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ตอนที่ ๑ บทน ำ 
 

ก. หลักสูตร  : หลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๕๘ ด้านวิชาทหาร  
 

ข. ควำมมุ่งหมำยของหลักสูตร       
 เพื่อใหนั้กเรียนนายร้อย มีความรู้วิชาทหารสามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความรู้พื้นฐานของเหล่าท่ีเลือกรับราชการอย่างกว้างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการรับราชการใน
ช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 

 

ค. กำรจัดกำรฝึกและศึกษำ       
         ๑.  นนร.ช้ันปีท่ี ๑ ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุด และเพิ่มเติมด้วยวิชาเหล่า
ทหาร 
         ๒.  นนร.ช้ันปีท่ี ๒ ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ และเพิ่มเติมด้วยความรู้ของทหารปืนใหญ่  
         ๓.  นนร.ช้ันปีท่ี ๓ ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด และความรู้ในวิทยาการแขนงอื่น ๆ ท่ี
จ าเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร รวมท้ังการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ 
         ๔.  นนร.ช้ันปีท่ี ๔ ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเร่ืองท่ีจ าเป็น และความรู้ในวิทยาการแขนงอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นใน
การเป็นผู้น าหน่วย รวมท้ังการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม   
         ๕.  นนร.ช้ันปีท่ี ๕ ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ในการรับราชการ  การศึกษาดูงาน 
การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษส าหรับผู้บังคับหน่วย     
 

ง. คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรฝึกและศึกษำ   
 นักเรียนนายร้อย (นนร.) 
 

จ. ระยะเวลำกำรศึกษำ  
 จ านวน ๕ ปี (๓,๒๒๔ ช่ัวโมง)  
         ๑. นนร.ช้ันปีท่ี ๑ (๖๗๒ ช่ัวโมง) 
              ๑.๑  ภาคการศึกษา  จ านวน  ๑๙๒  ช่ัวโมง 
              ๑.๓  ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม  จ านวน  ๔๘๐  ช่ัวโมง  (๑๒ สัปดาห์) 
         ๒.  นนร.ช้ันปีท่ี ๒ (๕๙๒ ช่ัวโมง) 
              ๒.๑  ภาคการศึกษา  จ านวน  ๑๙๒  ช่ัวโมง 
              ๒.๒  ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม  จ านวน  ๔๐๐  ช่ัวโมง  (๑๐ สัปดาห์) 
         ๓.  นนร.ช้ันปีท่ี ๓ (๕๙๒ ช่ัวโมง) 
              ๓.๑  ภาคการศึกษา แบ่งเป็น  จ านวน  ๑๙๒  ช่ัวโมง 
              ๓.๒  ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม  จ านวน  ๔๐๐  ช่ัวโมง  (๑๐ สัปดาห์) 
         ๔.  นนร.ช้ันปีท่ี ๔ (๑,๒๒๕ ช่ัวโมง) 
              ๔.๑  ภาคการศึกษา  จ านวน  ๑๖๐  ช่ัวโมง 
              ๔.๒  ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม  จ านวน ๑,๐๖๕ ช่ัวโมง  (๑๐ สัปดาห์) 
         ๕. นนร.ช้ันปีท่ี ๕ (๘๐๘ ช่ัวโมง) 
              ๕.๑  ภาคการศึกษา  จ านวน ๓๓๖ ช่ัวโมง 
              ๕.๒  ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม  จ านวน  ๕๒๐  ช่ัวโมง  (๑๐ สัปดาห์) 
 



ข 
 

ฉ. ที่ตั้งสถำนศึกษำ  
 รร.จปร.  ต.พรหมณี  อ.เมือง  จ.นครนายก    
 

ช. สรุปวิชำทหำร : ตอนท่ี ๒   
 

ซ. แถลงหลักสูตร  : ตอนท่ี ๓ 
 

ด. ขอบเขตกำรสอน  : ตอนท่ี ๔ 
 

ต. ควำมต้องกำรกระสุนและวัตถุระเบิด  : ตอนท่ี ๕ (จ่ายแยก) 
 

ถ. ควำมต้องกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง  : ตอนท่ี ๖ (จ่ายแยก) 
 

ถ. ควำมต้องกำรเกี่ยวกับงบประมำณ  : ตอนท่ี ๗ (จ่ายแยก) 
 

.............................. 
 

 



ค 
 

ตอนที่ ๒ สรุปวิชำทหำร 
หลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้ำนวิชำทหำร 

ระยะเวลำกำรศึกษำ ๕ ปี (๓,๙๓๗ ชั่วโมง) 
 

ล ำดับ วิชำ  ผนวก หน้ำ หน่วยกิต หมำยเหตุ 
๑ ชั้นปีที่ ๑ (๖๗๒) ก  (๑๐)  
 ๑.๑ ภำคกำรศกึษำ (๑๙๒)     
 ๑.๑.๑ วิชากองทัพบกและเหล่าทหาร (๑๖) ก-๑    
 ๑.๑.๒ วิชาการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น (๑๖) ก-๒    
 ๑.๑.๓ วิชาป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง (๘) ก-๓    
 ๑.๑.๔ วิชาวัตถุระเบิดและการท าลาย (๘) ก-๔    
 ๑.๑.๕ วิชาการข่าวเบื้องต้น (๑๖) ก-๕    
 ๑.๑.๖ วิชาการอ่านแผนท่ี (๔๘) ก-๖    
 ๑.๑.๗ วิชาอาวุธประจ ากาย (๔๘) ก-๗    
 ๑.๑.๘ วิชาบุคคลท าการรบและยุทธวิธีข้ันพื้นฐาน (๓๒) ก-๘    
 ๑.๒ ภำคกำรฝกึ/กำรฝกึภำคสนำม (๔๘๐)     
 ๑.๒.๑ การฝึกสุขศาสตร์ทหาร (๔๐) ก-๙    
 ๑.๒.๒ การฝึกการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ (๔๐) ก-๑๐    
 ๑.๒.๓ การฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น (๔๐) ก-๑๑    
 ๑.๒.๔ การฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง และการพราง (๔๐) ก-๑๒    
 ๑.๒.๕ การฝึกวัตถุระเบิดและการท าลาย  (๔๐) ก-๑๓    
 ๑.๒.๖ การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย (๑๒๐) ก-๑๔    
 ๑.๒.๗ การฝึกบุคคลท าการรบและยุทธวิธีข้ันพื้นฐาน (๑๖๐) ก-๑๕    

๒ ชั้นปีที่ ๒ (๕๙๒) ข    
 ๒.๑ ภำคกำรศกึษำ (๑๙๒)     
 ๒.๑.๑ วิชาอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและการตรวจการณ์ (๔๘) ข-๑    
 ๒.๑.๒ วิชายุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (๖๔) ข-๒    
 ๒.๑.๓ วิชาการใช้ยุทธโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า (๓๒) ข-๓    
 ๒.๑.๔ วิชาปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (๓๒) ข-๔    
 ๒.๑.๕ วิชาหลักปฏิบัติการรบของทหารช่าง (๑๖) ข-๕    
 ๒.๒ ภำคกำรฝกึ/กำรฝกึภำคสนำม (๔๐๐)     
 ๒.๒.๑ การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ (๘๐) ข-๖    
 ๒.๒.๒ การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ (๑๒๐) ข-๗    
 ๒.๒.๓ การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า (๔๐) ข-๘    
 ๒.๒.๔ การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (๑๒๐) ข-๙    
 ๒.๒.๕ การฝึกขับรถยนต์ทหาร (๔๐) ข-๑๐    

๓ ชั้นปีที่ ๓ (๕๙๒) ค    
 ๓.๑ ภำคกำรศกึษำ (๑๙๒)     
 ๓.๑.๑ วิชายุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (๖๔) ค-๑    
 ๓.๑.๒ วิชายุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (๓๒) ค-๒    
 ๓.๑.๓ วิชาภูมิศาสตร์ทหาร (๑๖) ค-๓    
 ๓.๑.๔ วิชาการสื่อสารทางยุทธวิธ ี (๑๖) ค-๔    



ง 
 

ล ำดับ วิชำ  ผนวก หน้ำ หน่วยกิต หมำยเหตุ 
 ๓.๑.๕ วิชาประวัติศาสตร์การสงครามสากล (๓๒) ค-๕    
 ๓.๑.๖ วิชาประวัติศาสตร์การสงครามไทย (๓๒) ค-๖    
 ๓.๒ ภำคกำรฝกึ/กำรฝกึภำคสนำม (๔๐๐)     
 ๓.๒.๑ การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด (๑๒๐) ค-๗    
 ๓.๒.๒ การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด (๘๐) ค-๘    
 ๓.๒.๓ การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ (๒๐๐) ค-๙    

๔ ชั้นปีที่ ๔ (๑,๒๒๕) ง    
 ๔.๑ ภำคกำรศกึษำ (๑๖๐)     
 ๔.๑.๑ วิชาการปฏิบัติการพิเศษ (๔๘) ง-๑    
 ๔.๑.๒ วิชาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ (๑๖) ง-๒    
 ๔.๑.๓ วิชาฝ่ายอ านวยการ (๔๘) ง-๓    
 ๔.๑.๔ วิชาการเขียนและบรรยายสรุปทางทหาร (๓๒) ง-๔    
 ๔.๑.๕ วิชาทหารเรือ ทหารอากาศ และหน่วยงานความมั่นคง (๑๖) ง-๕    
 ๔.๒ ภำคกำรฝกึ/กำรฝกึภำคสนำม (๑,๐๖๕)     
 ๔.๒.๑ การฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม (๑,๐๖๕) ง-๖    

๕ ชั้นปีที่ ๕ (๘๕๖) จ    
 ๕.๑ ภำคกำรศกึษำ (๓๓๖)     
 ๕.๑.๑ วิชาการส่งก าลังบ ารุง (๔๘) จ-๑    
 ๕.๑.๒ วิชาการปฏิบัติการข่าวสาร (๓๒) จ-๒    
 ๔.๑.๓ วิชาระเบียบงานสารบรรณและสิทธิก าลังพล (๑๖) จ-๓    
 ๕.๑.๔ การศึกษาดูงานกองทัพภาค (๘๐) จ-๔    
 ๕.๑.๕ การศึกษาความรู้ของเหล่าทหารท่ีเลือกรับราชการ (๑๖๐) จ-๕    
 ๕.๒ ภำคกำรฝกึ/กำรฝกึภำคสนำม (๕๒๐)     
 ๕.๒.๑ การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก (๑๒๐) จ-๖    
 ๕.๒.๒ การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด (๔๐) จ-๗    
 ๕.๒.๓ การฝึกการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ (๔๐) จ-๘    
 ๕.๒.๔ การฝึกเตรียมความพร้อมเป็นนายทหารสัญญาบัตร (๘๐) จ-๙    
 ๕.๒.๕ การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยตามเหล่าท่ีเลือกรับ

ราชการ (๑๖๐) จ-๑๐  
  

 ๕.๒.๖ การฝึกเตรียมเป็นผู้ฝึกทหารใหม่ (๘๐) จ-๑๑    
 
หมำยเหต ุรวมท้ัง ๕ ช้ันปี แบ่งเป็นการศึกษาในภาคการศึกษา จ านวน ๑,๐๗๒ ช่ัวโมง และท าการฝึกในภาคการฝึก/

การฝึกภาคสนาม จ านวน ๒,๘๖๕ ช่ัวโมง รวมท้ังสิ้นจ านวน ๓,๙๓๗ ช่ัวโมง 


