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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
1.1 ปีท่ีให้ข้อมูล พ.ศ.2562 
 

1.2 ท่ีต้ังหน่วย  อาคารหมายเลข 42/29 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
    เลขท่ี 99 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 
    โทรศัพท์ 0-3739-3018, 0-241-1706 (โทรศัพท์ภายใน 62318) 
 

1.3 ประวัติ 
นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน

นายร้อยขึ้นเมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2430 นั้น โรงเรียนทหารสราญรมย์ได้ก าหนดให้ นนร. ได้ศึกษา   
เล่าเรียนท้ังในด้านวิชาการและวิชาทหาร โดยการศึกษาวิชาทหารในสมัยนั้นก าหนดให้ศึกษาในวิชาหัดปืน 
หัดเดิน หัดยิง หัดวิชาฟอต์พิเคช่ัน (ป้อมค่าย) หัดวิชาพิชัยสงคราม  ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้ครูต่างประเทศ
เป็นผู้สอน ต่อมา พ.ศ.2435 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการจัดต้ังกรมยุทธศึกษาขึ้นเพื่อ
มีหน้าท่ีอ านวยการสอนนักเรียนของโรงเรียนทหารสราญรมย์ 

พ.ศ. 2467 กระทรวงกลาโหมได้จัดให้มีกองวิชาทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบกขึ้น  มีหน้าท่ี
วางโครงการศึกษา แผนกวิชาทหาร และสอน นนร.ช้ันมัธยม และนักเรียนนายดาบ ในเดือน พ.ย.2475  
กระทรวงกลาโหมได้จัดระเบียบข้อบังคับและก าหนดหน้าท่ีต่างๆ ในกระทรวงกลาโหมใหม่ โดยในการจัด
ระเบียบในกรมยุทธศึกษาทหารบกได้ก าหนดให้จัดเป็นแผนกและกอง ดังนี้ แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชา
ทหาร แผนกอนุศาสนาจารย์ แผนกโรงเรียนนายทหารสัมภาระกองโรงเรียนนายร้อย ส าหรับแผนกวิชา
ทหารให้มีหน้าท่ีสอนวิชาทหาร 

พ.ศ. 2489 กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” ส าหรับ
แผนกท่ี 2 กรมยุทธศึกษาทหารบกเปล่ียนนามหน่วยเป็นแผนกวิชาทหาร วันท่ี 22 ม.ค. 2490 โรงเรียน
นายร้อยทหารบกได้มีการจัดหน่วยใหม่ดังนี้ กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบก แผนกศึกษา แผนก
ปกครอง กองเสนารักษ์ ส าหรับแผนกวิชาทหารเปล่ียนเป็นหมวดวิชาทหารฝ่ายยุทธวิธีและหมวดวิชาทหาร
ฝ่ายเท็ฆนิค โดยให้ไปข้ึนตรงกับแผนกศึกษา 

วันท่ี 1 มกราคม พ .ศ .2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
พระราชทานช่ือโรงเรียนนายร้อยทหารบกใหม่เป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ใช้ค าย่อว่า   
“รร.นายร้อย จปร.” 

พ.ศ.2496 แผนกวิชาทหารจัดเป็นหน่วยขึ้นตรงของกอง นนร.รร.จปร. 
พ.ศ.2498  ต้ังเป็นกองวิชาทหารเป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร.  
พ.ศ. 2502 ให้กองวิชาทหารขึ้นตรงต่อ กรม นนร.  
พ.ศ.2521  กองวิชาทหารปรับเป็นส่วนวิชาทหาร ตามค าส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี 8/21 

เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งท่ี 3) ลงวันท่ี 13 มกราคม 2521 เช่นเดิม  ปรับจากกองวิชาทหาร ท่ี
ประกอบด้วย 3 แผนก คือ แผนกเตรียมการ แผนกวิชาเหล่า และแผนกวิชายุทธวิธี เป็นส่วนวิชาทหาร 
ประกอบด้วย แผนกธุรการ  กองเตรียมการ กองวิชาเหล่า และกองวิชายุทธวิธี 

พ.ศ.2530 ส่วนวิชาทหาร ประกอบด้วย 1 กองบังคับการเตรียมการ และ 6 กองวิชา ตาม
ค าส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี 46/30 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2530 

พ.ศ.2557 ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร เป็นอัตราพลตรี ตามค าส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี 
32/57 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งท่ี 3) ลงวันท่ี 3 กันยายน 2557 

พ.ศ.2563  ค าส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ท่ี 3/63 ลง 14 ม.ค. 63 ให้กองจิตวิทยาและการน าทหาร 
นนร.รอ. มาเป็นหน่วยขึ้นตรงของส่วนวิชาทหาร ฯ ต้ังแต่ 1 มี.ค. 63 
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  สัญลักษณ์หน่วย 
 

  
 

 
 
 ภาพพระนเรศวรทรงช้างศึกสีทองบนพื้นสีน้ าเงิน เส้นรอบวงกลมสีเหลืองบนพื้นแดง โดยมี
ช่ือนามหน่วยเป็นภาษาไทย “ส่วนวิชาทหาร” สีเหลืองอยู่ด้านบน และภาษาอังกฤษ “MILITARY 
SCIENCE DIVISION” อยู่ด้านล่าง 
 ความหมาย 

- ภาพพระนเรศวรทรงช้างศึก หมายถึง สัญลักษณ์ของนักรบท่ีใช้กลศึก และความกล้าหาญ
เอาชนะอริราชศัตรู 

- สีทอง หมายถึง คุณค่าของทหารที่มีความส าคัญยิ่ง 
- พื้นสีน้ าเงิน หมายถึง สีประจ าหน่วยของส่วนวิชาทหาร ฯ 
- เส้นรอบวงกลมสีเหลืองบนพื้นแดง เป็นสีประจ าของ รร.จปร. 

 

1.4 วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ 
 1.4.1 วัตถุประสงค์          
     เพื่อให ้นนร. ท่ีส าเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. 
   -  มีความรู้ด้านการทหารในระดับท่ีสามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารในระดับหมวดได้ 
   -  มีความรู้พื้นฐานของเหล่าต่างๆ ท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการอย่างกว้างๆ 
ท่ีจ าเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
ต่อไป 
   - มีอุดมการณ์ เสียสละ อุทิศตนท างานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน 
   - มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพด้านการทหารที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 
 1.4.2 ปรัชญา                  
   ล้ าเลิศวิชาทหาร  เช่ียวชาญยุทธวิธี  ภักดีต่อแผ่นดิน 
  1.4.3 ปณิธาน                 
    มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความรู้ด้านการทหาร มีสติปัญญา  เป็นผู้น าหน่วย 

และสามารถน าหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4.4 วิสัยทัศน์ 
    ส่วนวิชาทหาร   เป็นกลไกในการฝึกศึกษาด้านวิชาทหาร ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทัน
ต่อเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลง 
  1.4.5  เอกลักษณ์ 
        ความเป็นทหารอาชีพ 
   1.4.6  อัตลักษณ์   
        นักรบ  ท่ีมีความรู้  ความสามารถ   และเป็นผู้น าหน่วยทหาร 
 1.4.7 ภารกิจ/พันธกิจ 
  1. ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหารขั้นพื้นฐานทาง
ยุทธวิธี หลักการ และเทคนิคของเหล่าต่าง ๆ รวมทั้งวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร แก่นักเรียนนายร้อย ให้
สามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้พื้นฐานท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในเหล่าท่ีเลือกรับราชการ 
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  2. ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึกบุคลากรอื่นตามท่ีกองทัพบกก าหนด 
  3. ประเมินค่าความเหมาะสมในการเป็นทหารให้แก่นักเรียนนายร้อย 
  4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าท่ี 
 

1.5 โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีการจัดหน่วยตามอัตราเฉพาะกิจท่ี 4400 
โครงสร้างการจัดส่วนราชการ ประกอบด้วย กองบังคับการเตรียมการ กองวิชาต่าง ๆ จ านวน 7 กองวิชา 
ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล และส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. กองบังคับการเตรียมการ ประกอบด้วย 3 แผนก ได้แก่ แผนกก าลังพล  แผนกฝึกศึกษา 
และแผนกสนับสนุน 

2. กองวิชาเหล่าก าลังรบ ประกอบด้วย 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาทหารราบ  แผนกวิชา
ทหารม้า และแผนกวิชาอาวุธ 

3. กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ ประกอบด้วย 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาทหารปืนใหญ่  
แผนกวิชาทหารช่าง  และแผนกวิชาทหารส่ือสาร 

4. กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ ประกอบด้วย 4 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาทหารขนส่ง  
แผนกวิชาทหารสรรพาวุธ  แผนกวิชาทหารพลาธิการ และแผนกวิชาทหารสารวัตร  

5. กองวิชาสงครามพิเศษ ประกอบด้วย 2 แผนก ได้แก่ แผนกวิชารบพิเศษ และแผนกวิชา
ความมั่นคง 

6. กองวิชาฝ่ายอ านวยการและวิชาท่ัวไป ประกอบด้วย 2 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาฝ่าย
อ านวย และแผนกวิชาท่ัวไป 

7. กองวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร ประกอบด้วย 3 แผนก ได้แก่ แผนกวิชาจิตวิทยา  
แผนกวิชาการน าทหารและครูทหาร และแผนกประเมินค่า 

8. กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงโครงสร้างส่วนราชการ 
 

1.6 รายช่ือผู้บังคับบัญชา 
 1) ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร พล.ต.ประมวล  จันทร์ศรี 
 2) รองผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร (1) พ.อ.องอาจ  พิมพ์ทนต์ 
 3) รองผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร (2) พ.อ.อ านาจ  ไกรสงคราม 
 4) ผู้อ านวยการกองบังคับการเตรียมการ พ.อ.จิระเดช  วงศ์สุวัฒน์ 
 5) ผู้อ านวยการกองวิชาเหล่าก าลังรบ พ.อ.ชนะชัย  ไชยานุกูล 
 6) ผู้อ านวยการกองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ พ.อ.สัญญา  ยอดพรมทอง 
 7) ผู้อ านวยการกองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ พ.อ.รัฏฐกรณ์  ไทยสีหราช 
  

กองบังคับการ 
เตรียมการ 

กองวิชาเหล่า 
ก าลังรบ 

กองวิชาเหล่า 
สนับสนุน 
การรบ 

กองวิชาเหล่า 
สนับสนุน 
การช่วยรบ 

กองวิชาฝ่าย 
อ านวยการ 

และวิชาทั่วไป 

กองวิชา 
สงครามพิเศษ 

กองวิชา 
จิตวิทยาและ 
การน าทหาร 

กองวิชา 
ประวัติศาสตร์ 
การสงคราม 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 

ส่วนวิชาทหาร 
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 8) อาจารย์ผู้อ านวยการกองวิชาสงครามพิเศษ พ.อ.สนธิเดช  พูลสวัสด์ิ 
 9) ผู้อ านวยกองวิชาฝ่ายอ านวยการและวิชาท่ัวไป พ.อ.ชยานันท์  ทองจันทร์ 
 10) ผู้อ านวยการกองวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร พ.อ.สราวุฒิ  จันทรวัฒน์ 
 11) อาจารย์หัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม พ.อ.วรชาติ  มีกระจ่าง 
 12) รองผู้อ านวยการกองบังคับการเตรียมการ พ.อ.ฐานันตรีย์  เปาวรัตน์ 
 13) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารราบ พ.อ.สิรภพ  แก้วชนิด 
 14) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารม้า พ.อ.สิริชัย  เอื้อบุณยะนันทน์ 
 15) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาอาวุธ พ.อ.รณฤทธิ์  โคตะโน 
 16) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารปืนใหญ่ พ.อ.ภัทรภพ  บู่ศรี 
 17) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารช่าง พ.อ.ตรียุทธ์  ศรีขวัญ 
 18) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารส่ือสาร พ.อ.ธนันวัฒน์  ธีระกิจเสถียร 
 19) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารขนส่ง พ.อ.พิงการ  สายจันทร์ 
 20) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารสรรพาวุธ พ.อ.คมกฤช  เวกชาลิกานน 
 21) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารพลาธิการ พ.อ.หญิง สมใจ  คงศิลป์  
 22) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาทหารสารวัตร -  
 23) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชารบพิเศษ พ.อ.สุดใจ  ฉ่ าศิริ 
 24) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาความมั่นคง พ.อ.อาทมาต  เนต ิ
 25) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาฝ่ายอ านวยการ พ.อ.นิมิตร  ผ่องจิตร์ 
 26) อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาท่ัวไป พ.อ.ณรงค์  พุมมา 
 27) อาจารย์หัวหน้าแผนกการน าทหารและครูทหาร พ.อ.ศึกษา  วรรักษ์ 
 

1.7 รายช่ือกรรมการบริหารการศึกษา 
 1) ผู้อ านวยการสวนวิชาทหาร   ประธานกรรมการ 
 2) รองผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร   รองประธานกรรมการ 
 3) ผู้อ านวยการกองบังคับการเตรียมการ  กรรมการ 
 4) ผู้อ านวยการกองวิชาเหล่าก าลังรบ  กรรมการ 
 5) ผู้อ านวยการกองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ กรรมการ 
 6) ผู้อ านวยการกองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ กรรมการ 
 7) ผู้อ านวยการกองวิชาฝ่ายอ านวยการและวิชาท่ัวไป กรรมการ 
 8) อาจารย์ผู้อ านวยการกองวิชาสงครามพิเศษ กรรมการ 
 9) ผู้อ านวยการกองจิตวิทยาและการน าทหาร กรรมการ 
 10) อาจารย์หัวหน้ากองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม กรรมการ 
 11) รองผู้อ านวยการกองบังคับการเตรียมการ กรรมการ 
 12) หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ 
 13) รองหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
 

1.8 ข้อมูลครู – อาจารย์  
 ครู – อาจารย์ในปีการศึกษา 2562 สวท.รร.จปร. มีจ านวนท้ังส้ิน 28 นาย โดยมีหลักเกณฑ์
ในการนับจ านวนครู-อาจารย์ ดังนี้ 

1. นับรวมก าลังพลในต าแหน่ง อจ.หก.สวท.รร.จปร. และต าแหน่ง อจ.หน.สวท.รร.จปร. ซึ่ง
เป็นต าแหน่งผู้บริหารของ สวท.รร.จปร. แต่ท าการสอน นนร. ในวิชาท่ีรับผิดชอบ 

2.  ไม่นับรวมก าลังพลท่ีไม่ได้ท าการสอน นนร. และมีเวลาปฏิบัติราชการในต าแหน่งอาจารย์
น้อยกว่า 6 เดือน 
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ตาราง ค ข้อมูลครู-อาจารย์ สวท.รร.จปร. จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

รายการ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

กองวิชาเหล่าก าลังรบ - - 5 1 6 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ - - 3 - 3 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ - - 2 - 2 
กองวิชาฝ่ายอ านวยการและวิชาท่ัวไป - 1 2 1 4 
กองวิชาสงครามพิเศษ - 3 2 - 5 
กองวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร (1) (3) (3) - (7) 
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม - - 1 - 1 

รวม 1 7 18 2 21 + (7) 
 

หมายเหตุ กองวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร ฯ ปรับย้ายเป็น นขต.สวท.ฯ เมื่อ 1 มี.ค. 63 
 

ตาราง ง ข้อมูลครู-อาจารย์ สวท.รร.จปร. จ าแนกตามอัตราช้ันยศ 
 

รายการ จ านวนอัตราชั้นยศ รวม พ.อ. พ.ท. พ.ต. 
กองวิชาเหล่าก าลังรบ 2 3 1 6 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ 3 - - 3 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 2 - - 2 
กองวิชาฝ่ายอ านวยการและวิชาท่ัวไป 1 2 1 4 
กองวิชาสงครามพิเศษ 2 2 1 5 
กองวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร - (2) (5) (7) 
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม - - 1 1 

รวม 10 9 9 21 + (7) 
 

หมายเหตุ กองวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร ฯ ปรับย้ายเป็น นขต.สวท.ฯ เมื่อ 1 มี.ค. 63 
 

 
1.9 หลักสูตรการศึกษา : วิชาทหาร  
 หลักสูตร นนร.รร.จปร. พ.ศ.2558 ด้านวิชาทหาร (หลักสูตร 5 ปี) 
 1) การศึกษาภาควิชาการ : วิทยาการทหาร จ านวน 45 หน่วยกิต 
 2) ภาคการฝึก : การสอน ฝึก อบรม ภาควิชาทหาร จ านวน 57 หน่วยกิต 
 3) การสอบประมวลผลความรู้ จ านวน 10 หน่วยกิต 
 

ตาราง จ หน่วยกิตการฝึกศึกษา นนร. ด้านวิชาทหาร 
 

นนร. 
ชั้นปีที ่

ภาคการศึกษา ภาคการฝึก สอบประมวลความรู้ รวม 
วิชาการศึกษา หน่วยกิต วิชาการฝึก หน่วยกิต ระดับ หน่วยกิต ศึกษา/ฝึก หน่วยกิต 

1 8 10 7 (12) - - 15 10 + (12) 
2 5 10 5 (10) หมู่ ปล. (5) 10 10 – (15) 
3 6 10 3 (10) มว.ปล. (5) 9 10 + (15) 
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นนร. 
ชั้นปีที ่

ภาคการศึกษา ภาคการฝึก สอบประมวลความรู้ รวม 
วิชาการศึกษา หน่วยกิต วิชาการฝึก หน่วยกิต ระดับ หน่วยกิต ศึกษา/ฝึก หน่วยกิต 

4 5 10 1 (10) - - 6 10 + (10) 
5 4 5 + (10) 3 (5) - - 7 5 + (15) 

รวม 28 45 + (10) 18 (47) - (10) 47 45 + (67) 
 

หมายเหตุ จ านวนหน่วยกิตใน ( ) หมายถึง หน่วยกิตท่ีใช้ในการเลือกเหล่ารับราชการ 
    4) ความมุ่งหมายของหลักสูตร : เพื่อให้ นนร. มีความรู้วิชาทหารสามารถเป็นผู้น า
หน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีความรู้พื้นฐานของเหล่าท่ีเลือกรับ
ราชการอย่างกว้าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติมจาก
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 
    5) แนวทางการจัดการศึกษา : จัดให้มีการฝึกศึกษาวิทยาการทหารเป็นวิชาพื้นฐาน
บังคับท่ี นนร.ทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกศึกษาในภาคการศึกษาและภาคการฝึก ตามขอบเขตของแต่ละ 
ช้ันปี ดังนี้ 
          (1)  นนร.ช้ันปีท่ี 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้า
ชุด และเพิ่มเติมด้วยวิชาเหล่าทหาร 
          (2)  นนร.ช้ันปีท่ี 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ และเพิ่มเติมด้วย
ความรู้ของทหารปืนใหญ่  
          (3)  นนร.ช้ันปีท่ี 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด และความรู้ใน
วิทยาการแขนงอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร รวมท้ังการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ 
          (4)  นนร.ช้ันปีท่ี 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องท่ีจ าเป็น และความรู้ใน
วิทยาการแขนงอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการเป็นผู้น าหน่วย รวมท้ังการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม   
          (5)  นนร.ช้ันปีท่ี 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องท่ีจ าเป็นอื่น ๆ ในการ
รับราชการ  การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษส าหรับผู้บังคับหน่วย     
 

1.10 จ านวน นนร. 
 

ตาราง ฉ ข้อมูลจ านวน นนร. ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ภาคการศึกษา ชั้นปีที ่ รวม 1 2 3 4 5 
1 267 227 232 207 215 1,148 
2 266 227 232 207 215 1,147 

 

หมายเหตุ - ไม่นับจ านวน นนร. ท่ีไปศึกษาต่อต่างประเทศ และพักการศึกษา 
 

1.11 งบประมาณ  
ตาราง ช งบประมาณส่วนวิชาทหาร ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับ รายการ จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ 
ที่ขอต้ัง ที่ได้รับจัดสรร 

1 กลุ่มงบด้านยุทธการ การฝึกศึกษา และวิจัย 22,095,540 22,095,540  
2 กลุ่มงบงานส่งก าลังบ ารุง 155,910 155,910  
3 งบประกันคุณภาพการศึกษา - 23,000  
 รวม 22,251,450 22,253,750  
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