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ข้อมูลพื้นฐานของส่วนวิชาทหาร
1.1 ชื่อ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คาย่อ สวท.รร.จปร.
1.2 ที่ตั้ง อาคารหมายเลข 42/29 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เลขที่ 99 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
โทรศัพท์ 0-3739-3018, 0-241-1706 (โทรศัพท์ภายใน 62318)

1.3 ประวัติส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน
นายร้อยขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2430 นั้น โรงเรียนทหารสราญรมย์ได้กาหนดให้นักเรียนนายร้อย ได้
ศึกษาเล่าเรียนทั้งในด้านวิชาการและวิชาทหาร โดยการศึกษาวิชาทหารในสมัยนั้นกาหนดให้ศึกษาในวิชาหัด
ปืน หั ดเดิ น หัดยิ ง หัดวิ ชาฟอต์ พิ เคชั่ น (ป้ อมค่ าย) หั ดวิ ชาพิ ชั ยสงคราม ครู ผู้สอนส่ วนใหญ่ จะใช้ ครู
ต่างประเทศเป็นผู้สอน ต่อมา พ.ศ.2435 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการจัดตั้งกรมยุทธ
ศึกษาขึ้นเพื่อมีหน้าที่อานวยการสอนนักเรียนของโรงเรียนทหารสราญรมย์
พ.ศ. 2467 กระทรวงกลาโหมได้จัดให้มีกองวิชาทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบกขึ้น มีหน้าที่
วางโครงการศึกษา แผนกวิชาทหาร และสอนนักเรียนนายร้อยชั้นมัธยม และนักเรียนนายดาบ ในเดือน พ.ย.
2475 กระทรวงกลาโหมได้จัดระเบียบข้อบังคับและกาหนดหน้าที่ต่างๆ ในกระทรวงกลาโหมใหม่ โดยในการ
จัดระเบียบในกรมยุทธศึกษาทหารบกได้กาหนดให้จัดเป็นแผนกและกอง ดังนี้ แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชา
ทหาร แผนกอนุศาสนาจารย์ แผนกโรงเรียนนายทหารสัมภาระกองโรงเรียนนายร้อย สาหรับแผนกวิชาทหาร
ให้มีหน้าที่สอนวิชาทหาร
พ.ศ. 2489 กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” สาหรับ
แผนกที่ 2 กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนนามหน่วยเป็นแผนกวิชาทหาร วันที่ 22 ม.ค. 2490 โรงเรียนนาย
ร้อยทหารบกได้มี การจั ดหน่ วยใหม่ ดั ง นี้ กองบั งคั บการโรงเรี ยนนายร้อยทหารบก แผนกศึ กษา แผนก
ปกครอง กองเสนารักษ์ สาหรับแผนกวิชาทหารเปลี่ยนเป็นหมวดวิชาทหารฝ่ายยุทธวิธีและหมวดวิชาทหาร
ฝ่ายเท็ฆนิค โดยให้ไปขึ้นตรงกับแผนกศึกษา
วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2491 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ ท รง
พระราชทานชื่อโรงเรียนนายร้อยทหารบกใหม่เป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ” ใช้คาย่อว่า “รร.
นายร้อย จปร.”
พ.ศ.2496 แผนกวิชาทหารจัดเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
พ.ศ.2498 ตั้งเป็นกองวิชาทหารเป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พ.ศ. 2502 ให้กองวิชาทหารขึ้นตรงต่อ กรมนักเรียนนายร้อย
พ.ศ.2521 กองวิชาทหารปรับ เป็นส่วนวิชาทหาร ตามคาสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 8/21
เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 13 มกราคม 2521 เช่นเดิม ปรับจากกองวิชาทหาร ที่
ประกอบด้วย 3 แผนก คือ แผนกเตรียมการ แผนกวิชาเหล่า และแผนกวิชายุทธวิธี เป็นส่วนวิชาทหาร
ประกอบด้วย แผนกธุรการ กองเตรียมการ กองวิชาเหล่า และกองวิชายุทธวิธี
พ.ศ.2530 ส่วนวิชาทหาร ประกอบด้วย 1 กองบังคับการเตรียมการ และ 6 กองวิชา ตาม
คาสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 46/30 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2530
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พ.ศ.2557 ผู้อานวยการส่วนวิชาทหาร เป็นอัตราพลตรี ตามคาสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่
32/57 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 3 กันยายน 2557

1.4 สัญลักษณ์หน่วย

สัญลักษณ์ สวท.รร.จปร.

ภาพพระนเรศวรทรงช้างศึกสีทองบนพื้นสีน้าเงิน เส้นรอบวงกลมสีเหลือบนพื้นแดง โดยมีชื่อ
นามหน่ ว ยเป็ น ภาษาไทย “ส่ ว นวิ ช าทหาร” สี เ หลื อ งอยู่ ด้ า นบน และภาษาอั ง กฤษ “MILITARY
INSTRUCTION DIVISION” อยู่ด้านล่าง
ความหมาย
- ภาพพระนเรศวรทรงช้างศึก หมายถึง สัญลักษณ์ของนักรบที่ใช้กลศึก และความกล้าหาญ
เอาชนะอริราชศัตรู
- สีทอง หมายถึง คุณค่าของทหารที่มีความสาคัญยิ่ง
- พื้นสีน้าเงิน หมายถึง สีประจาหน่วยของ สวท.รร.จปร.
- เส้นรอบวงกลมสีเหลืองบนพื้นแดง เป็นสีประจาของ รร.จปร.

1.5 นโยบาย ภารกิจ/พันธกิจ
1.5.1 นโยบาย
ดาเนินงานตามนโยบายของ รร.จปร. และกรอบความต้องการ นนร. ของ ทบ. โดย
ร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1) ให้มกี ารจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารที่เป็นเลิศ เพื่อให้ นนร. เป็นนายทหารชั้นดีตาม
ความต้องการาของกองทัพบก
2) ปลูกฝังให้กาลังพลและ นนร. น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งมาเป็นแนวทางใน
การดาเนินชีวิต
3) เพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยใช้หลัก 5 ส. ที่คนไทยไม่รู้จัก มาปรับปรุง การ
ดาเนินการและพื้นที่หน่วยรับผิดชอบ
1.5.2 ภารกิจ/พันธกิจ
สวท.รร.จปร. มีหน้าที่ฝึกศึกษาให้ นนร. มีความรู้ทางวิชาด้านการทหาร สามารถเป็น
ผู้บังคับบัญชาและนาหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนช่วยใน
การพัฒนากองทัพและประเทศชาติ

1.6 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
1. ปรัชญา
ล้าเลิศวิชาทหาร เชี่ยวชาญยุทธวิธี ภักดีต่อแผ่นดิน
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2. ปณิธาน
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความรู้ด้านการทหาร มีสติปัญญา เป็นผู้นาหน่วย
และสามารถนาหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิสัยทัศน์
ส่วนวิชาทหาร เป็นกลไกในการฝึกศึกษาด้านวิชาทหาร ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทัน
ต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
4. พันธกิจ
ส่วนวิชาทหาร มีหน้าที่ฝึกศึกษาให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ทางวิชาทหาร สามารถ
เป็นผู้บังคับบัญชาและนาหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนช่วย
ในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- มีความรู้ด้านการทหารในระดับที่สามารถเป็นผู้นาหน่วยทหารในระดับหมวดได้
- มีความรู้พื้นฐานของเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการอย่างกว้างๆ
ที่จาเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
ต่อไป
- มีอุดมการณ์ เสียสละ อุทิศตนทางานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
- มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพด้านการทหารที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1.7 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และจุดเด่น
1.7.1 เอกลักษณ์
ความเป็นทหารอาชีพ
1.7.2 อัตลักษณ์
นักรบ ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นาหน่วยทหาร
1.7.3 จุดเน้น
ผู้บังคับหมวดที่สามารถนาหน่วยเข้าทาการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7.4 จุดเด่น
รอบรู้วิชาทหาร สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.8 ทาเนียบผู้อานวยการส่วนวิชาทหาร
ตาราง ก

ทาเนียบผู้อานวยการ สวท.รร.จปร.

ลาดับ
รายนาม
1 อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหาร (คนแรก)
พ.ท.พระทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)
2 พ.ท.พระสรายุทธสรสิทธิ์ (พจน์ พหลโยธิน)
3 พ.อ.พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)
4 พ.ต.หลวงชานิยุทธสาร

ปีที่ดารงตาแหน่ง

หมายเหตุ

2467 - 2470
2470 - 2473
2473 - 2475
2475 - 2480

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
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ลาดับ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายนาม
พ.ต.หลวงรณกรรมโกวิท (เพิ่ม สิริวิสุตร์)
พ.ท.ขุนเสนาทิพ (แสวง เทพาคา)
พ.ท.สุรใจ พูนทรัพย์
พ.อ.วิโรจน์ อินวะษา
พ.อ.ถนอม ปัทมานนท์
พลจัตวา ถนอม ปัทมานนท์
พลจัตวา ไชยันต์ ถนัดหัตถกรรม
พลจัตวา ชาญ อังสุโชติ
พ.อ.สงวน สงวนศักดิ์โยธิน
พ.อ.ชิงชัย รัชตะนาวิน
พ.อ.ถนอม ผ่องโอสถ
พล.ต.สุวรรณ อินทุลักษณ์
พ.อ.สกล ชมไพศาล
พ.อ.อานาจ คุตตะสิงคี
พ.อ.อิทธิพงศ์ นาทะสิริ
พ.อ.ลาภ์พร ศิริปาลกะ
พ.อ.สนิท ศรีศิริ
พ.อ.สุรสิทธิ์ พึ่งจิตต์ตน
พ.อ.อาภัสร์ อาทรอรัญญกิจ
พ.อ.ประชุม แก้วสนธิ
พ.อ.เรืองนาม พิบูลภานุวัธน
พ.อ.พิชัย ฉินนะโสต
พ.อ.สุทศ ภูติโยธิน
พ.อ.ไพโรจน์ มาประชา
พ.อ.ศุภชัย รัตนะ
พ.อ.สด ปฐมจินดา
พ.อ.สรวุฒิ กล่อมศิริ
พ.อ.มานิตย์ ดนตรีไทย
พ.อ.วรวิทย์ พรรณสมัย
พ.อ.บัญชา ถนอมทอง
พ.อ.เสรี พหลเวชช์
พ.อ.ธัชพล ไม้รอด
พ.อ.วัลลภ ไชยลาโภ
พ.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี
พ.อ.อรุณนิวัช ช้างใหญ่
พ.อ.สุขุม สุขศรี

ปีที่ดารงตาแหน่ง
2480 - 2488
2489 -2490
2490 – 2491
2491
2491 – 2497
2497 - 2498
2498 - 2500
2500 - 2501
2501 - 2507
2507 - 2510
2510 – 2512
2512 - 2514
2514- 2515
2515 - 2519
2519 - 2520
2520 - 2522
2522 - 2525
2525 (ม.ค.-ต.ค.25)
2525 - 2526
2526 – 2528
2528 - 2529
2529 - 2531
2531 - 2534
2534 - 2537
2537 - 2538
2538 - 2540
2540 (พ.ค.- ต.ค.40)
2541 - 2542
2542 – 2544
2544 - 2545
2545 - 2549
2549 – 2552
2552 – 2554
2554 – 2555
2555 - 2556
2556 – 2557

หมายเหตุ
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ลาดับ
รายนาม
41 พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
42 พล.ต.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์

ปีที่ดารงตาแหน่ง
2557 – 2559
2559 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ

พล.ต.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์
ผอ.สวท.รร.จปร.

1.9 โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ
สวท.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีการจัดหน่วยตามอัตราเฉพาะกิจที่ 4400
โครงสร้างการจัดส่วนราชการ ประกอบด้วย กองบังคับการเตรียมการ กองวิชาต่าง ๆ จานวน 6 กองวิชา
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล และสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1.9.1 โครงสร้างส่วนราชการ

แผนภูมิแสดงโครงสร้างส่วนราชการ
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1.9.2 โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการบริหารงาน

7
1.9.3

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการปฏิบัติงาน

1.10 รายชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ผู้อานวยการส่วนวิชาทหาร
รองผู้อานวยการส่วนวิชาทหาร
ผู้อานวยการกองบังคับการเตรียมการ
ผู้อานวยการกองวิชาเหล่ากาลังรบ
ผู้อานวยการกองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ
ผู้อานวยการกองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ
อาจารย์ผู้อานวยการกองวิชาสงครามพิเศษ
ผู้อานวยกองวิชาฝ่ายอานวยการและวิชาทั่วไป
อาจารย์หัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม
รองผู้อานวยการกองบังคับการเตรียมการ
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารราบ

พล.ต.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์
พ.อ.คเชนทร์เทพ อาจิตปุญโญ
พ.อ.องอาจ พิมพ์ทนต์
พ.อ.ชนะชัย ไชยานุกูล
พ.อ.เรวัต ถนอมศักดิ์
พ.อ.กฤษณพร กูลประสูตร
พ.อ.เฉลิมพงษ์ พันธุระ
พ.อ.สัญญา ยอดพรมทอง
พ.อ.ปฏิภาณ ศรีวรรณรัตน์
พ.อ.สนธิเดช พูลสวัสดิ์
พ.อ.อาทมาต เนติ
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารม้า
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาอาวุธ
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารปืนใหญ่
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารช่าง
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารสื่อสาร
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารขนส่ง
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารสรรพาวุธ
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารพลาธิการ
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารสารวัตร
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาสงครามพิเศษ
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาความมั่นคง
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาฝ่ายอานวยการ
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทั่วไป

พ.อ.ฐานันตรี เปาวรัตน์
พ.อ.ภัทรภพ บู่ศรี
พ.อ.ณรงค์กร ศิริกุล
พ.อ.ชิษณุพงศ์ ปุ่นศิริ
พ.อ.จิระเดช วงศ์สุวัฒน์
(ว่าง)
พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน
พ.อ.สาโรช ธรรมปรีชา
พ.อ.รัฎฐกรณ์ ไทยสีหราช
พ.อ.พงษ์ณภพ ฉ่าศิริ
พ.อ.อานาจ ไกรสงคราม
พ.อ.นิมิตร ผ่องจิตร์
พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันท์

1.11 รายชื่อกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ผอ.สวท.รร.จปร.
รอง ผอ.สวท.รร.จปร.
ผอ.กตก.สวท.รร.จปร.
ผอ.กกลร.สวท.รร.จปร.
ผอ.กสสก.สวท.รร.จปร.
ผอ.กสสช.สวท.รร.จปร.
ผอ.กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร.
อจ.ผอ.กสพศ.สวท.รร.จปร.
อจ.หก.กปศ.สวท.รร.จปร.
รอง ผอ.กตก.สวท.รร.จปร.
หน.สปค.สวท.รร.จปร.
รอง หน.สปค.สวท.รร.จปร.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ

1.12 ข้อมูลอัตรากาลังพล
กาลังพลในปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร. มีกาลังพลทั้งสิ้น รายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง ข

อัตรากาลังพล สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559
รายการ

อัตราอนุมัติ
บรรจุจริง
ไปช่วยราชการ
มาช่วยราชการ
ปฏิบัติงานจริง

นายทหาร

นายสิบ

ลูกจ้าง

88
53
5
48

47
36
10
26

4
4

พนักงาน
ราชการ
4
4

รวม
135
97
15
82
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1.13 ข้อมูลครู – อาจารย์
ครู – อาจารย์ในปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร. มีจานวนทั้งสิ้น 31 นาย โดยมีหลักเกณฑ์
ในการนับจานวนครู-อาจารย์ ดังนี้
1. นับรวมกาลังพลในตาแหน่ง อจ.หก.สวท.รร.จปร. และตาแน่ง อจ.หน.สวท.รร.จปร. ซึ่ง
เป็นตาแหน่งผู้บริหารของ สวท.รร.จปร. แต่ทาการสอน นนร. ในวิชาที่รับผิดชอบ
2. ไม่นับรวมกาลังพลที่ไม่ได้ทาการสอน นนร. และมีเวลาปฏิบัติราชการในตาแหน่งอาจารย์
น้อยกว่า 6 เดือน
ตาราง ค

ข้อมูลครู-อาจารย์ สวท.รร.จปร. จาแนกตามระดับการศึกษา
รายการ

กองวิชาเหล่ากาลังรบ
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ
กองวิชาฝ่ายอานวยการและวิชาทั่วไป
กองวิชาสงครามพิเศษ
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม
รวม
ตาราง ง

ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก ปริญญาโท

-

1
2
1
4

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

รวม

5
3
3
2
5
1
19

5
2
1
8

11
5
5
2
7
1
31

ข้อมูลครู-อาจารย์ สวท.รร.จปร. จาแนกตามอัตราชั้นยศ
รายการ

กองวิชาเหล่ากาลังรบ
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ
กองวิชาฝ่ายอานวยการและวิชาทั่วไป
กองวิชาสงครามพิเศษ
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม
รวม

จานวนอัตราชั้นยศ
พ.อ.
พ.ท.
พ.ต.
2
3
3
2
2
1
13

8
2
2
5
17

1
1

รวม
11
5
5
2
7
1
31

1.14 จานวนกาลังพลฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ก าลั ง พลฝ่ า ยสนั บ สนุ น การศึ ก ษา หมายถึ ง ก าลั ง พลที่ ป ฏิ บั ติ ใ นต าแหน่ ง หั ว หน้ า แผนก
ตาแหน่งประจากอง ตาแหน่งประจาแผนก ตาแหน่งนายทหารชานาญงาน ตาแหน่งช่างเขียน ตาแหน่ง
เสมียน ตาแหน่งครูฝึก ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ โดยในปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร. มี
จานวนทั้งสิ้น 43 นาย
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ตาราง จ

จานวนกาลังพลฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประเภทกาลังพล
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
รวม

จานวน
8
27
4
4
43

หมายเหตุ

1.15 หลักสูตรการศึกษา : วิชาทหาร
1.15.1 หลักสูตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2558 ด้านวิชา
ทหาร (หลักสูตร 5 ปี)
1) การศึกษาภาควิชาการ : วิทยาการทหาร จานวน 45 หน่วยกิต
2) ภาคการฝึก : การสอน ฝึก อบรม ภาควิชาทหาร จานวน 47 หน่วยกิต
3) การสอบประมวลผลความรู้ จานวน 10 หน่วยกิต

แผนภูมิแสดงหน่วยกิตการฝึกศึกษา นนร.ด้านวิชาทหาร

4) ความมุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร : เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนายร้ อ ย มี ค วามรู้ วิ ช าทหาร
สามารถเป็นผู้นาหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานของ
เหล่าที่เลือกรับราชการอย่างกว้างๆ ที่จาเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อ
เพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
5) แนวทางการจัดการศึกษา : จัดให้มีการฝึกศึกษาวิทยาการทหารเป็นวิชาพื้นฐาน
บังคับที่ นนร.ทุกคนจะต้องต้องเข้ารับการฝึกศึกษาในภาคการศึกษาและภาคการฝึก ตามขอบเขตของแต่
ละชั้นปี ดังนี้
(1) นนร.ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้า
ชุด และเพิ่มเติมด้วยวิชาเหล่าทหาร
(2) นนร.ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ และเพิ่มเติมด้วย
ความรู้ของทหารปืนใหญ่
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(3) นนร.ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด และความรู้ใน
วิทยาการแขนงอื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ
(4) นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จาเป็น และความรู้ใน
วิทยาการแขนงอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเป็นผู้นาหน่วย รวมทั้งการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม
(5) นนร.ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จาเป็นอื่น ๆ ในการ
รับราชการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษสาหรับผู้บังคับหน่วย

1.16 จานวนผู้เรียน
ปีการศึกษา 2559 มีจานวน นนร. ซึ่งเป็นผู้เรียนทั้งสิ้น 1,054 นาย โดยแบ่งออกเป็นแต่ละ
ชั้นปี ดังนี้
1.16.1
1.16.2
1.16.3
1.16.4
1.16.5

นนร.ชั้นปีที่ 1
นนร.ชั้นปีที่ 2
นนร.ชั้นปีที่ 3
นนร.ชั้นปีที่ 4
นนร.ชั้นปีที่ 5

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

228
220
210
196
200

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

1.17 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนเตรียมทหาร และเป็นไปตามข้อกาหนดของกองทัพบก

1.18 สิทธิของผู้สาเร็จการศึกษา
ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น สู ง สุ ด จาก รร.จปร. ได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น นายทหารสั ญ ญาบั ต รใน
กองทัพบก

1.19 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ในด้านวิชาทหาร สามารถ
เป็นผู้บังคับบัญชาและนาหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้พื้นฐานของ
เหล่า ทั้งทางเทคนิคและยุ ทธวิธี ตลอดจนวิทยาการทหารอย่า งกว้า ง ๆ ที่จาเป็น ต่อการรับ ราชการใน
ช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนของเหล่าสายวิทยาการต่อไป

1.20 งบประมาณ
ตาราง ฉ
ลาดับ
1
2
3
4

งบประมาณ สวท.รร.จปร. ประจาปีงบประมาณ 2559
รายการ
กลุ่มงบด้านยุทธการ การฝึกศึกษา และ
วิจัย
กลุ่มงบงานส่งกาลังบารุง
งบประกันคุณภาพการศึกษา
งบมูลนิธิ รร.จปร.
รวม

จานวนงบประมาณ
ที่ขอตั้ง

ที่ได้รับจัดสรร

25,906,425 25,906,425
15,510
15,510
23,000
32,730
32,730
25,954,665 25,997,665

หมายเหตุ

