT2017), p. 62-65. 

5 ร.อ.ชนะ จันทร์อิ่ม 
1-5399-00238-12-9 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 2556. 
M.S. (Electrical Engineering) 
University of New Haven, 
U.S.A. 2561. 

- Vitawat Sittakul and 
Chana Jan-im, “Wireless 
Sensor Network for Wildfire 
Detection and Notification 
via Walkie-Talkie Network” 
in the International 
Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, 
Computer, 
Telecommunication and 
Information Technology 
(ECTI-CON 2019), p. 1-4. 

EE 2101 : 3  
EE 2102 : 1 
EE 5703 : 1 

EE 4504 : 3 
EE 2101 : 4  
EE 2102 : 1 
EE 5703 : 1 
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 3.5.2 อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ 
ที ่

ยศ - ชื่อ - นามสกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

สังกัด ภาควิชา คณะ 
รหัสชื่อวิชาท่ีสอนในหลักสูตร : 

จ านวนหน่วยกิต 
1 พ.อ.รศ.ผเดิม หนังสือ 

3-7607-00277-52-6 
B.S. (Computer Engineering) 
Norwich University, U.S.A. 2533. 
M.S. (Electrical Engineering) 
Clarkson University, U.S.A. 2535. 
Ph.D. (Computer Engineering) 
Clarkson University, U.S.A. 2541. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 3901 สัมมนาและเตรียม
โครงงานทางวิศวกรรม : 1 
EE 4903 โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 : 1 
EE 4904 โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 : 2 
EE 3405 วงจรดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ : 3 
EE 3406 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ : 3 
EE 5408 การเข้ารหัสเบื้องต้น : 3 

2 พ.อ.วิชิต ซ้ายเกล้า 
3-9301-00113-81-4 
B.S. (Electrical Engineering)  
Virginia Military Institute, U.S.A. 
2538. 
M.S. (Electrical Engineering)  
Georgia Institute of Technology, 
USA 2540. 
Ph.D. (Electrical Engineering)  
Georgia Institute of Technology, 
USA 2545. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 3301 สัญญาณและระบบ : 3 
EE 5409 การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ : 3 

3 พ.อ.วีรวัฒน์  ขาวสุข 
3-3001-00471-13-9 
B.S. (Electrical Engineering) The 
Citadel, U.S.A. 2539. 
M.S. (Digital Communication and 
Signal Processing) University of 
Colorado at Boulder, U.S.A. 2541. 
Ph.D. (Digital Communication and 
Signal Processing) University of 
Colorado at Boulder, U.S.A. 2547. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 2003 ความน่าจะเป็นและ
กระบวนการสุ่ม : 3 
EE 5703 ปฏิบัติการระบบการ
สื่อสาร : 1 



 35  
  

ล าดับ 
ที ่

ยศ - ชื่อ - นามสกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

สังกัด ภาควิชา คณะ 
รหัสชื่อวิชาท่ีสอนในหลักสูตร : 

จ านวนหน่วยกิต 

4 พ.อ.วิวัต เรืองม ี
3-9307-00106-69-0 
B.S. (Electrical Engineering) Virginia 
Military Institute, U.S.A. 2539. 
M.Eng. (Electrical Engineering) 
Cornell University, U.S.A. 2541. 
Ph.D. (Info. and Computer 
Science) 
University of California at Irvine, 
U.S.A. 2554. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 3711 การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : 3 
EE 5706 การสื่อสารทางแสง : 3 
EE 5709 การติดต่อสื่อสารแบนด์
กว้าง : 3 

5 พ.อ.รศ.นราเทพ พฤกษหิรญั 
3-8099-00652-85-9 
Dipl.-Ing. (Information Engineering) 
University of the German Federal 
Armed Forces, Munich, Germany 
2546. 
Dr.-Ing. (Electrical Engineering and 
Information Technology) 
Chemnitz University of 
Technology, Chemnitz, Germany 
2556. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 3501 สนามและคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  : 3 
EE 4505 วิศวกรรมสายอากาศ  : 
3 

6 พ.อ.หญิง รุ่งรัศมี  สุวรรณวัฒนา 
3-1601-00287-20-8 
บธ.บ. (Computer/Management) 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2543. 
M.S. (Information Technology) 
North Bangkok University 2548. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 3901 สัมมนาและเตรียม
โครงงานทางวิศวกรรม : 1 
EE 4903 โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 : 1 
EE 4904 โครงงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า 2 : 2 

7 พ.ท.สนธิ ดุสิตภิรมย ์
3-1020-02149-81-3 
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) โรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 2548. 
M.S. (Electrical Engineering) 
Florida Institute of Technology, 
U.S.A. 2555. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 3301 สัญญาณและระบบ : 3 
EE 3701 หลัการของระบบการ
สื่อสาร : 3 
EE 4702 ระบบการสื่อสาร
ดิจิตอล : 3 
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ล าดับ 
ที ่

ยศ - ชื่อ - นามสกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

สังกัด ภาควิชา คณะ 
รหัสชื่อวิชาท่ีสอนในหลักสูตร : 

จ านวนหน่วยกิต 

8 พ.ท.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข 
3-4090-01010-20-0 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2542. 
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2547. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 2001 การวัดและเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า : 3 
EE 2101 วงจรไฟฟ้า : 4 
EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วิศวกรรมไฟฟ้า : 3 
EE 5302 ระบบควบคุม : 3 
 

9 พ.ท.หญิง ชรัญพร พานิกุล 
3-2599-00181-72-0 
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้น
สมเด็จเจ้าพระยา 2548. 
วท.ม. (สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัอีสเทริ์นเอเชีย 2552. 
 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 3711 การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : 3 
EE 5401 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น : 3 

10 พ.ท.ชิษณุ จรรยาลิขิต 
3-1012-01219-20-9 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 2548. 
MS. (Electrical Engineering) 
Old Dominion University, U.S.A. 
2557. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 3301 สัญญาณและระบบ : 3 
EE 5304 กรรมวิธีสัญญาณ
ดิจิตอล : 3 
EE 5307 กรรมวิธีสัญญาณภาพ
ดิจิตอล : 3 

11 พ.ท.กนก เจริญชัยประกิจ 
1-7399-00047-72-1 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 2550. 
MS. (Electrical Engineering) 
University of New Haven, U.S.A. 
2554. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 3405 วงจรดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ : 3 
EE 3406 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
ไมโครคอนโทรลเลอร์ : 3 
EE 5304 กรรมวิธีสัญญาณ
ดิจิตอล : 3 
 

12 ร.อ.ธนรัตน์ ดิษฐ์แย้ม 
3-1005-02911-95-0 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 2541. 
M.S. (Computer Science) Oregon 
Health and Science, U.S.A. 2550. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 5006 การวิเคราะห์และการ
จ าลองแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า : 
3 
EE 5305 หุ่นยนต์เบื้องต้น : 3 
EE 5308 หุ่นยนต์อัจฉริยะ : 3 
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ล าดับ 
ที ่

ยศ - ชื่อ - นามสกุล 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 

สังกัด ภาควิชา คณะ 
รหัสชื่อวิชาท่ีสอนในหลักสูตร : 

จ านวนหน่วยกิต 

13 ร.อ.ธนรัชต์ รัตนอมัพา 
1-3099-00496-03-1 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 2555. 
MS. (Electrical Engineering) 
University of New Haven, U.S.A. 
2560. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 2014 ปฏิบัติการความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า : 
1 
EE 2201 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
: 3 
EE 2202 ปฏิบัติการวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ : 1 
EE 4504 วิศวกรรมไมโครเวฟ : 3 

14 ร.อ.พัฒน์ น่วมนิ่ม 
1-4199-00215-61-8 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 2555. 
MS. (Telecommuninations 
Engineering) 
The George Washington 
University, U.S.A. 2561. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 2014 ปฏิบัติการความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า : 
1 
EE 4503 โครงข่ายการสื่อสาร
และสายส่ง : 3 
EE 4504 วิศวกรรมไมโครเวฟ : 3 
EE 5706 การสื่อสารทางแสง : 3 

15 ร.อ.ชนะ จันทร์อิ่ม 
1-5399-00238-12-9 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 2556. 
M.S. (Electrical Engineering) 
University of New Haven, U.S.A. 
2561. 

กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 

EE 4504 วิศวกรรมไมโครเวฟ : 3 
EE 2101 วงจรไฟฟ้า : 4  
EE 2102 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า : 
1 
EE 5703 : ปฏิบัติการระบบการ
สื่อสาร : 1 

 
  3.5.3 อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 การฝึกภาคสนาม เป็นการฝึกเพื่อให้ นักเรียนนายร้อย ที่ส าเร็จการศึกษา จากโรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความรู้วิชาทหาร สามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการอย่างกว้าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการ
รับราชการในช่วงแรก และมีพ้ืนฐานในการศึกษาต่อเพ่ิมเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1  เป็นวิชาพ้ืนฐานบังคับที่ นักเรียนนายร้อย ทุกนายจะต้องเข้ารับการฝึกและศึกษา 
  4.1.2  นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหวัหน้า
ชุด มีความมุ่งหมายเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเป็นบุคคลและเป็นชุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ตามหลักพ้ืนฐานการรบ 
  4.1.3  นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ มีความมุ่งหมาย
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการน าหน่วยระดับผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก และเพ่ิมเติมด้วยความรู้ของทหาร
ปืนใหญ่สนามและทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน การใช้อาวุธประจ าหน่วยของทหารราบ ทหารม้า และ
รถยนต์ทหาร 
  4.1.4  นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด มีความ 
มุ่งหมายเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการน าหน่วยระดับหมวด และเพ่ิมพูนทักษะพิเศษด้วย การฝึก
หลักสูตรส่งทางอากาศ 
   4.1.5  นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น า
หน่วย มีความมุ่งหมายเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการน าหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพภูมิประเทศที ่ต ้องมีความทรหด อดทน โดยให้ท าการฝึก 
ในหลักสูตรการรบแบบจู่โจม 
  4.1.6  นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จ าเป็นอื่น ๆ ใน
การรับราชการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษส าหรับผู้บังคับ
หน่วย มีความมุ่งหมายเพ่ือให้มีความรู้ในเรื่องที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ต่อการรับราชการในช่วงแรก และเพ่ิมเติม
ความรู้พื้นฐานของเหล่าทหารอย่างกว้าง ๆ ให้มีความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียน
เหล่าสายวิทยาการ 
 4.2  ช่วงเวลา: ภาคการฝึก เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
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การจัดการศึกษา ชั้นปีที่ 1 

FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 

 การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร    1 สัปดาห์ 

 (TCCC and Military Hygiene Training) 

 การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์    1 สัปดาห์ 

 (CBRN warfare Training ) 

 การฝึกการติดต่อสื่อสาร       1 สัปดาห์ 

 (Communications Training) 

 การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการท าลาย     2 สัปดาห์ 

 (Sapper , Explosives and Demolition Training) 

 การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย       2 สัปดาห์ 

 (Individual Weapon System Training) 

 การฝึกบุคคลท าการรบและการฝึกทางยุทธวิธี     3 สัปดาห์ 

 (Soldier Combat Skills and Tactics Training) 

 

การจัดการศึกษา ชั้นปีที่ 2 

FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 

  การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์    2 สัปดาห์ 

 (Unit Weapon Systems and Fire Control Training) 

 การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่     4 สัปดาห์ 

 (Infantry Rifle Squad Tactics Training) 

 การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า    1 สัปดาห์ 

 (Cavalry Weapon Systems Employment Training) 

 การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน     2 สัปดาห์ 

 (Field Artillery and Air Defense Artillery Training) 

 การฝึกขับรถยนต์ทหาร       1 สัปดาห์  

 (Military Vehicles Training)  
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การจัดการศึกษา ชั้นปีที่ 3 

FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 (Field Training 3) 

 การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด     3 สัปดาห์ 

 (Infantry Rifle Platoon Tactics Training) 

 การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด     2 สัปดาห์ 

 (Cavalry Platoon Tactics Training) 

 การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ      5 สัปดาห์ 

 (Airborne Course) 

 

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    1 สัปดาห์ 

 (Close Quarters Combat Training) 

 การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ     1 สัปดาห์ 

 (Task Force Operations Training) 

 การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก      2 สัปดาห์ 

 (Small Unit Tactics Training) 

 การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหาร     4 สัปดาห์ 

 (Cadet Troop Leader Training in Army Units) 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  ตามข้อก าหนดในคู่มือการท าโครงงานกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  รายวิชาโครงงานเป็นการน าเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์
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ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติหรือภาคอุตสาหกรรมและมีการน าเสนอ
โครงงานแก่คณะกรรมการคุมสอบเพ่ือพิจารณาผลงาน 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักเรียนนายร้อยสามารถท างานร่วมกันมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการท าโครงงานรวมไปถึงการพัฒนาทักษะการน าเสนอ 
 5.3  ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาของชั้นปีที่ 4 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
  รวม 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น ภาคการศึกษาท่ี 1 ของ ชั้นปีที่ 4 จ านวน 1 หน่วยกิต และภาค
การศึกษาที่ 2 ของ ชั้นปีที่ 4 จ านวน 2 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  กองวิชาฯ จัดให้มีการแนะน าหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร พร้อม
ทั้งแนะน าอาจารย์ประจ าที่สามารถให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยในหัวข้อเหล่านั้นแก่นักเรียนนายร้อยใน
วิชาสัมมนาและเตรียมโครงงานวิศวกรรม เพื่อให้นักเรียนนายร้อยเลือกหัวข้อวิจัยที่อยู่ในความสนใจ
ของตนเองได้อย่างแท้จริง รวมทั้งได้ก าหนดชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนนายร้อย เข้าปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานวิจัย 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลการด าเนินงานจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรืองานวิจัยของนักเรียนนาย
ร้อยตามช่วงเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด และให้จัดตั้งคณะกรรมเพื่อจัดสอบตรวจความก้าวหน้า 
ความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนนายร้อยต่อโครงงานในปีที่ 4 ปลายภาคการศึกษาที่ 1 และปลายภาค
การศึกษาที่ 2 เพ่ือการประเมินผลให้คะแนนจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานการน าเสนอโครงงาน
และความสามารถในการท างานของระบบที ่พัฒนาขึ ้นในโครงงานความสมบูรณ์ของรายงาน
โครงงานวิจัย 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักเรียนนายร้อย 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักเรียนนายร้อย 

1) เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มี

ลักษณะผู้น าที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ 

รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการ

อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน 

− อบรมวินัย แบบธรรมเนียมทหาร มารยาททาง
ทหาร ฝ ึกสอนบุคล ิกล ักษณะ การวางตัว 
ปลูกฝังอบรมอุดมการณ์ความเสียสละ ส านึกใน
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ทั้งในช่วงการอบรม
ตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า และสอดแทรกใน
ช่วงเวลาต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน ฝึกฝน
ให้เชื ่อฟังค าส ั ่ง ด้วยการบังคับใช้ระเบียบ
ปฏิบัติประจ า และวินัยทหาร 

2) มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหาร

เหล่าต ่าง ๆ ทั ้งทางเทคน ิคและทางย ุทธว ิธี  

สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับ

หมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

− บรรยายทฤษฎี หลักนิยม แนวทางการปฏิบัติ 
ประวัติศาสตร์การสงคราม และประสบการณ์
จากการรบ ให้นักเรียนนายร้อยทราบ มีการ
สาธิตแสดงตัวอย่างการปฏิบัติจากครู อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ และให้ฝึกปฏิบัติจริงเป็นรายบุคคล 
เป็นชุด เป็นหน่วยในระดับต่าง ๆ 

3) มีความมุ ่งมั ่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ

ทหารและช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศ

ตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

− แนะน า/ปลูกฝัง ความส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพ
ทหาร 

− ให้งานมอบหมายในเชิงอิสระ สร้างสรรค์ บน
พื ้นฐานของฐานะประเทศชาติ โดยให้ท  า
แนวทาง แนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพทหารใน
ฐานะ ผู้บังคับหมวด 

4) มีความเข้มแข็งทั ้งร ่างกายและจิตใจ เป็น

สุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและด ารง

ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 

ทั ้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก  าล ังพลใน

หน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตส านึก/สัญชาตญาณ

ในการรบ 

− ให้นักเรียนนายร้อย ฝึกฝนตนเองด้วยการออก
ก าลังกาย เพ่ือทดสอบความแข็งแกร่งในท่าต่างๆ 
ที่ก าหนด 

− สอนหลักการเบื ้องต้นของการกีฬาประเภท
ต่างๆ ฝึกทักษะเพิ ่มเติมด้วยโครงการชมรม
กีฬา และส่งเสริมสุขภาพ ฝึกฝนเพื ่อเสริม
ทักษะทางวิชาชีพทหารด้วยโครงการชมรมต่อสู้
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักเรียนนายร้อย 

ป้องกันตัวเช่น ชมรมมวยไทยเลิศฤทธิ์ ชมรม
มวยไทย-มวยสากล ชมรมยูโด ชมรมอาวุธ
โบราณ และชมรมตรีเพชร 

5) มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ใน

ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน

ในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก 

และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่น

และประเทศชาติ 

− ต้องมีการมอบหมายงานให้นักเรียนนายร้อยได้
สืบค้นข้อมูล รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่
ได้น าเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้
ระหว่างนักเรียนนายร้อยด้วยกัน หรือ ให้กับ
ผู้สนใจภายนอก  

− ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู ้ที ่ทันสมัย 
การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

− ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักเรียนนายร้อยได้ฝึกคิด ฝึก
ปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

6)  ม ี ค ว ามสามารถ ในกา รฝ ึ กอบรมผ ู ้ ใ ต้  

บังคับบัญชา 

− สาธิตแสดงตัวอย่างการปฏิบัติจากครู อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ ให้แสดงการปฏิบัติเป็นรายบุคคล 
เป็นชุด เป็นหน่วย โดยประเมินผลจากการฝึก
ประจ าตามวงรอบ เช่น การฝึกเดินทางไกล 
การฝึกยิงปืน และการฝึกภาคสนาม ให้ฝึก
ปฏิบัติจริงเป็นราย บุคคล เป็นชุด เป็นหน่วย
ในระดับต่าง ๆ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ ในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั ่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ควรสะท้อน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ ประกอบด้วย 

 2.1  คุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
   2.1.1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
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   2.1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   2.1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
   2.1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
   2.1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยมีระเบียบวินัยโดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานที่ได้มอบหมายให้ตรงเวลา การไม่หลับภายในห้องเรียน มี
ความซื่อสัตย์สุจริตโดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่นต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เช่นการยกย่องนักเรียนนายร้อยที่ประพฤติตนดีท าประโยชน์แก่ส่วนรวมเสียสละ 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   2.1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักเรียนนายร้อยในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ความตั้งใจเรียนและไม่หลับในชั้นเรียน 
   2.1.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   2.1.3.3 ประเมินจากปริมาณการกระท าทุจริตในการส่งงานที่มอบหมาย การสอบย่อย 
การสอบระหว่างภาคและการสอบประจ าภาค 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
   2.2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
   2.2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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   2.2.1.4 สามารถว ิ เคราะห ์และแก ้ไขป ัญหา ด ้วยว ิธ ีการท ี ่ เหมาะสม รวมถึง 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   2.2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได ้
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ใช ้การสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงโดยปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งนี้
ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้ควรจัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานกับเครื่องมืออุปกรณ์ประจ าหน่วย 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักเรียนนายร้อยในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การทดสอบย่อย การสอบระหว่างภาคและประจ าภาค รายงานที่นักเรียนนายร้อยจัดท าตามงาน
มอบ โครงงานวิจัยที่นักเรียนนายร้อยเลือกศึกษาค้นคว้า และการน าเสนอรายงานหรือโครงงานวิจัย 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.3.1.1 มีความคดิอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
   2.3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
   2.3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
   2.3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   2.3.2.1 ก าหนดกรณีศึกษาทางการทหาร พลเรือน หรือภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
   2.3.2.2 ก าหนดโจทย์การบ้านและงานอ่ืนๆ โดยอ้างอิงจากปัญหาการท างานจริง 
   2.3.2.3 ก าหนดหัวข้อการทดลองในห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องและสนับสนุนการเรียน
การสอนในภาคทฤษฎี 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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   2.3.3.1 ด าเนินการออกข้อสอบที่ให้นักเรียนนายร้อยได้ศึกษาการแก้ปัญหาอธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็น
การเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มาไม่ควรมีค าถามเก่ียวกับนิยามต่างๆ 
   2.3.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักเรียนนายร้อยเช่นการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น 
 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะความรับผิดชอบ 
   2.4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
   2.4.1.2 สามารถเป็นผู ้ริเริ ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์  
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
   2.4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเร ียนรู ้ท ั ้งของตนเอง  
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
    2.4.1.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย  
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
   2.4.1.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานและการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
และทักษะความรับผิดชอบ 
   ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน 
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผล  
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและทักษะความรับผิดชอบดังนี้ 
   2.4.2.1 สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างด ี
   2.4.2.2 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
   2.4.2.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรอื่นที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างด ี
   2.4.2.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

2.4.3.5 มีภาวะผู้น า 
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  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะ
ความรับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักเรียนนายร้อยในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   2.5.1.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี ่ยวข้องกับวิชาชีพได้  
เป็นอย่างด ี
   2.5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
   2.5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
   2.5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์ 
   2.5.1.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที ่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักเรียนนายร้อยได้วิเคราะห์และแก้ปัญหา
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์เสมือนจริง ให้นักเรียนนายร้อยน าเสนอแนวคิดและผลการวิเคราะห์
แก้ปัญหาที ่เหมาะสม ให้นักเรียนนายร้อยเรียนรู ้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยวิจารณ์ผลงานที่น าเสนอในเชิงวิชาการ 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.3.1 ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมในการวัดและการค านวณ 
   2.5.3.2 ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การค านวณ 
   2.5.3.3 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัดและเหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆความสามารถในการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ ที่น าเสนอในชั้นเรียน 
 2.6 ทักษะทางวิชาชีพทหาร 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร 
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    2.6.1.1 มีลักษณะผู้น าทางทหารที่ดี 
   2.6.1.2 มีความสามารถปฏิบัติการทางทหารได้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
   2.6.1.3 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ 
   2.6.1.4 มีความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
   2.6.1.5 มีความสามารถในการฝึก สอน อบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 

  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร 
   2.6.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักเรียนนายร้อยได้วิเคราะห์
สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
   2.6.2.2 เชิญวิทยากรบรรยาย ตัวอย่างกรณีศึกษาที ่ส าคัญ เช่น กรณีศึกษาการ
ปฏิบัติงาน ณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ กรณีศึกษาปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 
   2.6.2.3 จัดการเยี่ยมชมการปฏิบัติ (ดูงาน) ในหน่วยส าคัญต่าง ๆ และจัดกิจกรรม
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักเรียนนายร้อยกับบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ   
  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพทหาร 
   2.6.3.1 ประเมินลักษณะความเป็นผู้น าทางทหารที่ดีมีวินัยโดยผู้บังคับบัญชาและ
นักเรียนบังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะการศึกษา  
   2.6.3.2 ประเมินความสามารถปฏิบัติการทางทหารในระดับผู้บังคับหมวดของหน่วยรบ
โดย หน่วยฝึกท่ีได้รับมอบหมาย 
    2.6.3.3 ประเมินความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายโดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
    2.6.3.4 ประเมินความสามารถในการฝ ึก สอน อบรมผู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชา โดย 
คณะกรรมการที่ได้รับมอบจากสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริงในห้วงการฝึกศึกษา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                               

SS 1001 ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป  (Principles of 
Jurisprudence) 

 ●   o  o ●     ●  o  o  ●    ●        

SS 1201 หลักรัฐศาสตร ์ (Principles of  
Political Science) 

o ●     ● ●    o ●    ● o     ●        

SS 4004 กฎหมายทหารและกฎหมายที่
จ าเป็นในการรับราชการทหาร (Military 
Law and Essential Law in Military 
Service) 

 ●   o  o ●     ●  o  o  ●    ●        

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                               

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

HI 5002  ประวัติศาสตร์ร่วมสมยั  
(Contemporary History) 

    ●   ●  o ● ●   o    ●    ●        

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                               

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

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

LG 1101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       
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รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

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

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

LG 2104  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)  ● o     ●  o ●    o ●   o    o ●       

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

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

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

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

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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ                               

TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั  
(Technology for Everyday Life) ● o    ●  o   ● o       ●    ●        

กลุ่มวิชาพลศึกษา                               

PE 1001 พลศึกษา 1 
(Physical Education 1) 

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

PE 1002 พลศึกษา 2 
(Physical Education 2) 

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

PE 2003 พลศึกษา 3 
(Physical Education 3) 

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

PE 2004 พลศึกษา 4 
(Physical Education 4) 

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

PE 3005 พลศึกษา 5 
(Physical Education 5) 
 

 o ●     o  ● ●   o o   o ●     ●  ●   ●  
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รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

PE 3006 พลศึกษา 6 
(Physical Education 6) 

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

PE 4007 พลศึกษา 7 
(Physical Education 7) 

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

PE 4008 พลศึกษา 8 
(Physical Education 8) 

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

PE 5009 พลศึกษา 9 
(Physical Education 9) 

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

กลุ่มวิชาเสริมสร้างลกัษณะผู้น า                               

PC 1101 จิตวิทยาเบือ้งต้น 
(Introduction to Psychology) 

 o ●    ● o    o  ● o   o ●    o    ●    

PC 3102 จิตวิทยาสังคม  
(Social Psychology) 

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

PC 3201 การน าทหาร  
(Military Leadership) 

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

PC 4103 จิตวิทยาในการปกครองทางทหาร 

(Military Psychology and Administration) 
 ● o    ● o   o  ●     o ●    ●   o ●    

PC 4301 ครูทหาร (Military  Instructor) o o   ● ● ● o   o o ●  o   ●     o     O o ● 
PC 5104 จิตวิทยาประยกุต ์
 (Applied Psychology) 

 o ●   ●  o   o  o ● o  o  ●    ●    ●    
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หมวดวิชาเฉพาะ 
รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์                            

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

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

MA 2003 แคลคูลัส 3  (Calculus 3) o ●    ●     ● o       o     o       
CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry )  ●    ● ●     o ●      o     o       

CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  
(General Chemistry Laboratory ) 

 ●    ● ●     o ●      o     o       

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1  (General Physics 1) ● ● o   ● ● o  o o ● ● o o o o ● o   ●  o       

PH 1002 ปฏิบัติการฟสิิกสท์ั่วไป 1   
(General Physics Laboratory 1)  ● o ●   ● ● o o o o ● ● o  o ● o ●   ●  o       

PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2) ● ● o   ● ● o  o o ● ● o o o o ● o   ●  o       

PH 1004 ปฏิบัติการฟสิิกสท์ั่วไป 2   
(General Physics Laboratory 2) ● o ●   ● ● o o o o ● ● o  o ● o ●   ●  o       

กลุ่มวิชาแกน                               

CS 2201 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
(Computer Programming) 

o ●    ●   o  ● ●      ● o  ●   o o      

CE 2201 การเขยีนแบบวิศวกรรม 
(Engineering Drawing)  

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

IE 2101 วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials)  

 ●    ● ●   o   ● o o    ● o o    ●      



 53  
  

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

ME 3103 พื้นฐานกลศาสตรว์ิศวกรรม  
(Fundamental of Engineering Mechanics) 

 ●   o  ●     o ●  o    o      o      

EE 2101 วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)  o ●  o o ● o  o   ● o    o ● o o  ●  o      

EE 2201 วิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์
(Engineering Electronics) 

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

EE 3501 สนามและคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า  
(Electromagnetic Fields and Waves) 

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

EE 5302 ระบบควบคุม (Control Systems)  ● o  o o ● o  o  ● ● o    o ● o o  ●  o      

กลุ่มวิชาเฉพาะ                               

EE 2003 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม 
(Probability and Random Processes) 

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

EE 2102 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  
(Laboratory for Electrical Circuit 
Analysis) 

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

EE 2202 ปฏิบัติการวิศวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ 
(Laboratory for Engineering Electronics) 

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

EE 3001 เครื่องมอืวัดและการวัด 
ทางไฟฟ้า (Electrical Instruments  
and Measurements) 

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

EE 3301 สัญญาณและระบบ 
(Signals and Systems) 
 

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



 54  
  

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

EE 3405 วงจรดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Digital Circuits and 
Microcontroller) 

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

EE 3406 ปฏิบัติการวงจรดจิิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Laboratory for 
Digital Circuits and Microcontroller) 

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

EE 3701 หลักการของระบบการสอืสาร 
(Principles of Communication Systems) 

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

EE 3711 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ (Data Communications and 
Computer Networks) 

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

EE 3901 สัมมนาและเตรยีมโครงงานทาง 
วิศวกรรม (Engineering Seminar and  
Preproject) 

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

EE 4503 โครงข่ายการสือ่สารและสายส่ง 
(Communication Networks and 
Transmission Lines) 

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

EE 4504 วิศวกรรมไมโครเวฟ 
(Microwave Engineering) 

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

EE 4702 ระบบการสื่อสารดิจติอล 
(Digital Communication Systems) 

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

EE 4505 วิศวกรรมสายอากาศ 
(Antenna Engineering) 

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



 55  
  

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

EE 4506 ปฏิบัติการแม่เหลก็ไฟฟ้าประยุกต์ 
(Laboratory for Applied  
Electromagnetic) 

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

EE 4903 โครงงานทางวิศวกรรม 1 
(Engineering Project 1) 

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

EE 4904 โครงงานทางวิศวกรรม 2 
(Engineering Project 2) 

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

EE 5703 ปฏิบัติการระบบการสื่อสาร  
(Laboratory for Communication  
Systems) 

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

EE 5706 การสื่อสารทางแสง 
(Optical Communications) 

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

กลุ่มวิชาเลือก                               

EE 2004 ความรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกับวิศวกรรม 

ไฟฟ้า 

(Fundamentals of Electrical Engineering) 

 ●  o   ● o     ●  o    ● o   ●  o      

EE 2014 ปฏิบัติการความรูเ้บ้ืองตน้เกี่ยวกบั 
วิศวกรรมไฟฟ้า (Laboratory for  

Fundamentals of Electrical Engineering) 

 ●     ●  o o  ● ●  o    ● o     ●      

EE 5006 การวิเคราะห์และการจ าลองแบบ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Analysis and 
Modeling for Electrical Engineering) 

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



 56  
  

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

EE 5303 ระบบควบคุมสมัยใหม ่
(Modern Control Systems) 

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

EE 5304 กรรมวิธีสัญญาณแบบดิจติอล 
(Digital Signal Processing) 

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

EE 5401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้งต้น 
(Introduction to Information 
Technology) 

   ● o  ● o    o ●      ● o   ● o       

EE 5305 หุ่นยนต์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Robotics) 

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

EE 5306 กรรมวิธีสัญญาณเสยีงดจิิตอล 
(Speech Signal Processing) 

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

EE 5307 กรรมวิธีสัญญาณภาพดจิิตอล 
(Digital Image Processing) 

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

EE 5308 หุ่นยนต์อจัฉริยะ 
(Intelligent Robotics) 

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

EE 5309 ระบบควบคุมแบบดดิจิตอล 
(Digital Control Systems) 

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

EE 5407 การออกแบบระบบดิจิตอล 
(Digital System Design) 

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

EE 5408 การเข้ารหัสเบื้องต้น 
(Introduction to Cryptography) 
 

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



 57  
  

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

EE 5409 การรกัษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (Information System 
Security) 

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

EE 5502 การแพรก่ระจายคลื่นวิทยุ 
(Radio Wave Propagation) 

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

EE 5507 การออกแบบวงจรไมโครเวฟ 
(Microwave Circuit Design) 

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

EE 5508 การออกแบบสายอากาศ 
(Antenna Design) 

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

EE 5509 ทฤษฎีแม่เหลก็ไฟฟ้าขั้นสงู 
(Advanced Electromagnetic Theory) 

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

EE 5601 เครื่องจกัรกลไฟฟ้า 
(Electrical Machines) 

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

EE 5602 ระบบพลังงานทดแทน 
(Renewable Energy Systems) 

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

EE 5705 ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทยีม  
(Satellite Communication Systems) 

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

EE 5707 การสื่อสารไร้สาย 
(Wireless Communications) 

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

EE 5708 การสื่อสารแบบเคลือ่นที่ (Mobile 
Communications) 

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

EE 5709 การติดต่อสื่อสารแบบแบนดก์ว้าง 
(Broadband Communications) 

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



 58  
  

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

EE 5801 ระบบเรดาห์ (Radar Systems)  o  ● o o ● o ● o  ● ● o    o ●  ● o  o o      

EE 5905 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
(Special Topics in Electrical  
Engineering 1) 

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

EE 5906 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 
(Special Topics in Electrical  
Engineering 2) 

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

EE 5906 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 1 (Special Topics in 
Computer Engineering 1) 

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

EE 5906 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 2 (Special Topics in 
Computer Engineering 2) 

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

กลุ่มวิชาทหาร                               

MS 1001 วิชาทหาร 1  

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

MS 1002 วิชาทหาร 2 

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

MS 2003 วิชาทหาร 3 

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

MS 2004 วิชาทหาร 4 

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



 59  
  

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

 

MS 3005 วิชาทหาร 5 

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

MS 3006 วิชาทหาร 6 

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

MS 4007 วิชาทหาร 7 

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

MS 4008 วิชาทหาร 8 

(Military Science 8) 
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

MS 5009 วิชาทหาร 9 

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

MS 5010 วิชาทหาร 10 

(Military Science 10) 
o o o o ● ●     ● o o     o o     o  ● ● o o ● 

MS 5011 วิชาทหาร 11 

(Military Science 11)  
o o o o ● ●     ● o      o o     o  ● ● o o ● 

กลุ่มวิชาการฝึกภาคสนาม 

FT 1101 การฝกึภาคสนาม 1  
(Field Training 1)  

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

FT 2102 การฝกึภาคสนาม 2  
(Field Training 2)  

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

FT 3103 การฝกึภาคสนาม 3 
(Field Training 3)  

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



 60  
  

รายวิชา 1.คุณธรรม จรยิธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และ ความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะทางวชิาชีพทหาร 

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

 

FT 4104 การฝกึภาคสนาม 4 
(Field Training 4)  

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

FT 5105 การฝกึภาคสนาม 5 
(Field Training 5) 

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



หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักเรียนนายร้อย 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 1.1 การนับหน่วยกิต 
  1. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาการศึกษาในห้องเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษา 
ที่มีระยะเวลา 15 สัปดาห์  ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 

 2.  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาปฏิบัติ 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาที่มีระยะเวลา 
15 สัปดาห์ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 

 3.  การฝึกงานหรือภาคสนามที่ใช้เวลา 3 ถึง 6 ชั ่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาที ่มี
ระยะเวลา 15 สัปดาห์ ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต 

 4.  การนับหน่วยกิตส าหรับภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 15 สัปดาห์ ให้นับจ านวน
ชั่วโมง โดยยึดถือวิธีการนับหน่วยกิตจากระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์เป็นหลัก 

 1.2 การก าหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย  
 1.  การก าหนดอักษรระดับ และระดับคะแนน ให้ใช้ข้อก าหนดต่อไปนี้ 
    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 
 ต ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Below Average) D+ 1.5 
 อ่อน (Poor Passing) D 1.0 
 ตก (Fail) F 0.0 
 ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) I  - 
 ถอนตัว (Withdraw) W  - 
 ร่วมฟัง (Audit) AU  - 
 ผ่าน (Non – Credit Pass) P  - 
 ไม่ผ่าน (Non – Credit Fail) N  - 
 2. การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ใช้สูตรในการค านวณดังต่อไปนี้ 
  คะแนนคุณภาพ  =    ระดับคะแนน x จ านวนหน่วยกิต 
 

  ระดับคะแนนเฉลี่ย  =   
ผลรวมของคะแนนคุณภาพ

ผลรวมของคะแนนหน่วยกิต
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 3.  ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งค านวณจาก 
ทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

 4.  ระดับคะแนนเฉลี ่ยประจ าปีการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี ่ยซึ ่งค านวณจาก  
ทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในปีการศึกษานั้น 

 5.  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่งค านวณจากทุกรายวิชาที ่ได้
ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาตามหลักสูตร 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนายร้อย 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักเรียนนายร้อยยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งโรงเรียน  
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าและน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถ
ตรวจสอบได ้
  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักเรียนนายร้อยประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนการทวนสอบใน
ระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้หลังจากนักเรียนนายร้อยส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรใหม ่
  การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยส าเร็จการศึกษา
ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ที่ท าอย่างต่อเนื่อง
และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร 
รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากลโดยการวิจัยอาจจะท า
ด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  2.2.1 การประเมินจากหน่วยทหารที่นายทหารสัญญาบัตรใหม่เข้าไปบรรจุท างาน โดยขอ
เข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ และขอรับความคิดเห็นจากผู้บังคับ
หน่วยในด้านความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการใช้ความรู้ที่ได้รับระดับปริญญาตรีในการท างาน 
  2.2.2  การประเมินจากสถาบันอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของนายทหารสัญญาบัตรใหม่  
ที่เข้าศึกษาปริญญาที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษานั้นๆ 
  2.2.3  การประเมินโดยการสอบถามนายทหารสัญญาบัตรใหม่ที่ไปรับราชการในหน่วยงาน
ทหารต่าง ๆ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสตูร  
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ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
  2.2.4  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมในเรียนของนักเรียนนายร้อยและสมบัติอื ่นๆที ่เกี่ ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู ้และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียนนายร้อย 
  2.2.5  ผลงานของนักเรียนนายร้อยที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (1) จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนา
เองและใช้ประโยชน์ได้จริงในกองทัพ, (2) จ านวนสิทธิบัตร, (3) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ,  
(4) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ, (5) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ท า
ประโยชน์ต่อสังคม 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีหลักเกณฑ์
การให้ปริญญาดังนี้ 
 3.1  ปริญญาบัณฑิต 
  นักเรียนนายร้อยผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตต้องสอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
 3.2  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 
  นักเรียนนายร้อยผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองต้องสอบได้จ านวนหน่วย
กิตครบตามหลักสูตร และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  3.50 ขึ้นไปแต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับ
ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 3.3  ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
  นักเรียนนายร้อยผู้มีสิทธิได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องสอบได้จ านวน  
หน่วยกิตครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  3.70 ขึ้นไปและไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษรระดับต ่ากว่า C และ/หรือไม่เคยลงทะเบียนซ ้าในวิชาใด 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/กองวิชา ตลอดจนในหลักสูตรการสอน 
 1.2.  ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารเป็นอันดับแรก 
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพองค์กรต่าง  ๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยในชั้นเรียน การเข้าร่วมฝึกอบรม การดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
  2.2.3 ส่งเสริมการบริการทางวิชาการของอาจารย์ ให้กับสถาบันการศึกษาในระดับเท่าเทียม
กันหรือท่ีสูงกว่า องค์กรหรือหน่วยงานทางราชการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้าสื ่อสาร 

ก าหนดให้จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” ที่ก าหนดโดยส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของ

หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 

 1.2 การจัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นแกน เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีทักษะ รู้จักคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้

ด้วยตนเอง 

 1.3 ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่า

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 1.4 มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการวิชาการกองวิชาฯ ทุกปี และคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี 

 1.5 จัดท าฐานข้อมูลของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ

ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศและผลงานทางวิชาการทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลใน

การพัฒนาหลักสูตร 

1.6 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จ

การศึกษาและผู้บังคับหน่วยทหารที่รับนายทหารสัญญาบัตรจบใหม่เข้าท างานทุกปี 

 

2.  บัณฑิต 
 ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้การผลิตบัณฑิต 
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิตระดับ
อุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ก าลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็น
พลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย 
ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมาตรฐานสากล  
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ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกา- 
ภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถ สร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ 
ต่อตนเองและสังคม ทั ้งในระดับท้องถิ ่นและสากล กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจึงได้มุ ่งเน้นการผลิต
นายทหารสัญญาบัตรให้เป็นบัณฑิตที่มีทั ้งองค์ความรู้ทักษะและเจตคติตรงตามความต้องการของ
หน่วยงานในกองทัพบก  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีเกียรติและมีความเคารพ
ตนเองและสิทธิผู้อื่น มีความเป็นผู้น า ท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร มีจริยธรรมจรรยาบรรณ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและร่วมกันท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีภายใต้คุณธรรมและกฎหมายและใช้
ชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.  นักศึกษา 
 การประกันคุณภาพหลักสูตร ในส่วนของนักศึกษาได้จัดให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระเบ ียบของกองทัพบก และระเบียบของโรงเร ียนนายร ้อย  
พระจุลจอมเกล้า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 การรับหรือคัดเลือกนักเรียนนายร้อยเข้าศึกษา จะรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
เตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ซึ่งมีคุณวุฒิเทียบเท่าผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้
โรงเรียนเตรียมทหารได้ก าหนดหลักเกณฑ์การรับผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ
กองทัพบกไว้    

3.2 มีการวางแผนกระบวนการรับนักศึกษาอย่างมีระบบ มีกลไก น าไปสู่การปฏิบัติและจัดให้มี
การวัดผลประเมินผลเพื่อติดตามและน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพกระบวนการรับนักศึกษา โดย
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรเกณฑ์ในกา รคัดเลือก 
มีความโปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือในการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อมสามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3.3 มีกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ มีกลไกน าไปสู่การปฏิบัติและมีการประเมินผลเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนา โดยการจัดกิจกรรม
การพัฒนาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะ  

3.4 มีกระบวนการในการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3.5 มีการรักษาอัตราความคงอยู่ อัตราความส าเร็จการศึกษา โดยการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
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4.  คณาจารย ์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่  

  การรับบุคคลพลเรือน หรือนายทหารสัญญาบัตรเข้าเป็นอาจารย์ประจ า จะต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า ให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบของ
กองทัพบกและระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร เพ่ือให้ได้นักเรียนนายร้อยส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามคุณลักษณะที่กองทัพ
ต้องการ 
  4.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ  
  มีนโยบายในการเชิญผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความ
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 การประกันคุณภาพหลักสูตร ในส่วนของหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จัด
ให้มีอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที ่ในการบริหาร วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตามและ
ประเมินผล และพัฒนาหลักสูตร เพ่ือออกแบบหลักสูตร เพ่ิม/ลด รายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหา
ให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของกองทัพบกจัดการส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อย จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในระดับปริญญาตรี ด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มีกระบวนการในประเมินผู้เรียนที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการ
ติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ในการติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร และมีการวัดผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มีการบริหารทรัพยากรใน
การจัดการความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีระบบ มีกลไกที่น าไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ ่งประกอบด้วย ความพร้ อมทาง
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กายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wi-Fi และอื่น ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้และเป้าหมายไม่ต ่ากว่าที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาดังแสดงตาราง 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

X X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  

X X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 

X X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนนายร้อย
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

X X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน    
กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานปีท่ีแล้ว 

 X X X X X 



 69  
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

X X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักเรยีนนายร้อยปี
สุดท้าย/นายทหารสญัญาบตัรใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   

 

X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับหน่วยทหาร
ของนายทหารสัญญาบัตรใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

 

X 

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ  
(ล าดับข้อที่ 1-5) ในแต่ละปี 

5 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งช้ี ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 12 

 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องผ่านเกณฑ์
ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มี
ผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ
และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา และ/
หรือ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์
ผลการประเมินการสอนนักเรียนนายร้อย และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนนายร้อย 
   ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุง ก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
    การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
   - ประเมินโดยนักเรียนนายร้อยในแต่ละวิชา 
    - การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
    - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยผู้จบการศึกษา 
    - การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก 
   - นักเรียนนายร้อยปีสุดท้าย/นายทหารสัญญาบัตรใหม่ 
    - หน่วยงานทางทหารที่นายทหารสัญญาบัตรใหม่เข้าไปบรรจุ 
    - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิ์ผลของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินการตามรายละเอียดหลักสูตร 
   ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้นรวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน (IQA) 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินของ นายทหารสัญญาบัตรใหม่ / หน่วยงานทาง
ทหารที่นายทหารสัญญาบัตรใหม่เข้าไปบรรจุ วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
/ ประธานหลักสูตร เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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5.  การพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรจะมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง
ในระยะยาว โดยปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี และมี
การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทุก 5 ปี 
 5.1 ดัชนีบ่งชี้มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาส าหรับหลักสูตร ดังนี้ 
   5.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพของการเรียนการสอน ทัศนคติทางวิชาการ
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา แนวทางการสอนของอาจารย์ รวมถึงการประเมินวัดผลการสอน โดยผู้เรียน 
ประเมินทุกภาคเรียน 
    5.1.2 จ านวนนักเรียนนายร้อยที่รับเข้าเป็นไปตามแผน 
    5.1.3 ความพึงพอใจของหน่วยงานทางทหารที่นายทหารสัญญาบัตรเข้าไปบรรจุ 
  5.2 ก าหนดการประเมินหลักสูตรโดยก าหนดการประเมินครั้งแรกในปี 2567 หรือทุก ๆ 5 ปี 
  5.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรให้เป็นไปตาม 
    5.3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพ 
    5.3.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วย
มาตรฐานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 





 
 
 
 

 
ผนวก ก 

องค์ความรู้



 
 



ก-3 
 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุม่ความรู้ด้านพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
EE 5006 การวิเคราะห์และการจ าลองแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Analysis and Modeling for  
Electrical Engineering) 

×    × ×   

EE 3001 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า (Electrical Instruments and Measurements)  ×   × × ×   
EE 2003 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม (Probability and Random Processes) ×    × ×   

EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า (Fundamentals of Electrical Engineering) ×    × ×   
EE 2014 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า (Laboratory for Fundamentals of  
Electrical Engineering) 

×    × ×   

EE 2101 วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits Analysis) ×    × ×   
EE 2102 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (Laboratory for Electric Circuits) ×    × ×   
EE 2201 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(Engineering Electronics) ×    × ×  × 
EE 2202 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ (Laboratory for Engineering Electronics) ×    × ×   

EE 3405 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ (Digital Circuits and Microcontroller) ×   ×  ×   
EE 3406 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ (Laboratory for Digital Circuits and 
Microcontroller) 

×   ×  ×   

EE 5407 การออกแบบระบบดิจิตอล (Digital System Design) 
 

×     ×   



ก-4 
 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(2) กลุม่ความรู้ด้านทฤษฎกีารสื่อสาร         
EE 5401 ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ (Introduction to Information Technology) ×     × ×  
EE 3701 หลักการของระบบการสื่อสาร (Principles of Communication Systems) ×    × ×   
EE 4702 ระบบการสื่อสารดิจติอล (Digital Communication Systems) ×    × ×   
EE 5703 ปฏิบัติการระบบการสื่อสาร (Laboratory for Communication System) ×    × ×   
EE 5705 ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication Systems) ×   × × ×   
EE 5706 การสื่อสารทางแสง (Optical Communications) ×   ×  ×   

EE 5707 การสื่อสารไร้สาย (Wireless Communications) ×   × × ×   
EE 5708 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Mobile Communications) ×   × × ×   

EE 5709 การติดต่อสื่อสารแบบแบนด์กว้าง (Broadband Communications) ×   × × ×   
(3) กลุม่ความรู้ด้านการประมวลสัญญาณ 

EE 3301 สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) ×    ×    
EE 5302 ระบบควบคุม (Control Systems) ×    × ×   

EE 5303 ระบบควบคุมสมัยใหม่ (Modern Control Systems) ×    × ×   
EE 5304 กรรมวิธิสัญญาณดจิิตอล (Digital Signal Processing)  ×     ×   
EE 5305 หุ่นยนต์เบื้องต้น (Introduction to Robotics) × ×   × ×   
EE 5306 กรรมวิธีเสียงดิจิตอล (Speech Signal Processing) ×     ×   



ก-5 
 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EE 5307 กรรมวิธีสัญญาณภาพดจิิตอล (Digital Image Processing) ×     ×   
EE 5308 หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Robotics) × ×   × ×   
EE 5309 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล (Digital Control Systems) ×    × ×   
(4) กลุม่ความรู้ด้านอุปกรณ์สื่อสารและการส่งสัญญาณ 
EE 3501 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields and Waves) ×   × × ×   
EE 5502 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ (Radio Wave Propagation) ×   × × ×   
EE 4503 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง (Communication Networks and Transmission Lines) ×   × × ×   

EE 4504 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering) ×   × × ×   
EE 4505 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering) ×   × × ×   

EE 4506 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟา้ประยุกต์ (Applied Electromagnetic Laboratory) ×   × × ×   
EE 5507 การออกแบบวงจรไมโครเวฟ (Microwave Circuit Design) ×   × × ×   

EE 5508 การออกแบบสายอากาศ (Antenna Design) ×   × × ×   
EE 5509 ทฤษฏีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electromagnetic Theory) ×   × × ×   

EE 5801 ระบบเรดาร์ (Radar Systems) ×   × × ×   
(5) กลุม่ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าและเครือข่าย 
EE 3711 การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ (Data Communication and Computer Networks) ×    × ×   
EE 5408 การเข้ารหัสเบื้องต้น (Introduction to Cryptography) ×     ×   



ก-6 
 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EE 5409 การรักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่ายและข้อมูล (Information System Security) ×     × ×  
EE 5601 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines) × ×   × ×   
EE 5602 ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy Systems) × ×   × ×   



 

 

 

 

ผนวก ข  
อาจารย์ประจ าวิชาศึกษาทั่วไป 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 



 

 

 



ข-3 
 

ผนวก ข ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าวิชาศึกษาทั่วไป 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

1 พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ศ. อ.บ. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 
 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
 

ศศ.ม. วิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลยัศิลปากร 2522 
 

สยามบรมราชกุมาร ี
 

อ.ม. วิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
    

กศ.ด. วิชาพัฒนศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2529 

2 พ.อ.พีรพล สงนุ้ย รศ. Licence d’Histoire ประวัติศาสตร ์  Universite Paris I 2531 
 

3930500431864 
 

  Maitrise d’Histoire ประวัติศาสตร ์  Universite Paris VII 2533 
  

    Docteur d’ Histoire ประวัติศาสตร ์  Universite Paris VII 2540 

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

3100602904246     ศศ.ม.  ประวัติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2531 

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

3101900577317 
 

  อ.ม. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
  

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

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

3100904286162     กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  2544 

        



ข-4 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

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

3101400678491     อ.ม. ไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
    

MPhil จีนศึกษา University of Cambridge, United Kingdom 2549 
    

Ph.D. ประวัติศาสตร ์ School of Oriental and Afican Studies 

(SOAS), University of London, United 

Kingdom 

2553 

7 พ.ต.สมโชต ิ

3100400157300 

วีรภัทรเวธ 
 

  ค.บ. ประถมศึกษา  

เอกภาษาไทยและสังคมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 

  
    อ.ม. ประวัติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

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

1102000716706     ศศ.ม. ประวัติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2557 

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

3100100560214     ศศ.ม. จารึกภาษาไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร 2532 

10 พ.อ.หญิง เมธิน ี เฉลิมวัฒน์   อ.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
 

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

    Ed.D. Curriculum & Instruction Virginia Tech, U.S.A. 2543 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

11 พ.อ.หญิง บุษยะมาส ทรรทรานนท์   อบ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 
 

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

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

3100201544532     ศศ.ม. การแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2543 

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

3160100320311     กศ.ม. ภาษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2543 

14 พ.ท.หญิง งามนิจ สุขเกษม 
 

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลยัศิลปากร 2535 
 

3103403032403 
  

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

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

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

3100502862622     ศศ.ม. ภาษาศาสตรภ์าษาไทย      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 

16 พ.ท.หญิง ธนิกานต์ อ านาจศิลป์เจริญ   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2547 
 

3250100400267     ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2554 

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

3710500039451     อ.ม. ภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

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

3199900142211     ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2547 

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

3101400325629     ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2553 

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

1100600119162     ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2559 

21 ร.อ.หญิง อ าภา ช่างเกวียน    ค.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 2552 
 

1301300035183     กศ.ม. หลักสตูรและการสอน (ภาษาไทย) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2556 

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

1301300035183     ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นานาชาติ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2550 

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

4100500095347 
 

  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2557 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

24 ร.ท.หญิง ชญาน์นันท์ จิตต์จ านงค ์   ค.บ. วิชาการศึกษานอกระบบโรงเรยีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 
 

1709900618752 
 

  M.A. TESOL University of Portsmouth 2559 

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

2640500020541 
 

  ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 2559 

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

1309900155896 
 

  อ.ม. การแปลและการล่าม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 

27 พ.อ.เกรียงไกร

3309901842818 

นิตยสุทธิ 
 

ค.บ 

กศ.ม. 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

วิทยาลัยครู นครราชสีมา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสานมติร 

2527 

2530 

28 พ.อ.แดนชัย 

3520101288344 

กองแก้ว 
 

 
วศ.บ M.S.E.E. วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

University of Southern California 

2539 

2549 

29 พ.อ.ณัฎฐ์พร สตาภรณ ์
 

กศ.บ. การวัดผลประเมินผล มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2534 
 

3102201095586 
 

ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2551 

30 พ.อ.ช านาญ 

3160300107858 

ส าเภาพ่อค้า 
 

 
วท.บ. 

วท.ม. 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส์ประยุกต ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 

2529 

2542 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

31 พ.อ.ธัญญะ 

3100600327331 

โพธิ์รัง 
 

 
วท.บ. 

ศษ.ม. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

การสอนวิทยาศาสตร ์

.วิทยาลัยครู พระนคร 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2534 

2550 

32 พ.อ.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง 
 

B.S. ฟิสิกส ์ Virginia Military Institute, U.S.A. 2542 
 

3100601303681 
 

M.S. ออพติกส์ University of Rochester, U.S.A. 2544 
   

ปร.ด. ฟิสิกส์ประยุกต ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร

ลาดกระบัง 

2556 

33 พ.อ.ภัทรพล แว่วสอน 
 

B.S. ฟิสิกส ์ Norwich University Military College of 

Vermont, U.S.A. 

2545 

 
3449900214961 

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

34 พ.อ.อภิรักษ์ แสงกระสินธ ์
 

B.S. ไฟฟ้า National Defense Academy of Japan 2548 
 

3120600132793 
 

M.S. ฟิสิกส ์ National Defense Academy of Japan 2550 

       

35 พ.ท.นวพงศ์ 

1409900159947 

อันสุรีย ์
 

B.S. 

M.S. 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

สถาบันทหาร The Citadel, U.S.A.  

Virginia Polytechnic Institute and State 

University, U.S.A. 

2550 

2551 

        



ข-9 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

36 พ.ท.ชัช 

 3300100605348 

ช้ันเจริญ 
 

 
B.S. 

M.S. 

M.S. 

Ph.D. 

Physics 

Engineering Mechanics 

Physics 

Physics 

Virginia Military Institute  

Virginia Tech   

Montana State University  

Montana State University  

2546 

2548 

2555 

2560 

37 พ.ท.จิรภัทร 

3100501063203 

กุลพันธ์ภ ู
 

 
กศ.ม. สังคมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2530 

38 พ.ต.เปนไท 

3650100381030 

ปิ่นม่วง 
 

วท.บ. 

วท.ม. 

ฟิสิกส ์

ฟิสิกส ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2543 

2547 

39 พ.ต.ภูวเดช สูติปัญญา ผศ.  B.S. ฟิสิกส์ประยุกต ์ National Defense Academy of Japan 2552 
 

1309900054551 
 

M.S. ฟิสิกส์ประยุกต ์ National Defense Academy of Japan 2554 

40 พ.ท.ประวิทย ์ ทองพูน ผศ.  B.S. ฟิสิกส์ประยุกต ์ National Defense Academy of Japan 2552 
 

1100200085686 
 

M.S. ฟิสิกส์ประยุกต ์ National Defense Academy of Japan 2554 

41 พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดลิก   วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2533 
 

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

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

3360100582763     วท.ม. เวชศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

43 พ.อ.เรืองศักดิ ์ อยู่ชา ผศ. วท.บ. เคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
 

3180400229548     วท.ม.  เคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

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

3101403032401     วท.ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2553 

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

3101700387255     วท.ม. อายุรศาสตรเ์ขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล 2547 

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

3509901059046     ศษ.ม.  การสอนเคม ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2546 

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

3600100956245 
 

  
 

M.S.  

Ph.D. 

Materials Engneering 

Equipment and Structural 

Engineering 

National Defense Academy 

National Defense Academy 

2548 

2559 

        

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

3600100956245   
 

วศ.ม.  วิศวกรรมเคม ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2549 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

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

3610300153243     กศ.ม.  เคม ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2547 
  

    ปร.ด. เคมีประยุกต ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 2553 

50 พ.ท.หญิง ปวีณา วัดบัว    วท.บ. ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2549 
 

3300101098156     วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2551 
  

    ปร.ด. ชีวเคมี มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2554 

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

1101400121504     วท.ม.  ชีวเคมี มหาวิทยาลยัมหิดล 2552 

52 ร.อ.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา 
 

วท.บ.  เคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
 

1199900083847 
  

วท.ม.  เคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 

53 พ.ต. ภัทรพล คงสุข 
 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลยัมหิดล 2544 
 

3102300435440 
 

  
วท.ม. 

ปร.ด. 

เคมีอินทรีย ์

เคมีอินทรีย ์

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2547 

2556 

54 ร.ท.หญิง กังสดาล อินทกุล 
 

วศ.บ.  วิศวกรรมเคม ี มหาวิทยาลยับูรพา 2550 
 

1199900038671 
  

วศ.ม.  วิศวกรรมเคม ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 
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ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

55 พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว บุลสุข   รบ. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 
 

3509901273111     รม. การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 

56  พ.อ.พลพัต รัตนอนันต ์
 

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

3100501864770 
  

M.Eng.Sci   Civil  University of New South Wales, Australia 2543 
    

ศ.ม.   เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2549 
    

Ph.D.    Economic สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์ 2557 

57 พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ  เทศนธรรม                        
 

ร.บ. การระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2540 
 

3100201733513 
  

ศศ.ม. ยุโรปศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2543 
    

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

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

3110400731332     กศ.ม. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒประสานมติร 2543 
 

      นบ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 

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

3260100067100     ร.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2545 
   

  ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 2555 

        



ข-13 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

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

3100902963221     ศศ.ม. ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 

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

3559900133455     ศศ.ม. การบริหารธุรกิจและกฎหมาย มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2550 
 

      น.บ. นิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2556 

62 ร.อ.ภรลิพัจ  จักรแสน 
 

ร.บ. การปกครอง  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2549 
 

3100500412832                                     
  

ศศ.ม. การปกครอง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2553 

63 

 
 

พ.ต.สุรินทร ์

3630100136124 
 

วงษ์โสม 

 
 

 
บธ.ด. 

กจ.ม. 

วท.บ. 

 บริหารการศึกษา 

นิติศาสตร ์

การจัดการ 

สถาบันรัชตภ์าคย ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 

2558 

2561 

2555 

64 

 

 
 

ร.ท.อาคม 

3471000164668 

 
 

โง้นแดง 

 

 
 

 

 

 
 

น.ม. 

น.บ.ท. 

ปกศ. 

น.บ. 

กฎหมายมหาชน 

 

วิชาว่าความ 

นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

เนติบัณฑิตยสภา 

สภาทนายความ 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

2553 

2552 

2550 

2548 



ข-14 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล/หมายเลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิฃาเอก สถาบันการศึกษา 

ปี

การศึกษา 

65 

 

 
 

ร.ต.ศภุชัย 

1101400374461 

 
 

ปานพรหมมาศ 

 

 
 

 

 

 
 

น.ม. 

น.บ.ท. 

ปกศ. 

น.บ. 

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา 

 - 

วิชาว่าความ 

นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

เนติบัณฑิตยสภา 

สภาทนายความ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

2558 

2556 

2553 

2550 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 
ค าอธิบายรายวิชา 

 



 



  ค - 3 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Principles of Jurisprudence)    3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา :  ความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท ล าดับศักดิ์ของกฎหมาย  ขอบเขตการ
บังคับใช้กฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย ความจ าเป็นและประโยชน์ของการเรียนกฎหมาย  ระบบ
กระบวนการยุติธรรมไทย หลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะมาตราที ่ส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญาภาคทั่วไปและภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยลักษณะหมายเรียก
และหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง จ าคุก ค้น ปล่อยชั ่วคราว และกฎหมายที ่จ  าเป็นส าหรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
SS 1201 หลักรัฐศาสตร์ (Principles of Political Science) 2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐ อันได้แก่ การรับรองรัฐ ประเภทของ
รัฐ อ านาจรัฐ ลัทธิการปกครอง ศึกษาหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ และศึกษาเรื่องของระบบ
การเมืองในฐานะที่เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะน าสังคมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
 
SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายท่ีจ าเป็นในการรับราชการทหาร 3 (3-0-6) 
 (Military Law and Essential Law in Military Service) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหารพระราชบัญญัติว่า
ด้วยวินัยทหาร กฎอัยการศึก พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายที่
เป็นสาระส าคัญที่จ าเป็นในการรับราชการทหาร เช่น หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ป่าไม้ คดีพิเศษ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งอยู่ในอ านาจ
ของการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง หลักกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมและหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป หลักกฎหมายปกครองทั่วไป 
  



  ค - 4 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
HI 2001 ไทยศึกษา (Thai Studies) 2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาเรื่องไทยในหลายด้าน ได้แก่ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความมั่นคง ภูมิปัญญา วรรณคดีไทย ซึ่งเป็นผลมาจาก
การศึกษาของศาสตร์หลายสาขา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เพื่อชี้ให้เห็น  
อัตลักษณ์และพัฒนาการของสังคมไทยปัจจุบัน รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่น เช่น จังหวัดนครนายก 
 
HI 5002  ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (Contemporary History) 2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เป็นประเด็นปัญหาและมีความส าคัญต่อความมั่นคง
ของโลกในภูมิภาคต่าง ๆ และประเทศไทย โดยเน้นถึงรากเหง้าของปัญหาและชี้ให้เห็นความเกี่ยวพันทาง
ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์เหล่านั้น เช่น 
บทบาทของชาติมหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั ้งศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของโลกด้านอ่ืน ๆ เช่น เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส าคัญภายในประเทศไทย 
 
กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
LG 1001  ภาษาไทย 1 (Thai 1) 1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพ่ือให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 
การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ การอ่านออกเสียง และการอ่านในใจ การใช้ถ้อยค าราชาศัพท์ การเขียน
สะกดค าให้ถูกต้อง การเขียนย่อหน้า การใช้ส านวนโวหาร สุภาษิต ค าพังเพย และการพูดในโอกาสต่าง ๆ 
 
LG 4002  ภาษาไทย 2 (Thai 2) 1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1001 
 เนื้อหา : ศึกษาต่อจากภาษาไทย 1 เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยที่นักเรียนนายร้อยจัก
ต้องน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านและวิจารณ์วรรณกรรม การใช้
ถ้อยค าราชาศัพท์ให้ถูกต้องเหมาะสมแก่บุคคล การย่อความ การเขียนหนังสือราชการ การพูดอภิปราย 
และการท าหน้าที่พิธีกร 
  



  ค - 5 
 
LG 1101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : -  
 เนื ้อหา : ฝึกการอ่านออกเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ การออกเสียงค า ซึ่ง
ประกอบด้วยการลงเสียงหนัก เสียงท้ายค า ฝึกอ่านประโยคและย่อหน้าสั้น ๆ ศึกษารูปประโยคพื้นฐานใน
ภาษาอังกฤษ และเริ่มอ่านข้อความสั้นๆ เช่น ป้ายประกาศ สลากยา และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
 
LG 1102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)  1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1101  
 เนื้อหา : ศึกษาต่อจากภาษาอังกฤษ 1 โดยฝึกเทคนิคการอ่านเพื่อเข้าใจความหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วย การเดาความหมายค า การใช้ค าแทนเพื่ออ้างอิง การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและหา
ข้อมูลเฉพาะ การอ่านเพื่อแยกแยะระหว่างข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น และการอ่านเพ่ือ 
หาความหมายแฝง  
 
LG 2103  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)  1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 1102  
 เนื้อหา : พัฒนาการใช้รูปแบบโครงสร้างและหน้าที่ทางภาษาเพื่อการสื่อสารให้ถูกต้อง โดย
การฝึกทักษะทั้ง 4 เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการฟังและการอ่านจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ให้
สามารถน ามาใช้ในการสนทนา อธิบาย บรรยาย และสรุปความ ศึกษาเรื่องราวและค าศัพท์ในการฝึกทาง
ทหาร 
 
LG 2104  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)  1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 2103  
 เนื้อหา : ศึกษารูปแบบและหน้าที่ทางภาษาต่อจากภาษาอังกฤษ 3 เรียนรู้เทคนิคการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น สามารถพูดและเขียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก การ
เสนอแนะ การตีความจากข้อมูลที่ฟังและอ่าน เพื่อสร้างประสบการณ์ส าหรับการน าไปใช้ในชีวิตจริง 
ศึกษาเรือ่งราวและค าศัพท์ในการฝึกทางทหารเพิ่มเติม  
 
LG 3105  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)  1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 2104  
 เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุป 
และประเมินข้อมูล ฝึกบรรยายสั้น ๆ ศึกษาค าศัพท์ที่เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติประจ าทางทหาร  
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LG 3106  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)  1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 3105  
 เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต่อจากภาษาอังกฤษ 5 ฝึกบรรยายเหตุการณ์
ที่เป็นอดีต และคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน ฝึกใช้ภาษาในการแก้ปัญหา ชี้แจงเหตุผลในประเด็นต่าง 
ๆ ศึกษาค าศัพท์เก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร  
 
LG 4107  ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)  1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 3106  
 เนื้อหา : พัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสนทนาโต้ตอบและ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการติดต่อสื่อสาร ศึกษาและฝึกฝนการ
เขียนย่อหน้าและการเขียนเรียงความ ศึกษาค าศัพท์เก่ียวกับการฝึกภาคสนาม  
 
LG 4108  ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)  1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 4107  
 เนื้อหา : ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารต่อจากภาษาอังกฤษ 7 ฝึกแสดงความคิดเห็น 
ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านหรือฟัง ฝึกการเขียนสรุปความและการเขียนเพื่อจูงใจผู้อ่าน ศึกษา
และฝึกการบรรยายสรุปทางทหาร  
 
LG 5109  ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)  2 (0-4-2) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : LG 4108  
 เนื้อหา : ศึกษาภาษาอังกฤษที่ใช้ในเหตุการณ์ร่วมสมัย โดยฝึกทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง พูด 
อ่าน เขียน โดยให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่ฟังและอ่าน รวมถึงเขียนสรุปสิ่งที่ได้ศึกษาเป็น  
ย่อหน้าสั้น ๆ ฝึกทักษะเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน (Technology for Everyday Life) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิต
น ้าประปาและการบ าบัดน ้าเสีย การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุทางวิศวกรรม เช่น 
คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยียานยนต์และการขนส่ง ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล (RS) และระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 
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กลุ่มวิชาพลศึกษา 
PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1) 1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา :ว่ายน ้า 1 (Swimming 1) ประวัติความเป็นมา การอบอุ่นร่างกาย การขึ้นลงจาก

สระ การฝึกด าน ้าและเป่าอากาศ  ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายน ้าฟรีสไตล์  ว่าย
น ้าท่าฟรีสไตล์ระยะสั้น  การลอยตัว การกระโดดน ้า การทรงตัวในน ้า   

กรีฑา 1 (Athletics 1) ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกรีฑา กติกา ระเบียบมารยาทใน
การแข่งขัน การอบอุ่นร่างกาย การวิ่งระยะสั้น การวิ่งผลัด วิ่งระยะกลาง ระยะไกล การวิ่งข้ามรั้ว   

ยิมนาสติก 1 (Gymnastics 1) ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก การ
อบอุ่นร่างกาย 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 :ว่ายน ้า 2 (Swimming 2) ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายกบ  
ว่ายน ้าท่ากบระยะสั้น  การลอยตัว การกระโดดน ้า การทรงตัวในน ้า  

 กรีฑา 2 (Athletics 2) กติกา ระเบียบประเภทลาน  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
ของกรีฑาประเภทลาน  การทุ่มน ้าหนัก  การขว้างจักร การพุ่งแหลน  กระโดดไกล  กระโดดสูง  และ
ความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา การเก็บรักษาอุปกรณ์  
 ยิมนาสติก 2 (Gymnastics 2)  การเคลื่อนที่ข้ามเครื่องกีดขวาง  อุปกรณ์แทมโปลีน บาร์คู่ 
แท่นกระโดด ห่วงคู่ 
 มวยไทย 2 (Muaythai 2) การอบอุ่นร่างกาย  การรุก  การรับและป้องกัน  การป้องกัน
พร้อมโต้ตอบ  การต่อสู้บนเวที 
 
PE 2003 พลศึกษา 3 (Physical Education 3) 1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ว่ายน ้า 3 (Swimming 3)  การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและการใช้

แขนว่ายน ้าท่ากรรเชียง   ว่ายน ้าท่ากรรเชียงระยะสั้น  การลอยตัว  การทรงตัวในน ้า   
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รักบี้ฟุตบอล 1 (Rugby Football 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬารักบี้ฟุตบอล  กฎกติกา
การแข่งขัน และการตัดสิน   การอบอุ่นร่างกาย   การรับ-ส่งลูก   การแทคเกิ้ล   การวิ่งหลบหลีก  การ
ฟอล การไดร์   การล้วงลูกบอล  

มวยสากล 1 (Boxing 1) ประวัติกีฬามวยสากล การอบอุ่นร่างกาย การยืนมวย การ์ด  ฟุต
เวิร์ค การเคลื่อนที่ หมัดตรง หมัดฮุค หมัดอัปเปอร์คัต 

ฟุตบอล 1 (Football 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล  การเดาะบอล การเตะลูก
ด้วยข้างเท้าด้านใน  เตะหลังเท้า  การหยุดบอล  การครองบอล  การเลี้ยงบอล  การเล่นลูกด้วยศรีษะ   
 
PE 2004 พลศึกษา 4 (Physical Education 4) 1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา: ว่ายน ้า 4 (Swimming 4)  การอบอุ่นร่างกาย ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและการใช้

แขนว่ายน ้าท่าผีเสื้อ  การใช้ขาและการใช้แขนว่ายน ้าท่าผีเสื้อ   ว่ายน ้าท่าผีเสื้อระยะสั้น   
รักบี้ฟุตบอล 2 (Rugby Football 2)  การเสริมสร้างร่างกายกีฬารักบี้ฟุตบอล  การเตะลูก

รักบี้  การเล่นแบบลัค-มอล  แถวทุ่ม  สกรัม  การเล่นทีม  วิธีการเล่นเกมรุก   เกมรับ   การแข่งขัน 

มวยสากล 2 (Boxing 2)  กติกา  ระเบียบ  มารยาทในการแข่งขัน  และความปลอดภัยใน
การเล่นกีฬามวยสากล  การอบอุ่นร่างกาย  การจัดระยะการชก  การรุก  การโจมตี  การป้องกัน  การ
ตอบโต้  การต่อสู้บนเวที 

ฟุตบอล 2 (Football 2) กติกา  กรรมการตัดสิน  การเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ  การท าประตู  
การเล่นทีม  การแข่งขัน 

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

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ว่ายน ้า 5 (Swimming 5) การอบอุ่นร่างกาย  การว่ายน ้า4ท่ามาตรฐาน การว่าย

น ้าท่าวัดวา (ฟรีสไตล์)  การว่ายน ้าท่าคอตั้ง การว่ายกบหงาย  การว่ายท่าตะแคง  การว่ายท่ากรรไกร  
การเดินในน ้า การพยุงตัวในน ้า 

บาสเกตบอล 1 (Basketball) ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล  การอบอุ่น
ร่างกาย  การรับ – ส่งลูก  การเลี้ยงลูกบอลต ่า – สูง  การเคลื่อนที่  การยิงประตู 

ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬายูโด/ไอคิโด  การอบอุ่นร่างกาย  
การลงพ้ืน  การเคลื่อนที่  การเข้าทุ่ม   การทุ่มในท่ายืน  ทุ่มในท่าล้ม   

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

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา :ว่ายน ้า 6 (Swimming 6) การด าน ้าลักษณะต่าง ๆ  การเข้าไปช่วยคนจมน ้า  ท่า

ประคองผู้จมน ้าเข้าหาฝั่ง  การน าผู้จมน ้าขึ้นบนฝั่ง  ลากขึ้นฝั่ง  การปฐมพยาบาลคนจมน ้า  การแบกเขย่า  
การฝายปอด  การแก้ไขตะคริวที่น่องและฝ่าเท้า  การกระโดดหอสูง ๑๐ เมตร  การพยุงตัวในน ้า 

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

ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2)  การจับล๊อค  การต่อสู ้ป้องกันตัว  การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายกีฬายูโด  กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน  ความปลอดภัยในการเล่นกีฬายูโด/
ไอคิโด  การต่อสู้แข่งขัน 

วอลเลย์บอล 2 (Volleyball 2)  การเสิร์ฟ  การสกัดกั้นลูกบอลแบบต่าง ๆ  ต าแหน่งการ
ยืน  กฎกติกาการแข่งขัน  การตัดสิน  การแข่งขัน 
 
PE 4007 พลศึกษา 7 (Physical Education 7) 1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ฟุตซอล 1 (Futsal 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตซอล   การเดาะบอล  การ

เตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน  เตะหลังเท้า  การหยุดบอล  การครองบอล  การเลี้ยงบอล  การเล่นลูกด้วย
ศรีษะ  การท าประตู   

กอล์ฟ 1 (Golf 1) ประวัติกีฬากอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟตามกฎ ลักษณะสนามกอล์ฟมาตรฐาน 
การอบอุ่นร่างกาย และยืดกล้ามเนื้อ การจับไม้ การยืน เตรียมตีการขึ้นไม้  การลงไม้  การส่งลูก  การจบ
วง  การแต่งกาย มารยาทในการเล่นกอล์ฟ  การตีลูกด้วยเหล็กกลาง (8, 7, 6)  การตีลูกด้วยเหล็กยาว (5, 
4, 3)   การตีลูกด้วยเหล็กสั้น (S, P, 9)  

เทนนิส 1 (Tennis 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทนนิส การอบอุ่นร่างกาย การจับไม้
เทนนิส การสร้างความคุ้นเคยกับลูกเทนนิส การเคลื่อนที่ การตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ การตีลูกวอล
เล่ย์   

สมรรถภาพทางกายกาย 1 (Physical Fitness 1) ความหมายและองค์ประกอบของ
สมรรถภาพทางกาย การฝึกความแข็งแรงโดยใช้น ้าหนักตัวเอง  การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหลัง  การฝึกกลุ่ม
กล้ามเนื้อหน้าอก การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อไหล่และแขน  การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อขา  การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อ
สะโพก การฝึกกลุ่มของกล้ามเนื้อหน้าท้อง   
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PE 4008 พลศึกษา 8 (Physical Education 8) 1 (0-2-1) 

วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื้อหา : ฟุตซอล 2  (Futsal 2 ) การเล่นในต าแหน่งต่าง ๆ  การเล่นทีม การเล่นเกมรุก 

เกมรับ กฎ กติกาการแข่งขันและการตัดสิน  การแข่งขัน 
กอล์ฟ 2 (Golf 2)  การพัตต์ และการตีลูกข้างกรีน  การตีลูกจากอุปสรรค  ทราย และอ่ืน ๆ 

การเลือกใช้อุปกรณ์   การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  กติกาในการแข่งขัน 
เทนนิส 2 (Tennis 2) การเสริฟและการตบ  การเล่นลูกชนิดต่าง ๆ  ประเภทเดี ่ยว  

ประเภทคู่  การแข่งขัน  กฎกติกาการแข่งขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์เทนนิส 
สมรรถภาพทางกายกาย 2 (Physical Fitness 2 )  Weight Machine และ Free Weight  

การฝึกความอ่อนตัว การฝึกความอดทน  การทดสอบร่างกาย   
  

PE 5009 พลศึกษา 9 (Physical Education 9) 1 (0-2-1) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
เนื ้อหา :  ตะกร้อ (Takrow) ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ  การอบอุ่นร่างกาย  

ประเภทกีฬาตะกร้อ  การเล่นลูกหน้าเท้า – หลังเท้า  การเล่นลูกด้วยศรีษะ  การเสริฟ  การเล่นทีม  กฎ 
กติกา  การเป็นผู้ตัดสิน  การเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสิน  การเป็นผู้ก ากับเส้น 

แบดมินตัน (Badminton) ประวัติความเป็นมาของกีฬาแบดมินตัน การอบอุ่นร่างกาย  การ
จับแร็กเกต และสร้างความคุ้นเคย  การตั้งท่าเตรียมเล่นลูกการตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์  การเคลื่อนที่
ในกีฬาแบดมินตัน  ลูกเสริฟ  ลูกหยอด  ลูกงัด และลูกตัดหยอดการตีลูกสวนดาด  การตีลูกแย็ป  การรับ
ลูกตบ  การตีลูกตบ  การตีลูกโยนโด่ง (เซฟ)  มารยาทในการเข้าชมการแข่งขัน  การเล่นประเภทเดี่ยว  
การเล่นประเภทคู่ การแข่งขัน กฎ กติกาการแข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน  

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) ประว ัต ิความเป็นมาของ Sport Science  
องค์ประกอบของ Sport Science องค์ประกอบของ Physical fitness Endurance  Strength  Speed  
Agility  Flexibility  บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายกับการกีฬาเพื่อความเป็น
เลิศ  

ลีลาศ (Social Dance)  ประวัติความเป็นมาของกีฬาลีลาศ  กติกามารยาทในการลีลาศ  
ประเภทของลีลาศ  ทิศทาง  การจับคู่  การใช้สัญญาณมือ  การเต้นจังหวะบีกิน (Beguine)  การเต้น
จังหวะวอลซ์ (Waltz)  การเต้นจังหวะช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha)  การเต้นจังหวะแทงโก้ (Tango) 
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กลุ่มวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
PC 1101  จิตวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Psychology)  2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ - สัตว์ พัฒนาการของมนุษย์ สรีรจิตวิทยา
และการรับรู้ สัญชาตญาณและการเรียนรู้ การจูงใจและอารมณ์ บุคลิกภาพกับการปรับตัว ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และเชาว์ปัญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ รวมทั้งพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 
 
PC 3102 จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) 1 (1-0-2) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : PC 1101 
 เนื้อหา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรู้และการเรียนรู้ทาง
สังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติในสงัคม 
กลุ่มและพลวัตกลุ่ม รวมทั้งความแปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม รวมทั้งการคิดแก้ปัญหาในกรณีศึกษา 
 
PC 3201 การน าทหาร (Military Leadership) 2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเป็นผู้น าทางทหาร พฤติกรรม
ของมนุษย์ คุณลักษณะของการเป็นผู้น า หลักของการเป็นผู้น า สิ่งชี้สอบของการเป็นผู้น า ปัญหาเกี่ยวกับ
ลักษณะผู้น า ลักษณะผู้น าหน่วยในระดับกองพันขึ้นไป ลักษณะผู้น าในการรบและการศึกษาคุณลักษณะ
ผู้น าในยุคปัจจุบัน 
 
PC 4103 จิตวิทยาการปกครองทางทหาร 1 (1-0-2) 
 (Military Psychology and Administration) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : PC 3102 
เนื้อหา : ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎีหลักการผู้น า หลักการปฏิบัติต่อก าลัง
พลและผู ้ใต้บังคับบัญชา หลักการปฏิบัติหน้าที่และหลักราชการ จิตวิทยาในการปกครองและการ
บริหารงานทหาร รวมทั้งการศึกษาหลักการปกครองของพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์จอมทัพไทย และ
การสร้างชิ้นงานที่เก่ียวข้องกับการปกครอง 
 
PC4301 ครูทหาร (Military Instructor) 2 (2-0-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษาและกระบวนการ
เรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอนโดยทั่วไป ขั้นการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู เครื่องช่วยฝึก 
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(สอน) การจัดการฝึก การประมาณสถานการณ์การฝึก การก าหนดการฝึกและตารางก าหนดการฝึก การ
รักษามาตรฐานการฝึก การคัดเลือกครูและการฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึกครู กรรมวิธีต่อทหารใหม่ 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสอน 
 
PC 5104 จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology) 1 (1-0-2) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : PC 4103 
 เนื้อหา : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการท างาน การบริหารก าลั งพลโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยา การเลือกคู่ครองกับการปรับตัว การรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ และรู้จักเลือกรับ
เนื้อหาของสื่อ สามารถวิเคราะห์และตั้งค าถามกับสิ่งที่สื่อน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อื่น การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการทหาร และสามารถสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วิชาจิตวิทยาประยุกต์ 
 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
MA 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 3(3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่
จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต การประมาณค่า
ปริพันธ์ การหาลิมิตของฟังก์ชันรูปแบบไม่ก าหนดโดยใช้กฎของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
 
MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3(3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 1001 
 เนื้อหา : ล าดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ อนุกรมเทย์เลอร์ 
พิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร์ เส้นตรง และ ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง 
และ อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันหลายตัวแปร และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 
MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3) 3(3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 1002 
 เนื้อหา : ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ ปริพันธ์
ตามเส้นและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันเวกเตอร์ และความรู้เบื้องต้นของสมการเชิงอนุพันธ์และ
การประยุกต ์
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CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส 
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะทรานสิชันและ
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
 
CH 1002 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีทั่วไป  
 
PH 1001 ฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (General Physics 1) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : เวกเตอร์ แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตัม กลศาสตร์ของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน อุณหพลศาสตร์ เสียง การสั่นและคลื่น 
 
PH 1002  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory 1) 1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 
PH 1003  ฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (General Physics 2) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของเกาส์ กฎของแอมแปร์ กฎของฟาราเดย์ 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ พ้ืนฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ 
 
PH 1004  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory 2) 1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2 
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
CS 2201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล
ด้วยภาษาระดับสูงการศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูง  หัวข้อประกอบด้วย  
การศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม การพิจารณาปัญหาเพื่อท าการเขียนผังงาน และขั้นตอน
วิธีการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมอย่างมีระบบและเป็นโครงสร้าง 
 
CE 2201  การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)  3 (2-3-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : การใช้เครื่องมือเขียนแบบ ตัวอักษรและตัวเลขในการเขียนแบบ เรขาคณิตสร้างรูป  
ทฤษฎีการเขียนแบบรูปชนิดต่าง ๆ  การเขียนภาพฉายระนาบสองมิติ สามมิติ ภาพตัด การเขียนมิติและ
ข้อความประกอบแบบ การสเก็ตแบบ ข้อตกลงในการเขียนแบบรูปทรวดทรงแบบต่าง ๆ การเขียนแบบ
วัสดุวิศวกรรมและแบบโครงสร้าง พ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบ 
 
IE 2101  วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : CH 1001 
 เนื้อหา : ศึกษาสมบัติและโครงสร้างของวัสดุในงานวิศวกรรมประเภท  โลหะ  พลาสติก  ยาง
แอสฟัลท์  ไม้  และคอนกรีต  แผนภูมิสมดุลและการแปลความหมาย  การทดสอบและความหมายของ
คุณสมบัติต่าง ๆ   การศึกษาโครงสร้างมหภาคและจุลภาคซึ่งสัมพันธ์กับคุณสมบัติต่าง  ๆ ของวัสดุ
วิศวกรรม  กระบวนการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์จากวัสดุวิศวกรรม 
 
ME 3103 พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม (Fundamental of Engineering Mechanics) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 2002, PH 1003 
 เนื้อหา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตยศาสตร์ (Statics) ระบบของแรง (Force systems) 
แรงลัพธ์ (resultant) สมดุล (equilibrium) ความเสียดทาน (friction) หลักการของงานสมมติ (principle 
of virtual work) เสถียรภาพของวัตถุ (stability) แนะน าพลศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to 
dynamics) 
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EE 2101  วงจรไฟฟ้า (Electric Circuits)  4 (4-0-8) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 2002 และ PH 1003 
 เนื้อหา : องค์ประกอบทางไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโนดและแบบเมช ทฤษฎีวงจร ความ
ต้านทานทางไฟฟ้า ความเหนี่ยวน าทางไฟฟ้า ความจุทางไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรอันดับที่หนึ่งและอันดับ
ที่สอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส 
 
EE 2201  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Engineering Electronics)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 2101 
 เนื้อหา : อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า คุณลักษณะระหว่างกระแส-แรงดันและความถี่ของอุปกรณ์
สารกึ่งตัวน าการวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ชนิด
ต่าง ๆ เช่น BJT, MOS, CMOS และ BICMOS เป็นต้น วงจรขยายออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน 
วงจรจ่ายก าลัง 
 
EE 3501 สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Fields and Waves) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 2003 และ PH 1003  
 เนื้อหา : สนามไฟฟ้าสถิต ตัวน าและไดอิเล็กทริก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการ
น า ความต้านทานไฟฟ้า สนามแม่เหล็กสถิต วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวน าไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ 
แปรผันตามเวลา สมการของแมกซ์เวลล์ 
 
EE 5302  ระบบควบคุม (Control Systems)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3301 
 เนื้อหา : การจ าลองระบบพลวัตทางกายภาพโดยใช้สมการเชิงอนุพันธ์แบบเวลาต่อเนื่อง 
ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหลสัญญาณ คุณลักษณะของระบบควบคุมแบบวงปิดและวงเปิด ในปริภูมิ
เวลาและความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพและผลตอบสนองของระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา หลักการ
การออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วิธีโลคัสของราก วิธีการวางโพลและซีโร วิธีวาดภาพโบเดและวาดภาพไนค
วิสต์ ผลตอบสนองทางความถี่วงปิดโดยใช้แผนผังของนิโคล์  แนวคิดพื้นฐานการหาค าตอบของระบบ
ควบคุมหลายตัวแปรสเตตโดยใช้วิธีปริภูมิสเตต 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม  

EE 2003 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม  3 (3-0-6) 
  (Probability and Random Processes) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 2002 
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 เนื้อหา : แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็นและการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม  ความน่าจะ
เป็นแบบมีเงื่อนไขและเหตุการณ์อิสระ การแจกแจงทวินามและพหุนาม การแจกแจงปัวซง ทฤษฎีบทของ
เบส์ ค่าคาดหมาย การคาดหมาย แบบมีเงื ่อนไข ความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง ได้แก่ ฟังก์ชันความ
หนาแน่นและ ฟังก์ชันการแจกแจง การแจกแจงแบบเลขชี้ก าลังและการแจกแจงปกติ ข้อเป็นจริงของ
ความน่าจะเป็นการทดลองซ้ า ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสหสัมพันธ์ แนวความคิดเกี่ยวกับตัวแปรสุ่ม 
ฟังก์ชันของสองตัวแปรสุ่ม ล าดับของตัวแปรสุ่ม แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสโตคาสติก ค่า
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสุ่มและแถบก าลังของกระบวนการอยู่กับที่ รวมถึงการใช้โปรแกรมจ าลองแบบที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
 
EE 2102 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (Laboratory for Electric Circuits)  1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 2101 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 เนื้อหา : เนื้อหาในการทดลองสัมพันธ์กับวิชา EE 2101 หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และ
งานปฏิบัติการเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์ ออสซิโลสโคป วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรสามเฟส วงจรเรโซแนนซ์ ผลตอบสนองชั่วครู่ และผลตอบสนอง
สถานะอยู่ตัวของวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและอันดับสอง 
 
EE 2202  ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (0-2-1) 
 (Laboratory for Engineering Electronics) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 2201  
 เนื้อหา : เนื้อหาในการทดลองสัมพันธ์กับ EE 2201 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 
EE 3001  การวัดและเครื่องมือทางการวัด (Electrical Instruments and Measurements)  

3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ระบบหน่วยของการวัด ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด มาตรฐานของ
การวัดและมาตรฐานของเครื่องมือวัด ความผิดพลาดของการวัด การวัดกระแสและแรงดันของไฟฟ้า
กระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบดิจิตอล  การวัดก าลังไฟฟ้า 
ตัวประกอบก าลัง และพลังงานไฟฟ้า การวัดค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวน า ค่าตัวเก็บประจุ และ
การวัดอิมพีแดนซ์ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดโดยอาศัยเทคนิคทางดิจิตอลเครื่องบันทึกผลออสซิล
โสสโคป ทรานสดิวเซอร์ เครื่องมือวัดแบบดิจิตอล การป้องกันสัญญาณรบกวน เทคนิคการลดอัตราส่วน
ของสัญญาณรบกวนต่อสัญญาณที่ต้องการวัด 
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EE 3301  สัญญาณและระบบ (Signals and Systems)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 2101  
 เนื้อหา : แนวความคิดเกี่ยวกับการจ าลองแบบสัญญาณ การจ าลองแบบระบบ และการ
วิเคราะห์ในโดเมนเวลา การจ าแนกชนิดของสัญญาณและระบบ ระบบเชิงเส้นไม่แปรผันตามเวลา  การ
คอนโวลูชันแบบเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง สัญญาณเป็นคาบและอนุกรมฟูริเยร์ รูปเชิงซ้อนของอนุกรม
ฟูริเยร์ อินทิกรัลฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์และการประยุกต์ใช้ สัญญาณและระบบแบบไม่ต่อเนื่อง อนุกรม
ฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่อง การแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนื่องและการประยุกต์ใช้  การแปลงแซดและการ
ประยุกต์ใช้ วิธีปริภูมิสเตตเพื่อแก้ปัญหาสมการสเตต รวมถึงการใช้โปรแกรมจ าลองแบบที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหา 
 
EE 3405  วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์   3 (3-0-6) 
 (Digital Circuits and Microcontrollers) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 2201 
 เนื้อหา : ระบบจ านวนและรหัส การลดรูปและการสร้างวงจรลอจิกด้วยลอจิกเกตพื้นฐาน 
วงจรเชิงล าดับประสานจังหวะ การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรเชิงล าดับประสานจังหวะ ฟลิบฟลอบ 
เครื่องจักรสถานะ สถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยความจ า อินพุท เอาท์พุท ระบบ
บ ัส การเช ื ่อมต ่อและควบค ุมอ ุปกรณ์ต ่อพ ่วง ซอฟต ์แวร ์   การออกแบบและพ ัฒนาระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
 
EE 3406  ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์   3 (0-6-3) 
 (Laboratory for Digital Circuits and Microcontroller) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3405 
 เนื้อหา : เนื้อหาในการทดลองสัมพันธ์กับ EE 3405 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
EE 3701  หลักการของระบบการสื่อสาร (Principles of Communication Systems) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3301 และ EE 2003 
 เนื ้อหา : แบบจ าลองการสื่อสารทางสาย (สายเคเบิ้ล) และไร้สาย (คลื่นวิทยุ )  พื้นฐาน
สัญญาณและระบบ  สเปคตรัมของสัญญาณและการประยุกต์ใช้งานการแปลงฟูริเยร์และอนุกรมฟูริเยร์   
การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม ดีเอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบี/ดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม และพีเอ็ม  
สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแบบแอนะล็อก  การมอดูเลตไบนารีเบสแบนด์  ทฤษฎีการสุ่มของไนควิสต์
และการควอนไทซ์  การมอดูเลตพัลซ์แอนะล็อก พีซีเอ็ม และดีเอ็ม  เทคนิคการมัลติเพลกซ์   สายส่ง
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พื้นฐาน  การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ  ส่วนประกอบและการสื่อสารระบบไมโครเวฟ   การสื่อสารผ่าน
ดาวเทยีม  การสื่อสารทางแสง 
 
EE 3711 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) 
 (Data Communications and Computer Networks)  
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3301  
 เนื ้อหา : โครงสร้างของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  แบบจ าลองอ้างอิงของระบบเปิด 
มาตรฐานของข่ายงาน ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ข่ายงานบริเวณกว้าง ชั้นการสื่อสาร พิธีการของแต่ละชั้น
การสื่อสาร เส้นทางเชื่อมโยงข้อมูล การสวิตซ์และการเลือกเส้นทาง การตรวจจับและการแก้ไขความ
ผิดพลาดของข้อมูล การบีบอัดข้อมูล การเข้าและถอดรหัสข้อมูล โปรโตคอลต่าง ๆ บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารหลายช่องทาง การควบคุมการไหลของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยมั่นคง
ข้อมูล 
 
EE 3901 สัมมนาและเตรียมโครงงานทางวิศวกรรม 1 (0-2-1) 
 (Engineering Seminar and Pre-Project) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน 
 เนื้อหา : การบรรยายพิเศษ การน าเสนอ การอภิปรายและสัมมนาทางวิชาการ การจัดกลุ่ม
โครงงาน การเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การเตรียมข้อเสนอโครงงานและการสัมมนา
ก่อนเริ่มโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการให้ค าแนะน าในเรื่องการนิยามปัญหา  การเขียน
รายงานวิชาการ การตรวจและอ้างอิงเอกสารวิชาการ การวางแผนโครงงาน การน าเสนอรายงานวิชาการ  
การเตรียมข้อเสนอต่าง ๆ การวางแผนโครงงานทั้งในเรื่องเวลาและงบประมาณ รายงานโครงงาน ค้นคว้า
ขั้นต้นและน าเสนอในท่ีประชุม 
 
EE 4503 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง  3 (3-0-6) 
 (Communication Networks and Transmission Lines)  
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 
 เนื ้อหา : การสื ่อสารทางสายและไร้สาย  เครือข่ายการสื ่อสารทางสาย  เมทริกซ์และ
ความสัมพันธ์ของเมทริกซ์วาย เซต เอฟ จี และเอช  พื้นฐานวงจรและการเชื่อมต่อ การแปลงเครือข่าย 
ปริมาณการส่ง เทคนิควงจรการส่งสัญญาณ  ตัวกรองคลื่น ตัวลดทอน การแมตช์อิมพีแดนซ์ ทฤษฎีสาย
ส่ง สมการและวิธีการแก้ปัญหาส าหรับคลื่นความถี่ต ่า กลาง และสูง  ค่าคงท่ีอันดับหนึ่งและสอง  คลื่นตก
กระทบและคลื่นสะท้อน  อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะสายปลายเปิด ปลายปิดและมีโหลด  สายส่งที่ไม่
มีการสูญเสียและมีการสูญเสีย  การสะท้อนทางเวลา  เบาซ์ไดอะแกรม  สัญญาณไขว้แทรกแบบ Near-
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End และ Far-End, สัญญาณผลต่าง  สายสัญญาณประสม  ประเภทของสายเคเบิลและสายคู่ตีเกลียวไม่
ชีลด์  สายเคเบิลแบบโคแอกเซียล มาตรฐานสายเคเบิลในปัจจุบัน 
 
EE 4504  วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave Engineering) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 
 เนื้อหา : ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นระนาบ สายส่งไมโครเวฟและท่อน าคลื่น การ
วิเคราะห์เครือข่ายไมโครเวฟ อิมพีแดนซ์และวงจรเทียบเท่าความต่างศักย์และกระแส สายส่งไมโครเวฟ 
เอสเมทริกซ ์กราฟการไหลของสัญญาณ การแมตช์อิมพีแดนซ์และการปรับความถ่ี ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ 
ตัวแบ่งก าลังและตัวเชื่อมต่อแบบบังคับทิศทาง ไมโครเวฟฟิวเตอร์ ระบบเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุดถึงจุด 
ระบบเรดาร์ การแพร่กระจายไมโครเวฟ พ้ืนฐานการวัดไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้งาน 
 
EE 4505  วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna Engineering) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 
 เนื้อหา : นิยามพื้นฐานและทฤษฎี แหล่งก าเนิดแบบจุด แบบรูปก าลังและสนาม ไดเรกทิวิตี้
และอัตราการขยาย ค่าประสิทธิภาพ การโพลาไรซ์ อิมพีแดนช์ขาเข้าและแบนด์วิท สมการฟริส  
การแพร่กระจายจากองค์ประกอบกระแสไฟฟ้า  กราวน์เอฟเฟ็ค คุณสมบัติการแพร่กระจายของ
สายอากาศแบบเส้น สายอากาศแบบอะเรย์ สายอากาศยากิอูด้า สายอากาศล็อคเพอริโอดิก สายอากาศ
ช่องเปิด สายอากาศไมโครสตริป และสายอากาศที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน  การวัด
สายอากาศ 
 
EE 4506 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้าประยุกต์ 1 (0-2-1) 
 (Laboratory for Applied Electromagnetic) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 4503 และ EE 4504 (หรือเรียนคู่กับ EE 4504) 
 เนื ้อหา : เนื ้อหาในการทดลองสัมพันธ์กับ EE 3501 สนามและคลื ่นแม่เหล็ก ๆ `ไฟฟ้า   
EE 4504 วิศวกรรมไมโครเวฟ และ EE 4505 วิศวกรรมสายอากาศ 
 
EE 4702  ระบบการสื่อสารดิจิตอล (Digital Communication Systems) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3701 
 เนื้อหา : ทบทวนเรื่องความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม  สเปซของสัญญาณ  ค่าไนควิสต์
แบนด์วิดท์ที่ต ่าสุด  การตรวจจับสัญญาณ  สัญญาณรบกวนแบบ AWGN  เทคนิคการมอดูเลตสัญญาณ
แบบดิจิตอล  ซิกมา-เดลต้า  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  การซิงโครไนซ์  การปรับเท่า  ทฤษฎีข้อมูล
สารสนเทศเบื้องต้น  การแปลงสัญญาณ  การแปลงสัญญาณเพื่อส่งผ่านช่องสัญญาณ  ระบบหลาย
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ช่องสัญญาณและหลายคลื่นพาห์  เทคนิคการแผ่กระจายสเปกตรัม  การจางหายในช่องสัญญาณหลาย
ช่อง 
 
EE 4903 โครงงานทางวิศวกรรม 1 (Engineering Project 1) 1 (0-3-2) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3901 และตามความเห็นชอบของคณะกรรมการและอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 เนื้อหา : การศึกษาและปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มในหัวข้อที่น าเสนอและได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการแล้วต่อจาก  EE 3901 โดยการศึกษาทางทฤษฎีการ
ทดลองปฏิบัติหรือทางตัวเลขการประยุกต์ใช้หลักการต่าง ๆ การประดิษฐ์ การออกแบบ หรือการสร้าง
อุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การรายงานและการน าเสนอผลงานในที่ประชุม 
 
EE 4904 โครงงานทางวิศวกรรม 2 (Engineering Project 2) 2 (0-6-4) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 4903 และตามความเห็นชอบของคณะกรรมการและอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 เนื ้อหา : การศึกษาและปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ ่มต่อจากวิชา  EE 4903 โดย
การศึกษาทางทฤษฎีการทดลองปฏิบัติหรือทางตัวเลข การประยุกต์ใช้หลักการต่าง ๆ การประดิษฐ์ การ
ออกแบบหรือการสร้างอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  การท ารายงานฉบับสมบูรณ์และการน าเสนอ
ผลงานในที่ประชุมหรือจัดแสดงผลงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
EE 5703 ปฏิบัติการระบบการสื่อสาร (Laboratory for Communication Systems) 1 (0-2-1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 4702 
 เนื้อหา : เนื้อหาในการทดลองสัมพันธ์กับ EE 4702 วิชาระบบการสื่อสารดิจิตอล 
 
EE 5706 การสื่อสารทางแสง (Optical Communications) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 และ EE 4702 
 เนื้อหา : หลักการของท่อน าคลื่นแบบทรงกระบอก เงื่อนไขการแพร่ของคลื่นในตัวกลางไดอิ
เล็กทริก พารามิเตอร์ส าหรับการส่งผ่านด้วยแสง กระบวนการผลิตเส้นใยแก้วน าแสง โครงสร้างและชนิด
ของเส้นใยแก้วน าแสง อุปกรณ์ส่งสัญญาณทางแสง อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณแสง การลดทอนของ
สัญญาณ การขยายสัญญาณระหว่างทาง ส่วนประกอบของระบบสื่อสารทางแสง เช่น ตัวแบ่งและตัวรวม
แสง ตัวเชื่อมต่อ การค านวณค่าประมาณการเชื่อมต่อ แนะน าระบบ FTTX 
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กลุ่มวิชาเลือก 
EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
 (Fundamentals of Electrical Engineering) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 1002 และ PH 1003  
 เนื้อหา : แนวคิดพื้นฐานทางไฟฟ้า องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า กฏของโอห์ม กฏของเคอร์ -
ชอฟ วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีการวางซ้อน ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน 
องค์ประกอบสะสมพลังงาน การวิเคราะห์วงจรอันดับหนึ่ง การวิเคราะห์วงจรอันดับสอง อิมพีแดนซ์และ
แอดมิตแตนซ์ หลักการเฟสเซอร์และแผนภาพเฟสเซอร์ การวิเคราะห์ผลตอบสนองต่อสัญญาณไซน์   
การวิเคราะห์กาลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้าชนิดเฟสเดียวและชนิดสามเฟส การส่งผ่านกาลังไฟฟ้า 
สายส่งกาลังไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นและอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ 
 
EE 2014 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า 2 (0-2-1) 
 (Laboratory for Fundamentals of Electrical Engineering)  
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 2004  
 เนื้อหา : เนื้อหาในการทดลองสัมพันธ์กับ EE 2004 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
EE 5401 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 (Introduction to Information Technology) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื ้อหา : ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 
องค์ประกอบของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสนับสนุนต่าง  ๆ 
การใช้โปรแกรม นาเสนอผลงานหรือการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานในอาชีพ การ
จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง  ๆ ผลกระทบของการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศการรักษาความปลอดภัย หลักการความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
ในองค์กร กฎ ระเบียบ และจริยธรรมทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์และกรณีศึกษา 
 
EE 5006 การวิเคราะห์และการจ าลองแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า  3 (2-1-5) 
 (Analysis and Modeling for Electrical Engineering)  
 วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 2003 และ CS 2201  
 เนื้อหา : เทคนิคการค านวณเชิงตัวเลข การเขียนแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้
ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์และการจ าลองแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
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EE 5303  ระบบควบคุมสมัยใหม่ (Modern Control Systems)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 5302 
 เนื ้อหา : พีชคณิตชั้นสูงของเมทริกซ์ แรงค์ของเมทริกซ์ เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล ค่า
ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของระบบสมการอนุพันธ์ การหาค าตอบในรูปแบบเมทริกซ์ 
ทฤษฎีเคย์เลย์แฮมมิลตัน การแปลงความคล้ายคลึง การแก้สมการระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลาในปริภูมิ
สเตต เสถียรภาพของระบบในปริภูมิสเตต การควบคุมได้และการสังเกตได้ของระบบเชิงเส้น  ผลกระทบ
จากการป้อนกลับโดยใช้ตัวแปรสเตตและตัวแปรเอาท์พุท ตัวควบคุมป้อนกลับโดยใช้หลักการแยกส่วน 
แนะน าทฤษฎีการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ตัวแปรสเตตและตัวแปรเอาท์พุท ตัวควบคุมป้อนกลับ
แบบแอลคิวอาร์ ตัวควบคุมป้อนกลับแบบแอลคิวจี และระบบควบคุมไม่เป็นเชิงเส้น 
 
EE 5304  กรรมวิธีสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3301  
 เนื ้อหา : สัญญาณเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์สเปกตรัม เดซิเมชันและ
อินเตอร์โพเลชัน การแปลงอัตราการชักตัวอย่าง ผลการแปลงดิสครีตฟูริเยร์ วิธีการทางสถิติในการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอล การออกแบบวงจรกรองดิจิตอลแบบเอฟไออาร์ การออกแบบวงจรกรอง
ดิจิตอลแบบไอไออาร์ ระบบมัลติเรตและฟิวเตอร์แบงค์ การแปลงดิสครีตเวฟเล็ต การประยุกต์ใช้งาน 
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลทั่วไป เช่น การประมวลผลภาพและการประมวลผลเสียงพูดและเสียง   
การประมวลผลแบบแถวล าดับและการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน 
 
EE 5305  หุ่นยนต์เบื้องต้น (Introduction to Robotics)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : CS 2201, EE 3405 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 เนื้อหา : ประเภทของหุ่นยนต์ โครงสร้างของหุ่นยนต์ กลศาสตร์การเคลื่อนไหวและการ
ค านวณย้อนกลับของแขนหุ่นยนต์ที่มีหลาย ระดับของความเป็นอิสระ  กลไกการเคลื่อนที ่ การรับรู้ การ
มองเห็น การควบคุม การวางแผนเส้นทาง และการพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น 
 
EE 5306  กรรมวิธีสัญญาณเสียงดิจิตอล (Speech Signal Processing)  3(3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3301 
 เนื้อหา : ทบทวนทฤษฎีความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม ลักษณะเฉพาะของเสียงพูดและตัว
แบบของการเปล่งเสียงพูด กรรมวิธีสัญญาณเสียงพูดในขอบเขตของเวลาและความถี ่การวิเคราะห์
สเปกตรัม การแปลงสัญญาณเสียงพูด การรู้จ าเสียงพูดอัตโนมัติ  การสังเคราะห์เสียงพูด การรู้จ าผู้พูด 
การจ าลองแบบโครงสร้างภาษาพูด การปรับปรุงและการลดข้อมูลเสียงพูด 
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EE 5307  กรรมวิธีสัญญาณภาพดิจิตอล (Digital Image Processing)  3(3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3301 
 เนื้อหา : กรรมวิธีสัญญาณภาพดิจิตอลเบื้องต้น ระบบภาพสองมิติและคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น  
การรับรู้ภาพและมิติของสี รูปแบบของสีและการใช้งาน การชักตัวอย่างและการควอนไทซ์สัญญาณภาพ 
การแปลงภาพ การแทนภาพ การปรับปรุงภาพด้วยวิธีการทางพิกเซล การปรับปรุงภาพด้วยวิธีการทาง
ความถี่ การท าเซกเมน-เตชั่น สมการทางคณิตศาสตร์เพื่อการอธิบายวัตถุ การวิเคราะห์ภาพและการ
มองเห็น ของคอมพิวเตอร์ การบีบอัดข้อมูลภาพ 
 
EE 5308  หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Robotics) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 5305 
 เนื้อหา : เทคนิคในการเพิ่มความฉลาดให้กับหุ่นยนต์เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (เช่น โครงข่าย
ประสาทเทียม การเรียนรู้ของเครื่องจักร , ระบบผู้เชี่ยวชาญ และ การค านวณโดยใช้วิวัฒนาการ)  การ
ประมวลภาษาธรรมชาติ และ การประมวลผลภาพ 

 
EE 5309  ระบบควบคุมแบบดิจิตอล (Digital Control Systems)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 5302 
 เนื้อหา : ความสัมพันธ์ของการแปลงลาปลาซและการแปลงแซดส าหรับระบบพลวัตทาง
กายภาพโดยใช้สมการเชิงอนุพันธ์แบบเวลาต่อเนื่อง การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิตอลโดยใช้
เทคนิคการแปลงแบบแซด วงจรกรองแบบดิจิตอลและการออกแบบตัวควบคุมแบบดิจิตอล การสุ่ม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบดิจิตอลในปริภูมิสเตต ผลของการควอนไทซ์และความผิดพลาด 
การใช้วิธีการของตัวแปรสเตตในการออกแบบระบบควบคุม การวิเคราะห์ในโดเมนเวลาและการวิเคราะห์
ในโดเมนความถี่ การออกแบบระบบควบคุมแบบดิจิตอล 
 
EE 5401  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Introduction to Information Technology) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
 เนื้อหา : ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 
องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสนับสนุนต่าง ๆ 
การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงานหรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ ตามลักษณะงานในอาชีพ การจัดเก็บ
ข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ผลกระทบของการใช้งาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย หลักการความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
ในองค์กร กฎ ระเบียบและจริยธรรมทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา 
 
EE 5407  การออกแบบระบบดิจิตอล (Digital System Design)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3405 
 เนื้อหา : การออกแบบระบบดิจิตอลโดยใช้วงจรรวมและอุปกรณ์ตรรกท่ีสามารถโปรแกรมได้
แบบต่าง ๆ เช่น PAL, CPLD และ FPGA ขั้นตอนการพัฒนาระบบดิจิตอลและการใช้ภาษาวีเอชดีแอล
ส าหรับช่วยในการออกแบบเครื่องจักรสถานะจ ากัด (Finite State Machine) การจ าลองแบพฤติกรรม 
การท างานของระบบดิจิตอล การดีบักแบบเวลาจริงบนชิป (Real time On Chip Debugging) ระบบใน
ชิปเดียว (System on a Chip) 
 
EE 5408  การเข้ารหัสเบื้องต้น (Introduction to Cryptography)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3405  
 เนื้อหา : การเข้ารหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร การเข้ารหัสแบบบล็อค ตัวอย่างการ
เข้ารหัสแบบต่าง ๆ เช่น DES, EAS และ RSA การสร้างอนุกรมของตัวเลขแบบสุ่ม แฮชฟังก์ชัน ลายเซ็น
ดิจิตอล  
 
EE 5409  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
 (Information System Security) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : CS 2201 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 เนื้อหา : การรักษาความปลอดภัยต่อองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเช่นเครื่องเซอเวอร์ 
ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน เครื่องผู้ใช้งานและเครือข่าย ประเภทต่าง ๆ ของ
ภัยคุกคา การเข้าและถอดรหัส การสอดแทรกข้อมูลลับลงในรูปภาพและเสียง การป้องกันหายนะจากภัย
ธรรมชาติ การวางแผนกรณีฉุกเฉิน การควบคุมการเข้าถึงและนโยบายการรักษาความปลอดภัย  การ
สนองตอบเหตุการณ์ความปลอดภัย ศูนย์บริการด้านความปลอดภัย กรณีศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายและข้อมูล 
 
EE 5502 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ (Radio Wave Propagation) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501  
 เนื้อหา : การแพร่กระจายคลื่นผิวดิน การแพร่กระจายคลื่นท้องฟ้า และการกระจายคลื่นใน
บรรยากาศชั้นโทรโปรสเฟียร์ การกระจายคลื่นแบบกระจัดกระจายในบรรยากาศชั้นโทรโปรสเฟียร์  
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ระบบถ่ายทอดวิทยุไมโครเวฟ ดาวเทียมและการสื่อสารในอวกาศ เรดาร์ การกระจายคลื่นในน ้าทะเล ท่อ
น าคลื่นบรรยากาศและการหักเหของคลื่นในรูปแบบที่ไม่เป็นมาตรฐาน 
 
EE 5507 การออกแบบวงจรไมโครเวฟ (Microwave Circuit Design) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 4504 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 เนื้อหา : ทบทวนทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สายน าสัญญาณ การแมตซ์วงจร วงจรสอง
พอร์ตและอุปกรณ์ไมโครเวฟ เรโซเนเตอร์และสายคัปเปิ้ลขนาน วงจรกรองสัญญาณ วงจรขยายสัญญาณ 
วงจรขยายสัญญาณแถบกว้างและวงจรขยายก าลัง  วงจรออสซิลเลเตอร์ ดีเทกเตอร์อละมิกเซอร์ 
สายอากาศ 
 
EE 5508 การออกแบบสายอากาศ (Antenna Design) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 4505  
 เนื้อหา : วิธีการโมเมนท์กับการออกแบบสายอากาศ สมการอินทิกรัลของพ้อกลิงตัน วิธีแกล
เลอ-คิน การออกแบบสายอากาศแบบเส้นและแบบช่องเปิด วิธีการแบบความถ่ีสูง วิธีการจีทีดี ทฤษฎีการ
หักเหตามขอบแหลม วิธีการโมเมนท์ที่ใช้จีทีดี การสังเคราะห์สายอากาศแบบต่างๆ 
 
EE 5509 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Electromagnetic Theory) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501  
 เนื้อหา : ทฤษฎีต่างๆ ทางแม่เหล็กไฟฟ้า อาทิเช่น ทฤษฎีอิมเมจ การเหนี่ยวน า เรซิโปรซิตี้ 
กรีน ฟังก์ชันสมการอินทิกัล ฟังก์ชันของคลื่นแบบพื้นระนาบ ฟังก์ชันของคลื่นแบบทรงกระบอก ฟังก์ชัน
ของคลื่นแบบทรงกลม เทคนิคของการแปรเปลี่ยนและเพอร์เทอเบชัน ข่ายวงจรไมโครเวฟ 
EE 5601  เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical Machines)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 2101 
 เนื้อหา : วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานในสนามแม่เหล็ก การสูญเสียในวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า 
หลักการท างาน โครงสร้างและการวิเคราะห์สมรรถนะจากวงจรสมมูลเชิงเส้นของทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและ
เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง หลักการท างาน โครงสร้างและการวิเคราะห์สมรรถนะจากวงจรสมมูลเชิง
เส้นของทั ้งเครื ่องจักรกลไฟฟ้าเหนี ่ยวน าและเครื ่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัส การควบคุมค่าแรงดัน 
ค่ากระแส ความเร็วและแรงบิดแบบพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวน าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ซิงโครนัส แนะน าการป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
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EE 5602  ระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy Systems) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003 
 เนื ้อหา : พลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์สุร ิยะ  
พลังงานลมและเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลม การประเมินศักย์ภาพของแหล่งพลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทย ระบบไฟฟ้าก าลังจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และแบบ
ลูกผสม อุปกรณ์เก็บพลังงานแบบต่าง ๆ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง สมรรถนะของระบบพลังงานทดแทน
แบบติดตั้งเดี่ยวและแบบเชื่อมต่อกับกริด การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การ
ไหลของก าลังไฟฟ้าและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ส าหรับระบบพลังงานทดแทน 
 
EE 5705 ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication Systems)  3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 4702 และ EE 4505  
 เนื้อหา : ลักษณะวงโคจรกับการสื่อสารผ่านดาวเทียมส่วนประกอบต่าง ๆ ของดาวเทียม การ
ออกแบบการติดต่อผ่านดาวเทียม เทคนิคการผสมคลื ่นและการมัลติเพล็กซ์ส าหรับการติดต่อผ่าน
ดาวเทียม การเข้ารหัสและการแก้ความผิดพลาดส าหรับการติดต่อผ่านดาวเทียมแบบดิจิตอล  การ
แพร่กระจายคลื่นบนเส้นทางระหว่างดาวเทียมและผิวโลกและอิทธิพลที่มีต่อการออกแบบการติดต่อผ่าน
ดาวเทียม เทคโนโลยีของสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน ดาวเทียมระบบต่าง ๆ อาทิเช่น อินเทลแสท อิน
มาร์แสท และแลนด์แสท การสื่อสารและการกระจายเสียงแบบต่าง ๆ ผ่านดาวเทียม 
 
EE 5707 การสื่อสารไร้สาย (Wireless Communications) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 และ EE 4702  
 เนื้อหา : ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในภาพรวม การวิเคราะห์ระบบโครงสร้างของการ
สื่อสารไร้สายในปัจจุบัน การแพร่กระจายของคลื่นวิทยุ กระบวนความคิดเกี่ยวกับระบบเซลลูลาร์ การ
ออกแบบระบบเบื้องต้น เทคนิคการเข้าถึงหลายทางแบบต่าง ๆ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย 
 
EE 5708 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่ (Mobile Communications) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 และ EE 4702 
 เนื้อหา : ระบบการสื่อสารแบบไร-สาย ทฤษฎีและหลักการของระบบการสื่อสารเคลื่อนที่
คุณลักษณะและผลกระทบของแพร่กระจายของคลื่นวิทยุการแปลงสัญญาณเสียงพูด การแปลงของหลาย
ช่องสัญญาณ เทคนิคการรวมคลื่นสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อส าหรับระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ มาตรฐาน
ของการสื่อสารเคลื่อนที่ในปัจจุบัน เช่น 3G 4G และ 5G  ระบบเซลลูลาร์การเข้าถึงจากหลายทางและ 
การจัดการสัญญาณรบกวน วิสัยสามารถของช่องสัญญาณแบบไร้สาย  วิสัยสามารถการเข้าใช้ของผู้ใช้
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หลายคน เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลที่สามารถเพิ่มช่องส่งสัญญาณและพื้นที่ได้โดยใช้สายอากาศหลายๆ 
ตัว (MIMO) 
 
EE 5709 การติดต่อสื่อสารแบนด์กว้าง (Broadband Communications) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 และ EE 4702 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 เนื้อหา : หลักการระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารแบนกว้างส าหรับระบบโทรศัพท์แบบสลับ  
โทรศ ัพท ์แบบ VoIP  ระบบโครงสร ้าง WAN ATM VPN FDDI DSL และเทคโนโลย ี ในป ัจจ ุบัน  
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต เทคโนโลยี SDH  วิศวกรรมจราจรข้อมูลและคุณภาพการบริการข้อมูล  
เครือข่ายแบบต่างๆ ได้แก่ FITH WLANS และ PON DWDW  ทฤษฎีของการติดต่อสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า
ก าลัง (PLC) ส าหรับการติดต่อสื่อสารแบบแบนด์แคบและแบนด์กว้าง  มาตรฐานส าหรับระบบเครือข่าย
บนพื้นฐาน PLC   
 
EE 5801 ระบบเรดาร์ (Radar Systems) 3 (3-0-6) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 4505 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 เนื้อหา : สมการเรดาร์ เรดาร์แบบคลื่นต่อเนื่องและแบบเอฟเอ็ม เรดาร์แบบเอ็มทีไอและ
แบบพัลส์ดอบเปลอร์เรดาร์ เครื่องส่งของเรดาร์ สายอากาศเครื่องรับของเรดาร์ การติดตามการตรวจจับ
สัญญาณเรดาร์ในสัญญาณรบกวน การคัดเลือกสารสนเทศจากสัญญาณเรดาร์ การแพร่กระจายของคลื่น
เรดาร์ การสะท้อนกลับรบกวน และการแทรกซ้อน วิศวกรรมระบบและการออกแบบการประยุกต์ใช้
เรดาร์ในการควบคุมและการน าวิถี 
 
EE 5905  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 (3-0-6) 
 (Special Topics in Electrical Engineering 1)  
 วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน 
 เนื้อหา : หัวข้อทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์อาจเปิดสอนตามความเหมาะสม 
EE 5906  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3 (3-0-6) 
 (Special Topics in Electrical Engineering 2)  
 วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน 
 เนื้อหา : หัวข้อทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์อาจเปิดสอนตามความเหมาะสม 
 
EE 5907 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 (3-0-6) 
 (Special Topics in Computer Engineering 1) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน 



  ค - 28 
 
 เนื้อหา : หัวข้อทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์อาจเปิดสอนตามความเหมาะสม 
 
EE 5908 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3 (3-0-6) 
 (Special Topics in Computer Engineering 2) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอน 
 เนื้อหา : หัวข้อทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์อาจเปิดสอนตามความเหมาะสม 
 
 
กลุ่มวิชาทหาร 
MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military Science 1) 3 (2-2-5) 
 กองทัพบกและเหล่าทหาร  
 (Organization of the Royal Thai Army and Army Branches) 

ศึกษาเก่ียวกับภารกิจ การจัดส่วนราชการ และเหล่าทหารของกองทัพบก  บทบาทและพันธ-
กิจของเหล่าทหารของกองทัพบก  ทั้งในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงที่ตั ้งของหน่วยทหาร และ
ความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหารของกองทัพบก 
 การติดต่อสื่อสาร (Communications)  

 ศึกษาเก่ียวกับ หลักการเบื้องต้นของการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การรักษา
ความปลอดภัยในการสื่อสาร ระเบียบการวิทยุโทรศัพท์ หมวดสื่อสารกองพันทหารราบ การสื่อสารประเภทสาย 
การสื่อสารประเภทวิทยุ 
 ช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทำลาย (Sapper,  Explosives and Demolitions) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ ป้อมสนาม การเลือกที่มั่นและที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน ที่ตั้งอาวุธ
แบบประณีต คู การสร้างคูและการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล 
เครื ่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพรางบุคคล ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที ่พักแรม ที ่ตั้ง
กองบัญชาการและตำบลส่งกำลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะ
และการทำงานของทุ่นระเบิดและกับระเบิดการติดตั้งและการรื้อถอนกับระเบิด การตรวจค้นและการรื้อ-
ถอนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิด และการผ่านสนามทุ่นระบิด 
 อาวุธประจำกาย (Individual Weapon System) 
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการ
ทำงานและการใช้งาน ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การปรนนิบัติบำรุง การแก้ไขเหตุ
ติดขัด การใช้ศูนย์ การเล็ง การลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การตั้งศูนย์รบ ท่ายิง 
ของอาวุธประจำกายและอาวุธเพ่ือความมุ่งหมายพิเศษ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
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 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและส่วนสำคัญ ขีดความสามารถและการใช้ ลักษณะในการ
ทำงานของลูกระเบิดขว้างและพลุสัญญาณ หลักพ้ืนฐานการฝึกการขว้างลูกระเบิดขว้าง 
 การปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร 
 (Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and  Military Hygiene)  
 ศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตร์ทหารที่จำเป็น สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและในสนามรบ อย่าง
ปลอดภัยจากเชื้อโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่าง ๆ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับตนเอง
และเพ่ือนทหารที่อยู่ในสนามรบได้ 
 
MS 1002  วิชาทหาร 2 (Military Science 2)    3 (2-2-5) 
 การข่าวเบื้องต้น (Basic Military Intelligence)  
               ศึกษาเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การรักษาความลับของทางราชการ  การรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล  เอกสาร  สถานที่  การปฏิบัติ เมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย  
และการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการดำเนินการรับ-ส่งข่าว  
    แผนที่ (Land Navigation)  
 ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ในแผนที่ ระบบกริดทางทหาร และ
วิธีการอ่านค่าพิกัด สัญลักษณ์ทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ ทิศทาง มุมภาค การฝึก
วิเคราะห์ภูมิประเทศบนแผนที่ประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติกและการใช้งานประกอบแผนที่ 
การเดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบต่าง ๆ การใช้แผนที่และเข็มทิศประกอบภูมิประเทศ การเดินแผนที่
ประกอบภูมิประเทศ การกำหนดจุดที่อยู่ของตนเองและที่หมาย เครื่องหมายทางทหาร แผ่นบริวาร 
การศึกษาเครื่องมือที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการหาพิกัดด้วยดาวเทียม 
 บุคคลทำการรบและการฝึกทางยุทธวิธี (Soldier Combat Skills and Tactics) 
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การพรางและการสร้างที่มั่นรบ การรายงานข่าวสารและ
การจำแนกอาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก บุคคลทำการรบในเวลากลางวันและกลางคืน การฝึก
บุคคลเบื้องต้นทางยุทธวิธี หน้าที่เฉพาะทางเทคนิค 
 สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 
 (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Warfare)  
 ศึกษาเก่ียวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.) มีความรู้
ในด้านการป้องกันทางการแพทย์ การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน. และอาวุธเพลิง 
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 การปฏิบัติการข่าวสารเบื้องต้น 
 (Principle of Information Operation) 
 ศึกษาเกี่ยวกับนิยามและองค์ประกอบของ การปฏิบัติการข่าวสาร พื้นฐานด้านการข่าวและ
วงรอบ  ข่าวกรอง การปฏิบัติการข่าวสารต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล มีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติการข่าวสาร 
 
MS 2003 วิชาทหาร 3 (Military Science 3)    3 (2-2-5) 
 อาวุธประจำหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์  
 (Unit Weapon Systems and Fire Control) 

 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการ
ทำงานและการใช้งาน  ประเภทและชนิดของกระสุน  การถอดประกอบ  การปรนนิบัติบำรุง การแก้ไข
เหตุติดขัด การฝึกใช้กล้องเล็งและเครื่องเล็ง การฝึกหน้าที่พลประจำปืนและพลประจำเครื่องยิงของอาวุธ
ประจำหน่วย และอาวุธต่อสู้รถถัง 

 ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 
 (Field Artillery and Air Defense Artillery) 

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารปืนใหญ่ คุณลักษณะของทหารปืนใหญ่สนาม การ
จัดหน่วยทหารปืนใหญ่ในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่สนาม การจัดทหารปืนใหญ่
สนามเข้าทำการรบ การบังคับบัญชาและการควบคุม การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่และศัพท์ที่ใช้ใน
ส่วนยิง 
 ภารกิจและการจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับ
บัญชาของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศไทย ศูนย์ต่อสู้
ป้องกันภัยทางอากาศกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน อาวุธและยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ
ยานของกองทัพบกไทย ระบบเรดาห์ในการป้องกันภัยทางอากาศของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ
ยาน และอาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยาน 
 
MS 2004 วิชาทหาร 4 (Military Science 4)    3 (2-2-5) 
 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Rifle Squad Tactics)  

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล่าทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ 
ระเบียบการนำหน่วยและการออกคำสั่งในระดับหมู่ปืนเล็ก การพิจารณาภูมิประเทศ (OCOKA) และแง่
คิดทางทหาร (METT-T) การฝึกทำการรบ หมู่และหมวดปืนเล็กในการรบขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกับเฮลิคอปเตอร ์
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 ทหารม้าและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์   
 (Cavalry and Weapon Systems Employment) 

 ศึกษาเกี่ยวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบ่งประเภท คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และหลัก
นิยมของเหล่าทหารม้า การจัดกองพลทหารม้า  กรมทหารม้ามาตรฐาน กองพันทหารม้ารถถัง กองพัน
ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และกองพันทหารม้าลาดตระเวน รวมทั้ง ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ขีด
ความสามารถของยานรบในเหล่าทหารม้า การข่ีม้าเบื้องต้น หลักยิงและตรวจการณ์ พลประจำรถถัง และ
อาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง 

 จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติการข่าวสาร  
 (Psychology communication for information operation) 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยาเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติการ

ข่าวสาร จิตวิทยากับพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์  อิทธิพลของจิตวิทยาที่มีต่อการสื่อสารและการ
ปฏิบัติการข่าวสารการประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติการข่าวสาร  
 
MS 3005 วิชาทหาร 5 (Military Science 5)    3 (2-2-5) 
 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle Platoon Tactics)  
 ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหน่วยของหมวดปืนเล็ก  และ หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 
60 มิลลิเมตร ในกรอบของกองร้อยอาวุธเบา ระเบียบการนำหน่วยและคำสั่งยุทธการระดับหมวดปืนเล็ก  
การแก้ไขปัญหาในภูมิประเทศจำลอง การรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ การรบด้วยวิธีร่นถอย ทหาร
ราบยานเกราะ การปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ การลาดตระเวน   
 ประวัติศาสตร์การสงครามสากล (International History of the Military Art)  
 ศึกษาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล  พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช  แม่ทัพฮันนิ
บาล แม่ทัพจูเลียสซีซ่าร์ จักรพรรดิเจงกิสข่าน พระเจ้าเฟรดดริกมหาราช จักรพรรดินโปเลียนโปนาปาร์ด 
สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเกาหลี สงครามอ่าวเปอร์เซีย การปฏิบัติการเพ่ือ
สันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ 
 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 

 ศึกษาเกี่ยวกับ นิยาม องค์ประกอบ และความสำคัญของการรู ้เท่าทันสื ่อ  ความสัมพันธ์
ระหว่างการรู้ เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันสารสนเทศ ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในงาน
การปฏิบัติการข่าวสาร และยุทธศาสตร์สำหรับการสื่อสารของประชาชนด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ 
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MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science 6)    3 (2-2-5) 
 ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (Cavalry Platoon Tactics)  
 ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหมวดทหารม้า ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 
ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง, หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการเข้าตี 
ตั้งรับ และร่นถอย  ยุทธวิธีของหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป้องกัน 
และเฝ้าตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ 
 ภูมิศาสตร์ทหาร (Military Geography) 
  ศึกษาเกี ่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรรมชาติ  ซึ ่งจะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนในพื้นที่ของแต่ละกองทัพภาค และช่องทางที่สำคัญตาม
แนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ประวัติศาสตร์การสงครามไทย (Thai History of the Military Art)  
 ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยและการทหารยุคต่าง ๆ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
ของไทยสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย 
หลักการรบ ตำราพิชัยสงคราม และการสงครามครั้งสำคัญ ๆ ของไทย การเสียดินแดน ประวัติบุคคล
สำคัญ แม่ทัพนายกอง การดำเนินกลยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม การพัฒนา
ยุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนแนวความคิดในการทำสงครามของนักรบในอดีต  
 
MS 4007 วิชาทหาร 7 (Military Science 7)    3 (2-2-5) 
 เหล่าสนับสนุนการรบ (Combat Support Branches) 
 ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจทางยุทธวิธีของปืนใหญ่สนาม และการจัดปืนใหญ่สนามเข้าทำการรบ 
ภารกิจทางยุทธวิธีของ ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและการจัดหน่วย ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของ กองทัพบก
ไทย การปฏิบัติการของทหารช่างในการสนับสนุนการรบด้วยวิธี รุก รับ ร่นถอย และการจัดหน่วยของ
ทหารช่าง และมีความรู้ในเรื่องกองพันทหารสื่อสารกองพล กองพันทหารสื่อสารกองทัพภาค หลักนิยม
การสื่อสาร และการปฏิบัติการสื่อสารทางยุทธวิธีของกองพล การสนับสนุนทางการสื่อสาร 
 เหล่าสนับสนุนการช่วยรบรบ (Combat Service Support Branches) 
 ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ ทหารขนส่ง และทหารสารวัตร ใน
เรื่องภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ คุณลักษณะอาวุธยุทโธปกรณ์ และบทบาทของเหล่า 
 การปฏิบัติการพิเศษ (Special Operations Branch) 
 ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ หลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ บทบาทของหน่วยรบพิเศษ สงครามนอกแบบ การ
ป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย การปฏิบัติการจิตวิทยา 
ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถ และการควบคุมและบังคับบัญชาของหน่วยรบพิเศษ 
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 ทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความม่ันคง 
 (Royal Thai Navy, Royal Thai Air Force and Security Organizations) 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด โครงสร้างกองทัพเรือ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือและภารกิจ 
การจัด โครงสร้างกองทัพอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ รวมทั้งการดำเนินงานของหน่วยงานด้าน
ความมั่นคงอ่ืน ๆ 

 การปฏิบัติการข่าวสารและสงครามลูกผสม  
 (Information operation & Hybrid warfare)   

 ศึกษาเกี่ยวกับ นิยามและองค์ประกอบของสงครามลูกผสม ความสำคัญและความสัมพันธ์
ของ 3 องค์ประกอบสำคัญของสงครามลูกผสม กรอบการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เข้าข่ายเป็ นสงคราม
ลูกผสม การประยุกต์ใช้กรอบการวิเคราะห์สงครามลูกผสมเพื ่อใช้ในการปฏิบัติการข่าวสาร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสงครามลูกผสมกับความมั่นคง 
 
MS 4008 วิชาทหาร 8 (Military Science 8)    3 (2-2-5) 
 ฝ่ายอำนวยการ (Staff Study) 
 ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดและการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการในระดับกองพัน หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของฝ่ายอำนวยการทุกสายงาน การบันทึกและการปฏิบัติต่อหนังสือราชการ เพียงพอให้
สามารถทำงานประสานระหว่าง หมวด กองร้อย กองพันได้ 
 ความม่ันคง (Security) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคง ความหมายและองค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ องค์กรที่
เกี ่ยวกับความมั ่นคงของชาติ พลังอำนาจ และผลประโยชน์แห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร ภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ หลักการและการดำเนินงานของการต่อสู้เบ็ดเสร็จ ทราบถึงหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หลักทฤษฎีใหม่ และการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริพอเพียง โดยสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ 
 การเขียนและบรรยายสรุปทางทหาร (Military Briefing and Writing) 
 ศึกษาเกี่ยวกับความมุ่งหมาย  การทำโครงร่างการบรรยายสรุป  แนวทางการเขียน  และการ
บรรยายสรุปทางทหาร การบรรยายสรุปข่าวสาร การบรรยายสรุปข้อตกลงใจ การบรรยายสรุปภารกิจ  การ
บรรยายสรุปของฝ่ายอำนวยการ และเทคนิคการบรรยายสรุป  
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MS 5009 วิชาทหาร 9 (Military Science 9)    3 (2-2-5) 
 การส่งกำลังบำรุง (Logistics) 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักพื้นฐาน และ นโยบายการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบกไทยในปัจจุบัน ภารกิจ 
การจัดหน่วยส่งกำลังบำรุงในกองทัพบกไทยโดยสังเขป  ระเบียบ  คำสั่ง  ที่เกี่ยวข้องกับการส่งกำลังบำรุงที่ต้อง
ใช้ปฏิบัติในระดับกองพันทหารราบ แนวทางการปฏิบัติของผู้บังคับหมวด ในเรื่องการส่งกำลังบำรุง  การส่ง
กำลังบำรุงในสถานการณ์รบต่าง ๆ และขบวนสัมภาระ 
 การต่อต้านสงครามลูกผสมจากการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความม่ันคง  
 (Countering Hybrid Warfare: MPECI analysis) 
 ศึกษาเกี่ยวกับ นิยาม แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านความมั่นคงด้าน การทหาร การเมือง พลเรือน 
เศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสาร หลักการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความมั่นคง การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้
หลักการต่อต้านสงครามลูกผสม ในกรณีศึกษาเกี่ยวกับสงครามลูกผสมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยปัจจัย
ด้านความมั่นคง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 หน่วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics) 
 ศึกษาเกี่ยวกับชุดปฏิบัติการขนาดเล็กของหน่วย มีความเข้าใจในการดำเนินการ วิธีการ
ปฏิบัติ และขั้นการปฏิบัติการพิเศษ เมื่อได้รับมอบภารกิจจากหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับภารกิจ 
 ระเบียบงานสารบรรณ และสิทธิกำลังพล (Adjutant General Basics) 
 ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ ประเภทงานหนังสือราชการ การเก็บ
รักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ การจัดทำหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ และชั้นความลับ 
การร่างและบันทึกหนังสือราชการ การสำเนาและแจกจ่าย สิทธิของกำลังพลด้านการเงิน การเบิก – จ่ายเงิน 
สวัสดิการของรัฐ และ การเบิก – จ่ายเงินอ่ืน 
 
MS 5010 วิชาทหาร 10 (Military Science 10)    5 (3-4-8) 
 การศึกษาความรู้ของเหล่าทหาร (Army Branches) 
 การฝึกและศึกษาความรู้พื้นฐานของเหล่า ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง ทหาร
สื่อสาร ทหารขนส่ง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการข่าว และทหารแผนที่ เพ่ือใช้เป็น
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการรับราชการในเหล่าที่เลือกรับราชการ 
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MS 5011 วิชาทหาร 11 (Military Science 11) 2 สัปดาห ์
 การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาค (Study Visit to Army Areas) 
 การศึกษาดูงานในหน่วยระดับกองทัพภาค และหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาค  ทั้งหน่วยในที่ตั้ง
ปกติ หน่วยที่ปฏิบัติราชการสนาม หน่วยส่วนภูมิภาค และหน่วยส่งกำลังบำรุง  รวมถึงการศึกษาดูงานของเหล่า
ทัพอ่ืน ทั้งกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และหน่วยงานราชการ รวมถึงสถานที่สำคัญในพ้ืนที่ 
 
แนวสังเขปกระบวนวิชาในภาคการฝึก 
FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1) 
 การฝึกการปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร 1 สัปดาห์ 
 (TCCC and Military Hygiene Training) 

 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตร์ทหารที่จำเป็น สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันและในสนามรบ 
อย่างปลอดภัยจากเชื้อโรค อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่าง ๆ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับ
ตนเองและเพ่ือนทหารที่อยู่ในสนามรบได้ 
 การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (CBRN warfare Training) 1 สัปดาห์ 

 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ  อาวุธเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์  ฝึกความเชื่อมั่นในการใช้หน้ากากและ
ยุทธภัณฑ์ป้องกัน การตรวจสารเคมี และการปฐมพยาบาลในสภาวะ เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และอาวุธ
เพลิง 
 การฝึกการติดต่อสื่อสาร (Communications Training) 1 สัปดาห์ 
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การใช้และการรับ -ส่งข่าวทางวิทยุสนาม 
การใช้และการรับ-ส่งข่าวทางโทรศัพท์สนาม การต่อสายและการวางสายโทรศัพท์สนาม 
 การฝึกช่างสนาม วัตถุระเบิดและการทำลาย  2 สัปดาห์ 
 (Sapper, Explosives and Demolition Training) 
 ฝึกและศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ ป้อมสนาม การเลือกที่มั่นและที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน ที่ตั้ง
อาวุธแบบประณีต คู การสร้างคู และการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร้างเครื่องกีดขวางต่อต้าน
บุคคล เครื่องกีดขวางต่อต้านยานเกราะ การพรางบุคคล ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ที่พักแรม ที่ตั้ง
กองบัญชาการและตำบลส่งกำลัง คุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะ
และการทำงานของทุ่นระเบิดและกับระเบิด การติดตั้งและการรื้อถอนกับระเบิดการตรวจค้นและการรื้อ
ถอนทุ่นระเบิดหรือกับระเบิด และการผ่านสนามทุ่นระบิด 
 การฝึกยิงอาวุธประจำกาย (Individual Weapon System Training) 2 สัปดาห ์
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการทำงานและการใช้งาน เทคนิคการยิงปืนและการยิงปืนทำนอง
รบ การฝึกพลแม่นปืน (การฝึกยิงปืนเพื่อบันทึกผลและจัดชั้นคุณวุฒิ) และการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
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ของอาวุธประจำกาย และอาวุธเพื่อความมุ่งหมายพิเศษ การใช้และขว้างลูกระเบิดขว้าง และการใช้พลุ
สัญญาณ         
 การฝึกบุคคลทำการรบและการฝึกทางยุทธวิธี  3 สัปดาห ์
 (Soldier Combat Skills and Tactics Training) 
 การฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การรายงานข่าวสาร  การตรวจการณ์  และการค้นหาเป้าหมาย การ
ฝึกบุคคลทำการรบ และการปฏิบัติเมื่ออยู่ภายใต้การยิงด้วยอาวุธเล็งตรงและอาวุธวิถีโค้ง  การผ่านหรือการ
อ้อมผ่านเครื่องกีดขวาง  การเลือกและการดัดแปลงที่มั่นสู้รบ  หลักการพราง  การใช้และการรับส่งขา่ว
ทางวิทยุสนาม และโทรศัพท์สนาม การเคลื่อนที่ในเวลากลางวันและกลางคืน  รูปขบวนของชุดยิงและ
หมู่ปืนเล็ก  การใช้ทัศนสัญญาณ  การใช้ภูมิประเทศจำลอง  การจัดรูปขบวนและการควบคุมการเคลื่อนที่
ของชุดยิง  การยิงปืนทางยุทธวิธีเป็นบุคคล  คู่บัดดี้และชุดยิง  ชุดยิงในการเฝ้าตรวจและสนับสนุนด้วยการ
ยิง  ชุดยิงในการดำเนินกลยุทธ์  ชุดยิงในการลาดตระเวนและการระวังป้องกัน  ชุดยิงนำลาดตระเวนต่อต้าน 
IED  ชุดยิงปฏิบัติการโจมตีและชุดยิงตะลุมบอน ชุดยิงเมื่อปะทะกับข้าศึกและชุดยิงตอบโต้การปะทะ  ชุด
ยิงเมื่อถูกซุ่มโจมตีและชุดยิงต่อต้านซุ่มโจมตี  ชุดยิงกวาดล้างสนามเพลาะและการทำลายบังเกอร์  ชุดยิง
เข้าสู่อาคาร  ตรวจค้นและกวาดล้างภายในอาคาร     
 
FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2) 
 การฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์  2 สัปดาห์ 
 (Unit Weapon Systems and Fire Control Training)  
 ฝึกและศึกษาเรื่องหลักยิงและตรวจการณ์ (หลักยิงปืนกล หลักยิงอาวุธวิธีโค้ง) การร้องขอ
และการปรับการยิง ค. และ ป. (การฝึกเครื่องยิงลูกระเบิดอัดอากาศในสนามย่นระยะ และเครื่องช่วยฝึก
เทคโนโลยีชั้นสูง) , อาวุธต่อสู้รถถัง , การใช้และการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของอาวุธประจำหน่วย 
 การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ 4 สัปดาห์ 
 (Infantry Rifle Squad Tactics Training) 
 การฝึกและศึกษาในเรื่องการเดินทางด้วยแผนที่ประกอบภูมิประเทศ รูปขบวนทำการรบของ
หมู่ปืนเล็กและการใช้ทัศนสัญญาณ  การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีของหมู่  เทคนิคการเคลื่อนที่  การกำหนด
ที่ตั้งของที่ตรวจการณ์และการเตรียมที่มั่นของอาวุธ  การเลือกที่เฝ้าตรวจ ระเบียบการนำหน่วย คำสั่ง
ยุทธการ การใช้ภูมิประเทศจำลองประกอบการวางแผน  การควบคุมการยิงของอาวุธในอัตราการจัด  การ
ดำเนินกลยุทธ์และการควบคุมการรบของหมู่ปืนเล็ก    แบบฝึกทำการรบของหมู่ปืนเล็ก หลักการ
ลาดตระเวนของหน่วยระดับหมู่ปืนเล็ก การฝึกการปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์  การฝึกหมู่ปืนเล็กใน
การรบขั้นพ้ืนฐานในกรอบของหมวดปืนเล็ก การฝึกเข้าสถานการณ์ในการรบตามแบบ 
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 การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า  1 สัปดาห์ 
 (Cavalry Weapon Systems Employment Training)  
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการใช้อาวุธ/ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า ได้แก่ การฝึกขี่ม้าเบื้องต้น 
การฝึกขับรถถังและรถสายพาน การฝึกพลประจำรถถัง และการฝึกยิงปืนใหญ่รถถังด้วยกระสุนจริง 
 การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน  2 สัปดาห์ 
 (Field Artillery and Air Defense Artillery Training)  

 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของกำลังพลในหมู่ตรวจการณ์หน้า ศูนย์อำนวยการยิง และส่วน
ยิงของหน่วยทหารปืนใหญ่สนาม การยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนจริงในเวลากลางวันและเวลากลางคืน การ
ปฏิบัติงานของกองร้อยทหารปืนใหญ่สนามในการปฏิบัติการรบ  

 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของกำลังพลในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ
ยาน  การยิงอาวุธปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานต่อที่หมายทางอากาศและทางพ้ืนดิน การปฏิบัติงานของ
กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานในการป้องกันภัยทางอากาศ 
 การฝึกขับรถยนต์ทหาร  (Military Vehicles Training) 1 สัปดาห์ 
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร หลักการเป็นพลขับที่ดี หลักการปรนนิบัติบำรุง
ยานพาหนะสายขนส่ง การฝึกขับรถเบื้องต้น  
 
FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 (Field Training 3) 
 การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด  3 สัปดาห์ 
 (Infantry Rifle Platoon Tactics Training) 
 การฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การจัดหน่วย รูปขบวนทำการรบของหมวดปืนเล็ก  ระเบียบการนำหนว่ย 
คำสั่งยุทธการ การปฏิบัติเป็นหน่วยเบื้องต้นของหมวดปืนเล็ก  การฝึกการปฏิบัติของพวกอาวุธประจำ
หน่วยในอัตราของหมวด  การติดต่อสื่อสารทางยุทธวิธีของหน่วยระดับหมวดปืนเล็ก การวางแผน
ลาดตระเวน  การลาดตระเวนหาข่าว  การลาดตระเวนรบ การฝึกหมวดปืนเล็กเข้าตีในเวลากลางวันและ
ในระหว่างทัศนวิสัยจำกัด การฝึกหมวดปืนเล็กตั้งรับในเวลากลางวันและในระหว่างทัศนวิสัยจำกัด  การ
ฝึกการปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์  การฝึกเข้าสถานการณ์นอกท่ีตั้ง 
 การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด 2 สัปดาห์ 
 (Cavalry Platoon Tactics Training) 
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบการนำหน่วย ในการปฏิบัติทางยุทธวิธี
ในระดับหมวดทหารม้า ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ยุทธวิธีหมวดรถถัง หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และ
หมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการเข้าตี ตั้งรับ และร่นถอย ยุทธวิธีของหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการ
ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน ระวังป้องกัน และเฝ้าตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อยชุดรบ 
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 การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ (Airborne Course) 5 สัปดาห์ 
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติทหารพลร่มและหน่วยส่งทางอากาศ คุณลักษณะการทำงาน
ของร่มการบังคับร่ม การลงพื้น และการกระโดดร่มจากอากาศยานแบบทำงานด้วยสายดึงประจำที่ทาง
ยุทธวิธี เพื่อปฏิบัติการรบทั้งในแบบและนอกแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4)  
 การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (Ranger Course) 10 สัปดาห ์
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และความรอบรู้ในการที่จะนำ
หน่วยได้ทั้งในภาวะที่มีความกดดันและปราศจากความกดดัน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การเสริมสร้าง
ความทรหด อดทน เพิ่มพูนประสบการณ์ ในการปฏิบัติทั้งทางเทคนิค และยุทธวิธีในการนำหน่วยทหาร
ขนาดเล็กปฏิบัติการทางยุทธวิธีพื้นฐาน และภายใต้สภาพพิเศษในพื้นที่ป่า  ทะเล ป่าที่ลุ่ม และพื้นที่ป่า
ภูเขา 
 
FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5) 
 การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด  1 สัปดาห์ 
 (Close Quarters Combat Training) 
  ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ กฎแห่งความปลอดภัยในการใช้อาวุธ ระบบอาวุธ (ปืนพก ปืนลูกซอง 
ปืนกลมือ ปืนเล็กยาว) การเล็งและการใช้ศูนย์ กายวิภาคศาสตร์และลักษณะอาการบาดเจ็บจากอาวุธปืน  
การฝึกการใช้อาวุธ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
 การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 1สัปดาห์ 
 (Task Force Operations Training) 
ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับกิจเฉพาะทหารราบหลักๆ ที่หน่วยเฉพาะกิจจะต้องนำไปใช้ปฏิบัติทางยุทธวิธีใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย การตั้งฐานและการคุ้มครองฐานที่ตั้ง การตั้งจุดตรวจ/จุด
สกัด การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ การปิดล้อมและ
ตรวจค้น การวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ การวางแผนและสั่งการ การลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าและยาน
ยนต์ การสังเกตและการสะกดรอยระหว่างการเคลื่อนที่  และการยิงปืนทางยุทธวิธีของหน่วยเฉพาะกิจ 
(การยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่และการยิงโจมตีที่หมาย) 
 การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก (Small Unit Tactics Training) 2 สัปดาห์ 
 ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความมุ่งหมาย  ลักษณะ บทบาท และแนวคิดในการใช้
หน่วยทหารขนาดเล็กในการรบ การฝึกและการจัดของชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก บุคคลทำการ
รบ  การลาดตระเวน  การปฏิบัติฉับพลัน  การซุ่มโจมตีและการต่อต้านการซุ่มโจมตี  การตีโฉบฉวย  
ยุทธวิธีต่อต้านกองโจร การสะกดรอย การปิดล้อมตรวจค้น วัตถุระเบิดและการทำลาย การปฐมพยาบาล 
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การสื่อสาร สมรรถภาพร่างกาย ความพร้อมเป็นบุคคล และเป็นชุดปฏิบัติการ และการยิงปืนทางยุทธวิธี
ประกอบด้วย  การยิงปืนในสนามทราบระยะ การยิงปืนฉับพลัน การยิงปืนในป่า การยิงปืนในเวลา
กลางคืนการยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่   และการยิงปืนทำนองรบ 
 การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหาร  4 สัปดาห์ 
 (Cadet Troop Leader Training in Army Units) 

การฝึกปฏิบัต ิหน้าที ่และดูงาน การปฏิบัต ิงานในหน้าที ่ผ ู ้บ ังคับหน่วยระดับหมวด   
การรักษาการณ์ ระบบการปกครองบังคับบัญชา การทำหน้าที่ของกำลังพลระดับกองร้อยลงมา ระบบ
ฝ่ายอำนวยการ  งานด้านการข่าว งานด้านยุทธการ งานด้านการส่งกำลังบำรุง งานตามวงรอบประจำปี  
ทั้งในที่ตั้งปกติ และหน่วยในสนาม ในหน้าที่ของเหล่า ทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารช่าง 
ทหารสื่อสาร ทหารขนส่ง ทหารสรรพาวุธ ทหารพลาธิการ  ทหารสารวัตร ทหารการข่าว และทหาร  
แผนที่ 

 
 



 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ง 
ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ว่าด้วย 
การศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา 

นักเรียนนายร้อย 
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ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อยพ.ศ.๒๕๕๘ 
------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วย
การศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้อ งกับ
นโยบายกองทัพบก จึงก าหนดระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษาและการให้
รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย พ.ศ.๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดา  ค าสั่งระเบียบ  หรือข้อบังคับใดในเรื ่องการศึกษาของนักเรียนนายร้อยที่
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดไว้แล้ว แต่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนนายร้อยที่เข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรมตามหลักสูตร
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ข้อ ๕ ให้ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้ที ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณา
เสนอแนะ ท าการแทน และสั่งการในนามของ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการฝึก ศึกษา และอบรม เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

หมวด ๑ 
ระบบการศึกษา 

 
 ข้อ ๖ เพ่ือให้บรรลุภารกิจ การฝึก ศึกษา และอบรมแก่นักเรียนนายร้อย จึงใช้ระบบการศึกษา
แบบชั้นปี  โดยหนึ่งปีการศึกษา ประกอบด้วย ๒ ภาคการศึกษา และ ๑ ภาคการฝึก ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 ๖.๑ นักเรียนนายร้อยทุกนายต้องศึกษารายวิชาที่ก าหนดไว้ ในแนวทางการศึกษาของแต่
ละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ๖.๒ นักเรียนนายร้อยที่ศึกษาผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดครบทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา และไม่
ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้เลื่อนชั้นสูงขึ้น   
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 ๖.๓ นักเรียนนายร้อยที่มีผลการศึกษารายวิชาใดไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถขอปรับ
อักษรระดับได้ในเวลาที่ก าหนด     
 ข้อ ๗ การจัดภาคการศึกษา ให้กระท าดังนี้ 
    ๗.๑ ภาคการศึกษา แบ่งเป็น ภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ โดย  แต่
ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
    ๗.๒ ภาคการฝึก มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ หรือมีชั ่วโมงการฝึกรวม
เทียบเท่า ๘ สัปดาห์ 
 ข้อ ๘ การนับหน่วยกิตให้ยึดถือแนวทางต่อไปนี้ 
    ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาการศึกษาในห้องเรียน ๑  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอด
ภาคการศึกษาท่ีมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
    ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาปฏิบัติ ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาค
การศึกษาที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
    ๘.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลา ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด
ภาคการศึกษา ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้นับเป็น ๑ หน่วยกิต 
    ๘.๔ การนับหน่วยกิตส าหรับภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาน้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ให้
นับจ านวนชั่วโมงตามสัดส่วน โดยยึดถือวิธีการนับหน่วยกิตจากระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ เป็น
หลัก 
 ข้อ ๙ การก าหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย ให้กระท า
ดังต่อไปนี้ 
    ๙.๑ การก าหนดอักษรระดับและระดับคะแนน ให้ใช้ข้อก าหนดต่อไปนี้ 
    ผลการศึกษา อักษรระดับ ระดับคะแนน 
     ดีเลิศ  A  ๔.๐ 
     ดีมาก  B+  ๓.๕ 
     ดี  B  ๓.๐ 
     ค่อนข้างด ี  C+  ๒.๕ 
     พอใช้  C  ๒.๐ 
     อ่อน  D+  ๑.๕ 
     อ่อนมาก  D  ๑.๐ 
     ตก  F  ๐.๐ 
     ไม่สมบูรณ ์  I 
     ถอนตัว  W 
     ร่วมฟัง  AU 
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     ผ่าน  P 
     ไม่ผ่าน  N 
 
    ๙.๒ การค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ใช้สูตรในการค านวณ ดังต่อไปนี้ 
    คะแนนคุณภาพ  =  ระดับคะแนน x จ านวนหน่วยกิต 

    ระดับคะแนนเฉลี่ย  =   
 
    ๙.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่ง
ค านวณจากทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
    ๙.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งค านวณ
จากทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในปีการศึกษานั้น 
    ๙.๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งค านวณจากทุก
รายวิชาที่ได้ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 

หมวด ๒ 
การจัดการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๐ ในด้านการบริหารการศึกษา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารการศึกษาตาม
ระบบและหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ได้มาตรฐาน โดยให้ยึดถือแนวทางต่อไปนี้ 
       ๑๐.๑ จัดแบ่งนักเรียนนายร้อยเพ่ือการฝึก ศึกษา และอบรม ออกเป็น ๕ ชั้นปี โดย 
ในแต่ละชั้นปีให้จัดแบ่งออกเป็นชั้นตอนเรียน ตอนละไม่เกิน ๓๐ นาย 
       ๑๐.๒ การจัดแบ่งชั้นตอนเรียนที่ประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยเกินกว่า ๓๐ 
นาย จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
       ๑๐.๓ การรวมชั้นตอนเรียนหรือแยกชั้นตอนเรียนโดยที่มีนักเรียนนายร้อย 
เกินกว่า หรือน้อยกว่า ๓๐ นาย  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา  
ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร  หรือ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  ที่รับผิดชอบรายวิชา
นั้น 
       ๑๐.๔ การจัดนักเรียนนายร้อยเข้าชั้นเรียนเพื่อท าการฝึก ศึกษา และอบรม 
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในตารางการฝึก ศึกษา และอบรม ประจ าวันอย่าง
เคร่งครัด 

ผลรวมของคะแนนคุณภาพ 
ผลรวมของจ านวนหน่วยกิต 
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       ๑๐.๕ การตรวจโรคประจ าวันตามปกติของนักเรียนนายร้อย ให้ด าเนินการก่อน
หรือหลังตารางการฝึก ศึกษา และอบรม ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
       ๑๐.๖ การน านักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ สมควรกระท า
ในสัปดาห์การดูงานที่ก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจ าปีของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
       ๑๐.๗ การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย หรือการน านักเรียน 
นายร้อยไปร่วมในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่มีผลเสียต่อเวลาการฝึก ศึกษา และอบรม ของนักเรียนนายร้อยจะ
กระท าได้ต่อเมื่อมีความจ าเป็นที่ส าคัญและเร่งด่วน     ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเวลาการฝึก ศึกษา และอบรมเพิ่มเติมให้แก่
นักเรียนนายร้อย  
       ๑๐.๘ การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย หรือการน านักเรียน  
นายร้อยไปร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ก่อนการสอบประจ าภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ และในระหว่างการ
สอบประจ าภาคการศึกษา   จะกระท าได้ต่อเมื่อ   มีความจ าเป็นที่ส าคัญและเร่งด่วน    ให้อยู่ในดุลย
พินิจของ  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเวลาการฝึก  
ศึกษา   และอบรม  เพิ่มเติมหรือจัดการสอบ  ให้แก่นักเรียนนายร้อย 
 ข้อ ๑๑ ในด้านการให้การศึกษา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
ระบบการศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้
ยึดถือแนวทางต่อไปนี้ 
       ๑๑.๑ จัดเตรียมต าราและอุปกรณ์การสอน รวมทั ้งจัดท าก าหนดการสอน 
ตารางสอน ตารางการฝึก ศึกษาและอบรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
ในส่วนที่รับผิดชอบตลอดภาคการศึกษาทุกรายวิชา ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 
       ๑๑.๒ การจัดตารางสอนตามปกติส าหรับหนึ่งรายวิชาภาคทฤษฎี สมควรจัดไม่
เกินวันละหนึ่งคาบ คาบละไม่เกิน ๙๐ นาที และหากต้องใช้เวลาสอนเกินกว่า   หนึ่งคาบต่อหนึ่งสัปดาห์ ให้
เว้นระยะหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยส าหรับรายวิชานั้น  ยกเว้นรายวิชาที่มีความจ าเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของ  
ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร หรือ ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรั กษา
พระองค์ ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น  
 ข้อ ๑๒ ในด้านการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ
ให้นักเรียนนายร้อยเข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรม ตามระบบการศึกษา และหลักสูตรของโรงเรียนนาย
ร้อย  พระจุลจอมเกล้าอย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดถือแนวทางต่อไปนี้ 
       ๑๒.๑ ให้นักเรียนนายร้อยทุกนาย เข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรมตรงตาม
เวลาที่ก าหนดไว้ในตารางการฝึก ศึกษา และอบรม 
       ๑๒.๒ ให้นักเรียนนายร้อยทุกนายมีชั่วโมงการฝึก ศึกษา และอบรม อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนชั่วโมงในแต่ละรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในตารางการฝึก ศึกษา และอบรม 
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       ๑๒.๓ นักเรียนนายร้อยที่มีชั่วโมงการฝึก ศึกษา และอบรมน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
ตามข้อ ๑๒.๒ ไม่มีสิทธิเข้าสอบประจ าภาคการศึกษา และให้ได้อักษรระดับ F หรือ N ในรายวิชานั้น 
       ๑๒.๔ การนับชั่วโมงการฝึก ศึกษา และอบรม ตามข้อ ๑๒.๒ ให้นับตามจ านวน
ชั่วโมงที่นักเรียนนายร้อยได้ฝึก ศึกษา และอบรมจริง ยกเว้น นักเรียนนายร้อยที่ขาดการฝึก ศึกษา และ
อบรม เนื่องจากไปราชการตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบล่วงหน้า กับท้ังประสานงานให้มีการสอนเพิ่มเติม 
 
 

หมวด ๓ 
การวัดผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๑๓ การสอบเพ่ือใช้วัดผลการศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 
       ๑๓.๑ การสอบโดยอาจารย์ เป็นการวัดผลในบางบทเรียน หรือการวัดผลจากการ
ท าแบบฝึกหัด และ/หรืองานมอบอื่นๆ ที่ก าหนดขึ้นโดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความ
พร้อม  ในการศึกษาอยู่ตลอดเวลา คะแนนจากการสอบโดยอาจารย์ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของคะแนน
รวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
       ๑๓.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา เป็นการวัดผลหลังจากที่ได้ศึกษา  ตาม  
บทเรียนไปได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติให้มีการสอบระหว่างภาคการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่ งภาค
การศึกษา และก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชานั้น คะแนนจากการสอบระหว่าง
ภาคการศึกษา ต้องไม่เกินสองในห้าของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
       ๑๓.๓ การสอบประจ าภาคการศึกษา เป็นการวัดผลหลังจากท่ีได้ศึกษาบทเรียน 
จนจบภาคการศึกษา และก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอนรายวิชานั้น คะแนนจากการ
สอบประจ าภาคการศึกษาต้องไม่ต ่ากว่าสองในห้าของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๔ นักเรียนนายร้อยที่มิได้เข้าสอบตามก าหนด จะต้องเสนอรายงานแจ้ง วัน เวลา และ
รายวิชาที่มิได้เข้าสอบตามก าหนด พร้อมด้วยเหตุผลและหลักฐานประกอบต่ออาจารย์ผู้สอนภายในห้าวันท า
การ นับต่อจากวันที่สอบวิชานั้น  เพื่อขอรับการอนุมัติให้สอบในวิชาที่มิได้เข้าสอบตามก าหนด มิฉะนั้นจะ
ถือว่า ขาดสอบ และได้รับคะแนนเป็นศูนย์จากการสอบครั้งนั้น 
 ข้อ ๑๕ การอนุมัติให้นักเรียนนายร้อยที่ไม่ได้เข้าสอบตามก าหนด ได้มีสิทธิสอบ ให้
กระท าดังนี ้
   ๑๕.๑ การสอบโดยอาจารย์ พิจารณาอนุมัติให้สอบโดยอาจารย์ผู ้สอน
รายวิชานั้น 
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   ๑๕.๒ การสอบระหว ่างภาคการศ ึกษา พ ิจารณาอน ุม ัต ิ ให ้สอบโดย
ผู้อ านวยการกองที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
   ๑๕.๓ การสอบประจ  าภาคการศ ึกษา พ ิจารณาอน ุม ัต ิ ให ้สอบโดย
ผู้อ านวยการ  ส่วนการศึกษา ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร หรือผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษา
พระองค์ ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 ข้อ ๑๖ การแจ้งผลการสอบส าหรับการสอบโดยอาจารย์และการสอบระหว่างภาคการศึกษา 
ให้อาจารย์ผู ้สอนแจ้งคะแนนให้นักเรียนนายร้อยทราบภายในห้าวันท าการนับจากวันสุดท้ายที่สอบ 
ส าหรับการสอบประจ าภาคการศึกษา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งคะแนนให้นักเรียนนายร้อยทราบ
ภายในสามวันท าการ นับจากวันสุดท้ายของการสอบประจ าภาคการศึกษานั้น หากนักเรียนนายร้อยมีข้อ
สงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลการตรวจข้อสอบ สามารถขอดูใบตอบปัญหาของตนจากอาจารย์ผู้สอนได้ทันทีที่
ได้รับทราบคะแนน 
 ข้อ ๑๗ การรายงานผลการสอบ ให้กระท าดังนี้ 
      ๑๗.๑ การสอบโดยอาจารย์ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าบัญชีรวบรวมคะแนนจาก
การสอบโดยอาจารย์ทุกครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
      ๑๗.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบใน
รูปแบบของอักษรระดับ ซึ ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย์และการสอบระหว่างภาค
การศึกษาที่อยู่จนถึงขณะนั้นทั้งหมดผ่านหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ไปยังส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือ
กรมนักเรียน     นายร้อยรักษาพระองค์ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้ทราบสถานภาพการศึกษาของตนเอง
ในรายวิชานั้น โดยประกาศให้ทราบ ภายในห้าวันท าการนับจากวันที่มีการสอบ 
       ๑๗.๓ การสอบประจ าภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบใน
รูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย์ การสอบระหว่างภาคการศึกษา 
และการสอบประจ าภาคการศึกษารวมกันตลอดภาคการศึกษา ผ่านหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ไปยังส่วน
การศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ เพื่อส่งต่อไปยังกองสถิติและทะเบียน
ประวัติ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ภายในสามวันท าการนับจากวันสุดท้ายที่มีการสอบ 
       ๑๗.๔ การประกาศผลการสอบในรูปแบบอักษรระดับและระดับคะแนนเฉลี่ย
ประจ าภาคการศึกษา ให้กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้ด าเนินการ 
ภายในสองวันท าการ นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการสอบจากส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรม
นักเรียนนายร้อยรักษาพระองค ์
 ข้อ ๑๘ การสอบปรับอักษรระดับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑๘.๑ นักเรียนนายร้อยที่มีอักษรระดับในรายวิชาที่ต ่ากว่า C ให้มีสิทธิสอบปรับ
อักษรระดับได้  สองครั้งในหนึ่งปีการศึกษา  
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   ๑๘.๒ นักเรียนนายร้อยจะต้องเสนอรายงานถึง   ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา  
ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร  หรือผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  ระบุวิชาที่ประสงค์จะสอบปรับอักษรระดับตามความสมัครใจ  ส าหรับผู้ที่ได้อักษรระดับต ่ากว่า 
C และบังคับ  ส าหรับผู้ที่ได้รับอักษรระดับ F หรือ N 
   ๑๘.๓ ถ้าผลการสอบปรับอักษรระดับได้ดีขึ้น  ให้ปรับอักษรระดับสูงขึ้นจาก
อักษรระดับเดิมแต่ไม่สูงกว่าอักษรระดับ C ถ้าผลการสอบปรับอักษรระดับไม่ดีขึ้นให้คงสภาพอักษรระดับ
เดิม 
   ๑๘.๔ ส าหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ – ๔ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ 
๑ ให้ด าเนินการสอนทบทวนและสอบปรับอักษรระดับ ภายใน ๓ สัปดาห์ หลังภาคการศึกษานั้น ๆ 
   ๑๘.๕ ส าหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ – ๔ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ 
๒  หลังภาคการฝึก มีระยะเวลาประมาณ ๔ สัปดาห์ เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ส าหรับนักเรียน
นายร้อยที่สอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทุกรายวิชา  และ  สอบผ่านวิชาทหารในภาคการฝึก  หรือเป็นช่วง
ปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒    ส าหรับนักเรียนนายร้อยที่มีผล    การศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งปี
การศึกษา  หรือเป็นช่วงปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒    ส าหรับนักเรียนนายร้อยที่ไม่ผ่านวิชา
ทหารในภาคการฝึก 
   ๑๘.๖ ส าหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ 
ให้ด าเนินการสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ ภายใน ๒ สัปดาห์ หลังสอบวิชานั้นๆเสร็จสิ้นแล้ว และในการ
สอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ ให้ด าเนินการสอบภายใน ๒ สัปดาห์ หลังสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ 
ของภาคการศึกษาท่ี ๒   
   ๑๘.๗ นักเรียนนายร้อยที่ได้เสนอรายงานขอปรับอักษรระดับไว้แล้ว  จะต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสอบปรับอักษรระดับ  โดยให้ส่วนการศึกษา  ส่วนวิชาทหาร   หรือกรมนักเรียนนาย
ร้อยรักษาพระองค์  จัดการสอนทบทวนให้ก่อนการสอบปรับอักษรระดับ 
 ข้อ ๑๙ การเลื่อนชั้นปีการศึกษา นักเรียนนายร้อยจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นปี
การศึกษาโดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 
   ๑๙.๑ สอบผ่านทุกรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในแนวทางการศึกษาของแต่ละชั้น
ปีการศึกษา ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยที่ไม่มีผลการศึกษารายวิชาใดได้อักษร
ระดับ F และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นปีต่างๆ ดังนี้ 
  - ชั้นปีที่ ๑  เลื่อนชั้น  ขึ้นชั้นปีที่ ๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๗๕ ขึ้นไป 
  - ชั้นปีที่ ๒  เลื่อนชั้น  ขึ้นชั้นปีที่ ๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๘๕ ขึ้นไป 
  - ชั้นปีที่ ๓  เลื่อนชั้น  ขึ้นชั้นปีที่ ๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๙๕ ขึ้นไป 
  - ชั้นปีที่ ๔  เลื่อนชั้น  ขึ้นชั้นปีที่ ๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  - ส าเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
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   ๑๙.๒ สอบผ่านวิชาทหารในภาคการฝึกที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
โดยมผีลการศึกษาไม่ต ่ากว่าอักษรระดับ C หรือ P 
   ๑๙.๓ ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินร้อยละ ๖๐ ในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อ ๒๐  นักเรียนนายร้อยที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑๙ หลังจากสอบปรับ
อักษรระดับครั้งท่ี ๒ แล้ว จะต้องเรียนซ ้าชั้นในปีการศึกษาเดิม และหากเคยเรียนซ ้าชั้นในปีการศึกษาเดิม
มาก่อน ให้ถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนนายร้อย 
 ข้อ ๒๑  นักเรียนนายร้อยที่เรียนซ ้า 
   ๒๑.๑ สามารถของดเรียนซ ้าในรายวิชาที่สอบได้อักษรระดับ B ขึ้นไปยกเว้น
วิชาทหารในภาคการฝึก 
   ๒๑.๒ ต้องเรียนซ ้าในรายวิชาที ่มีอักษรระดับต ่ากว่า B ทั้งหมด ตามตาราง
การศึกษาปกติ และให้ถือเสมือนว่ายังมิเคยได้รับการศึกษาในรายวิชานั้นมาก่อน ยกเว้นกรณีตามข้อ 
๒๑.๑  และในเวลาว่างที่เหลือให้ส่วนการศึกษา  ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  
จัดการสอนในรายวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม 
   ๒๑.๓ ในแต่ละภาคการศึกษา ต้องเข้ารับการศึกษาในรายวิชาที่เปิดท าการ
สอนใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   ๒๑.๔ ต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามในทุกภาคการฝึกตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส าหรับวิชาที่จะท าการฝึก ในส่วนวิชาทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก าหนดให้เหมาะสมตาม
หลักสูตรของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 ข้อ ๒๒ การศึกษาไม่สมบูรณ์ นักเรียนนายร้อยที่มีผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ในบาง
รายวิชาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้บันทึกผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ด้วยอักษรระดับ I และด าเนินการท าให้
การศึกษาสมบูรณ์ พร้อมทั้งเปลี่ยนอักษรระดับ I เป็นอักษรระดับอ่ืนตามความสามารถ ก่อนการพิจารณา
ให้เลื่อนชั้นปีการศึกษา หากไม่สามารถด าเนินการได้ทันให้ใช้คะแนนที่มีอยู่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
เปลี่ยนอักษรระดับ I เป็นอักษรระดับอ่ืนตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๒๓ การพักการศึกษา นักเรียนนายร้อยที่เจ็บป่วยไม่สามารถศึกษาตลอดปีการศึกษา 
และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอนุมัติให้พักการศึกษาได้ ให้บันทึกผลการศึกษาทุก
รายวิชาในปีการศึกษานั้น ด้วยอักษรระดับ W และให้ถือเสมือนว่ายังมิได้ศึกษารายวิชานั้นๆ 
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หมวด ๔ 
การบันทึกผลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๔ การบันทึกผลการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้กระท าเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
   ๒๔.๑ การบันทึกผลการศึกษาครั ้งแรก เป็นการบันทึกผลการศึกษาที่
นักเรียน  นายร้อยได้รับก่อนสอบปรับอักษรระดับ 
   ๒๔.๒ การบันทึกผลการศึกษาครั้งสุดท้าย เป็นการบันทึกผลการศึกษาที่
นักเรียน  นายร้อยได้รับหลังการสอบปรับอักษรระดับ 
 ข้อ ๒๕ ผลการศึกษาในข้อ ๒๔.๑ ให้ใช้ในการพิจารณาเพ่ือสิทธิต่าง ๆ เช่น การจัดตอน
เรียน  การให้รางวัล การแต่งตั้งหัวหน้าตอน  การไปศึกษาต่อต่างประเทศ  การเลือกสาขาวิชาเรียน  การ
แต่งตั้งนักเรียนผู้บังคับบัญชาตลอดจนการเลือกเหล่าและการเลือกท่ีอยู่  เป็นต้น 
 ข้อ ๒๖ ผลการศึกษาในข้อ ๒๔.๒ ให้ใช้ส าหรับการรับรองผลการศึกษาเป็นทางการ
ส าหรับนักเรียนนายร้อย เพ่ือสิทธิในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ 
 ข้อ ๒๗ การจัดล าดับที่เพื่อสิทธิต่างๆ ในข้อ ๒๕ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามล าดับดังนี้ 
   ๒๗.๑ ให้จัดผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย (ประจ าภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
หรือสะสมแล้วแต่กรณี) สูงกว่าเป็นล าดับก่อนผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต ่ากว่า 
   ๒๗.๒ ถ้ามีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ให้จัดผู้ที่ได้รับอักษรระดับ A ที่มีหน่วย
กิต รวมมากกว่า ไว้ในล าดับก่อนผู้ที่ได้รับอักษรระดับ A ที่มีหน่วยกิตรวมน้อยกว่า 
   ๒๗.๓ ถ้าได้รับอักษรระดับ A ที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดผู้ที่ได้รับอักษร
ระดับ B+ ที่มีหน่วยกิตรวมมากกว่า ไว้ในล าดับก่อนผู้ที่ได้รับอักษรระดับ B+ ที่มีหน่วยกิตรวมน้อยกว่า 
และให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ตามล าดับจนถึงอักษรระดับ D 
   ๒๗.๔ ถ้าได้รับอักษรระดับ D ที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดผู้ได้รับอักษรระดับ 
F ที ่มีหน่วยกิตรวมน้อยกว่า ไว้ในล าดับก่อนผู้ที่ได้รับอักษรระดับ F ที่มีหน่วยกิตรวมมากกว่า 
   ๒๗.๕ ถ้าได้รับอักษรระดับ F ที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดไว้ในล าดับ
เดียวกัน 
   ๒๗.๖ ถ้ามีผู้ที่อยู่ในล าดับเดียวกัน ให้เว้นที่ในล าดับต่อไปไว้ เท่ากับจ านวนผู้ที่
อยู่ในล าดับเดียวกัน แล้วเรียงล าดับที่ใหม่ โดยพิจารณาจากคะแนนความประพฤติและคะแนนความ
เหมาะสมตามล าดับ 
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หมวด ๕ 
การให้รางวัลการศึกษา 

 
 ข้อ ๒๘ นักเรียนนายร้อยจะได้รับรางวัลการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จะต้องฝึกและ
ศึกษาครบทุกวิชาตามแนวทางการศึกษาของแต่ละปีการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก หรือไม่ถูกตัดคะแนน
ความประพฤติเกิน ๑ ใน ๔ ของคะแนนเต็ม  ในความผิดชั้น ๒ หรือ ๓  ในปีการศึกษานั้น   ตามระเบียบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์นักเรียนนาย
ร้อย  โดยให้มีรางวัลการศึกษา ๒ ประเภท ได้แก่  รางวัลการศึกษาทางวิชาการ  และรางวัลการศึกษา
ทางวิชาทหาร  และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ๒๘.๑ รางวัลการศึกษาทางวิชาการ 
    ๒๘.๑.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ  เป็นเหรียญทองค าส าหรับนักเรียนต
นายร้อยชั้นปีที่ ๑ ที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาสูงสุด  โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าปี
การศึกษาตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป  และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต ่ากว่า C 
    ๒๘.๑.๒ รางวัลการศึกษาดีมาก  เป็นเหรียญเงินส าหรับนักเรียนนาย
ร้อย ชั้นปีที่ ๑  ที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาตั้งแต่ ๓.๖๐  ขึ้นไป  และไม่มีรายวิชาใดได้
อักษรระดับต ่ากว่า C 
    ๒๘.๑.๓ รางวัลการศึกษาดี  เป็นเหรียญทอดงแดงส าหรับนักเรียน
นายร้อย  ชั้นปีที่ ๑  ที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาตั้งแต่ ๓.๔๐  ขึ้นไป และไม่มีรายวิชา
ใดได้อักษรระดับต ่ากว่า C 
    ๒๘.๑.๔ รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา   เป็นเหรียญทองค า
ในสาขาวิชาส าหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาสูงสุดในสาขา  โดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษา  ตั้งแต่ ๓.๗๕  ขึ้นไป  ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า ๓.๕๐  
และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต ่ากว่า C ในปีการศึกษานั้น 
    ๒๘.๑.๕ รางวัลการศึกษาดีมากเฉพาะสาขาวิชา  เป็นเหรียญเงินใน
สาขาวิชาส าหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาตั้งแต่  ๓.๖๐  ขึ้นไป  
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า  ๓.๓๐  และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต ่ากว่า C ในปีการศึกษานั้น 
    ๒๘.๑.๖ รางวัลการศึกษาดีเฉพาะสาขาวิชา   เป็นเหรียญทองแดงใน
สาขาวิชาส าหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าปีการศึกษาตั้งแต่ ๓.๔๐  ขึ้นไป ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต ่ากว่า ๓.๑๐  และไม่ม่ีรายวิชาใดได้อักษรระดับต ่ากว่า C  ในปีการศึกษานั้น  
   ๒๘.๒ รางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร 
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    ๒๘.๒.๑ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเลิศเป็นเหรียญรางวัลส าหรับ
นักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจ าปีการศึกษาตั้งแต่  ๓.๙๐  ขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 
๓.๙๐ และผ่านเกณฑ์การทดสอบทางทหารตามที่ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ก าหนด  
    ๒๘.๒.๒ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีมากเป็นเหรียญรางวัลส าหรับ
นักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจ าปีการศึกษาตั้งแต่ ๓.๘๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 
๓.๙๐ และผ่านเกณฑ์การทดสอบทางทหารตามที่ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ก าหนด 
    ๒๘.๒.๓ รางวัลการศึกษาวิชาทหารดีเป็นเหรียญรางวัลส าหรับ
นักเรียน  นายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาทหารประจ าปีการศึกษาตั้งแต่ ๓.๗๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 
๓.๘๐ และผ่านเกณฑ์การทดสอบทางทหารตามที่ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ก าหนด 
 ข้อ ๒๙ นักเรียนนายร้อยที่จะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเมื่อส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา ต้องไม่เรียนซ ้าชั้น  รวมทั้งไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ ๑ สถาน
หนัก  หรือไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน  ๑ ใน  ๔   ของคะแนนเต็ม    ในความผิดชั้นที่ ๒ หรือ ๓  
ในปีการศึกษานั้น  ตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ
และการลงทัณฑ์นักเรียนนายร้อย  โดยมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ๒๙.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ส าหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ๓.๗๐ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต ่ากว่า C ตลอดหลักสูตร
การศึกษา 
   ๒๙.๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  ส าหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป  แต่ไม่ถึง ๓.๗๐ และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต ่ากว่า 
C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
 ข้อ ๓๐  นักเรียนนายร้อยที่จะได้รางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา   ต้องไม่
ถูกตัดคะแนนความประพฤติในความผิดชั้นที่ ๑ สถานหนัก หรือไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑ ใน 
๔ ของคะแนนเต็ม ในความผิดชั้น ๒  หรือ ๓ ในทุกปีการศึกษา ตามระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์ส าหรับนักเรียนนายร้อย  และมีผล
การศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   ๓๐.๑ รางวัลการศึกษาส าหรับผู้ที ่มีผลการศึกษาวิชาทหารเป็นอันดับ  ๑  
ตลอดหลักสูตรการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
   ๓๐.๒ รางวัลการศึกษาส าหรับผู้ที่มีผลการศึกษาเป็นอันดับ ๑  ของแต่ละ
สาขาวิชาตลอดหลักสูตรการศึกษา  ได้รับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
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หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 ข้อ ๓๑ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ให้ใช้มติของสภาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นเกณฑ์ตัดสิน 
  
  
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 

หลักสูตร 
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ค าสั่งกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(เฉพาะ) 

ที่  ๑๗.๑ / ๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

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

  เพื่อให้การด าเนินงานทางด้านการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
กวฟ.สกศ.รร.จปร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้ 

๑. รายชื่อคณะกรรมการ 
๑.๑ พ.อ.รศ.ผเดิม หนังสือ ประธานคณะกรรมการ 
๑.๒ พ.อ.วิวัต เรืองมี กรรมการ 
๑.๓ น.อ.ผศ.วรวุฒิ ประทุมชาติ กรรมการ 
๑.๔ ผศ.ดร.ก าพล วรดิษฐ์ กรรมการ 
๑.๕ พ.อ.แดนชัย กองแก้ว กรรมการ (กว. ภฟส.๘๒๐๖) 
๑.๕ พ.ต.กนก เจริญชัยประกิจ กรรมการ/เลขานุการ 

๒. หน้าที่ 
 ๒.๑ วางแผน ด าเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กว., สกอ. และ กห. 
 ๒.๒ จัดท าการประเมินหลักสูตรตามวงรอบและน าผลมาปรับปรุงหลักสูตร 
 ๒.๓ บันทึกและรายงาน ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร. 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง    ณ    วันที่      ๑๒      มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
   พ.อ. 
    ( ภาคภูมิ    รุจิเสนีย์ ) 
    ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ฉ 
การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและ 

หลักสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

   โครงสร้างหลักสูตรเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  กับหลักสูตร 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

a. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร 
 

 โครงสร้างหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ.2558 (5 ปี) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ปรับปรุงพ.ศ. 2563 (5 ปี) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 203 หน่วยกิต 176 หน่วยกิต 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
     1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร ์
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ 
     1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา 
     1.6 กลุ่มวิชาเสรมิสร้างลักษณะผู้น า 

47 หน่วยกิต 
   7 หน่วยกิต 
   4 หน่วยกิต 
 14 หน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
 10 หน่วยกิต 
   9 หน่วยกิต 

45 หน่วยกิต 
   8 หน่วยกิต 
   4 หน่วยกิต 
 12 หน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
   9 หน่วยกิต 
   9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
  2.2 กลุ่มวิชาแกน 
  2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะ 
  2.4 กลุ่มวิชาเลือก 
  2.5 กลุ่มวิชาทหาร 

150 หน่วยกิต 
 21 หน่วยกิต 
 24 หน่วยกิต 
 51 หน่วยกิต 
   9 หน่วยกิต 
 45 หน่วยกิต 

125 หน่วยกิต 
 21 หน่วยกิต 
 25 หน่วยกิต 
 44 หน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
 32 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

 
 6.2  การเปลี่ยนแปลง รหัสวิชา หน่วยกิต และรายวิชา 

6.2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

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

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
(Principles of Jurisprudence)    3 (3-0-6) 

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

SS 4004กฎหมายทหารและกฏหมายที่จ าเป็นใน
การรับราชการทหาร (Military Law and 
Essential Law in Military Service) 2 (2-0-4) 

SS 5004กฎหมายทหารและกฏหมายที่จ าเป็นใน
การรับราชการทหาร (Military Law and 
Essential Law in Military Service)  3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
-  -   
กลุ่มวชิาภาษาศาสตร์   
LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1) 2 (2-0-4) LG 1001 ภาษาไทย 1 (Thai 1) 1 (1-0-2) ลดจ านวนหน่วยกติ 
LG 5002 ภาษาไทย 2 (Thai 2) 2 (2-0-4) LG 4002 ภาษาไทย 2 (Thai 2) 1 (1-0-2) เปลี่ยนรหัสวิชาและ

ลดจ านวนหน่วยกติ 

LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 1 (1-1-3) LG 1101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)  1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)  1 (1-1-3) LG 1102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)  1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 

LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)  1 (1-1-3) LG 2103 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)  1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)  1 (1-1-3) LG 2104 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)  1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 

LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)  1 (1-1-3) LG 3105 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)  1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)  1 (1-1-3) LG 3106 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)  1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 

LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)  1 (1-1-3) LG 4107 ภาษาอังกฤษ 7 (English 7)  1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)  1 (1-1-3) LG 4108 ภาษาอังกฤษ 8 (English 8)  1 (0-2-1) เปลี่ยนหน่วยกิต 
LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)  1 (1-1-3) LG 5109 ภาษาอังกฤษ 9 (English 9)  2 (0-4-2) เปลี่ยนหน่วยกิต 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์บูรณาการ   
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6) 
(Technology for Everyday Life) 

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

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปลี่ยนแปลง 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

ไม่ม ี
 

ยกเลิกรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

PC 3201 วิชาการน าทหาร (Military 
Leadership) 2 (2-0-4) 

PC 3201 วิชาการน าทหาร (Military 
Leadership) 2 (2-0-4) 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

 
6.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปลี่ยนแปลง 
วิชาคณิตศาสตร์   
MA 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)  3 (3-0-6) MA 1001 แคลคูลัส 1 (Calculus 1)  3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 
MA 2002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)  3 (3-0-6) MA 1002 แคลคูลัส 2 (Calculus 2)  3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา  

ค าอธิบายรายวิชา 

MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3)  3 (3-0-6) MA 2003 แคลคูลัส 3 (Calculus 3)  3 (3-0-6) เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) การเปลี่ยนแปลง 

ฟิสิกส ์   
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)  
3 (3-0-6)  

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

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

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

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชาและวิชา
พื้นฐานบังคับ 

PH 1004 ปฏิบ ัต ิการฟิส ิกส์ท ั ่วไป 2 (General 
Physics Laboratory 2)  1 (0-2-1) 

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

เปลี่ยนวิชาพื้นฐาน
บังคับ 

 
6.2.3  หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
 

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

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิศวกรรม   
EE 2101 หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า   3(3-0-6) 
(Principles of Electric Circuit Analysis) 

EE 2101 วงจรไฟฟ้า   4(4-0-8) 
(Electric Circuits) 

เปลี่ยนช่ือวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

EE 3201 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Circuit Analysis)   3(3-0-6) 

EE 2201 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์(Engineering 
Electronics)   3(3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา
และช่ือวิชา 

กลุ่มวชิาเฉพาะทางวิศวกรรม   
EE 2002 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรม 
(Mathematical Foundation for Electrical 
Engineering)   2 (2-0-4) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 2101 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1(0-2-1) 
(Electric Circuit Analysis Laboratory)  

EE 2101 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า   1 (0-2-1) 
(Laboratory for Electric Circuits) 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

EE 3202 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Circuit Analysis Laboratory)  
1 (0-2-1) 

EE 2202 ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์
 (Laboratory for Engineering Electrinics) 
1 (0-2-1) 

เปลี่ยนรหัสวิชา
และช่ือวิชา 

EE 3304 กรรมวิธีสัญญาณดจิิตอล (Digital 
Signal Processing) 3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 4006 การวิเคราะห์และการจ าลองแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า (Analysis and Modeling for 
Electrical Engineering) 2 (0-4-2) 

ไม่มี  ยกเลิกรายวิชา 

EE 4405 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(Microcontroller) 4 (3-2-7) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 3403 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 
(Digital Circuits and Logic Design) 3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 
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EE 3404 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและการ
ออกแบบลอจิก (Digital Circuits and Logic 
Design Laboratory) 1 (0-2-1) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

ไม่ม ี EE 3405 วงจรดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(Digital Circuits and Microcontroller)  
3 (3-0-6) 

เพิ่มรายวิชา 

ไม่ม ี EE 3406 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์  
(Digital Circuits and Microcontroller 
Laboratory) 3 (0-6-3) 

เพิ่มรายวิชา 

ไม่ม ี EE 4503 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง  
(Communication Networks and Transmission 
Lines) 

เพิ่มรายวิชา 

EE 4503 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave 
Engineering)  3 (3-0-6) 

EE 4504 วิศวกรรมไมโครเวฟ (Microwave 
Engineering)  3 (3-0-6)  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 4504 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna 
Engineering)  3 (3-0-6) 

EE 4505 วิศวกรรมสายอากาศ (Antenna 
Engineering)  3 (3-0-6)  

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 5505 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟา้ประยุกต์
(Applied Electromagnetic Laboratory)   
3 (3-0-6) 

EE 4506 ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟา้ประยุกต์
(Laboratory for Applied Electromagnetic) 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา
และช่ือวิชา 

EE 4703 ปฏิบัติการระบบการสื่อสาร 
(Communication System Laboratory) 
3 (3-0-6) 

EE 5703 ปฏิบัติการระบบการสื่อสาร (Laboratory 
for Communication Systems) 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา
และช่ือวิชา 

EE 5904 โครงงานทางวิศวกรรม 2 (Engineering 
Project 1)   2 (0-6-3) 

EE 4904 โครงงานทางวิศวกรรม 2 (Engineering 
Project 1) 2 (0-6-4) 

เปลี่ยนรหัสวิชา
และหน่วยกติ 

กลุ่มวชิาเลือก 
EE 3203 อิเล็กทรอนิกส์ก าลัง  
(Power Electronics)   3 (3-0-6) 

 
ไม่ม ี

 
ยกเลิกรายวิชา 

EE 3303 ระบบควบคุมป้อนกลับ  
(Feedback Control Systems)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

ไม่ม ี EE 5006 การวิเคราะห์และการจ าลองแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า (Analysis and Modeling for 
Electrical Engineering)   3 (2-2-5) 

เพิ่มรายวิชา 

ไม่ม ี EE 5304 กรรมวิธีสัญญาณดจิิตอล (Digital Signal 
Processing)   3 (3-0-6)  

เพิ่มรายวิชา 
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EE 3401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Introduction to Information 
Technology)   3 (3-0-6) 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 5008 พลังงานกับชีวิต  
(Energy and Lives)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5009 พลังงานไฟฟ้ากับชีวิต 
(Electric Energy and Lives)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5205 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร 
(Communication Electronics)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5206 วงจรขยายเชิงปฏิบัติการ (Operational 
Amplifiers)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5207 การออกแบบย่านความถี่วิทยุ (Radio 
Frequency Circuit Design)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5311 พ้ืนฐานเทคโนโลยีการบบีอัดข้อมูล 
(Introduction to Data Compression) 
3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5409 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Computer Architecture)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5410 การออกแบบระบบดิจิตอลขั้นสูง 
(Advanced Digital Systems Design) 
3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5413 การอินเตอร์เฟสไมโครคอมพิวเตอร์ 
(Microcomputer Interfacing)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5421 การวินิจฉัยและการออกแบบระบบ
ดิจิตอลที่เช่ือถือได้ (Diagnosis and Design of 
Reliable Digital systems)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5422 กรรมวิธีสัญญาณภาพในระบบ
คอมพิวเตอร์ (Computer Vision and Image 
Processing)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5509 ไฟเบอร์ออปติกส์และฟรูิเยร ์
ออปติกส์ (Fiber Optics and Fourier Optics) 
3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5605 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง (Power 
System Analysis)   3 (3-0-6) 
 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 
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EE 5608 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
(High Voltage Engineering)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5621 วิศวกรรมส่องสว่าง 
(Illumination Engineering)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE5707 วิศวกรรมวิทยุและโทรทัศน์ 
(Radio and Television Engineering)   
3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5708 วิศวกรรมโทรศัพท์ 
(Telephone Engineering)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5710 เทคนิคการลดทอนสัญญาณรบกวน 
(Noise Reduction Techniques)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5802 ปฏิบัติการระบบเรดาร ์
(Radar Systems Laboratory)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

EE 5803 การออกแบบระบบเรดาร์ 
(Radar Systems Design)   3 (3-0-6) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

ไม่ม ี EE 5303 ระบบควบคุมสมัยใหม ่
(Modern Control Systems)   3 (3-0-6) 

เพิ่มรายวิชา 

EE 3401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Introduction to Information 
Technology)   3 (3-0-6) 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 3426 การออกแบบระบบดิจิตอล 
(Digital Systems Design)   3 (3-0-6) 

EE 5407 การออกแบบระบบดิจิตอล 
(Digital System Design)   3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 5905 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 
(Special Topics in Electrical Engineering) 
3 (3-0-6)   3 (3-0-6) 

EE 5905 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 
(Special Topics in Electrical Engineering 1) 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนช่ือวิชา 

EE 5906 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Special Topics in Computer Engineering) 

EE 5907 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
(Special Topics in Computer Engineering 1) 

เปลี่ยนรหัสวิชา
และช่ือวิชา 

ไม่ม ี EE 5708 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่  
(Mobile Communications)   3 (3-0-6) 

เพิ่มรายวิชา 

ไม่ม ี EE 5709 การสื่อสารแบบแบนด์กว้าง  
(Broadband Communications)   3 (3-0-6) 

เพิ่มรายวิชา 

ไม่ม ี EE 5908 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 
(Special Topics in Computer Engineering 2) 
3 (3-0-6) 

เพิ่มรายวิชา 



ฉ - 10 

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

EE 3601 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 (Electrical 
Machines 1)   3 (3-0-6) 

EE 5601 เครื่องจักรกลไฟฟ้า (Electrical 
Machines)   3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา
และช่ือวิชา 

EE 5307 กรรมวิธีสัญญาณเสียงดจิิตอล  
(Speech Signal Processing)   3 (3-0-6) 

EE 5306 กรรมวิธีสัญญาณเสียงดจิิตอล  
(Speech Signal Processing)   3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 5306 กรรมวิธีสัญญาณภาพดจิิตอล 3(3-0-6) 
(Digital Image Processing) 

EE 5307 กรรมวิธีสัญญาณภาพดจิิตอล  
(Digital Image Processing)   3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 5310 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล  
(Digital Control Systems)   3 (3-0-6) 

EE 5309 ระบบควบคุมแบบดิจิตอล  
(Digital Control Systems)   3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 5420 การสร้างรหัสลับ (Cryptography) 
3 (3-0-6) 

EE 5408 การเข้ารหัสเบื้องต้น (Introduction to 
Cryptography)   3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา
และช่ือวิชา 

EE 5423 การรักษาความปลอดภยัของระบบ
เครือข่ายและข้อมลู (Network and 
Information Security)   3 (3-0-6) 

EE 5409 การรักษาความปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ (Information System Security) 
3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา
และช่ือวิชา 

EE 5506 การออกแบบวงจรไมโครเวฟ 
(Microwave Circuit Design)   3 (3-0-6) 

EE 5507 การออกแบบวงจรไมโครเวฟ 
(Microwave Circuit Design)   3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 5507 การออกแบบสายอากาศ (Antenna 
Design)   3 (3-0-6) 

EE 5508 การออกแบบสายอากาศ (Antenna 
Design)   3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 5508 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced 
Electromagnetic Theory)   3 (3-0-6) 

EE 5509 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง 
 (Advanced Electromagnetic Theory 
 3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 5622 ระบบพลังงานทดแทน  
(Renewable Energy Systems)   3 (3-0-6) 

EE 5602 ระบบพลังงานทดแทน  
(Renewable Energy Systems)   3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

EE 5709 การสื่อสารไร้สาย  
(Wireless Communications)   3 (3-0-6) 

EE 5707 การสื่อสารไร้สาย  
(Wireless Communications)   3 (3-0-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 
6.2.4  หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาทหาร 
 

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

กลุ่มวชิาทหาร   

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชา 
หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

MS 1002 อาวุธประจ ากาย 2 (2-1-5) 
(Infantryman Weapons)  

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

เปลี่ยนช่ือวิชา 
หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 
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MS 1003 บุคคลท าการรบและยทุธวิธีขั้น
(Combat Skills of the Soldier) 2 (2-0-4) 
 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่มี  ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 1006 ป้อมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง 
และวัตถรุะเบดิและการท าลาย (Field 
Fortifications, Obstacle, Camouflage and 
Explosives and Demolitions)  1(1-0-2) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 2001 อาวุธประจ าหน่วย หลกัยิงและตรวจ
การณ์ (Infantry unit Weapons and Fire 
Control) 2 (2-1-5) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 2002 การใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า 
(Calvary Materiel Employment)  2 (2-0-4) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชา 
หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชา 
หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

MS 2005 ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ
ยาน (Field Artillery and Anti-aircraft 
Artillery)  2 (2-0-4) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชา 
หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

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

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

เปลี่ยนช่ือวิชา 
หน่วยกิต และ
ค าอธิบายรายวิชา 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 4005 ฝ่ายอ านวยการ  3 (3-0-6) 
(Staff Study) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

เพิ่มรายวิชา 

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

เพิ่มรายวิชา 

MS 5001 การส่งก าลังบ ารุง  2 (2-1-5) 
(Logistics)  

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5003 ระเบียบงานสารบรรณและสิทธิ 
ก าลังพล (Content Military Procedures and 
Rights Troops)  1 (1-0-2) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5004 การศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาค 
(The Functional Practices in Army Area)  

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

MS 5005 ความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับ
ราชการ (The Fundamental of Army Corps) 

ไม่ม ี ยกเลิกรายวิชา 

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

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

เพิ่มรายวิชา 
 

ไม่ม ี MS 5011 วิชาทหาร 11 2 สัปดาห ์
(Military Science 11)  

เพิ่มรายวิชา 

 
6.3 การเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา 

6.3.1  การเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  
SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 (3-0-6) 
(Principles of Jurisprudence)     
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท และศักดิ์
ของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย การบังคับใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย ความจ าเป็นและประโยชน์ของการเรียน
กฎหมาย ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ระบบศาลของ
ไทย หลักกฎหมายทั่วไปท่ีส าคัญของกฎหมายแพ่ง กฎหมาย
อาญาภาคทั่วไป และกฎหมายอาญาภาคความผิดเฉพาะ
มาตราที่ส าคัญ รวมถึงศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง 
จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว 

SS 1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3 (3-0-6) 
(Principles of Jurisprudence)     
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
ความหมาย ลักษณะ ระบบ ที่มา ประเภท ล าดับศักดิ์ของ
กฎหมาย  ขอบเขตการบ ังค ับใช ้กฎหมาย การยกเลิก
กฎหมาย ความจ าเป็นและประโยชน์ของการเรียนกฎหมาย 
ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย หลักกฎหมายทั่วไปเฉพาะ
มาตราที่ส าคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา
ภาคทั่วไปและภาคความผิด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ว่าด้วยลักษณะหมายเรียกและหมายอาญา ลักษณะจับ ขัง 
จ าคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว และกฎหมายที่จ าเป็นส าหรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

SS 1201 หลักรัฐศาสตร์  2 (2-0-4) 
(Principles of Political Science) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
การเรียนการสอนนี้เป็นพื้นฐานว่าด้วย เรื่องของการเมือง
การปกครองรัฐโดยศึกษาเรื่องของรัฐอันได้แก่ การรับรองรัฐ 
ประเภทของร ัฐ อ  านาจรัฐ และศึกษาเร ื ่องของระบบ
การเมืองในฐานะที ่เป็นระบบย่อยของระบบสังคม ซึ่งมี
หน้าที่ในการที่จะน าสังคมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ศึกษา
หน้าท่ีของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ 

SS 1201 หลักรัฐศาสตร์  2 (2-0-4) 
(Principles of Political Science) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
การเมืองการปกครองรัฐโดยศึกษาเรื ่องของรัฐ อันได้แก่  
การรับรองรัฐ ประเภทของรัฐ อ านาจรัฐ ลัทธิการปกครอง 
ศึกษาหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองต่าง ๆ และศึกษาเรื่อง
ของระบบการเมืองในฐานะที่เป็นระบบย่อยของระบบสังคม 
ซึ่งมีหน้าท่ีในการที่จะน าสังคมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

SS 5004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จ าเป็นในการรับ
ราชการทหาร 2 (2-0-4) 
(Military Law and Essential Law in Military Service) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 

SS 4004 กฎหมายทหาร และกฎหมายที่จ าเป็นในการรับ
ราชการทหาร 3 (3-0-6) 
(Military Law and Essential Law in Military Service) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
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พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญาทหาร 
พระราชบ ัญญ ัต ิ ว ่ าด ้ วยว ิน ั ยทหาร  กฎอ ัยการศึ ก 
พระราชบ ัญญ ัต ิความม ั ่นคงภายในราชอาณาจ ักร 
พระราชบัญญัติเรือนจ าทหาร กฎการใช้ก าลัง และกฎหมาย
ที่จ าเป็นในการรับราชการทหาร เช่น พระราชก าหนดการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพ
ติด กฎหมายเกี่ยวกับเด็กสตรีและการค้ามนุษย์ กฎหมาย
เกี่ยวกับป่าไม้ พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง  คดีพิเศษ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมาย
ปกครอง พระราชบัญญัติร ับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 
2551 และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนด
หน้าท่ีของส่วนราชการกลาโหม 

ศึกษาพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร กฎหมายอาญา
ทหารพระราชบัญญัติว ่าด้วยวินัยทหาร กฎอัยการศึก 
พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ และศึกษาหลักกฎหมายที่เป็น
สาระส  าค ัญท ี ่ จ  า เป ็นในการร ับราชการทหาร เ ช่น  
หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด ป่าไม้ คดีพิเศษของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ หลักกฎหมายเกี่ยวกับคดีทุจริตประพฤติ
มิชอบในวงราชการ ซึ่งอยู่ในอ านาจของการพิจารณาของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
สาระส  าค ัญของพระราชบ ัญญ ัต ิตรวจคนเข ้ า เม ือง  
หลักกฎหมายเกี ่ยวกับการฟอกเงิน หลักกฎหมายสิทธิ
มน ุษยชนในกระบวนการย ุต ิธรรมและหลักกฎหมาย
รัฐธรรมนูญทั่วไป หลักกฎหมายปกครองทั่วไป 

กลุ่มวชิาภาษาศาสตร์  
-  -  

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์บูรณาการ  
TS 1001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6) 
(Technology for Everyday Life) 
ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ในเรื่องต่าง ๆ 
ได้แก่ การจัดการทรัพยากรน ้า การใช้และจัดการพลังงานที่
ม ีประสิทธิภาพ อาหารและสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีรีไซเคิล การ
สื่อสาร การรับ - ส่งข้อมูล การรักษาความปลอดภัยทางการ
ติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ การ
ขนส่ง การจัดการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีของวัสดุ
ทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีต เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล (RS) และระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) 
 

TS 2001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน  3 (3-0-6) 
(Technology for Everyday Life) 
ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ได้แก่ 
เทคโนโลยีการผลิตน ้าประปาและการบ าบัดน ้าเสีย การจัด
การพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
การเพาะเลี ้ยงเนื้อเยื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ทางด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีต 
เหล็ก ยาง และหิน เทคโนโลยีรีไซเคิล เทคโนโลยียานยนต์
และการขนส่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทคโนโลยี
การส ารวจระยะไกล (RS) และระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืน
โลก (GPS) 

กลุ่มวิชาพลศึกษา  
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PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1)  1 (0-2-1)  
ว่ายน ้า 1 (Swimming 1) ศึกษาประวัติความเป็นมา ฝึก
ทักษะเบื้องต้นของการว่ายน ้า ความรู้ ความเข้าใจ และ
เทคนิคของการว่ายน ้าแบบต่าง ๆ เรียนรู้เทคนิค การสอน 
และหลักการฝึกว่ายน ้า กติกาว่ายน ้าและการจัดการแข่งขัน 
และการน  าความร ู ้ ไปปร ับ ใช ้ ในหน ่ วยทหารและ
ชีวิตประจ าวัน 
กรีฑา (Athletics) ศึกษาประวัติ ประโยชน์ของกรีฑา การ
ฝึกทักษะพื ้นฐาน และเทคนิคของกรีฑา ทั ้งประเภทลู่ 
ประเภทลาน กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน 
หลักการ การฝึกทักษะและเทคนิค การวิ่งบนถนน เดิน วิ่ง
ข้ามทุ่ง วิ ่งภูเขา การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของ
กรีฑาแต่ละประเภท การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 
มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเลน่กรีฑา 
การน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 

PE 1001 พลศึกษา 1 (Physical Education 1)   1 (0-2-1)  
ว่ายน ้า 1 (Swimming 1) ประวัติความเป็นมา การอบอุ่น
ร่างกาย การขึ้นลงจากสระ การฝึกด าน ้าและเป่าอากาศ   
ฝึกการหายใจ  การใช้ขาและการใช้แขนในท่าว่ายน ้าฟรี
สไตล์   ว่ายน ้าท่าฟรีสไตล์ระยะสั ้น  การลอยตัว การ
กระโดดน ้า การทรงตัวในน ้า   
กรีฑา 1 (Athletics 1) ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ของ
กรีฑา กติกา ระเบียบมารยาทในการแข่งขัน  การอบอุ่น
ร ่างกาย  การวิ ่งระยะสั ้น  การวิ ่งผลัด  วิ ่งระยะกลาง   
ระยะไกล   การวิ่งข้ามรั้ว   
ย ิมนาสต ิก 1 (Gymnastics 1) ประว ัต ิความเป ็นมา 
ประโยชน์ของกีฬายิมนาสติก การอบอุ่นร่างกาย ม้วนหน้า 
ม้วนหลัง พุ่งม้วน ท่าลังกาหน้า ท่าราวดอฟ     
มวยไทย 1 (Muaythai 1) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวย
ไทย การอบอุ่นร่างกาย กระโดดเชือก การยืนมวย จรดมวย 
การเคลื่อนที่ การใช้หมัด การใช้ศอก การใช้เข่า  

PE 1002 พลศึกษา 2 (Physical Education 2)  1 (0-2-1)  
ยิมนาสติก (Gymnastics) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬา
ยิมนาสติก ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายิมนาสติก ฝึก
ปฏิบัติทักษะการเล่นยิมนาสติกให้มีความช านาญ การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย การเก็บรักษาอุปกรณ์  ระเบียบมารยาทในการฝกึ และ
ความปลอดภัยในการเล่นกีฬายิมนาสตกิ ปลูกฝังทัศนคติทีด่ี 
และการน  าความร ู ้ ไปปร ับ ใช ้ ในหน ่ วยทหารและ
ชีวิตประจ าวัน 
มวยไทย (Muaythai) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยไทย 
ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยไทย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 
มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวย
ไทย การน  าความร ู ้ ไปปร ับ ใช ้ ในหน ่ วยทหารและ
ชีวิตประจ าวัน 
ฟันดาบ (Fencing) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟันดาบ 
ฝึกทักษะพื้นฐานการทรงตัว การเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ 
เทคนิคการเล่นเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแข่งขัน การ
ตัดสินและการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
 

PE 1002 พลศึกษา 2 (Physical Education 2)   1 (0-2-1)  
ว่ายน ้า 2 (Swimming 2) ฝึกการหายใจ การใช้ขาและ 
การใช้แขนในท่าว่ายกบ ว่ายน ้าท่ากบระยะสั้น การลอยตัว 
การกระโดดน ้า การทรงตัวในน ้า  
กรีฑา 2 (Athletics 2) กติกา ระเบียบประเภทลาน การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกรีฑาประเภทลาน การ
ทุ ่มน ้าหนัก การขว้างจักร การพุ ่งแหลน กระโดดไกล  
กระโดดสูง และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา การเก็บ
รักษาอุปกรณ์  
ยิมนาสติก 2 (Gymnastics 2)  การเคลื่อนที่ข้ามเครื่องกีด
ขวาง  อุปกรณ์แทมโปลีน บาร์คู่ แท่นกระโดด ห่วงคู่ 
มวยไทย 2 (Muaythai 2) การอบอุ ่นร่างกาย  การรุก  
การรับและป้องกัน  การป้องกันพร้อมโต้ตอบ   การต่อสู้บน
เวท ี
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PE 2003 พลศึกษา 3 (Physical Education 3)  1 (0-2-1)  
ว่ายน ้า 2 (Swimming 2) การช่วยชีวิตและความปลอดภยั
ทางน  ้า (Life Saving and Water Safety) ความส  าคัญ 
ประโยชน์ของการช่วยชีว ิตและความปลอดภัยทางน ้า 
ทักษะการช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน ้า ข้อควรระวัง
ในการเล่นน ้า หรือกิจกรรมทางน ้า การผายปอดและกระตุ้น
หัวใจ การเก็บรักษาอุปกรณ์ ฝึกด าน ้า (Scuba Diving) 
ประโยชน์ของด าน ้า ฝึกทักษะและเทคนิคของด าน ้า การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา 
ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการ
ด าน ้า และการน าความรู ้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและ
ชีวิตประจ าวัน 
กอล์ฟ1 (Golf1) ประวัติความเป็นมา ทักษะพื้นฐาน เรียนรู้
เก ี ่ยวกับอุปกรณ์ การบ าร ุงร ักษาอุปกรณ์ กฎ กติกา 
มารยาทในการเล่นกอล์ฟ วงสวิง การน าความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ลีลาศ (Social Dance) ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬา
ลีลาศ กติกามารยาทในการลีลาศ การจับคู่ ทักษะพื้นฐาน
การลีลาศประเภท บอลลูม ลาตินอเมริกัน และการลีลาศ
แบบอื่นๆ รูปแบบการน า การตามในการลีลาศ และการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 

PE 2003 พลศึกษา 3 (Physical Education 3)  1 (0-2-1)             
ว่ายน ้า 3 (Swimming 3) การอบอุ ่นร ่างกาย ฝึกการ
หายใจ การใช้ขาและการใช้แขนว ่ายน  ้าท ่ากรรเช ียง  
ว่ายน ้าท่ากรรเชียงระยะสั้น การลอยตัว  การทรงตัวในน ้า   
รักบี้ฟุตบอล 1 (Rugby Football 1) ประวัติความเป็นมา
ของกีฬารักบี้ฟุตบอล กฎกติกาการแข่งขัน และการตัดสิน   
การอบอุ่นร่างกาย การรับ-ส่งลูก การแทคเกิ้ล การวิ่งหลบ
หลีก การฟอล การไดร์ การล้วงลูกบอล  
มวยสากล 1 (Boxing 1) ประวัติกีฬามวยสากล การอบอุ่น
ร่างกาย การยืนมวย การ์ด ฟุตเวิร์ค การเคลื่อนที่ หมัดตรง  
หมัดฮุค หมัดอัปเปอร์คัต    
ฟุตบอล 1 (Football 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬา
ฟุตบอล การเดาะบอล การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน เตะ
หลังเท้า การหยุดบอล การครองบอล การเลี้ยงบอล การเล่น
ลูกด้วยศรีษะ 

PE 2004 พลศึกษา 4 (Physical Education 4)  1 (0-2-1)  
มวยสากล (Boxing) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬามวยสากล 
ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬามวยสากล การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา ระเบียบ 
มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
มวยสากล และการน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและ
ชีวิตประจ าวัน 
ยูโด/ไอคิโด (Judo/Aikido) ประวัติ ประโยชน์ของกีฬา
ยูโด/ไอคิโด ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬายูโด/ไอคิโด การ
ล้มหน้าล้มหลัง การหมุนตัวท าให้คู ่ต ่อสู ้เส ียหลัก การ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา 
ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬายูโด/ไอคิโด การน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหาร
และชีวิตประจ าวัน 

PE 2004 พลศึกษา 4 (Physical Education 4)   1 (0-2-1)  
ว่ายน ้า 4 (Swimming 4) การอบอุ ่นร ่างกาย ฝึกการ
หายใจ  การใช้ขาและการใช้แขนว่ายน ้าท่าผีเสื้อ การใช้ขา
และการใช้แขนว่ายน ้าท่าผีเสื้อ ว่ายน ้าท่าผีเสื้อระยะสั้น   
รักบี ้ฟ ุตบอล 2 (Rugby Football 2) การเสร ิมสร ้าง
ร่างกายกีฬารักบี้ฟุตบอล การเตะลูกรักบี้ การเล่นแบบลัค-
มอล   แถวทุ่ม สกรัม การเล่นทีม วิธีการเล่นเกมรุก เกมรับ 
การแข่งขัน 
มวยสากล 2 (Boxing 2) กติกา ระเบียบ มารยาทในการ
แข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกีฬามวยสากล การ
อบอุ่นร่างกาย การจัดระยะการชก การรุก การโจมตี การ
ป้องกัน การตอบโต้ การต่อสู้บนเวที 
ฟุตบอล 2 (Football 2) กติกา กรรมการตัดสิน การเล่น
ในต าแหน่งต่าง ๆ  การท าประตู การเล่นทีม การแข่งขัน 
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อาวุธโบราณ (Club and Sword) ประวัติความเป็นมา
ของอาวุธโบราณชาติไทย เพื่อให้เห็นคุณค่าและปลูกฝัง
จิตส านึกถึงบรรพบุร ุษไทย ทักษะพื ้นฐานการใช้อาวุธ
โบราณของไทย ฝึกทักษะการทรงตัว การคลื่อนไหว และ
การต่อสู้ประกอบอาวุธต่างๆ เช่น กระบี่ กระบอง พลอง มีด
สั้น ไม้สั้น และการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่าง
ถูกต้อง 

PE 3005 พลศึกษา 5 (Physical Education 5)  1 (0-2-1)  
ฟุตบอล (Football) ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬา
ฟุตบอล ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเล่นฟุตบอล กติกาเบื้องต้น 
สร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดี ศึกษาหลักการและวิธีการเล่น
ฟุตบอล และการตัดสินเบื ้องต้น ตลอดจน การปลูกฝัง
ทัศนคติที ่ดี การน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและ
ชีวิตประจ าวัน 
บาสเกตบอล (Basketball) ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
กีฬาบาสเกตบอล ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการเล่นบาสเกตบอล 
กติกาเบื้องต้น ศึกษาหลักการและวิธีการเล่นบาสเกตบอล 
การแข่งขัน และการตัดสินเบื้องต้น ตลอดจน การปลูกฝัง
ทัศนคติที ่ดี การน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและ
ชีวิตประจ าวัน 
การต่อสู้ด้วยมือเปล่า (1) (Combatives 1) (รส.21 – 
150) เร ียนร ู ้และฝ ึกการใช ้อาว ุธในร ่างกายมนุษย์   
การท าลายจุดอ่อนต่างๆในร่างกาย การป้องกันหลบหลีก 
ตอบโต ้  และท  าลายระยะประช ิดได้  ๔ ท ิศทาง ฝึก 
การเคลื่อนไหว ระเบียบ มารยาทในการฝึก ความปลอดภัย
ในการฝึก การเป็นผู้ฝึก การน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วย
ทหารและชีวิตประจ าวัน 

PE 3005 พลศึกษา 5 (Physical Education 5)   1 (0-2-1)  
ว่ายน ้า 5 (Swimming 5) การอบอุ่นร่างกาย  การว่ายน ้า 
4 ท่ามาตรฐาน การว่ายน ้าท่าวัดวา (ฟรีสไตล์) การว่ายน ้าท่า
คอตั ้ง การว่ายกบหงาย การว่ายท่าตะแคง การว่ายท่า
กรรไกร การเดินในน ้า การพยุงตัวในน ้า   
บาสเกตบอล 1 (Basketball 1) ประวัติความเป็นมาของ
กีฬาบาสเกตบอล การอบอุ ่นร ่างกาย การรับ – ส่งลูก  
การเลี้ยงลูกบอลต ่า – สงู การเคลื่อนที่ การยิงประตู    
ยูโด/ไอคิโด 1 (Judo/Aikido 1)  ประวัติ  ประโยชน์ของ
กีฬายูโด/ไอคิโด การอบอุ่นร่างกาย การลงพื้น การเคลื่อนที่  
การเข้าทุ่ม การทุ่มในท่ายืน ทุ่มในท่าล้ม 
วอลเลย์บอล 1 (Volleyball 1)  ประวัติความเป็นมาของ
กีฬาวอลเลย์บอล การอบอุ่นร่างกาย ฝึกทักษะท่าเตรียม  
การเคลื่อนที่ พื้นฐานการอันเดอร์ลูก การเซ็ท  

PE 3006 พลศึกษา 6 (Physical Education 6)  1 (0-2-1)  
รักบี้ฟุตบอล ( Rugby Football) ศึกษาประวัติ ประโยชน์
ของกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝึกทักษะและเทคนิคของกีฬารักบี้
ฟุตบอล การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษา
อุปกรณ์ กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน และความ
ปลอดภัยในการเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอล ฝึกปฏิบัติทักษะการ
เล่นรักบี้ฟุตบอลให้มีความช านาญสูงขึ้น ศึกษาการแข่งขัน 
และการตัดสินเบื้องต้น ตลอดจน การปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
การน าความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 

PE 3006 พลศึกษา6 (Physical Education 6)    1(0-2-1)            
ว่ายน  ้า 6 (Swimming 6) การด าน ้าล ักษณะต ่าง ๆ   
การเข้าไปช่วยคนจมน ้า ท่าประคองผู้จมน ้าเข้าหาฝั่ง การน า
ผู ้จมน ้าขึ ้นบนฝั่ง ลากขึ้นฝั ่ง การปฐมพยาบาลคนจมน ้า  
การแบกเขย่า การฝายปอด การแก้ไขตะคริวที ่น่องและ 
ฝ่าเท้า การกระโดดหอสูง 10 เมตร การพยุงตัวในน ้า 
บาสเกตบอล 2 (Basketball 2) กฎ กติกา มารยาทการ
เล่นบาสเกตบอล การยิงประตู การป้องกัน การเคลื่อนที่  
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วอลเลย์บอล (Volleyball) ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
กีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะท่าเตรียมพื้นฐานการอันเดอรล์กู 
การเซต การเสริฟ การตบ การสกัดลูกบอลแบบต่างๆ กฎ 
กติกาการแข่งขัน การตัดสินและการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การทหารได้อย่างถูกต้อง 

หลักการและวิธีการเล่นบาสเกตบอล การแข่งขัน และการ
ตัดสิน 
ยูโด/ไอคิโด 2 (Judo/Aikido 2) การจับล๊อค การต่อสู้
ป้องกันตัว   การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายกีฬายูโด  
กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน ความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬายูโด/ไอคิโด การต่อสู้แข่งขัน 
วอลเลย์บอล 2 (Volleyball 2) การเสิร์ฟ การสกัดกั้นลูก
บอลแบบต่าง ๆ  ต าแหน่งการยืน กฎกติกาการแข่งขัน การ
ตัดสิน การแข่งขัน 

PE 4007 พลศึกษา 7 (Physical Education 7)  1 (0-2-1)  
ตะกร้อ (Takrow) ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬา
ตะกร้อ เซปัก-ตะก้อ ตะกร้อลอดบ่วง ตะกร้อวงใหญ่ 
ตะกร้อวงเล็ก และตะกร้อเตะทน ฝึกทักษะพื้นฐานการเล่น 
กฎ กติกา การเล่นตะกร้อประเภทต่างๆ การเป็นผู้ตัดสิน 
การเป็นผ ู ้ฝ ึกสอนและการควบค ุมเกมและการน  าไป
ประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
ฟุตซอล (Futsal) ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุต
ซอล ฝึกทักษะพื ้นฐานของการเล่นฟุตซอลแบบต่างๆ 
เทคนิคการเล่นเกมรุกเกมรับ กฎ กติกาการแข่งขันและการ
ตัดสินและการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
โปโลน ้า (Water Polo) ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
กีฬาโปโลน ้า เรียนรู้ฝึกทักษะพื้นฐานการว่ายน ้าขณะมีลูก
โปโล ในรูปแบบต่างๆ การส่ง การรับ ฝึกการลอยตัวในน ้า 
กฎ กติกาการแข่งขัน และการตัดสินการน าไปประยุกต์ใช้ใน
การทหารได้อย่างถูกต้อง 

PE 4007 พลศึกษา 7 (Physical Education 7)   1 (0-2-1)  
ฟุตซอล 1  (Futsal 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุต
ซอล การเดาะบอล การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน เตะหลัง
เท้า การหยุดบอล การครองบอล การเลี้ยงบอล การเล่นลูก
ด้วยศรีษะ การท าประตู 
กอล์ฟ 1 (Golf 1) ประวัติกีฬากอล์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟตาม
กฎ ลักษณะสนามกอล์ฟมาตรฐาน การอบอุ่นร่างกาย และ
ยืดกล้ามเนื้อ การจับไม้ การยืน เตรียมตีการขึ้นไม้ การลงไม้  
การส่งลูก การจบวง การแต่งกาย มารยาทในการเล่นกอล์ฟ  
การตีลูกด้วยเหล็กกลาง (8, 7, 6) การตีลูกด้วยเหล็กยาว (5, 
4, 3) การตีลูกด้วยเหล็กสั้น (S,P,9)  
เทนนิส 1 (Tennis 1) ประวัติความเป็นมาของกีฬาเทนนิส  
การอบอุ่นร่างกาย  การจับไม้เทนนิส การสร้างความคุ้นเคย
กับลูกเทนนิส  การเคลื่อนที่  การตีลูกโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์  
การตีลูกวอลเล่ย์    
สมรรถภาพทางกายกาย 1 (Physical Fitness 1 ) 
ความหมายและองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การ
ฝึกความแข็งแรงโดยใช้น ้าหนักตัวเอง  การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อ
หลัง  การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอก การฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อ
ไหล่และแขน  การฝึกกลุ ่มกล้ามเนื ้อขา  การฝึกกลุ่ม
กล้ามเนื้อสะโพก การฝึกกลุ่มของกล้ามเนื้อหน้าท้อง 

PE 4008 พลศึกษา 8 (Physical Education 8)  1 (0-2-1)  
กอล์ฟ 2 (Golf2) ทบทวนทักษะพื้นฐานการเล่นแบบต่างๆ 
ฝึกความช านาญในการตีลูกในลักษณะต่างๆ ฝึกการเล่นใน
สนามจริง กฎ กติกามารยาทในการแข่งขัน และการเป็นผู้
ตัดสินการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 

PE 4008 พลศึกษา 8 (Physical Education 8)   1 (0-2-1)   
ฟุตซอล 2 (Futsal 2) การเล่นในต าแหน่งต่างๆ  การเล่น
ทีม การเล่นเกมรุก เกมรับ กฎ กติกาการแข่งขันและการ
ตัดสิน  การแข่งขัน 
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เทนนิส (Tennis) ศึกษาประวัต ิความเป็นมาของกีฬา
เทนนิส เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน การเล่นแบบต่างๆ การแข่งขัน 
กฎ กติกาการแข่งขัน การตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
เทนนิส และการน าไปประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่าง
ถูกต้อง 
การจ ัดการแข ่งข ันก ีฬา (Organization of Sports 
competition) หลักการของการจัดการแข่งขันกีฬา การ
เขียนโครงการการจัดการแข่งขันกีฬา รูปแบบการจัดการ
แข่งขันกีฬาแบบต่างๆ การจัดการแข่งขันกีฬาสากล การ
ด  า เน ินการจ ัดการแข ่งข ันแบบต ่างๆและการน  าไป
ประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 

กอล์ฟ 2 (Golf 2)  การพัตต์ และการตีลูกข้างกรีน   การตี
ลูกจากอุปสรรค  ทราย และอื ่น ๆ การเลือกใช้อุปกรณ์   
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  กติกาในการแข่งขัน 
เทนนิส ๒ (Tennis 2 ) การเสริฟและการตบ  การเล่นลูก
ชนิดต่าง ๆ  ประเภทเดี่ยว  ประเภทคู่  การแข่งขัน   กฎ
กติกาการแข่งขันการตัดสิน และการเก็บรักษาอุปกรณ์
เทนนิส 
สมรรถภาพทางกายกาย  2  ( Physical Fitness 2)  
Weight Machine และ Free Weight  การฝึกความอ่อนตวั 
การฝึกความอดทน  การทดสอบร่างกาย 

PE 5009 พลศึกษา 9 (Physical Education 9)  1 (0-2-1)  
แบดมินตัน (Badminton) ศึกษาประวัติความเป็นมาของ
กีฬาแบดมินตันฝึกทักษะเบื้องต้นการเล่นลูกต่างๆ การเล่น
ประเภทเดี่ยว การเล่นประเภทคู่ การแข่งขัน กฎ กติกาการ
แข่งขัน การเป็นผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 
ส ั นทนาการ  ( Recreation) ความ เป ็ นมาของกา ร
นันทนาการ ปรัชญา การเป็นผู้น าการจัดกิจกรรมแบบต่างๆ 
การบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบันเทิง เกมน า กิจกรรมเพื่อ
การแสดงออกถึงการเป็นผู ้น  าและผู ้ตามที ่ด ีเพื ่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการทหารได้อย่างถูกต้อง 

PE 5009 พลศึกษา 9 (Physical Education7)   1(0-2-1) 
ตะกร้อ (Takrow) ประวัติความเป็นมาของกีฬาตะกร้อ   
การอบอุ่นร่างกาย   ประเภทกีฬาตะกร้อ   การเล่นลูกหน้า
เท้า – หลังเท้า  การเล่นลูกด้วยศรีษะ  การเสริฟ  การเล่น
ทีม  กฎ กติกา  การเป็นผู้ตัดสิน   การเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสิน  
การเป็นผู้ก ากับเส้น 
แบดมินตัน (Badminton) ประวัติความเป็นมาของกีฬา
แบดมินตัน การอบอุ่นร่างกาย การจับแร็กเกต และสร้าง
ความคุ้นเคย การตั้งท่าเตรียมเล่นลูก การตีลูกโฟร์แฮนด์ 
แบ็คแฮนด์ การเคลื่อนที่ในกีฬาแบดมินตัน ลูกเสริฟ ลูก
หยอด ลูกงัด และลูกตัดหยอดการตีลูกสวนดาด การตีลูก
แย็ป การรับลูกตบ การตีลูกตบ การตีลูกโยนโด่ง (เซฟ)  
มารยาทในการเข้าชมการแข่งขัน การเล่นประเภทเดี ่ยว  
การเล่นประเภทคู่ การแข่งขัน กฎ กติกาการแข่งขัน การ
เป็นผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน  
วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)  ประวัติความ
เป ็นมาของ Sport Science  องค ์ประกอบของ Sport 
Science องค์ประกอบของ Physical fitness Endurance  
Strenght  Speed  Agility  Flexibility  บ ทบ า ทของ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายกับการกีฬาเพื่อ
ความเป็นเลิศ  
ลีลาศ  (Social Dance )  ประวัติความเป็นมาของกีฬา
ลีลาศ  กติกามารยาทในการลีลาศ ประเภทของลีลาศ , 
ทิศทาง, การจับคู่, การใช้สัญญาณมือ, การเต้นจังหวะบีกิน 
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(Beguine), การเต้นจังหวะวอลซ์ (Waltz), การเต้นจังหวะ 
ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha), การเต้นจังหวะแทงโก้ (Tango) 

PE 5010 พลศึกษา 10 (Physical Education 10)  
1 (0-2-1) 
การต่อสู้ด้วยมือเปล่า (2) (Combatives 2) (รส.21 – 
150) ประโยชน์ของการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ฝึกทักษะและ
เทคนิคของการต่อสู้ด้วยมือเปล่า การป้องกันการจู่โจมของคู่
ต่อสู้ที่ถืออาวุธ เทคนิคการใช้อาวุธในรูปแบบต่าง ๆ การ
จับกุม การสังหารฝึกให้มีความเชื่อมั่นตนเองให้มีจิตใจกล้า
หาญรุกรบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ การน า
ความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 
วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) ความหมายของ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย หลักการ 
ขอบข่ายความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บทบาทของ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกายกับการกีฬาเพื่อ
ความเป ็นเล ิศและการออกก  าล ั งกายเพ ื ่ อส ุขภาพ 
วิวัฒนาการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในปัจจุบันและ
อนาคต โดย การฝึกด้วยน ้าหนัก (Weight Training) การ
เสร ิมสร ้างร ่างกาย (Body Conditioning) และการน า
ความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยทหารและชีวิตประจ าวัน 

PE 5010 พลศึกษา 10  (ตัดออก)  

กลุ่มวชิาเสริมสร้างลักษณะผู้น า  
PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
(Introduction to Psychology)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย์ 
สรีรจิตวิทยาและการรับรู้ สัญชาตญาณและ การเรียนรู้ การ
จูงใจและอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และเชาว์ปัญญา สุขภาพจิตและจิตอปกติ 
พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม และการดัดแปลงพฤติกรรม 

PC 1101 วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น 2 (2-0-4) 
(Introduction to Psychology)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ - สัตว์ พัฒนาการ
ของมนุษย์ สรีรจิตวิทยาและการรับรู้ สัญชาตญาณและการ
เรียนรู ้ การจูงใจและอารมณ์ บุคลิกภาพกับการปรับตัว 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และเชาว์ปัญญา สุขภาพจิต
และจิตอปกติ รวมทั้งพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม 

PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม  1 (1-0-2) 
(Social Psychology) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม คนกับการเรียนรู้
ทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม การรับรู ้ทาง
สังคม ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือก
ปฏิบัติในสังคมการเมือง กลุ่มและพลวัตกลุ่ม และความ
แปลกแยกกับผลกระทบทางสังคม 

PC 3102 วิชาจิตวิทยาสังคม  1 (1-0-2) 
(Social Psychology) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาสังคม บุคคลกับการรับรู้
และการเรียนรู ้ทางสังคม แรงจูงใจและอิทธิพลทางสังคม 
ทัศนคติและการเปลี่ยนทัศนคติ อคติและการเลือกปฏิบัติใน
สังคม กลุ ่มและพลวัตกลุ ่ม รวมทั ้งความแปลกแยกกับ
ผลกระทบทางสังคม รวมทั้งการคิดแก้ปัญหาในกรณีศึกษา 
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PC 3201 วิชาการน าทหาร  2 (2-0-4) 
(Military Leadership)  
ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเป็นผู้นา
ทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย์ คุณลักษณะของการเป็นผู้
นา หลักของการเป็นผู้นา สิ่งชี้สอบของการเป็นผู้นา ปัญหา
เกี่ยวกับลักษณะผู้นา ลักษณะผู้นาหน่วยในระดับกองพันขึ้น
ไป ลักษณะผู้นาในการรบ 

PC 3201 วิชาการน าทหาร  2 (2-0-4) 
(Military Leadership)  
ความมุ่งหมายและขอบเขต ลักษณะทั่วไปของการเป็นผู้น า
ทางทหาร พฤติกรรมของมนุษย์ คุณลักษณะของการเป็น
ผู้น า หลักของการเป็นผู้น า สิ่งช้ีสอบของการเป็นผู้น า ปัญหา
เกี่ยวกับลักษณะผู้น า ลักษณะผู้น าหน่วยในระดับกองพันขึ้น
ไป ลักษณะผู้น าในการรบและการศึกษาคุณลักษณะผู้น าใน
ยุคปัจจุบัน 

PC 4103 วิชาจิตวิทยาในการปกครอง  1 (1-0-2) 
(Psychology in Administration) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาในการปกครอง แนวคิด ทฤษฎี
หลักการผู้นา หลักการปฏิบัติต่อคนในปกครอง หลักการ
ปฏ ิบ ั ต ิหน ้ าท ี ่ และหล ักราชการ  ส ันต ิ ว ิ ธ ี และการ
ประนีประนอม จิตวิทยาในการปกครองและการบริหารงาน
ทหาร 

PC 4103 วิชาจิตวิทยาการปกครองทางทหาร  1 (1-0-2) 
(Military Psychology and Administration) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปกครองทหาร แนวคิด ทฤษฎี
หล ั กการผ ู ้ น  า  หล ั กการปฏ ิบ ั ต ิ ต ่ อก  า ล ั งพลและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หลักการปฏิบัติหน้าที่และหลักราชการ 
จิตวิทยาในการปกครองและการบริหารงานทหาร รวมทั้ง
การศึกษาหลักการปกครองของพระมหากษัตริย์ในฐานะองค์
จอมทัพไทย และการสร้างช้ินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครอง 

PC 4301 วิชาครูทหาร (Military Instructor)  2 (2-0-4) 
ความเข้าใจเบื ้องต ้นเก ี ่ยวกับว ิชาคร ูทหาร จ ิตว ิทยา
การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอน
โดยทั่วไป ขั้นการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู 
เคร ื ่องช ่วยฝ ึก (สอน) การจ ัดการฝ ึก การประมาณ
สถานการณ์การฝึก การกาหนดการฝึกและตารางกาหนด
การฝึก การรักษามาตรฐานการฝึก การคัดเลือกครูและการ
ฝึกครู ความมุ่งหมายในการฝึกครู กรรมวิธีต่อทหารใหม่ 

PC 4301 วิชาครูทหาร (Military Instructor)  2 (2-0-4) 
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาครูทหาร จิตวิทยาการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอนโดยทั่วไป 
ขั้นการสอน หลักการพูดและการปฏิบัติของครู เครื่องช่วย
ฝึก (สอน) การจัดการฝึก การประมาณสถานการณ์การฝึก 
การก าหนดการฝึกและตารางก าหนดการฝึก การรักษา
มาตรฐานการฝึก การคัดเลือกครูและการฝึกครู ความมุ่ ง
หมายในการฝึกครู กรรมวิธีต่อทหารใหม่ กรณีศึกษาเกี่ยวกบั
การสอน 

PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต์  1 (1-0-2) 
(Applied Psychology) 
การซักถาม (ฝึกปฏิบัติ) การฝึกพูดวิพากษ์วิจารณ์ การ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยา การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

PC 5104 วิชาจิตวิทยาประยุกต ์ 1 (1-0-2) 
(Applied Psychology) 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการท างาน การ
บริหารก าลังพลโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยา 
การเลือกคู่ครองกับการปรับตัว การรู้เท่าทันสื่อต่าง ๆ และ
รู้จักเลือกรับเนื้อหาของสื่อ สามารถวิเคราะห์และตั้งค าถาม
กับสิ่งที่สื่อน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผู้อื่น การศึกษาพหุวัฒนธรรมกับการทหาร และ
สามารถสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาจิตวิทยา
ประยุกต์ 
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คณิตศาสตร์ 
MA 1001 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
ลิมิตและความต่อเนื ่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และการ
ประยุกต์ของอนุพันธ์  ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตปริพันธ์จ ากัดเขต 
เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัด
เขต การหาลิมิตของฟังก์ชัน รูปแบบไม่ก าหนดโดยใช้กฎ
ของโลปิตาล และการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 

 
MA 1001 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
ลิมิตและความต่อเนื ่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัด
เขต เทคนิคการหาปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์จ ากัด
เขต การประมาณค่าปริพันธ์ การหาลิมิตของฟังก์ชัน
รูปแบบไม่ก าหนดโดยใช้กฎของโลปิตาล และการหา
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 

MA 2002 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
ล าดับและอนุกรมอนันต์  การตรวจสอบการลู ่เข้าของ
อนุกรมอนันต์ พิกัดเชิงขั้ว เวกเตอร์ ปริภูมิสามมิติ  ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

MA 1002 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
ล าดับและอนุกรมอนันต์ การตรวจสอบการลู ่เข้าของ
อนุกรมอนันต์ อนุกรมเทย์เลอร์ พิกัดเชิงขั ้ว เวกเตอร์ 
เส้นตรง และ ระนาบ ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิต ความต่อเนื่อง และ อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร และอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

MA 2003 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) 
เส้นตรง และระนาบในปริภูมิสามมิติ  ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
และการประยุกต์  อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัว
แปร   ปริพันธ์สองชั้น ปริพันธ์สามชั้น ปริพันธ์ตามเส้น 
ทฤษฎีบทของกรีน ปริพันธ์ตามพื้นผิว ทฤษฎีบทสโตกส์ 
ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนต์ ไดเวอร์เจนต์และเคิร์ล  ความรู้
เบื้องต้นของสมการเชิงอนุพันธ์และ 

MA 2003 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) 
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นและ
การประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้นและการประยุกต์ แคลคูลัส
ของฟังก์ชันเวกเตอร์ และความรู้เบื้องต้นของสมการเชิง
อนุพันธ์และการประยุกต์ 

เคมี 
CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry)  3 (3-0-6) 
มวลสารส ัมพ ันธ ์  โครงสร ้างอะตอม สมบัต ิของก ๊าซ 
ของเหลว ของแข็ง สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน 
จลนศาสตร์เคมี พันธะเคมี ระบบพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟ และโลหะทรานซิชัน 

 
CH 1001 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3 (3-0-6) 
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะ
เคมี สมบัต ิของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย 
จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดเบส สมดุลกรดเบส โลหะ
ทรานสิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 

ฟิสิกส์  
PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)  3 (3-0-6) 
กลศาสตร์ของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น 

PH 1001 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)  3 (3-0-6) 
เวกเตอร์ แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ พลังงาน โมเมนตมั 
กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน อุณหพลศาสตร์ เสียง การ
สั่นและคลื่น คลื่นเสียง 
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PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2)  3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1001 
หลักการเบื้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสสลับ พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ 
ฟิสิกส์แผนใหม่ 

PH 1003 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2)  3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
หลักการเบื ้องต้นของแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก 
สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์ กฎของแอมแปร์ กฎของฟารา
เดย์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ พื้นฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ 

PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1 (0-2-1) 
(General Physics Laboratory 2)  
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1002 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2 

PH 1004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2  1 (0-2-1) 
(General Physics Laboratory 2)  
วิชาพื้นฐานบังคับ : - 
ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2 

 
6.3.3 การเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ: กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (5 ปี) 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
CS 2201  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) 
(Computer Programming) 
โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประมวลผลข้อมูลดว้ยภาษาระดับสงูการศึกษาการเขยีน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ด ้วยภาษาระด ับส ูง   ห ัวข้อ
ประกอบด้วย  การศึกษาส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม 
การพิจารณาปัญหาเพื่อท าการเขียนผังงาน และขั้นตอน
วิธีการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมอย่างมีระบบและเป็น
โครงสร้าง 

CS 2201  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3 (3-0-6) 
(Computer Programming) 
โครงสร้างพื ้นฐานของคอมพิวเตอร์ ความรู ้เบื ้องต้น
เก ี ่ยวก ับการประมวลผลข ้อม ูลด ้วยภาษาระด ับสูง
การศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด ้วยภาษา
ระดับสูง   หัวข้อประกอบด้วย  การศึกษาส่วนประกอบ
ต่างๆ ของโปรแกรม การพิจารณาปัญหาเพื่อท าการเขียน
ผังงาน และขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม
อย่างมีระบบและเป็นโครงสร้าง 

ME 3103 พื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม (Fundamental of 
Engineering Mechanics)  3 (3-0-6) 
จลนศาสตร์ของอนุภาค และของเทห์แข็ง การเคลื่อนไหว
สัมพันธ์ กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน ความสัมพันธ์
ระหว่าง แรง มวล และความเร่ง การดล กับโมเมนตัม งาน
และพลังงานของไหลสถิตย์หลักพ้ืนฐานการสั่นสะเทือน 

ME 3103 พื ้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรม (Fundamental 
of Engineering Mechanics)  3 (3-0-6) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิตยศาสตร์ (Statics) ระบบของ
แร ง  (Force systems) แรงล ัพธ ์  ( resultant) สมดุ ล 
(equilibrium) ความเสียดทาน (friction) หลักการของ
งานสมมติ (principle of virtual work) เสถียรภาพของ
วัตถุ (stability) แนะน าพลศาสตร์เบื้องต้น (Introduction 
to dynamics) 
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EE 2101 หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 (3-0-6) 
(Principles of Electric Circuit Analysis)  
แนวคิดพื้นฐาน หน่วยทางการวัด นิยาม องค์ประกอบของ
วงจร กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ วงจรตัวต้านทาน การ
วิเคราะห์แบบโนดและแบบเมช ทฤษฎีการทับซ้อน ทฤษฎี
บทเทวินินและนอร์ตัน การส่งผ่านก าลังไฟฟ้าสูงสุด ตัวเก็บ
ประจุและตัวเหนี่ยวน า การวิเคราะห์วงจรอันดับท่ีหนึ่ง การ
วิเคราะห์วงจรอันดับที่สอง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าที่มี
แหล่งจ่ายเป็นสัญญาณไซน์ หลักการและแผนภาพเฟสเซอร์ 
อิมพีแดนซ์ และแอตมิตแตนซ์ การวิเคราะห์วงจรในสภาวะ
คงตัวแบบไซนูซอยดอล วงจรเรโซแนนซ์ การวิเคราะห์
ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ การวิเคราะห์โครงข่ายแบบสอง
พอร์ต วงจรไฟฟ้าสามเฟส วงจรเชื่อมโยงทางสนามแม่เหล็ก 
และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อช่วยในการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า 

EE 2101 วงจรไฟฟ้า  4 (4-0-8) 
(Electric Circuits)  
องค์ประกอบทางไฟฟ้า การวิเคราะห์แบบโนดและแบบ
เมช ทฤษฎีวงจร ความต้านทานทางไฟฟ้า ความเหนี่ยวน า
ทางไฟฟ้า ความจุทางไฟฟ้า การวิเคราะห์วงจรอันดับที่
หนึ ่งและอันดับที ่สอง แผนภาพเฟสเซอร์ วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสามเฟส 

EE 3201 การวิเคราะห์วงจรอเิล็กทรอนิกส ์ 3 (3-0-6) 
(Electronic Circuits Analysis) 
คุณลักษณะของไดโอดและวงจรไดโอด คุณลักษณะของ
ทรานซ ิสเตอร ์ชนิดไบโพลาร ์จ ังช ั ่น ค ุณล ักษณะของ
ทรานซิสเตอร์ชนิดฟีลด์เอฟเฟกท์ ข้อพิจารณาในการไบแอส
ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายทรานซิสเตอร์ความถี่ย่านกลาง
สัญญาณขนาดเล็ก ผลกระทบของความถี่ในวงจรขยาย 
วงจรขยายก าลัง วงจรขยายแบบหลายภาค วงจรขยายแบบ
ป้อนกลับ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรจ่ายก าลังวงจรขยาย
ออปแอมป์เบื้องต้น คุณลักษณะการสวิตช์ของทรานซิสเตอร์
ต่อสัญญาณขนาดใหญ่ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับไฟฟ้าก าลังเบื้องต้น 

EE 2201 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 3 (3-0-6) 
(Engineering Electronics) 
อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า คุณลักษณะระหว่างกระแส-แรงดัน
และความถี่ของอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าการวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ทรานซิสเตอร์ชนิดต่าง ๆ เช่น BJT, MOS, CMOS และ 
BICMOS เ ป ็ นต ้ น  ว งจรขยายออปแอมป ์และการ
ประยุกต์ใช้งาน วงจรจ่ายก าลัง 
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EE 3302 ระบบควบคุม 3 (3-0-6) 
(Control Systems) 
การจ าลองระบบพลวัตทางกายภาพโดยใช้สมการเชิง
อนุพันธ์แบบเวลาต่อเนื่อง ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหล
สัญญาณ คุณลักษณะของระบบควบคุมแบบวงปิดและวง
เปิด ในปริภูมิเวลาและความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพและ
ผลตอบสนองของระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลา หลักการ
การออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วิธีทางเดินราก วิธีการวาง
โพลและซีโร ว ิธ ีวาดภาพโบเด วาดภาพไนควิสต์และ
ผลตอบสนองทางความถี่วงปิดโดยใช้แผนผังของนิโคล์  

EE 4302 ระบบควบคุม 3 (3-0-6) 
(Control Systems) 
การจ าลองระบบพลวัตทางกายภาพโดยใช้สมการเชิง
อนุพันธ์แบบเวลาต่อเนื่อง ฟังก์ชันถ่ายโอน กราฟการไหล
สัญญาณ คุณลักษณะของระบบควบคุมแบบวงปิดและวง
เปิด ในปริภูมิเวลาและความถี่ การวิเคราะห์เสถียรภาพ
และผลตอบสนองของระบบเชิงเส ้นไม่แปรตามเวลา 
หลักการการออกแบบตัวควบคุมโดยใช้วิธีโลคัสของราก 
วิธีการวางโพลและซีโร วิธีวาดภาพโบเดและวาดภาพไนค
วิสต์ ผลตอบสนองทางความถี่วงปิดโดยใช้แผนผังของนิ
โคล์ แนวคิดพื้นฐานการหาค าตอบของระบบควบคุมหลาย
ตัวแปรสเตตโดยใช้วิธีปริภูมิสเตต 

กลุ่มวชิาเฉพาะทางวิศวกรรม 
EE 4405 ไมโครคอนโทรลเลอร ์ 4 (3-2-7) 
(Microcontrollers) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3403  
ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น สถาปัตยกรรมของระบบฝังตัว 
ไมโครโปรเซสเซอร ์ / ไมโครคอนโทรลเลอร ์  ศ ึกษา
เปรียบเทียบส่วนประกอบของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
แบบต่างๆ หน่วยความจ า และอินพุทเอาท์พุท เทคนิคการ
เชื่อมต่อเข้ากับวงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ 
การโปรแกรมในภาษาซีแบบฝังตัว 

 
EE 4405 วงจรดิจิตอลและไมโครคอน- 3 (3-0-6) 
โทรลเลอร์  
(Digital Circuits and Microcontrollers) 
 วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 2201 
 ระบบจ  านวนและรหัส การลดร ูปและการสร ้าง
วงจรลอจิกด้วยลอจิกเกตพื้นฐาน วงจรเชิงล าดับประสาน
จังหวะ การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรเชิงล าดับ
ประสานจ ั งหวะ ฟล ิบฟลอบ เคร ื ่ อ งจ ักรสถานะ 
สถาป ั ตยกรรมของระบบไม โครคอนโทรล เลอร์  
หน่วยความจ า อินพุท เอาท์พุท ระบบบัส การเชื่อมต่อ
และควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์  การออกแบบและ
พัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่เพื่อแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม 

ไม่ม ี EE 4406 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและ- 3 (0-6-3) 
ไมโครคอนโทรลเลอร ์
(Laboratory for Digital Circuits and 
Microcontroller) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 4405 
เนื้อหาในการทดลองสัมพันธ์กับ EE 4405 วงจรดิจิตอล
และไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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EE 2102 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 (0-2-1) 
(Electric Circuit Analysis Laboratory) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 2101 
เนื ้อหาในการทดลองสัมพันธ์กับวิชา EE 2101 หลักการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 

EE 2102 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 (0-2-1) 
(Laboratory for Electric Circuit) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 2101 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
เนื้อหาในการทดลองสัมพันธ์กับวิชา EE 2101 หลักการ
ว ิ เคราะห ์วงจรไฟฟ้า และงานปฏิบ ัต ิการเก ี ่ยวกับ
วงจรไฟฟ้าและการวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์ ออส
ซิโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสตรง วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
วงจรสามเฟส วงจรเรโซแนนซ์ ผลตอบสนองชั่วครู่ และ
ผลตอบสนองสถานะอยู่ตัวของวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่ง และ
อันดับสอง 

ไม่ม ี EE 3102 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง  3 (3-0-6) 
(Communication Networks and Transmission 
Lines)  
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 
การสื่อสารทางสายและไร้สาย  เครือข่ายการสื่อสารทาง
สาย  เมทริกซ์และความสัมพันธ์ของเมทริกซ์วาย เซต เอฟ 
จี และเอช  พื้นฐานวงจรและการเชื ่อมต่อ การแปลง
เครือข่าย ปริมาณการส่ง เทคนิควงจรการส่งสัญญาณ  ตัว
กรองคลื่น ตัวลดทอน การแมตช์อิมพีแดนซ์ ทฤษฎีสายส่ง 
สมการและวิธีการแก้ปัญหาส าหรับคลื่นความถี่ต ่า กลาง 
และสูง  ค่าคงที่อันดับหนึ่งและสอง  คลื่นตกกระทบและ
คลื่นสะท้อน  อัตราส่วนคลื่นนิ่ง คุณลักษณะสายปลายเปดิ 
ปลายปิดและมีโหลด  สายส่งที่ไม่มีการสูญเสียและมีการ
สูญเสีย  การสะท้อนทางเวลา  เบาซ์ไดอะแกรม  สัญญาณ
ไขว้แทรกแบบ Near-End และ Far-End, สัญญาณผลตา่ง  
สายสัญญาณประสม  ประเภทของสายเคเบิลและสายคู่ตี
เกลียวไม่ชีลด์  สายเคเบิลแบบโคแอกเซียล มาตรฐานสาย
เคเบิลในปัจจุบัน 
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EE 3304 กรรมวิธีสัญญาณแบบดจิิตอล 3 (3-0-6) 
(Digital Signal Processing)  
การแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล ระบบ
สัญญาณไม่ต่อเนื่อง การแปลงแซด การเขียนโฟลกราฟและ
การแทนวงจรกรองแบบดิจิตอลด้วยเมตริกซ์ เทคนิคการ
วิเคราะห์และการออกแบบวงจรกรองแบบดิจิตอลแบบ
ต่างๆ การประมาณเสปกตรัม การประมวลผลสัญญาณเสยีง 
สัญญาณภาพ และสัญญาณเรดาร์ 
 

EE 3304 กรรมวิธีสัญญาณดจิิตอล 3 (3-0-6) 
(Digital Signal Processing) 
สัญญาณเวลาต่อเนื ่องและไม่ต่อเนื ่อง  การวิเคราะห์
สเปกตรัม เดซิเมชันและอินเตอร์โพเลชัน การแปลงอัตรา
การชักตัวอย่าง ผลการแปลงดิสครีตฟูริเยร์ วิธีการทาง
สถิติในการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  การออกแบบ
วงจรกรองดิจิตอลแบบเอฟไออาร์ การออกแบบวงจรกรอง
ดิจิตอลแบบไอไออาร์ ระบบมัลติเรตและฟิวเตอร์แบงค์ 
การแปลงด ิสคร ีตเวฟเล ็ต  การประย ุกต ์ใช ้งานการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลทั่วไป เช่น การประมวลผล
ภาพและการประมวลผลเส ี ยงพ ูดและเส ีย ง  การ
ประมวลผลแบบแถวล าดับและการประยุกต์ใช้งานใน
ปัจจุบัน 

EE 4503 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 (3-0-6) 
(Microwave Engineering) 
ทฤษฎีข่ายวงจรไมโครเวฟ ทฤษฎีสายส่ง การใช้สมิตชาท 
การแปลงค่าอิมพีแดนซ์ และการแมทชิ่งอุปกรณ์ไมโครเวฟ
แบบเฉี่อยงาน เวฟไกด์แบบต่างๆ โครงสร้างแบบเป็นคาบ 
เรโซเนเตอร์ และวงจรกรองหลอดไมโครเวฟ ไมโครเวฟ
มิกเซอร์ วงจรขยายแบบพาราเมตริก ตัวแบ่งก าลัง ไดเรก
ชันนัลคลัปเปอร์ การวัดค่าของอุปกรณ์ ที ่ใช้ในระบบ
ไมโครเวฟ และการประยุกต์ใช้ 

EE 4504 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 (3-0-6) 
(Microwave Engineering) 
ทบทวนสมการของแมกซ์เวลล์  คลื ่นระนาบ สายส่ง
ไมโครเวฟและท่อน  าคล ื ่น  การว ิ เคราะห ์ เคร ือข ่าย
ไมโครเวฟ อิมพีแดนซ์และวงจรเทียบเท่าความต่างศักย์
และกระแส สายส่งไมโครเวฟ เอสเมทริกซ์ กราฟการไหล
ของสัญญาณ การแมตช์อิมพีแดนซ์และการปรับความถี่ 
ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งก าลังและตัวเชื่อมต่อแบบ
บังคับทิศทาง ไมโครเวฟฟิวเตอร์ ระบบเช่ือมโยงไมโครเวฟ
แบบจุดถึงจุด ระบบเรดาร์ การแพร่กระจายไมโครเวฟ 
พื้นฐานการวัดไมโครเวฟ การประยุกต์ใช้งาน 
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EE 4504 วิศวกรรมสายอากาศ 3 (3-0-6) 
(Antenna Engineering) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 4503  
ศัพท์และทฤษฏีทางวิศวกรรมสายอากาศ การวิเคราะหก์าร
กระจายคลื ่นแบบไอโซทรอปิกจากจุดก าเนิดและการ
กระจายคลื่นจากอีลีเมนต์ที่มีกระแส รูปแบบการกระจาย
คลื่นในรูปแบบต่างๆ  ไดเรกติวิตี้ และเกน ไพลาไรเซช่ัน 
ของคลื่น อิมพิแดนซ์ของการกระจายคลื่น การออกแบบ
สายอากาศแบบต่างๆ สายอากาศแบบสองข้ัว ครึ่งความยาว
คลื่น สายอากาศแบบขั้วเดียว สายอากาศแบบแถวชุดเชิง
เส้น สายอากาศแบบยากิ สายอากาศแบบเส้นลวดยาว  
สายอากาศแบบลูป สายอากาศแบบรอมบิก สายอากาศ
แบบลอกเพอริโอดิก สายอากาศแบบช่องเปิด สายอากาศ
แบบจานกลม สายอากาศแบบแผ่นพิมพ์บาลัน การแมทช์
สายอากาศเข้าก ับสายส่งก  าล ัง สายอากาศที ่ม ีใช ้ ใน
กองทัพบกไทย การวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของสายอากาศ 

EE 5505 วิศวกรรมสายอากาศ 3 (3-0-6) 
(Antenna Engineering) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 
นิยามพื้นฐานและทฤษฎี แหล่งก าเนิดแบบจุด แบบรูป
ก าล ังและสนาม ไดเรกทิว ิต ี ้และอัตราการขยาย  ค่า
ประสิทธิภาพ การโพลาไรซ์ อิมพีแดนช์ขาเข้าและแบนด์
ว ิท สมการฟริส การแพร่กระจายจากองค ์ประกอบ
กระแสไฟฟ้า กราวน์เอฟเฟ็ค คุณสมบัติการแพร่กระจาย
ของสายอากาศแบบเส ้น  สายอากาศแบบอะเรย์  
สายอากาศยาก ิอ ูด ้า  สายอากาศล ็อคเพอร ิ โอดิก 
สายอากาศช ่องเป ิด  สายอากาศไมโครสตร ิป  และ
สายอากาศที่ทันสมัย การประยุกต์ใช้งานในปัจจุบัน การ
วัดสายอากาศ 

EE 3701 หลักการของระบบการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
(Principles of Communication Systems) 
การวิเคราะห์และการด าเนินกรรมวิธีสัญญาณ ระบบการ
ผสมและการแยกสัญญาณโดยขนาดความเข้มของสัญญาณ 
ระบบการผสมและการแยกสัญญาณโดยขนาดความถี่ของ
สัญญาณสัญญาณสุ่มและสัญญาณรบกวน สัญญาณรบกวน
ในระบบการผสมสัญญาณโดยขนาดความเข้มของสัญญาณ 
ส ัญญาณรบกวนใน ระบบการผสมสัญญาณโดยขนาด
ความถี่ของสัญญาณ ทฤษฎีการชักตัวอย่างของไนควิสต์และ
การควอนไทซ์ การมอดูเลตเชิงเลข เช่น เอเอสเค พีเอส เอฟ
เอสเค เอ็มเอสเค และ คิวเอเอ็ม เป็นต้น การส่งสารสนเทศ 
การซิงโครไนซ์และการเข้ารหัสช่องสัญญาณ แนะน าภาพ
รวบระบบและอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ 

EE 3701 หลักการของระบบการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
(Principles of Communication Systems) 
แบบจ าลองการสื่อสารทางสาย (สายเคเบิ้ล) และไร้สาย 
(คลื่นวิทยุ)  พื้นฐานสัญญาณและระบบ  สเปคตรัมของ
สัญญาณและการประยุกต์ใช้งานการแปลงฟูริเยร์และ
อนุกรมฟูริเยร์  การมอดูเลตสัญญาณแอนะล็อก เอเอ็ม ดี
เอสบี เอสเอสบี เอฟเอ็ม เอ็นบี/ดับเบิลยูบีเอฟเอ็ม และพี
เอ็ม  สัญญาณรบกวนในการสื่อสารแบบแอนะล็อก  การ
มอดูเลตไบนารีเบสแบนด์  ทฤษฎีการสุ่มของไนควิสต์และ
การควอนไทซ์  การมอดูเลตพัลซ์แอนะล็อก พีซีเอ็ม และดี
เอ ็ม  เทคนิคการมัลต ิเพลกซ์   สายส่งพื ้นฐาน  การ
แพร่กระจายคลื่นวิทยุ  ส่วนประกอบและการสื่อสารระบบ
ไมโครเวฟ  การสื่อสารผ่านดาวเทียม  การสื่อสารทางแสง 
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EE 4702 ระบบการสื่อสารดิจติอล 3 (3-0-6) 
(Digital Communication Systems) 
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการสื่อสารแบบดิจิตอล
และการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การควอนไท้ซ์ 
การเข้ารหัสแหล่งก าเนิดข้อมูลแบบ PCM และ DM การ
เข้ารหัสช่องทางสัญญาณการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลแบบ 
ASK, PSK และ FSK การส่งผ่านช่องทางสัญญาณจริง การ
ซิงโครไนซ์ การวิเคราะห์เครื่องรับเหมาะที่สุดในคลืน่รบกวน
แบบไวท์เกาเชี่ยน การหาอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณ
รบกวน การเปรียบเทียบการส่งสัญญาณแบบต่างๆ ทฤษฎี
ข้อมูลสารสนเทศและการเข้ารหัส 

EE 4702  ระบบการสื่อสารดิจิตอล 3 (3-0-6) 
(Digital Communication Systems) 
ทบทวนเรื ่องความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม  สเป
ซของสัญญาณ  ค่าไนควิสต์แบนด์วิดท์ที ่ต  ่าส ุด  การ
ตรวจจับสัญญาณ  สัญญาณรบกวนแบบ AWGN  เทคนิค
การมอดูเลตสัญญาณแบบดิจิตอล  ซิกมา-เดลต้า  การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ  การซิงโครไนซ์  การปรับเท่า  
ทฤษฎีข้อมูลสารสนเทศเบื้องต้น  การแปลงสัญญาณ  การ
แปลงสัญญาณเพื ่อส่งผ่านช่องสัญญาณ  ระบบหลาย
ช่องสัญญาณและหลายคลื่นพาห์  เทคนิคการแผ่กระจาย
สเปกตรัม  การจางหายในช่องสัญญาณหลายช่อง 

กลุ่มวชิาเลือก 
ไม่ม ี

 
EE 5006 การวิเคราะห์และจ าลองแบบ 3 (2-1-5) 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
(Analysis and Modeling for Electrical Engineering) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : MA 2003 และ CS 2201 
เทคนิคการค านวณเชิงตัวเลข การเขียนแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรม
ส  า เร ็จร ูปเพ ื ่ อว ิ เคราะห ์และการจ  าลองแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ไม่มี EE 5303 ระบบควบคุมสมัยใหม ่ 3 (3-0-6) 
(Modern Control Systems) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 5302 
พีชคณิตชั้นสูงของเมตริกซ์ แรงค์ของเมตริกซ์ เมตริกซ์
เอกซ ์โพเนนเช ียล ค ่าล ักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะของระบบสมการอนุพันธ์ การหาค าตอบใน
รูปแบบเมตริกซ์ ทฤษฎีเคย์เลย์แฮมมิลตัน การแปลงความ
คล้ายคลึง การแก้สมการระบบเชิงเส้นไม่แปรตามเวลาใน
ปริภูมิสเตต เสถียรภาพของระบบในปริภูมิสเตต การ
ควบคุมได้และการสังเกตได้ของระบบเชิงเส้น ผลกระทบ
จากการป้อนกลับโดยใช้ตัวแปรสเตตและตัวแปรเอาท์พุท 
ตัวควบคุมป้อนกลับโดยใช้หลักการแยกส่วน  แนะน า
ทฤษฎีการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ตัวแปรสเตตและ
ตัวแปรเอาท์พุท ตัวควบคุมป้อนกลับแบบแอลคิวอาร์ ตัว
ควบคุมป้อนกลับแบบแอลคิวจี และระบบควบคุมไม่เป็น
เชิงเส้น 
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ไม่มี EE 5304 กรรมวิธีสัญญาณดจิิตอล 3 (3-0-6) 
(Digital Signal Processing) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3301 
สัญญาณเวลาต่อเนื ่องและไม่ต่อเนื ่อง  การวิเคราะห์
สเปกตรัม เดซิเมชันและอินเตอร์โพเลชัน การแปลงอัตรา
การชักตัวอย่าง ผลการแปลงดิสครีตฟูริเยร์ วิธีการทาง
สถิติในการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล  การออกแบบ
วงจรกรองดิจิตอลแบบเอฟไออาร์ การออกแบบวงจรกรอง
ดิจิตอลแบบไอไออาร์ ระบบมัลติเรตและฟิวเตอร์แบงค์ 
การแปลงด ิสคร ีตเวฟเล ็ต  การประย ุกต ์ใช ้งานการ
ประมวลผลสัญญาณดิจิตอลทั่วไป เช่น การประมวลผล
ภาพและการประมวลผลเส ี ยงพ ูดและเส ีย ง  การ
ประมวลผลแบบแถวล าดับและการประยุกต์ใช้งานใน
ปัจจุบัน 

ไม่มี EE 5708 การสื่อสารแบบเคลื่อนที ่ 3 (3-0-6) 
(Mobile Communications) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 และ EE 4702 
ระบบการสื ่อสารแบบไร้สาย ทฤษฎีและหลักการของ
ระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่คุณลักษณะและผลกระทบ
ของแพร่กระจายของคลื่นวิทยุการแปลงสัญญาณเสียงพูด 
การแปลงของหลายช ่องส ัญญาณ เทคน ิคการรวม
คลื่นสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อส าหรับระบบการสื่อสาร
แบบเคลื่อนที่ มาตรฐานของการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ใน
ปัจจุบัน เช่น 3G 4G และ 5G  ระบบเซลลูลาร์การเข้าถึง
จากหลายทางและการจัดการส ัญญาณรบกวน ว ิสัย
สามารถของช่องสัญญาณแบบไร้สาย วิสัยสามารถการเข้า
ใช้ของผู้ใช้หลายคน เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลที่สามารถ
เพิ่มช่องส่งสัญญาณและพื้นที่ได้โดยใช้สายอากาศหลายๆ 
ตัว (MIMO) 
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ไม่มี EE 5709 การติดต่อสื่อสารแบนดก์ว้าง 3 (3-0-6) 
(Broadband Communications) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3501 และ EE 4702 หรือตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
หลักการระบบเครือข่ายการติดต่อสื ่อสารแบนกว้าง
ส าหรับระบบโทรศัพท์แบบสลับ  โทรศัพท์แบบ VoIP  
ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร ้ า ง  WAN ATM VPN FDDI DSL แ ละ
เทคโนโลยีในปัจจ ุบ ัน  อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
เทคโนโลยี SDH  วิศวกรรมจราจรข้อมูลและคุณภาพการ
บริการข้อมูล  เครือข่ายแบบต่างๆ ได้แก่ FITH WLANS 
และ PON DWDW  ทฤษฎีของการติดต่อสื ่อสารผ่าน
สายไฟฟ้าก าลัง (PLC) ส าหรับการติดต่อสือ่สารแบบแบนด์
แคบและแบนด์กว้าง  มาตรฐานส าหรับระบบเครือข่ายบน
พื้นฐาน PLC   

ไม่ม ี EE 5906 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 3 (3-0-6) 
(Special Topics in Electrical Engineering 2) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และอาจารย์ผู้สอน 
หัวข้อทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์อาจเปิดสอนตาม
ความเหมาะสม 

ไม่ม ี EE 5908 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ 2 3 (3-0-6) 
(Special Topics in Computer Engineering 2)  
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และอาจารย์ผู้สอน 
หัวข้อทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์อาจเปิดสอนตาม
ความเหมาะสม 

EE 5308 หุ่นยนต์อัจฉริยะ 3 (3-0-6) 
(Intelligent Robotics) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 5305  
ฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์ ฐานข้อมูล การพัฒนาซอฟแวร์ของ
หุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันปัญญา ประดิษฐ์ การประมวลผล
ภาพอิมเมจโพรเซสซิ่ง และการสื่อสารไร้สาย 

EE 5308 หุ่นยนต์อัจฉริยะ 3 (3-0-6) 
(Intelligent Robotics) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 5305 
เทคน ิคในการเพ ิ ่ มความฉลาดให ้ก ับห ุ ่นยนต ์ เ ช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ (เช่น โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้
ของเครื่องจักร, ระบบผู้เช่ียวชาญ และ การค านวณโดยใช้
วิว ัฒนาการ)  การประมวลภาษาธรรมชาติ และ การ
ประมวลผลภาพ 
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EE 3401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Introduction to Information Technology)   3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ :  
หลักการของเทคโนโลยีที ่มีอยู ่ในปัจจุบันด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบเลขฐานสอง 
การบีบอัดข้อมูลมัลติมีเดีย การจัดเก็บข้อมูล หลักการทา
งานของหน่วยประมวลผล การแข่งขันของเทคโนโลยีต่างๆ 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาธุรกิจ 
การวางแผน การพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศ การ
รักษาความปลอดภัย ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

EE 5401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Introduction to Information Technology) 3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ :  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศในปัจจุบัน องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม
สนับสนุนต่างๆ การใช้โปรแกรมน าเสนอผลงานหรือการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานในอาชีพ การ
จัดเก ็บข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประยุกต ์ใช ้ในด้านต่างๆ ผลกระทบของการใช ้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย หลักการ
ความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศในองค์กร 
กฎ ระเบียบและจริยธรรมทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษา 

EE 3426 การออกแบบระบบดิจิตอล 3 (3-0-6) 
(Digital System Design) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3404  
การจัดองค์ประกอบทางฮาร ์ดแวร ์ของระบบดิจ ิตอล 
แผนภาพบล๊อกและบล๊อกที่ใช้สร้างระบบ แผนภาพเวลา 
หลักนิยมการออกแบบระบบดิจิตอล หน่วยประมวลผล 
หน่วยควบคุมและบัส ภาษาถ่ายโอนรีจิสเตอร์ การออกแบบ
ระบบดิจิตอลด้วยภาษาโปรแกรม การสร้างวงจรจริงจาก
ภาษาโปรแกรมที่ทดสอบแล้ว หน่วยควบคุมแบบฮาร์ดวายร์
และแบบไมโครโปรแกรม การสื่อสารระหว่างระบบ การ
ขัดจังหวะของอุปกรณ์รับเข้า/ส่งออก การออกแบบดิจิตอล
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์และการ
ออกแบบโพรเซสเซอร์ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 

EE 5407 การออกแบบระบบดิจิตอล 3 (3-0-6) 
(Digital System Design) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3405 
การออกแบบระบบดิจิตอลโดยใช้วงจรรวมและอุปกรณ์
ตรรกที่สามารถโปรแกรมได้แบบต่าง ๆ เช่น PAL, CPLD 
และ FPGA ขั้นตอนการพัฒนาระบบดิจิตอลและการใช้
ภาษาวีเอชดีแอลส าหรับช่วยในการออกแบบเครื่องจักร
สถานะจ ากัด (Finite State Machine) การจ าลองแบ
พฤติกรรมการท างานของระบบดิจิตอล การดีบักแบบเวลา
จริงบนชิป (Real time On Chip Debugging) ระบบใน
ชิปเดียว (System on a Chip) 

EE 5420 การสร้างรหัสลับ (Cryptography)  3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
โปรโตคอลส าหรับการเข้ารหัส วิธีการเข้ารหัสแบบต่างๆ 
การเข้ารหัสแบบบล็อค การสร้างอนุกรมของตัวเลขแบบสุ่ม 
แฮชฟังก์ชัน การเข้ารหัสโดยใช้กุญแจสาธารณะวิธีการระบุ
ช่ือ การเข้ารหัสโดยวิธีแลกกุญแจ 

EE 5408 การเข้ารหัสเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
(Introduction to Cryptography) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : EE 3405  
การเข้ารหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร การเข้ารหัสแบบ
บล็อค ตัวอย่างการเข้ารหัสแบบต่างๆ เช่น DES, EAS และ 
RSA การสร้างอนุกรมของตัวเลขแบบสุ่ม แฮชฟังก์ชัน 
ลายเซ็นดิจิตอล  
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EE 5423 การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและ
ข้อมูล   3 (3-0-6) 
(Network and Information Security)   
วิชาพื้นฐานบังคับ : CS 2201 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
ประเภทต่างๆ ของภัยคุกคามต่อระบบเครือข่ายและข้อมูล 
การวัดระดับความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การ
วางแผนกรณีฉุกเฉิน การป้องกันหายนะจากภัยธรรมชาติ 
พื้นฐานวิธีการจัดการป้องกันข้อมูลจากการโจรกรรมโดย
บุคคลที ่สาม หลักการเข้าและถอดรหัสแบบต่างๆ การ
สอดแทรกข้อมูลลับลงในรูปภาพและเสียง การสนองตอบ
เหตุการณ์ความปลอดภัย การตั ้งศูนย์บริการด้านความ
ปลอดภัย กรณีศึกษาเกี ่ยวกับความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายและข้อมูล 

EE 5409  การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(Information System Security)  3 (3-0-6) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : CS 2201 หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
การร ักษาความปลอดภัยต่อองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศเช่นเครื่องเซอเวอร์ ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ  
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน เครื่องผู้ใช้งานและเครือข่าย 
ประเภทต่างๆ ของภัยคุกคา การเข้าและถอดรหัส การ
สอดแทรกข้อมูลลับลงในรูปภาพและเสียง การป้องกัน
หายนะจากภัยธรรมชาติ การวางแผนกรณีฉุกเฉิน การ
ควบคุมการเข้าถึงและนโยบายการรักษาความปลอดภัย 
การสนองตอบเหตุการณ์ความปลอดภัย ศูนย์บริการด้าน
ความปลอดภัย กรณีศึกษาเกี ่ยวกับความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายและข้อมูล 

EE 5622. ระบบพลังงานทดแทน  3 (3-0-6) 
(Renewable Energy Systems) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003  
พลังงานแสงอาทิตย์และการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์
สุริยะ พลังงานลมและการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลม 
การประเมินศักย์ภาพของแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม ระบบไฟฟ้าก าลังจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม 
และแบบลูกผสม อุปกรณ์เก็บพลังงานแบบต่างๆ เทคโนโลยี
เซลล์เชื้อเพลิง สมรรถนะของระบบพลังงานทดแทนแบบ
ติดตั้งเดี ่ยวและแบบเชื่อมต่อกับกริด การวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับระบบพลังงานทดแทน 

EE 5602. ระบบพลังงานทดแทน  3 (3-0-6) 
(Renewable Energy Systems) 
วิชาพื้นฐานบังคับ : PH 1003 
พลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้า
โดยใช้เซลล์สุริยะ พลังงานลมและเทคโนโลยีการผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลม การประเมินศักย์ภาพของ
แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในประเทศไทย 
ระบบไฟฟ้าก าลังจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และแบบ
ลูกผสม อุปกรณ์เก็บพลังงานแบบต่างๆ เทคโนโลยีเซลล์
เชื้อเพลิง สมรรถนะของระบบพลังงานทดแทนแบบติดตั้ง
เดี่ยวและแบบเชื่อมต่อกับกริด การวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้า
และการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมและสังคม 
ส าหรับระบบพลังงานทดแทน 

 
6.3.4 การเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะ: กลุม่วิชาเฉพาะทางทหาร 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
MS 1001 กองทัพบกและเหล่าทหาร (Organization 
Royal Thai Army and Branch of Service) 3  (2-2-5) 
     ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดส่วนราชการ และเหล่า
ทหารของกองทัพบก  บทบาท และพันธกิจของเหล่าทหาร

MS 1001 วิชาทหาร 1 (Military Science 1)  
3 (2-2-5) 
     กองทัพบกและเหล่าทหาร  
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ของกองทัพบก  ท้ังในยามปกติและยามสงคราม รวมถึงท่ีตั้ง
ของหน่วยทหาร และความรู้เบื ้องต้นของเหล่าทหารของ
กองทัพบก 

     (Organization of the Royal Thai Army and Army 
Branches) 
     ศึกษาเกี่ยวกับภารกิจ การจดัส่วนราชการ และเหล่า
ทหารของกองทัพบก  บทบาทและพันธกิจของเหล่าทหาร
ของกองทัพบก  ทั้งในยามปกตแิละยามสงคราม รวมถึง
ที่ตั้งของหน่วยทหาร และความรู้เบื้องต้นของเหล่าทหาร
ของกองทัพบก 
     การติดต่อสื่อสาร (Communications)  
     ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องต้นของการติดต่อสื่อสาร 
การปฏิบัติงานของศูนย์ข่าว การรกัษาความปลอดภยัในการ
สื่อสาร ระเบยีบการวิทยโุทรศัพท์ หมวดสื่อสารกองพนัทหาร
ราบ การสื่อสารประเภทสาย การสื่อสารประเภทวิทย ุ
     ช่างสนาม วัตถุระเบิดและการท าลาย (Sapper ,  
Explosives and Demolitions) 
      ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ ป้อมสนาม การเลือก
ที่มั่นและที่ตั้งอาวุธเร่งด่วน ที่ตั้งอาวุธแบบประณีต คู การ
สร้างคูและการกรุลาด หลักการเครื่องกีดขวาง การสร้าง
เครื่องกีดขวางต่อต้านบุคคล เครื่องกีดขวางต่อต้านยาน
เกราะ การพรางบุคคล ป้อมสนาม ยานพาหนะ อาวุธ ท่ี
พักแรม ที่ตั้งกองบัญชาการและต าบลส่งก าลัง คุณลักษณะ
ของวัตถุระเบิดทางทหาร ระบบการจุดระเบิด คุณลักษณะ
และการท างานของทุ่นระเบิดและกับระเบิดการติดตั้งและ
การรื ้อถอนกับระเบิด การตรวจค้นและการรื ้อถอนทุ่น
ระเบิดหรือกับระเบิดและการผ่านสนามทุ่นระเบิด 
     อาวุธประจ ากาย (Individual Weapon System) 
     ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป 
ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการท างานและการใช้งาน 
ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การ
ปรนนิบัติบ ารุง การแก้ไขเหตุติดขัด การใช้ศูนย์ การเล็ง 
การลั่นไก การบรรจุและการเลิกบรรจุ การปรับศูนย์ การ
ตั้งศูนย์รบ ท่ายิง ของอาวุธประจ ากายและอาวุธเพื่อความ
มุ่งหมายพิเศษ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
     ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและส่วนส าคัญ ขีด
ความสามารถและการใช้ ลักษณะในการท างานของลูก
ระเบิดขว้างและพลุสัญญาณ หลักพ้ืนฐานการฝึกการขว้าง
ลูกระเบิดขว้าง 
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     การปฐมพยาบาลและสุขศาสตร์ทหาร  
     ( Tactical Combat Casualty Care (TCCC) and  
Military Hygiene)  
     ศึกษาเกี่ยวกับสุขศาสตร์ทหารที่จ าเป็น ส าหรับการใช้
ชีวิตประจ าวันและในสนามรบ อย่างปลอดภยัจากเชื้อโรค 
อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่าง ๆ ตลอดจนสามารถ
ช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับตนเองและเพื่อนทหารที่อยู่ใน
สนามรบได ้

MS 1002 อาวุธประจ ากาย (Infantryman Weapons) 
3 (2-2-5) 
      ฝึกและศึกษาเกี ่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป 
ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการท างานและการใช้งาน 
ประเภทและชนิดของกระสุน การถอดประกอบ การ
ปรนนิบัติบ ารุง การแก้ไขเหตุติดขัด การใช้ศูนย์ การเล็ง การ
ลั่นไก การบรรจุและการเลกิบรรจ ุการปรับศนูย์ การตั้งศูนย์
รบ ท่ายิง ของอาวุธประจ ากายและอาวุธเพื่อความมุ่งหมาย
พิเศษ และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 
      ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและส่วนส าคัญ ขีด
ความสามารถและการใช้ ลักษณะในการท างานของลูก
ระเบิดขว้างและพลุสัญญาณ หลักพื้นฐานการฝึกการขว้าง
ลูกระเบิดขว้าง 
 

MS 1002 วิชาทหาร 2 (Military Science 2  
3 (2-2-5) 
       การข่าวเบื้องต้น (Basic Military Intelligence)  
        ศึกษาเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การ
รักษาความลับของทางราชการ  การรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับบุคคล  เอกสาร  สถานที่  การปฏิบัติเมื่อเกิดการ
ละเมิดการรักษาความปลอดภัย  และการปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการด าเนินการรับส่งข่าว  
       แผนที ่(Land Navigation)  
       ศึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดขอบระวาง และสัญลักษณ์
ต่าง ๆ  ในแผนที่ ระบบกริดทางทหาร และวิธีการอ่านค่าพิกดั 
สัญลักษณ์ทางทหาร ความสูงและทรวดทรง การกะระยะ 
ทิศทาง มุมภาค การฝึกวิเคราะห์ภูมิประเทศบนแผนที่
ประกอบภูมิประเทศจริง เข็มทิศเลนเซติกและการใช้งาน
ประกอบแผนที่ การเดินเข็มทิศในภูมิประเทศแบบต่าง ๆ 
การใช้แผนที่และเข็มทิศประกอบภูมิประเทศ การเดินแผน
ที่ประกอบภูมิประเทศ การก าหนดจุดที่อยู่ของตนเองและ
ที่หมาย เครื ่องหมายทางทหาร แผ่นบริวาร การศึกษา
เครื่องมือท่ีทันสมัยเพื่อใช้ในการหาพิกัดด้วยดาวเทียม 
       บุคคลท าการรบและการฝึกทางยุทธวิธี  (Soldier 
Combat Skills and Tactics) 
       ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ การพรางและ
การสร้างที่มั ่นรบ การรายงานข่าวสารและการจ าแนก
อาวุธยุทโธปกรณ์ฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก บุคคลท าการรบ
ในเวลากลางวันและกลางคืน การฝึกบุคคลเบื้องต้นทาง
ยุทธวิธี หน้าที่เฉพาะทางเทคนิค 
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       สงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์  
       ( Chemical , Biological , Radiological , and 
Nuclear (CBRN) Warfare)  
       ศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามและผลอันตรายทางด้าน 
เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (คชรน.) มีความรู้ในด้านการ
ป้องกันทางการแพทย์ การปฐมพยาบาลในสภาวะ คชรน. 
และ อาวุธเพลิง 
       การปฏิบัติการข่าวสารเบื้องต้น 
       (Principle of Information Operation) 
       ศึกษาเกี ่ยวกับนิยามและองค์ประกอบของ การ
ปฏิบัติการข่าวสาร พื้นฐานด้านการข่าวและวงรอบ  ข่าว
กรอง การปฏิบัติการข่าวสารต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ใน
ย ุคด ิจ ิท ัล ม ีความร ู ้  ความเข ้าใจและตระหน ักถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติการข่าวสาร 

MS 2003 การปฏิบัติการของทหารช่าง (Engineer 
Operations)  3 (2-2-5) 
       ศึกษาเกี ่ยวกับประวัติทหารช่างของกองทัพบกไทย 
ภารกิจ การจัด ขีดความสามารถของหน่วยทหารช่างใน
ระดับต่างๆ ของกองทัพบก หลักการสนับสนุนการรบของ
ทหารช่าง ในการสนับสนุนการรบด้วยวิธีรุก รับ ร่นถอย และ
การสนับสนุนการรบในกรณีที่ทหารช่างต้องจัดก าลังเข้าท า
การรบอย่างทหารราบ 
        (ไม่มีอยูใ่นหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563) 

MS 2003 วิชาทหาร 3 (Military Science 3)  
3 (2-2-5) 
       อาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์  
       (Unit Weapon Systems and Fire Control) 
       ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับอาวุธศึกษา คุณลักษณะทั่วไป 
ขีดความสามารถ ขีปนวิธี ระบบการท างานและการใช้งาน  
ประเภทและชนิดของกระสุน  การถอดประกอบ  การ
ปรนนิบัติบ ารุง การแก้ไขเหตุติดขัด การฝึกใช้กล้องเล็ง
และเครื่องเล็ง การฝึกหน้าที่พลประจ าปืนและพลประจ า
เครื่องยิงของอาวุธประจ าหน่วย และอาวุธต่อสู้รถถัง 
      ปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน 
       (Field Artillery and Air Defense Artillery) 
      ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของทหารปืนใหญ่ 
คุณลักษณะของทหารปืนใหญ่สนาม การจัดหน่วยทหารปืน
ใหญ่ในกองทัพบกไทย ภารกิจทางยุทธวิธีของทหารปืนใหญ่
สนาม การจัดทหารปืนใหญ่สนามเข้าท าการรบ การบังคับ
บัญชาและการควบคุม การตรวจการณ์ของทหารปืนใหญ่
และศัพท์ที่ใช้ในส่วนยิง 
       ภารกิจและการจัดหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ

ยานของกองทัพบกไทย การควบคุมบังคับบัญชาของ

หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ระบบป้องกันภัยทาง
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อากาศของประเทศไทย ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ

กองพ ันทหารป ืนใหญ ่ต ่อส ู ้อากาศยาน อาว ุธและ

ยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานของกองทัพบกไทย 

ระบบเรดาห์ในการป้องกันภัยทางอากาศของกองพลทหาร

ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน และอาวุธน าวิถีต่อสู้อากาศยาน 

MS 2004 ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Squad 
Tactics)  3 (2-2-5) 
       ศึกษาเกี ่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล่า
ทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบการน า
หน่วยและการออกค าสั่งในระดับหมู่ปืนเล็ก การพิจารณา
ภูมิประเทศ(OCOKA) และแง่คิดทางทหาร (METT-T)  การ
ฝึกท าการรบ หมู่และหมวดปืนเล็กในการรบขั้นพื้นฐาน การ
ปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ 

MS 2004 วิชาทหาร 4 (Military Science 4)  
3 (2-2-5) 
      ยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (Infantry Rifle Squad 
Tactics)  
      ศึกษาเกี ่ยวกับหลักนิยมและคุณลักษณะของเหล่า
ทหารราบ ระบบปฏิบัติการในสนามรบ ระเบียบการน า
หน่วยและการออกค าสั่งในระดับหมู่ปืนเล็ก การพิจารณา
ภูมิประเทศ (OCOKA) และแง่คิดทางทหาร (METTT) การ
ฝึกท าการรบ หมู่และหมวดปืนเล็กในการรบขั้นพื้นฐาน 
การปฏิบัติงานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ 
     ทหารม้าและการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์  (Cavalry and 
Weapon Systems Employment) 
     ศึกษาเกี ่ยวกับ  บทบาท ภารกิจ การแบ่งประเภท 
คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และหลักนิยมของเหล่า
ทหารม้า การจัดกองพลทหารม้า  กรมทหารม้ามาตรฐาน 
กองพันทหารม้ารถถัง กองพันทหารม้าบรรทุกยานเกราะ 
และกองพันทหารม้าลาดตระเวน รวมทั้ง ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ ขีดความสามารถของยานรบในเหล่าทหารม้า 
การขี่ม้าเบื้องต้น หลักยิงและตรวจการณ์ พลประจ ารถถัง 
และอาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง 
     จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติการข่าวสาร  
     (Psychology communication for information 
operation) 
     ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยา
เพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติการข่าวสาร จิตวิทยากับ
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์  อิทธิพลของจิตวิทยาที่มี
ต่อการสื่อสารและการปฏิบัติการข่าวสารการประยุกต์ใช้
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติการข่าวสาร 
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MS 3005 ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด  
(Calvary Platoon Tactics)  3 (2-2-5) 
       ศึกษาเกี ่ยวกับหลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับ
หมวดทหารม้า ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ยุทธวิธีของ หมวดรถถัง
, หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหารม้า
ลาดตระเวน ในการเข้าตี ตั้งรับ และร่นถอย  ยุทธวิธีของ
หมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน 
ระวังป้องกัน และเฝ้าตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติของกองร้อย
ชุดรบ  
      (มแีต่ย้ายเขา้ไปอยู่ใน MS 3006) 

MS 3005 วิชาทหาร 5 (Military Science 5) 
3 (2-2-5) 
        ยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (Infantry Rifle 
Platoon Tactics)  
        ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัดหน่วยของหมวดปืน
เล็ก  และ หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มิลลิเมตร 
ในกรอบของกองร้อยอาวุธเบา ระเบียบการน าหน่วยและ
ค าสั่งยุทธการระดับหมวดปืนเล็ก  การแก้ไขปัญหาในภูมิ
ประเทศจ าลอง การรบด้วยวิธีรุก การรบด้วยวิธีรับ การรบ
ด้วยวิธรี่นถอย ทหารราบยานเกราะ การปฏิบัติงานร่วมกบั
เฮลิคอปเตอร์ การลาดตระเวน   
        ประวัติศาสตร์การสงครามสากล (International 
History of the Military Art)  
         ศึกษาเกี ่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล  
พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช  แม่ทัพฮันนิบาล แม่ทัพจู
เลียสซีซ่าร์ จักรพรรดิเจงกิสข่าน พระเจ้าเฟรดดริกมหาราช 
จักรพรรดินโปเลียนโปนาปาร์ด สงครามโลกครั ้งที ่ 1 
สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเกาหลี สงครามอ่าวเปอร์เซีย 
การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ 
        การร ู ้ เท ่าทันส ื ่อและสารสนเทศ (Media and 
Information Literacy) 
        ศ ึกษา เก ี ่ ย วก ับ  น ิ ยาม  องค ์ประกอบ และ
ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รู้ เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันสารสนเทศ ประโยชน์ของ
การรู ้เท่าทันสื ่อและสารสนเทศในงานการปฏิบัติการ
ข่าวสาร และยุทธศาสตร์ส าหรับการสื่อสารของประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ 

MS 3006 การสื่อสารทางยุทธวิธี (Tactical 
Communications)  3 (2-2-5) 
       ศึกษาเกี่ยวกับ ภารกิจ การจัด และความรับผิดชอบ
ของทหารสื่อสารกองพล การปฏิบัติการทางยุทธวิธีของ
ทหารสื่อสาร สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุน
ทางการสื่อสาร 
        (ไม่มีในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

MS 3006 วิชาทหาร 6 (Military Science 6) 
3 (2-2-5) 
        ยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (Cavalry Platoon 
Tactics)  
        ศึกษาเกี่ยวกับ  หลักการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับ
หมวดทหารม้า ทั้ง ๓ ประเภท ได้แก่ ยุทธวิธีของ หมวด
รถถัง , หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ และหมวดทหาร
ม้าลาดตระเวน ในการเข้าตี ตั้งรับ และร่นถอย  ยุทธวิธี
ของหมวดทหารม้าลาดตระเวน ในการปฏิบัต ิภารกิจ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ลาดตระเวน ระวังป้องกัน และเฝ้าตรวจ รวมทั้งการปฏิบัติ
ของกองร้อยชุดรบ 
       ภูมิศาสตร์ทหาร (Military Geography) 
   ศึกษาเกี ่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทาง
ธรรมชาติ  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหาร 
รวมทั้งสภาพแนวพรมแดนในพื้นที่ของแต่ละกองทัพภาค 
และช่องทางที่ส าคัญตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
       ประวัติศาสตร์การสงครามไทย (Thai History of 
the Military Art)  
       ศึกษาเกี ่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยและ
การทหารยุคต่างๆ ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของไทยสมัย
สุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ หลักการจัดทัพ วิวัฒนาการ
ทหาร ศาสตราวุธในกองทัพบกไทย หลักการรบ ต าราพิชัย
สงคราม และการสงครามครั้งส าคัญ ๆ ของไทย การเสีย
ดินแดน ประวัติบุคคลส าคัญ แม่ทัพนายกอง การด าเนิน
กลยุทธ กลศึก บทเรียนจากการรบ ลักษณะของสงคราม 
การพัฒนายุทธว ิธ ีและอาวุธย ุทโธปกรณ์ ตลอดจน
แนวความคิดในการท าสงครามของนักรบในอดีต  

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ช 
ประวตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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1. ชื่อ   พ.อ.รศ.ดร. นราเทพ พฤกษหิรัญ 
              Col. Assoc.Prof. Dr.-Ing. Narathep Phruksahiran 

   ต าแหน่ง รองศาสตรจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

   สถานที่ท างานปัจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
    ต.พรหมณี อ.เมือง นครนายก 26001 โทรศัพท์ 037-393010 ต่อ 62299 

   E-mail Address:   narathep.ph@crma.ac.th 

  หมายเลขประจ าตัวประชาชน (ID. Card)   3-8099-00652-85-9  
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาโท 
ชื่อปริญญา  Diplom-Ingenieur 
สาขาวิชา  Information Engineering   ปีท่ีจบ 2546 
สถานที่ศึกษา University of the German Federal Armed Forces, Munich, 

Germany 
2.2 ระดับปริญญาเอก 

ชื่อปริญญา Doktoringenieur 
สาขาวิชา Electrical Engineering and Information Technology ปีท่ีจบ 2556 
สถานที่ศึกษา Chemnitz University of Technology, Chemnitz, Germany 

 
3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี      6  ช.ม. / สัปดาห์ 
3.2 ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาตรี      9  ปี 
 วิชาสอน 

สนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
วิศวกรรมสายอากาศ 
 

4. ผลงานวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาล่าสุด 

 1. โครงการ “การวัดการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบเรดาร์ 
SAR” ระยะเวลา 2 ปี ตั ้งแต่ 2 มิ.ย. 2557 ถึง 1 มิ.ย. 2559 โดยได้รับทุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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2. โครงการ “การจัดการความรู้ : ระบบตรวจจับและระบุพิกัดแหล่งก าเนิดคลื่นวิทยุเพ่ือความ
มั่นคง โดยใช้เทคโนโลยี TDOA และอุปกรณ์เซนเซอร์ประสิทธิภาพสูง” ระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยได้รับ
ทุนจาก ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 
5. ผลงานตีพิมพ์ (ล่าสุด 5 ปีย้อนหลัง) 

 1. N. Phruksahiran, S. Petchatree and M. Chandra, “Radar Cross Section 
Measurements under ground-based Synthetic Aperture Radar Environment”, in IEEE 
International Conference on Antenna Measurements & Application (CAMA 2015),  
p. 1-3, DOI: 10.1109/CAMA.2015.7428127. 
 2. N. Phruksahiran and M. Chandra, “Backscatter Power Measurement of 
Canonical Targets under GB-SAR Environment”, in the 11th European Conference on 
Synthetic Aperture Radar (EUSAR 2016), p. 290-292.  
 3. N. Phruksahiran, and M. Chandra, “Measurement of polarimetric RCS 
characteristics of canonical targets under GB-SAR environment”, in the 3rd Asian 
Conference on Defence Technology (ACDT 2017), p.  1-4, DOI: 10.1109/ACDT.2017. 
7886163.  
 4. N. Phruksahiran, “Polarimetric RCS Signature of Canonical Target in Dense Grass 
Area Using GB-SAR Environment”, in the 5th International Electrical Engineering Congress 
(iEECON 2017), p. 1-4, DOI: 10.1109/IEECON.2017.8075824.  
 5 .  N. Phruksahiran, J. Michanan, S. Petchatree and M. Chandra, “Improving SAR 
data processing with polarimetric reference functions in the range Doppler algorithm”, 
International Journal of Remote Sensing, vol. 38 no. 23, p. 6582-6598, 2017. 

6. N. Phruksahiran, “The Measurements of Backscattered Electromagnetic Waves 
from Canonical Targets under GB-SAR Environment” in Geoinfotech 2016, 3-5 Feb 2016, 
p. 1-4. 
 
 
 ลงชื่อ  พ.อ.รศ.ดร. นราเทพ พฤกษหิรัญ 
 ( นราเทพ พฤกษหิรัญ ) 
 รองศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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1. ชื่อ   พ.อ.ดร. วิวัต  เรืองมี    
              Col. Dr. Wiwat  Ruengmee   

   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกอง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

   สถานที่ท างานปัจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
       ต.พรหมณี อ.เมือง นครนายก 26001 โทรศัพท์ 037-393010 ต่อ 62299 

   E-mail Address:   wiwat.ruengmee@gmail.com 

  หมายเลขประจ าตัวประชาชน (ID. Card)   3-9307-00106-69-0  
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตรี  
ชื่อปริญญา    Bachelor of Science 
สาขาวิชา  Electrical Engineering    ปีท่ีจบ 2539 
สถานที่ศึกษา     Virginia Military Institute, U.S.A. 

2.2 ระดับปริญญาโท 
ชื่อปริญญา  Master of Engineering 
สาขาวิชา  Electrical Engineering    ปีท่ีจบ 2541 
สถานที่ศึกษา  Cornell University, U.S.A. 

2.3 ระดับปริญญาเอก 
ชื่อปริญญา  Doctor of Philosophy  
สาขาวิชา  Information and Computer Sciences  ปีท่ีจบ 2553 
สถานที่ศึกษา  University of California, Irvine, U.S.A. 

 
3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี      3  ช.ม. / สัปดาห์ 
3.2 ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาตรี     16  ปี 
 วิชาสอน 

ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม 
วงจรไฟฟ้า 
ระบบการสื่อสารดิจิตอล  
ปฏิบัติการระบบสื่อสาร 
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การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การสื่อสารทางแสง 

   

4. ผลงานวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาล่าสุด 

 วิวัต เรืองมี และ ธนรัตน์ ดิษฐ์แย้ม, โครงการ “ระบบตรวจการณ์อัตโนมัติโดยใช้อากาศยานไร้
คนขับในสิ่งแวดล้อมจริง” ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561 โดยได้รับทุนจาก
กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 
5. ผลงานตีพิมพ์ (ล่าสุด 5 ปีย้อนหลัง) 

 - 
 
 
 ลงชื่อ  พ.อ.ดร. วิวัต  เรืองมี 
 ( วิวัต  เรืองมี ) 
 รองผู้อ านวยการกอง ส่วนการศึกษา 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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1. ชื่อ   พ.ท. พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข    
              Lt.Col. Pongkrit  Roongsook   

   ต าแหน่ง อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

   สถานที่ท างานปัจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
       ต.พรหมณี อ.เมือง นครนายก 26001 โทรศัพท์ 037-393010 ต่อ 62299 

   E-mail Address:  krit_010@hotmail.com 

  หมายเลขประจ าตัวประชาชน (ID. Card)   3-4099-01010-20-0  
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตรี  
ชื่อปริญญา    วิศวกรรมศาสตรบัญฑิต 
สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     ปีท่ีจบ 2542 
สถานที่ศึกษา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.2 ระดับปริญญาโท 
ชื่อปริญญา  วิศวกรรมศาสตรมหาบัญฑิต 
สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     ปีท่ีจบ 2547 
สถานที่ศึกษา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี      9  ช.ม. / สัปดาห์ 
3.2 ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาตรี      10  ปี 
 วิชาสอน 

  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
  ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 
  ระบบควบคุม 
  หลักการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
  ปฏิบัติการรวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 
  ระบบพลังงานทดแทน  
  ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ปฏิบัติความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมไฟฟ้า 
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  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
4. ผลงานวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาล่าสุด 

 การพัฒนารูปแบบเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพลังงานทดแทนกับโปรโตคอล Block Chain  
 
5. ผลงานตีพิมพ์ (ล่าสุด 5 ปีย้อนหลัง) 

1. พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข. 2562. “การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงโดยใช้งานตัวควบคุม
ค่าความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดภายในกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, 
วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ปีที ่17, หน้า 1-18.  

2. พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข. 2558. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุด
ของกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า, ปีที ่13, หน้า 133-145. 
 
 
 ลงชื่อ  พ.ท. พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข 
 ( พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข ) 
 อาจารย์ ส่วนการศึกษา 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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1. ชื่อ   พ.ท.ผศ.กนก  เจริญชัยประกิจ 
              Lt.Col. Asst.Prof. Kanok  Charoenchaiprakit 

   ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

   สถานที่ท างานปัจจุบัน กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
       ต.พรหมณี อ.เมือง นครนายก 26001 โทรศัพท์ 037-393010 ต่อ 62299 

   E-mail Address:  kanok.ch@crma.ac.th 

  หมายเลขประจ าตัวประชาชน (ID. Card)   1-7399-00047-72-1 
 

2. คุณวุฒิ 

2.1 ระดับปริญญาตรี  
ชื่อปริญญา    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร    ปีท่ีจบ 2550 
สถานที่ศึกษา     โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2.2 ระดับปริญญาโท 
ชื่อปริญญา  Master of Science 
สาขาวิชา  Electrical Engineering    ปีท่ีจบ 2554 
สถานที่ศึกษา  University of New Haven, U.S.A. 

 
3. การสอน 

3.1 ภาระการสอน  ระดับปริญญาตรี      4  ช.ม. / สัปดาห์ 
3.2 ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาตรี      6  ปี 
 วิชาสอน 

วิศวกรรมสายอากาศ 
วิศวกรรมไมโครเวฟ 
กรรมวิธีสัญญาณแบบดิจิตอล 

 
4. ผลงานวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาล่าสุด 

 โครงการ “การใช้โปรแกรมใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการค านวณหาค่าความเชื่อถือ
ได้ของระบบสถานีวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธี” ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561 
โดยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
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