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คำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา  โรงเรียนนายเรือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา 
สาขาวิศวกรรมที่รับรองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ปีการศึกษาที่รับรองปริญญา ปีการศึกษา 2563 – 2567 
 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 ช่ือย่อภาษาไทย  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering in Electrical Engineering 
 ช่ือย่อภาษาอังกฤษ : B. Eng. (Electrical Engineering) 
 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา ไม่มี 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 
แหล่งผลิตนายทหารเรือ อันเป็นรากแก้วของกองทัพเรือ 

4.2 วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาให้นักเรียนนายเรือมีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้านวิชาการ 

1.1 มีความรู้ความสามารถในวิทยาการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
1.2 สามารถปรับตัวและติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และนำไปประยุกต์ใช้ใน

งานได้ 
1.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมควบคุมในหน่วยงานกองทัพเรือและหน่วยงาน

ราชการได้ 
 
 (2) ด้านวิชาชีพทหารเรือ 

2.1 พรรคนาวิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมเรือ นายยามเรือเดิน และต้นหน 
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2.2 พรรคนาวิกโยธิน – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหมวด และสามารถปฏิบัติหน้าที่นาย
ยามเรือเดิน 

2.3 พรรคกลิน (ไฟฟ้า) – ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารไฟฟ้าอาวุธ และผู้ช่วยนายทหาร
ไฟฟ้าอาวุธ 
 (3) ด้านคุณลักษณะผู้นำทหาร - ให้การฝึกอบรมนักเรียนนายเรือให้มีคุณลักษณะทหารที่ดี มีภาวะ
ผู้นำทางทหาร มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นสุภาพบุรุษ และมีความจงรักภักดี 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
 5.1 ระบบ เป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดย 1 ภาคการศึกษา
ปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 5.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี 
 5.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
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6 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0101 ฝึกทักษะการเรือการปืน 0 0 2 0 
0102 ยุทธวิธีทหารราบนาวิกโยธิน 1 1 1 0 2 
0201 การเรือพื้นฐาน 2 2 0 4 
0202 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเรือ 3 3 0 6 
0203 เดินเรือเบ้ืองต้น 2 1 2 2 
0301 แคลคูลัส 1 3 3 0 6 
0401 ฟิสิกส์ 1  3 3 0 6 
0402 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 0 3 0 
0501 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล 2 2 0 4 
0502 การฟัง – การพูด ภาษาอังกฤษ 1  1 0 2 0 
0901 การดำรงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 3 3 0 6 
1101 พลศึกษา 1 0 2 0 
0118 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 1 0 4 สัปดาห์ 

รวม 22 18 11 36 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย  

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

0103 
ฝึกทักษะการเรือและการส่ือสารทางทัศน
สัญญาณ 

0 0 2 0 

0104 การอาวุธ 2 2 0 4 
0204 เดินเรือชายฝ่ัง 2 1 2 2 
0302 แคลคูลัส 2 3 3 0 6 
0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 2 2 4 
0403 ฟิสิกส์ 2  3 3 0 6 
0404 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2  1 0 3 0 
0503 การฟัง – การพูด ภาษาอังกฤษ 2  1 0 2 0 
0902 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  3 3 0 6 
1102 การสร้างเสริมสุขภาวะ 1 0 2 0 
0215 การฝึกปฏิบัติภาคทะเล 1 0 6 สัปดาห์ 

รวม 19 14 13 28 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0105 ฝึกทักษะการแล่นใบและการส่ือสารทางวิทยุ 0 0 2 0 
0106 ยุทธวิธีทหารราบนาวิกโยธิน 2 1 1 0 2 
0206 เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 2 1 2 2 
0207 การส่ือสารทางเรือ 1 1 0 2 
0303 แคลคูลัส 3 3 3 0 6 
0405 เคมีท่ัวไป 3 3 0 6 
0406 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 0 3 0 
0504 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 1 0 2 0 
0812 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
0814 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 4 
0119 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2 0 4 สัปดาห์ 

รวม 18 14 12 28 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

0107 
ฝึกทักษะการควบคุมเรือยนต์และการส่ือสาร
ทางยุทธวิธี 

0 0 2 0 

0108 ศูนย์ยุทธการ 3 2 2 4 
0205 การเรือขั้นสูง 2 2 0 4 
0208 การวางแผนการเดินเรือ 1 0 2 0 
0305 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรม 3 3 0 6 
0505 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 1 0 2 0 
0701 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 3 0 6 
0702 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 0 3 0 

0703 
การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3 3 0 6 

0704 
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1 0 3 0 

0216 การฝึกปฏิบัติภาคทะเล 2 0 6 สัปดาห์ 
รวม 18 13 14 26 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (พรรคกลินไฟฟ้า) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0105 ฝึกทักษะการแล่นใบและการส่ือสารทางวิทยุ 0 0 2 0 
0106 ยุทธวิธีทหารราบนาวิกโยธิน 2 1 1 0 2 
0206 เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 2 1 2 2 
0207 การส่ือสารทางเรือ 1 1 0 2 
0303 แคลคูลัส 3 3 3 0 6 
0405 เคมีท่ัวไป 3 3 0 6 
0406 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 0 3 0 
0504 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 1 0 2 0 
0812 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
0814 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 4 
0119 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2  0 4 สัปดาห์ 

รวม 18 14 12 28 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (พรรคกลินไฟฟ้า) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

0107 
ฝึกทักษะการควบคุมเรือยนต์และการส่ือสาร
ทางยุทธวิธี 

0 0 2 0 

0108 ศูนย์ยุทธการ 3 2 2 4 
0205 การเรือขั้นสูง 2 2 0 4 
0305 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรรม 3 3 0 6 
0505 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 1 0 2 0 
0701 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 3 0 6 
0702 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 0 3 0 

0703 
การออกแบบวงจรดิจิทัลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3 3 0 6 

0704 
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1 0 3 0 

0216 การฝึกปฏิบัติภาคทะเล 2  0 6 สัปดาห์ 
รวม 17 13 12 26 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0109 ยุทธวิธีทหารราบนาวิกโยธิน 3 1 1 0 2 
0209 การนำเรือ 3 2 2 4 
0210 ฝึกทักษะการนำเรือ 0 0 2 0 
0308 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
0506 การอ่านภาษาอังกฤษระดับต้น 1 0 2 0 
0607 ประวัติศาสตร์ชาติไทยและศาสตร์พระราชา 3 3 0 6 
0705 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 3 0 6 
0706 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 0 3 0 
0722 สัญญาณและระบบ 3 3 0 6 
0818 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 
0120 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 3 0 4 สัปดาห์ 

รวม 21 18 9 36 
 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (พรรคนาวิน/นาวิกโยธิน) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0110 ครูทหาร 2 1 2 2 
0211 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ 2 2 0 4 
0212 ฝึกทักษะการนำเรือขั้นสูง 0 0 2 0 
0507 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 1 0 2 0 
0708 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 3 3 0 6 
0709 หลักกการระบบส่ือสาร 3 3 0 6 
0710 ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 1 0 3 0 
0735 เครื่องกลไฟฟ้า 3 3 0 6 
0217 การฝึกปฏิบัติภาคทะเล 3 0 6 สัปดาห์ 

รวม 15 12 9 24 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (พรรคกลินไฟฟ้า) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0109 ยุทธวิธีทหารราบนาวิกโยธิน 3 1 1 0 2 
0210 ฝึกทักษะการนำเรือ 0 0 2 0 
0308 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3 0 6 
0506 การอ่านภาษาอังกฤษระดับต้น 1 0 2 0 
0607 ประวัติศาสตร์ชาติไทยและศาสตร์พระราชา 3 3 0 6 
0705 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 3 0 6 
0706 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 0 3 0 
0722 สัญญาณและระบบ 3 3 0 6 
0818 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 
0120 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 3 0 4 สัปดาห์ 

รวม 18 16 7 32 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (พรรคกลินไฟฟ้า) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0110 ครูทหาร 2 1 2 2 
0211 กฎระเบียบและข้อบังคับในการเดินเรือ 2 2 0 4 
0212 ฝึกทักษะการนำเรือขั้นสูง 0 0 2 0 
0507 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 1 0 2 0 
0708 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 3 3 0 6 
0709 หลักการระบบส่ือสาร 3 3 0 6 
0710 ปฏิบัติการระบบส่ือสาร 1 0 3 0 
0734 หลักการระบบเสียงใต้น้ำ 2 2 0 4 
0735 เครื่องกลไฟฟ้า 3 3 0 6 
0217 การฝึกปฏิบัติภาคทะเล 3  0 6 สัปดาห์ 

รวม 17 14 9 28 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (พรรคนาวิน) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0111 ฝึกทักษะการเป็นครูทหาร 0 0 2 0 
0213 เดินเรือดาราศาสตร์ 2 2 0 4 
0508 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า 1 0 2 0 
0601 กฎหมายกับสังคมไทย 3 3 0 6 
0608 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์ 2 2 0 4 
0711 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3 3 0 6 
0712 ระบบควบคุม 3 3 0 6 
0713 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 3 0 6 
1001 หลักการบริหาร 2 2 0 4 
0121 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 4  0 4 สัปดาห์ 

รวม 19 18 4 36 
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (พรรคนาวิน) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0113 ฝึกทักษะการประเมินผล 0 0 2 0 
0214 เดินเรือดาราศาสตร์ภาคปฏิบัติ  1 0 2 0 
0509 การเขียนภาษาอังกฤษระดับเรียงความ 1 0 2 0 
0602 กฎหมายทะเล 3 3 0 6 
0609 วิถีไทย และวิถีอาเซียน  2 2 0 4 
07** วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 0 6 
0714 การส่ือสารข้อมูลและโครงข่าย 3 3 0 6 
0716 วิศวกรรมสายอากาศ 3 3 0 6 
0717 การส่ือสารดิจิทัล 3 3 0 6 
0218 การฝึกปฏิบัติภาคทะเล 4  0 6 สัปดาห์ 

รวม 19 17 6 34 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (พรรคนาวิกโยธิน) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0111 ฝึกทักษะการเป็นครูทหาร 0 0 2 0 
0112 ยุทธวิธีทหารราบนาวิกโยธิน 4 2 2 0 4 
0508 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า 1 0 2 0 
0601 กฎหมายกับสังคมไทย 3 3 0 6 
0608 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์ 2 2 0 4 
0711 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3 3 0 6 
0712 ระบบควบคุม 3 3 0 6 
0713 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 3 0 6 
0121 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 4  0 4 สัปดาห์ 

รวม 17 16 4 32 
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (พรรคนาวิกโยธิน) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0113 ฝึกทักษะการประเมินผล 0 0 2 0 
0114 การยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก 2 1 2 2 
0509 การเขียนภาษาอังกฤษระดับเรียงความ 1 0 2 0 
0602 กฎหมายทะเล 3 3 0 6 
0609 วิถีไทย และวิถีอาเซียน  2 2 0 4 
07** วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 0 6 
0714 การส่ือสารข้อมูลและโครงข่าย 3 3 0 6 
0716 วิศวกรรมสายอากาศ 3 3 0 6 
0717 การส่ือสารดิจิทัล 3 3 0 6 
0218 การฝึกปฏิบัติภาคทะเล 4  0 6 สัปดาห์ 

รวม 20 18 6 36 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (พรรคกลินไฟฟ้า) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0111 ฝึกทักษะการเป็นครูทหาร 0 0 2 0 
0508 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า 1 0 2 0 
0601 กฎหมายกับสังคมไทย 3 3 0 6 
0608 ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย ์ 2 2 0 4 
0711 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3 3 0 6 
0712 ระบบควบคุม 3 3 0 6 
0713 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 3 0 6 
0733 ระบบอำนวยการรบ 3 3 0 6 
1001 หลักการบริหาร 2 2 0 4 
0121 การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 4 0 4 สัปดาห์ 

รวม 20 19 4 38 
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (พรรคกลินไฟฟ้า) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
0113 ฝึกทักษะการประเมินผล 0 0 2 0 
0509 การเขียนภาษาอังกฤษระดับเรียงความ 1 0 2 0 
0602 กฎหมายทะเล 3 3 0 6 
0609 วิถีไทย และวิถีอาเซียน 2 2 0 4 
07** วิชาเลือกทางวิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 0 6 
0714 การส่ือสารข้อมูลและโครงข่าย 3 3 0 6 
0716 วิศวกรรมสายอากาศ 3 3 0 6 
0717 การส่ือสารดิจิทัล 3 3 0 6 
0732 ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 0 4 
0218 การฝึกปฏิบัติภาคทะเล 4 0 6 สัปดาห์ 

รวม 20 19 4 38 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคนาวิน/กลินไฟฟ้า) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
**** วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 
0115 ยุทธวิธีทางเรือเบ้ืองต้น 2 1 2 2 
0510 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 2 2 0 4 
0718 การส่ือสารทางแสง 3 3 0 6 
0719 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 2 0 6 0 
0739 สารสนเทศเพื่อการบริหาร 3 3 0 6 
0219 การฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยผู้ใช้ 0 2 สัปดาห์ 

รวม 15 12 8 24 
 
ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคนาวิน/กลินไฟฟ้า) 

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
**** วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 
0117 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 3 3 0 6 
0720 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 0 6 0 

รวม 8 6 6 12 
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ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น (พรรคนาวิกโยธิน)  

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
**** วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 
0116 ผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก 3 3 0 6 
0510 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งาน 2 2 0 4 
0718 การส่ือสารทางแสง 3 3 0 6 
0719 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 2 0 6 0 
0739 สารสนเทศเพื่อการบริหาร 3 3 0 6 
0219 การฝึกปฏิบัติงานตามหน่วยผู้ใช้ 0 2 สัปดาห์ 

รวม 16 14 6 28 
 
ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย (พรรคนาวิกโยธิน)  

รหัสวิชา ชื่อ หน่วยกิต บรรยาย ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
**** วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 
0117 สมุททานุภาพและประวัติการยุทธ์ทางเรือ 3 3 0 6 
0720 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 2 0 6 0 

รวม 8 6 6 12 
 
7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา ไม่มี 
 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 
 กำหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 ได้รับอนุมัติจากสภาโรงเรียนนายเรือ ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 
 ได้รับอนุมัติจากสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ.2563 

 
9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง 
พลเรือโท สุชา เค่ียมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562 
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10. ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร 
ลำดับที่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail 

1 
นาวาเอก รศ.ดร.ประเสริฐ 
แป้นหยูรัตน์ 

ประธานหลักสูตร/ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
09-2671-8156 prasert.paen@navy.mi.th 

2 
นาวาโท ดร.ธีรพงศ์ โอฬาร
กิจอนันต์ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

09-2752-4949 teerapong.o@navy.mi.th 

3 
นาวาโท พิศณุ คูมีชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
08-0524-6539 pisanu.ku@navy.mi.th 

4 
นาวาโท ผศ.พงศิษฏ์ ทวิช
พงศ์ธร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

09-6059-9499 pongsit.t@navy.mi.th 

5 
นาวาโท ดร.ณัฐวุฒิ สุชาโต อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
06-4890-0409 nutthawut.suchato@navy.mi.th 

 

ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศึกษา 
 

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1. มีคุณสมบัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเห็นสมควรให้เข้าศึกษา 
2. สำเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

ชั้นปีที ่ จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีท่ี 1 50 50 50 50 50 50 
ช้ันปีท่ี 2 - 50 50 50 50 50 
ช้ันปีท่ี 3 - - 50 50 50 50 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 50 50 50 
ช้ันปีท่ี 5 - - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 250 250 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - - 50 50 
 
3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทําหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 

วิชาชีพ สังคม ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความยุติธรรม 
 2. มีความรู้ในศาสตร์ด้านวิศกรรมไฟฟ้า ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีในกองทัพเรือ และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
 3. คิดเป็น ทําเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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 4. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทํางานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการทํางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน 

 5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 6. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเรือ นายยามเรือเดิน 
ต้นหน ผู้บังคับหมวด ผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธและนายทหารไฟฟ้าอาวุธ ตลอดจนมีความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ
ทหารเรืออย่างเพียงพอ พร้อมท่ีจะศึกษาต่อในวิชาชีพทหารเรือช้ันสูงต่อไป 
 7. มีความเป็นผู้นำทางทหาร มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความกล้าหาญ 
อดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี สามารถบังคับบัญชาหน่วยของตนให้ปฏิบัติตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายได้ 
 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. ช้ันปีท่ี 1 
มีความรู ้พ ื ้นฐานทางว ิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื ่อเตรียมพร้อมสู ่การเรียนด้าน

วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ สามารถหาท่ีเรือโดยใช้จุดสังเกตบนบกและชายฝ่ัง
ได้อย่างถูกต้องและทำหน้าท่ีทางด้านการเรือ เดินเรือ และการกลได้ พร้อมท้ังมีความรู้พื้นฐานในวิชาทหาร 

2. ช้ันปีท่ี 2 
มีความรู้และความเข้าใจในการค้นคว้าในพื้นฐานของวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเข้าใจใน

ทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อการเรียนรู้วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า มีการเริ่มทดสอบ ทดลอง รายวิชาพื้นฐานท่ี
สัมพันธ์กันกับรายวิชาทางไฟฟ้า และสามารถวางแผนการเดินเรือ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กำหนดตำบลท่ี
เรือ และใช้ข้อมูลจากเครื่องมือเดินเรือต่าง ๆ ให้สามารถเดินเรือด้วยความปลอดภัย พร้อมทั้งมีความรู้พื้นฐาน
ทางทหารด้านศูนย์ยุทธการในเรือและการส่ือสารทางเรือ  

3. ช้ันปีท่ี 3 
มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติทางไฟฟ้าส่ือสาร สามารถประเมินความถูกต้องของการหาตำบล

ท่ีเรือด้วยวิธีต่าง ๆ และมีความสามารถเป็นผู้นำเรือ รวมทั้งมีความสามารถทางทหารด้านการใช้อาวุธปืนเล็กยาว 
และการส่งทางอากาศนาวิกโยธิน  

4. ช้ันปีท่ี 4 
พรรคนาวิน มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติทางไฟฟ้าสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น  ฝึกคิดวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ ในทุก ๆ รายวิชาเพื่อเตรียมตัวคิดหัวข้อ ในการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า มีทักษะในการ
ใช้เครื่องมือส่ือสารและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  และสามารถกำหนดท่ีเรือด้วยวิธีดาราศาสตร์ เป็น
ผู้สอนและประเมินด้านการปืน และการเรือและเดินเรือ และมีความสามารถทางทหารด้านการดำน้ำด้วย
เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิด  

พรรคนาวิกโยธิน ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติทางไฟฟ้าส่ือสารในระดับท่ีสูงขึ้น  ฝึกคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ในทุก ๆ รายวิชาเพื่อเตรียมตัวคิดหัวข้อ ในการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า มีทักษะในการ
ใช้เครื่องมือส่ือสารและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  และมีความรู้ความเข้าใจในยุทธวิธีทหารนาวิกโยธิน 
และการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก เป็นผู้สอนและประเมินด้านการอาวุธประจำกาย และการฝึกบุคคลท่า
มือเปล่า รวมทั้งมีความสามารถทางทหาร ด้านการดำน้ำด้วยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิด  

พรรคกลิน (ไฟฟ้า) มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติทางไฟฟ้าสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น  ฝึกคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ในทุก ๆ รายวิชาเพื่อเตรียมตัวคิดหัวข้อ ในการนำเสนอโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า มี
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ทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
อำนวยการรบ ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเสียงใต้น้ำ รวมทั้งมีความสามารถทางทหาร ด้านการดำ
น้ำด้วยเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำแบบวงจรเปิด  

5. ช้ันปีท่ี 5 
  พรรคนาวิน สามารถจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด 
และสามารถปฏิบัติหน้าท่ี นายยามเรือเดิน ต้นหน และผู้ควบคุมเรือได้และเข้าใจหลักยุทธวิธีเบื้องต้นของการรบ
ทางเรือ  

พรรคนาวิกโยธิน สามารถจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อบูรณาการความรู้ที ่เรียนมา
ท้ังหมด และสามารถปฏิบัติหน้าท่ี ในระดับผู้บังคับหมวดของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  

พรรคกลิน (ไฟฟ้า) สามารถจัดทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อบูรณาการความรู้ที่เรียนมา
ท้ังหมด และสามารถปฏิบัติหน้าท่ี นายทหารไฟฟ้าอาวุธหรือผู้ช่วยนายทหารไฟฟ้าอาวุธในเรือได้  
 

ส่วนที่ 3 คณาจารย์ 
 
1. ประธานหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่อประธานหลักสูตร 

ช่ือ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

นาวาเอก รศ.ดร.
ประเสริฐ แป้นหยูรัตน์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (Electrical Engineering) University of 
Missouri-Rolla, USA 
- M.S. (Electrical Engineering) University of 
New Haven, USA 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

ค.ศ.2006 
 
ค.ศ.2001 

 
พ.ศ.2537 

16 

 
2. อาจารย์ประจำผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางที่ 1: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แขนงไฟฟ้าสื่อสาร 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

1 นาวาเอก รศ.ดร.
ประเสริฐ แป้นหยู
รัตน์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Missouri-Rolla, USA 
- M.S. (Electrical Engineering) 
University of New Haven, USA 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 

ค.ศ.2006 
 
ค.ศ.2001 

 
พ.ศ.2537 

16 

2 นาวาโท ดร.ธีรพงศ์ 
โอฬารกิจอนันต์ 

อาจารย์ - Ph.D. (Electrical Engineering) New 
York University, USA 
- M.S. (Electrical Engineering) New York 
University, USA 
- B.S. (Electrical Engineering) University 
of Wisconsin-Platteville, USA 

ค.ศ.2016 
 
ค.ศ.2011 

 
ค.ศ.2004 

4 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

3 นาวาโท พิศณุ คูมีชัย อาจารย์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
- วศ.ม. (วิศวกรรมป้องกันประเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ 

พ.ศ.2563 
 
พ.ศ.2557 

 
พ.ศ.2547 

4 

4 นาวาโท ผศ.พงศิษฏ์ 
ทวิชพงศ์ธร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- M.S. (Electrical Engineering) 
University of Illinois at Chicago, USA 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ  

ค.ศ.2011 
 

พ.ศ.2548 

6 

5 นาวาโท ดร.ณัฐวุฒิ 
สุชาโต 

อาจารย์ - Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Nottingham, UK 
- M.S. (Electrical Engineering) 
University of Nottingham, UK 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) โรงเรียน
นายเรือ 

ค.ศ.2019 
 

ค.ศ.2014 
 

พ.ศ.2548 

2 

 

3. อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

1. นาวาเอก ผศ.ไพรัช 
ทัตตะทองคำ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ 

พ.ศ.2547 
 

พ.ศ.2541 
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2. นาวาเอก รศ.ดร. 
ประเสริฐ แป้นหยู
รัตน์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

- Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Missouri-Rolla, USA 
- M.S. (Electrical Engineering) 
University of New Haven, USA 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ 

ค.ศ.2006 
 
 

ค.ศ.2001 
 

พ.ศ.2537 

16 

3. นาวาโท ดร.ธีรพงศ์ 
โอฬารกิจอนันต์ 

อาจารย์ - Ph.D. (Electrical Engineering) New 
York University, USA 
- M.S. (Electrical Engineering) New 
York University, USA 
- B.S. (Electrical Engineering) 
University of Wisconsin-Platteville, 
USA 

ค.ศ.2016 
 

ค.ศ.2011 
 

ค.ศ.2004 

4 

4. นาวาโท พิศณุ คูมีชัย อาจารย์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
- วศ.ม. (วิศวกรรมป้องกันประเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ 

พ.ศ.2563 
 
พ.ศ.2557 

 
 

พ.ศ.2547 

4 
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ลำดับ ช่ือ-สกุล 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ปีที่สำเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์
สอน (ปี) 

5. นาวาโท ผศ.พงศิษฏ์ 
ทวิชพงศ์ธร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- M.S. (Electrical Engineering) 
University of Illinois at Chicago, USA 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ  

ค.ศ.2011 
 

พ.ศ.2548 

6 

6. นาวาโท ดร.ณัฐวุฒิ 
สุชาโต 

อาจารย์ - Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Nottingham, UK 
- M.S. (Electrical Engineering) 
University of Nottingham, UK 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลเรือ) โรงเรียน
นายเรือ 

ค.ศ.2019 
 

ค.ศ.2014 
 

พ.ศ.2548 

2 

 
4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ 

ตารางแสดงรายชื่อผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ 
ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

1. นาวาตรี สุเทพ สุนสุข ประจำห้องปฏิบัติการ นักเรียนจ่าทหารเรือ 
2. นาวาตรี ทรงศักด์ิ เล็กคำ ประจำห้องปฏิบัติการ วทบ.ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
3. เรือโท สมคิด สว่างชาติ ประจำห้องปฏิบัติการ นักเรียนจ่าทหารเรือ 
4. พันจ่าเอก นัทธพล ประสมศร ี เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ นักเรียนจ่าทหารเรือ 
5. พันจ่าเอก วิสิทธ์ิ ศรศักดา เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ นักเรียนจ่าทหารเรือ 
6. พันจ่าเอก สมชาย แดงสม เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ ปวช.ช่างไฟฟ้ากำลัง 
7. พันจ่าเอก สุพจน์ ประณิธานมงคล เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ นักเรียนจ่าทหารเรือ 

 
5. อัตราส่วนระหว่างอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 

ตารางแสดงอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา ณ ปีการศึกษา 2563 
 ตารางที่ 1: จำนวนนักเรียนนายเรือ 

จำนวนนักเรียนนายเรือ หลักสูตร 5 ปี 
ช้ันปีท่ี 1 93 
ช้ันปีท่ี 2 50 
ช้ันปีท่ี 3 50 
ช้ันปีท่ี 4 50 
ช้ันปีท่ี 5 50 

รวมนักเรียนนายเรือ (ชั้นปีที่ 2-5) 200 
 
 ตารางที่ 2: อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 
 

จำนวนอาจารย์ประจำ จำนวนนักเรียนนายเรือ 
11 200 

อัตราส่วน 1:18.18 
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6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะเวลา 5 ปี 
 6.1 แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 
  6.1.1 แผนพัฒนาหลักสูตรกองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ 
 

รายการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. จัดทำแผนการจัดทำ
หลักสูตร P 

              

A X X         X X   

2. จัดทำแผนพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา 

P               

A   X  X  X  X  X  X  

 หมายเหตุ : P = PLAN, A = ACTION 
 
  6.1.2 แผนการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพทักษะความรู้ชำนาญและประสบการณ์ 
   

หลักสูตร 

ความจำเป็นในการจัดส่ง
เพื่อสนับสนุนแผน
ยุทธศาสตร์ ทร. 

ตอบสนองแนวความคิดการ
พัฒนากำลังพล (ด้าน) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

1. ประชุมใหญ่สภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อหารือแลกเปล่ียน
วิทยาการประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันที่มี
การเรียนการสอนในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ 

เพื่อพัฒนากำลังพลตาม
แนวทางรับราชการ/สาย
วิทยาการ/ขีดสมรรถนะ 

ทุกปี 

2. การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า 
(Electrical Engineering 
Conference: EECON) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของครู-
อาจารย์ โดยการแลกเปล่ียน
ความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

เพื่อพัฒนากำลังพลตาม
แนวทางรับราชการ/สายวิทย
การ/ขีดสมรรถนะ 

ทุกปี 

3. หลักสูตรเสนาธิการ
ทหารเรือ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ การสงครามทาง
เรือและงานเสนาธิการกิจให้
มีความสามารถทำหน้าท่ี
ผู้บังคับบัญชาระดับหมวด
เรือหรือฝ่ายเสนาธิการของ
หน่วยระดับกองทัพได้ 

เพื่อพัฒนากำลังพลตาม
แนวทางรับราชการ/สายวิทย
การ/ขีดสมรรถนะ 

ทุกปี 
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4. หลักสูตรวิทยาลัยการ
ทัพเรือ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถด้าน
ยุทธศาสตร์การบริหารงาน
และวิชาอื่น ๆ เพื่อให้
สามารถทำหน้าท่ีเป็น
ผู้บังคับบัญชาในระดับผู้
บังคับกองเรือหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือเป็นฝ่าย
อำนวยการช้ันสูงใน
กองทัพเรือ 

เพื่อพัฒนากำลังพลตาม
แนวทางรับราชการ/สายวิทย
การ/ขีดสมรรถนะ 

ทุกปี 

 
6.2 แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 

 
การผลิตกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร เพื่อรองรับภารกิจของ กววศ. 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนทุนจำแนกตามปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ปริญญาโท – สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ต่างประเทศ 
1 ทุน 

ในประเทศ 
1 ทุน 

ต่างประเทศ 
1 ทุน 

ในประเทศ 
1 ทุน 

- 

ปริญญาเอก – สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
ต่างประเทศ 

1 ทุน 
- - 

ต่างประเทศ 
1 ทุน 

 
6.3 แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
 

เพื่อเพิ่มพนูความรู้และศักยภาพของอาจารย์ กววศ. ฯ  
ระดับการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 

จำนวนทุนจำแนกตามปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ปริญญาเอก – สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 
ต่างประเทศ 

1 ทุน 
- - 

ต่างประเทศ 
1 ทุน 

 
6.4 แผนพัฒนาด้านการปรับตำแหน่งทางวิชาการ 
 - ทุกปี 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้ 
 
1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
แขนงไฟฟ้าสือ่สาร 
โรงเรียนนายเรือ 

 

องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
1. องค์ความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 
- ฟิสิกส์บนพ้ืนฐานของแคลคูลัส 

 
 
- เวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การ
เคลื่อนที่และการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ แรง
และโมเมนตัม งานและพลังงาน การ
เคลื ่อนที่แบบสั่น แกว่ง ระบบอนุภาค 
พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์
เชิงสัมพัทธภาพ กลศาสตร์ของไหล วัสดุ
ศาสตร์ ก๊าซอุดมคติ คุณสมบัติเชิงความ
ร้อนของสสาร เทอร์โมไดนามิกส์ ความ
โน้มถ่วง 
 
- ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็ก-
ไฟฟ้าสารแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำและ
ความจ ุ ไฟฟ ้ า  ไฟฟ ้ า ก ร ะแสสลั บ 
อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส ์ เ บ ื ้ อ ง ต ้ น  ค ลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า แสงทัศนศาสตร์กายภาพ 
ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

 
 
- 0401 ฟิสิกส์ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 0403 ฟิสิกส์ 2 
 
 
 

 
 

3 นก. / 3 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 นก. / 3 ชม. 
 

- เคมี - การเปลี่ยนแปลงของอะตอม โมเลกุล 
ไอออน ความส ัมพ ันธ ์ ของมวลใน
ปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาของสารละลาย 
แรงระหว่างโมเลกุล ของแข็ง ของเหลว 
แก๊ส สมบัติทางกายภาพของสารละลาย 
เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น พันธะเคมี สมดุล
เคมี จลน์ศาสตร์เคมี สมดุล กรด – เบส 
ไฟฟ้าเคมี เคมีอินทรีย์ โลหะวิทยาและ
เคมีของโลหะ เคมีประยุกต์กับวิชาชีพ
ทหารเรือ (เคมีที่ใช้ในสงคราม เคมีวัตถุ
ระเบิด เคมีสิ ่งแวดล้อม เชื ้อเพลิงและ
หล่อลื่น วัสดุเคลือบผิว) 

- 0405 เคมีทั่วไป 3 นก. / 3 ชม. 
 

- คณิตศาสตร์เชิงวิศวกรรม - อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์อินทิกรัลและผล
การแปลงฟูเรียร์จำนวนเชิงซ้อน ราก
ของจำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปร

- 0308 คณิตศาสตร์
วิศวกรรม 
 

3 นก. / 3 ชม. 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
เซิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูล
ฐานของตัวแปรเชิงซ้อน สมการของโคชี
ร ีม ันน์ เวกเตอร์สามมิติ เส ้น ระนาบ 
และผิวในสามมิติ การวิเคราะห์เวกเตอร์ 
ฟังก ์ช ันค ่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และ
การประยุกต์ สมการอิงตัวแปรเสริม 
สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์ เกร
เดียนท ์ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัล
ตามเส้นและอินทิกร ัลตามผิว สนาม
อนุรักษ์ ทฤษฎีของกรีน เกาส์และสโต๊ค 
 
- พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ 
การหาอนุพันธ์โดยปริยายอนุพันธ์อันดับ
สูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ผลต่างเชิง
อนุพันธ์และการประยุกต์ รูปแบบยังไม่
กำหนด กฎของโลปิตาล การอินทิเกรท 
อินทิกร ัลจำกัดเขตและการประยุกต์  
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การอินทิเกรทเชิง
ตัวเลข แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของ
สองต ัวแปรและหลายต ัวแปร  การ
ประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
 
- เทคนิคการอินทิเกรท การอินทิเกรท
สองชั้นและสามชั้น การประยุกต์ พิกัด
เชิงขั ้ว กราฟในระบบพิกัดเชิงขั ้วและ
การประยุกต์ ลำดับและอนุกรมอนันต์ 
การทดสอบการลู่เข้าของอนุกรมอนันต์ 
อนุกรมกำลัง การกระจายฟังก์ชันในรูป
ของอนุกรมกำลัง พีชคณิตเชิงเส้น การ
แก้ระบบสมการเชิงเส้น 
 
- เร ื ่องทั ่วไปของสมการเชิงอนุพ ันธ์  
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง 
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงที่มี
สัมประสิทธิ ์เป็นค่าคงที่ ตัวดำเนินการ
เชิงอนุพันธ์ผกผัน การแปลงลาปลาซ 
การแปลงลาปลาซผกผัน การแปลงลา
ปลาซของอนุพันธ์และอินทิกรัล ฟังก์ชัน
ขั้นบันไดหนึ่งหน่วย การหาผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้การแปลงลา
ปลาซ คุณสมบัติของการแปลงลาปลาซ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 0301 แคลคูลัส 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 0302 แคลคูลัส 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 0303 แคลคูลัส 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 นก. / 3 ชม. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 นก. / 3 ชม. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 นก. / 3 ชม. 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
และการแปลงลาปลาซผกผัน การหาผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยอนุกรม 

2. องค์ความรู้พื้นฐานทาง
วิศวกรรม 
- ความเข้าใจและความสามารถใน
การถอดความหมายจากแบบทาง
วิศวกรรม 

 
 
- แนะนำวิธีการใช้เครื ่องมือ วัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การเขียน
รูปทรงทางเรขาคณิตและ การประยุกต์
เพื่อใช้กับงานเขียนแบบ ระนาบอ้างอิง 
จุด เส้นและระนาบขั้นพื้นฐาน การหา
ขนาดจริงของเส้นและระนาบหลักการ
มองภาพของวัตถุ ชนิดของภาพฉาย การ
ร่างภาพและการเขียนภาพฉาย หลักการ
เขียนภาพช่วย ภาพภาคตัด การกำหนด
ขนาด ความหยาบละเอียดของผิวงาน 
งานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื ่อน 
การตัดกันของเส้นระนาบและการเขียน
ภาพแผ่นคลี่  เกลียว ตัวจับยึดที ่เป็น
เกลียว สปริง เฟืองและลูกเบี ้ยว งาน
เขียนแบบ ทางกล งานเขียนแบบงาน
เชื่อม งานเขียนแบบท่อ งานเขียนแบบ
ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียน
แบบสั่งงาน 

 
 
- 0814 เขียนแบบ
วิศวกรรม 

 
 

 3 นก. / 3 ชม. 
 

- วัสดุวิศวกรรม - วัสดุวิศวกรรมต่างๆ การเลือกวัสดุ 
ค ุณสมบ ั ต ิ ขอ งว ั ส ด ุ  ก า รทดสอบ
คุณสมบัติทางกล โครงสร้างของวัสดุ
ระบบผลึกของโลหะ อันยรูป แผนภาพ
สมด ุล แผนภาพสมด ุลของเหล ็ก –
คาร์บอน เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน
ธรรมดา กรรมวิธีทางความร้อนของ
เหล็กกล้า เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้า
แมงกานีสสูง เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กกล้า
เครื่องมือ เหล็กหล่อ การชุบผิวแข็ง การ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบคงรูป ทองแดง 
อลูมิเนียม นิเกิล กรรมวิธีการผลิตโลหะ
สำเร็จรูป การกัดกร่อน ศึกษาเกี่ยวกับ
ความส ัมพ ันธ ์  ระหว ่าง  โครงสร ้าง 
คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และ การ
ประยุกต ์ใช ้งาน ว ัสด ุทางวิศวกรรม
ประเภทต่างๆ เช่น วัสดุเชิงประกอบ 
(Composite Materials) พลาสติก เซรา
มิก ยางมะตอย ไม้ และคอนกรีต เป็น
ต้น 
 

- 0818 วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 นก. / 3 ชม. 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
- คุณสมบัติสารกึ่งตัวนำ 
 
 
- คุณสมบัติการนำไฟฟ้า คุณสมบัติของ
โพลาไรเซช ัน ค ่า permittivity และ 
permeability ของวัสดุ 

- 0705 อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม  
 
- 0708 วิศวกรรม
แม่เหล็กไฟฟ้า 

1 นก. / 1 ชม. 
 
 

1 นก. / 1 ชม. 

- พ้ืนฐานกลศาสตร์ - แรงและโมเมนต์ ระบบแรงลัพธ์ สมดุล
แรง สถิตยศาสตร์ของไหล จุดศูนย์กลาง
ความถ่วง จุดเซนต์ทรอยด์ โมเมนต์ออฟ
อินเนอร์เชีย จลนศาสตร์ของอนุภาค 
การเคลื่อนที่สัมบูรณ์ และสัมพันธ์ของ
วัตถุแกร่ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของ
นิวตัน 

- 0812 กลศาสตร์
วิศวกรรม 

3 นก. / 3 ชม. 

- ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า - อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์
แบบโหนดและเมช ทฤษฎีของวงจร 
ความต้านทาน ความเหนี่ยวนำ ความจุ
ประจุ วงจรอันดับที่หน่ึงและวงจรอันดับ
ท ี ่ ส อ ง  แผนภาพ เฟส เซอร ์  ว ง จ ร
กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้าสาม
เฟส 

- 0701 การวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้า 

3 นก. / 3 ชม. 

- สัญญาณและระบบ -  แบบจำลองทางคณ ิตศาตร ์ ขอ ง
สัญญาณและระบบ คุณสมบัติของระบบ 
วิธีทางเวลาและความถี ่สำหรับจำลอง
และวิเคราะห์สัญญาณและระบบ ระบบ
ในรูปแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง ระบบ
แบบเชิงเส้นไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา การ
วิเคราะห์เสถียรภาพและผลตอบสนอง
ทางความถ่ีของระบบ การแปลงลาปลาซ
และการประยุกต ์ใช ้  แผนภาพโบเด 
อนุกรมฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์และการ
ประยุกต์ใช้ การแปลงแบบแซดและการ
ประยุกต ์ การส ุ ่มส ัญญาณ ตัวกรอง
ดิจ ิท ัล เทคนิคสม ัยใหม ่สำหร ับการ
วิเคราะห์สัญญาณและระบบ 

- 0722 สัญญาณและ
ระบบ 

3 นก. / 3 ชม. 

- สนามแม่เหล็กไฟฟ้า - สนามไฟฟ้าสถิต ตัวนำและไดอิเล็ก
ตริก การเก็บประจุ การพาและการ
นำกระแส ความต้านทาน สนามแม่เหล็ก
สถิตย์ วัสดุแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ 
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที ่แปรตามเวลา 
สมการของแมกซ์เวลล์ 

- 0708 วิศวกรรม
แม่เหล็กไฟฟ้า 

2 นก. / 2 ชม. 

- อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
แบบแอนะล็อกและดิจิทัล 

- ระบบจำนวน รหัส พีชคณิตบูลีน โลจิก
เกต การออกแบบวงจรลอจิกแบบคอม
ไบเนชั่นนอลและแบบซีเควนเชียล วงจร

- 0703 การออกแบบ
วงจรดิจิทัลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

3 นก. / 3 ชม. 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
ซิงโครนัส พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์
และการนำไปใช้งาน 
 
- อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะทาง
กระแส -แรงด ัน  และความถ ี ่  การ
วิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การ
ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ อ อ ก แ บ บ ว ง จ ร
ทรานซิสเตอร์แบบ BJT MOS CMOS 
และ  BiCMOS ออปแอมป ์ แล ะการ
ประยุกต์ใช้งาน โมดูลแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

 
 
 
- 0705 อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรม  
 
 
 
 
 

 
 
 

2 นก. / 2 ชม. 

- การแปลงรูปพลังงานไฟฟ้า
เชิงกล 

- วงจรแม่เหล็ก หลักการของการแปลง
ผันพลังงานไฟฟ้าเชิงกล พลังงานและ
พลังงานร่วมในวงจรแม่เหล็ก หม้อแปลง
ไฟฟ้า หม้อแปลงเฟสเดียวและสามเฟส 
หลักการของเครื ่องจักรกลไฟฟ้าหมุน 
เ ค ร ื ่ อ ง จ ั ก ร กล ไฟฟ ้ าก ร ะ แส ต ร ง 
โ ค ร ง ส ร ้ า ง เ ค ร ื ่ อ ง จ ั ก ร ก ล ไ ฟ ฟ้ า
กระแสสลับ เคร ื ่องจักรกลซิงโครนัส 
เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฟสเดียว
และสามเฟส ระบบป้องกันเครื่องจักรกล
ไฟฟ้า 

- 0735 เครื่องกล
ไฟฟ้า 

3 นก. / 3 ชม. 

- การวัดและเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า 

- หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า 
การจำแนกประภทและลักษณะเฉพาะ
ของเครื ่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด 
ก า ร ว ั ด ก ร ะ แส แล ะ แ ร ง ด ั น แ บ บ
กระแสตรงและกระแสสล ับโดยใช้
เครื ่องมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบ
ดิจิทัล การวัดกำลังไฟฟ้า ตัวประกอบ
กำลัง และพลังงานไฟฟ้า การวัดค่า
ความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำของ
ตัวเหนี่ยวนำและ ค่าความจุของตัวเก็บ
ประจ ุ  การว ัดค ่าความถ ี ่และคาบ/
ช ่ ว ง เ ว ล า  ส ั ญ ญ า ณ ร บ ก ว น 
ทรานสดิวเซอร์ การปรับเทียบ 

- 0711 การวัดและ
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

3 นก. / 3 ชม. 

- ระบบควบคุม - แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ 
ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจำลองระบบของ
ใน โด เมน เ วล าและโ ด เมนความ ถ่ี  
แบบจำลองพลวัตและการตอบสนองเชิง
พลวัตของระบบ ระบบอันดับที่หน่ึงและ
อันดับที ่สอง ระบบควบคุมแบบวงเปิด
และแบบวงป ิด ระบบควบค ุมแบบ
ป้อนกลับและความไว ชนิดของการ
ควบคุมแบบป้อนกลับ หลักการและ

- 0712 ระบบควบคุม 3 นก. / 3 ชม. 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
เงื่อนไขของเสถียรภาพในระบบ วิธีของ
การทดสอบเสถียรภาพ 

- การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - แนวค ิ ดของ ร ะบบคอมพ ิ ว เตอร์  
องค ์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ทำงานของฮาร์ดแวร ์และซอฟต์แวร์ 
ภาษาของการเขียนโปรแกรมในปจัจุบัน 
การฝึกเขียนโปรแกรม 

- 0304 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3 นก. / 3 ชม. 

- เทคโนโลยีการสื่อสาร - การกล่าวนำเบื ้องต้นของการสื ่อสาร
ข้อมูลและโครงข่าย สถาปัตยกรรมของ
โครงข่ายแบบเลเยอร์ โปรโตคอลแบบ
จุด-ต่อ-จุด และการเชื่อมโยง รูปแบบ
การหน่วงส ัญญาณในโครงข่ายการ
ส ื ่ อ ส า ร ข ้ อ ม ู ล  โ ป ร โ ตค อ ล แบ บ 
medium-access control การควบคุม
การไหลของข้อมูล การควบคุมความ
ผิดพลาดในการส่งข้อมูล โครงข่ายแบบ 
LAN โครงข ่ายแบบสว ิตช ิ ง  การหา
เส ้นทาง ในโครงข ่ ายข ้ อม ู ล ค ว าม
ปลอดภัยของโครงข่าย โครงข่ายแบบ
คลาวด ์  สถาป ัตยกรรมและระบบ 
มาตรฐานด้านโครงข่าย 
 
- องค์ประกอบ โครงสร้าง การจัดการ
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และการตัดสินใจในองค์กร การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากร
ข้อม ูล การจ ัดการระบบฐานข ้อมูล
อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ การออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

- 0714 การสื่อสาร
ข้อมูลและโครงข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 0739 สารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 

2 นก. / 2 ชม. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 นก. / 1 ชม. 

3. องค์ความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรม งานไฟฟา้สื่อสาร 
- ระบบสื่อสารมสีายและไร้สาย 

 
 
- แบบจำลองการสื ่อสารแบบใช้สาย/
เคเบิล และแบบไร้สายหรือสัญญาณวิทยุ 
กล่าวนำเบื้องต้นของสัญญาณและระบบ 
ส เ ป ค ต ร ั ม ของส ัญ ญ า ณและการ
ประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์และฟูเร ียร์
ทรานสฟอร์ม การมอดูเลตสัญญาณแบบ
อนาลอก :  AM DSB SSB FM NBFM 
และ PM สัญญาณรบกวนในการสื่อสาร
แบบอนาลอก การมอดูเลตสัญญาณ
แบบ ไบนารี ่ เบสแบนด์ ทฤษฎีการสุ่ม
ของ ไนควิสต์ และ ควอนไตเซชั่น การ
มอดูเลตสัญญาณอนาลอกแบบพ ัลส์ 

 
 
- 0709 หลักการ
ระบบสื่อสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

3 นก. / 3 ชม. 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
PCM และ DM เทคนิคการมัลติเพล็กซิ่ง 
กล ่าวนำเบ ื ้องต ้นของสายส ่ง  การ
แพร่กระจายคลื่นวิทยุ ส ่วนประกอบ
ไมโครเวฟและการสื ่อสาร การสื ่อสาร
ดาวเทียมและการสื่อสารทางแสง 
 
-  ท บ ท ว น ค ว า ม น ่ า จ ะ เ ป ็ น แ ล ะ
กระบวนการส ุ ่ ม  ปร ิภ ู ม ิ ส ัญญาณ 
ช ่วงกว ้างความถี ่  ไนควิสท ี ่ต ่ำท ี ่สุด             
การตรวจจับสัญญาณ AWGN เทคนิค
การมอดูเลตสัญญาณแบบดิจิทัล ซิกมา
เดลต้า การวิเคราะห์สมรรถนะ การ
ซิงโครไนซ์เซชั ่น อิคลอไรเซชัน การ
กล ่าวนำเบ ื ้องต ้นทฤษฎีข ้อม ูล การ
เข ้ารห ัสแหล ่งกำเน ิด การเข ้ารหัส
ช่องสัญญาณ ระบบหลายช่องสัญญาณ
และหลายพาหะ เทคนิคเทคนิคสเปรด
สเปกตร ัม ว ิธ ีการม ัลต ิพาธเฟดด้ิง
แชนแนล 

 
 
 
 
 
 
- 0717 การสื่อสาร
ดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3 นก. / 3 ชม. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ระบบรับ-ส่งสัญญาณความถ่ี
วิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

- การทบทวนสมการแม็กเวลล์  คลื่น
ระนาบ ทฤษฎีสายส่งพื้นฐาน เชื่อมต่อ
และวงจรพื้นฐาน การแปลงโครงข่าย 
สมิทชาร์ท การแมทชิ่งอิมพีแดนซ์ ท่อนำ
คลื่น การวิเคราะห์โครงข่ายไมโครเวฟ 
ความสัมพันธ์ของเมตริกซ์ Y, Z, H, G 
และ S-parameters อ ิมพ ี แดนซ ์กับ
แรงดันและกระแสสมมูล กราฟการไหล
ข อ ง ส ั ญ ญ า ณ  ก า ร ป ร ั บ แ ต่ ง ค่ า 
ไมโครเวฟเรโซเนเตอร์ ตัวแบ่งกำลังงาน
และไดเร็กชันนอลคับเปลอร์ ไมโครเวฟ
ฟิลเตอร์ การเชื่อมโยงไมโครเวฟแบบจุด
ต ่อจ ุด ระบบเรดาห ์  การแพร ่คลื่น
ไมโครเวฟ การวัดไมโครเวฟขั้นพื้นฐาน 
การประยุกต์ใช้งาน 
 
- คำน ิยามและทฤษฎ ีท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง 
แหล่งกำเนิดแบบไอโซทรอปิก กำลังและ
ร ูปแบบสนาม ไดเรกท ิว ิ ต ี ้ และค่า
อัตราขยาย ประสิทธิภาพ การโพราไรเซ
ชัน อิมพีแดนซ์ขาเข้าและแบนด์วิดท์ 
สมการการส่งของฟรีซ การแผ่กระจาย
จากชิ ้นส่วนที่มีกระแส ผลกระทบจาก
ภาคพื้น คุณสมบัติของการแผ่กระจาย

- 0713 วิศวกรรม
ไมโครเวฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 0716 วิศวกรรม
สายอากาศ 
 
 
 
 
 
 

3 นก. / 3 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 นก. / 3 ชม. 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
ข อ ง ส า ย อ า ก า ศ แ บ บ ล ว ด ต ั ว น ำ 
สายอากาศแบบอาร์เรย์ สายอากาศแบบ
ยูดา-ยากิและสายอากาศแบบลอกพีริออ
ด ิก สายอากาศแบบอะเพอร ์ เจอร์  
สายอากาศแบบไมโครสตริพ สายอากาศ
สมัยใหม่สำหรับการใช้งานในปัจจุบัน 
การวัดคุณลักษณะของสายอากาศ 
 
- บทนำเกี ่ยวกับระบบการสื่อสารด้วย
แสง ท่อนำคลื ่นชนิดไดอิเล็กทริกแบบ
ท ร ง ก ร ะ บ อ ก แล ะ เ ง ื ่ อ น ไ ข  ก า ร
แพร่กระจายคลื่น โครงสร้างและชนิด
ของเส้นใยแสง พารามิเตอร์ของเส้นใย
แสง การผลิตเส้นใยแสง ชนิดของเคเบิล
เส้นใยแสง ตัวส่งสัญญาณแสง ตัวรับรับ
สัญญาณแสง การเสื ่อมของสัญญาณ 
การลดทอนและการขยายออกของ
ส ัญญาณในการเชื ่อมโยงเส ้นใยแสง 
อ ุ ปกรณ ์ ทวนส ัญญาณ และ ข ย า ย
สัญญาณแสง การคำนวณลิงค์บัดเจ็ต       
การรวมส ่ งส ัญญาณในระบบก าร
เชื่อมโยงทางแสง พ้ืนฐาน FTTx 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 0718 การสื่อสาร
ทางแสง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 นก. / 2 ชม. 
 
 

- การออกแบบและการทำงาน
ของเครือข่ายโทรคมนาคมและ
สารสนเทศเพ่ือการบริการ 

- การกล่าวนำเบื ้องต้นของการสื ่อสาร
ข้อมูลและโครงข่าย สถาปัตยกรรมของ
โครงข่ายแบบเลเยอร์ โปรโตคอลแบบ
จุด-ต่อ-จุด และการเชื่อมโยง รูปแบบ
การหน่วงส ัญญาณในโครงข่ายการ
ส ื ่ อ ส า ร ข ้ อ ม ู ล  โ ป ร โ ตค อ ล แบ บ 
medium-access control การควบคุม
การไหลของข้อมูล การควบคุมความ
ผิดพลาดในการส่งข้อมูล โครงข่ายแบบ 
LAN โครงข ่ายแบบสว ิตช ิ ง  การหา
เส ้นทาง ในโครงข ่ายข ้อม ู ล  ความ
ปลอดภัยของโครงข่าย โครงข่ายแบบ
คลาวด ์  สถาป ัตยกรรมและระบบ 
มาตรฐานด้านโครงข่าย 
 
- องค์ประกอบ โครงสร้าง การจัดการ
ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และการตัดสินใจในองค์กร การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากร
ข้อม ูล การจ ัดการระบบฐานข ้อมูล

- 0714 การสื่อสาร
ข้อมูลและโครงข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 0739 สารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 
 
 
 
 

1 นก. / 1 ชม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 นก. / 2 ชม. 
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องค์ความรู้ที่สภาวิศวกรกำหนด เน้ือหาวิชาที่เทียบกับองค์ความรู้ ชื่อวิชา 
ภาระ 

(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 
อิเล ็กทรอนิกส ์ การออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
 
- บทนำเกี ่ยวกับระบบการสื่อสารด้วย
แสง ท่อนำคลื ่นชนิดไดอิเล็กทริกแบบ
ท ร ง ก ร ะ บ อ ก แล ะ เ ง ื ่ อ น ไ ข  ก า ร
แพร่กระจายคลื่น โครงสร้างและชนิด
ของเส้นใยแสง พารามิเตอร์ของเส้นใย
แสง การผลิตเส้นใยแสง ชนิดของเคเบิล
เส้นใยแสง ตัวส่งสัญญาณแสง ตัวรับรับ
สัญญาณแสง การเสื ่อมของสัญญาณ 
การลดทอนและการขยายออกของ
ส ัญญาณในการเชื ่อมโยงเส ้นใยแสง 
อ ุ ปกรณ ์ ทวนส ัญญาณ และ ข ย า ย
สัญญาณแสง การคำนวณลิงค์บัดเจ็ต       
การรวมส ่ งส ัญญาณในระบบก าร
เชื่อมโยงทางแสง พ้ืนฐาน FTTx 

 
 
- 0718 การสื่อสาร
ทางแสง 
 

 
 

1 นก. / 1 ชม. 
 

สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 – 2567 
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2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 
ตารางการเทียบองค์ความรู้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
แขนงไฟฟ้าสือ่สาร 
โรงเรียนนายเรือ 

สำหรับผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 – 2567 
สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 

องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
0301 แคลคูลัส 1 1. นาวาโท ผศ.พีระพงษ์ พรมจันทร ์

   วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
   วท.ม. วิทยาการคณนา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์การสอน 20 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
 
2. เรือเอก หญิง ผศ.พิรญาณ์ ทิพากร 
   วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วท.ม. คณิตศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์สอน 6 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0302 แคลคูลัส 2 1. เรือเอก หญิง ผศ.พิรญาณ์ ทิพากร 
   วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
   วท.ม. คณิตศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์สอน 6 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
 
2. เรือตรี หญิง พิมลา ศรีวสุธากุล 
   วท.บ. คณิตศาสตร์ (University of Leeds, UK) 
   วท.ม. คณิตศาสตร์การเงิน 
   (University of Edinburgh, UK) 
   ประสบการณ์สอน 1 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0303 แคลคูลัส 3 1. นาวาโท ผศ.พีระพงษ์ พรมจันทร ์
   วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
   วท.ม. วิทยาการคณนา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์การสอน 20 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
2. นาวาตรี หญิง ผศ.ศศิธร คงอุดมทรัพย์ 
   วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
   วท.ม. คณิตศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์สอน 7 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0308 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1. นาวาโท ผศ.ธนพน ภิรมย์พลัด 
   วท.บ. คณิตศาสตร ์(มหาวิทยาลัยมหิดล)  
   วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
   ประสบการณ์การสอน 11 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0401 ฟิสิกส์ 1 1. นาวาเอก ผศ.วีระ บุญผุด 
   วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
   วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี) 
   ประสบการณ์สอน 12 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
 
2. นาวาเอก ทวี ดีจะมาลา 
   วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
   วท.ม. ฟิสิกส์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์สอน 3 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0403 ฟิสิกส์ 2 1. นาวาเอก ผศ.วีระ บุญผุด 
   วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
   วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี) 
   ประสบการณ์สอน 12 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
 
2. นาวาเอก ทวี ดีจะมาลา 
   วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง) 
   วท.ม. ฟิสิกส์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์สอน 3 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0405 เคมีทั่วไป 1. นาวาตรี อานนท์ เดชะศิริพงษ์ 
   วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   วท.ม. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์สอน 7 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม  
0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1. นาวาโท ผศ.พีระพงษ์ พรมจันทร ์

   วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
   วท.ม. วิทยาการคณนา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์การสอน 20 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0812 กลศาสตร์วิศวกรรม 1. นาวาโท ผศ.ปิจิราวุช เวียงจันดา 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (โรงเรียนนายเรือ) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
   เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) 
   ประสบการณ์การสอน 7 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
 
2. นาวาโท ฤทธิรงค์ อริยธนพล 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (โรงเรียนนายเรือ) 
   M.S. Advanced Mechanical Engineering Science 
   (University of Southampton, UK) 
   Ph.D. Mechanical Engineering (University of  
   Southampton, UK) 
 - ประสบการณ์สอน 2 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0814 เขียนแบบวิศวกรรม 1. นาวาเอก ผศ.วินัย เศรษฐโชตินันท์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
   วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   ประสบการณ์การสอน 18 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0818 วัสดุวิศวกรรม 1. นาวาโท จักรพันธุ์ นิลชาติ 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (โรงเรียนนายเรือ) 
   MS. Metallurgical Engineering 
   (University of Idaho, USA) 
   ประสบการณ์การสอน 3 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0701 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1. นาวาเอก ผศ.จิตติ สัมภัตตะกุล 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงเรียนนายเรือ) 
   M.S. Computer Engineering (The University 
   of Alabama in Huntsville, USA) 
   ประสบการณ์การสอน 8 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
2. นาวาโท พิศณุ คูมีชัย 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงเรียนนายเรือ) 
   วศ.ม. วิศวกรรมป้องกันประเทศ (สถาบันเทคโนโลยีพระ 
   จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  
   วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   ประสบการณ์การสอน 4 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0703 การออกแบบวงจรด ิ จ ิท ั ลและ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1. นาวาเอก ผศ.จิตติ สัมภัตตะกุล 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงเรียนนายเรือ) 
   M.S. Computer Engineering (The University 
   of Alabama in Huntsville, USA) 
   ประสบการณ์การสอน 8 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0705 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1. นาวาเอก ผศ.ไพรัช ทัตตะทองคำ 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงเรียนนายเรือ) 
   วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
   ประสบการณ์การสอน 14 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0708 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 1. นาวาโท ภาณุกร วัฒนจัง 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงเรียนนายเรือ) 
   MSc. Communication and signal processing 
   (Newcastle University, UK) 
   ประสบการณ์การสอน 1 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0711 การวัดและเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 1. นาวาเอก รศ.ดร.ประเสริฐ แป้นหยูรัตน์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์) 
   MS.EE. (University of New Heaven, USA) 
   PhD.EE. (University of Missouri-Rolla, USA) 
   ประสบการณ์การสอน 16 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0712 ระบบควบคุม 1. นาวาโท ดร.ณัฐวุฒิ สุชาโต 
   วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (โรงเรียนนายเรือ) 
   MS.EE. (University of Nottingham, UK) 
   Ph.D.EE. (University of Nottingham, UK) 
   ประสบการณ์การสอน 2 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
0714 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 1. นาวาโท ผศ.พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร 

   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงเรียนนายเรือ) 
   MS.EE. (University of Illinois at Chicago, USA) 
   ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0717 การสื่อสารดิจิทัล 1. นาวาเอก ผศ.ดร.ดนัย ปฏิยุทธ 
   BS.EE. (Royal Naval Engineering College, UK) 
   MS.EE. (Anglia Polytechnic University, UK) 
   Ph.D.EE. (University of Bradford, UK) 
   ประสบการณ์การสอน 10 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0722 สัญญาณและระบบ 1. นาวาเอก ผศ.ดร.ดนัย ปฏิยุทธ 
   BS.EE. (Royal Naval Engineering College, UK) 
   MS.EE. (Anglia Polytechnic University, UK) 
   Ph.D.EE. (University of Bradford, UK) 
   ประสบการณ์การสอน 10 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0735 เคร่ืองกลไฟฟ้า 1. นาวาเอก รศ.ดร.ประเสริฐ แป้นหยูรัตน์ 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์) 
   MS.EE. (University of New Heaven, USA) 
   PhD.EE. (University of Missouri-Rolla, USA) 
   ประสบการณ์การสอน 16 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0739 สารสนเทศเพื่อการบริหาร 1. นาวาโท พิศณุ คูมีชัย 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงเรียนนายเรือ) 
   วศ.ม. วิศวกรรมป้องกันประเทศ (สถาบันเทคโนโลยีพระ 
   จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  
   วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   ประสบการณ์การสอน 4 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม  
0709 หลักการระบบสื่อสาร 1. นาวาโท ผศ.พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร 

   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงเรียนนายเรือ) 
   MS.EE. (University of Illinois at Chicago, USA) 
   ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
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สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผู้สอน 
0713 วิศวกรรมไมโครเวฟ 1. นาวาโท ดร.ธีรพงศ์ โอฬารกิจอนันต์ 

   BS.EE. (University of Wisconsin-Platteville, USA) 
   MS.EE. (New York University, USA) 
   Ph.D.EE. (New York University, USA) 
   ประสบการณ์การสอน 4 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0714 การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย 1. นาวาโท ผศ.พงศิษฏ์ ทวิชพงศ์ธร 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงเรียนนายเรือ) 
   MS.EE. (University of Illinois at Chicago, USA) 
   ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0716 วิศวกรรมสายอากาศ 1. นาวาโท ดร.ธีรพงศ์ โอฬารกิจอนันต์ 
   BS.EE. (University of Wisconsin-Platteville, USA) 
   MS.EE. (New York University, USA) 
   Ph.D.EE. (New York University, USA) 
   ประสบการณ์การสอน 4 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0717 การสื่อสารดิจิทัล 1. นาวาเอก ผศ.ดร.ดนัย ปฏิยุทธ 
   BS.EE. (Royal Naval Engineering College, UK) 
   MS.EE. (Anglia Polytechnic University, UK) 
   Ph.D.EE. (University of Bradford, UK) 
   ประสบการณ์การสอน 10 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0718 การสื่อสารทางแสง 1. นาวาเอก ผศ.ดร.ดนัย ปฏิยุทธ 
   BS.EE. (Royal Naval Engineering College, UK) 
   MS.EE. (Anglia Polytechnic University, UK) 
   Ph.D.EE. (University of Bradford, UK) 
   ประสบการณ์การสอน 10 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 

0739 สารสนเทศเพื่อการบริหาร 1. นาวาโท พิศณุ คูมีชัย 
   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (โรงเรียนนายเรือ) 
   วศ.ม. วิศวกรรมป้องกันประเทศ (สถาบันเทคโนโลยีพระ 
   จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)  
   วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี 
   พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
   ประสบการณ์การสอน 4 ปี 
   ลงช่ือ...................................................................... 
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. ห้องปฏิบัติการ 
 1.1 บัญชีรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง  
  1.1.1 ห้องปฏิบัติการสื่อสาร 
 

 
 
อุปกรณ์ทดลองและเคร่ืองมือวัด 
 
1. บอร์ดทดลอง EMONA Telecoms-Trainer 101 จำนวน 10 ชุด 
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2. OSCILOSCOPE YOKOGAWA AL 310 จำนวน 10 เครื่อง 
 

 
 
3. DIGITAL STORAGE OSCILOSCOPE Keysight รุ่น DSOX2022A จำนวน 10 เครื่อง 
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4. Network-Analyzer Agilent รุ่น E-5016B จำนวน 1 เครื่อง 
 

 
 
5. RF Signal Generator Agilent รุ่น 9310 จำนวน 1 เครื่อง 
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6. Spectrum Analyzer Agilent รุ่น  9000A จำนวน 1 เครื่อง 
  

 
 
7. Digital Storage Oscilloscope Agilent รุ่น DSO-X 3034A จำนวน 1 เครื่อง 
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8. Digital Storage Oscilloscope Agilent รุ่น DSO-X 2002A จำนวน 2 เครื่อง 
 

 
 
9. สายไฟ สำหรับต่อ วงจร 
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หัวข้อการทดลอง 
 
1. การทดลองท่ี 1-1 การใช้ Oscilloscope  
2. การทดลองท่ี 2-1 แนะนำเครื่องส่ือสารโทรคมนาคมด้วยเครื่องฝึก 101 
3. การทดลองท่ี 3-1 Modelling equations 
4. การทดลองท่ี 4-1 Amplitude Modulation (AM) 
5. การทดลองท่ี 5-1 Double Sideband (DSB) modulation 
6. การทดลองท่ี 6-1 Amplitude (AM) demodulation 
7. การทดลองท่ี 7-1 Double Sideband (DSB) demodulation 
8. การทดลองท่ี 8-1 Single Sideband (SSB) demodulation 
9. การทดลองท่ี 9-1 FM modulation 
10. การทดลองท่ี 10-1 FM demodulation 
11. การทดลองท่ี 11-1 Sampling & reconstruction 
12. การทดลองท่ี 12-1 PCM encoding 
13. การทดลองท่ี 13-1 PCM decoding 
14. การทดลองท่ี 14-1 BW limiting and restoring digital signals 
15. การทดลองท่ี 15-1 Amplitude Shift Keying ASK)  
16. การทดลองท่ี 16-1 Frequency Shift Keying (QPSK) 
17. การทดลองท่ี 17-1 Binary Phase Shift Keying (BPEK) 
18. การทดลองท่ี 18-1 Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) 
19. การทดลองท่ี 19-1 Spread Spectrum – DSSS modulation & demodulation 
20. Undersampling in Software Defined Radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 

  1.1.2 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม และวงจรดิจิทัล 
 
 อุปกรณ์ทดลองและเคร่ืองมือวัด 

 
1. Oscilloscope Tektronix TDS2002b จำนวน 10 เครื่อง 
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2. Meter Simpson 260 Series จำนวน 15 เครื่อง 
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3. Multimeter Fluke 117 จำนวน 15 เครื่อง 
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4. Agilent 33210A 10 Mhz Function/Arbitrary Waveform Generator จำนวน 10 เครื่อง 
 

 
 
5. Agilent E3620A 0-25V. 0-1A Dual Output DC Power Supply จำนวน 10 เครื่อง 
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  1.1.2.1 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 
 
1. แผงทดลอง DC CIRCUIT ANALYSIS จำนวน 10 ชุด 
 

 
 

หัวข้อการทดลอง 
 
1. การทดลองท่ี 1 กฎของโอห์มและการนำไปใช้งาน 
2. การทดลองท่ี 2 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม 
3. การทดลองท่ี 3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน 
4. การทดลองท่ี 4 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม 
5. การทดลองท่ี 5 กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
6. การทดลองท่ี 6 วงจรแบ่งแรงดัน 
7. การทดลองท่ี 7 กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ 
8. การทดลองท่ี 8 กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ 
9. การทดลองท่ี 9 ทฤษฎีซุปเปอร์โพซิชัน 
10. การทดลองท่ี 10 ทฤษฎแีรงดันโนด 
11. การทดลองท่ี 11 ทฤษฎีเทวินิน 
12. การทดลองท่ี 12 ทฤษฎีนอร์ตัน 
13. การทดลองท่ี 13 ทฤษฎีการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด 
14. การทดลองท่ี 14 วงจรวิทสโตนบริดส์ 
15. การทดลองท่ี 15 ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
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  1.2.2.2 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 
 
1. แผงทดลองอิเล็กทรอนิกส์ AL-1100B จำนวน 10 ชุด 
 

 
 

หัวข้อการทดลอง 
 
1. การทดลองท่ี 1 ลักษณะสมบัติของไดโอด 
2. การทดลองท่ี 2 ลักษณะสมบัติและการใช้งานซีเนอร์ไดโอด 
3. การทดลองท่ี 3 ไดโอดในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 
4. การทดลองท่ี 4 วงจรเรียงกระแส 1 เฟสครึ่งคล่ืน     
5. การทดลองท่ี 5 วงจรเรียงกระแส 1 เฟสเต็มคล่ืนท่ีใช้หม้อแปลงมีแทป 
6. การทดลองท่ี 6 วงจรเรียงกระแส 1 เฟสเต็มคล่ืนแบบบริดจ์                                                                                                                                                                                                                 
7. การทดลองท่ี 7 วงจรเรียงกระแสเต็มคล่ืนชนิดทวีแรงดัน    
8. การทดลองท่ี 8 ลักษณะของไดโอดเปล่งแสง 
9. การทดลองท่ี 9 ลักษณะสมบัติของทรานซิสเตอร์       
10. การทดลองท่ี10 ลักษณะสมบัติของเฟท   
11. การทดลองท่ี 11 ลักษณะสมบัติของ UJT 
12. การทดลองท่ี 12 ลักษณะสมบัติของ PUT 
13. การทดลองท่ี 13 ลักษณะสมบัติของ SCR 
14. การทดลองท่ี 14 ลักษณะสมบัติของไดแอก 
15. การทดลองท่ี 15 ลักษณะสมบัติของไตรแอก      
16. การทดลองท่ี 16 ลักษณะสมบัติของโฟโตทรานซิสเตอร์ 
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  1.1.2.3 ปฏิบัติการวงจรดิจทัิล 
 
1. ชุดทดลอง ET-BASIC I/O V1.0 จำนวน 10 ชุด 
 

 
 

หัวข้อการทดลอง 
 
1. การทดลองท่ี 1 นอเกต 
2. การทดลองท่ี 2 ออร์เกตและแอนด์เกต 
3. การทดลองท่ี 3 นอร์เกตยูนิเวอแซลเกต 
4. การทดลองท่ี 4 แนนด์เกตยูนิเวอร์แซลเกต 
5. การทดลองท่ี 5 พีชคณิตบูลีน 
6. การทดลองท่ี 6 แผนผังคาร์โน 
7. การทดลองท่ี 7 เอ็กคลูซีฟออร์เกต 
8. การทดลองท่ี 8 วงจรบวกและลบเลขฐานสอง 
9. การทดลองท่ี 9 ฟลิปฟลอป 
10. การทดลองท่ี 10 วงจรนับ 
11. การทดลองท่ี 11 วงจรเข้ารหัส 
12. การทดลองท่ี 12 วงจรถอดรหัส 
13. การทดลองท่ี 13 ชีฟต์รีจิสเตอร์ 
14. การทดลองท่ี 14 มัลติเฟล็กเซอร์และดีมัลติเฟล็กเซอร์ 
15. การทดลองท่ี 15 วงจรเปรียบเทียบ. 
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  1.1.3 ห้องปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟ้า การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟ้า และระบบไฟฟ้ากำลัง 
 
 อุปกรณ์ทดลองและเคร่ืองมือวัด 
 
   1.1.3.1 ปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟ้า 
 

 
1. Electric torque meter MV 1036    

  
2. Synchronous machine MV 1008    

  
3. Power pack MV 1300   
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4. DC machine MV 1006    

 
5. Induction motor MV 1007   

  
6. Induction motor, squirrel cage MV 1009   

  
7. Tachometer generator MV 1025   

  
8. Shunt rheostat MV 1905   
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9. Load resistor MV 1100   

  
10. Starter MV 1012   

  
11. Rotor starter MV 1013   

  
12. Ammeter 12 A MV 1923    

   
13. Ammeter 1 A MV 1922    
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14. Ammeter 20 A MV 1924    

 
15. Voltmeter 300 V MV 1926   

  
16. Wattmeter 1 A 240 V MV 1927    

 
17. Current transformer 10/1 A MV 1931  

  
18. Switch MV 1500   
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19. Reversing starter MV 1502 

    
20. Star/delta switch MV 1503   

    
21. Terminal board with short-circuit buttons MV 1417 

 
22. Synchronizing device MV 1903   

  
23. Power factor meter 5 A MV 1929 
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24. Wattmeter, single-phase 240 V 5 A MV 1928 

    
25. สายต่อ   

  
 
 

หัวข้อการทดลอง 
 
1. การทดลองท่ี 1 Introduction  
2. การทดลองท่ี 2 DC Generators        
3. การทดลองท่ี 3 DC Motor      
4. การทดลองท่ี 4 Synchronous Generators          
5. การทดลองท่ี 5 Synchronous Motor 
6. การทดลองท่ี 6 Slip-Ring Induction Motor I 
7. การทดลองท่ี 7 Slip-Ring Induction Motor II 
8. การทดลองท่ี 8 Resistance Measurement 
9. การทดลองท่ี 9 Squirrel Cage Induction Motor I  
10. การทดลองท่ี 10 Squirrel Cage Induction Motor II  
11. การทดลองท่ี 11 Squirrel Cage Induction Motor III  
12. การทดลองท่ี 12 Squirrel Cage Induction Motor IV  
13. การทดลองท่ี 13 Squirrel Cage Induction Motor V 
14. การทดลองท่ี 14 Retardation Measurement 
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  1.1.3.2 ปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ด้วยแมคเนติค คอนแทคเตอร์ 
 
 อุปกรณ์และชุดทดลอง 
 

1. โต๊ะทดลอง  

 
2. POWER SUPPLY  

 
3. MAIN CONTACTOR  

 

4. AUXILARY CONTACTOR 3NO 3NC 
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5. THERMAL OVERLOAD RELAY 3 ขัว้ 

 
6. PILOT LAMP RED  

 
7. PILOT LAMP YELLOW  

 
8. PILOT LAMP BLUE  

 
9. PILOT LAMP GREEN  
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10. PILOT LAMP YELLOW  

 
11. TIME DELAY RELAY ชนิด ON DELAY  

 
12. TIME DELAY RELAY ชนิด ON DELAY 

  
13. LIMIT SWITCH  

 
14. PUSH BUTTON SWITCH  
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15. SELECTOR SWITCH  

 
16. AC VOLTMETER  

 
17. AC AMMETER  

 
18. MINITURE CIRCUIT BREAKER 

 
19. MINITURE CIRCUIT BREAKER 
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20. สัญญาณเสียง 

 
21. มอเตอร์ 3 เฟส 1/2 HP 

 
 
22. มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 1/2 HP 

 
23. สายทดลอง 100 ซม. 

 
24. สายทดลอง 50 ซม. 
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หัวข้อการทดลอง 
 
1. การทดลองท่ี 1 การตรวจสอบสวิทช์ควบคุมต่างๆ        
2. การทดลองท่ี 2 การตรวจสอบแมคเนติก คอนแทคเตอร์ 
3. การทดลองท่ี 3 การตรวจสอบ Electronic Time          
4. การทดลองท่ี 4 การตรวจสอบโอเวอร์โหลดรีเลย์  
5. การทดลองท่ี 5 การควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสโดยวิธีสตาร์ทโดยตรง     
6. การทดลองท่ี 6 การควบคุมสตาร์ทโดยตรงแบบ  Start – Stop - Jog 
7. การทดลองท่ี 7 การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟสโดย Selector Switch 
8. การทดลองท่ี 8 การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟสแบบ Direct Reversing         
9. การทดลองท่ี 9 การกลับทางหมุนมอเตอร์ Reversing After Stop        
10. การทดลองท่ี 10 การกลับทางหมุนมอเตอร์ 3 เฟสอัตโนมัติด้วย Timer 
11. การทดลองท่ี 11 การสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟสแบบ Manual Star - Delta 
12. การทดลองท่ี 12 การสตาร์ทมอเตอร์ 3 เฟสแบบ Automatic Star - Delta 
13. การทดลองท่ี 13 การกลับทางหมุนมอเตอร์แบบ Manual Star - Delta 
14. การทดลองท่ี 14 วงจรควบคุมแบบ Manual Sequence Control 
15. การทดลองท่ี 15 วงจรควบคุมแบบ Automatic Sequence Control 
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  1.1.3.3 ชุดฝึกปฏิบัติการเคร่ืองกลไฟฟ้าซิงค์โครนัสแบบ Salient Pole 
 
 อุปกรณ์และชุดทดลอง 
 

1. Servo machine test bench for 1kW machines incl. ActiveServo SE2663-6U 

 
 2. Rubber coupling sleeve, 1kW 

 
3. Coupling guard, 1kW 

 
4. Shaft end guard, 1kW 

  
5. Three-phase synchronous machine with salient pole, 1kW 
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6. Universal power supply for DC and three-phase 

 
7. Load resistance for synchronous generators, 1kW 

 
8. Variable isolating transformer/exciter 0-230V 

 
9. Motor protection switch, 1.6 - 2.5A 
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10. Synchronizing panel 

 
11. Synchronoscope (96x96mm) 

 
12. Double voltmeter 2x500V (96x96mm) 
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13. Double frequency meter (96x96mm) 

 
14. Zero voltmeter (96x96mm) 

 
15. Analog/digital multimeter, wattmeter and power-factor meter 
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16. Set of safety connection cables 4mm (47 pcs) 

 
17. Safety connection plug 19/4mm, white 

 
18. Safety connection plug 19/4mm, white, with tapping 

 
19. โต๊ะพร้อมรางอลูมิเนียม 

 
20. Cut-out switch, 4 pole 
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หัวข้อการทดลอง 
 
1. Synchronous Motor 
 1.1 การเช่ือมต่อและการสตาร์ท 
 1.2 การกลับทิศการหมุน 
 1.3 V-characteristics (stability limits) 
2. Synchronous Generator 
 1.1 การเช่ือมต่อและการสตาร์ท 
 1.2 คุณลักษณะโหลด 
3. Mains Synchronization 
 1.1 Synchronization to the mains 
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  1.1.3.4 ชุดทดลองระบบไฟฟ้ากําลัง 
 

 อุปกรณ์และชุดทดลอง 
 
1. CO3301-5X Multi-function relay, power controller, cos-phi controller  

 
2. CO3301-3F Variable Ohmic load, three-phase, 1kW   

 
3. CD SO4001-3H Software SCADA Viewer  

 
4. CO3301-5G Exciter voltage controller with de-excitation   
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5. CO5127-1Y Three-phase Smart Meter  

 
6. CO3301-3N Isolating transformer, Three-phase 

 
7. CO3301-5P Power switch module    

 
8. CO3301-3D Inductive load, three-phase 
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9. CO3301-3E Capacitive load, three-phase 

 
10. CO3301-3A Transmission line Model 150km/300km  

 
11. CO3301-4J Time Overcurrent Relay  

 
12. CO3301-4D Time Overcurrent Relay with directional feature 
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13. CO3301-3R Double busbar unit, three-phase, incoming / outgoing feeder 

 
14. CO3301-3R Double busbar unit, three-phase, incoming / outgoing feeder 

 
15. CO3301-3H Ohmic load 3x 560 Ohm      

      
16. CO3301-4Y Set of Balancing transformer    
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17. SE2672-5G Three-phase asynchronous motor, squirrel-cage 

 
18. CO3301-5D Reactive Power controller            

 
19. CO3301-5E Switchable Capacitor Battery             

 
20. โปรแกรมการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทพี สําหรับการป้องกันระบบไฟฟ้า 
 SO2800-6G Interactive Lab Assistant: Generator protection  
 SO2800-6J Interactive Lab Assistant: Protection for transformers  
 SO2800-6L Interactive Lab Assistant: Protective systems for high-voltage 
transmission line  
 SO2800-6M Interactive Lab Assistant: Protection for bus bar systems  
 SO2800-6P Interactive Lab Assistant: Energy management       
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21. SO5148-1L Set of safety measurement cables, 4mm  

 
22. ปล๊ักเชื่อมต่อวงจร ขนาด 19/4 มม. ปลายปิดและปลายเปิด  

    
23. ST7200-3A Mobile aluminium experiment stand, 3 levels  
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หัวข้อการทดลอง 
 
1. การทดลองท่ี 1 Generator protection I 
2. การทดลองท่ี 2 Generator protection II 
3. การทดลองท่ี 3 Generator protection III 
4. การทดลองท่ี 4 Generator protection IV 
5. การทดลองท่ี 5 Generator protection V 
6. การทดลองท่ี 6 Transformer protections 
7. การทดลองท่ี 7 Protective systems for high-voltage transmission lines I 
8. การทดลองท่ี 8 Protective systems for high-voltage transmission lines II 
9. การทดลองท่ี 9 Protection of busbar systems 
10. การทดลองท่ี 10 Energy managements 
 
 1.2 โปรแกรมสำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software)           
  - Matlab 2015a 
  - Matlab 2019a 
  - Solidwork 2017 
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2. แหล่งบริการข้อมูลทางวิชาการ 
แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร. 

1. ที่ต้ังของหน่วย 
แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร. เลขท่ี 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

โทรศัพท์ 0 2475 7414    โทรสาร 0 2475 3838    Website: http://rtnalibrary.com 
 
2. ภารกิจของหน่วย 

แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร. มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุดให้การช่วยเหลือแนะนำการใช้
ห้องสมุดทั้งการอ่านและการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนการจัดหา และจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ของโรงเรียนนายเรือ 
 
3. ประวัติความเป็นมา และสถานที่ต้ัง 

ห้องสมุดเป็นแผนกหนึ่งที่ขึ้นตรงต่อฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ สถานที่ตั้งเดิมอยู่  ณ อาคารกองบังคับ
การโรงเรียนนายเรือ ช้ัน 3 มีขนาดพื้นท่ี 684 ตารางเมตร  ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีโครงการพัฒนาห้องสมุด
และย้ายท่ีทำการใหม่มาอยู่ ณ อาคารเรียน 6 ช้ัน 3 และ 4 มีขนาดพื้นท่ี 1,368 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นท่ีให้บริการ
ดังนี้ 

ห้องสมุดชั้น 3 มีขนาดพื้นที่ 1,040 ตารางเมตร ประกอบด้วย สำนักงานห้องสมุด ห้องหนังสือทั่วไป
ภาษาไทย จำนวน 100 ท่ีนั่ง, ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ จำนวน 70 ท่ีนั่ง, ห้องโสตทัศนศึกษา (Multimedia 
Room) จำนวน 30 ท่ีนั่ง และมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 

ห้องสมุดชั้น 4 มีขนาดพื้นที่ 328 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษและหนังสือ
อ้างอิง จำนวน 100 ท่ีนั่ง 
 
4. การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ 

ห้องสมุดโรงเรียนนายเรือจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey 
Decimal classification: DDC) พร้อมทั้งบริหารจัดการและให้บริการยืม-คืน สืบค้นสารสนเทศด้วยระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib) โดยสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดโรงเรียนนายเรือได้ทาง Website 
http://www.rtnalibrary.com/elib 
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5. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ (สำรวจ ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2563) 
หนังสือและโสตทัศนวัสดุ    จำนวน 39,430 เล่ม 
5.1 หนังสือและโสตทัศนวัสดุภาษาไทย    จำนวน 33,232 เล่ม 

หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม) 
000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ท่ัวไป 2,995 
100 ปรัชญา 1,067 
200 ศาสนา  1,120 
300 สังคมศาสตร์ 6,118 
400 ภาษาศาสตร์ 1,314 
500 วิทยาศาสตร์ 2,570 
600 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8,030 
700 ศิลปะและนันทนาการ 626 
800 วรรณกรรม 663 
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 2,286 
R/อ หนังสืออ้างอิง 1,938 
ค โครงงาน นนร. 497 
รร.นร. เอกสาร รร.นร. 232 
วพ วิทยานิพนธ์ 10 
น/รส/ย หนังสือนวนิยาย เรื่องส้ัน เยาวชน 984 
ธ มุมคุณธรรม 145 
SET หนังสือมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 446 
KIT ส่ือการสอน 17 
CD/DVD/VCD โสตทัศนวัสดุ 2,174 
 รวม 33,232 

 

5.2 หนังสือและโสตทัศนวัสดุภาษาอังกฤษ    จำนวน 5,435 เล่ม 
หมวดหมู่ จำนวน (เล่ม) 
000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และความรู้ท่ัวไป 369 
100 ปรัชญา 36 
200 ศาสนา  18 
300 สังคมศาสตร์ 617 
400 ภาษาศาสตร์ 605 
500 วิทยาศาสตร์ 1,207 
600 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2,143 
700 ศิลปะและนันทนาการ 65 
800 วรรณกรรม 120 
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ 255 
 รวม 5,435 
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5.3 วารสารและหนังสือพิมพ์  จำนวน 54 รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จำนวน 709 รายการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
6. งบประมาณ 
 แผนกห้องสมุดฯ ได้รับงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี 2560-2562 ดังนี้ 
   - ปีงบประมาณ 2560  รวมเป็นเงิน 638,969.00 บาท 

• จัดซื้อหนังสือวิชาการ   เป็นเงิน  342,306.00 บาท 
• จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน  118,684.00 บาท 
• จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์  เป็นเงิน  177,979.00 บาท 
   - ปีงบประมาณ 2561  รวมเป็นเงิน 650,968.00 บาท 
• จัดซื้อหนังสือวิชาการ   เป็นเงิน  287,718.00 บาท 
• จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน  198,258.00 บาท 
• จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์  เป็นเงิน  164,992.00 บาท 
  - ปีงบประมาณ 2562  รวมเป็นเงิน 690,981.70 บาท 
• จัดซื้อหนังสือวิชาการ   เป็นเงิน  356,673.70 บาท 
• จัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน  154,312.00 บาท 
• จัดซื้อวารสารและหนังสือพิมพ์  เป็นเงิน  179,996.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ จำนวน (รายการ) 
วารสารภาษาไทย 39 
วารสารภาษาอังกฤษ 8 
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 6 
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1 
 รวม 54 

ฐานข้อมูล จำนวน (รายการ) 
Wiley Online Library 112 
CRCnetBASE 163 
Myilibrary 40 
Gale 23 
2eBook 57 
Openserve 248 
เอกสารอ้างอิงกองทัพเรืออิเล็กทรอนิกส์ (อทร.) 66 
 รวม 709 

http://intranet.rtna.ac.th/ebook/ebook.html
http://intranet.rtna.ac.th/ebook/ebook.html
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ภาพประกอบ แผนกห้องสมุด ฝศษ.รร.นร. 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 แผนผังห้องสมุด ช้ัน 3 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนผังห้องสมุด ชั้น 4 
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ภาพที่ 3 ห้องหนังสือทั่วไปภาษาไทย (ชั้น 3) 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ (ชั้น 3) 
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ภาพที่ 5 ห้องโสตทัศนศึกษา (ชั้น 3) 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 ห้องหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ และหนังสืออ้างอิง (ชั้น 4) 
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ภาพที่ 7 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 - ตามเอกสารท่ีแนบ 
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ส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
ภาคผนวก 1 รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร คร้ังที่ 1 เม่ือ 22 ม.ค. 2563 

- ตามเอกสารท่ีแนบ 
ภาคผนวก 2 รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร คร้ังที่ 2 เม่ือ 30 มิ.ย. 2564 

- ตามเอกสารท่ีแนบ 
 



PPD_59 

 
 
 
 
 

 



PPD_59 

 
 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๔๐๐ 

ณ ห้องภาณุรังษี ในศาลาว่าการกลาโหม 
 

ผู้มาประชุม 
๑. พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./กรรมการและอุปนายกสภาการศึกษา 
    วิชาการทหาร ประธานการประชุม 
๒. พล.อ. ดร.พหล สง่าเนตร กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. พล.ร.อ. เดชา อยู่พรต ร.น. กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศ. ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
๕. รศ. ดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์ กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
๖. รศ. ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รศ. ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย ผอ.สมอ. ผู้แทน เลขาธิการ สกอ./กรรมการสภา 
    การศึกษาวิชาการทหาร 
๙. นายพิรุฬ เพียรล้ าเลิศ ที่ปรึกษาระบบราชการ ผู้แทน เลขาธิการ ก.พ./ 
    กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
๑๐. น.ส.ทัดระวี พรหมสาขา ณ สกลนคร รักษาการนักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ  
    ผู้แทน ผอ.ส านักงบประมาณ/กรรมการสภา 
    การศึกษาวิชาการทหาร 
๑๑. พล.อ. ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห./กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
๑๒. พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศร ี ผบ.ทสส./กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
๑๓. พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ./กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
๑๔. พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร/กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
๑๕. พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. ผู้แทน ผบ.ทบ./กรรมการสภาการศึกษา 
    วิชาการทหาร 
๑๖. พล.ร.อ. สิทธิพร มาศเกษม ร.น. เสธ.ทร. ผู้แทน ผบ.ทร./กรรมการสภาการศึกษา 
    วิชาการทหาร 
๑๗. พล.อ. นเรนทร ์ สิริภูบาล ผบ.สปท./กรรมการและเลขาธิการสภาการศึกษา
    วิชาการทหาร 
๑๘. พล.ท. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ./กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
๑๙. พล.ร.ท. ไชยนันท์ นันทวิทย์ ร.น. ผบ.รร.นร./กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
๒๐. พล.อ.ท. ธาดา เคี่ยมทองค า ผบ.รร.นนก./กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
 

/๒๑. พล.ร.ท. ทรงวุฒิ... 
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๒๑. พล.ร.ท. ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ร.น. จก.กพ.ทร. ผู้แทน เสธ.ทร./กรรมการสภา 
    การศึกษาวิชาการทหาร 
๒๒. พล.อ.ท. ชากร ตะวันแจ้ง จก.กพ.ทอ. ผู้แทน เสธ.ทอ./กรรมการสภา 
    การศึกษาวิชาการทหาร 
๒๓. พล.ร.ต. พีระ อดุลยาศักดิ์ ร.น. รอง จก.ยศ.ทร. ผู้แทน จก.ยศ.ทร./กรรมการสภา 
    การศึกษาวิชาการทหาร 
๒๔. พล.อ.ต. เสน่ห์ บัวชื่น รอง จก.ยศ.ทอ. ผู้แทน จก.ยศ.ทอ./กรรมการสภา 
    การศึกษาวิชาการทหาร 
๒๕. พล.ต. น าศักดิ์ สาระสุข รอง จก.ผท.ทหาร ผู้แทน ผบ.รร.แผนที่ ผท.ทหาร/
    กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
๒๖. พล.ต. เอกรัตน์ ช้างแก้ว รอง ผบ.รร.จปร. ผู้แทน ผบ.รร.จปร./กรรมการสภา 
    การศึกษาวิชาการทหาร 
๒๗. พล.ต. ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ ผอ.สนผ.ยก.ทบ. ผู้แทน เสธ.ทบ./กรรมการสภา 
    การศึกษาวิชาการทหาร 
 

ผู้ไมม่าประชุม 
๑. พล.อ.ท. ศ. ดร.สมนึก พาลีบัตร์ กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ติดภารกิจ 
๒. ศ. ดร.อมร พิมานมาศ กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ
    ติดภารกิจ 
๓. รศ. ดร.บรรเจิด พละการ กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ
    ติดภารกิจ      
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พล.อ. กิติกร ธรรมนิยาย ปษ.รมช.กห. 
๒. พล.อ. พลภัทร วรรณภักตร์ ผช.ลก.รมว.กห. 
๓. พล.อ. ศักดา เนียมค า ฝสธ.ประจ า รมว.กห. 
๔. พล.อ. ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ จก.สม. 
๕. พล.อ. ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ จก.ธน. 
๖. พล.ท. ขจรฤทธิ์ นิลก าแหง รอง ผบ.สปท. 
๗. พล.ท. ทนงศักดิ์ รองทิม เสธ.สปท. 
๘. พล.ต. ดิเรก ดีประเสริฐ ผบ.รร.สธ.ทบ. 
๙. พล.ร.ต. วิจิตร ตันประภา ร.น. รอง จก.กพ.ทหาร 
๑๐. พล.อ.ต. ผศ.พาห์รณ สงวนโภคัย รอง ผบ.รร.นนก. 
๑๑. พล.ต. ศุภชัย  ศรหีอม ผอ.สกศ.รร.จปร. 
 

/๑๒.  พล.อ.ต. ผศ.สมคิด… 
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๑๒. พล.อ.ต. ผศ.สมคิด ระหงษ์ ผอ.กกศ.รร.นนก. 
๑๓. พล.อ.ต. ศ.นพพล หาญกล้า ผทค.ทอ. 
๑๔. พล.อ.ต. ศ.พงศ์สันต์ ทองโต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กกศ.รร.นนก. 
๑๕. พ.อ. สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล รอง ผบ.รร.แผนที่ ผท.ทหาร 
๑๖. พ.อ. ผศ.ชวน จันทวาลย์ รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. 
๑๗. น.อ. ศ.ประสงค์ ประณีตพลกรัง อาจารย์ กกศ.รร.นนก. 
๑๘. พ.อ. ชลวิทย์ เจริญวิศาล ผอ.กพพ.สนผพ.สม. 
๑๙. พ.อ. ณัฐวุฒิ ดวงจรัส ผอ.กนผ.บก.สปท. 
๒๐. พ.อ.หญิง ฐานีย์ บุญสิลา ผอ.กมศ.บก.สปท. 
๒๑. น.อ.หญิง เสาวลักษณ์ ทองทับ ร.น. ผอ.กวท.บก.สปท. 
๒๒. พ.อ. ชวลิต  ประดิษฐ์นวกุล ผอ.กศษ.สศท.สปท. 
๒๓. พ.อ. อดิชศร แย้มวงศ ์ ผอ.กศน.สกศ.ยศ.ทบ. 
๒๔. พ.อ. จิระ เหล่าจิรอังกูร ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. 
๒๕. พ.อ. มนัส ธนวานนท์ ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒๖. พ.อ. ชัชวินท์ ยิ้มแย้ม อจ.อก.รร.สธ.ทบ. 
๒๗. น.อ. ยอดรัก ศิลปดุริยางค์ ร.น. นายทหารปฏิบัติการ ประจ า กพ.ทร.  
    ช่วยปฏิบัติราชการ รร.นร. 
๒๘. น.อ.หญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์ ร.น. รอง ผอ.กนผ.บก.สปท. 
๒๙. พ.อ. กลยุทธ พรหมรัตน์ รอง ผอ.กอง ยก.ทบ. 
๓๐. พ.อ.หญิง ผานิต รุ่งเรือง ประจ า ยศ.ทบ. 
๓๑. พ.ท. สาตถพงศ์ รัตนวิจิตร หน.ตรวจและร่างกฎหมาย กกต.ธน. 
๓๒. พ.ท. สุภการ จันทร์พุฒ หน.สภาการศึกษาวิชาการทหาร กนผ.บก.สปท. 
๓๓. พ.ท.หญิง วรวี พุ่มกลิ่น หน.แผนและโครงการ กนผ.บก.สปท. 
๓๔. พ.ท. ปุณศิริ แพร่ธนาเรือง หน.รร.จปร. 
๓๕. พ.ต. ณัฐดนัย สุวรรณานนท์ ประจ า กพ.ทหาร ช่วยปฏิบัติราชการ สปท. 
๓๖. น.ต. ผศ.สันติ งามเสริฐ ร.น. อาจารย์ ฝศษ.รร.นร. 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔๐๐ 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑      ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
 

ประธาน          ขอขอบคุณกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ที่ได้มาร่วมประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

   ส าหรับการประชุมวันนี้ มีเรื่องเพ่ือพิจารณา จ านวน ๘ เรื่อง ซึ่งเรื่องหลักในการพิจารณา
ในการประชุม ได้แก่ การอนุมัติให้ปริญญา การอนุมัติหลักสูตรของ รร.เหล่าทัพ การอนุมัติ
แต่งตั้งข้าราชการทหารให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร  
และการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภาการศึกษา
วิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 

   ขอให้เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
    

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒  

 

เลขาธิการฯ   ขอเรียนเชิญท่านประธานและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาพิจารณารายงาน 
การประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาธิการฯ  
ได้ส่งให้คณะกรรมการฯ ตรวจแก้ไขล่วงหน้าแล้ว เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ได้กรุณาพิจารณา 

 

ที่ประชุม   ไม่มีแกไ้ข 
 

ประธาน   รับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒  
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 

เลขาธิการฯ  - วารสารทางการทหารระดับนานาชาติ 
    ตามที่ พล.อ. ดร.พหล สง่าเนตร กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ  

ได้กรุณาให้ข้อสังเกตไว้ในการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๒  
เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒ โดยให้เพ่ิมเติมรายชื่อวารสารทางการทหารระดับนานาชาติ ส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทหาร ทั้งนี้ สปท./ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
ได้ตรวจสอบวารสารทางการทหารส าหรับใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ให้กับผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ในเบื้องต้น มีวารสารทางการทหารระดับชาติ  
อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย จ านวน ๘ ฉบับ ได้แก่  

    ๑. เวชสารแพทย์ทหารบก  
    ๒. วารสารแพทย์นาวี  
    ๓. วารสารพยาบาลทหารบก 
    ๔. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
    ๕. วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
    ๖. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
    ๗. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ  
    ๘. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายเรืออากาศ 
    ส าหรับวารสารทางการทหารระดับนานาชาติ สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus 

เข้าถึงได้จาก http://www.info.scopus.com ซึ่งอยู่ในรายชื่อวารสารในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ส าหรับใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (เอกสารแนบท้าย หลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอขอด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร) ตัวอย่างเช่น Military Engineer, Military Operations 
Research, Military Law Review, Military Psychology, Defense and Security Analysis, 
Journal of Security and Sustainability Issues และ International Security เป็นต้น 

 

/พล.อ. ดร.พหลฯ... 
 
 
 

http://www.info.scopus.com/
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พล.อ. ดร.พหลฯ   ขอขอบคุณฝ่ายเลขาธิการฯ ที่ได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ ยังมีวารสาร 
ในระดับนานาชาติของต่างประเทศอีกจ านวนมากที่สามารถน ามาบรรจุเพ่ิมเติมได้ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการให้กับผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

    

ประธาน   ที่ประชุมรับทราบ ตามท่ีเลขาธิการฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
เลขาธิการฯ เรื่องเพ่ือพิจารณา จ านวน ๘ เรื่อง 
  - เรื่องแรก การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.เหล่าทัพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒

   เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๕ (๙) แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้สภาการศึกษาวิชาการทหาร มีอ านาจอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจาก รร.เหล่าทัพ ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.
จ านวน ๒๑๕ นาย รร.นร. จ านวน ๗๖ นาย และ รร.นนก. จ านวน ๘๑ นาย ในการนี้ ขอเชิญ 
รร.เหล่าทัพ ชี้แจงเพ่ิมเติม ตามล าดับ 

   
รอง ผบ.รร.จปร.   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รร.จปร. มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒๑๕ นาย ดังนี้  

  ๑. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๕ สาขาวิชา จ านวน ๑๑๖ นาย ได้แก่ 
   ๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จ านวน ๓๐ นาย 
   ๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  จ านวน ๓๐ นาย 
   ๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร  จ านวน ๑๘ นาย 

   ๑.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  จ านวน ๒๕ นาย  
   ๑.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่  จ านวน ๑๓ นาย 
   ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ๒ สาขาวิชา จ านวน ๖๙ นาย ได้แก่ 
    ๒.๑ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน ๔๔ นาย 
    ๒.๒ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จ านวน ๒๕ นาย 
   ๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา จ านวน ๓๐ นาย  

  มีผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ านวน ๑๒ นาย และได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ านวน ๒๐ นาย 
 

ผบ.รร.นร.  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี นนร. ชั้นปีที่ ๕ ที่มีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษา รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) จ านวนทั้งสิ้น ๗๖ นาย ได้รับ
ปริญญาตามสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับปริญญาเกียรตินิยม ดังนี้ 
  ๑. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๕๕ นาย ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ านวน ๑๐ นาย และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  
จ านวน ๑๐ นาย 
   

/๒. ปริญญา... 
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  ๒. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จ านวน ๑๘ นาย 
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ านวน ๑ นาย และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ 
จ านวน ๕ นาย 
  ๓. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ จ านวน ๓ นาย ได้รับปริญญา
เกียรตินิยมอันดับ ๒ จ านวน ๒ นาย 

 
ผบ.รร.นนก.   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี นนอ. ชั้นปีที่ ๕ ที่มีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรการศึกษา รร.นนก. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘) จ านวนทั้งสิ้น ๘๑ นาย ได้รับ
ปริญญาตามสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับปริญญาเกียรตินิยม ดังนี้ 
  ๑. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน จ านวน ๑๘ นาย 
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ านวน ๒ นาย และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ 
จ านวน ๓ นาย 

    ๒. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑๐ นาย 
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ านวน ๑ นาย 
  ๓. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑๘ นาย ได้รับ
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ านวน ๒ นาย และได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ จ านวน ๒ นาย 

    ๔. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๙ นาย 
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ านวน ๑ นาย  

   ๕. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๘ นาย  
   ๖. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางทหารและอากาศยาน จ านวน  

๘ นาย ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ จ านวน ๑ นาย 
 
เลขาธิการฯ  ขอให้ที่ประชุมได้กรุณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.เหล่าทัพ 
 
ประธาน   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.เหล่าทัพ ตามที่เสนอ 
 
เลขาธิการฯ เรื่องเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ี ๒ 
  - การอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคง

ศึกษา) จาก รร.สธ.ทบ. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
  เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๕ (๙) แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้สภาการศึกษาวิชาการทหาร มีอ านาจอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา) ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒  
มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๖ คน ในการนี้ ขอเชิญ รร.สธ.ทบ. ชี้แจงเพ่ิมเติม 

 
ผบ.รร.สธ.ทบ.  ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ รร.สธ.ทบ. ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา) จ านวน ๖ คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร 
ทบ. จ านวน ๓ นาย ทอ. จ านวน ๑ นาย และพลเรือน จ านวน ๒ คน  

 

/เลขาธิการฯ... 
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เลขาธิการฯ  ขอให้ที่ประชุมได้กรุณาอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต (ความม่ันคงศึกษา) 

 
ประธาน   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(ความม่ันคงศึกษา) ตามท่ีเสนอ 
 
เลขาธิการฯ เรื่องเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ี ๓ 
  - การอนุมัติหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 

 เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๕ (๓) แห่ง พ.ร .บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส า เร็จ 
วิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้สภาการศึกษาวิชาการทหาร มีอ านาจพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา โดย รร.นร. ได้ขออนุมัติหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖๓) ในการนี้ ขอเชิญ รร.นร. ชี้แจงเพ่ิมเติม 

 
ผบ.รร.นร.  รร.นร. ขอชี้แจงเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ดังนี้ 
  ๑. รร.นร. เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ การผลิตนายทหาร

สัญญาบัตรหลักที่มีความรู้ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ ทร. 
และมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหารเรือตามภารกิจของ ทร. โดยได้ก าหนดเป้าหมาย
และการวัดผล การผลิตนักเรียนนายเรือ ๓ ด้าน ประกอบด้วย  

   ๑.๑ ด้านวิชาการอุดมศึกษาและวิชาการทางทหาร  
   ๑.๒  ด้านทักษะวิชาชีพทหารเรือ  
   ๑.๓  ด้านคุณลักษณะผู้น า คุณธรรม และจริยธรรม 
   ทั้งนี้ หลักสูตรนี้จะเป็นเครื่องมือหลักในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ทั้งอุดมศึกษา 

และวิชาการทางทหาร  
  ๒. หลักเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 
   ๒.๑ มาตรฐานอุดมศึกษา ได้แก่  ประกาศ ศธ .  ที่ เกี่ ยวข้อง และข้อบังคับ 

สภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร 
พ.ศ.๒๕๖๒ รวมถึงระเบียบและข้อบังคับท่ีสภาวิศวกร ก าหนด 

   ๒.๒ การเดินเรือที่เป็นมาตรฐานสากล ได้น ามาตรฐานการเดินเรือขององค์การ  
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO) มาเทียบเคียง  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท าหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นายยามเรือเดิน 
และนายช่างกล เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย จากหลักสูตร IMO Model Course 7.03 และ 7.04 

  ๓. แนวคิดในการจัดท าหลักสูตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
    

/๓.๒  แผนการศึกษา... 
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   ๓.๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ที่มีแนวคิดการจัดการศึกษา 
โดยเน้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
การจัดท าหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การส่งเสริมการศึกษาในยุค ๔.๐ ที่เน้นการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 

  ๔. กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ได้แก่ 
   ๔.๑ กระบวนการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและ 

การท างาน ทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   ๔.๒ พิ จ า รณาองค์ ป ร ะกอบ ในกา ร จั ด กา ร เ รี ย นก า รสอน  ที่ มี ห ลั กสู ต ร 

เป็นองค์ประกอบร่วมกับการสอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การพัฒนาครู รวมถึงมาตรฐาน
และการประเมินผล 

  ๕. การจัดท าหลักสูตรตามยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ที่มีแนวทางในการ
พัฒนาก าลังพล ดังนี้ 

   ๕.๑ การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 
   ๕.๒ ระบบสารสนเทศและสงครามไซเบอร์ 
   ๕.๓ การพัฒนาภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ 
   ๕.๔ ความรู้ด้านกฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านความม่ันคงทางทะเล 
   ๕.๕ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบอาวุธและระบบอ านวยการรบ

สมัยใหม่ 
  ๖. ก าหนดใช้หลักสูตรส าหรับ นนร. ชั้นปีที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
  ๗. โครงสร้างหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ที่ สกอ. และสภาการศึกษาวิชาการทหารก าหนด โดยมีหน่วยกิตรวม จ านวน ๑๗๓-๑๘๐ 
หน่วยกิต ซึ่งปรับลดหน่วยกิตจากหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘)  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

   ๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์   ๑๒ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ๑๐ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     ๖ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพละ     ๒ หน่วยกิต 
   ๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๑๓๗-๑๔๔ หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานด้านวิศวกรรม                ๑๘-๒๖ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม   ๔๘-๕๗ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาชีพทหารเรือทั่วไป   ๑๙ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาชีพทหารเรือเฉพาะพรรคเหล่า  ๒๒-๒๙ หน่วยกิต 
   ๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๖ หน่วยกิต 
   

/๘. โครงสร้าง... 
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  ๘. โครงสร้างหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) แยกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
   ๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    ๑๗๔ หน่วยกิต 
   ๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ   ๑๗๕-๑๘๐ หน่วยกิต 
   ๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์    ๑๗๕ หน่วยกิต 
   ๘.๔ สาขาวิชาบริหารศาสตร์   ๑๗๓-๑๗๕ หน่วยกิต 
 
เลขาธิการฯ    การปรับปรุงหลักสูตร รร.เหล่าทัพ จะด าเนินการปรับปรุงตามวงรอบทุก ๆ ๕ ปี ซึ่งในส่วนของ 

รร.จปร. และ รร.นนก. สภาการศึกษาวิชาการทหาร ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภา
การศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๒  

 
พล.อ. ดร.พหลฯ  ขอชื่นชมที่มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ หรือนโยบายด้านความมั่นคง 
และแผนพัฒนาก าลังพลของกองทัพ ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบในการพิจารณาควบคู่กันไป 
รวมทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรค ๔ ที่ก าหนดให้ 
“การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 
ถือเป็นเรื่องส าคัญที่สุดส าหรับการปลูกฝังให้เกิดขึ้นใน รร.ทหาร โดยกระบวนการส าคัญที่จะสร้าง 
คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มี ๔ ข้อ คือ ๑. วิถีชีวิตเข้ม ๒. กระบวนการคิดแข็ง (การเรียนแบบ
บูรณาการ บูรณาการข้ามศาสตร์ และการฝึกร่วม ซึ่งสามารถน ามาใช้กับการเรี ยนการสอน
ทั่วไป) ๓. ต้นแบบขลัง และ ๔. การประเมินครบ (ท าการประเมินทุกปี และครบทุกชั้นปี) 
ตลอดจนขอฝากแนวคิด “STAR STEMS" ให้น าไปศึกษาและปฏิบัติ 

 
พล.ร.อ. เดชาฯ    ขอให้ค านึงถึงเรื่องความเป็นมืออาชีพ จะท าอย่างไรเมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถ

น าวิชาความรู้ไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ภารกิจลุล่วง โดยไม่ต้อง
กลับมาทบทวนใหม่ รวมทั้ง การฝึกภาคทะเลให้เต็มที่ และภาคพ้ืนดินให้มากข้ึน 

 
ประธาน     รมว.กห./นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร  มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ  

ที่สอดคล้องกัน คือ ทหารรุ่นใหม่ควรเรียนรู้เพ่ืออนาคต เรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่ควรทราบ ดิจิทัล รัฐศาสตร์การปกครอง 
เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว สามารถถ่ายทอดให้กับก าลังพล ครอบครัว  และประชาชน
ทั่วไปทราบ นอกจากนี้ ควรเรียนวิชาเสริมในเรื่องเศรษฐกิจพ้ืนฐาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ บทบาทภารกิจของทหารในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.เหล่าทัพ 
จะต้องท างานด้านที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย ตลอดจนเรื่อง 
“STAR STEMS" เห็นควรเป็นนโยบายหรือโครงสร้างการศึกษาในอนาคต 

 

/เลขาธิการฯ... 
 
 
 
 
 
 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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เลขาธิการฯ  ขอให้ที่ประชุมได้กรุณาอนุมัติหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) 
  

ประธาน  ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ตามที่เสนอ และ
รับข้อสังเกตของกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาด าเนินการ 

  
เลขาธิการฯ เรื่องเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ี ๔ 
  - การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ของ รร.จปร. 
 เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๕ (๓) แห่ง พ.ร .บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส า เร็จ 
วิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้สภาการศึกษาวิชาการทหาร มีอ านาจพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา โดย รร.จปร. ได้ขออนุมัติหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ในการนี้ ขอเชิญ รร.จปร. 
ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 

รอง ผบ.รร.จปร.  หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นหลักสูตรที่ท าการเปิดสอน
ให้กับ นนร. เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์โลกปัจจุบัน และอนาคตที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ 
ขอให้ พ.อ. มนัส  ธนวานนท์  ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร. ชี้แจงในรายละเอียด 

 
 ผอ.กคศ.ฯ  รร.จปร. ขอชี้แจงเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทาง

ไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ดังนี้ 
  ๑. ชื่อหลักสูตร  
   ๑.๑ ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
   ๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Cyber Security 
  ๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แก่ 
   ๒.๑ มีความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับปริญญาตรี 
   ๒.๒ มีความรู้ความสามารถในการจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
   ๒.๓ มีความสามารถน าความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของ ทบ. ได้  
   ๒.๔ มีความรู้ในด้านวิชาทหาร สามารถเป็นผู้บังคับหน่วย และน าหน่วยทหารระดับหมวด 

ปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีความรู้พื้นฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี 
  ๓. การจัดการเรียนการสอน  
   ๓.๑ ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๕ ปี  
   ๓.๒ หลักสูตรนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๓.๓ ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์/ 

ภาคการศึกษา    
   ๓.๔ วันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ดังนี้ 
    - ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือน พ.ค.–ส.ค. 
    - ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือน ก.ย.–ธ.ค.  
    - การฝึกภาคสนาม เดือน ม.ค.–มี.ค. 
 

/๔.  โครงสร้าง...  
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  ๔. โครงสร้างหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. และสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ก าหนด โดยมีหน่วยกิตรวม จ านวน ๑๗๔ หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังนี้ 

   ๔.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน ๔๕ หน่วยกิต ดังนี้ 
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    ๘ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ๔ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                ๑๒ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ    ๓ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพละ    ๙ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า    ๙ หน่วยกิต 
   ๔.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๑๒๓ หน่วยกิต ดังนี้ 
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๑๘ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน                 ๑๕ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                 ๕๒ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเลือก    ๖ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาทหาร                 ๓๒ หน่วยกิต 
   ๔.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๖ หน่วยกิต 
   
พล.อ. ดร.พหลฯ  ขอชื่นชมเพราะเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย สอดคล้องกับโลกในปัจจุบันและอนาคต  

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ าส าหรับทุกหลักสูตร คือ เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
มาตรา ๕๔ วรรค ๔ ที่ก าหนดให้ “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” ซึ่งเป็นแกนหลักหนึ่งของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร   
จึงจ าเป็นต้องสอดแทรกไว้ในหลักสูตร นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเนื้อหาหลักสูตร จะเห็นว่า 
ไม่มีหมวดวิชาเกี่ยวกับความรู้ด้านไซเบอร์ของกองทัพ หรือระบบไซเบอร์ด้านความมั่นคงของชาติ 
ดังนั้น ควรต้องเรียนรู้งานด้านไซเบอร์ของกองทัพ ตั้งแต่ก าลังศึกษาอยู่ โดยเรียนแบบบูรณาการ 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเป็นนักวางแผนด้านไซเบอร์ให้กับกองทัพ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที  

 
ประธาน       รมว.กห./นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ได้ให้แนวทางการศึกษาด้านไซเบอร์ คือ 

ปัจจุบัน พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้แล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดท ากฎหมายระดับรอง โดยปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทย คือ ขาดแคลน
บุคลากรทางด้านไซเบอร์ เพราะฉะนั้น หลักสูตรนี้ต้องวางเป้าหมายให้ดี ต้องการให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาเป็นเช่นไร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ และพัฒนาไปสู่นักไซเบอร์ด้านความมั่นคง
ของกองทัพ ตอบสนองความต้องการของกองทัพและระดับชาติ นอกจากนี้ ต้องบริหาร
จัดการในเรื่องวิชาเรียนเสริมหรือบรรยายเพิ่ม ให้มีความเหมาะสมด้วย 

 

/รอง ผบ.รร.จปร. ... 
 
 
 
 
 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF
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รอง ผบ.รร.จปร.      ตามที่กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะ 
จากการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหารครั้งที่ผ่านมา รร.จปร. ได้บรรจุเรื่องพระราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการรับใช้สังคมไว้ในหลักสูตร รวมทั้ง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คือ รายวิชา CY 2901 ซึ่งเป็น
เนื้อหาที่เก่ียวกับกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายอาญา 

 
เลขาธิการฯ  ขอให้ที่ประชุมได้กรุณาอนุมัติหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒)  
 
ประธาน    ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) ตามที่เสนอ และรับข้อสังเกตของกรรมการสภาการศึกษา
วิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาด าเนินการ 

 
เลขาธิการฯ เรื่องเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ี ๕ 
  - การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) ของ รร.จปร. 
 เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๕ (๓) แห่ง พ.ร .บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส า เร็จ 
วิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้สภาการศึกษาวิชาการทหาร มีอ านาจพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา โดย รร.จปร. ได้ขออนุมัติหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)  
ในการนี้ ขอเชิญ รร.จปร. ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 

รอง ผบ.รร.จปร.  หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) ขอให้ พ.อ. จิระ  เหล่าจิรอังกูร  ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. 
ชี้แจงในรายละเอียด 

 
 ผอ.กอง สกศ.ฯ  รร.จปร. ขอชี้แจงเรื่องการอนุมัติหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) ดังนี้ 
  ๑. ชื่อหลักสูตร ดังนี้ 
   ๑.๑ ภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 
    ๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Science and Technology 

(English Program) 
   

/๒.  วัตถุประสงค์... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPD_59 

 

-๑๓- 

  ๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   ๒.๑ เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้น าที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 

เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 
   ๒.๒ มีความรู้ ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่าง ๆ ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี 

สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๓ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ 

ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอย่างแท้จริง 
   ๒.๔ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรมสามารถพัฒนา

และด ารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่
ก าลังพลในหน่วยงานของตน รวมทั้ง มีจิตส านึกสัญชาตญาณในการรบ 

   ๒.๕ มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
เพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทบ. การช่วยพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

   ๒.๖ ความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๓. การจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๑ ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร ๕ ปี  
   ๓.๒ หลักสูตรนี้ ให้มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   ๓.๓ ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค  โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่ า  

๑๕ สัปดาห์/ภาคการศึกษา    
   ๓.๔ วันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
    - ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือน พ.ค.–ส.ค. 
    - ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือน ก.ย.–ธ.ค. 
    - การฝึกภาคสนาม เดือน ม.ค.–มี.ค.  
  ๔. โครงสร้างหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. และสภา
การศึกษาวิชาการทหารก าหนด โดยมีหน่วยกิตรวม จ านวน ๑๗๕ หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังนี้ 

   ๔.๑ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน ๕๑ หน่วยกิต ดังนี้  
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ๑๐ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    ๗ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์   ๑๓ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการ    ๓ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพละ    ๙ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะผู้น า    ๙ หน่วยกิต 
   ๔.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๑๑๘ หน่วยกิต ดังนี้ 
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๑ หน่วยกิต 
     

/- กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน... 
 
 
 
 
 



PPD_59 

 

-๑๔- 

    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน   ๑๖ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ๔๐ หน่วยกิต 
    - กลุม่วิชาเลือก    ๙ หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาทหาร   ๓๒ หน่วยกิต 
   ๔.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๖ หน่วยกิต 
 
พล.อ. ดร.พหลฯ   ขอให้ รร.จปร. ตรวจสอบการแปลภาษาอังกฤษ และการใช้ศัพท์ทางราชการ 
 

พล.ร.อ. เดชาฯ    ควรเพิ่มวัตถุประสงค์ในหลักสูตรทีเ่กี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ  
 

น.ส.นุชนภาฯ  ขอให้ใช้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเข้าเรียนของ นนร. 
ชั้นปีที่ ๑  และหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ขอให้ใช้เป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒  

 

ประธาน    รร.เหล่าทัพ ต้องด าเนินการในเรื่องอนุมัติหลักสูตรล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อน เปิด 
การเรียนการสอน และขอสอบถาม รร.เหล่าทัพ ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างไร เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีการทดสอบหรือไม่ รวมทั้ง มีการพัฒนาต่อไป
อย่างไร ซึ่ง รมว.กห./นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ได้ให้แนวทางว่า ผู้ส าเร็จการศึกษา
จาก รร.เหล่าทัพ จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างช านาญ สามารถสื่อสาร 
เป็นภาษาอังกฤษได้ ในส่วนหลักสูตรเฉพาะที่ใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว ก็ควรใช้
ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง  

 

รอง ผบ.รร.จปร.  ตามที่ เสธ.ทบ. ได้กรุณาชี้แจงเมื่อการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
เกี่ยวกับระบบ Active Learning ปัจจุบันจะเน้นในเรื่องของการพูดและการฟัง นนร. 
มีความกระตือรื อร้น ในการ เรี ยนภาษาอังกฤษมากขึ้น  และจัด ให้มี การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ECL และ ALCPT ของ นนร. ในแต่ละชั้นปี มีการก าหนดเกณฑ์ผ่านที่ชัดเจน 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์ผ่าน ชั้นปีที่ ๑ ต้องผ่านเกณฑ์ ๕๐% ชั้นปีที่ ๒ ต้องผ่านเกณฑ์ ๖๐ % จนถึง
ปีสุดท้ายต้องผ่านเกณฑ์ ๘๐% รวมทั้ง ในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างประเทศมาเรียนร่วมกัน  
จึงท าให้ นนร. ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกจากนี้ ผบ.ทบ. กรุณาให้ 
JUSMAGTHAI เข้ามาประเมินการเรียนการสอนของ รร.จปร. ร่วมกับ ยศ.ทบ. และ ศบบ. 
โดยจะมีทีมงานมาประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ว่ายังต้องปรับปรุงเรื่อง
อะไรบ้าง ซึ่งได้จัดท าโปรแกรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ  นนร. 
ในภาพรวม รวมไปถึงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษของ รร.จปร. ซึ่งแต่เดิมยังเป็น
ระบบม้วนเทป เพ่ือให้มีความทันสมัยมากขึ้น จึงท าให้การพูดและการฟังของ นนร. ดีขึ้น 

 

/ผบ.รร.นร. ... 
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ผบ.รร.นร.    นโยบายของ ผบ.ทร. ด้านการพัฒนาก าลังพล ได้มีการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษของ 
นนร. ชั้นปีที่ ๑-๕ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT โดยก าหนด
เกณฑ์ คือ ชั้นปีที่ ๑ ต้องผ่านเกณฑ์ ๖๐% ชั้นปีที่ ๒ ต้องผ่านเกณฑ์ ๗๐% ชั้นปีที่ ๓  
ต้องผ่านเกณฑ์ ๗๕% และชั้นปีที่ ๔-๕ ต้องผ่านเกณฑ์ ๘๐% ซึ่งถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว  
ไม่สามารถเลื่อนชั้นได้ ส าหรับหลักสูตร รร.นร. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ได้มีการเพ่ิม
หน่วยกิต โดยชั้นปีที่ ๑-๕ จะมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ๒ ชม./สัปดาห์ รวมทั้งมีการ
ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษตามแนว  ALC และมีอาจารย์จากต่างประเทศท าการสอน 
ส าหรับขั้นตอนการพัฒนาภาษาอังกฤษของ รร.นร. ชั้นปีที่  ๑ สามารถฟังและพูด 
ในชีวิตประจ าวันและเกี่ยวข้องกับการท างานได้ ชั้นปีที่ ๒ สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้  
๔ ทักษะ ในชีวิตประจ าวันและเกี่ยวข้องกับการท างานในกองทัพได้อย่างถูกต้อง ชั้นปีที่ ๓ 
สามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องที่อ่านและแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์หรือ
วิจารณ์ได้ ชั้นปีที่ ๔ สามารถเขียนบรรยายสรุปและแสดงความคิดเห็นได้ และชั้นปีที่ ๕ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการผสมผสานทั้ง ๔ ทักษะได้ นอกจากนี้ นนร. ได้มีโอกาสฝึก 
ภาคต่างประเทศ จึงมีโอกาสได้ใช้ทักษะภาษากับชาวต่างชาติ  

 
ผบ.รร.นนก.    มี กา รจั ดการ เ รี ยนการสอนภาษา อังกฤษ โดย ทั กษะการ ฟั งภาษา อั งกฤษ 

ตามแนว  ALC ชั้ นปีที่  ๑ -๕ จะต้องท าคะแนนให้ ได้  ๖๐% และจะต้องท าคะแนน 
ให้ก้าวหน้าในแต่ละชั้นปี ซึ่งผลการสอบภาษาอังกฤษจะน าไปพิจารณาในการคัดเลือก 
เป็นศิษย์การบิน จึงท าให้ นนอ. มีความตั้งใจที่จะท าคะแนนภาษาอังกฤษให้ดีมากข้ึน  

 
เลขาธิการฯ  ขอให้ที่ประชุมได้กรุณาอนุมัติหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
ประธาน    ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) ตามที่เสนอ พร้อมทั้ง เพ่ิมวัตถุประสงค์ 
ในหลักสูตรดังกล่าว และรับข้อสังเกตของกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ  
และกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ไปพิจารณาด าเนินการ 

 
เลขาธิการฯ เรื่องเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ี ๖ 
  - การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

(พ.ศ.๒๕๖๓) ของ รร.นนก. 
 เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๕ (๓) แห่ง พ.ร .บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส า เร็จ 
วิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้สภาการศึกษาวิชาการทหาร มีอ านาจพิจารณา
อนุมัติหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา โดย รร.นนก. ได้ขออนุมัติหลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๓) ในการนี้ ขอเชิญ รร.นนก. ชี้แจงเพ่ิมเติม 

 

/ผบ.รร.นนก. ... 
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ผบ.รร.นนก.  รร.นนก. ขอชี้แจงหลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๓) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๑. เหตุผลความจ าเป็นในการพิจารณาวางแผนหลักสูตร 
        ๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       ๑.๒ ยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี การขับเคลื่อน ทอ. ไปสู่ ทอ. ชั้นน าในภูมิภาค (One of 

the Best Air Forces in ASEAN) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแนวความคิดการปฏิบัติการ 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ 
เพ่ือตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการ พ่ึงพา
ตนเองให้มากที่สุด  

      ๑.๓ นโยบาย ผบ.ทอ. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๖ ด้านการศึกษา ในข้อ ๖.๒ 
รร.นนก.  รร.จอ.ยศ.ทอ. และโรงเรียนสายวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีเป้าหมายให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงานในมิติทางอากาศ  
มิติทางไซเบอร์ และมิติทางอวกาศ ตลอดจนตรงความต้องการของสายวิทยาการ 

  ๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   ๒.๑ เพ่ือจัดท าหลักสูตรใหม่ ที่เน้นการท าวิจัยอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพและ

ประเทศในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง  
   ๒.๒ เพ่ือสร้างและยกระดับก าลังพลให้เป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงและ

ก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล ส าหรับพัฒนากองทัพและประเทศให้มีความม่ันคงอย่างยั่งยืน 
   ๒.๓ เพ่ือวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ส าหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศที่สามารถประยุกต์ใช้กับกองทัพและอุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองกับนโยบาย 
การพลิกโฉมและพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

   ๒.๔ เพ่ือร่วมเร่งการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือ New S-Curve 
ตัวที่ ๑๑  

   ๒.๕ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ขาดแคลนด้านวิศวกรชั้นสูงสาขาวิชา
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่สามารถสนับสนุน New S-Curve ตัวที่ ๑๒ คือ อุตสาหกรรม
พัฒนาคนและการศึกษา 

  ๓. กรอบเวลาการด าเนินการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
   ๓.๑ ด าเนินการร่างหลักสูตร (ต.ค.๖๒) 
   ๓.๒ ผ่านการอนุมัติจาก สภา รร.นนก. เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ 
   ๓.๓ ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เมื่อวันที่  

๒๒ พ.ย.๖๒ 
   ๓.๔ ผ่านการอนุมัติจากสภาการศึกษา ทอ. เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ 
   ๓.๕ ประชุมวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ 
   ๓.๖ ขออนุมัติสภาการศึกษาวิชาการทหาร ในวันที่ ๒๒ ม.ค.๖๓ 
    

/๓.๗  เข้าระบบ... 
 
 
 



PPD_59 

 

-๑๗- 

   ๓.๗ เข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO)  
ในเดือน ม.ค.๖๓ 

   ๓.๘ เปิดหลักสูตร ในเดือน เม.ย.๖๓ 
  ๔. โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก ๑ (เน้นการท างานวิจัยเพียงอย่างเดียว) ดังนี้ 
   ๔.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   ๓๖  หน่วยกิต 
   ๔.๒ หมวดวิชาบังคับ                  ๐  หน่วยกิต 
    - สัมมนา ๑-๔ (ไม่นับหน่วยกิต)                   ๘  หน่วยกิต  
    - ระเบียบวิธีวิจัย (ไม่นับหน่วยกิต)                  ๑  หน่วยกิต  
   ๔.๓ วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า   ๓๖  หน่วยกิต 
   ๔.๔ หมวดวิชาเลือก                    ๐  หน่วยกิต 
  ๕. ความโดดเด่นของหลักสูตร ได้แก่ 
   ๕.๑ หลักสูตรเน้นการวิจัยเป็นหลัก โดยเฉพาะในมิติทางอากาศ มิติทางไซเบอร์  

และมิติทางอวกาศ ตลอดจนประเด็นความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือวิธีการใหม่อย่างมีความเข้าใจอันลึกซึ้งในองค์ความรู้  
ที่เป็นแก่นของสาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

   ๕.๒ ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการใหม่ ๆ จากความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 

   ๕.๓ ผู้เรียนได้กระบวนการคิดใหม่ในการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมอันจะน าไปสู่ 
การเป็นผู้น าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้  ท าให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
การพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

   ๕.๔ หลักสูตรได้สร้างความเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้กับผู้เรียน
ด้วยทักษะการวิจัยที่ เข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นวิศวกรนักวิจั ย 
ในกองทัพ และภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้ 

 
พล.อ. ดร.พหลฯ    ขอชื่นชมเพราะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมและทันสมัย และขอเน้นย้ าเรื่อง “การศึกษา 

ทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” ซึ่งมีข้อห่วงใย คือ 
เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา โดยใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ซี่งไม่มีการเรียนการสอนในเรื่อง
ดังกล่าวในชั้นเรียน จึงอาจท าให้ไม่มีโอกาสสอดแทรกเรื่องดังกล่าว จึงควรมีกระบวนการ
คัดเลือกผู้ เรียน หาวิธีที่เหมาะสมในการปลูกฝังเรื่องนี้ หากคนไม่มีจริยธรรมมาศึกษา  
จะน าเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางท่ีไม่ถูกต้อง  

 

/ศ. ดร.ชิดชนกฯ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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ศ. ดร.ชิดชนกฯ   ได้มีโอกาสวิพากษหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก เนื่องจากประเทศไทย  
ต้องพ่ึงพาตนเองด้านการวิจัยและวิชาการ ไมค่วรต้องพ่ึงพาต่างประเทศตลอดเวลา เพ่ือความ
อยู่รอดกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เช่น สหรัฐอเมริกากับจีน ส าหรับการป้องกันประเทศ 
ไม่ใช่แค่การป้องกันเพ่ือจะท าการรบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่เป็นการป้องกันภัยจากธรรมชาติ  
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากปัจจุบันนี้ภั ยจากธรรมชาติมีจ านวนมาก เช่น ไฟป่า 
ที่ออสเตรเลีย ส าหรับประเทศไทยก็มีปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น ดังนั้น หลักสูตรจะต้องครอบคลุม
ให้กว้างที่สุด ทั้งนี้ หลักสูตรไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใช้การวิจัยเป็นหลัก อาจารย์
ผู้สอนจึงมีความส าคัญ จากการที่ได้ตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน พบว่าอาจารย์ผู้สอน
ในหลักสูตรเป็นอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก จะเห็นได้ว่า
อาจารย์ทางด้านทหารมีคุณภาพดีมาก มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ และมีคุณภาพดีมากมาย 
เพียงแต่ รร.นนก. จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมาโดยตลอด จึงมีความกังวลว่า 
จะขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท โดยได้เสนอผ่าน  
น.อ. ศ.ประสงค์ ประณีตพลกรัง ประธานหลักสูตร ให้ติดต่อกับเครือข่ายวิจัย ๒๐ สถาบัน  
ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาร่วมมือเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับ 
รร.นนก. ในด้านการวิจัย อันจะท าให้เกิดความมั่นใจว่า การท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียวส าเร็จได้ 
และเมื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรจนมีผลงานที่ชัดเจน ก็จะต่อยอดไปจนถึงระดับ
ปริญญาเอก  

 
ผบ.ทอ.      ในภาพรวมเรื่องของคุณธรรมและจิตวิญญาณ ส าหรับหลักสูตรนี้ จะสอดแทรกไว้ในเวที

การสัมมนาต่าง ๆ สิ่งส าคัญที่จะต้องปลูกฝัง คือ การเป็นพลเมืองดี มีความคิดสร้างสรรค์  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณ มีวินัย และมีความขยันหมั่นเพียร ซึ่งเป็นนโยบายของ  
ผบ.ทอ. ๖ ด้าน ที่ทหารอากาศต้องมี ส่วนที่สองที่ต้องเข้าไปถึง คือ ประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมา ตั้งแต่มี air power ไปจนถึง Space รวมทั้ง ภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยพิบัติ เช่น
ปัญหาฝนแล้ง  ฝุ่น PM 2.5 เขตแดนธรรมชาติ  กฎหมาย และสังคมโลก ทั้ งหมดนี้ 
จะสอดแทรกในการเสวนาของนักวิชาการและนักวิจัย นอกจากนี้ เรื่อง Air Domain  
มีปัญหามาเป็นเวลานาน การมีเครื่องบินแต่ไม่สามารถควบคุมเองได้ เช่น การติดตั้งอาวุธใหม่
ในเครื่องบิน ยังไม่สามารถประกอบด้วยตนเองได้ ต้องจ้างประกอบอย่างเดียว รวมทั้ง  
เราต้องการ UAV ที่สามารถปฏิบัติการได้ ๒๔ ชม. แต่ปฏิบัติการจริงได้เพียง ๒-๓ ชม.  
หลักสูตรนี้ จึ ง เป็น เวทีที่ จะน านักวิจั ยและซอฟต์แวร์มาวิจั ยร่ วมกัน โดยมี พ้ืนฐาน 
จากระดับปริญญาตรี จากสาขาวิชาต่าง ๆ น ามาผสมผสานกัน ในส่วนเงินทุน ทอ. มีโครงการ
มากมาย แต่ยังขาดงานวิจัย รวมถึงหลักสูตรนี้จะสร้างนักวิจัยให้กับ ทอ. ได ้

 
น.ส.นุชนภาฯ  ส าหรับหลักสูตรนี้ อาจเปิดเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ควบคู่กันไป 
 
ผบ.ทอ.  มีแนวคิดที่จะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก แต่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านบุคลากร 
 

/รศ. ดร.ณัฏฐกาฯ... 
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-๑๙- 

รศ. ดร.ณัฏฐกาฯ  สามารถติดต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
 
พล.ร.อ. เดชาฯ  เป็นโครงการที่ดีมาก เพราะงานวิจัยทุกวันนี้ ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร 
 
ประธาน  เรื่องเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นนโยบายของรัฐบาล อยู่ ในยุทธศาสตร์ชาติ  

ในส่วนของ กห. ให้ความส าคัญมาก มีการขับเคลื่อนและก้าวหน้าไปมาก ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องใช้ป้องกันประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ใช้กับการปฏิบัติการทางพลเรือนด้วย เช่น  
การบรรเทาภัยพิบัติต่าง ๆ ในทุกวันนี้ ทอ. ได้ใช้ UAV ปฏิบัติการ ซึ่งสามารถผลิตได้เอง  
และประเทศไทยยังสามารถผลิตเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง และต่อไปจะผลิตใช้ในเชิงพาณิชย์ 
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ถ้ามีหลักสูตรดังกล่าว จะท าให้ ทอ. ได้พัฒนา มีการวิจัย
และพัฒนาต่อยอดต่อไป รวมทั้ง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)  
ได้มีการลงทุนและร่วมทุน เพ่ือพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง   

 
เลขาธิการฯ  ขอให้ที่ประชุมได้กรุณาอนุมัติหลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

(พ.ศ.๒๕๖๓)  
 
ประธาน  ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักสูตร วศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (พ.ศ.๒๕๖๓) 

ตามที่เสนอ และรับข้อสังเกตของกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารไปพิจารณาด าเนินการ 

 
เลขาธิการฯ เรื่องเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ี ๗ 
  - การอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันการศึกษา

วิชาการทหาร 
   เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๕ (๑๒) แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้สภาการศึกษาวิชาการทหาร มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอน รศ.  
รศ. (พิเศษ) ผศ. และ ผศ. (พิเศษ)  

   โดยเหล่าทัพได้เสนอขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน ๑๑ นาย แบ่งเป็น ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ รร.จปร. จ านวน ๕ นาย  
ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ รร.นร. จ านวน ๓ นาย และขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ของ รร.นนก. จ านวน ๓ นาย ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาธิการฯ ได้ส่งเอกสารการขอด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการรายบุคคลให้คณะกรรมการฯ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว ในการนี้ ขอเชิญ รร.เหล่าทัพ 
ชี้แจงเพ่ิมเติม ตามล าดับ 

 

/รอง ผบ.รร.จปร. ... 
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-๒๐- 

รอง ผบ.รร.จปร.  ทบ. เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ 
รร.จปร. จ านวน ๕ นาย  ดังนี้ 

  ๑. พ.อ.หญิง ผศ.ชัญญาพัทธ์  วิพัฒนานันทกุล  อาจารย์ สกศ.รร.จปร. ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการในต าแหน่ง รศ.  

  ๒. พ.อ.หญิง รุ่งอรุณ  วัฒยากร   อาจารย์ สกศ.รร.จปร. ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ. 

  ๓. พ.อ. พงศ์พันธุ์  จันทะคัต   อาจารย์ สกศ.รร.จปร. ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ. 

  ๔. พ.ท. กนก  เจริญชัยประกิจ   อาจารย์ สกศ.รร.จปร. ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ. 

  ๕. พ.ต. สมโชติ  วีรภัทรเวธ   อาจารย์ สกศ.รร.จปร. ให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ. 

  ทั้งนี้   สภา รร.จปร. มีมติอนุมัติรับรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหาร  
ทั้ง ๕ นาย เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๒ และ ทบ. เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ เมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๓ 

 
พล.อ. ดร.พหลฯ  อาจารย์ในส่วนวิชาทหาร จะมีโอกาสเสนอขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการหรือไม่ ควรจะมี

ช่องทางในการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งข้าราชการทหารที่ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จะผลิตผลงานทางวิชาการในทางพลเรือนทั้งหมด ผลงานวิชาการทางทหาร จึงไม่มีโอกาส
พัฒนา ถ้าสามารถมีคุณวุฒิทางภาควิชาทหาร เช่น อาจารย์จาก วทบ. และ รร.สธ.ทบ.  
ก็จะเป็นการยกคุณค่าของครู อาจารย์  

 
รอง ผบ.รร.จปร.  ที่ผ่านมายังไม่มีอาจารย์ในส่วนวิชาทหาร เสนอขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีแต่ 

การขอวิทยฐานะครูทหาร  
 
เลขาธิการฯ  ในปัจจุบันอาจารย์ในส่วนวิชาทหาร จะมีการขอรับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ  

ในการนี้ ขอให้ ผอ.กวท.บก.สปท. เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าว 
 
ผอ.กวท.บก.สปท. ครูที่ด ารงต าแหน่งในส่วนของวิชาทหารนั้น จะอยู่ในอัตราที่สามารถขอรับเงินประจ า

ต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ โดยจะแยกจากส่วนที่ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ประธาน  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการหรือไม่ 
 
ผอ.กวท.บก.สปท. ใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยหลักเกณฑ์การขอรับเงินประจ าต าแหน่งประเภท 

วิทยฐานะ จะเริ่มจากวิทยฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ไปจนถึงเชี่ยวชาญพิเศษ 
ซึ่งคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ของ ศธ. 

 

/น.ส.นุชนภาฯ... 
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-๒๑- 

น.ส.นุชนภาฯ  ต าแหน่งทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา จะมีคุณสมบัติข้อหนึ่ง คือ จะต้องท าการสอน
ในระดับอุดมศึกษา  

 
ผบ.รร.สธ.ทบ.  ในส่วนของ รร.สธ.ทบ. อาจารย์ในส่วนวิชาทหาร ไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติอัตราในสถาบันให้มีต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ ทบ. ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก กห. โดย รร.สธ.ทบ. ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาโทมาหลายรุ่นแล้ว แต่อาจารย์ รร.สธ.ทบ. ที่ท าการสอนไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
ซึ่งอาจจะมีปัญหาในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรในอนาคตถ้าหาก สกอ. เข้าตรวจ 

 
รศ. ดร.ณฏัฐกาฯ     อาจารย์ของ รร.ทหาร จะเสียเปรียบอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา เพราะต าแหน่ง 

ทางวิชาการสามารถขอได้ไม่จ ากัด แต่ในส่วนของทหารจะผูกติดกับอัตรา แต่การขอด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ยังไม่เข้มข้นเท่ากับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ขอกล่าวถึงการตรวจสอบ
เอกสารเพื่อขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการในเรื่องลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
ขอให้กรอกในแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานให้ชัดเจน ผลงานชื่ออะไร ใครมีส่วนร่วมในผลงานบ้าง 
เลขหน้าที่เท่าไร เป็นต้น 

 
พล.อ. ดร.พหลฯ  อาจารย์ในส่วนวิชาทหารควรจะได้ยกฐานะ ควรจะมีคุณวุฒิที่ชัดเจนที่สถาบัน 

ทุกแห่งรับรู้ และยอมรับ ซี่งสามารถที่จะให้สภาการศึกษาวิชาการทหารพิจารณาได้ และ 
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับทราบและให้ค าแนะน าต่าง ๆ  

 
ผบ.ทอ.  ขอให้พิจารณา รร.จอ.ยศ.ทอ. ด้วย เพราะเป็นสถาบันที่มีความส าคัญที่ผลิต 

โปรแกมเมอร์ ช่างเทคนิคชั้นสูงที่ซ่อมอากาศยาน เป็นต้น แต่สถาบันนี้ไม่ได้รับการพิจารณา
ให้มีครู อาจารย์ในระดับวิชาการ  

 
เลขาธิการฯ   เรียนที่ประชุมทราบ ในปัจจุบันข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน มี กขท. เป็น 

ผู้พิจารณาการขอเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ ซึ่งมีตั้งแต่ประเภทช านาญการต้น  
(ชั้นประทวน) จนถึงประเภทเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งทุกเหล่าทัพสามารถที่จะขอวิทยฐานะ
ประเภทนี้ให้กับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอนได้  

 
ประธาน      ให้ฝ่ายเลขาธิการฯ น าเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการให้กับอาจารย์ในส่วนวิชาทหาร 

ไปพิจารณา 
 
ผบ.รร.นร.  ทร. เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ 

รร.นร. จ านวน ๓ นาย ดังนี้ 
  ๑. น.อ. ชัยรัตน์ นภาศักดิ์ศรี ร.น. รอง ผอ.กววร.ฝศษ.รร.นร. ให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ. 
 

/๒. น.อ. ศุภสิทธิ.์.. 
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  ๒. น.อ. ศุภสิทธิ์ คงด ีร.น.  รอง ผอ.กววอ.ฝศษ.รร.นร. ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ. 

  ๓. ร.อ. ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์ ร.น. รรก.อาจารย์  ฝศษ.รร.นร. ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ. 

  ทั้งนี้ สภา รร.นร. มีมติอนุมัติรับรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหาร ล าดับที่ ๑  
เมื่อ ๑๔ พ.ย.๖๒ ล าดับที่ ๒ และ ๓ เมื่อ ๒๗ ส.ค.๖๒ และ ทร. เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติ
แต่งตั้งให้ข้าราชการทหาร ล าดับที่ ๑ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๒ ล าดับที่ 
๒-๓ เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๒ 

 
ผบ.รร.นนก.  ทอ. เห็นชอบให้เสนอขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ 

รร.นนก. จ านวน ๓ นาย ดังนี้  
  ๑. น.อ. ชาติชาย คงเจริญสุข  รอง ผอ.กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ. 
  ๒. น.ท. ผศ.เทียนศิริ  เหลืองวิไล  อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการในต าแหน่ง รศ. 
  ๓. น.ต. โชคชัย  แจ่มอ าพร  อาจารย์ กกศ.รร.นนก. ให้ด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการในต าแหน่ง ผศ. 
  ทั้งนี้ สภา รร.นนก. มีมติอนุมัติรับรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหาร ล าดับที่ ๑ 

เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๒ ล าดับที่  ๒ และ ๓ เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๒ และ ทอ. เห็นชอบให้เสนอ 
ขออนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการทหาร ล าดับที่ ๑ ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ ๑๖ ม.ค.๖๓  
ล าดับที่ ๒ และ ๓ ตั้งแต่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ 

    
พล.อ. ดร.พหลฯ  ในเอกสารประกอบการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการรายบุคคล ยังไม่ครบถ้วน เช่น  

ไม่มีคุณวุฒิทางทหาร ซึ่ง รร.ทหาร เอกสารจะต้องแตกต่างกว่าสถาบันอ่ืน ๆ เช่น ส าเร็จ
การศึกษาชั้นนายพัน ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่าง ๆ เป็นต้น มีเหตุผล
สองประการเพ่ือให้เอกสารดังกล่าวครบถ้วน ประการแรก ได้ตรวจสอบคุณวุฒิทางทหาร  
ประการที่สอง ได้ทราบว่าผลงานวิจัยของผู้ขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จะเป็นการวิจัย
ทางด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ไม่ได้วิจัยเพื่อพัฒนากองทัพ เพราะอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้
ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง เช่น หลักสูตร ว.การทัพ และ วปอ. 
เป็นต้น จึงอยากจะให้พิจารณาอาจารย์เหล่านี้ได้เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษา 
ทางทหารชั้นสูง จะได้มีความรู้ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนากองทัพมากขึ้น  

 
ประธาน      แบบฟอร์มการขอด ารงต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร ต้องมี

หลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน และมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือการพิจารณาได้สะดวก ขอให้
ฝ่ายเลขาธิการฯ ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย  

 
  /เลขาธิการฯ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PPD_59 

 

-๒๓- 

เลขาธิการฯ  ขอให้ที่ประชุมได้กรุณาอนุมัติแต่งตั้งให้ข้าราชการทหาร จ านวน ๑๑ นาย ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ และบรรจุรายชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ  

 
ประธาน  ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ 
 
เลขาธิการฯ เรื่องเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ี ๘ 
  - การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภาการศึกษา

วิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ตาม พ.ร.บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๖ (๓) 

ก าหนดให้มีกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ คน ซึ่งจะได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมิได้เป็นนายทหาร
ประจ าการและต้องเป็นพลเรือนอย่างน้อย ๖ คน โดยค าแนะของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
โดยกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
ทั้งนี้ กรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ด ารงต าแหน่งชุดปัจจุบัน ซึ่งได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๕๙ จะครบวาระ ๔ ปี ในเดือน เม.ย.๖๓   

   โดยให้สถาบันการศึกษาวิชาการทหารเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการนี้ มีสถาบันการศึกษา
วิชาการทหารเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม  สปท./ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการ
ทหาร จึงขอถอนระเบียบวาระการประชุมนี้ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการสภา
การศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ พิจารณาอีกครั้ ง และจะเสนอในการประชุม 
สภาการศึกษาวิชาการทหารครั้งต่อไป ซึ่งอาจเป็นการประชุมวาระพิ เศษหรือเป็นการเวียน 
การประชุม โดยจะให้แล้วเสร็จก่อน เม.ย.๖๓ 

 
ประธาน  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้น าระเบียบวาระการประชุม การพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ  
ไปพิจารณาอีกครั้ง 

 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
    -ไม่มี- 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ ๖  ประธานกล่าวปิดการประชุม 
 
ประธาน     ขอขอบคุณกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารทุกท่าน ที่ร่วมกันพิจารณาหารือ 

ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ขอให้ รร.เหล่าทัพ ได้น าไปพิจารณา รวมทั้ง  
ฝ่ายเลขาธิการฯ รายงานความคืบหน้าให้ รมว.กห./นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ทราบ 
ปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๕๕๐ 
 

                     (ลงชื่อ) พ.อ. ณัฐวุฒิ  ดวงจรัส) 

                                                             (ณัฐวุฒิ   ดวงจรัส) 
                                                                                  ผอ.กนผ.บก.สปท. 
                ผู้จดรายงานการประชุม 
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