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เรื่อง การฝกนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

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

เพ่ือให้กำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ซึ่งต่อไปจะเรียกชื่อย่อว่ำ “นศท.” ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  
มีประสิทธิภำพ และเป็นไปในแนวทำงเดียวกันรวมถึงใช้ค ำสั่งนี้เป็นมูลฐำนส ำหรับพัฒนำกำรฝึก นศท. ไปสู่เป้ำหมำย
ตำมนโยบำยกำรศึกษำ และนโยบำยกำรพัฒนำกิจกำรก ำลังพลส ำรองของ ทบ . จึงให้หน่วยฝึกวิชำทหำรใน ทบ. 
และหน่วยสนับสนุนกำรฝึกยึดถือกรอบกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งฯ ดังนี้   

๑. เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา : ให้ควำมส ำคัญกับ นศท. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้เป็นกลุ่มพลังมวลชน
ที่เข้มแข็ง มีคุณภำพ โดยให้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรฝึกอบรมให้มีควำมทันสมัยและเหมำะสม ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกำรฝึก นศท. ๒ ประกำรคือ เพ่ือผลิตก ำลังพลส ำรองที่มีคุณภำพให้กับกองทัพ และเพ่ือเสริมสร้ำงเยำวชน 
ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ โดย นศท.จะต้องมีคุณลักษณะของ รด.New Gen. ๘ ประกำร คือ  

ก.  มีทัศนคติที่ดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ข.  มีภำพลักษณ์สง่ำงำม มีวินัย และมีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงทหำร 
ค.  มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ 
ง.  ไม่ยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด และเป็นแกนน ำต่อต้ำนภัยยำเสพติด 
จ.  มีควำมทันสมัย รู้ทันข่ำวสำรและกำรเปลี่ยนแปลงของโลก  
ฉ.  ออกแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทำงกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึก นศท. 
ช.  มีควำมเป็นผู้น ำ 
ซ.  มีควำมสำมัคคีกลมเกลียว รักหมู่คณะ เป็นกลุ่มพลังที่มีบทบำทในสังคม 

๒. นโยบายการฝึก นศท.  
 ก. นโยบายทั่วไป : เพ่ือให้บรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ของผู้บังคับบัญชำ จึงก ำหนดนโยบำยทั่วไป 

ส ำหรับกำรฝึก นศท. ดังนี้ 
๑) น ำหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่ง ทบ. อนุมัติให้ใช้ล่ำสุด มำด ำเนินกำรฝึก นศท. 

 ๒) ปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึกให้เป็นแบบ Active Learning และน ำแนวทำง 
กำรฝึก นศท. ของครูฝึก นศท.ต้นแบบมำประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกวิชำ 

๓) พัฒนำครูฝึก นศท. ให้มีมำตรฐำน โดยยกระดับกำรพัฒนำคุณลักษณะของครูฝึกตำม
แนวทำงของครูฝึก นศท. ต้นแบบ 

 ๔) ส่งเสริมให้ นศท. ท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชำติ อันเป็น
กำรเสริมสร้ำงให้มีคุณลักษณะ ๘ ประกำรของ รด.New Gen. 

 ๕) ให้หน่วยทหำรทุกระดับของ ทบ. ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรฝึก นศท. ตำมที่
หน่วยรับผิดชอบกำรฝึก นศท. ร้องขอ รวมทั้งจัดกิจกรรมเปิดหน่วยทหำรเพื่อให้ นศท. ได้เข้ำศึกษำดูงำน 

- - ส ำเนา - 



๑ – ๒ 

 ๖) ให้หน่วยขยำยผลกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรฝึก นศท. ให้ ผกท. ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไป
ได้รับทรำบ โดยกำรประชำสัมพันธ์กำรฝึก นศท. อย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้ง กำรจัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึกวิชำทหำร 
ต้อนรับผู้ปกครอง นศท. (Open House)  

 ๗) ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงกำรรับรู้ เพ่ือให้ นศท. ทรำบถึงควำมส ำคัญของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ รัฐธรรมนูญ อ ำนำจตุลำกำร และหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง (๔ เสำหลัก) โดยเฉพำะกำร
ปฏิบัติงำนของทหำร ทั้งงำนปกติ งำนสนำม งำนพิเศษที่กองทัพได้รับมอบจำกรัฐบำล เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจถึง
บทบำทหน้ำที่ของทหำรที่มีต่อประเทศชำติ และประชำชน 

 ๘) ให้ควำมส ำคัญกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรำยตำม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือประโยชน์ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรำย ให้ นศท. มีควำมปลอดภัย 

 ๙) น ำโครงกำรศูนย์ฝึกแข็งขัน สถำนศึกษำร่วมใจ มุ่งไปสู่มำตรฐำนเดียวกันมำด ำเนินกำร
อย่ำงจริงจัง  เพ่ือให้ นศท. ได้ฝึกปกครองตำมสำยกำรบังคับบัญชำ ทั้งนี้ หน่วยฝึกวิชำทหำรจะต้องด ำเนินกำร
พัฒนำ/จัดหำเครื่องช่วยฝึก ให้มีควำมปลอดภัย มีควำมทันสมัย และเพียงพอกับจ ำนวน นศท . ที่เข้ำรับกำรฝึก 
รวมทั้งด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงสนำมฝึกและแหล่งเรียนรู้ภำยในหน่วย ให้มีควำมพร้อมสูงสุด  

ข. นโยบายเฉพาะ : 
๑) ด้ำนทัศนคติของ นศท. และกำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ 
 ก) ให้ควำมส ำคัญกับทัศนคติของ นศท. ที่มีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

และกองทัพ โดยมีกำรตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกวิชำทหำร และกรณีตรวจพบ นศท. ที่มี
ทัศนคติด้ำนลบต่อสถำบันและกองทัพ ให้ก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำร ตั้งแต่กำรอบรมปรับทัศนคติ กำรตัด
คะแนนควำมประพฤติ จนถึงกำรพ้นสภำพเป็น นศท. 

 ข) ส่งเสริมให้ นศท. มีควำมจงรักภักดี และแสดงออกถึงควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ เรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย สถำบันพระมหำกษัตริย์ไทย ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ นศท. เข้ำร่วมโครงกำร นักศึกษำวิชำทหำร “จิตอำสำพระรำชทำน” โดยท ำกิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดีเพ่ือ 
ชำติ ศำสน์ กษัตริย์” ในทุกโอกำสที่สำมำรถกระท ำได้ รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหำวิชำ “ศำสตร์พระรำชำ” สู่กำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

ค) ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรอบรมและปลูกฝังให้ นศท. ได้ทรำบถึงประวัติศำสตร์ชำติไทย 
โดยให้ตระหนักและซำบซึ้งในกำรต่อสู้ เสียสละของบรรพบุรุษที่ได้ด ำรงรักษำชำติไทย อำทิเช่น สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช, 
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช, บูรพมหำกษัตริย์อ่ืนๆ, วีรกรรมของท้ำวสุรนำรี และชำวบ้ำนบำงระจัน เพ่ือให้เข้ำถึง
ควำมเป็นชำติในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจ ำเป็นต้องรักษำไว้ ทั้งนี้ ให้หน่วยฝึกวิชำทหำรพิจำรณำจัดหำสถำนที่หรือห้องเรียน
เพ่ือปรับปรุงจัดท ำเป็นห้องเรียนประวัติศำสตร์ชำติไทย เพ่ือให้ นศท. ได้เข้ำศึกษำและค้นคว้ำหำข้อมูลที่ส ำคัญ 

 ง) จัดท ำประวัติในกำรฝึกของ นศท. แต่ละนำย ทั้งในด้ำนควำมถนัดหรือควำมสำมำรถพิเศษ
ในวิชำที่เข้ำรับกำรฝึกตำมหลักสูตร รวมถึงลักษณะด้ำนจิตใจ ควำมกระตือรือร้น ในกำรรับกำรฝึก รักกำรฝึกวิชำทหำร 
มีระเบียบวินัยดี ตั้งแต่ นศท. เข้ำรับกำรฝึกวิชำทหำร จนส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร ชั้นปีที่ ๓ หรือ ๕ และมีกำรบันทึก
รำยชื่อไว้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจำรณำใช้ประโยชน์ในกำรสมัครสอบเข้ำรับรำชกำรใน ทบ . และกำรคัดเลือกหรือ
สมัครเข้ำเป็นก ำลังพลส ำรอง 

๒) ด้ำนกำรด ำเนินกำรฝึก 
 ก) ใช้หลักสูตรกำรฝึกที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่ง ทบ.อนุมัติให้ใช้ล่ำสุดมำด ำเนินกำรฝึกอบรม 

นศท. (วิชำทหำร ร้อยละ ๕๕ วิชำทั่วไป ร้อยละ ๔๕) 
 ข) กำรฝึกบุคคลเบื้องต้น ให้หน่วยฝึกวิชำทหำรยึดถือตำมแนวทำง คู่มือกำรฝึกว่ำด้วย 

แบบฝึกบุคคลท่ำมือเปล่ำ และแบบฝึกบุคคลท่ำอำวุธ ของโรงเรียนทหำรมหำดเล็กรำชวัลลภรักษำพระองค์  
(รร.ทม.รอ.) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหลัก  



๑ – ๓ 

 ค) ผู้เกี่ยวข้องกับกำรฝึก นศท. ทุกระดับต้องระลึกเสมอว่ำ กำรฝึก นศท. เป็นกำรฝึก 
เพ่ือให้ นศท. เรียนรู้วิชำทหำร ทั้งด้ำนร่ำงกำย, ด้ำนจิตใจ, ควำมรู้ควำมสำมำรถ และทัศนคติ โดยส่งเสริมให้มี
กำรฝึกหลักสูตรพิเศษ อำทิ หลักสูตรกระโดดร่มแบบพำรำเซล เพ่ือพัฒนำทักษะและขีดควำมสำมำรถพิเศษของ 
นศท. และกำรฝึกศิลปะป้องกันตัวสอดแทรกในกำรออกก ำลังกำยของ นศท.  

 ง) มุ่งเน้นกำรฝึกเพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีของ นศท. ด้ำนควำมมีวินัย กำรแต่งกำย 
ลักษณะทหำรที่ดี และกำรแสดงควำมเคำรพ ทั้งในและนอกหน่วยฝึกวิชำทหำร ให้ปรำกฏและเป็นที่ประทับใจ  
แก่ประชำชนที่พบเห็น โดยให้มีกำรฝึกปรับปรุงวินัยเพิ่มเติมจำกกำรฝึกปกติ กรณีกระท ำผิดวินัยหรือกำรแต่งกำย
ไม่เหมำะสม 

 จ) จัดกำรบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง ก ำลังพลส ำรอง อย่ำงจริงจัง เพ่ือให้ นศท. มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบในฐำนะก ำลังพลส ำรองของกองทัพเมื่อส ำเร็จกำรฝึกวิชำทหำร 
โดยมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย เมื่อมีกำรเรียกเข้ำรับรำชกำรทหำร ตำม พ .ร.บ.รับรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
และ พ.ร.บ.ก ำลังพลส ำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ฉ) สอดแทรกกำรฝึกทักษะชีวิต กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงจิตวิทยำ รวมทั้งกำรปลูกฝัง
อุดมกำรณ์และควำมรักชำติให้กับ นศท. ในทุกขั้นตอนของกำรฝึก เพ่ือหล่อหลอมให้ นศท. มีจิตส ำนึกควำมรักชำติ
และกองทัพ รวมทั้งเป็นแบบอย่ำงท่ีดีให้กับเยำวชน  

 ช) ริเริ่มให้มีกำรอบรม และปลูกฝัง นศท. ในเรื่อง กำรข่ำว เพื่อท ำหน้ำที่แจ้งเบำะแส 
บุคคลหรือขบวนกำรที่เป็นภัยต่อควำมมั่นคงของชำติตำมขีดควำมสำมำรถ โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ นศท. 
เป็นล ำดับแรก เพ่ือเสริมระบบข่ำยงำนข่ำวตำมโครงกำรแหล่งข่ำวประชำชนของ ทบ. 

  ซ) หน่วยฝึกวิชำทหำร ต้องให้ควำมส ำคัญกับมำตรกำรกำรจัดกำรฝึกวิชำทหำรให้กับ 
นศท. โดย นศท. ทุกนำยจะต้องได้รับกำรฝึกภำคปกติตำมเนื้อหำวิชำ จ ำนวน ๘๐ ชั่วโมง โดยให้ปฏิบัติตำม
ระเบียบ นรด. ว่ำด้วย กำรปกครองบังคับบัญชำ กำรฝึกและกำรสอบ นศท . พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๒ กำรฝึกและ
กำรสอบ ดังนี้ 

 (๑) นศท. ที่มีควำมจ ำเป็น สำมำรถขำดกำรฝึกภำคปกติได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ หรือ 
๑๖ ชั่วโมง ของเวลำกำรฝึก (๘๐ ชั่วโมง) 

 (๒)  นศท. ที่ขำดกำรฝึกภำคปกติเกินกว่ำร้อยละ ๒๐ หรือ ๑๖ ชั่วโมง ของเวลำกำรฝึก 
(๘๐ ชั่วโมง) โดยไม่เข้ำหลักเกณฑ์กำรได้รับสิทธิฝึกชดเชยจะหมดสิทธิสอบภำคปฏิบัติ ต้องตกซ้ ำชั้น 

 (๓) กำรลำหรือกำรขำดกำรฝึกภำคปกติทุกครั้ง หน่วยฝึกวิชำทหำรต้องแจ้งให ้
ผู้ปกครอง นศท. ทรำบตั้งแต่ครั้งแรกท่ีลำหรือขำดกำรฝึก  

 (๔) ในกรณีที่ นศท. ขำดกำรฝึกภำคปกติเกิน ๑๖ ชั่วโมงข้ึนไป เนื่องจำกเข้ำร่วม 
กิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ที่สร้ำงชื่อเสียงให้กับประเทศเท่ำนั้น (รำยละเอียดตำม ผนวก ค ข้อ ๔) และได้รับอนุญำต
ให้ลำถูกต้อง โดยสถำนศึกษำวิชำทหำรรำยงำนฝึกชดเชยตำมเกณฑ์กำรผ่อนผัน จึงจะไม่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ 
และต้องมำเข้ำรับกำรฝึกชดเชยให้ครบตำมจ ำนวนวันที่ขอลำ 

 (๕) กำรลงโทษ นศท. ให้ปฏิบัติตำม ระเบียบ นรด. ว่ำด้วยกำรปกครองบังคับบัญชำ 
กำรฝึกและกำรสอบ นศท. พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้แก่ กำรตัดคะแนนควำมประพฤติโดยผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ระบุไว้
ในระเบียบฯ และกำรลงโทษทุกครั้งจะต้องชี้แจงเหตุผลให้ นศท. ทรำบ   

๓) ด้ำนกำรพัฒนำครูฝึก 
 ก) ให้หน่วยฝึกวิชำทหำร พัฒนำและต่อยอดครูฝึก นศท. ต้นแบบ โดยพัฒนำเทคนิค 

กำรฝึก/กำรเรียนกำรสอน และเน้นให้ นศท. มีส่วนร่วม มีควำมสนุก ผ่อนคลำย เกิดควำมประทับใจ แต่อิงหลักกำร/
เนื้อหำวิชำที่ก ำหนด เพ่ือมุ่งไปสู่ควำมเป็น “รด.New Gen.” 



๑ – ๔ 

ข) กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูฝึก ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 (๑) ให้หน่วยฝึกวิชำทหำรขอรับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรฝึก นศท. จำกหน่วยทหำร

ในพ้ืนที่ โดยอำจขอรับกำรสนับสนุนครูฝึกเป็นบุคคล หรือแบ่งมอบให้เป็นสถำนีฝึก หรือแบ่งยอด นศท. ให้ฝึก ทั้งนี้ 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกโดยเฉพำะครูฝึกหญิง เพ่ือมำปกครองดูแล นศท.หญิง ๑ – ๕ 

(๒) จัดให้มีกำรฝึกทบทวนครูฝึกให้มีขีดควำมสำมำรถที่สูงขึ้นในลักษณะ Unit School 
 (๓) ผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร : หน่วยฝึกวิชำทหำรต้องจัดกำรฝึกและอบรมให้ 

ผกท. เช่นเดียวกับครูฝึก เพียงแต่ควำมเข้มข้นด้ำนกำรฝึกอำจไม่เท่ำกับครูฝึก แต่ต้องให้เห็นผลชัดเจนว่ำมีกำรยกระดับ
มำตรฐำนสูงขึ้นจำกเดิม ทั้งนี้ ต้องมอบหมำยหน้ำที่ให้ในขีดควำมสำมำรถ เช่น กำรตรวจสอบยอด นศท., กำรชี้แจง 
สิทธิหน้ำที่ นศท., กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนหรือในสถำนีฝึก เป็นต้น 

(๔) นศท. ชั้นปีที่ ๔ – ๕ : ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพนักศึกษำ
วิชำทหำรชั้นปีที่ ๔ - ๕ เช่น กำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยครูฝึกในกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำรชั้นปีที่ ๑ – ๓ และ 
กำรประชำสัมพันธ์ นศท. ศึกษำต่อในชั้นปีที่ ๔ – ๕ ให้มำกขึ้น 

 (๕) กำรเรียกก ำลังพลส ำรองเพ่ือปฏิบัติรำชกำร ด้วยวิธีกำรรับสมัคร โดยกำรเรียก
ก ำลังพลส ำรองพร้อมใช้งำนสนับสนุนให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เพ่ือท ำหน้ำที่ครูฝึก นศท. ในกำรฝึก
ภำคปกติและภำคสนำม 

 ๔) ด้ำนควำมปลอดภัย : ให้ยึดถือค ำชี้แจงเรื่องกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรฝึกของ ทบ. 
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ต้องก ำหนดให้มีนำยทหำรนิรภัยกำรฝึก ท ำหน้ำที่ช่วยเหลือผู้บังคับหน่วยในกำรควบคุม
ก ำกับดูแลควำมปลอดภัยในทุกขั้นตอนของกำรฝึก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรฝึกในเรื่องที่เสี่ยงอันตรำย ทั้งนี้ สำมำรถเสนอแนะ
ให้ระงับกำรฝึกในเรื่องท่ีอำจเป็นอันตรำย ให้อยู่ในดุลยพินิจของนำยทหำรนิรภัยกำรฝึก 

๓. ขอบเขต : ค ำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ส ำหรับปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (พ.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔)  
๔. วัตถุประสงค์ 
 ก. เพ่ือให้นักศึกษำทั้งชำยและหญิงที่สมัครเข้ำรับกำรฝึกวิชำทหำร มีควำมรู้วิชำทหำร ทั้งในทำง

เทคนิคและทำงยุทธวิธีตำมล ำดับ ดังนี้   
 ๑) นศท. ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ให้มีควำมรู้และมีทักษะวิชำทหำรเบื้องต้นอย่ำงเพียงพอ ได้รับ

กำรสร้ำงเสริมลักษณะทหำรอย่ำงเข้มงวด จนมีบุคลิกเป็นทหำร มีควำมอดทนทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เพ่ือให้มี
ควำมพร้อมต่อกำรฝึกในชั้นปีที่สูงขึ้น รวมถึงให้ได้รับกำรเสริมสร้ำงให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีควำมรักหมู่คณะและ
เป็นผู้มีควำมเสียสละต่อส่วนรวม   

 ๒) นศท. ชั้นปีที่ ๓ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงทหำร ตลอดจนมีลักษณะผู้น ำในระดับ 
ผู้บังคับหมู่ สำมำรถใช้อำวุธประจ ำกำยและท ำกำรยิงอย่ำงได้ผล 

๓) นศท. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงทหำร และมีลักษณะผู้น ำในระดับ
รองผู้บังคับหมวด และผู้บังคับหมวด ตำมล ำดับ มีควำมสำมำรถอย่ำงเพียงพอต่อกำรน ำหน่วยในระดับหมวด 

 ข. ปลูกฝังอุดมกำรณ์ให้ นศท. มีควำมยึดมั่นในชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มีจิตส ำนึกในเรื่องควำมเสียสละต่อสังคมส่วนรวม 
รวมทั้งมีควำมเชื่อม่ันและศรัทธำต่อกองทัพ 

ค. เพ่ือให้ นศท. เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เชื่อฟัง และปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำโดยเคร่งครัด 
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีของชำติ มีสุขภำพและพลำนำมัยแข็งแรง มีควำมอดทนและอดกลั้น 
สำมำรถทนต่อสภำพแวดล้อมกำรฝึกท่ียำกล ำบำก 

ง. เพ่ือให้ นศท. มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ และด ำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน 
อย่ำงกว้ำงขวำง จริงจัง และต่อเนื่อง    



๑ – ๕ 

จ. เพ่ือให้ นศท. มีควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่ นศท. ด้วยกัน  และปฏิบัติตนเป็นแกนน ำ 
สร้ำงควำมสำมัคคีในกลุ่มเยำวชนในสถำนศึกษำ ในสังคมและประเทศชำติ  

๕. ความรับผิดชอบ   
ก. นรด. 
 ๑)  วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน และก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรฝึก นศท. 

เป็นส่วนรวมในนำมของ ทบ.  
๒)  รับผิดชอบกำรฝึก นศท. ในเขต มทบ.๑๑ โดยมี ศศท. (รร.รด.ศศท.) เป็นหน่วยด ำเนิน 

กำรฝึก 
 ข. ทภ. วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน และก ำกับดูแลกำรฝึก นศท. ในส่วนภูมิภำคโดยมี มทบ. 

เป็นหน่วยรับผิดชอบกำรฝึกวิชำทหำรในเขตพ้ืนที่ 
ค. ศศท. และ มทบ.  
 ๑) สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนกำรฝึก นศท. จำกหน่วยทหำรในพื้นที่ ในเรื่อง ครูฝึก,  

สถำนที่ฝึก, ยุทโธปกรณ์, เครื่องช่วยฝึก หรือเรื่องอ่ืนๆ ได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยให้ทุกหน่วยถือว่ำงำนกำรฝึก นศท. 
เป็นงำนที่มีควำมส ำคัญ และมีควำมเร่งด่วนสูง เพ่ือสนับสนุนนโยบำยกำรพัฒนำกิจกำรก ำลังพลส ำรองของ ทบ. 

 ๒) วำงแผนกำรจัดกำรฝึก นศท. ในควำมรับผิดชอบให้สอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับ 
กำรจัดสรรจำก ทบ. ตลอดจนควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปด้วยควำมประหยัด 

ง. หน่วยฝึกวิชำทหำร (รร.รด.ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) 
 ๑) ประสำนกับสถำนศึกษำวิชำทหำรโดยใกล้ชิด เพ่ือจัดห้วงกำรฝึกทั้งภำคปกติและภำคสนำม

ของ นศท. ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับห้วงกำรศึกษำของสถำนศึกษำวิชำทหำร ทั้งนี้ ต้องค ำนึงถึงระบบกำรฝึก
และผลกำรฝึกของ นศท. ด้วย   

 ๒) กวดขัน และระมัดระวังกำรใช้อำวุธยุทโธปกรณ์ของทำงรำชกำรให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย
สมบูรณ์อยู่เสมอ หำกมีกำรช ำรุดเสียหำยให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
และระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 จ. ศฝ.ย่อย นศท. เป็นหน่วยทหำรในพ้ืนที่ ที่ได้รับมอบควำมรับผิดชอบกำรฝึก นศท. จำกหน่วยฝึก
วิชำทหำร (รร.รด.ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ด ำเนินกำรฝึกวิชำทหำรตำมกรอบกำรฝึกที่หน่วยฝึกวิชำทหำร
ก ำหนด 

ฉ. ปฏิทินการด าเนินการฝึก นศท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ : ผนวก ก  
๖. การรับสมัคร และรายงานตัว นศท. : ผนวก ข 
 ก. ห้วงที่ ๑ (พ.ค. – มิ.ย. ๖๓) ให้ด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำเข้ำเป็น นศท. และ 

รับรำยงำนตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ (ซ้ ำชั้น) ถึงชั้นปีที่ ๕ แก่สถำนศึกษำวิชำทหำร ที่เปิดภำคกำรศึกษำในเดือน 
พ.ค. – มิ.ย. ๖๓ เท่ำนั้น ส ำหรับห้วงที่ ๒ (ส.ค. – ก.ย. ๖๓) ให้ด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียน นักศึกษำ เข้ำเป็น 
นศท. และรับรำยงำนตัว นศท. ชั้นปีที่ ๑ (ซ้ ำชั้น) ถึงชั้นปีที่ ๕ แก่สถำนศึกษำวิชำทหำร ที่เปิดภำคกำรศึกษำ  
ในเดือน ส.ค. - ก.ย. ๖๓ 

 ข. กำรส่งบัญชีรำยชื่อฯ (รด.๒๕) เพ่ือประกำศมีสภำพฯ, กำรขอแก้ไขบัญชีรำยชื่อฯ (รด.๒๕), 
กำรขอยกเว้นกำรเรียกมำตรวจเลือกฯ, กำรโอนย้ำยสถำนศึกษำวิชำทหำร และกำรขอเปลี่ยน ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
ให้ ศศท. และ มทบ. ยึดถือปฏิบัติตำม ผนวก ข (กำรรับสมัคร และรำยงำนตัว นศท.) ทั้งนี้ในกำรรับสมัครเข้ำเป็น นศท. 
ต้องเน้นย้ ำเป็นพิเศษ ในเรื่องคุณลักษณะ คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำเป็น นศท. ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อำยุ
ของผู้สมัครฯ ใหม่ ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๘) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรฝึกวิชำทหำร 
พ.ศ.๒๕๐๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๖ พ.ย. ๕๘ เป็นต้นมำ 



๑ – ๖ 

๗. การด าเนินการฝึก : ผนวก ค  
ก. วิชำที่ท ำกำรฝึก : มีเนื้อหำวิชำ ดังนี้ 

๑) นศท. (ทบ.)  - เนื้อหำวิชำกำรฝึกวิชำทหำรส ำหรับ นศท .(ชำย, หญิง) 
ชั้นปีที่ ๑ - ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒   

- ระเบียบและหลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำร ส ำหรับ นศท. (ชำย, หญิง) 
 ชั้นปีที่ ๑ - ๓ (๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้)   

๒) นศท. (ทร.) - หลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำร ส ำหรับ นศท.ทร. ชั้นปีที่ ๑ – ๓ 
-  หลักสูตรกำรฝึกวิชำทหำร นศท.ทร. ชั้นปีที่ ๔ – ๕ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๓)  นศท. (ทอ.) - หลักสูตรกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร (นศท.) ในส่วนของ ทอ. 
ชั้นปีที่ ๑ - ๕ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข. ศศท. และ มทบ. 
 ๑) วำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับดูแล และด ำเนินกำรฝึก นศท. ในควำมรับผิดชอบ 

โดยยึดถือแนวทำงตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ โดยเคร่งครัด เพื่อให้กำรจัดกำรฝึก นศท. มีประสิทธิภำพและ 
เป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกหน่วย  

 ๒) สำมำรถจัดตั้ง ศฝ.ย่อย นศท. และก ำหนดรำยละเอียดในกำรฝึกเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ และภูมิประเทศของแต่ละพ้ืนที่ได้ตำมควำมเหมำะสม  

 ค. ให้หน่วยฝึกวิชำทหำร ด ำเนินกำรฝึกตำมที่ก ำหนดไว้ในผนวก ค (กำรด ำเนินกำรฝึก)  
หำกหน่วยฝึกวิชำทหำร มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรฝึกนอกกรอบแผนกำรปฏิบัติ หรือนอกห้วงเวลำที่ก ำหนด 
จะต้องรำยงำนขออนุมัติ ทบ. (ผ่ำน นรด.) หำกท ำกำรฝึกไปโดยพลกำร ถือว่ำกำรฝึกยังไม่ส ำเร็จ ผู้บังคับหน่วย
ต้องรับผิดชอบ  

๘. การขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด, การแต่งตั้งยศ, การเลื่อนยศ, การควบคุม
ท าเนียบสถานศึกษาวิชาทหาร และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร : ผนวก ง  

 ก. กำรข้ึนทะเบียนกองประจ ำกำรและน ำปลด, กำรแต่งตั้งยศ และกำรเลื่อนยศ และกำรขอรับ
หลักฐำนทำงทหำรเป็นกรณีเร่งด่วน ให้ ศศท. และ มทบ. (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ยึดถือปฏิบัติตำมที่ก ำหนดใน 
อนุผนวก ๖ ประกอบผนวก ง (กำรข้ึน ทะเบียนกองประจ ำกำรและน ำปลด, กำรแต่งตั้งยศ, กำรเลื่อนยศ,   
กำรควบคุมท ำเนียบสถำนศึกษำวิชำทหำร และผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร)  

 ข. ให้ ศศท. และ มทบ. (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ตรวจสอบและรำยงำนข้อมูลสถำนภำพ
สถำนศึกษำวิชำทหำรในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น เปิดใหม่, เปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนสถำนะ, 
ควบรวมกิจกำร และอ่ืนๆ ตำมระเบียบ นรด. ว่ำด้วยกำรเปิด – ปิดสถำนศึกษำวิชำทหำร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยตรวจสอบ
จำกฐำนข้อมูลในโปรแกรมกำรผลิตก ำลังพลส ำรอง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ด ำเนินกำรรำยงำนให้ นรด . 
(ผ่ำน กศท.นรด.) ตำมแบบฟอร์ม อนุผนวก ๗ ประกอบผนวก ง (กำรขึ้นทะเบียนกองประจ ำกำรและน ำปลด, 
กำรแต่งตั้งยศ, กำรเลื่อนยศ, กำรควบคุมท ำเนียบสถำนศึกษำวิชำทหำร และผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร ) ภำยใน
เดือน พ.ค. และ ต.ค. ของทุกปี เพ่ือปรับปรุงฐำนข้อมูลให้สมบูรณ์ต่อไป 

 ค. ให้ ศศท. และ มทบ. (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ตรวจสอบและรำยงำนข้อมูลสถำนภำพ ผกท.พ., 
ผกท. และ ผช.ผกท. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล , ปรับย้ำยไปด ำรง
ต ำแหน่งอ่ืน, ตำย, เกษียณ, ลำออก, ให้พ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ และอ่ืนๆ โดยตรวจสอบจำกฐำนข้อมูลใน
โปรแกรมกำรผลิตก ำลังพลส ำรอง และรำยงำนให้ นรด. (ผ่ำน กศท.นรด.) ตำมแบบฟอร์ม อนุผนวก ๘ ประกอบ
ผนวก ง (กำรขึ้นทะเบียนกองประจ ำกำรและน ำปลด , กำรแต่งตั้งยศ, กำรเลื่อนยศ, กำรควบคุมท ำเนียบ
สถำนศึกษำวิชำทหำร และผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร) ภำยใน เดือน เม.ย. และ ต.ค. ของทุกปี และให้ควำมรู้แก่ 
ผกท. และผู้แทนสถำนศึกษำในเรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับงำน นศท. 



  

๑ – ๗ 
 
  ๙. การวัดผล     
   ก. ให้หน่วยฝึกวิชำทหำรท ำกำรวัดผลควำมรู้ควำมสำมำรถ รวมทั้งควำมตั้งใจและกำรมีส่วนร่วมใน
กำรฝึกของ นศท. ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ตำมหลักเกณฑ์กำรให้คะแนนสอบ จ ำนวน ๑,๐๐๐ คะแนน ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ส่วน 
ได้แก่ 
    ๑) คะแนนฝึกภำคปกติ จ ำนวน ๓๐๐ คะแนน ประกอบด้วย 
     ก) คะแนนประจ ำวิชำ จ ำนวน   ๑๕๐ คะแนน 
     ข) คะแนนงำนมอบ จ ำนวน   ๑๐๐ คะแนน 
     ค) คะแนนร่วมกิจกรรม     จ ำนวน     ๕๐ คะแนน 
    ๒) คะแนนสอบภำคปฏิบัติ     จ ำนวน   ๑๐๐ คะแนน  
    ๓) คะแนนสอบภำคทฤษฎี     จ ำนวน   ๒๐๐ คะแนน   
    ๔) คะแนนฝึกภำคสนำม        จ ำนวน   ๓๕๐ คะแนน  
    ๕) คะแนนยิงปืนตำมหลักสูตร  จ ำนวน     ๕๐ คะแนน 
   ข. กำรสอบภำคปฏิบัติ  
    ๑) นศท. ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ต้องเข้ำรับกำรฝึกภำคปกติ จะต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดใน
ระเบียบ นรด. ว่ำด้วยกำรปกครองบังคับบัญชำ กำรฝึกและกำรสอบ นศท . พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๒ กำรฝึกและ
กำรสอบ 
    ๒) กำรสอบภำคปฏิบัติ นศท. ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ให้ ศศท. และ มทบ. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
เพ่ือด ำเนินกำรสอบภำคปฏิบัติให้กับ นศท. ในควำมรับผิดชอบ หลังเสร็จสิ้นกำรฝึกภำคปกติ 
   ค. กำรสอบภำคทฤษฎี    
    ๑) นศท. ชั้นปีที่ ๑, ๒ งดกำรสอบภำคทฤษฎี ให้ด ำเนินกำรสอบภำคปฏิบัติเท่ำนั้น 
    ๒) ให้ด ำเนินกำรเฉพำะ นศท. ชั้นปีที่ ๓ – ๕ โดย นศท. ที่มีสิทธิสอบภำคทฤษฎีจะต้องมีคุณสมบัติ
ตำมที่ก ำหนดในระเบียบ นรด. ว่ำด้วยกำรปกครองบังคับบัญชำ กำรฝึกและกำรสอบ นศท. พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๒ 
กำรฝึกและกำรสอบ 
    ๓) ให้ ศศท. และ มทบ. แต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือด ำเนินกำรสอบภำคทฤษฎีให้กับ นศท .
ชั้นปีที่ ๔ ในควำมรับผิดชอบ หลังเสร็จสิ้นกำรสอบภำคปฏิบัติ 
    ๔) ให้ ศศท. แต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือด ำเนินกำรทดสอบภำคทฤษฎีให้กับ นศท. ชั้นปีที่ ๓ 
และชั้นปีที่ ๕ ของหน่วยฝึกวิชำทหำรทั้ง ๓๕ หน่วย ทั่วประเทศพร้อมกันเป็นส่วนรวม หลังเสร็จสิ้นกำรสอบ
ภำคปฏิบัติตำมก ำหนดกำร ดังนี้  
     - กำรสอบภำคทฤษฎี  :  วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ 
     - กำรสอบเก็บตกภำคทฤษฎี  :  วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๓  
     - กำรสอบแก้ตัว  :  วันที่ ๑๕ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓ 
    ๕) ให้หน่วยฝึกวิชำทหำรส่งรำยชื่อ นศท. ชั้นปีที่ ๓ และ ๕ ที่มีเวลำเรียนไม่ครบตำมก ำหนด 
และ นศท. ที่ขำดสอบภำคปฏิบัติให้ รร.รด.ศศท. ภำยในวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๓ เพ่ือเตรียมกำรในกำรสอบภำคทฤษฎี  
ของ นศท. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
   ง. กำรฝึกภำคสนำม โดย นศท. ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ที่มีสิทธิเข้ำรับกำรฝึกภำคสนำม จะต้องมีคุณสมบัติ 
ตำมที่ก ำหนดในระเบียบ นรด. ว่ำด้วยกำรปกครองบังคับบัญชำ กำรฝึกและกำรสอบ นศท. พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอนที่ ๒ 
กำรฝึกและกำรสอบ โดยผ่ำนกำรสอบภำคปฏิบัติ กำรสอบภำคทฤษฎี (ยกเว้น นศท. ชั้นปีที่ ๑ – ๒) และมี
คะแนนสอบภำคทฤษฎีหรือสอบแก้ตัวภำคทฤษฎีไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕๐ หรือผ่ำนเกณฑ์ตำมที่ก ำหนด รวมทั้ง
เป็นผู้ที่มีสภำพร่ำงกำยและจิตใจที่พร้อมรับกำรฝึกภำคสนำม  
 



  

๑ – ๘ 
 
   จ. กำรเลื่อนชั้นปีหรือส ำเร็จกำรฝึก    
    ๑) นศท. จะต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด รวมทั้งต้องไม่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติจนถึง
เกณฑ์ตก (๕๐ คะแนน) ผ่ำนกำรทดสอบร่ำงกำย กำรสอบภำคปฏิบัติ กำรสอบภำคทฤษฎี (นศท. ชั้นปีที่ ๑ – ๒  
งดกำรสอบภำคทฤษฎี) และกำรฝึกภำคสนำมตำมชั้นปีและจ ำนวนวันที่ นรด. ก ำหนด โดยมีคะแนนสอบรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ (๖๐๐ คะแนน จำก ๑,๐๐๐ คะแนน) จึงจะถือว่ำสอบผ่ำนมีสิทธิเลื่อนชั้นปีหรือส ำเร็จ
กำรฝึก โดยกำรประกำศผลสอบให้เสร็จสิ้นก่อนกำรรับสมัครและรำยงำนตัว นศท. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
   ๒) ให้ ศศท. และ มทบ. ควบคุม ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อกำรขอใช้สิทธิต่ำงๆ 
ของ นศท.   
  ๑๐. ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานทะเบียนพล นศท. : ผนวก จ   
   ให้ ศศท. และ มทบ. (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ใช้โปรแกรมระบบงำนทะเบียนพล นศท.  
ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของ นรด.  
  ๑๑.  กิจกรรมของ นศท.  
   ก. กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ โดยจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตส ำนึกควำมจงรักภักดี  
ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ในทุกโอกำส และเนื่องในวันส ำคัญของพระบรมวงศำนุวงศ์  
   ข. โครงกำร นักศึกษำวิชำทหำร “จิตอำสำพระรำชทำน” ส่งเสริมให้ นศท. เป็นผู้มีจิตอำสำ 
ปฏิบัติงำนเพ่ือสังคม และแสดงควำมจงรักภักดี ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ด้วยกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ และร่วมในกำรท ำกิจกรรม เรำท ำควำมดีเพ่ือ ชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
   ค. พิธีกระท ำสัตย์ปฏิญำณตนและสวนสนำมของ นศท. มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือให้ นศท. ได้แสดงออกถึง
ศักยภำพ ควำมมรีะเบียบวินัย โดยให้หน่วยเกี่ยวข้องด ำเนินกำร ดังนี้   
     ๑) ก ำหนดวันกระท ำพิธีกระท ำสัตย์ปฏิญำณตน และสวนสนำม ของ นศท. ในวันอังคำรที่ 
๘ ธันวำคม ๒๕๖๓  
     ๒) ให้ด ำเนินกำรซักซ้อมก่อนพิธี โดยก ำหนดให้ซ้อมย่อยอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง ซ้อมใหญ่ ๑ ครั้ง 
กับให้หน่วยจัดให้มีกำรฝึกซ้อมทุกห้วงเวลำที่มีโอกำส  
   ง. กิจกรรม “รด.จิตอำสำ” มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือให้ นศท. มีส่วนร่วมในกำรปกป้องและเทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ และอุทิศตนเพ่ือสังคมด้วยกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ โดยร่วมมือกับสถำนศึกษำวิชำทหำร 
หน่วยทหำร และส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ กรอบกำรปฏิบัติงำน มีดังนี้  
     ๑) งำนเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์      
     ๒) งำนช่วยเหลือสังคมตำมขีดควำมสำมำรถ  
     ๓) งำนบรรเทำสำธำรณภัย  
     ๔) งำนสร้ำงกำรรับรู้ 
   จ. โครงกำร “รด.จิตอำสำ ต้ำนภัยยำเสพติด” ให้หน่วยฝึกวิชำทหำร ริเริ่มจัดกิจกรรม 
รณรงค์ป้องกันและต่อต้ำนยำเสพติด เพื่อให้ นศท. ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยของยำเสพติด ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่เยำวชนทั่วไป เป็นสื่อกลำงในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ รวมทั้ง รณรงค์ต่อต้ำนภัยยำเสพติดให้กับ
ผู้อ่ืนได ้
   ฉ. โครงกำร “รด.จิตสีขำว” มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือเป็นกำรฝึกจิตใจให้สงบ มีสมำธิ รู้ผิดชอบชั่วด ี
โดยกำรให้ นศท. ปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์/นั่งสมำธิ ก่อนกำรฝึก ส ำหรับ นศท. ที่นับถือศำสนำอ่ืนๆ ให้พิจำรณำ
ปฏิบัติตำมหลักศำสนำของตนเองตำมควำมเหมำะสม 
 
 



  

๑ – ๙ 
 
   ช. โครงกำร รด.cyber จัดตั้งกลุ่ม นศท. ที่มีขีดควำมสำมำรถ และมีควำมสนใจด้ำนกำรจัดท ำ  
สื่อประชำสัมพันธ์ (สื่อออนไลน์) โดยกำรจัดกำรอบรมเกี่ยวกับกำรใช้วิจำรณญำณต่อสื่อสังคมออนไลน์ กำรผลิต
สื่อออนไลน์เพื่อประชำสัมพันธ์กิจกรรม นศท. 
   ซ. โครงกำร รด.network จัดตั้งกลุ่มไลน์ตำมสำยกำรบังคับบัญชำ ระดับกองร้อย กองพัน  
มีครูฝึกและ ผกท.ประจ ำกองร้อย ควบคุมและประสำนงำน ใช้ส ำหรับส่งข่ำวและแจ้งเตือนกำรท ำกิจกรรม 
   ด. โครงกำร รด.ต้นแบบนวัตกรรม ส่งเสริม นศท.ที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ น ำควำมรู้และทักษะที่มี 
มำจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน เครื่องช่วยฝึก และนวัตกรรมทำงทหำร 
   ต. กิจกรรมเปิดหน่วยฝึกวิชำทหำร ต้อนรับผู้ปกครองและญำติในวันเวลำที่เหมำะสม เพ่ือให้
ผู้ปกครองและญำติเกิดควำมเชื่อมั่นในระบบกำรฝึก นศท. รวมทั้งเกิดควำมรักและศรัทธำต่อกองทัพ 
   ถ. โครงกำรหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งโครงกำรหรือกิจกรรมที่เป็นควำมริเริ่ม
ของหน่วย ซึ่งปฏิบัติแล้วเกิดผลดี ให้หน่วยฝึกวิชำทหำรน ำมำปฏิบัติต่อไป 
  ๑๒. การก ากับดูแล     
   ก. กำรตรวจกำรฝึก    
     ๑) ให้ ศศท. และ มทบ. ส่งส ำเนำค ำสั่งกำรฝึก นศท. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ของหน่วย 
รวมทั้งแผนก ำหนดกำรฝึกหลัก ทั้งกำรฝึกภำคปกติและภำคสนำม ตำมอนุผนวก ๙ และ ๑๐ ประกอบผนวก ค 
(กำรด ำเนินกำรฝึก) ให้ ทภ. และ นรด. (ผ่ำน กฝศ.นรด.) ก่อนเริ่มท ำกำรฝึกอย่ำงน้อย ๑๕ วัน  
     ๒) ให้หน่วยรับผิดชอบกำรฝึกวิชำทหำรทุกระดับ ท ำกำรตรวจกำรฝึกและก ำกับดูแลกำรฝึก
ทุกขั้นตอน หำกมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในกำรฝึกให้พิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถแก้ไขได้
ให้รีบแจ้ง นรด. เพ่ือรำยงำนให้ ทบ. ทรำบ โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ให้ถือเป็นเรื่องส ำคัญและเป็นควำมรับผิดชอบ  
ของผู้บังคับบัญชำทุกระดับชั้น  
     ๓) ให้ นรด. รบัผิดชอบกำรตรวจกำรฝึก นศท. ของ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.  
     ๔) ให้ ศศท. รับผิดชอบในกำรตรวจกำรฝึก นศท. ของ ศฝ. ย่อย นศท. ในเขตพ้ืนที ่
ควำมรับผิดชอบของ รร.รด.ศศท. (กทม. และปริมณฑล)  
     ๕) กำรตรวจกำรฝึก นศท. ตำมอนุผนวก ๑๒ ประกอบ ผนวก ค (กำรด ำเนินกำรฝึก) ดังนี้ 
      ก) เป้ำหมำยกำรสร้ำงเยำวชนและกำรพัฒนำหน่วย : เน้นกำรสร้ำง นศท. ให้เป็นแกนน ำ
ของเยำวชนภำยในสถำนศึกษำ ควบคู่กับกำรพัฒนำหน่วยฝึกวิชำทหำร โดยประเมินผลตำม มำตรฐำนตรวจกำรปฏิบัติ 
หน่วยฝึกวิชำทหำร และสถำนศึกษำวิชำทหำรตำมโครงกำรศูนย์ฝึกแข็งขัน สถำนศึกษำ ร่วมใจ มุ่งไปสู่มำตรฐำน
เดียวกัน  
      ข) เป้ำหมำยกำรจัดกำรฝึกของหน่วย : เพ่ือผลิตก ำลังพลส ำรองที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
โดยประเมินผลกำรด ำเนินกำรทั้งทำงด้ำนยุทธกำรและธุรกำร ในเรื่องกำรรับสมัคร และรำยงำนตัว นศท. กำรฝึก    
กำรส่งก ำลังบ ำรุง กำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้อง ทันเวลำ  
โดยประเมินผลตำมคู่มือกำรฝึกวิชำทหำร ส ำหรับกำรด ำเนินกรรมวิธีกำรผลิต นศท. ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
   ข. กำรรำยงำน    
     ๑) เมื่อหน่วยฝึกวิชำทหำรท ำกำรฝึก นศท. จนจบตำมเนื้อหำวิชำที่ก ำหนดแล้ว ให้สรุป 
รำยงำนผลกำรฝึกพร้อมทั้งระบุจ ำนวน นศท. ของแต่ละชั้นปีที่สำมำรถสอบผ่ำนเลื่อนชั้นปี โดยให้รำยงำนตำม 
สำยกำรบังคับบัญชำ ดังนี้ 
      ก) ศศท. และ มทบ. รำยงำนผลกำรฝึกถึง นรด. และ ทภ. ภำยใน ๑๕ วัน  
หลังเสร็จสิ้นกำรฝึก   
      ข) นรด. รำยงำนสรุปผลกำรฝึก นศท. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เป็นส่วนรวมให้ ทบ. ทรำบ 
ภำยใน ๔๕ วัน หลังเสร็จสิ้นกำรฝึก   



๑ – ๑๐ 

  ๒) กำรรำยงำนผลกำรฝึก ตำมข้อ ๑) ให้ ศศท. และ มทบ. ระบุปัญหำข้อขัดข้องและ 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขของหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำม
แบบฟอร์มกำรรำยงำนที่ นรด. ก ำหนด ตำมอนุผนวก ๑๓ ประกอบผนวก ค (กำรด ำเนินกำรฝึก) 

๑๓. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ท ำให้กำรด ำเนินกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
เช่น กรณีเกิดสำธำรณภัย ท ำให้ นศท. ทั้งหมดหรือบำงส่วนหรือเป็นบุคคล ประสบปัญหำ ไม่สำมำรถท ำกำรฝึกได้ 
ให้รำยงำนด่วนถึง นรด. โดยให้ นรด. พิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม 

๑๔. ให้ นรด., ศศท. และ มทบ. มีอ ำนำจออกค ำสั่งก ำหนดรำยละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนำกำรฝึก
วิชำทหำรให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยไม่ขัดต่อค ำสั่งฉบับนี้ และระเบียบ นรด. ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง     ณ    วันที่  ๑๑  มีนำคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 รับค ำสั่ง  ผบ.ทบ. 

     (ลงชือ่) พล.ท.ปราการ  ปทะวานิช  
  ( ปรำกำร   ปทะวำนิช ) 

        ผบ.นรด. 
นรด.  

ผนวก :  ก ปฏิทินกำรด ำเนินกำรฝึก นศท. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ข กำรรับสมัคร และรำยงำนตัว นศท.   
ค กำรด ำเนินกำรฝึก 
ง  กำรข้ึนทะเบียนกองประจ ำกำรและน ำปลด, กำรแต่งตั้งยศ, กำรเลื่อนยศ, กำรควบคุมท ำเนียบ 
 สถำนศึกษำวิชำทหำร และผู้ก ำกับนักศึกษำวิชำทหำร 
จ กำรสำรสนเทศสนับสนุนงำนทะเบียนพล นศท. 
ฉ รำยกำรแจกจ่ำย  



 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ก  ปฏิทินการดําเนินการฝก นศท. 

 ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ก   (ปฏิทินการด าเนินการฝึก นศท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓)  ประกอบ ค าส่ัง ทบ. ที ่      /๒๕๖๓  ลง       ม.ีค. ๖๓

ปกีารศึกษา

เดือน

สัปดาหท์ี่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒

การปฏิบัติ  

๑. การรับสมคัรและรายงานตวั นศท.
๒. การฝึกภาคปกติ
   ๒.๑ สอบภาคปฏิบัติ
   ๒.๒ สอบภาคทฤษฎี
๓.การฝึกภาคสนาม
๔. การขึ้นทะเบียนฯ/น าปลด นศท.ชั้นปีที ่๓ /๖๒  

๕. การแตง่ตั้งยศ นศท. ชั้นปีที ่๓/๖๒
   ๕.๑ ชาย เมื่อได้ขึ้นทะเบียนน าปลดเรียบร้อย
   ๕.๒ หญิง เมื่อได้รับหนังสือส าคัญฯ เรียบร้อย
๖. การขึ้นทะเบียนฯ/น าปลด นศท.ชั้นปีที ่๓/๖๓
    ขั้นที ่๑ การเตรียมหลักฐานขึ้นทะเบียน/น าปลด
    ขั้นที ่๒ การตรวจสอบหลักฐาน
    ขั้นที ่๓ การน าตัวขึ้นทะเบียนฯ/น าปลด  
         (ก.ค.- พ.ย. ๖๔)
๗. การแตง่ตั้งยศ นศท. ชั้นปีที ่๓/๖๓
    (ไม่เกิน ก.พ. ๖๕)
เป็นคู่ฉบับ
        พ.อ.
              ( สมพล   ปะละไทย )
                    ผอ.กยข.นรด.

(หว้งที่ ๑)

ม.ค. ๖๔ ก.พ. ๖๔ มี.ค. ๖๔ เม.ย. ๖๔

ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ิน ภายใน ต.ค. ๖๓

ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ิน ภายใน ก.พ. ๖๔

(หว้งที่ ๒)

๒ - ๑

ปกีารศึกษา ๒๕๖๓

พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓ ต.ค. ๖๓ พ.ย. ๖๓ ธ.ค. ๖๓

ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ศศท. 



  

๒ – ๒ 

อนุผนวก ๑ (ตารางการปฏิบัติเพ่ือก าหนดห้วงเวลาการรับสมัครและรายงานตัว นศท.) 
                ประกอบผนวก ก (ปฏิทินการด าเนินการฝึก นศท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ 
ภายใน ๑ เม.ย. ๖๓ 

 
 
 

ภายใน  ๒๗ เม.ย. ๖๓ 
 
 

    ภายใน ๘ พ.ค. ๖๓ 
 
 

   ๑๕ พ.ค. – ๕ มิ.ย. ๖๓ 
  

- ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. สรุปรายงานผลการเลื่อนชั้นปีของ นศท. (ช., ญ.)  
  ชั้นปีที่ ๑, ๒ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามความรับผิดชอบของ  
  มทบ. (รร.ราชประชานเุคราะห์ ให้แยกการรายงานจากยอดปกติ  
  เพ่ือสะดวกต่อการจัดสรรยอด ปี ๑/๒๕๖๓) 
- นรด. แจ้งการจัดสรรยอดรับสมัคร นศท. (ช., ญ.) ชั้นปีที่ ๑ และยอด 
  การรายงานตัว นศท. (ช., ญ.) ชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ห้วงท่ี ๑ 
  ตามความรับผิดชอบของ มทบ.   
- ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. แจ้งก าหนดการรับสมัครและรายงานตัว นศท. 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ห้วงที่ ๑ และ ห้วงที่ ๒ และวิธีด าเนินการรับสมัคร 
  และรับรายงานตัว ให้ นรด.(ผ่าน กยข.นรด.) ทราบ 
- การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑, รับรายงานตัว  
 นศท. ชั้นปีที่ ๒ ถึงชั้นปีที่ ๕ และรับรายงานตัว นศท.(ซ้ าชั้น) ชั้นปีที่ ๑ ถึง 
 ชั้นปีที่ ๕ ห้วงท่ี ๑ ตามยอดซึ่ง นรด. อนุมัติให้ด าเนินการ 

ภายใน ๘ มิ.ย. ๖๓ 
 

ภายใน ๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
 

ภายใน ๓ ก.ค. ๖๓ 
 

ภายใน ๓๑ ก.ค. ๖๓ 
 
 
 
 

๓ – ๑๐ ส.ค. ๖๓  
 
 

ภายใน ๑๗ ส.ค. ๖๓ 

- ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รายงานผล การรับสมัครและรายงานตัว นศท. (ช., ญ.)  
  ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ห้วงท่ี ๑ ให้กับ นรด. (ผ่าน  กยข.นรด.) ทราบ  
- ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. สรุปยอด การรับสมัครและรายงานตัว นศท. (ช., ญ.)  
  ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ห้วงที่ ๑ ให้กับ นรด. (ผ่าน กยข.นรด.) ทราบ  
- นรด. แจ้งการจัดสรรยอดการรับสมัคร นศท. (ช., ญ.) ชั้นปีที่ ๑ และยอด  
  รายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๔ (ช., ญ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ห้วงที่ ๒  
- ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ตรวจสอบรายชื่อ, สกุล, พ.ศ.เกิด  
  หมายเลขประจ าตัวประชาชน และท่ีอยู่ปัจจุบันที่ถูกต้อง หลังจากการ 
  รับสมัคร/รายงานตัวของ นศท. ทุกชั้นปี ห้วงที่ ๑ ส่งให้ นรด. (ผ่าน  
  กศท.นรด.) นับตั้งแต่สิ้นสุดการรับสมัครและการรายงานตัวของสถานศึกษา 
  วิชาทหารนั้น ๆ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ก.ค. ๖๓ 
- ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑, รับ  
  รายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ ๒ ถึงชั้นปีที่ ๕ และรับรายงานตัว นศท.(ซ้ าชั้น)  
  ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ห้วงท่ี ๒ ตามยอด ซึ่ง นรด. อนุมัติด าเนินการ    
- ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รายงานผล การรับสมัครและรายงานตัว นศท. (ช., ญ.)  
  ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ห้วงท่ี ๒ ให้กับ นรด. (ผ่าน กยข.นรด.) ทราบ 

  
 
 
 
 



  

๒ – ๓ 
 

วัน, เดือน, ป ี การปฏิบัติ 
   

ภายใน ๒๔ ส.ค. ๖๓ 
 

๑ – ๔ ก.ย. ๖๓  
 
 

ภายใน ๑๑ ก.ย. ๖๓ 
 

ภายใน ๑๘ ก.ย. ๖๓ 
 

ภายใน ๒๘ ก.ย. ๖๓ 
 
 
 
  

- ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. สรุปยอด การรับสมัครและรายงานตัว  นศท. (ช., ญ.)  
  ชั้นปีที่ ๑ – ๕ ห้วงท่ี ๒ ให้กับ นรด. (ผ่าน กยข.นรด.) ทราบ  
- ศศท. รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑, รับรายงานตัว นศท. 
  ชั้นปีที่ ๒ ถึงชั้นปีที่ ๕ และรับรายงานตัว นศท.(ซ้ าชั้น) ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ห้วงท่ี ๒  
  ตามยอด ซึ่ง นรด. อนุมัติด าเนินการ    
- ศศท. รายงานผล การรับสมัครและรายงานตัว นศท. (ช., ญ.) ชั้นปีที่ ๑ – ๕  
 ห้วงที่ ๒ ให้กับ นรด. (ผ่าน กยข.นรด.) ทราบ 
- ศศท. สรุปยอด การรับสมัครและรายงานตัว  นศท. (ช., ญ.) ชั้นปีที่ ๑ – ๕  
 ห้วงที่ ๒ ให้กับ นรด. (ผ่าน กยข.นรด.) ทราบ  
- ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ตรวจสอบรายชื่อ, สกุล, พ.ศ.เกิด หมายเลข 
  ประจ าตัวประชาชน และท่ีอยู่ปัจจุบันที่ถูกต้อง หลังจากการรับสมัคร/รายงานตัว 
  ของ นศท. ทุกชั้นปี ห้วงที่ ๒ ส่งให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) นับตั้งแต่สิ้นสุดการ 
  รับสมัครและการรายงานตัวของสถานศึกษาวิชาทหารนั้น ๆ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน    
  ก.ย. ๖๓ 

  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ข  การรับสมัคร และรายงานตัว นศท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - ส ำเนำคู่ฉบับ - 

๓ - ๑ 
 
ผนวก ข (การรับสมัคร  และรายงานตัว นศท.) ประกอบ ค าสั่ง ทบ. ที่         /๒๕๖๓ ลง       มี.ค. ๖๓ 
 
 ๑. การรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ก าหนดให้ด าเนินการดังนี้  
  ก. ห้วงการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ให้ยึดถือปฏิบัติตามห้วงการเปิดภาคการศึกษาของ
สถานศึกษาวิชาทหาร ดังนี้ 
   ๑) ห้วงที่ ๑ (พ.ค. – มิ.ย. ๖๓) ให้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑, 
รับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๒ - ๕ และชั้นปีที่ ๑ - ๕ (ซ้ าชั้น) แก่สถานศึกษาวิชาทหารในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบที่
เปิดภาคการศึกษาในเดือน พ.ค. – มิ.ย. ๖๓ 
   ๒) ห้วงที่ ๒ (ส.ค. – ก.ย. ๖๓) ให้ด าเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑, 
รับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๒ - ๕ และชั้นปีที่ ๑ - ๕ (ซ้ าชั้น) แก่สถานศึกษาวิชาทหารในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือน ส.ค. ๖๓ 
   ๓) ในกรณีสถานศึกษาวิชาทหาร ต้องการจะน านักเรียน นักศึกษา มาสมัคร และรายงานตัวฯ ทั้ง        
๒ ห้วง ด้วยเหตุอันเนื่องมาจาก สถานศึกษาฯ เปิดภาคการศึกษา ทั้ง ๒ ห้วง เพ่ือรับนักเรียน นักศึกษา       
ต่างกลุ่มกันเข้าศึกษา ให้สถานศึกษาฯ แจ้งให้ ศศท. หรือ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ที่สังกัดทราบ ก่อนการรับสมัคร 
และรายงานตัว นศท. ในห้วงที่ ๑ เพ่ือให้ ศศท. หรือ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รวบรวมรายงานฯ ถึง ผบ.นรด.          
(ผ่าน กศท.นรด.) พิจารณาอนุมัติฯ เป็นรายๆ ไป โดยให้ส่งรายงานฯ ตามอนุผนวก ๔ (บัญชีรายชื่อสถานศึกษา
วิชาทหารที่น านักเรียน นักศึกษา มาสมัคร และรายงานตัว ในห้วงที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบ 
ผนวก ข (การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.) ถึง นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ภายใน พ.ค. ๖๓ หากไม่ด าเนินการ
ดังที่กล่าวมา นรด. จะไม่ประกาศมีสภาพเป็น นศท. ในห้วงที่ ๒ ให้กับ สถานศึกษาฯ ที่มี นักเรียน นักศึกษา 
ประกาศมีสภาพเป็น นศท. ในห้วงที่ ๑ ไปแล้ว  
  ข. การก าหนด วัน เวลา สถานที่ ในการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ในแต่ละห้วงฯ ตามข้อ ๑) และ ๒) 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๑) ส่วนกลาง ให้ ศศท. ก าหนด โดยเสนอเรื่องถึง นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ภายใน เม.ย. ๖๓ 
เพ่ือขออนุมัต ิผบ.นรด. เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   ๒) ส่วนภูมิภาค ให้ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เป็นหน่วยก าหนด โดยให้ขออนุมัติ ผบ.มทบ. ที่สังกัด เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป แล้วแจ้งให้ นรด. (ผ่าน กยข.นรด.) ทราบตามห้วงเวลาที่ก าหนดในอนุผนวก ๑ ประกอบ
ผนวก ก (ปฏิทินการด าเนินการฝึก นศท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓)  
  ค.  การด าเนินการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ : ให้ ศศท. และ 
มทบ. รับผิดชอบ ก ากับดูแลการด าเนินการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ของหน่วยในสังกัดให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ นรด. ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๒ และ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๕๘) ออกตามความใน พ.ร.บ.
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๖ พ.ย. ๕๘) ดังนั้นการรับสมัครนักเรียนเข้าเป็น นศท.  
ในปีการศึกษานี้ จะรับสมัครนักเรียนได้เฉพาะผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๔๘ เท่านั้น (มีอายุไม่ต่ ากว่า 
๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร)   

 
 



   - ส ำเนำคู่ฉบับ - 

๓ – ๒ 
 
  ง.  ในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็น นศท. นอกจากให้เพ่งเล็งอายุของผู้สมัคร ตามข้อ ค. 
แล้ว ขอให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ได้ท าความเข้าใจแก่ สถานศึกษาฯ และผู้ปกครอง ก่อนถึงก าหนด
วันด าเนินการรับสมัครฯ ดังนี้ 

       ๑) การตรวจสอบคุณสมบัติ คุณลักษณะ ในเรื่องความพิการ, ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่
สามารถรับราชการได้ ให้ ศศท. และ มทบ. ด าเนินการตาม อนุผนวก ๕ (การตรวจสอบโรคซึ่งไม่สามารถรับ
ราชการทหารได้) ประกอบ ผนวก ข (การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.) 

 ๒) กรณีผู้สมัครเข้าเป็น นศท. ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มิได้มาสมัครเข้า
เป็น นศท. ในโอกาสแรก ในปีผ่านๆ มา ซึ่งยังมีอายุระหว่าง ๑๕ ปี – ๒๒ ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหาร ผู้สมัครฯ ประเภทนี้ จะต้องไม่เป็นบุคคลที่กระท าผิดตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร           
พ.ศ.๒๔๙๗ จึงให้กองอ านวยการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ต้องท าการตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
รับสมัครฯ อย่างละเอียดเป็นกรณีพิเศษ ตามห้วงอายุของผู้สมัครฯ ดังนี้ 

  ก)  อายุระหว่าง ๑๗ – ๑๙ ปีบริบูรณ์ ( เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ ) ต้องน าใบส าคัญทหาร
กองเกิน (แบบ สด.๙) มาเป็นหลักฐานประกอบการรับสมัครฯ เพ่ิมเติมจากที่ก าหนด 

  ข)  อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ( เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๓ ) ต้องน าหมายเรียก (แบบ สด.๓๕) มาเป็น
หลักฐานประกอบการรับสมัครฯ เพ่ิมเติม จากข้อ ก) ด้วย 

  ค)  อายุ ๒๑ – ไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ ( เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ ) ต้องน าใบรับรองผลการ
ตรวจเลือกฯ (แบบ สด.๔๓) มาเป็นหลักฐานประกอบการรับสมัครฯ เพ่ิมเติม จากข้อ ข) ด้วย 

 ๓)  ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ย้ าเตือนสถานศึกษาฯ ให้แจ้งแก่นักเรียน นักศึกษา       
ที่จะมาสมัครเข้าเป็น นศท. ให้เตรียมความพร้อมความพร้อมทางร่างกาย ส าหรับการเข้าทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกายให้เรียบร้อย ตลอดจนให้เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการรับสมัครฯ ให้ครบถ้ วน ก่อนถึง
ก าหนด วันรับสมัครฯ 

 ๔) การไว้ทรงผม นศท.ชาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบ นรด. ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย นศท.ชาย (ชั้นปีที่ ๑ – ๓) ไว้ผมรองทรงสูง ความยาวด้านบน 
ไม่เกิน ๕ ซม. และ นศท.ชาย (ชั้นปีที่ ๔ – ๕) ไว้ผมรองทรง ความยาวด้านบนไม่เกิน ๗ ซม. ทั้งนี้ หากสถานศึกษา      
มีระเบียบให้ตัดผมสั้นกว่าที่ผ่อนผันและทดลองใช้นี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 

 ๕)  กรณีจะมีกำรโอนย้ำยสถานศึกษาวิชาทหาร ในระหว่ำงกำรรับรำยงำนตัว นศท. : ให้ 
ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. และสถานศึกษาวิชาทหาร ด าเนินการด้านเอกสาร ดังรายละเอียดตามที่
ก าหนดไว้ใน ผนวก ซ (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบระเบียบ นรด. ว่าด้วยการรับสมัครเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนถึง วันรับ
รายงานตัว นศท. 

 จ. การด าเนินการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ให้ ศศท. และ 
มทบ. ทั้ง ๓๔ หน่วย รับผิดชอบด าเนินการ โดยแจ้งใหส้ถานศึกษาวิชาทหาร น านักเรียน, นักศึกษา และ นศท. 
ในสังกัด มาสมัครฯ และรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามวันเวลาที่  นรด. และ มทบ. ก าหนด ส่วน
สถานที่รับสมัคร และรายงานตัวฯ ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ด าเนินการ ณ ที่ตั้งของหน่วย หรือที่ตั้ง 
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สถานศึกษาวิชาทหาร ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้ ต้องควบคุมให้จ านวนยอดการรับสมัครเข้าเป็น นศท. ใหม่ 
เมื่อรวมกับยอดรับรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๒ - ๕ และ ชั้นปีที่ ๑ (ซ้ าชั้น) - ๕ (ซ้ าชั้น) แล้วจะต้องมีจ านวน
ยอดไม่เกิน ยอดจัดสรรที่ นรด. ก าหนด 

 ฉ. ให้ ศศท. รายงานผลการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามอนุผนวก ๑ 
(แบบรายงานผลการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ประจ าปี การศึกษา ๒๕๖๓) ประกอบ ผนวก ข             
(การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.) ถึง นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ทราบ ภายหลังเสร็จสิ้นการรับสมัคร และ
รายงานตัว นศท. ใน แต่ละวัน ส าหรับ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ให้รายงานผลการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. 
ถึง นรด. (ผ่าน กยข.นรด.) ตามท่ี กยข.นรด. ก าหนด     

 ช. ภายหลังการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ ศศท. และ มทบ. ส่งบัญชี
รายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ ๑, รายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ ๒ - ๕ และ     
ชั้นปีที่ ๑ (ซ้ าชั้น) - ๕ (ซ้ าชั้น) ที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จ านวน ๓ ชุด ส่งให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) โดยห้วงที่ ๑ 
ส่งบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ประกาศมีสภาพฯ ภำยใน ก.ค. ๖๓ และห้วงที่ ๒ ส่ง
บัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ประกาศมีสภาพฯ ภำยใน ก.ย. ๖๓ เพ่ือน าเรียน ผบ.นรด. 
ลงนามอนุมัติประกาศมีสภาพเป็น นศท. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ นศท. มีสภาพเป็น นศท. โดยสมบูรณ์ต่อไป 
พร้อมกับให้ส่งบัญชีรายชื่อ ผู้ขอรอรับสิทธิ ให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ภายในห้วงท่ีก ำหนดเช่นกัน โดยให้แนบ
บัญชีรายชื่อประกาศผลการสอบ นศท. (รด.๒๕) ปีการศึกษาล่าสุดของ นศท. ผู้นั้นมาด้วย เพ่ือให้ผู้ขอรอรับ
สิทธิ ได้รับสิทธิเข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีกำรศึกษำถัดไป ตามระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากหน่วยด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนด 
นรด. จะถือเป็นความบกพร่องของหน่วยและรายงานให้ ทภ. ต้นสังกัดทราบต่อไป 
 ซ.  ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ตรวจสอบ ปรับปรุง และบันทึก ข้อมูล นศท. ชาย/หญิง ทุกชั้นปี     
ที ่ผ่านการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้ว ได้แก่ ชื่อ - สกุล, เลขประจ าตัว
ประชาชน, เพศ, วัน, เดือน ปีเกิด, อายุ, ชั้นปีที่, ภูมิล าเนา และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ตามแบบฟอร์ม        
อนุผนวก ๓ (บัญชีรายละเอียดเพ่ือจัดท าฐานข้อมูล นศท.) ประกอบผนวก ข (การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.) 
โดยให้บันทึกลงใน ประวัติ นศท. จากเมนูหลัก ของการผลิตก าลังพลส ารอง โปรแกรมฐานข้อมูลก าลังพล
ส ารอง ทางเว็บไซต์ นรด. (www.tdc.mi.th) ให้แล้วเสร็จใน ก.ย. ๖๓ 

๒.  การ “แก้ไข” ชื่อตัว – ชื่อสกุล, หมายเลขประจ าตัว นศท. และ พ.ศ. เกิด ของ นศท. , การขอ
ยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในยามปกติ, การโอนย้ำยสถานศึกษาวิชา
ทหารในระหว่างปีการศึกษา และการ “เปลี่ยน” ชื่อตัว – ชื่อสกุล ให้ด าเนินการ ดังนี้  

 ก.  การแก้ไข ชื่อตัว – ชื่อสกุล, พ.ศ.เกิด และ หมายเลขประจ าตัว นศท. ในบัญชีรายชื่อฯ (รด.๒๕) 
ให้ด าเนินการทั้งก่อน และหลังการประกาศมีสภาพเป็น นศท. ดังนี้ 

  ๑)  ขั้นที่ ๑ หลังเสร็จสิ้นการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ของแต่ละสถานศึกษาฯ ให้ ศศท. และ          
ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ส่งบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ให้สถานศึกษาฯ ในสังกัด ตรวจสอบความถูกต้อง ของ ชื่อตัว – 
ชื่อสกุล, หมายเลขประจ าตัว นศท. และ พ.ศ. เกิด ของ นศท. ในบัญชีฯ เมื่อตรวจสอบ ตรวจทาน และแก้ไข 
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ถูกต้องแล้ว ให้สถานศึกษาฯ ส่งคืน ศศท. หรือ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ที่สถานศึกษาฯ สังกัด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่เสร็จสิ้น การรับสมัคร และรายงานตัวของสถานศึกษาฯ นั้นๆ 

  ๒)  ขั้นที่ ๒ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รวบรวมบัญชีฯ ที่สถานศึกษาฯ ได้ตรวจสอบและขอ
แก้ไข มาตรวจสอบ และสอบทานความความถูกต้องอีกครั้ง หากเห็นว่าถูกต้องให้ปรับแก้ในบัญชีรายชื่อ นศท.
(รด.๒๕) ให้เรียบร้อย แล้วส่งให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ในห้วงที่ ๑ ภายใน ก.ค. ๖๓ และห้วงที่ ๒ ภายใน 
ก.ย. ๖๓ เพ่ือด าเนินการขออนุมัติ ผบ.นรด. ประกาศมีสภาพ เป็น นศท. ต่อไป 

  ๓)  ขั้นที่ ๓ เมื่อ นรด. แจ้งการประกาศมีสภาพเป็น นศท. ให้ ศศท. และ ศฝ/นฝ.นศท.มทบ. ทราบ
แล้ว ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ของบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕) ร่วมกับ 
สถานศึกษาฯ ในสังกัดอีกครั้ง หากพบความผิดพลาดในขั้นตอนนี้ ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รีบรายงานขอ
อนุมัติแก้ไข (เป็นครั้งสุดท้ำย) มายัง นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ นรด. ส่งส ำเนำประกำศฯ 
ใหท้รำบ ซึ่งหากเกินห้วงเวลาที่ก าหนด นรด. จะไม่ด าเนินการขออนุมัติฯ ให้ และจะถือเป็นความบกพร่องของ
หน่วยนั้นๆ  

 ข. การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในยามปกติ : ให้ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และ
ระเบียบ นรด. ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด โดย ศศท. หรือ   
ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

  ๑)  ขั้นที่ ๑ ให้ ศศท. หรือ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ นศท. (รด.๒๕)  ในความ
รับผิดชอบ หากพบ นศท. ที่เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๓ ให้ย้ าเตือนไปยังสถานศึกษาวิชาทหาร ที่ นศท. สังกัด ให้จัดท า     
บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร และเป็นผู้ที่อยู่ในก าหนดเรียกมาตรวจเลือกฯ ในปีถัดไป       
(แบบ ทบ.๓๙๔-๐๐๔) พร้อมกับให้รวบรวมหลักฐานประกอบการขอยกเว้นฯ  ให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่
ก าหนดพร้อมกับประทับตราของสถานศึกษาฯ รับรอง ในแบบ ทบ. ๓๙๔-๐๐๔ แล้ว ส่งไปยัง สป. จ านวน ๑ ชุด,  
ส่งให้ ศศท. หรือ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ที่สถานศึกษาฯ สังกัด จ านวน ๔ ชุด ภำยใน ต.ค. ๖๓ 
   ๒)  ขั้นที่ ๒ ให้ ศศท. หรือ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ตรวจสอบหลักฐานที่สถานศึกษาฯ ในสังกัดส่งให้
ตามข้อ ๑) ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้  เมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ประทับตราของหน่วยรับรองใน            
แบบ ทบ. ๓๙๔ - ๐๐๔ แล้วส่งมายัง นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) จ านวน ๓ ชุด ภำยใน พ.ย. ๖๒ หากหน่วย 
ด าเนินการล่าช้ากว่าห้วงเวลาที่ก าหนด นรด. จะถือเป็นความบกพร่องของหน่วย ซึ่ง นรด. จะรวบรวมความล่าช้า
ดังกล่าว รายงานให้ ทภ. ต้นสังกัดไดท้ราบต่อไป 
  ค. การโอนย้ำยสถานศึกษาวิชาทหาร ในระหว่ำงปีกำรศึกษำ (ทั้งในเขตพ้ืนที่ และข้ามเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบการฝึกฯ) ให้สถานศึกษาวิชาทหาร, ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ด าเนินการตามที่ก าหนดใน 
ผนวก ซ (การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษา     
วิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการ
ฝึกภาคสนาม นศท. ในปีการศึกษานั้น 
 
 



   - ส ำเนำคู่ฉบับ -  
 

๓ – ๕ 
 
  ง. การเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล ให้ ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รวบรวมเอกสาร (หนังสือส าคัญฯ 
แบบ  ช.๓, ช.๕) พร้อมท าบัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ตามแบบฟอร์ม ที่ก าหนดใน อนุผนวก ๒ 
(บัญชีรายชื่อ นศท. ที่ขอเปลี่ยน ชื่อตัว – ชื่อสกุล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓) ประกอบ ผนวก ข (การรับสมัคร 
และรายงานตัว นศท.) ส่งให้ นรด.(ผ่าน กศท.นรด.) เพ่ือน าเรียน ผบ.นรด. อนุมัติต่อไป 
 ๓.  ให้ ศศท. และ มทบ. ก าหนดแนวทาง และมาตรการในการจูงใจให้ นศท . ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ได้รายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ตามล าดับ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓       
ให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ก าลังพลของหน่วยทุกระดับ มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมจ านวนก าลังพลส ารอง
ประเภท นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   
 

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

 
อนุผนวก  :   ๑  แบบรายงานผลการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๒  บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ๓  บัญชีรายละเอียดเพื่อจัดท าฐานข้อมูล นศท. 
 ๔  บัญชีรายชื่อสถานศึกษาวิชาทหารที่น านักเรียน นักศึกษา มาสมัคร และรายงานตัว ในห้วงที่ ๒  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ๕  การตรวจสอบโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ 
 
 
เป็นคู่ฉบับ 

       พ.อ.         
            ( บูรพา   ผาสุขสวสัดิ์ ) 
                 ผอ.กศท.นรด. 



อนุผนวก ๑  (แบบรายงานผลการรับสมัคร  และรายงานตัว นศท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓) ประกอบผนวก ข  (การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.)
 

  
ล าดับ สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม

ตรวจถูกต้อง
            (ลงชื่อ)
                     (.......................................)
          ต าแหนง่ ........................................ 

๓ - ๖

นศท.ชั้นปทีี่ ๕
ยอดนกัเรียนที่สมัคร

(นศท.ชั้นปทีี่ ๑)

ผลการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๓
หนว่ย ............................................

นศท.ชั้นปทีี่ ๑ นศท.ชั้นปทีี่ ๒ นศท.ชั้นปทีี่ ๓ นศท.ชั้นปทีี่ ๔



๓ – ๗ 

               อนุผนวก ๒ (บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ที่ขอเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓) ประกอบ ผนวก ข (การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.) 
(ตัวอย่าง) 

บัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหารที่ขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ล าดับ เลขประจ าตัว 

นศท. 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน ชื่อ  -  สกุล 
  เกิด 
  พ.ศ.      

ชั้นปี / พ.ศ.      เปลี่ยนชื่อตัว -  ชื่อสกุล 
หลักฐาน 

    ชื่อตัว     ชื่อสกุล 
  
 ๑ 
 ๒ 
 

 

 

 

 

 

 
๑๖๑๒๑๐๓๑๗๒ 
๑๖๑๒๑๐๓๑๗๗ 

 
๓๑๙๐๒๘๐๐๘xxxx 
๓๑๙๐๑๔๔๗๗xxxx 

         โรงเรียนสุรนาร ี
นศท.รพัฒน์      ค าแพง 
นศท.วีระศักดิ์    พรสนิท 

 
๒๕xx 
๒๕xx 
 

 

 
  ๓/๖๓ 
  ๓/๖๓ 

 
 
   วรวชัร 

 
   ศรุธพงษ์ 

 
- แบบ ช.๓ ๑ ฉบับ 
- แบบ ช.๕ ๑ ฉบับ 

 
                                                                                                        ตรวจถูกต้อง 

                                                                                                              (ลงชื่อ) 
                                                                                                                      (..........................................)  
                                                                                                            ต าแหน่ง ..........................................  
 



หมายเหตุ
รวย ปานกลาง ยากจน อบอุ่น ขาดการดูแล ถกูทอดทิ้ง

หมายเหตุ :  ภูมิหลังทางเศรษฐกจิและสังคม (จากขอ้มูลพื้นฐานของสถานศึกษาทั่วไป) ดังนี้
๑. ฐานะของครอบครัว เช่น รวย ปานกลาง และ ยากจน เป็นต้น
๒. สภาพครอบครัว เช่น อบอุ่น ขาดการดูแล และ ถกูทอดทิ้ง เป็นต้น
๓. ให้กรอกขอ้มูลด้วยเลขอารบิค

ชื่อ - ชื่อสกลุ เลขประจ าตัวประชาชน เพศ ภูมิล าเนาปัจจบุัน
ภูมิหลังทางเศรษฐกจิและสังคม

ฐานะครอบครัว สภาพครอบครัววัน เดือน ปีเกดิ อายุ ชั้นปีที่

๓ - ๘

อนุผนวก ๓ (บัญชีรายละเอยีดเพื่อจดัท าฐานขอ้มูล นศท.) ประกอบ ผนวก ข (การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.)
สังกดั.............................................................(ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.)

ล าดับ

ตรวจถูกต้อง 
    (ลงชื่อ)  
            (...................................................) 
  ต ำแหน่ง..................................................... 

 



๓ – ๙ 

อนุผนวก ๔ ( บัญชีรายชื่อสถานศึกษาวิชาทหารที่น า นักเรียน นักศึกษา มาสมัคร และรายงานตัว  ในห้วงที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ) 
     ประกอบ ผนวก ข (การรับสมัคร และรายงานตัว นศท.) 

 
รายชื่อสถานศึกษาวิชาทหารที่น า นักเรียน นักศึกษา มาสมัคร และรายงานตัว ในห้วงที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

หน่วย................................................... 
 

ล าดับ สถานศึกษาวิชาทหาร หมายเหตุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : สถานศึกษาวิชาทหารทีน่ า นักเรียน นักศึกษา มาสมัครและรายงานตัว ทั้งห้วงที่ ๑ และ ๒ ให้ระบุในช่องหมายเหตุพร้อมเหตุผลประกอบ 
                                                                                                       

  ตรวจถูกต้อง 
                                                                                                              (ลงชื่อ) 
                                                                                                                      (..........................................)  
                                                                                                            ต าแหน่ง .......................................... 



๓ – ๑๐ 
 

อนุผนวก ๕ (การตรวจสอบโรคซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้) ประกอบผนวก ข (การรับสมัคร และ 
                รายงานตัว นศท.)  
 

  การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เข้าเป็น นศท. นั้น ศศท., มทบ. ต้องรับผิดชอบ จัดตั้งกองอ านวยการ    
รับสมัคร และรายงานตัว นศท. เพ่ือก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบ คุณสมบัติ คุณลักษณะ นักเรียน 
นักศึกษา ที่จะสมัครเข้าเป็น นศท. ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน ข้อ ๖ ของระเบียบ นรด. ว่าด้วย การรับสมัครเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด จึงให้หน่วยพิจารณาด าเนินการ
เพ่ิมเติมดังนี้ 
 ๑. คุณสมบัติ คุณลักษณะของบุคคลที่จะสมัครเข้าเป็น นศท. ใน ข้อ ๖.๖ ก าหนดไว้ว่า “ต้องไม่พิการ
ทุพพลภาพ หรือ ต้องไม่มีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร” ดังนั้น 
จึงขอให้กองอ านวยการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ได้ก ากับดูแลการตรวจสอบคุณสมบัติ คุณลักษณะ ในเรื่องนี้
อย่างเข้มงวด เพราะหากละเลยโดยรับบุคคลที่เป็นโรคดังกล่าว เข้าเป็น นศท. แล้ว เมื่อถึงระยะเวลาที่เข้ารับการฝึก
วิชาทหาร บุคคลนั้นอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ หรือจะต้องถูกถอนสภาพการเป็น นศท. ตามที่ก าหนดในข้อ ๒๐.๒.๑ 
ของระเบียบฯ ที่กล่าวในข้างต้น  
 ๒. โรคซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ ตามกฎหมายรับราชการทหาร คือโรคที่ ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความ
ใน พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  ซ่ึงนอกจากจะน ามาเป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ คุณสมบัติ คุณลักษณะ 
ของบุคคลที่จะสมัครเข้าเป็น นศท. แล้ว ยังใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจร่างกายทหารกองเกิน ส าหรับการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการอีกด้วย ดังนั้นเพ่ือให้ง่ายในการตรวจสอบแยกอาการของโรค
ต่าง ๆ จึงได้จัดท าตารางเปรียบเทียบตาม ใบแทรก ข (ตารางเปรียบเทียบ โรค, สภาพร่างกาย และจิตใจ) ประกอบ 
อนุผนวก ๕ (การตรวจสอบโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้) เพ่ือให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบได้ง่ายขึ้น 
 ๓. โรคบางโรค ที่กฎหมายก าหนด ตามข้อ ๒ จะไม่สามารถตรวจได้ หากไม่มีเครื่องมือตรวจทางการแพทย์
โดยเฉพาะ ดังนั้น จึงให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. แจ้งสถานศึกษาวิชาทหาร ให้ขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครอง 
นักเรียน ที่จะมาสมัครเป็น นศท. ให้ได้รับทราบดังนี้ 
  ก. โรคต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้ ตามก าหนดใน ข้อ ๒ (คนจ าพวกที่ ๔) หาก
ผู้ปกครองท่านใด สงสัยว่าบุตรของตนน่าจะเป็นโรคดังกล่าว ขอให้ผู้ปกครองพาบุตรของตนไปตรวจกับ รพ. ที่เชื่อถือ
ได้ หากแพทย์วินิจฉัยแล้วว่า เป็นโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ขออย่าได้พาบุตรของท่านมาสมัครเข้าเป็น 
นศท. เป็นอันขาด เพราะบุตรของท่านอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อต้องเข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือจะต้อง      
ถูกถอนสภาพการเป็น นศท. ตามระเบียบที่ก าหนดในภายหลัง 
  ข. ผลการวินิจฉัยของแพทย์ ตามข้อ ๓. ก. หรือผลการวัดขนาดของร่างกาย ณ ห้วงระยะเวลาที่สมัคร
เป็น นศท. จะไม่สามารถน าไปใช้เป็นหลักฐานยืนยัน ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกอง
ประจ าการได้ ด้วยเหตุผลตามข้อความประชาสัมพันธ์ตาม ใบแทรก ก (ข้อมูลขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการที่ควรทราบ) ประกอบ อนุผนวก ๕ (การตรวจสอบโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
ทหารได้) 
 

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

 
 



๓ – ๑๑ 

ใบแทรก ก (ข้อมูลขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ที่ควรทราบ) 
  ประกอบ อนุผนวก ๕ (การตรวจสอบโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้) 

ข้อมูลขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ที่ควรทราบ 

๑. ทหารกองเกิน หมายความว่า ชายไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์  
ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เรียบร้อยแล้ว 

๒. ในการตรวจเลือกฯ กรรมการผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม มีหน้าที่ตรวจ
ร่างกาย ผู้ถูกเรียกมาตรวจเลือกฯ 

๓. ในการตรวจร่างกาย ให้แบ่งทหารกองเกินที่ตรวจเลือกฯ ออกเป็น ๔ จ าพวก ดังนี้ 
    ก. จ าพวกที่ ๑ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่มีอวัยวะ พิการ หรือผิดส่วนแต่อย่างใด 
    ข. จ าพวกที่ ๒ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดี เหมือนคนจ าพวกที่ ๑ แต่ไม่ถึง

ทุพพลภาพ 
    ค. จ าพวกที่ ๓ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอ ที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้เพราะ

ป่วย ซึ่งจะบ าบัดให้หายภายในก าหนด ๓๐ วัน ไม่ได้ 
    ง. จ าพวกที่ ๔ ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ 

ตามกฎกระทรวง ที่ก าหนด 
๔. ทหารกองเกิน ผู้ใดพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง ให้จัดเป็นคนจ าพวกท่ี ๔ และให้ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๑ หรือ ที่ ๒ แล้วแต่กรณี 
๕. ทหารกองเกิน ที่จะเข้ารับราชการทหารกองประจ าการนั้น ต้องมีขนาดรอบอก ตั้งแต่ ๗๖ ซม.  

ขึ้นไป (เมื่อวัดในเวลาหายใจออก) และสูงตั้งแต่ ๑๔๖ ซม. ขึ้นไป ดังนั้นถ้าผู้ใดมีขนาดรอบอก หรือขนาดสูง 
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งต่ ากว่าที่ก าหนด ให้ถือเป็น “คนไม่ได้ขนาด” ซึ่งจะไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร         
กองประจ าการ ตามท่ีกล่าวในตอนต้น 

๖. วิธีคัดเลือก ให้คัดเลือกคนจ าพวกที่ ๑ ที่มีส่วนสูง ๑๖๐ ซม. ขึ้นไปก่อน ถ้ามีจ านวนมากกว่าที่
ต้องการก็ให้จับสลาก แต่ถ้าคนสูง ๑๖๐ ซม. มีไม่เพียงพอจ านวนที่ต้องการ ให้เลือกคนสูงถัดรองลงมา
ตามล าดับ จนพอกับความต้องการ ถ้าเลือกถึงความสูงใด เกินจ านวนความต้องการ ให้จับสลากเฉพาะขนาด
ความสูงนั้น หรือหาก คนจ าพวกที่ ๑ มีจ านวนไม่พอกับความต้องการ ให้เลือกจากคนจ าพวกที่ ๒ ถ้ายังไม่พอ
อีกให้เลือกจากคนที่จะได้รับการผ่อนผัน 

๗. การวินิจฉัยลักษณะ พิการ และโรคต่าง ๆ นั้น ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมยังมีความสงสัย 
ให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯ จัดไว้ในจ าพวกที่ ๑ 

๘. ให้กรรมการผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม ออกใบส าคัญ ให้แก่ คนจ าพวกที่ ๓ 
และคนจ าพวกที่ ๔ ให้เป็นไปตามแบบ สด.๔ และ สด.๕ แล้วมอบให้กรรมการสัสดีจังหวัดด าเนินการตาม      
ที่ก าหนดต่อไป 

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



๓ – ๑๒ 
 

ใบแทรกที่ ๑ (ข้อความประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  
 ที่ควรทราบ) ประกอบอนุผนวก ๕ (การตรวจสอบโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้) 

 
-  หากกรรมการผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม ตรวจร่างกายบุคคลแล้ว

ก าหนดให้ เป็นคนจ าพวกที่ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ ถ้ากรรมการท่านอ่ืน มีความเห็นแย้งรวมกัน ๒ ท่านขึ้นไป ให้ส่ง
บุคคลนั้นเข้ารับการตรวจเลือกฯ ร่วมกับ คนจ าพวกเดียวกันตามความเห็นแย้ง และถ้าบุคคลนั้นถูกส่งเข้า     
กองประจ าการ ให้กรรมการซึ่งมีความเห็นแย้ง ต่างท าค าชี้แจงต่อคณะกรรมการชั้นสูง ภายใน ๗ วัน หลังเสร็จสิ้น
การตรวจเลือกฯ ในจังหวัดนั้น 

- ในกรณีที่ทหารกองเกิน สงสัยว่าตนเองจะเป็นโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ (คนจ าพวกที่ ๔) 
ตามท่ีจ าแนกไว้ใน ใบแทรก ข (ตารางเปรียบเทียบ โรค, สภาพร่างกาย และจิตใจ) ประกอบ อนุผนวก ๕ (โรค
ซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการทหารได้) ก็ให้ปฏิบัติตามอนุมัติหลักการ ทบ. การตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการ
ทหาร ก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ท้ายบันทึกข้อความ กพ.ทบ. ด่วนมาก 
ที่ ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๓๓๗๔ ลง ๕ ต.ค.๔๑ และ ที ่ต่อ กห ๐๔๐๑/๒๘๔๕๕ ลง ๒๓ พ.ย.๔๑ สรุปไดด้ังนี้ 

๑. ให้ รพ. ในสังกัด ทบ. จ านวน ๒๒ แห่ง (รพ.พระมงกุฎเกล้า (จว.ก.ท.), รพ.อานันทมหิดล (จว.ล.บ.), 
รพ.ค่ายธนะรัชต์ (จว.ป.ข.), รพ.ค่ายสุรสีห์ (จว.ก.จ.), รพ.ค่ายอดิศร (จว.ส.บ.), รพ.ค่ายจักรพงษ์ (จว.ป.จ.),  
รพ.รร.จปร. (จว.น.ย.), รพ.ค่ายนวมินทราชินี (จว.ช.บ.), รพ.ค่ายสุรนารี (จว.น.ม.), รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
(จว.อ.บ.), รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (จว.ส.ร.), รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (จว.อ.ด.), รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 
(จว.ส.น.), รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จว.พ.ล.), รพ.ค่ายจิรประวัติ (จว.น.ว.), รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  
(จว.ล.ป.), รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช (จว.ช.ร.), รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง (จว.พ.ช.), รพ.ค่ายกาวิละ (จว.ช.ม.),    
รพ.ค่ายวชิราวุธ (จว.น.ศ.), รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (จว.ส.ข.) และ รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (จว.ป.น.) โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการแพทย์ จ านวน ๓ คน เป็นผู้ตรวจโรค และออกใบส าคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ - ๖๒๐)   
โดยลงนามกรรมการแพทย์ ไม่น้อยกว่า ๒ นาย ให้กับทหารกองเกินไว้เป็นหลักฐาน 
 ๒. ให้ทหารกองเกินน าส าเนา และเอกสารฉบับจริง ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน, ใบส าคัญทหาร
กองเกิน (แบบ สด.๙) และหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ไปแสดงแก่กรรมการแพทย์ เพ่ือ
ขอรับการตรวจ จาก รพ. ตามข้อ ๑ แห่งใดก็ได้ ในห้วง ต.ค. - ก.พ. ของปีที่จะไปตรวจเลือกฯ โดยให้ผู้ตรวจเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง 
 ๓. หากผู้ปกครองท่านใดสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการทหารกองประจ าการเพ่ิมเติม ให้สอบถามในวันเวลาราชการได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน โทรฯ ๐ - ๒๒๒๓ - ๓๒๕๙ หรือ ๐ - ๒๒๒๓ - ๓๔๒๑ หรือ http://sassadee.rta.mi.th หรือ   
http://www.tdc.mi.th  
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อาการโรค หรือ 
พิการ หรือ
ทุพพลภาพ 

คนจ าพวกที่ ๒ 
 (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.
๒๕๑๖) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔๗ 
(พ.ศ.๒๕๑๘) และฉบับ ที่ ๗๕ (พ.ศ.
๒๕๕๕)) 

คนจ าพวกที่ ๔  
โรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ 

ที่ไมส่ามารถรับราชการทหารได้ 
 (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕)) 

ตา หรือหนังตา - ตาเหล่ (Squint) 
- ลูกตาสั่น (Nystagmus) 
- แก้วตาขุ่น (Cataract) 
- กระจกตาขุ่น (Opacity of 
Cornea) 
- หนังตาตก (Ptosis) 
- หนังตาม้วนเข้า (Entropion) 
- หนังตาม้วนออก (Ectropion) 
- ช่องหนังตา (Palpebral Fissure) 
ทั้งสองข้างไม่เท่ากันจนน่าเกลียด 
 
 
 

- ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้ว
การมองเห็นยังอยู่ในระดับต่่ากว่า ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดย
เฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา 
- สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการ
มองเห็นยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือต่่ากว่า ทั้งสองข้าง 
- สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า  
๕ ไดออปเตอร์ ทั้งสองข้าง 
- ต้อแก้วตา ทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract) 
- ต้อหิน (Glaucoma) 
- โรคขั้วประสาทตาเสื่อม ทั้งสองข้าง (Optic Atrophy) 
- กระจกตา อักเสบเรื้อรัง หรือขุ่น ทั้งสองข้าง 
- ประสาทการเคลื่อนไหว ลูกตา ไม่ท่างาน สูญเสียอย่างถาวร 
(Cranial nerve  3rd    4th    6th) 

ห ู - ใบหูผิดรูป หรือผิดขนาด ปรากฏ
ชัดเจนจนดูน่าเกลียดเช่น ลีบ หรือ
เล็ก หรือใหญ่ หรือบี้ 
- ช่องหู มีหนองเรื้อรัง และแก้วหู
ทะลุ 

- หูหนวกท้ังสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - 
๒,๐๐๐ รอบ/วินาท ีหรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้ง 
สองข้าง 
- หูชั้นกลาง อักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง 
- เยื้อแก้วหูทะลุ ทั้งสองข้าง 

จมูก - จมูกผิดรูป จนดูน่าเกลียด เช่น บี้ 
หรือแหว่ง 

- จมูกโหว่ 
 

ปาก - ปากผิดรูป จนดูน่าเกลียด เช่น 
แหว่ง หรือผิดรูปจน พูดไม่ชัด 
- ช่องปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูด
ไม่ชัด 

- เพดานโหว่ หรือสูง หรือลิ้นไก่สั้น พูดไม่ชัด 
 
 
 

หน้าผิดปกติ - อัมพาต (Facial Paralysis) 
- เนื้อกระตุก (Tics) 
- แผลเป็น หรือปานที่หน้า มีเนื้อท่ี
ตั้งแต่ ๑/๔ ของหน้าขึ้นไป หรือยาว
มาก 
- เนื้องอก (Benigh Tumour) 

 
 
 
 
 
 
 

คอ 
 
 

- คอพอก (Simple Goitre) 
- ซอกคอ หรือซอกรักแร้ติดกัน 

- คอเอียง หรือแข็งทื่อชนิดถาวร 

   

๓ – ๑๓ 

 ใบแทรก ข (ตารางเปรียบเทียบ โรค, สภาพร่างกาย และจิตใจ) ประกอบ อนุผนวก ๕ (การตรวจสอบโรคซึ่งไม่สามารถ          
                 รับราชการทหารได้)  

 



 
 

อาการของโรค
หรือ พิการ หรือ

ทุพพลภาพ 

คนจ าพวกที่ ๒ 
 (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.
๒๕๑๖) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔๗ 
(พ.ศ.๒๕๑๘) และฉบับ ที่ ๗๕ (พ.ศ.
๒๕๕๕)) 

คนจ าพวกที่ ๔  
โรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ 

ที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ 
 (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕)) 

โรคผิดปกติของ 
กระดูก ข้อ 
กล้ามเนื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้อติด (Ankylosis) หรือหลวมหลุด
ง่าย หรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกจน
ท่างานไม่ถนัด 
 
 
- มือ หรือแขน ลีบ หรือบิดเก 
 
- นิ้วมือ หรือนิ้วเท้า มีจ่านวน หรือ
ขนาด ของนิ้วผิดปกติ จนดูน่าเกลียด 
หรือบิดเก จนดูน่าเกลียด หรือจน
ท่างานไม่ถนัด หรือช่องนิ้วติดกัน 
หรือด้วนถึงโคนเล็บ 
- เทา้ หรือขา ลีบหรือบิดเก 
 
 
 
 
 
 
- กระดูกชิ้นใหญ่ผิดรูป จนท่าให้
อวัยวะนั้น ท่างานไม่สะดวก หรือจน
ดูน่าเกลียด 
- ไส้เลื่อนลงถุง 

- ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis) 
- ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis) 
- โรคข้อ และกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง 
(Spondyloarthropathy) 
 
- แขน ขา มือ เท้า นิ้ว ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธี
ใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้ 
- นิ้วหัวแม่มือ ด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
- นิ้วชี้ของมือ ด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว 
- นิ้วมือข้างเดียวกัน ตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไป ด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว 
หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
 
- นิ้วหัวแม่เท้า ด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
- นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกัน ตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไป ด้วนจนถึงข้อ
ปลายนิ้ว หรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
- นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้าง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไป ด้วนจนถึงปลายข้อ
นิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ 
- นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไป ด้วนจนถึงข้อ
โคนนิ้ว หรือพิการถึงข้ันใช้การไม่ได้ 
- กระดูกสันหลังโก่ง หรือคด หรือแอ่น จนเห็นได้ชัด หรือแข็งท่ือ
ชนิดถาวร 
 
- กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบ หรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จน
เป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้ 

หัวใจ และหลอด
เลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หัวใจ หรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตราย
ร้ายแรง 
- ลิ้นหัวใจพิการ 
- การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตราย
ร้ายแรง 
- โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
และอาจเป็นอันตราย 
- หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง 
- หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพอง หรือผิดปกติชนิดที่
อาจเป็นอันตราย 

 

๓ - ๑๔ 



 
 

อาการของโรค
หรือ พิการ หรือ

ทุพพลภาพ 

คนจ าพวกที่ ๒ 
 (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.
๒๕๑๖) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔๗ 
(พ.ศ.๒๕๑๘) และฉบับ ที่ ๗๕ (พ.ศ.
๒๕๕๕)) 

คนจ าพวกที่ ๔  
โรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ 

ที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ 
 (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕)) 

โรคเลือด และ
อวัยวะสร้าง
เลือด 
 

 
 
 
 

- โรคเลือด หรืออวัยวะสร้างเลือด ผิดปกติอย่างรุนแรง และอาจ
เป็นอันตรายถึงชีวิต 
- ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หาย และอาจเป็น
อันตราย 

โรคระบบหายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย 
- โรคทางปอด ที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการ
ท่างานของระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอด
ได้ค่า Forced Expiratory Volume in One Second หรือ 
Forced Vital Capacity ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 
- โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension)  
ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
(Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด 
- โรคถุงน้่าในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยไดโ้ดยภาพถ่าย
รังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด 
- โรคหยุดการหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) 
ซึ่งวินิจฉัยด้วย การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) 

โรคของทางเดิน
ระบบปัสสาวะ 
 
 

 
 
 
 

- ไตอักเสบเรื้อรัง 
- กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome) 
- ไตวายเรื้อรัง 
- ไตพองเป็นถุงน้่าแต่ก่าเนิด (Polycystis Kidney) 

โรคต่อมไร้ท่อ 
และภาวะ
ผิดปกติของเมตะ
บอลิสัม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาวะต่อมธัยรอยด์ ท่างานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) 
- ภาวะต่อมธัยรอยด์ ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
- ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ ท่างานน้อยไปอย่างถาวร 
- ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร 
- เบาหวาน 
- ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body 
Mass Index) ตั้งแต่ ๓๕ กก./ตร.ม. ขึ้นไป 
- โรค หรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัม ของแร่ธาตุ 
สารอาหาร ดุลย์สาร น้่าอีเลคโทรลัยท์ และกรดด่าง ตลอดจน  
เมตะบอลิสัมอ่ืนๆ ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย 

โรคติดเชื้อ 
 
 
 

 
 
 
 

- โรคเรื้อน 
- โรคเท้าช้าง 
- โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้ 

 

๓ - ๑๕ 

๓ - ๑๔ 



 
 

อาการของโรค
หรือ พิการ หรือ

ทุพพลภาพ 

คนจ าพวกที่ ๒ 
 (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.
๒๕๑๖) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔๗ 
(พ.ศ.๒๕๑๘) และฉบับ ที่ ๗๕ (พ.ศ.
๒๕๕๕)) 

คนจ าพวกที่ ๔  
โรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ 

ที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ 
 (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕)) 

โรคทางประสาท
วิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 
๖๙ หรือต่่ากว่านั้น 
- ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง 
(Aphasia) ชนิดถาวร 
- ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคท่ีท่าให้มีอาการชัก (Seizures) อย่าง
ถาวร 
- อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้า ชนิดถาวร 
- สมองเสื่อม (Dementia)  
- โรค หรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลัง ที่ท่าให้เกิด
ความผิดปกติอย่างมาก ในการเคลื่อนไหวของ แขน หรือขา อย่าง
ถาวร 
- กล้ามเนื้อหมดก่าลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)  

โรคทางจิตเวช ที่
มีอาการรุนแรง 
และเรื้อรัง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- โรคจิตเภท (Schizophrenia) 
- โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, 
Induced Delusional Disorder)  
- โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder) 
- โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due 
to Brain Damage and Dysfunction) 
- โรคจิตอื่นๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis) 

โรคอารมณ์
แปรปรวนที่มี
อาการรุนแรง 
หรือเรื้อรัง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective 
Disorder) 
- โรคอารมณ์แปรปรวน ที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental 
Disorder due to Brain Damage and Dysfunction and to 
Physical Disorder) 
- โรคอารมณ์แปรปรวนอ่ืนๆ (Other Mood (Affective) 
Disorder Unspecified Mood Disorder) 
- โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive 
Disorder) 

โรคพัฒนาการ
ทางจิตเวช 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- จิตเจริญล่าช้า ที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต่่ากว่า (Mental 
Retardation) 
- โรค หรือความผิดปกติ ในการพัฒนาการ ของทักษะทางสังคม 
และภาษา (Pervasive Developmental Disorder) 

๓ - ๑๖ 



 
 

อาการของโรค
หรือ พิการ หรือ

ทุพพลภาพ 

คนจ าพวกที่ ๒ 
 (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.
๒๕๑๖) แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔๗ 
(พ.ศ.๒๕๑๘) และฉบับ ที่ ๗๕ (พ.ศ.
๒๕๕๕)) 

คนจ าพวกที่ ๔  
โรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ 

ที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ 
 (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และ แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕)) 

โรคอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศ
ก่าเนิด (Gender Identity 
Disorder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กระเทย (Hermaphrodism) 
- มะเร็ง (Malignant Neoplasm) 
- ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) 
- ตับแข็ง (Cirrhosis of liver) 
- คนเผือก (Albino) 
- โรคลูปัสอิริธิมาโตซัส ทั่วร่างกาย (Systemic Lupus 
Erythematosus) 
- กายแข็ง ทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis) 
- โรคผิวหนัง ลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก่าเนิด ชนิดเด็กดักแด้ 
(Lamellar Ichthyosis & Congenital Ichthyosiform 
Erythroderma) 

 
 
 

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

๓ - ๑๗ 



 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ค  การดําเนินการฝก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ - ๑ 

 

ผนวก ค (การดําเนินการฝก) ประกอบคําส่ัง ทบ. ท่ี         /๒๕๖๓  ลง       มี.ค. ๖๓ 

 

 ๑. การฝกภาคปกติ 

  ก. ใหหนวยฝกวิชาทหาร ดําเนินการฝกใหเปนไปตามข้ันตอนของหลักสูตรการฝก โดยจัดอัตราครูฝก

ตอ นศท. ดังนี้                                 

   ๑) การสอน (สช., สด.) จัดครูนายทหาร ๑ นาย และครูนายสิบ ๑ นาย ตอ นศท. ๖๑ - ๑๒๐ นาย 

   ๒) การฝก (ป.) จัดครูนายทหาร ๑ นาย, และครูนายสิบ ๔ นาย ตอ นศท. ๑๐๐ นาย  

  ข. ใหจัด นศท. เขารับการฝกเปนหนวยกองรอย เพื่อสะดวกในการปกครองบังคับบัญชาการฝก

และการทํากิจกรรมตาง ๆ  

  ค. การจัดการฝกภาคปกติใหยึดถือแบบการฝก ๔ แบบ ดังนี้    

   ๑)  การฝกแบบท่ี ๑ : ทําการฝกสัปดาหละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๔ ชม. จํานวน ๒๐ สัปดาห ใชสําหรับ

สถานศึกษาวิชาทหารท่ีมีระยะทางไกลจากท่ีต้ังหนวยฝกวิชาทหาร (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ไมเกิน ๒๕ กม. 

   ๒) การฝกแบบท่ี ๒ : ทําการฝกสัปดาหละ ๕ วัน (จันทร – ศุกร) วันละ ๔ ชม. (เชาหรือบาย) 

จํานวน ๔ สัปดาห ใชสําหรับสถานศึกษาวิชาทหารท่ีมีระยะทางไกลจากท่ีต้ังหนวยฝกวิชาทหาร ใหหนวยจัดชุดครูฝก

เคล่ือนท่ีพรอมอุปกรณการเรียนการสอน และเครื่องชวยฝกเทียบเทากับการจัดการฝกในหนวยไปทําการฝกสอน 

   ๓) การฝกแบบท่ี ๓ : ทําการฝกติดตอกันทุกวัน ๆ ละ ๘ ชม. จํานวน ๑๐ วัน ใชสําหรับการฝก 

นศท. ช้ันปท่ี ๔ – ๕ เทานั้น ท้ังนี้เพื่อเปนการสงเสริมการฝก และมิใหมีผลกระทบตอการศึกษาหรือการทํางาน 

ให นศท. เขารับการฝก  ณ ท่ีต้ังหนวยฝกวิชาทหาร หรือจัดชุดครูฝกเคล่ือนท่ีไปทําการฝกสอนในหวงปดภาคเรียน

หรือหวงเวลาท่ีเหมาะสม  

   ๔) การฝกแบบท่ี ๔ : ทําการฝกสัปดาหละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๘ ชม. จํานวน ๑๐ สัปดาห โดยฝก

สัปดาหเวนสัปดาห หรือฝกทุกสัปดาหตอเนื่องกัน ใชกับสถานศึกษาวิชาทหารท่ีมีระยะทางไกลจากท่ีต้ังหนวยฝก  

วิชาทหาร (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) เกินกวา ๒๕ กม. เพื่อสงเสริมการฝกท้ังวันใหไดสัมผัสครูฝกและหนวยทหารใหมาก 

  ง. วิชาท่ีทําการฝก : มีเนื้อหาวิชา ดังนี้ 

   ๑)  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๑  : อนุผนวก ๑ (เนื้อหาวิชาการฝกวิชา

ทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๑) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

   ๒)  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๒  : อนุผนวก ๒ (เนื้อหาวิชาการฝกวิชา

ทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๒) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

   ๓)  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๓  : อนุผนวก ๓ (เนื้อหาวิชาการฝกวิชา

ทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๓) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 
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   ๔) เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๔ ชาย  : อนุผนวก ๔ (เนื้อหาวิชาการฝก

วิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๔ ชาย) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

   ๕)  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๔ หญิง  : อนุผนวก ๕ (เนื้อหาวิชาการฝก

วิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๔ หญิง) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

   ๖)  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๕ ชาย  : อนุผนวก ๖ (เนื้อหาวิชาการฝก

วิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๕ ชาย) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

   ๗)  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๕ หญิง  : อนุผนวก ๗ (เนื้อหาวิชาการฝก

วิชาทหารสําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๕ หญิง) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

   ๘) คูมือการฝกบุคคลเบ้ืองตน ใหหนวยฝกวิชาทหารยึดถือ คูมือการฝก วาดวยแบบฝกบุคคล

ทามือเปลา และแบบฝกบุคคลทาอาวุธ ของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค (รร.ทม.รอ. ) พ.ศ.๒๕๖๐ 

  จ. ทุกหนวยจัดให นศท. ปฏิญาณตนกอนเปดการฝกภาคปกติและภาคสนาม รายละเอียดตาม

อนุผนวก ๘ (การปฏิญาณตนกอนเปดการฝกภาคปกติและภาคสนาม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ประกอบ 

ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

  ฉ. การจัดการฝกภาคปกติ ตามขอ ค. จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน พ.ย. ๖๓ โดยให 

หนวยฝกวิชาทหารรายงานแผนการฝกภาคปกติ นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ให นรด.(ผาน กฝศ.นรด.)            

กอนดําเนินการฝกอยางนอย ๒ สัปดาห รายละเอียดตาม อนุผนวก ๙ (แบบฟอรมการรายงานแผนการฝก     

ภาคปกติ นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

  ช. การฝกภาคปกติของ นศท. ช้ันปท่ี ๑, ๒ และ ๓ หามมิใหทําการฝกแบบ ๓ เวนแตมีความจําเปน

อยางยิ่งยวด และตองไดรับอนุมัติจาก ทบ. (นรด.) กอน จึงทําการฝกได 

  ซ. ใหทุกหนวยปฏิบัติตามโครงการศูนยฝกแข็งขัน สถานศึกษารวมใจ มุงไปสูมาตรฐานเดียวกัน 

ทุกข้ันตอนเพื่อเปนการพัฒนาการฝก นศท. ใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามท่ี นรด. กําหนด โดย นรด.        

จะสงคณะกรรมการตรวจมาตรฐานตามโครงการฯ เพื่อประเมินผลหนวยฝกวิชาทหาร และสถานศึกษา       

วิชาทหารในหวงเดือน ส.ค. – พ.ย. ๖๓ 

  ด. ขอเนนย้ําสําคัญ 

   ๑)  หนวยฝกวิชาทหารจะตองกําหนดนโยบาย และวงรอบการปฏิบัติงาน ให นศท. ท่ีเขารับ

การฝก มีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน 

   ๒) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยให นศท.ไดมีสวนรวมและมีการ

ปฏิบัติใหมาก โดยใชเครื่องชวยฝกและส่ือการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอกับจํานวน นศท.ท่ีเขารับการฝก ใชส่ือ

เทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศ ตลอดจนส่ือโซเชียลใหเกิดประโยชนกับการเรียนการสอน โดยครูฝกทําหนาท่ี

  



๔ - ๓ 

 

กระตุนความสนใจ สรางบรรยากาศการมีสวนรวม และเปดใจรับฟงความคิดเห็น เพื่อให นศท.เกิดกระบวนการ

คิดวิเคราะห และสรางผลงานท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ทําใหเกิดความสนุกและนาติดตาม  

   ๓) การฝก นศท. ตองมุงเนนและเสริมสรางระเบียบวินัยและลักษณะทหารท่ีดี เชน       

การแสดงความเคารพ การฝกบุคคลทาเบ้ืองตนตางๆ การฝกความเปนผูนําเพื่อให นศท. เปนกําลังพลสํารอง  

ในระดับ ผบ.มว. และ ผบ.หมู ท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคต ท้ังนี้กอนเลิกฝกในแตละวันใหมีการทบทวน        

การปฏิบัติตาง ๆ เชน การแสดงการเคารพ การสวนสนาม ฯลฯ ตลอดจนเนนย้ําเรื่องคุณธรรม จริยธรรม     

การปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ความมีจิตอาสา และการสรางทัศนคติให นศท.    

มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบท่ีสวมใส ใหเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ีพบเห็น   

 

   ๔) การฝกภาคปกติของ นศท. ช้ันปท่ี ๑ - ๒ ในเรื่องการฝกบุคคลทามือเปลา, การฝกบุคคล

เบ้ืองตน และการฝกแถวชิด ใหปฏิบัติตามคูมือการฝก วาดวยแบบฝกบุคคลทามือเปลา และแบบฝกบุคคลทา

อาวุธ  ของโรงเรยีนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค (รร.ทม.รอ.) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเนนการฝกปฏิบัติให

มากเนื่องจากการฝกในข้ันตอนนี้ จะเปนพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับการฝกในข้ันตอนตอไป     

   ๕)  ในการฝกทางยุทธวิธี ให นศท. ฝกปฏิบัติตามข้ันตอนของหลักการนําหนวยอยางถูกตอง 

และครบถวน เนนในเรื่องความสามัคคี  เพื่อการปฏิบัติเปนชุดหรือเปนหนวยทหารขนาดเล็ก   

   ๖) ใหดําเนินการฝก นศท.ในรม (รมไม, ภายในโดมหรืออาคาร) หลีกเล่ียงการฝก นศท. 

กลางแจงท่ีมีอากาศรอนเพื่อปองกันการเจ็บปวยจากโรคลมรอน  ท้ังนี้ใหหนวยฝกวิชาทหารใชอาคารสถานท่ี

ของหนวยใหเกิดประโยชนตอการฝก นศท.อยางสูงสุด  และใหจัดหาเกาอี้ให นศท.นั่งเรียน (ไมใหนั่งกับพื้น) 

ยกเวนการฝกในสนาม 

   ๖) จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูแก นศท. เชน การนํา นศท.ทัศนศึกษาหนวยทหารใน

พื้นท่ี เพื่อให นศท.ไดสัมผัสอาวุธยุทโธปกรณ และเรียนรูถึงความเสียสละของทหารท่ีมีตอชาติบานเมือง หรือ

จัดกิจกรรมท่ีทาทายความรูความสามารถแก นศท.สอดแทรกในการเรียนการสอน แตตองคํานึงถึงความ

ปลอดภัยเปนหลัก เปนตน 

   ๖)  การปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และศาสตรพระราชา       

สูการพัฒนาท่ียั่งยืน ตองกําหนดการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม  

   ๗) การลงโทษ นศท. ใหปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหระวังการใชคําพูดกับ นศท. สําหรับ      

การลงโทษ นศท. ท่ีทําความผิดเล็กนอย ใหลงโทษดวยการทําความเคารพซ้ํา ๆ เพื่อให นศท. มีความคุนเคย

กับทาการแสดงการเคารพ    
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   ๘) หามมีการทะเลาะวิวาทกันโดยเด็ดขาด หากเกิดเหตุข้ึนใหดําเนินการลงโทษ ท้ังสองฝาย 

โดยให นศท. ตกซ้ําช้ัน แตหากมีเหตุรุนแรงใหพนสภาพจากเปน นศท.    

   ๙) การโดยสารรถยนต หรือการขับข่ีรถจักรยานยนต จะตองมีอุปกรณปองกันอยางเพียงพอ 

สภาพดี และใชอยางถูกตอง เชน เข็มขัดนิรภัย หรือ หมวกปองกันศีรษะ รวมท้ังใหทุกหนวยฝกกําหนด

มาตรการในการตรวจสอบ และกํากับดูแลให นศท. ปฏิบัติจนเปนนิสัย รวมท้ังปลูกฝงจิตสํานึกให นศท.    

ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยางเครงครัด  

   ๑๐) การยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ โดยยึดถือตามระเบียบ นรด. วาดวยการปกครอง

บังคับบัญชา การฝกและการสอบ นศท. พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องการตัดคะแนนความประพฤติ 

การสอบเก็บคะแนนทายช่ัวโมง การสอบภาคทฤษฎี ท่ีดําเนินการโดยหนวยฝกวิชาทหารใหดําเนินการ       

อยางจริงจัง บนพื้นฐานของความยุติธรรม มีหลักฐานและตรวจสอบได  

   ๑๑) การพัฒนาประสิทธิภาพการฝก  การพัฒนาระบบการเรียนการสอน ยุทโธปกรณ    

และเครื่องชวยฝก ตามท่ี ทบ. (นรด.) กําหนด ขอใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม และเปนประโยชนกับการฝก 

นศท. ไดจริง เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝก ใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึนจนเห็นการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม  

 

 ๒. การฝกยิงปน : ใหหนวยฝกวิชาทหารจัดให นศท. ทําการฝกยิงปนอยางไดผล และปลอดภัย 

โดยใหนําผลการยิงปนเปนคะแนนในการสอบดวย ท้ังนี้ ให นศท. ฝกยิงอาวุธประจํากาย ดังนี้ 

  ก. นศท. (ชาย,หญิง) ช้ันปท่ี ๑ ทําการฝกยิงปนดวย ปลย.เจเกอร.๒๒ ในหวงการฝกภาคปกติ 

  ข.  นศท. (ชาย,หญิง) ช้ันปท่ี ๒ ทําการฝกยิงปนดวย ปลย.เจเกอร.๒๒ ในหวงการฝกภาคปกติ 

  ค. นศท. (ชาย,หญิง) ช้ันป ท่ี ๓ ทําการฝกยิงปนดวย ปลย.๑๑ หรือ ปลย.เอ็ม ๑๖ ในการฝก

ภาคสนามฯ (สนามทราบระยะ)    

  ง. นศท. (ชาย,หญิง) ช้ันปท่ี ๔ ทําการฝกยิงปนฉับพลันดวย ปลย.๑๑ หรือ ปลย.เอ็ม ๑๖ ในการฝก

ภาคสนามฯ 

  จ. นศท. (ชาย) ช้ันปท่ี ๕ ทําการฝกยิงปนในเวลากลางคืนดวย ปลย.๑๑ หรือ ปลย.เอ็ม ๑๖ 

และการฝกยิงปนในปา  ในการฝกภาคสนามฯ  

  ฉ. นศท. (หญิง) ช้ันปท่ี ๕ ทําการฝกยิงปนในเวลากลางคืนดวย ปลย.๑๑ หรือ ปลย.เอ็ม ๑๖   

ในการฝกภาคสนามฯ 

  ช. การฝกยิงปนจะตองปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีกําหนดไวในระเบียบการฝก

อยางเครงครัด รวมท้ังใหใชอุปกรณปองกันอันตราย เชน หมวกเหล็ก, อุปกรณปองกันเสียง ฯลฯ เพื่อปองกัน

ความเส่ียงจากอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ นศท. 
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  ซ. จัดครูฝกท่ีมีความรูและความชํานาญดานการฝกยิงปนใหเพียงพอ และหามประมาทเด็ดขาด 

 ๓. การฝกภาคสนาม   

  ก. วัตถุประสงคตองการให นศท. ไดเสริมสรางประสบการณ ทักษะ และความชํานาญจากการฝก

ในภาคปกตินําไปปฏิบัติในการฝกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดลอมท่ีแตกตางจากการฝกในท่ีต้ังในเรื่องภูมิประเทศ

และลมฟาอากาศ โดยให นศท.มีความสนุกจากการไดเรียนรู มีสวนรวม มีความผอนคลาย แปลกใหม นาสนใจ 

แตยังคงยึดถือหลักการฝก รวมท้ังมีความประทับใจในการฝก ครูฝก และเสริมสรางความสัมพันธ ความทรงจํา

ท่ีดีระหวางเพื่อน  

  ข. เรื่องท่ีทําการฝกปฏิบัติตามแนวทางดังนี ้

   ๑) นศท. (ชาย,หญิง) ช้ันปท่ี ๑ งดการฝกภาคสนาม 

   ๒) นศท. (ชาย) ช้ันปท่ี ๒ ฝกกระโดดหอ ๓๔ ฟุต, การทดสอบกําลังใจขามเครื่องกีดขวาง      

๑๐ สถานี, การขามลําน้ําดวยสะพานเชือก, ปอมสนาม (การพรางและการตรวจการณ), บุคคลทําการรบในเวลา

กลางวัน/กลางคืน, การปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ และอื่นๆ ท่ีมีความจําเปนตองฝกในสนามฝก 

   ๓) นศท. (หญิง) ช้ันปท่ี ๒ ฝกกระโดดหอ ๓๔ ฟุต, การทดสอบกําลังใจขามเครื่องกีดขวาง      

๑๐ สถานี, การขามลําน้ําดวยสะพานเชือก, ปอมสนาม (การพรางและการตรวจการณ), บุคคลทําการรบในเวลา

กลางวัน/กลางคืน, การปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ และอื่นๆ ท่ีมีความจําเปนตองฝกในสนามฝก 

   ๔) นศท. (ชาย) ช้ันปท่ี ๓ ฝกทบทวนการยิงปน, การยิงปนดวยกระสุนจริง, การฝกยุทธวิธี 

(รูปขบวนทําการรบ,การเคล่ือนท่ีในสนามรบ), การดํารงชีพในปา,วัตถุระเบิดและการทําลาย, คชรน., การอาน

แผนท่ีและการใชเข็มทิศ, การติดตอส่ือสาร, หมู ปล.ในการเขาตี, ต้ังรับ และการถอนตัวในเวลากลางคืน,  

 

การอบรมเรื่องกําลังพลสํารอง, การปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ และอื่นๆ ท่ีมีความจําเปนตองฝกในสนามฝก 

   ๕) นศท. (หญิง) ช้ันปท่ี ๓  ฝกทบทวนการยิงปน, การยิงปนดวยกระสุนจริง, คชรน.,  

การดํารงชีพในปา, การอานแผนท่ีและการใชเข็มทิศ, การติดตอส่ือสาร, การปฐมพยาบาล, การปลูกฝง

อุดมการณความรักชาติ และอื่น ๆ ท่ีมีความจําเปนตองฝกในสนามฝก  

   ๖) นศท. (ชาย) ช้ันปท่ี ๔  การฝกเฉพาะหนาท่ี (ผูนําทางทหาร,ระเบียบการนําหนวย, การใช

เครื่องมือส่ือสาร, การใชแผนท่ีและเข็มทิศ, การปฏิบัติของหมู ปล., การปฐมพยาบาล), การปฏิบัติของหนวย

ทหารขนาดเล็ก (การต้ังฐานลาดตระเวน,การ ลว.หาขาว การตีโฉบฉวยและซุมโจมตี, การตีโฉบฉวยในเวลา

กลางคืน, การซุมโจมตีในเวลากลางคืน), การยิงปนฉับพลัน, การไตหนาผา/ลงทางด่ิง, การใชเงื่อนเชือกในการ

บรรเทาสาธารณภัย, การรับของทางอากาศ, การเดินแผนท่ีประกอบภูมิประเทศ, การขามลําน้ําแบบเรงดวน,      
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การใชเล่ือนชวยชีวิต, ปญหา ๔๘ ชม., การเคล่ือนยายหนวยเขาพื้นท่ีต้ังฐาน ลว. และอื่นๆ ท่ีมีความจําเปนตอง

ฝกในสนามฝก    

   ๗) นศท. (หญิง) ช้ันปท่ี ๔ ฝกการปฐมพยาบาล, (การชวยคืนชีพ, การหามเลือด, การ

เขาเฝอกและการลําเลียงผูปวย), การทดสอบกําลังใจขามเครื่องกีดขวาง ๑๐ สถานี, การขามลําน้ําดวยสะพาน

เชือก, การดํารงชีพในปา, รูปขบวนทําการรบของ หมู ปล., การเคล่ือนท่ีในสนามรบ, การไตหนาผา/ลงทางด่ิง, 

การใชเงื่อนเชือกในการบรรเทาสาธารณภัย, การยิงปนฉับพลัน, การใชเข็มทิศและเดินแผนท่ีในเวลากลางคืน 

และอื่นๆ ท่ีมีความจําเปนตองฝกในสนามฝก    

   ๘) นศท. (ชาย) ช้ันปท่ี ๕ การฝกเฉพาะหนาท่ี (ผูนําทางทหาร,ระเบียบการนําหนวย, การใช

เครื่องมือส่ือสาร, การใชแผนท่ีและเข็มทิศ, การต้ังยิง ปก.เอ็ม ๖๐, การยิงปนในปา, รูปขบวนของ มว.ปล.,  

พลประจําปน ค.๘๑ มม., การปรับการยิง ป. และ ค., วัตถุระเบิดและการทําลาย, การยิงปนในเวลากลางคืน, 

การเขาตีในเวลากลางคืน, ระเบียบการนําหนวย/คําส่ังยุทธการ/คําส่ังเตรียม, หมู ปล. เขาตีดวยเครื่องชวยฝก

เพนทบอล, หมู ปล. – มว.ปล.ในการต้ังรับ, การตรวจสภาพความพรอมรบ, การเคล่ือนยายหนวยทางยุทธวิธี

เขาท่ีรวมพล, ปญหาทางยุทธวิธีในการต้ังรับ, การถอนตัวนอกความกดดัน/เขาท่ีมั่นใหม, มว.ปล.เขาตีในเวลา

กลางวัน, การยิง ปก.เอ็ม ๖๐ และอื่นๆ ท่ีมีความจําเปนตองฝกในสนามฝก 

   ๙) นศท. (หญิง) ช้ันปท่ี ๕ ฝกการปฐมพยาบาล (การหามเลือด, การเขาเฝอกและการ

ลําเลียงผูปวย), คชรน., การใชแผนท่ีและการใชเข็มทิศในเวลากลางวัน, การยิงปนในเวลากลางคืน, รูปขบวน

ทําการรบของ หมู ปล., การเคล่ือนท่ีในสนามรบ, การพราง การตรวจการณ และการรายงาน, การดํารงชีพในปา, 

บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน, การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, การดูแลผูบาดเจ็บทางยุทธวิธี และอื่นๆ 

ท่ีมีความจําเปนตองฝกในสนามฝก   

  ค. หวงระยะเวลาในการฝกภาคสนาม (ตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) 

   ๑) นศท.ชาย  

    ก) ช้ันปท่ี ๑ งดการฝก 

    ข) ช้ันปท่ี ๒ ทําการฝก จํานวน ๓ วัน                                            

    ค) ช้ันปท่ี ๓ ทําการฝก จํานวน ๕ วัน    

 

    ง) ช้ันปท่ี ๔ ทําการฝก จํานวน ๗ วัน                                             

    จ) ช้ันปท่ี ๕ ทําการฝก จํานวน ๗ วัน    

   ๒) นศท.หญิง     

    ก) ช้ันปท่ี ๑ งดการฝก     
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    ข) ช้ันปท่ี ๒  ทําการฝก จํานวน ๓ วัน                                          

    ค)  ช้ันปท่ี ๓  ทําการฝก จํานวน ๓ วัน     

    ง) ช้ันปท่ี ๔ ทําการฝก จํานวน ๔ วัน                                             

    จ) ช้ันปท่ี ๕ ทําการฝก จํานวน ๔ วัน                                             

  ง.  การปรับหวงระยะเวลาในการฝกภาคสนาม หรืองดการฝก นศท. ช้ันปใด เพื่อใหสอดคลอง

กับงบประมาณท่ีไดรับ อยูในการพิจารณาของ นรด.    

  จ. ให ศศท. และ มทบ. เริ่มทําการฝกภาคสนามไดต้ังแต ม.ค. ๖๔ เปนตนไป และใหแลวเสร็จ

ภายใน ม.ีค. ๖๔ โดยใหรายงานแผนการฝกภาคสนาม นศท.ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ให นรด. (ผาน กฝศ.นรด.) 

รายละเอียดตาม อนุผนวก ๑๐ (แบบฟอรมการรายงานแผนการฝกภาคสนาม นศท. ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก)  

  ฉ. กําหนดใหบิดามารดาหรือผูปกครองมีหนังสือแสดงความยินยอมให นศท.เขารับการฝก

ภาคสนาม สงให หนวยฝกวิชาทหารกอนเขารับการฝกภาคสนามแบบฟอรมหนังสือยินยอม รายละเอียดตาม   

อนุผนวก ๑๑ (แบบฟอรมหนังสือยินยอมของ บิดา มารดา หรือผูปกครอง ให นศท.เขารับการฝกภาคสนาม) 

ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

  ช. ขอเนนย้ําสําคัญ    

   ๑) การเตรียมการฝกใหมีพรอม และจัดการฝกใหมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

ในการฝกเปนส่ิงสําคัญ  จํานวน นศท.ท่ีเขารับการฝกในแตละผลัดตองเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนครูฝก 

ยุทโธปกรณ เครื่องชวยฝก ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ และทรัพยากรในการฝกท่ีหนวยมีอยู เพื่อใหการฝก

ภาคสนาม นศท.ใหเกิดความสมบูรณแบบ สมจริง และไดรับความประทับใจ รวมท้ัง นศท.ตองไดรับการฝก

ปฏิบัติตามหลักสูตรทุกนาย 

   ๒) การพิจารณาพื้นท่ีสําหรับการดําเนินการฝก ใหพิจารณาถึงความพอเพียงของพื้นท่ี     

การฝกในการจัดการฝก โดยสภาพแวดลอมของพื้นท่ีตองมีความเหมาะสม แตกตางจากพื้นท่ีการฝกภาคปกติ 

และมีความปลอดภัย 

   ๓) จัดการฝกแบบมีสวนรวมของ นศท. (ปฏิบัติใหมาก นั่งเรียนใหนอยท่ีสุด) โดยแบง นศท.

เปนกลุมยอยใหมาก ขยายพื้นท่ีการฝกให นศท.สามารถทําการฝกไดอยางท่ัวถึง จัดเตรียมเครื่องชวยฝกให

เพียงพอกับจํานวน นศท.ท่ีเขารับการฝก ไมปลอยให นศท.นั่งโดยไมมีการปฏิบัติใดๆ เปนเวลานาน และใช

เวลาทบทวนความรูในหองเรียนใหนอยท่ีสุด รวมท้ังใหนําโครงการครูฝก นศท.ตนแบบมาใช 

   ๔) ออกแบบการฝกในสถานีตาง ๆ ใหมีความสนุก แปลกใหม นาสนใจ แตยังคงยึดถือ

หลักการฝก เชน วิชาฝกการพราง โดยครูฝกทําการสอนหลักการพรางแบบกระชับ แลวให นศท.ไดฝก
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ปฏิบัติการพรางโดยใชความคิดวิเคราะหของตนเอง จากนั้นให นศท.ไดนําเสนอผลงานและมีการวิจารณโดย 

นศท. ซึ่งครูฝกจะเปนสรุปผลการปฏิบัติของ นศท.โดยเช่ือมโยงหลักการและปจจัยทางทหารให นศท.ทราบ 

   ๕) การสรางความประทับใจใหแก นศท.ท่ีเขารับการฝกภาคสนาม ดังนี้ 

    ก) ประทับใจครูฝก (ครูฝก Idol) โดยครูฝกตองเปนแบบอยางท่ีดี มีความทุมเท เสียสละ 

มีจิตวิทยาเขาใจ นศท.ซึ่งเปนวัยรุน และมีทัศนคติท่ีดีตอ นศท. 

    ข) ประทับใจการฝก โดยหนวยจัดกิจกรรมท่ีสนุก ทาทายความสามารถของ นศท.เพื่อ

ตองมีความปลอดภัย เชน การพิชิตยอดเขาชนไก, การทดสอบกําลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต เปนตน 

    ค) ประทับใจเสริมสรางความสัมพันธและความทรงจําท่ีดีระหวางเพื่อน เชน การจัด

กิจกรรมสันทนาการในวันสุดทายของการฝก เปนตน 

   ๖) เสริมสรางลักษณะผูนํา ใหกับ นศท. โดยหมุนเวียนออกทําหนาท่ีผูบังคับหนวยตามระดับ

หนวยท่ีไดรับการศึกษา สามารถปกครองและควบคุม นศท. ดวยกันใหอยูในระเบียบวินัยอันดี 

   ๗) การปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และศาสตรพระราชา       

สูการพัฒนาท่ียั่งยืน ตองกําหนดการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในระหวางการฝกภาคสนาม 

   ๘) การฝกปฏิบัติทางยุทธวิธี ตองเนนการปฏิบัติในสนามใหมาก การฝกในสนามถือวา     

เปนเรื่องหลัก โดยการเรียนในหองเรียนเปนการช้ีแจงหรือแนะนําวิธีการปฏิบัติในข้ันตนอยางกระชับเทานั้น 

อยาใชเวลามากเกินไป 

   ๙) การฝกตองมีการแสดงตัวอยางทุกครั้งกอนการปฏิบัติ ซึ่งแตละตําแหนงในการปฏิบัติ  

ตองกําหนดสัญลักษณ หรือ ช่ือตําแหนงตางๆ หรือสรางความคุนเคยในการปฏิบัติรวมท้ังใชสัญลักษณ       

เสียงนกหวีดในการควบคุมการปฏิบัติกับการออกคําส่ังดวยเสียง    

   ๑๐) การฝกการปฏิบัติในสนามตองจัดการฝกให นศท. ไดสังเกตวิธีการปฏิบัติในเรื่องท่ี

ตนเองจะตองทําการฝกจาก เพื่อน นศท. ท่ีปฏิบัติในวงรอบการฝกกอนหนาของตน รวมท้ังตองจัดการฝกให

สมจริง ใชเครื่องชวยฝกประกอบการฝกอยางเหมาะสม และปลอดภัย  

   ๑๑) ครูฝกมีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการฝก นศท.เปนอยางมาก เพราะฉะนั้น ทุกหนวย

ตองใหความสําคัญกับครูฝก โดยจัดใหมีการฝกทบทวนครูฝกเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถและศักยภาพ ครู

ฝกเปนแบบอยางท่ีดี มีความทุมเท เสียสละ มีจิตวิทยาและมีทัศนคติท่ีดีตอ นศท. รวมท้ังไมแสดงกิริยาวาจาท่ี

ไมสมควรแก นศท. โดยใหหนวยกําหนดมาตรการเพื่อใหครูฝกปฏิบัติตนตามกรอบแนวทางท่ีเหมาะสม  

   ๑๒) ครูฝกตองไมสงเสริมให นศท.ท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ ไดแสดงพฤติกรรม

ดังกลาวในระหวางเขารับการฝกภาคสนาม และตองปกครองบังคับบัญชาเหมือนกับ นศท. คนอื่นๆ โดยไมแยก

ออกจาก นศท. สวนใหญ หรือทําใหเห็นถึงการปฏิบัติท่ีแตกตางจากสวนใหญ    
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   ๑๓) กรณีท่ีครูฝกมีความจําเปนตองเรียก นศท. มาพบเปนการสวนตัว จะตองเรียกมาพบใน

ท่ีสาธารณะ หรือท่ีเปดเผยเทานั้น เชน ท่ีรวมพล แตหากไมมีความจําเปนสําคัญ หามเรียก นศท. มาพบเปน

การสวนตัวโดยเด็ดขาด 

 

   ๑๔) ครูฝก ชาย และ หญิง ตองไมแตะเนื้อตองตัว นศท.หรือปฏิบัติท่ีสอไปในเชิงชูสาว

เด็ดขาด แตหากจําเปนตองเปนกรณีท่ีมีความสําคัญ และมีเหตุท่ีเหมาะสมเทานั้น รวมท้ังปฏิบัติในท่ีเปดเผย 

   ๑๕) การจัดพื้นท่ี หองน้ํา หองสวม ใหกับ นศท. ชาย และ หญิง ตองใหมีความเหมาะสม   

ไมควรอยูใกลกัน และมีท่ีปดบังมิดชิด   

   ๑๖) เตรียมเครื่องชวยฝกใหมีความพรอมกอนเดินทางไปทําการฝก โดยเฉพาะเครื่องชวยฝก

ท่ีอาจเกิดอันตรายตองใหมีการทดสอบกอนการปฏิบัติของ นศท. โดยเฉพาะสถานีฝกท่ีอาจเกิดอันตราย เชน 

สถานีลงทางด่ิง, ไตหนาผา, เล่ือนชวยชีวิต และ หอกระโดดสูง ๓๔ ฟุต เปนตน   

   ๑๗) ในระหวางการฝกภาคสนาม ยังคงเนนการแสดงการเคารพ, การเดินแถว และการแตง

กาย โดยใหครูฝกกํากับดูแลอยางเครงครัด 

   ๑๘) การฝกเวลากลางคืนตองเขมงวดมาตรการดานความปลอดภัย ทุกข้ันตอน การใช

กระสุนและวัตถุระเบิดเวลากลางคืน ตองปลอดภัยสูงสุด 

   ๑๙) หนวยตองกําหนดมาตรการควบคุม สป.๕ มิใหเล็ดลอดหรือสูญหาย และระมัดระวัง

การใชวัตถุระเบิด  

 ๔. การฝกวิชาทหารชดเชย     

  ก. ให ศศท. และ มทบ. พิจารณาการฝกวิชาทหารชดเชยใหกับ นศท. ในกรณีเขารวมโครงการ 

ตาง ๆ ของ นศท. โดยไมถือวาเปนการขาดการฝกวิชาทหาร ดังนี้          

   ๑) โครงการเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ซึ่งจัดโดยหนวยงาน

ราชการหรือองคกรตาง ๆ    

   ๒) โครงการของสถาบันตาง ๆ เพื่อสงเสริมวิชาการ ใหเปนผูแทนเขารวมอบรมหรือการ

แขงขันวิชาการระหวางประเทศ ไดแก 

    ก) โครงการของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) 

    ข) โครงการสงเสริมโอลิมปกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร (สอวน.) 

   ๓) โครงการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ หรือการสอบตรงเขาศึกษาตอ

ระดับอุดมศึกษา        

   ๔) โครงการตอตานยาเสพติด ซึ่งจัดโดยหนวยงานราชการหรือองคกร ตาง ๆ                             
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   ๕) การเปนผูแทนประเทศเขารวมกิจกรรมหรือโครงการระหวางประเทศ ไดแก 

    ก) โครงการของมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส 

ประเทศไทย)   

    ข) โครงการแลกเปล่ียนเยาวชนไทย – นานาชาติ 

   ๖) การเปนผูแทนของประเทศเขารวมการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ และแขงขันกีฬา

แหงชาติ รวมถึงการเก็บตัวเตรียมทีมในนามทีมชาติไทย   

 

  ข. การเขารวมโครงการของ นศท. ตามขอ ก. ๒) และขอ ก. ๕) จะตองมีหนังสือรับรอง หรือ

ประกาศนียบัตรจากหนวยงาน เพื่อเปนหลักฐานในการเขารวมโครงการฯ และอยูในดุลพินิจของผูบังคับหนวย

ฝกวิชาทหาร 

  ค. เมื่อ นศท. เสร็จส้ินการเขารวมโครงการตามขอ ก. ๒) และขอ ก. ๕) ใหหนวยฝกวิชาทหาร 

ทําการฝกชดเชยใหกับ นศท. ตามจํานวนครั้งท่ีขาดการฝกวิชาทหาร  

 ๕. การฝกวิชาทหารดวยระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม : ให ศศท. และ มทบ. เปนหนวย

รับผิดชอบในการดําเนินการจัดการฝกและศึกษาใหกับ นศท. ในสังกัดของ รร.ราชประชานุเคราะห ซึ่งมีที่ตั้งอยู

ในเขตพื้นท่ี ดังนี้ 

  ก. การฝกภาคปกติ ให  ศศท. จัดครูจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไปทําการฝกสอนวิชาทหารใหกับ 

นศท. ของ รร.วังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ป.ข. เปนสถานีตนทางเพื่อออกอากาศดวยระบบการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม  ไปยัง นศท.ของ รร.ราชประชานุเคราะหท่ีเขารวมโครงการ และ มทบ. จัดชุดครูจากหนวยฝกวิชาทหาร

ไปทําการฝกเพิ่มเติม ใหกับ นศท. ของ รร.ราชประชานุเคราะห  ตามเนื้อหาวิชาท่ีกําหนดไว โดยใหพิจารณา

พัฒนาการฝกเพิ่มเติมใหเกิดทักษะทางทหารมากข้ึนอยางจริงจัง เชน การฝกท่ีตองใหเกิดทักษะและความชํานาญ

ดวยการปฏิบัติ เปนตน 

  ข. การฝกภาคสนาม ใหหนวยฝกวิชาทหาร จัด นศท. เขารับการฝกภาคสนาม โดยกําหนดวัน 

เวลา และพื้นท่ีฝกในภูมิประเทศตามความเหมาะสม และสรางสภาพแวดลอมใหมีความสมจริง   

  ค. การดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ ใหปฏิบัติตามแนวทางท่ี นรด. กําหนด  

 ๖. การปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ การปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย : หนวยฝก

วิชาทหารทุกหนวยใหจัดกิจกรรม ดังนี้   

  ก. จัดการฝกสอนให นศท. มีความรูความเขาใจในพระราชกรณียกิจท่ีสําคัญของพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ซึ่งพระองคทรงมุงมั่น สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันบังเกิดคุณประโยชนอยางยิ่งตอปวงชนชาวไทย ให นศท.  
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มีความรูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคทรงมีตอประชาชน และประเทศชาติ 

  ข. การบรรยายพิเศษในเรื่องประวัติความเปนมาของประเทศไทย ให นศท. มีความรู ความเขาใจ    

ในวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยท่ีไดเสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตในการตอสูกับอริราชศัตรู ท่ีเขามารุกราน       

เพื่อรักษาประเทศชาติไวใหลูกหลานในปจจุบัน เชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช, 

ทาวสุรนารี หรือ วีรกรรมของบุคคลสําคัญในพื้นท่ีของหนวยเอง 

  ค. ใหหนวยจัดสรางแหลงเรียนรูในรูปแบบพิพิธภัณฑ, หอเกียรติยศ, แผนภาพพรอมคําบรรยาย  

ในบริเวณท่ีเหมาะสม ภาพวีดิทัศนประกอบคําบรรยายในบริเวณท่ี นศท. มักใชเปนท่ีพักผอน หรือสรางแหลงเรียนรูอื่น  ๆ

ตามความริเริ่มของหนวย ให นศท. สามารถใชชวงเวลาท่ีมีในระหวางการใชชีวิตท่ีหนวยฝกวิชาทหาร ไดเรียนรู

ตลอดเวลาเพื่อมิตองใชเวลามาทําการบรรยาย เพื่อนําเวลาท่ีมีอยูไปใชในการฝกใหมากท่ีสุด 

  ง. ใหดําเนินการนําเรื่องท่ีเคยทําการสอนเชิงประชุม ไปสูการปฏิบัติ ใหไดทุกเรื่องดวยการคิด

รูปแบบกิจกรรม ให นศท.ไดปฏิบัติแลวเกิดทักษะทางทหาร และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดจริง 

 ๗. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : เพื่อเพิ่มมาตรฐานให ครูฝก, ผกท. และ นศท. ทางดานการฝก

วิชาทหาร มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีอุดมการณความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  โดยให ศศท. 

และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ปฏิบัติดังนี้   

  ก. ขยายผลโครงการครูฝก นศท.ตนแบบ  เพื่อใหครูฝกภายในหนวยเปนครูฝก นศท.ตนแบบ  

ซึ่งสามารถนําหลักการฝกและวิธีการสอนท่ีมีมาตรฐานไปใชทําการฝก - สอน นศท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยครูฝก นศท.ตนแบบมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 

   ๑) ลักษณะภายนอก ประกอบดวย  

    ก) มีความเปนผูนํา มีลักษณะทหารท่ีดี เปนแบบอยางท่ีดี 

    ข) มีวินัยเครงครัด มุงมั่น จริงจัง ต้ังใจในการฝก 

    ค) วางตัวเหมาะสม มีความประพฤติเรียบรอย 

    ง) การแตงกายเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบและเหมาะสมตามกาลเทศะ  

    จ) วาจาสุภาพ และมีความสามารถในการโนมนาวจิตใจ (Motivation) 

   ๒) ความรูความสามารถ ประกอบดวย 

    ก) มีความรูและเช่ียวชาญในเรื่องท่ีฝกสอนตามหลักการท่ีคูมือกําหนด รวมท้ังมีเทคนิค

ในการฝกสอนทําใหงายและนาสนใจ    

    ข) มีความทันสมัย ใชเทคโนโลยีประกอบการฝกสอน มีขีดความสามารถในการทําส่ือ

การสอนดวยคอมพิวเตอร 

    ค) มีความสามารถในการใชเครื่องชวยฝก 

    ง) มีความรูดานการสอนแบบ Active Learning และการใช โปรแกรมสําเร็จรูปท่ี

เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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   ๓) มีทัศนคติท่ีดี ประกอบดวย 

    ก) มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย       

    ข) เขาใจจิตวิทยาวัยรุน เขาใจ นศท. และพรอมรับฟงความคิดเห็น 

    ค) โอบออมอารี มีเมตตากรุณา มีจิตอาสา 

  ข. จัดใหมีการฝกทบทวนครูฝกทุกข้ันตอนอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความรูท้ังดานทฤษฎีและการ

ปฏิบัติ สามารถถายทอดวิชาความรูให ผกท. และ นศท. ไดทุกเรื่องอยางแทจริง  

  ค. เนนย้ําใหครูฝกตองเปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติตนดี กริยาทาทาง คําพูดดี และตองมี

มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมสูง และเรียนรูดานจิตวิทยา เพื่อนําไปพัฒนาการฝกสอนใหมีความเหมาะสม

กับ นศท.  สําหรับครูฝกท่ีมีมาตรฐานตํ่า ประพฤติตนไมเหมาะสม ใหผูบังคับหนวยพิจารณาปรับยายไปทําหนาท่ี

อื่นท่ีไมเกี่ยวของกับการฝก นศท.   

  ง. ใหครูฝกไดรับการศึกษา เรียนรู เรื่องการเสริมสรางอุดมการณ ความรักชาติ และการเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตรยิ ใหสามารถถายทอดไปสู นศท. ไดในทุกโอกาส 

  จ.  ครูฝกตองมีความรูภาคทฤษฎี, ภาคปฏิบัติและสามารถถายทอดความรูไดดี ผานการฝกสอน 

เพื่อสรางประสบการณ ท้ังนี้ ถือเปนความรับผิดชอบของ ผบ.รร.รด.ศศท. และ ผบ.ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.            

ท่ีจะบริหารจัดการกําลังพลท่ีมีอยูใหมีความรูความสามารถครอบคลุมในทุกเรื่อง  

  ฉ. หามมิใหมีการแสวงหาผลประโยชนกับ นศท. ทุกรูปแบบ  

  ช. การปฏิบัติของครูฝกจะตองเนนย้ําเปนพิเศษ เชน การใชคําพูดสุภาพและนุมนวล เพื่อ

ปองกันความรูสึกตอตานหรือความรูสึกในทางเสียหายตอ ทบ. หามครูฝกใชคําพูดหรือการกระทํากาวลวงถึง

บุพการี บิดา มารดา ของ นศท. เปนอันขาด ถือวาเปนการกระทําผิดรายแรงฐานบอนทําลายกองทัพ ยุยง

สงเสริมใหเกิดการแตกสามัคคี จะตองมีการพิจารณาโทษสถานหนัก 

  ซ.  จัดใหมีการฝกทบทวน ผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร (ผกท.) เชนเดียวกับครูฝก โดยเพิ่ม

มาตรฐานใหสูงข้ึน สามารถกํากับดูแล ฝกอบรม ชวยเหลือครูฝกในการฝกอบรม นศท. ไดอยางแทจริง ท้ังนี้

เพื่อใหเกิดประโยชนและไดประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนในระหวางการฝกภาคสนาม ครูฝกตองประสานการปฏิบัติให 

ผกท. มีสวนรวมในการชวยเหลือการฝก นศท. และการกํากับดูแลการปฏิบัติของ นศท. ใหมากท่ีสุด  

  ด. สงเสริมใหครูฝกใชความคิดริเริ่มพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และใชเทคนิคการสอน  

เพื่อสรางความสนใจในการฝก และทําใหเกิดความงายในการเขาใจรวมท้ังครูฝกตองพัฒนาตนเองใหม ี         

ขีดความสามารถในการฝกสอนใหไดอยางนอย ๓ วิชา   
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  ต. กอนการฝกตองมีการเตรียมการในเรื่องท่ีจะทําการฝก รวมท้ังสรุปผลการฝกหลัง เสร็จส้ิน

การฝกในแตละวัน โดยมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางครูฝกดวยกัน เพื่อนําขอเสนอแนะหรือ

ขอบกพรองมาปรับปรุงพัฒนาการฝกในวันตอไป   

  ถ. ครูฝกตองรักษามาตรฐานการฝกใหเปนไปตามแผนการฝกท่ีกําหนด โดยการฝกวิชาทหาร

ใหกับ นศท. ตองมีความเขมขน จริงจัง เพื่อทําให นศท. ไดรับประสบการณในการฝก และเปนการสรางคานิยม

ทางการทหารใหกับ นศท. เพื่อเตรียมความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีรวมกับกําลังประจําการในฐานะกําลังพล

สํารองตอไปในอนาคต  

  ท. การฝกในสนาม ครูฝกตองให นศท. เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติใหมากท่ีสุด เชน การถาม

ตอบ หรือ การแสดงตัวอยางในฐานะผูชวยครู โดยยกยอง ชมเชย นศท. ท่ีมีการกลาแสดงออก มีจิตอาสา     

หรือผูท่ีปฏิบัติไดดี 

  น. ครูฝกตองมีลักษณะทหาร และ ลักษณะความเปนผูนําทางทหารท่ีดี รวมท้ังปฏิบัติตามแบบ

ธรรมเนียมทหารท่ีถูกตองเหมาะสม เพื่อเปนแบบอยางใหกับ นศท. ในการเรียนรูและยึดถือปฏิบัติ เชน       

การแตงกายชุดฝกตองเปนไปตามระเบียบท่ี ทบ. กําหนด  

  บ. ครูฝกมีการประเมินทุกครั้ง โดยจัดทําเปนแบบสอบถามใหกับ ผกท. และ นศท. เพื่อ

รับทราบปญหา และขอเสนอแนะในแงมุมตางๆ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพิจารณาในการฝกปรับปรุงการฝกตอไป 

 ๘. มาตรการดานความปลอดภัยจากการฝก   

  ก. ความปลอดภัยจาการฝกเปนนโยบายท่ีสําคัญท่ีตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติ โดยให

หนวยกําหนดมาตรการปองกันอยางรอบคอบ และมาตรการแกไขอยางทันทวงที  

  ข. เครื่องชวยฝกและยุทโธปกรณ ตองมีจํานวนท่ีเพียงพอ พรอมใชงานและมีความปลอดภัย 

สําหรับการฝก 

  ค. พื้นท่ีการฝกภาคปกติและภาคสนามทุกหนวยจะตองกําหนดพื้นท่ีปลอดภัย กรณีเกิดภัย

ธรรมชาติ อุบัติเหตุ และอุบัติเหตุอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และตองแจงใหครูฝก ผกท. และ นศท. ทราบ ถึงพื้นท่ี

ปลอดภัยท่ีกําหนด รวมท้ังกําหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมใหรอบคอบ ไดแก เสนทางเคล่ือนยาย ลําดับ   

ความเรงดวนในการเคล่ือนยายในการเขาสูพื้นท่ีปลอดภัย 

  ง. ใหมีการฝกอบรมใหความรูครูฝกในการสังเกตลักษณะภูมิอากาศท่ีอาจเกิดภัยธรรมชาติ      

เชน พายุลมรอน, ลมกรรโชกแรง, พายุฝนฟาคะนอง, น้ําทวมฉับพลัน เปนตน หากมีส่ิงบอกเหตุใหเลิกฝกทันที 

และเรงรัดดําเนินการเคล่ือนยายกําลังพลเขาพื้นท่ีปลอดภัยโดยเร็วท่ีสุด 

  จ. ใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการติดตอส่ือสาร เพื่อใชติดตาม

ขาวสารเกี่ยวกับสภาพลมฟาอากาศ หรือ ขาวการแจงเตือนอุบัติภัย     
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  ฉ. ใหจัดทําแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ แยกเปนกรณีแตละเหตุการณ ของทุกพื้นท่ี

การฝกโดยเฉพาะ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ในสวนภูมิภาคซึ่งมีการจัดต้ัง ศฝ.ยอย ในหลายพื้นท่ีซึ่งมีสภาพแวดลอม

ตางกัน และใหดําเนินการซักซอมตามแผนเผชิญเหตุใหปฏิบัติไดจริง สามารถปฏิบัติไดไมเกิดความสับสน และมี

ความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุการณสําหรับพื้นท่ีฝกซึ่งเกิดภัยพิบัติบอยครั้งใหดําเนินการซักซอมแผนเผชิญเหตุ   

เปนประจํา และตอเนื่อง  

  ช. ดําเนินการตามโครงการ นศท.ปลอดภัยจากการฝก ของ พบ. โดยการวางแผนการฝกของ

หนวยจะตองตรวจสอบ และประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นท่ีใหเรียบรอย รวมท้ังตองมีการซักซอม

แผนการสงกลับสายแพทยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือ กรณีฉุกเฉินอยางตอเนื่อง 

  ซ. ใหเตรียมรถพยาบาลท่ีมีเครื่องมือท่ีพรอมใชงาน, หองปฐมพยาบาล และมีเจาหนาท่ีทาง

การแพทยท่ีมีความรูความชํานาญในการรักษาพยาบาลข้ันตน และกรณีมีเหตุฉุกเฉิน พรอมบริเวณพื้นท่ีฝก

ตลอดเวลา   

  ด. ใหมีเครื่องวัดอุณหภูมิ และกําหนดเปนสัญลักษณ เพื่อเปนการแจงเตือนอุณหภูมิในแตละวัน 

เพื่อพิจารณาดําเนินการฝกในแตละหวงใหมีความเหมาะสมกับอุณหภูมิ เพื่อปองกันอันตรายของ นศท. จากโรค

ลมรอน และโรคอุบัติใหม เชน โรคเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ ในขณะเขารับการฝก  

  ต. จัดทําขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพรางกายของ นศท. โดยละเอียด รวมท้ังตองมีประวัติทางการแพทย

ของ นศท. ทุกนาย ไดแก กลุมเลือด หรือโรคประจําตัว   

  ถ.  ฝกอบรมครูฝกทุกนายใหมีความรูเกี่ยวกับการสังเกตอาการของโรคตางๆ โดยเฉพาะโรคลมรอน 

และโรคอุบัติใหม เชน โรคเช้ือไวรัสโควิด ๑๙ เปนตน รวมท้ังครูฝกตองมีความรูในการรักษาพยาบาลข้ันตน

กรณีเกิดอุบัติเหตุ เพื่อดําเนินการไดอยางถูกตองและทันเวลา 

  ท.  มีการวางแผนเตรียมการ และดําเนินการเกี่ยวกับ การสุขาภิบาลในสนามใหมีความเพียงพอ 

เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และมีการแบงแยกพื้นท่ีอยางชัดเจนระหวาง นศท. ชาย และ นศท. หญิง 

 

  น. การประกอบอาหารในคํานึงถึงความสะอาด ในการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการประกอบ

อาหาร ภาชนะท่ีใช และสุขอนามัยของผูประกอบอาหาร  

 ๙. การกํากับดูแล 

  ก. การตรวจการฝก นศท. : อนุผนวก ๑๒ (การตรวจการฝก นศท.) ประกอบ ผนวก ค (การ

ดําเนินการฝก) 

  ข. การรายงานผลการฝก นศท. : อนุผนวก ๑๓ (แบบฟอรมการรายงานผลการฝก นศท. 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 
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 ๑๐. การปฏิบัติตามนโยบายสําคัญ  

  ๑๐.๑ โครงการ นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน” : อนุผนวก ๑๔ (โครงการ 

นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน”) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

  ๑๐.๒ รด.จิตอาสา : กรอบการปฏิบัติงาน : อนุผนวก ๑๕ (กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน     

“รด.จิตอาสา”) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

  ๑๐.๓ โครงการ “รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด” : อนุผนวก ๑๖ (โครงการ “รด.จิตอาสา 

ตานภัยยาเสพติด”) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

  ๑๐.๔ โครงการ “รด.Cyber, รด.Network และ รด.ตนแบบนวัตกรรม”: อนุผนวก ๑๗ 

(โครงการ “รด. Cyber, รด. Network และ รด. ตนแบบนวัตกรรม”) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

  ๑๐.๕ การรายงาน นศท. ท่ีมีทักษะและขีดความสามารถ อนุผนวก ๑๘ (แบบฟอรมการรายงานผล 

นศท. ท่ีมีทักษะและขีดความสามารถ) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) โดยใหหนวยรายงาน นศท. ท่ีมีทักษะ

และขีดความสามารถ และชวยเหลืองานหนวยดวยความสมัครใจ เพื่อเปนฐานขอมูลในการนํามาชวยงาน/

ปฏิบัติงาน หรือพิจารณาบรรจุเปนกําลังพลสํารอง ในกรณีท่ีหนวยตองการกําลังพลท่ีมีขีดความสามารถในดานตาง ๆ 

ท้ังนี้ขอใหหนวย รายงาน จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งท่ี ๑ เมื่อจบการฝกภาคปกติ (ภายใน ธ.ค.) และ ครั้งท่ี ๒ เมื่อจบ

การฝกภาคสนาม (ภายใน มี.ค.) 

 

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

 

อนุผนวก  :    ๑  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๑ 

 ๒  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๒  

 ๓  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๓ 

 ๔  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๔ ชาย  

 ๕  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๔ หญิง 

 ๖  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๕ ชาย 

 ๗  เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท. ช้ันปท่ี ๕ หญิง 

 ๘  การปฏิญาณตนกอนเปดการฝก นศท. ภาคปกติและภาคสนาม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 ๙  แบบฟอรมการรายงานแผนการฝกภาคปกติ นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓                     

 ๑๐  แบบฟอรมการรายงานแผนการฝกภาคสนาม นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓     

  



๔ - ๑๖ 

 

 ๑๑  แบบฟอรมหนังสือแสดงความยินยอมของ บิดา มารดา หรือผูปกครอง ให นศท.  

  เขารับการฝกภาคสนาม 

 ๑๒  การตรวจการฝก นศท.  

 ๑๓  แบบฟอรมการรายงานผลการฝก นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓                   

 ๑๔  โครงการ นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน”  

 ๑๕  กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “รด.จิตอาสา”   

 ๑๖  โครงการ “รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด” 

 ๑๗  โครงการ “รด.Cyber, รด.Network และ รด.ตนแบบนวัตกรรม” 

 ๑๘  แบบฟอรมการรายงานผล นศท. ท่ีมีทักษะและขีดความสามารถ 

 
เปนคูฉบับ 

          พ.อ. 

                ( กฤตภาส    โตจําเริญ ) 

                      ผอ.กฝศ.นรด. 
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๑ ภาคปกติ (๘๐)  

๑.๑ การฝกบุคคลทาเบื้องตน ๓๒ ๖๐

๑.๒ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ๔ ๑๐

๑.๓ วิชาผูนํา ๔ ๑๐

๑.๔ การยิงปนตามหลักสูตร ๔ ๕๐

๑.๕ วิชาสถาบันพระมหากษัตริยไทย ๘ ๒๐

๑.๖ วิชาประวัติศาสตรชาติไทย ๘ ๒๐

๑.๗ วิชาปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน ๔ ๑๐

๑.๘ วิชาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ๑๐

๑.๙ วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ๔ ๑๐

๑.๑๐ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๔ -

๑.๑๑ การฝกอบรมหรือการทํากิจกรรมจิตอาสา ๔ -

๒ ภาคสนาม จํานวน ๕ วัน (๓๔)  

๒.๑ ฝกขามเครื่องกีดขวาง ๑๐ สถานี ๒ ๓๐ - -

๒.๒ ฝกขามลําน้ําดวยสะพานเชือก ๒ ๓๐ - -

๒.๓ ฝกบุคคลทําการรบ ๑๐ ๑๒๐ - -

๒.๔ ฝกปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน ๘ ๘๐ - -

๒.๕ ฝกปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๘ ๙๐ - -

๒.๖ ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ๒ - - -

๒.๗ สรางการรับรู ๒ - - -

๓ เบ็ดเตล็ด (๑๖)

๓.๑ การคัดเลือกและรายงานตัว ๔ - - -

๓.๒ การปฐมนิเทศ ๔ - - -

๓.๓ การสอบปฏิบัติ ๔ ๑๐๐ - -

๓.๔ การสอบทฤษฎี ๔ ๒๐๐ - -

๘๕๐ ๕๐ ๑๐๐

๔ - ๑๕

อนุผนวก ๑ (เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท.ชั้นปที่ ๑) ประกอบผนวก ค (การดําเนินการฝก)
 

ลําดับ วิชา ชั่วโมง

คะแนน

รวม ๑๓๐
๑๐๐๐

๕๐ ๑๐๐
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๑ ภาคปกติ (๘๐)  
๑.๑ การฝกทบทวนบุคคลทาเบื้องตน ๘ -
๑.๒ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ๒ ๕
๑.๓ วิชาผูนํา ๔ ๑๐
๑.๔ วิชาการอานแผนที่และการใชเข็มทิศ ๔ ๑๐
๑.๕ วิชาการติดตอสื่อสาร ๔ ๑๐
๑.๖ วิชาอาวุธ ๔ ๑๐
๑.๗ วิชายุทธวิธี ๑๒ ๓๐
๑.๘ การยิงปนตามหลักสูตร ๔ ๕๐
๑.๙ วิชาสถาบันพระมหากษัตริยไทย ๘ ๒๐
๑.๑๐ วิชาประวัติศาสตรชาติไทย ๔ ๑๐
๑.๑๑ วิชาปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน ๘ ๒๐
๑.๑๒ วิชาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ๑๐
๑.๑๓ วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ๔ ๑๐
๑.๑๔ วิชาการขาวเบื้องตน ๒ ๕
๑.๑๕ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๔ -
๑.๑๖ การฝกอบรมหรือการทํากิจกรรมจิตอาสา ๔ -

๒ ภาคสนาม จํานวน ๕ วัน (๓๔)  
๒.๑ ทดสอบกําลังใจกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ๔ ๕๐ - -
๒.๒ ฝกการอานแผนที่และการใชเข็มทิศ ๔ ๕๐ - -
๒.๓ ฝกการติดตอสื่อสาร ๔ ๕๐ - -
๒.๔ ฝกบุคลลทําการรบ - ยุทธวิธี ๑๐ ๑๒๐ - -
๒.๕ ฝกปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน ๘ ๘๐ - -
๒.๖ ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ๒ - - -
๒.๗ สรางการรับรู ๒ - - -

๓ เบ็ดเตล็ด (๑๖)
๓.๑ การคัดเลือกและรายงานตัว ๔ - - -
๓.๒ การปฐมนิเทศ ๔ - - -
๓.๓ การสอบปฏิบัติ ๔ ๑๐๐ - -
๓.๔ การสอบทฤษฎี ๔ ๒๐๐ - -

๘๕๐ ๕๐ ๑๐๐

๕๐ ๑๐๐

รวม ๑๓๐
๑๐๐๐

๔ - ๑๖

อนุผนวก ๒ (เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท.ชั้นปที่ ๒) ประกอบผนวก ค (การดําเนินการฝก)
 

ลําดับ วิชา ชั่วโมง

คะแนน
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๑ ภาคปกติ (๘๐)  

๑.๑ การฝกทบทวนบุคคลทาเบื้องตน ๘ -

๑.๒ วิชาการกําลังสํารอง ๔ ๑๐

๑.๓ วิชาผูนํา ๔ ๑๐

๑.๔ วิชาการอานแผนที่และการใชเข็มทิศ ๔ ๑๐

๑.๕ วิชาอาวุธ ๘ ๒๐

๑.๖ วิชายุทธวิธี ๑๖ ๓๐

๑.๗ วิชาศาสตรพระราชา ๘ ๒๐

๑.๘ วิชาบทบาททหารกับความมั่นคงของชาติ ๔ ๑๐

๑.๙ วิชายุทธศาสตรชาติ ๔ ๑๐

๑.๑๐ วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ๔ ๑๐

๑.๑๑ วิชายาเสพติด ๔ ๑๐

๑.๑๒ วิชาศาสนากับการดํารงชีวิต ๔ ๑๐

๑.๑๓ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๔ -

๑.๑๔ การฝกอบรมหรือทํากิจกรรมจิตอาสา ๔ -

๒ ภาคสนาม จํานวน ๗ วัน (๕๔)  

๒.๑ ฝกยิงปนตามหลักสูตร ๘ ๕๐ - -

๒.๒ ฝกเดินแผนที่ - เข็มทิศ ๑๐ ๘๐ - -

๒.๓ ฝกสงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร ๔ ๔๐ - -

๒.๔ ฝกวัตถุระเบิดและการทําลาย ๔ ๔๐ - -

๒.๕ ฝกการดํารงชีพในปา ๔ ๔๐ - -

๒.๖ ฝกบุคลลทําการรบ - ยุทธวิธี ๒๐ ๑๕๐ - -

๒.๗ ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ๒ - - -

๒.๘ สรางการรับรู ๒ - - -

๓ เบ็ดเตล็ด (๑๖)

๓.๑ การคัดเลือกและรายงานตัว ๔ - - -

๓.๒ การปฐมนิเทศ ๔ - - -

๓.๓ การสอบปฏิบัติ ๔ ๑๐๐ - -

๓.๔ การสอบทฤษฎี ๔ ๒๐๐ - -

๘๕๐ ๕๐ ๑๐๐

๔ - ๑๗

อนุผนวก ๓ (เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท.ชั้นปที่ ๓) ประกอบผนวก ค (การดําเนินการฝก)
 

ลําดับ วิชา ชั่วโมง

คะแนน

รวม ๑๕๐
๑๐๐๐

๕๐ ๑๐๐
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๑ ภาคปกติ (๘๐)  

๑.๑ การฝกทบทวนบุคคลทาเบื้องตน ๘ -

๑.๒ วิชาระเบียบการนําหนวย ๔ ๑๐

๑.๓ วิชาผูนํา ๘ ๒๐

๑.๔ วิชาหนวยทหารขนาดเล็ก ๘ ๒๐

๑.๕ วิชาเหลา ร./ม./ป./ช./ส. (แยกฝกตามเหลา) ๒๔ ๕๐

๑.๖ วิชาศาสตรพระราชา ๘ ๒๐

๑.๗ วิชาอุดมการณของชาติไทย ๔ ๑๐

๑.๘ วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ๔ ๑๐

๑.๙ วิชากฎหมายชวนรู ๔ ๑๐

๑.๑๐ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๔ -

๑.๑๑ การฝกอบรมหรือทํากิจกรรมจิตอาสา ๔ -

๒ ภาคสนาม จํานวน ๗ วัน (๕๔)  

๒.๑ ฝกความชํานาญเฉพาะตําแหนง ๔ ๓๐ - -

๒.๒ ฝกยิงปนตามหลักสูตร ๔ ๕๐ - -

๒.๓ ฝกไตหนาผา และลงทางดิ่ง ๒ ๓๐ - -

๒.๔ ฝกใชเลื่อนชวยชีวิต และขามลําน้ําแบบเรงดวน ๒ ๓๐ - -

๒.๕ ฝกการปฏิบัติของหนวยทหารขนาดเล็ก ๑๘ ๑๒๐ - -

๒.๖ ฝกปญหาตอเนื่องของหนวยทหารขนาดเล็ก ๒๐ ๑๔๐ - -

๒.๗ ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ๒ - - -

๒.๘ สรางการรับรู ๒ - - -

๓ เบ็ดเตล็ด (๑๖)

๓.๑ การคัดเลือกและรายงานตัว ๔ - - -

๓.๒ การปฐมนิเทศ ๔ - - -

๓.๓ การสอบปฏิบัติ ๔ ๑๐๐ - -

๓.๔ การสอบทฤษฎี ๔ ๒๐๐ - -

๘๕๐ ๕๐ ๑๐๐

๕๐ ๑๐๐

รวม ๑๕๐
๑๐๐๐

๔ - ๑๘

อนุผนวก ๔ (เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท.ชั้นปที่ ๔ ชาย) ประกอบผนวก ค (การดําเนินการฝก)
 

ลําดับ วิชา ชั่วโมง

คะแนน
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๑ ภาคปกติ (๘๐)  

๑.๑ การฝกทบทวนบุคคลทาเบื้องตน ๘ -

๑.๒ วิชาระเบียบการนําหนวย ๔ ๑๐

๑.๓ วิชาผูนํา ๘ ๒๐

๑.๔ วิชาการอานแผนที่และการใชเข็มทิศ ๔ ๑๐

๑.๕ วิชาสงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร ๔ ๑๐

๑.๖ วิชาหนวยทหารขนาดเล็ก ๘ ๒๐

๑.๗ วิชาศาสตรพระราชา ๘ ๒๐

๑.๘ วิชาอุดมการณของชาติไทย ๔ ๑๐

๑.๙ วิชาปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน ๑๖ ๓๐

๑.๑๐ วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ๔ ๑๐

๑.๑๑ วิชากฎหมายชวนรู ๔ ๑๐

๑.๑๒ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๔ -

๑.๑๓ การฝกอบรมหรือทํากิจกรรมจิตอาสา ๔ -

๒ ภาคสนาม จํานวน ๕ วัน (๓๔)  

๒.๑ ฝกปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน ๘ ๑๒๐ - -

๒.๒ ฝกยิงปนตามหลักสูตร ๔ ๕๐ - -

๒.๓ ฝกไตหนาผา ๒ ๓๐ - -

๒.๔ ฝกลงทางดิ่ง ๒ ๓๐ - -

๒.๕ ฝกเดินแผนที่ - เข็มทิศ ๔ ๕๐ - -

๒.๖ ฝกการปฏิบัติหนวยทหารขนาดเล็ก ๑๐ ๑๒๐ - -

๒.๗ ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ๒ - - -

๒.๘ สรางการรับรู ๒ - - -

๓ เบ็ดเตล็ด (๑๖)

๓.๑ การคัดเลือกและรายงานตัว ๔ - - -

๓.๒ การปฐมนิเทศ ๔ - - -

๓.๓ การสอบปฏิบัติ ๔ ๑๐๐ - -

๓.๔ การสอบทฤษฎี ๔ ๒๐๐ - -

๘๕๐ ๕๐ ๑๐๐

๔ - ๑๙

อนุผนวก ๕ (เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหารสําหรับ นศท.ชั้นปที่ ๔ หญิง) ประกอบผนวก ค (การดําเนินการฝก)
 

ลําดับ วิชา ชั่วโมง

คะแนน

รวม ๑๓๐
๑๐๐๐

๕๐ ๑๐๐



ปร
ะจ

ําว
ิชา

รว
มก

ิจก
รร

ม

งา
นม

อบ

๑ ภาคปกติ (๘๐)  

๑.๑ การฝกการใชกระบี่สําหรับนายทหาร ๘ -

๑.๒ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ๔ ๑๐

๑.๓ วิชาการกําลังสํารอง ๔ ๑๐

๑.๔ วิชาผูนํา ๘ ๒๐

๑.๕ วิชาฝายอํานวยการ ๔ ๑๐

๑.๖ วิชาอาวุธ ๔ ๑๐

๑.๗ วิชาเหลา ร./ม./ป./ช./ส. (ตามเหลา) ๒๔ ๕๐

๑.๘ วิชาศาสตรพระราชา ๘ ๒๐

๑.๙ วิชาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ๑๐

๑.๑๐ วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ๔ ๑๐

๑.๑๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๔ -

๑.๑๒ การฝกอบรมหรือทํากิจกรรมจิตอาสา ๔ -

๒ ภาคสนาม จํานวน ๗ วัน (๕๔)  

๒.๑ ฝกความชํานาญเฉพาะตําแหนง ๔ ๓๐ - -

๒.๒ ฝกยิงปนในปา ๔ ๕๐ - -

๒.๓ ฝกยิงปนในเวลากลางคืน ๔ ๕๐ - -

๒.๔ ฝกปรับการยิง ป. และ ค. ๔ ๓๐ - -

๒.๕ ฝกการปฏิบัติทางยุทธวิธีของ มว.ปล. ๑๐ ๖๐ - -

๒.๖ ฝกตรวจสภาพความพรอมรบ ๔ ๓๐ - -

๒.๗ ฝกปญหาตอเนื่องทางยุทธวิธี ๒๐ ๑๕๐ - -

๒.๘ ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ๒ - - -

๒.๙ สรางการรับรู ๒ - - -

๓ เบ็ดเตล็ด (๑๖)

๓.๑ การคัดเลือกและรายงานตัว ๔ - - -

๓.๒ การปฐมนิเทศ ๔ - - -

๓.๓ การสอบปฏิบัติ ๔ ๑๐๐ - -

๓.๔ การสอบทฤษฎี ๔ ๒๐๐ - -

๘๕๐ ๕๐ ๑๐๐

๕๐ ๑๐๐

รวม ๑๕๐

๔ - ๒๐

อนุผนวก ๖ (เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหาร สําหรับ นศท.ชั้นปที่ ๕ ชาย) ประกอบผนวก ค (การดําเนินการฝก)
 

ลําดับ วิชา ชั่วโมง

คะแนน

๑๐๐๐



ปร
ะจ

ําว
ิชา

รว
มก

ิจก
รร

ม

งา
นม

อบ

๑ ภาคปกติ (๘๐)  

๑.๑ การฝกทบทวนบุคคลทาเบื้องตน ๘ -

๑.๒ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ๔ ๑๐

๑.๓ วิชาการกําลังสํารอง ๔ ๑๐

๑.๔ วิชาผูนํา ๘ ๒๐

๑.๕ วิชาฝายอํานวยการ ๔ ๑๐

๑.๖ วิชาการติดตอสื่อสาร ๔ ๑๐

๑.๗ วิชาสงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร ๔ ๑๐

๑.๘ วิชาอาวุธ ๔ ๑๐

๑.๙ วิชาศาสตรพระราชา ๘ ๒๐

๑.๑๐ วิชาปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน ๑๖ ๓๐

๑.๑๑ วิชาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ๑๐

๑.๑๒ วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ๔ ๑๐

๑.๑๑ การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ๔ -

๑.๑๒ การฝกอบรมหรือทํากิจกรรมจิตอาสา ๔ -

๒ ภาคสนาม จํานวน ๗ วัน (๓๔)  

๒.๑ ฝกปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน ๘ ๑๒๐ - -

๒.๒ ฝกปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ ๕๐ - -

๒.๓ ฝกการติดตอสื่อสาร ๔ ๕๐ - -

๒.๔ ฝกยิงปนในเวลากลางคืน ๔ ๕๐ - -

๒.๕ ฝกบุคคลทําการรบ - ยุทธวิธี ๑๐ ๑๓๐ - -

๒.๖ ปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ๒ - - -

๒.๗ สรางการรับรู ๒ - - -

๓ เบ็ดเตล็ด (๑๖)

๓.๑ การคัดเลือกและรายงานตัว ๔ - - -

๓.๒ การปฐมนิเทศ ๔ - - -

๓.๓ การสอบปฏิบัติ ๔ ๑๐๐ - -

๓.๔ การสอบทฤษฎี ๔ ๒๐๐ - -

๘๕๐ ๕๐ ๑๐๐
รวม ๑๓๐

๔ - ๒๑

อนุผนวก ๗ (เนื้อหาวิชาการฝกวิชาทหารสําหรับ นศท.ชั้นปที่ ๕ หญิง) ประกอบผนวก ค (การดําเนินการฝก)
 

ลําดับ วิชา ชั่วโมง

คะแนน

๑๐๐๐

๕๐ ๑๐๐



๔ – ๒๒ 

 

อนุผนวก ๘ ( การปฏิญาณตนกอนเปดการฝก นศท. ภาคปกติและภาคสนามประจําปการศึกษา ๒๕๖๓)  

                 ประกอบ ผนวก ค  (การดําเนินการฝก)   

 

 เพื่อเปนการสงเสริม นศท. ใหมีจิตสํานึกถึงความรับผิดชอบตอหนาท่ีของกําลังพลสํารองของ

กองทัพ ท่ีจะตองปกปองเทิดทูนและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จึงให นศท. ปฏิญาณ

ตนกอนเปดการฝก นศท. ท้ังการฝกภาคปกติ และการฝกภาคสนาม โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี ้

  

 ๑. จัด นศท. รวมพลตอหนาพระบรมราชานุสาวรีย อันเปนท่ีเคารพสักการะในพื้นท่ีฝก หากไมมี

ใหจัดพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว    

 ๒. อานหรือเปดเทป ความเปนมาหรือความสําคัญของพระบรมราชานุสาวรีย  

 ๓. นศท. บังคับบัญชาส่ังทําความเคารพ วางพานพุมและกราบสักการะฯ   

 ๔. นศท. บังคับบัญชาส่ังแถวตรง และกลาวคําปฏิญาณตน ตามตัวอยาง ดังนี้ 

              ตัวอยางท่ี ๑ : กรณี การกลาวคําปฏิญาณตอพระบรมรูป รัชกาลท่ี ๖   

 ตอหนาพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูทรงพระราชทาน

กําเนิดกิจการรักษาดินแดน ทรงนําพาประเทศเปนเอกราช ใหคนไทยทุกคนไดอยูอาศัยอยางเปนสุข        

มาจนกระท่ังถึงทุกวันนี้  “ขาพเจาขอปฏิญาณวา จักรับใชชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และจักพิทักษ

รักษาไว ดวยชีวิต”     

 ตัวอยางท่ี ๒ : กรณี การกลาวคําปฏิญาณตอบูรพมหากษัตริย และวีรชนผูกลาในพื้นท่ี 

 ตอหนา (พระบูรพมหากษัตริย หรือวีรชนผูกลา ในพื้นท่ี)    

 (กลาวถึงวีรกรรมแหงการเสียสละ เพื่อปกปองและรักษาชาติบานเมือง) และสถาบัน

พระมหากษัตริยอันเปนศูนยรวมจิตใจ ท่ีทรงนําพาประเทศจนเปนเอกราชใหคนไทย ไดอยูอาศัยอยางเปนสุข 

มาจนกระท่ังทุกวันนี้ “ขาพเจาขอปฏิญาณตนวา จักรับใชชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และจักพิทักษ

รักษาไว ดวยชีวิต”   

   

 

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



ยอดสถาน

๑ ๒ ๓ ๔ ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ศึกษา

รวม

ตรวจถูกตอง

       (ลงชื่อ)

                (                               )

         ตําแหนง .........................................

อนุผนวก ๙  (แบบฟอรมการรายงานแผนการฝกภาคปกติ นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓)  ประกอบ ผนวก ค  (การดําเนินการฝก)

๔ - ๒๓

นศท. ชั้นปที่ ๔ นศท. ชั้นปที่ ๕
หมายเหตุ

แผนการฝกภาคปกติ นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

หนวย ...........................

หวงการฝก
นศท. ชั้นปที่ ๑ นศท. ชั้นปที่ ๒ นศท. ชั้นปที่ ๓

ลําดับ ศฝ./ศฝ.ยอย สถานที่ฝก
การฝกแบบ



ยอดสถาน

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ศึกษา

รวม

ตรวจถูกตอง

       (ลงชื่อ)

               (                               )

    ตําแหนง ...........................................

นศท. ชั้นปที่ ๑ นศท. ชั้นปที่ ๒ นศท. ชั้นปที่ ๓ นศท. ชั้นปที่ ๔

๔ - ๒๔

อนุผนวก ๑๐  (แบบฟอรมการรายงานแผนการฝกภาคสนาม นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓)  ประกอบ ผนวก ค  (การดําเนินการฝก)

แผนการฝกภาคสนาม นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

หนวย ...........................

หมายเหตุ
นศท. ชั้นปที่ ๕

ลําดับ ศฝ./ศฝ.ยอย สถานที่ฝก หวงการฝก



๔ – ๒๕ 

 

อนุผนวก ๑๑  (แบบฟอรมหนังสือแสดงความยินยอมของ บิดา มารดา หรือผูปกครอง ให นศท. เขารับการฝก 

                 ภาคสนาม) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก)   

  

หนังสือแสดงความยินยอมของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง 

ทําท่ี....................................................... 

วันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ.๒๕.................... 

เรียน ผูอํานวยการ กองอํานวยการฝกภาคสนาม/ผบ.ศฝ./นฝ.นศท.มทบ..................... 

ขาพเจา.............................................................................................................อายุ............................. 

อาชีพ...........................................................หมายเลขประจําตัวประชาชน.......................................................... 

ภูมิลําเนา อยูบานเลขท่ี.................................หมูท่ี..............ถนน........................................................................... 

ซอย...................................................................ตําบล........................................................................................... 

อําเภอ........................................จังหวัด................................................หมายเลขโทรศัพท................................... 

เกี่ยวของเปน..................................ของ นักศึกษาวิชาทหาร(ช่ือ,สกุล).................................................................. 

สังกัด.......................................................จากสถานศึกษา..................................................................................... 

ขอแสดงความยินยอมให นักศึกษาวิชาทหาร(ช่ือ,สกุล)......................................................................................... 

เขารับการฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปการศึกษา ๒๕................ณ.................................................. 

และขอยืนยันวา ไมวาเกิดกรณีใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการฝกภาคสนาม ขาพเจาจะไมเรียกรองคาสินไหม  

ทดแทนใด ๆ จากกองทัพบก 

 

                 (ลงช่ือ) ……………………………………………………….. 

             ( ......................................................... ) 

           ผูปกครอง 

หมายเหตุ ใหนักศึกษาวิชาทหารนําหนังสือแสดงความยินยอมสงเจาหนาท่ีกองพันปกครอง/กองพนัฝกและ 

   ปกครองกอนเขารับการฝกภาคสนาม 



๔ – ๒๖ 

 

อนุผนวก ๑๒ (การตรวจการฝก นศท.) ประกอบผนวก ค (การดําเนินการฝก)  

 

การตรวจการฝก นศท. 

      ใหดําเนินการตรวจการฝก นศท. ดังนี้ 

๑. ทบ. ( โดย นรด.) ตรวจการฝก นศท. ดังนี้.- 

     ๑.๑ ตรวจเยี่ยมการฝกภาคปกติ และการฝกภาคสนามท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค      

เพื่อกํากับดูแลการฝกและการปฏิบัติตามนโยบายสําคัญ รวมท้ังเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกับหนวย, ครูฝก 

และ นศท. 

     ๑.๒ ตรวจและประเมินผลการฝก นศท. โดยคณะกรรมการฯ ท้ังการฝกภาคปกติ   และการ

ฝกภาคสนาม เพื่อวัดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติของหนวยฝกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ

ศูนยฝกแข็งขัน สถานศึกษารวมใจ มุงไปสูมาตรฐานเดียวกัน โดยใหจัดลําดับตามมาตรฐานและมอบโลเกียรติยศ ใหกับ

หนวยฝกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหารท่ีมีมาตรฐานสูง 

  ๒. ทภ.และ มทบ. : ตรวจการฝกภาคปกติ และการฝกภาคสนาม นศท.ของหนวยฝกวิชาทหาร

ในความรับผิดชอบ ตามหวงเวลาท่ีเหมาะสม 

 

 

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

 

 

 

 



๔ – ๒๗ 

อนุผนวก ๑๓  (แบบฟอรมการรายงานผลการฝก นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ) ประกอบ ผนวก ค 

(วิธีดําเนินการฝก) 

ผลการฝก นศท. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑. หนวย ....................................... 

๒. ผลการฝก 

นศท. 
ยอด นศท. ท่ี

เขารับการฝก 

ยอด นศท. ท่ี

ผานการฝก 

ยอด นศท. ท่ีไมผานการฝก 
หมายเหตุ 

เวลาเรียนไมครบ อื่น ๆ 

ช้ันปท่ี ๑ 
ชาย 

หญิง 

ช้ันปท่ี ๒ 
ชาย 

หญิง 

ช้ันปท่ี ๓ 
ชาย 

หญิง 

ช้ันปท่ี ๔ 
ชาย 

หญิง 

ช้ันปท่ี ๕ 
ชาย 

หญิง 

รวม 

๓. ความตองการยอด นศท. ช้ันปท่ี ๑  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓   จํานวน  ..................................คน 

๔. ปญหาขอขัดของ 

 ๔.๑  ..................................................................................... 

 ๔.๒ ..................................................................................... 

๕. ขอเสนอแนะ .................................................................................................................................. 

ตรวจถูกตอง 

 (ลงช่ือ) 

 ( ................................. ) 

 ตําแหนง  ................................ 



๔ – ๒๘ 

 

อนุผนวก ๑๔  (โครงการ นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน”) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก)  

 

๑. ช่ือโครงการ นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน”  

๒. หลักการและเหตุผล  สภาพสังคมปจจุบันนี้ความเจริญทางดานวัตถุไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหสังคม  

เกิดคานิยมท่ีใหความสําคัญกับอํานาจเงินทองมากกวาท่ีจะใหความสําคัญกับจิตใจและจิตสํานึกสาธารณะ    

สงผลใหผูคนละเลยการปฏิบัติหนาท่ีเปนจิตอาสานํามาซึ่งสภาพสังคมท่ีเส่ือมโทรม ดังนั้นการท่ีจะพัฒนาและ

ยกระดับจิตใจของบุคคลใหมีความเจริญและมีจิตสาธารณะเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการปลูกฝงใหเยาวชนเปนผูมี

จิตสาธารณะมีความเสียสละอาสาชวยเหลือผูอื่นและมีจิตอาสาทําประโยชนใหกับสวนรวมชวยเหลือสังคมตาม

กําลังความสามารถดวยความเสียสละแรงกายแรงใจและสติปญญา หรือลงมือปฏิบัติเพื่อแกปญหาหรือ

สรางสรรคสังคม โดยไมหวังผลตอบแทน ดวยปจจัยตางๆ เหลานี้ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน มีภารกิจ

ดําเนินการดานการฝกนักศึกษาวิชาทหารใหเปนกําลังสํารองท่ีดีมีประสิทธิภาพ เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาวิชาทหาร

เปนผูมีจิตอาสาปฏิบัติงานเพื่อสังคม รวมท้ังเปนส่ือกลางในการทํากิจกรรม “เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน 

กษัตริย” ใหกับบุคคลท่ัวไป ซึ่งจะนําไปสูความมั่นคงของชาติตลอดจนสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

กองทัพบกท่ีตองการพัฒนากิจการกําลังสํารองเพื่อใหกําลังสํารองสามารถทดแทนกําลังประจําการไดอยาง     

มีประสิทธิภาพ ในแตละปการศึกษา หนวยบัญชาการรักษาดินแดน รับผิดชอบการฝกนักศึกษาวิชาทหาร     

ท่ัวประเทศจํานวนประมาณ ๓๑๘,๗๘๐ นาย จากขีดความสามารถและศักยภาพของนักศึกษาวิชาทหาร หากไดรับ

การปลูกฝงการทํากิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย” ก็จะมีสวนชวยเหลือประเทศชาติ 

นําไปสูความมั่นคงของชาติได 

๓. วัตถุประสงคของโครงการ 

    ๑. เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับผูท่ีเขารวมโครงการ นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน” 

ซึ่งจะเปนการขัดเกลา ทางจิตใจใหผูเขารวมโครงการเห็นคุณคาในการชวยเหลือผูอื่น 

    ๒. เพื่อเสริมสรางใหผูเขารวมโครงการเปนแกนนําเยาวชนดานการ ทําความดี และมีสวนกระตุนจิตสํานึก

ของคนในชาติใหตระหนักถึงจิตอาสารับผิดชอบตอสวนรวมและบานเมือง 

    ๓. เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผูเขารวมโครงการในการชวยเหลือสังคม 

    ๔. เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

    ๕. เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี ใหเกิดกับหมูคณะ 

๔. เปาหมาย 

 นักศึกษาวิชาทหารทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

๕. หนวยท่ีปฏิบัติ 

- ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. 

 

 



๔ – ๒๙ 

๖. วิธีการดําเนินการ   แบงออกเปน ๔ ข้ันตอน 

    ๖.๑ ข้ันท่ี ๑ : ประชาสัมพันธรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน” หวง ( มิ.ย. – ก.ค. )  ใหนักศึกษา

วิชาทหาร (ท่ียังไมไดสมัคร) รับทราบและเขาใจกรอบแนวทางการปฏิบัติของ นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสา

พระราชทาน”  

    ๖.๒ ข้ันท่ี ๒ รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันป ๑ - ๕ ชายและหญิง ท่ีสมัครใจเปน นักศึกษาวิชาทหาร 

“จิตอาสาพระราชทาน” ดวยการกรอกใบสมัคร รายละเอียดตามท่ีกําหนดให ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.นํา

นักศึกษาวิชาทหารไปสมัคร ณ สวนราชการในพื้นท่ี ตามท่ี ศอญ.จอส.แจง และให ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.

รวบรวมรายงานยอด นักศึกษาวิชาทหารท่ีสมัครใจเขารวมโครงการฯ  

    ๖.๓ ข้ันท่ี ๓  ให ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ประสานงานกับเจาหนาท่ีของกรมการปกครองแตละอําเภอ

เขาดําเนินการรับสมัคร ณ พื้นท่ี ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. หรือท่ีหนวยพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมใหแลว

เสร็จตามหวงเวลาท่ีกําหนด แลวสงขอมูล ใหกับ นรด. หากมีการเปล่ียนแปลงยอด ตองรายงานให นรด. ทราบ 

ตามวงรอบการรายงานโดยสรุปยอดประจําเดือน 

    ๖.๔ ข้ันท่ี ๔ มอบให ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ดําเนินการจัดพิธีรับหมวกและผาพันคอพระราชทาน 

ใหพื้นท่ีของ ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. หรือท่ีหนวยพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสม โดยใหรับคําแนะนํา

การทําพิธีจาก ศอญ.จอส. 

    ๖.๕ การดําเนินกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน” สามารถแบงการดําเนินกิจกรรมได

ดังนี้ 

๖.๕.๑ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร “จิตอาสาพระราชทาน”  บําเพ็ญสาธารณะประโยชน / เฉพาะกิจ / 

บรรเทาภัยพิบัติ 

๖ .๕ .๒ กิจกรรมนั ก ศึกษาวิชาทหาร “ จิตอาสาพระราชทาน” เทิดทูนสถาบัน  ตามห วง 

ระยะเวลา และในโอกาสท่ีเหมาะสม  

๗. หวงการดําเนินการ 

วัน/เดือน/ป หนวยรับผิดชอบ การปฏิบัติ สถานท่ี หมายเหตุ 

มิ.ย. - ก.ค. ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ประชาสัมพันธ 

รับสมัคร นศท. 

ศศท./ศฝ./

นฝ.นศท.มทบ. 

นศท.ท่ียัง

ไมไดสมัคร 

ส.ค.  - ก.ย. ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. กระทําพิธีรับหมวกรับ

ผาพันคอพระราชทาน 

ศศท./ศฝ./

นฝ.นศท.มทบ. 

สามารถจัด

ในสถานท่ี

เหมาะสมได 

ก.ค. - มี.ค. ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. กิจกรรมจิตอาสาฯ ท่ีหนวยกําหนด

พื้นท่ีตาม

สถานการณ 



๔ – ๓๐ 

๘. ระยะเวลาดําเนินโครงการ หวง มิ.ย. - มี.ค.ของปถัดไป 

๙. งบประมาณและทรัพยากรท่ีใช 

 ๙.๑ งบประมาณของหนวย 

 ๙.๒ โรงครัวพระราชทาน 

๑๐. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

      ๑๐.๑ รายงานผลการปฏิบัติเมื่อเสร็จส้ินการทํากิจกรรมทันทีทางชองทางการรายงานท่ีกําหนดให

ดวยส่ือโซเชียล, ชองทาง Line, Facebook, เว็บไซตของหนวย 

      ๑๐.๒ รายงานสรปุผลการปฏิบัติในรอบเดือนถึง นรด.(ผาน กกร.นรด) ทุกวันท่ี ๒๐ ของเดือน 

๑๑. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

      ๑๑.๑ มี นักศึกษาวิชาทหาร ในภารกิจชวยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติไดมากยิ่งข้ึนอยาง

มีประสิทธิภาพ 

      ๑๑.๒ นักศึกษาวิชาทหาร สามารถเปนแกนนําเปนตัวอยางท่ีดีแกเยาวชนในการทําความดี 

เพื่อประโยชนสวนรวม โดยไมหวังผลตอบแทน 

 ๑๑.๓ เปนกลุมพลังมวลชนท่ีมีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกท่ีดีและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

อยางมั่นคง 

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



๔ – ๓๑ 

อนุผนวก ๑๕ (กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “รด.จิตอาสา”) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

๑.  ความมุงหมาย : เพื่อปลูกฝงให นศท. เปนมวลชนของกองทัพ โดยมีจิตอาสา ปฏิบัติงานเพื่อสังคม 

รวมท้ัง เปนส่ือกลางในการประชาสัมพันธ สนับสนุนงานของรัฐบาล ใหเปนรูปธรรม มุงสูความสงบเรียบรอย 

และความมั่นคงของชาติ 

๒. วัตถุประสงค 

 ก.  เพื่อจัดต้ังองคกร “รด. จิตอาสา” ท่ีมีความสมัครใจ ในทุกพื้นท่ีของประเทศ โดย รด. จิตอาสา 

ตองสามารถติดตอได ควบคุมได และใชงานได 

 ข. เพื่อใชงาน “รด. จิตอาสา” ในการสรางการรับรู และเปนส่ือกลางประชาสัมพันธการ

ขับเคล่ือนประเทศของรัฐบาล ตลอดจนการชวยเหลือประชาชน ตามขีดความสามารถ ตามกรอบการ

ปฏิบัติงาน ๔ ประการ 

 ค.  เพื่อปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม และชาติบานเมือง ใหกับนักศึกษาวิชาทหาร 

และมีสวนกระตุนสํานึกของคนในชาติ ใหตระหนักถึงความมีจิตอาสา รับผิดชอบตอสวนรวม และบานเมือง 

๓.  วิธีดําเนินการ 

 ก. การจัดต้ังองคกร “รด. จิตอาสา” : จัดต้ังองคกร นศท. ท่ีเปนรูปธรรม สามารถควบคุมได 

ติดตอได ใชงานได โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  ๑)  คัดเลือก นศท. ท่ีมีความสมัครใจ มีจิตสาธารณะ มีความพรอม มีความเสียสละ เปน 

รด. จิตอาสา กรอกใบสมัครโดยใชแบบฟอรมรายละเอียดตาม ใบแทรก ก (แบบฟอรมใบสมัคร“รด. จิตอาสา”) 

ประกอบ อนุผนวก ๑๕ (กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “รด. จิตอาสา”) 

  ๒) ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ประสานสถานศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อบูรณาการ

จัดต้ังองคกร “รด. จิตอาสา” รวมกันเพื่อความเขาใจท่ีตรงกันและมีระบบการควบคุม การติดตอ การใชงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดย นศท.จะสมัครท่ี หนวยฝกวิชาทหาร หรือ สถานศึกษาวิชาทหาร แตตองประสานขอมูลให

ถูกตองตรงกัน 

  ๓) สถานศึกษาวิชาทหาร เก็บรักษาใบรับสมัคร “รด. จิตอาสา”และจัดทําบัญชีคุม 

“รด. จิตอาสา” เขต/อําเภอ ในความรับผิดชอบ ตามแบบฟอรมใบแทรก ก และ ข ประกอบอนุผนวก ๑๕ 

(กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “รด.จิตอาสา”) สงให ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.จํานวน ๑ ชุด 

  ๔) ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รวบรวมบัญชีคุม รด.จิตอาสา จากสถานศึกษาวิชาทหาร 

และจัดทําบัญชีคุม “รด. จิตอาสา” ในพื้นท่ีจังหวัด โดยใชแบบฟอรมบันทึกรายละเอียดตาม ใบแทรก ข 

(แบบฟอรมบัญชีคุม “รด. จิตอาสา”) ประกอบ อนุผนวก ๑๕ (กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “รด. จิตอาสา”) สงให 

มทบ. จํานวน ๑ ชุด  

  ๕) จัดต้ังองคกร “รด. จิตอาสา” ตามจํานวน นศท.ท่ีสมัครใจของสถานศึกษาวิชาทหาร โดย

กําหนดให “รด. จิตอาสา” เปนหนวย เชน  ๑ หมู มี ๑๐ คน, ๒ หมู เปน ๑ หมวด, ๒ หมวด เปน ๑ กองรอย 

เปนตน  



๔ – ๓๒ 

 

   ๖)  ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. จัดครูฝกเปนท่ีปรึกษา และผูประสานงาน กับ บก.ควบคุม 

รด.จิตอาสา ของสถานศึกษาวิชาทหาร  

   ๗) จัดต้ังขายการติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และประหยัด รวดเร็ว เชน ไลน (Line) 

เฟสบุค (Facebook) เปนตน   

  ข. จัดการฝกอบรม : อบรม “รด.จิตอาสา” เกี่ยวกับ บทบาทและความสําคัญของ นศท. ตอ

ความม่ันคงของชาติ หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ฝกอบรมหลักสูตร นศท.บรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร 

นศท.จราจร และหลักสูตร นศท.พยาบาล รวมท้ังนโยบายท่ีสําคัญของ ทบ. และ นรด. ใหพรอมสําหรับการ

ชวยเหลือประชาชนตลอดจนการ อบรมการสรางการรับรูเรื่องสําคัญท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ 

  ค. การใชงาน “รด. จิตอาสา” ตามกรอบงาน ๔ ประการ 

   ๑) งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เชน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย และ

พระบรมวงศานุวงศ กิจกรรมปกปองการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย สนับสนุนโครงการจิตอาสา 

พระราชทาน ตามแนวทางพระราชดําริ “เราทําความดีเพื่อ ชาติ ศาสน กษัตริย” เปนตน 

   ๒) งานชวยเหลือสังคมตามขีดความสามารถ เชน กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน

สถานท่ีสําคัญ โบราณสถาน วัด ชุมชน การชวยเหลือดานการจราจร (รด. จิตอาสาจราจร)   เปนตน 

   ๓)  งานบรรเทาสาธารณภัย เชน การชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม โดยใช รด. จิตอาสา ท่ี

ฝกอบรมแลว ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือรวมกับหนวยอื่น ๆ ท้ังนี้ตองเปนงานท่ีอยูในขีดความสามารถ และปลอดภัย 

   ๔) งานสรางการรับรู : (พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และเรื่องสําคัญท่ีมีผลกระทบตอ    

ความมั่นคงของชาติ ) โดยใหมีการอบรม รด.จิตอาสา ใหมีความรูและมีขอมูลท่ีถูกตองกอนนําไปขยายผล         

สูประชาชน ท้ังนี้ รด.จิตอาสา ดําเนินการรวมกับ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. สถาบันศึกษาวิชาทหาร หรือหนวยทหาร   

ท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี 

  ง. สิทธิประโยชน “รด. จิตอาสา”    

   ๑) มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมาย “รด. จิตอาสา” ท่ีแขนเส้ือดานซายของเครื่องแบบฝก        

ใตเครื่องหมาย “รักชาติยิ่งชีพ” แบบเครื่องหมาย “รด. จิตอาสา” รายละเอียดตาม ใบแทรก จ (แบบเครื่องหมาย 

“รด. จิตอาสา”) ประกอบ อนุผนวก ๑๕ ( กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “รด. จิตอาสา”)  

   ๒) สิทธิประโยชนดานการเชิดชูเกียรติ รด. จิตอาสา ท่ีปฏิบัติงานโดยไมขอรับ สิทธิประโยชน

ดานเวลาเรียน ให ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. พิจารณาตามความเหมาะสม 

 ๔. การรายงาน    

      ก. ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รายงานผลการปฏิบัติทันทีในระหวางการจัดกิจกรรมดวย

ส่ือโซเชียล เชน Line, Facebook, เว็บไซตของหนวย  

  ข. ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานวงรอบ ๑ เดือน (๒๑ เดือนกอน 

ถึง ๒๐ เดือนนี้) เปนลายลักษณอักษรโดยใชแบบฟอรมรายงานรายละเอียดตาม ใบแทรก ง (แบบฟอรมรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน “รด. จิตอาสา”ประจําเดือน) ประกอบ อนุผนวก ๑๕ ( กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “รด. จิตอาสา”)

สงถึง นรด. ภายในวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน  



๔ – ๓๓ 

 ค. ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รายงานสถานภาพ รด.จิตอาสาในความรับผิดชอบประจําเดือน 

โดยตัดยอดในวันท่ี ๒๐ ของเดือน  สงถึง นรด.(ผาน กฝศ.นรด.) ภายในวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน โดยใชแบบฟอรม

รายงานรายละเอียดตาม ใบแทรก ค (แบบฟอรมรายงานสถานภาพ “รด. จิตอาสา”ประจําเดือน) ประกอบ 

อนุผนวก ๑๔ ( กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “รด. จิตอาสา”)  

๕. การประเมินผล : ประเมินผลองคกร “รด. จิตอาสา” ตามแบบประเมินผล ท่ีกําหนดโดยให 

ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เปนผู จัดคณะกรรมการประเมินผล รายละเอียดแบบประเมินผล นรด. 

จะกําหนดรายละเอียดตามสถานการณในหวงเวลานั้นๆ 

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

ใบแทรก  :   ก  แบบฟอรมใบสมัคร “รด. จิตอาสา” 

ข แบบฟอรมบัญชีคุม “รด. จิตอาสา” 

ค แบบฟอรมรายงานสถานภาพ "รด. จิตอาสา"ประจําเดือน 

ง แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน "รด. จิตอาสา" ประจําเดือน 

จ แบบเครื่องหมาย “รด. จิตอาสา” 



๔ – ๓๔ 

ใบแทรก ก (แบบฟอรมใบสมัคร “รด.จิตอาสา”) ประกอบอนุผนวก ๑๕ (กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 

 “รด.จิตอาสา”) ประกอบ ผนวก ค  (การดําเนินการฝก) 

ใบสมัคร “รด.จิตอาสา” 

ประจําปการศึกษา...................... 

***************************** 

วันท่ี.....................เดือน......................พ.ศ.๒๕...... 

ช่ือ................................................นามสกุล........................................................ช่ือเลน........................................ 

เลขประจําตัวประชาชน...................................................................วนั เดือน ปเกิด............................................ 

เช้ือชาติ..............................................สัญชาติ.............................................ศาสนา.............................................. 

ช่ือบิดา.........................................................................ช่ือมารดา......................................................................... 

ภูมิลําเนาเลขท่ี...........................หมู/ซอย.................................................ถนน.................................................... 

แขวง/ตําบล.................................................เขต/อาํเภอ...........................................จังหวัด................................. 

สถานศึกษาวิชาทหาร..........................................เขต/อําเภอ....................................จังหวัด................................ 

มีความประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกองคกร รด.จิตอาสาโดยยินดีปฏิบัติตามขอกําหนดขององคกร รด.จิตอาสาทุก

ประการ 

(ลงช่ือ)......................................................ผูสมัคร 

 (.....................................................) 

คํายินยอมของผูปกครอง 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................เกี่ยวของเปน................................. 

ยินยอมให.........................................................................เปนสมาชิกองคกร รด.จิตอาสา เพื่อบําเพ็ญประโยชน

ใหกับสังคมและประเทศชาติ โดยยินดีปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยบัญชาการรักษาดินแดนทุกประการ 

(ลงช่ือ).................................................ผูปกครอง 

 (................................................) 

คํารับรองของสถานศึกษาวิชาทหาร 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ตําแหนง......................................... 

ขอรับรองวา......................................................เปน นศท.สังกดัสถานศึกษาวิชาทหาร........................................

และมีความสมัครใจเขาเปนสมาชิกองคกร รด.จิตอาสา เพื่อบําเพ็ญประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ โดย

ยินดีปฏิบัติตามขอกําหนดของหนวยบัญชาการรักษาดินแดนทุกประการ 

(ลงช่ือ)................................................................. 

 (..............................................................) 

 ผกท./ผูแทนสถานศึกษาวิชาทหาร 

หมายเหตุ : ใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว นศท. ประกอบหลักฐานในการสมัคร 

รูปถ่าย

๑ นิว้



๔ – ๓๕ 

ใบแทรก ข (แบบฟอรมบัญชีคุม “รด.จิตอาสา”) ประกอบอนุผนวก ๑๕ ( กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 

 “รด.จิตอาสา”) ประกอบ ผนวก ค  (การดําเนินการฝก) 

บัญชีคุม สถานศึกษาวิชาทหาร........................................................ 

ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ............................................ 

ผกท. (ช่ือ-สกุล)......................................................โทรศัพท................................. 

ลําดับท่ี ยศชื่อ – สกุล ชั้นป โทรศัพท
สถานศึกษา

วิชาทหาร

หมายเลข

ประจําตัว

ประชาชน 

หมายเหตุ

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

ตรวจถูกตอง 

 ผกท.( ช่ือ-สกุล)............................................ 

ตําแหนง............................................................... 



ใบแทรก ค (แบบฟอรมรายงานสถานภาพ "รด.จิตอาสา" ประจําเดือน) ประกอบอนุผนวก ๑๕ (กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน "รด.จิตอาสา") ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก)

จํานวน

โรงเรียน ชั้นป ๑ ชั้นป ๒ ชั้นป ๓ ชั้นป ๔ ชั้นป ๕ รวม ชั้นป ๑ ชั้นป ๒ ชั้นป ๓ ชั้นป ๔ ชั้นป ๕ รวม

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

รวม

ตรวจถูกตอง

   ( ยศ ชื่อ)....................................................

ตําแหนง................................................................

๔ - ๓๖

รวมทั้งสิ้นอําเภอลําดับ

รด.จิตอาสา  จังหวัด .............................................. สังกัด  มทบ. ..........................................

ประจําเดือน ...............................................

มีจํานวนอําเภอทั้งหมด ............................ อําเภอ      จัดตั้ง ........................................................

จํานวน  รด.จิตอาสา .......................................... คน

จํานวน นศท. ชาย จํานวน นศท. หญิง



ประเภท
กิจกรรม นศท. ประชาชน

 -

ประเภทกิจกรรม ๔ ดาน
๑. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๒. ชวยเหลือสังคม ตรวจถูกตอง
๓. บรรเทาสาธารณภัย (ยศ, ชื่อ)
๔. สรางการรับรู (...........................................)

ตําแหนง

หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบัติงาน รด. จิตอาสา ประจําเดือน.............

ลําดับ วัน / เวลา กิจกรรม ผลการปฏิบัติ
ผูเขารวมกิจกรรม

๔ - ๓๗

หมายเหตุ

หนวย ......(ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ).....

ใบแทรก ง (แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน "รด.จิตอาสา" ประจําเดือน) ประกอบอนุผนวก ๑๕ ( กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน “รด.จิตอาสา”) ประกอบ ผนวก ค

             (การดําเนินการฝก)  



๔ – ๓๘ 

ใบแทรก จ  (แบบเครื่องหมาย “รด.จิตอาสา”) ประกอบอนุผนวก ๑๕ ( กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 

 “รด.จิตอาสา”) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

เคร่ืองหมาย “ รด.จิตอาสา” 

สัญลักษณ และความหมาย 

• สัญลักษณ  :  มือสีเหลือง ๕ มือ มีรูปหัวใจท่ีฝามือ อยูเหนือ คําวา รด.จิตอาสา บนพื้นสีเขียว

ภายใตกรอบสีเหลือง

• ความหมาย

๑.  มือ ประกอบดวยนิ้วท้ัง ๕ มีรูปหัวใจท่ีฝามือ หมายถึง รด.จิตอาสา ทุกนาย 

อาสาเขามาทํางานเพื่อสวนรวมดวยหัวใจ  

๒. มือ ๕ มือ หมายถึง นศท. ๕ ช้ันป รวมมือ รวมใจ เปนสมาชิก รด.จิตอาสา 

หมายเหตุ 

 เครื่องหมาย รด. จิตอาสา  มีขนาด ๕ x ๕ เซนติเมตร 

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



๔ – ๓๙ 

อนุผนวก ๑๖  (โครงการ “รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด”) ประกอบ ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

๑. ความมุงหมาย: เพื่อเพิ่มบทบาทให นศท. เปนผูนําเยาวชนในการรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติด

ในชุมชนแวดลอม และสถานศึกษาวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร 

๒. วัตถุประสงค 

ก. เพื่อให นศท.มีความรูและความเขาใจตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

ข. เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับ นศท.ท่ีจะอยูรวมกับภัยยาเสพติดไดอยาง

ปลอดภัย 

ค. เพื่อให นศท.มีสวนรวมในการปองกันเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษาวิชาทหาร

และชุมชนท่ีตนอาศัยอยู 

ง. เพื่อให นศท.เปนแกนนําเยาวชนในการรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา

วิชาทหารของ นศท. 

๓. วิธีดําเนินการ 

ก. เพิ่มเนื้อหาการเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อการปองกันยาเสพติดในหลักสูตรการฝกภาคปกติ 

โดยมีเนื้อหาเรื่องการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดและปองกันเฝาระวังปญหายาเสพติด โดยมีรูปแบบเปนกิจกรรม 

ท่ีให นศท.มีสวนรวมมากกวาการเรียนการสอนในหองเรียน 

ข. เตรียมความรูใหครูฝกท่ีรับผิดชอบของ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เพื่อทําหนาท่ีเปน

ผูรับผิดชอบหลักของหนวย จํานวน ๑ วัน โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ประจําพื้นท่ี 

ค. ศศท.และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. จัดกิจกรรมหรือจัดการเรียนรูเรื่องภัยยาเสพติดรวมกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการฝกภาคปกติและการฝกภาคสนาม โดยมีเนื้อหาดังนี้

๑) เพื่อให นศท.ไดเรียนรูขอเท็จจริงและผลกระทบจากยาเสพติดท่ีสงผลกระทบตอตนเอง 

และบุคคลใกลชิด เชน ผลกระทบกับการพัฒนาสมองและรางกายระหวางคนปกติกับผูเสพ รวมท้ังไมเปน

ประโยชนตอรางกาย

 ๒) แสดงให นศท.เห็นถึงความยากลําบากของพอแมผูปกครองท่ีตองทํางานหนักเพื่อตอง

หาเงินมาเล้ียงดูสงเสียใหบุตรหลานใหไดรับการศึกษา ซึ่งผูเสพไดนําไปใชซื้อยาเสพติดอยางไมเห็นคาคุณคา

และความลําบากของบุพการี  

๓) ทักษะการปฏิเสธยาเสพติด

๔) การแจงเบาะแสเรื่องยาเสพติดตามขีดความสามารถของ นศท.และชองทางการแจง

เบาะแส โดยวิธีการปดลับเพื่อปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับตัว นศท. 

๕) เรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ



๔ – ๔๐ 

 

  ง. ให นศท.ท่ีไดรับความรูจากกิจกรรมหรือจัดการเรียนรูเรื่องภัยยาเสพติด ไดเขียนบรรยาย

ความรูสึกของตนเองตอภัยยาเสพติด โดยคิดเปนคะแนนฝกภาคปกติและคะแนนฝกภาคสนาม 

  จ. ให นศท.สมัครเขารวมโครงการ “รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด” เพื่อเปนแกนนําเยาวชน

ในการรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติดในสถานศึกษาวิชาทหารของ นศท. พรอมท้ังใหผูปกครองแสดง

ความยินยอม รายละเอียดตาม ใบแทรก ก (แบบฟอรมใบสมัครโครงการ “รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด”) 

ประกอบ อนุผนวก ๑๖ (กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการ “รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด”)  

  ฉ. ใหสถานศึกษาวิชาทหารจัดกิจกรรมการรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติดภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาวิชาทหาร  โดยให นศท.เปนแกนนําเพื่อขยายผลไปสูนักเรียนท่ีไมไดเปน นศท. 

  ช. ศศท.และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. จัดชองทางการแจงเบาะแสเรื่องยาเสพติดของ นศท.     

โดยตองรักษาเปนความลับและคํานึงถึงความปลอดภัยของ นศท.เปนหลัก   

 ๔. การรายงาน    

      ก. ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รายงานผลการปฏิบัติทันทีในระหวางการจัดกิจกรรมดวย

ส่ือโซเชียล เชน Line, Facebook, เว็บไซดของหนวย   

  ข. ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานวงรอบ ๑ เดือน (๒๑ เดือนกอน 

ถึง ๒๐ เดือนนี้ )   เปนลายลักษณอักษรโดยใชแบบฟอรมรายงานรายละเอียดตาม ใบแทรก ข (แบบฟอรม

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ“รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด” ประจําเดือน) ประกอบ อนุผนวก ๑๖ 

(กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการ “รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด”) สงถึง นรด. ภายในวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน  

 ๕. การประเมินผล : ประเมินผลโครงการ “รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด” ตามแบบประเมินผล    

ท่ีกําหนดโดยให   ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เปนผู จัดคณะกรรมการประเมินผล รายละเอียดแบบ

ประเมินผล นรด. จะกําหนดรายละเอียดตามสถานการณในหวงเวลานั้นๆ  

 

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

 

ใบแทรก  :    ก  แบบฟอรมใบสมัคร โครงการ “รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด” 

 ข  แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ “รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด” 

     ประจําเดือน 

 

 

 

 

 

 

 



๔ – ๔๑ 

ใบแทรก ก (แบบฟอรมใบสมัคร โครงการ “รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด”)  ประกอบอนุผนวก ๑๖ 
 (โครงการ “รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด”) ประกอบผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

หนังสือแสดงความประสงคเขารวมโครงการ รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด 
เขียนท่ี 

วันท่ี   เดือน  พ.ศ. 

เรียน  ผบ.ศฝ./ผบ.นฝ.นศท.มทบ. 

ขาพเจา  อายุ           ป  สังกัด 
จากสถานศึกษาวิชาทหาร หมายเลขประจําตัวประชาชน 
ภูมิลําเนา อยูบานเลขท่ี          หมูท่ี       ถนน ซอย 
ตําบล          อําเภอ          จังหวัด    
หมายเลขโทรศัพท ขอเขารวมโครงการ รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด และ
เพื่อเปนแกนนําเยาวชนในการรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติดในสถานศึกษาวิชาทหารและชุมชนใกลเคียง 
ใหปลอดจากยาเสพติด 

(ลงช่ือ) 
 (  ) 

 ผูแสดงความประสงค 

คํายินยอมของ บิดา มารดา หรือ ผูปกครอง 
ขาพเจา อายุ  ป  อาชีพ 

หมายเลขประจําตัวประชาชน   ภูมิลําเนา อยูบานเลขท่ี          หมูท่ี 
ถนน              ซอย  ตําบล อําเภอ 
จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท        เกี่ยวของเปน 
ของ นักศึกษาวิชาทหาร (ช่ือ, สกุล) ไดตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและ
ยินยอมใหเขารวมโครงการ รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด ท้ังนี้ เพื่อเปนแกนนําเยาวชนในการรณรงคปองกัน
และตอตานยาเสพติด ในสถานศึกษาวิชาทหารและชุมชนใกลเคียง ใหปลอดจากยาเสพติด 

(ลงช่ือ) 
 (  ) 

         ผูปกครอง 
หมายเหตุ : ใหนักศึกษาวิชาทหารนําหนังสือแสดงความประสงค สงสถานศึกษาวิชาทหาร / ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. 



จํานวน

นศท. จิตอาสา รวมยอดการปฏิบัติ

รวมโครงการฯ เราทําความ ดี ดวยหัวใจ เทิดทูนฯ ชวยเหลือ บรรเทาฯ สรางการรับรู (นาย)

ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. จว.

จว.

จว.

จํานวน

นศท.

รวมโครงการฯ

ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. จว.

จว.

จว.

ตรวจถูกตอง

การอบรมใหความรู นศท.หนวย พื้นที่

(..............................................)

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

๔ - ๔๒

รวมทั้งสิ้น

การปฏิบัติตามโครงการฯ

ใบแทรก ข (แบบฟอรมการรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ "รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด" ประจําเดือน) ประกอบอนุผนวก ๑๖ (โครงการ “รด. จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด")

ประจําเดือน ..........................................

รด.จิตอาสา
รด.จิตสีขาว

พื้นที่หนวย หมายเหตุ

              ประกอบผนวก ค (การดําเนินการฝก)

หนวย  ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.

หมายเหตุ

สรุปผลการปฏิบัติตามโครงการ รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด

                น. เตรียมการ ฯ

จํานวน (ครั้ง) จํานวน นศท. จํานวน (ครั้ง)

การเผยแพรรณรงคฯ

การปฏิบัติตามโครงการ รด.จิตอาสา ตานภัยยาเสพติด

รวมทั้งสิ้น

บนัทึกจาํนวน นศท. 

ปฏิบติัตามโครงการฯ 

(นาย)

บนัทึกจาํนวน 

นศท. 

ในแต่ละพื้นที่ 

(นาย)

บนัทึกจาํนวน 

นศท. 

ในแต่ละพื้นที่ 

(นาย)



๔ – ๔๓ 

อนุผนวก ๑๗  (โครงการ “รด. Cyber, รด. Network และ รด. ตนแบบนวัตกรรม”) ประกอบ 

ผนวก ค (การดําเนินการฝก) 

๑. ความมุงหมาย: เพื่อสงเสริมให นศท. เรียนรูและใชประโยชนจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในดานการเรียน 

การสอน การฝก และการสรางสรรคประโยชนสูสังคม จะเปนประโยชนตอ นศท. และสังคมสวนรวม รวมท้ัง จะได

สรางความตระหนักในเรื่องภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ใหกับเยาวชน 

๒. วัตถุประสงค 

    ก. เพื่อสงเสริมให นศท. ใชส่ือในทางสรางสรรค เพื่อเปนประโยชนตอการเรียน การสอน การฝก 

และกิจกรรม นศท. รวมท้ัง เปนตนแบบดานการใชส่ือในทางสรางสรรค (รด. Cyber)

    ข. เพื่อสงเสริมการสรางเครือขาย นศท. เช่ือมโยงกันทุกหนวยท่ัวประเทศ เปนพลังกลุมหนึ่ง 

ท่ีมีความสําคัญ และทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมและประเทศ (รด. Network)

    ค. เพื่อสงเสริมให นศท. ท่ีมีความคิดสรางสรรคไดนําความรูมาประยุกตใชกับการฝก นศท. 

โดยออกแบบส่ือการเรียน การสอน เครื่องชวยฝก ฯลฯ (รด. ตนแบบนวัตกรรม)   

๓. วิธีดําเนินการ 

ก. ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รับสมัคร นศท. ท่ีมีขีดความสามารถในการใชส่ือโซเชียลจาก

สถานศึกษาละ ๒ – ๕ นาย เพื่อจัดต้ังกลุมกิจกรรม รด.Cyber และ กลุมกิจกรรม รด.Innovation      

ข. จัดการอบรมหลักสูตร รด. Cyber, รด. Network และ รด. ตนแบบนวัตกรรม จํานวน ๑ วัน 

โดยมีเนื้อหาการฝกอบรมดังตอไปนี้ 

    ๑) นโยบาย เจตนารมณ แนวทางการปฏิบัติและแนวทางการขยายผล รด. Cyber, รด. 

Network และ รด. ตนแบบนวัตกรรม 

 ๒) การจัดทํา content ใหนาสนใจสําหรับการนําเสนอและการเผยแพร 

 ๓) การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับ social network 

 ๔) การทํา workshop เพื่อทํา content เผยแพรเกี่ยวกับกิจกรรมของ นศท.  

 ๕) มอบภารกิจตามความถนัดใหกับกลุมกิจกรรม รด.Cyber กลุม รด.ตนแบบนวัตกรรม  

 ๖) จัดต้ังศูนยควบคุมเครือขาย รด.Cyber และ รด.ตนแบบนวัตกรรม ของหนวย เพื่อติดตาม

การทํางานและการรายงานผลงานของกลุม 

    ค. กิจกรรม รด. Cyber ดําเนินการโดยให นศท.จัดทําส่ือการเรียนการสอนดวย content ให

นาสนใจสําหรับการนําเสนอในรูปแบบท่ี นศท.เขาใจงาย รวมท้ังจัดทําส่ือโซเชียลอยางสรรค  เพื่ อ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของการฝก นศท. และสรางการรับรูขาวสารท่ีถูกตอง ผานทางส่ือโซเชียล เชน Line, 

Facebook, Youtube และ เว็บไซดของหนวย  
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         ง. กิจกรรม รด.Network ดําเนินการโดย ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. จัดต้ังกลุมไลนในระดับ

กองรอย กองพัน และสถานศึกษาวิชาทหาร โดยมีครูฝกและ ผกท. รวมกลุม  โดย ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.

มทบ. จัดระบบการควบคุม ส่ังการ ผานกลุมไลน เพื่อประชาสัมพันธผลการปฏิบัติ นโยบายท่ีสําคัญเผยแพรให 

นศท.ทราบผานทาง เครือขาย นศท. ท่ีเช่ือมโยงกัน

         จ. กิจกรรม รด.ตนแบบนวัตกรรม ดําเนินการโดยให นศท.ไดออกแบบนวัตกรรมเครื่องชวยฝก 

อุปกรณหรือโปรแกรมสนับสนุนการฝก นศท.ตามแนวความคิดของ นศท.เพื่อใชสนับสนุนการฝก โดย ศศท. 

และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. สามารถสงเสริมและพัฒนาตอยอดนวัตกรรมตอไปได 

ฉ. นรด. (กฝศ.นรด.) จัดต้ังศูนยควบคุมและประสานงานเครือขาย รด. Cyber, รด. Network และ 

รด. ตนแบบนวัตกรรม เพื่อเผยแพร และติดตามการทํางานของศูนยควบคุมเครือขาย รด. Cyber, รด. Network 

และ รด. ตนแบบนวัตกรรม ของ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. 

๔.  การรายงาน : ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมทางส่ือโซเชียล Line 

ในกลุม “รด. In Line” ทุกวัน  

           ๕.  การประเมินผล : ประเมินผลโครงการ “รด. Cyber, รด. Network และ รด. ตนแบบนวัตกรรม” 

ให  ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เปนผูจัดคณะกรรมการประเมินผล และ นรด.จะประเมินผลโครงการฯ ใน

การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติตามโครงการศูนยฝกแข็งขัน สถานศึกษาวิชาทหารรวมใจ มุงไปสู

มาตรฐานเดียวกัน 

------------------------ 
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อนุผนวก ๑๘  (แบบฟอรมการรายงานผล นศท. ท่ีมีทักษะและขีดความสามารถ ) ประกอบ ผนวก ค  (วิธีดําเนินการฝก)  

 

นศท. ท่ีมีทักษะและขีดความสามารถในการสนับสนุนหนวย 

หนวย .......................................   

ลําดับ ยศ – ช่ือสกุล ช้ัน

ปท่ี 

สังกัดสถานศึกษา ท่ีอยู 

การติดตอ 

ทักษะ/ขีดความสามารถ 

และการชวยเหลืองานหนวย 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

 ปญหาขอขัดของ / ขอเสนอแนะ 

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

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

          ตรวจถูกตอง 

                   (ลงช่ือ)  

                 ( ................................. ) 

          ตําแหนง  ................................ 

 หมายเหตุ ใหหนวยรายงาน นศท. ท่ีมีทักษะและขีดความสามารถ และชวยเหลืองานหนวยดวยความสมัครใจ เพื่อเปนฐานขอมูลในการนํามาชวยงาน/ปฏิบัติงาน หรือพิจารณา

บรรจุเปนกําลังพลสํารอง ในกรณีท่ีหนวยตองการกําลังพลท่ีมีขีดความสามารถในดานตาง ๆ  ใหรายงาน ดังนี้ ครั้งท่ี ๑ เมื่อจบการฝกภาคปกติ (ภายใน ธ.ค.) และ ครั้งท่ี ๒ เมื่อจบการฝก

ภาคสนาม (ภายใน มี.ค.) 



ผนวก ง  การขึ้นทะเบียนกองประจําการ 

  และนําปลด, การแตงตั้งยศ, 

  การเล่ือนยศ, การควบคุมทําเนียบ 

   สถานศึกษาวิชาทหาร และผูกํากับ 

   นักศึกษาวิชาทหาร 
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ผนวก ง   (การข้ึนทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ, การเลื่อนยศ, การควบคุมท าเนียบ 
สถานศึกษาวิชาทหาร และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ค าสั่ง ทบ. ที ่      /๒๕๖๓ ลง    มี.ค. ๖๓ 

๑. การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดเป็นทหารกองหนุน : ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดวว้ใน 
ระเบียบ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธิ นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปวด้ดังนี้ 

 ก. ภายหลัง การประกาศผลสอบประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของ นศท. ชั้นปีที่ ๓ ชาย แล้ว  
ให้ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ด าเนินการขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดฯ นศท. (ชาย) ชั้นปีที่ ๓/๖๒ ตามระเบียบฯ 
ที่ก าหนด โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑)  จัดพิมพ์รายชื่อ นศท. ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓/๖๒ (ชาย) ที่วด้เตรียมหลักฐาน การขึ้น
ทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดฯ วว้แล้ว ตั้งแต่ ห้วง ต.ค. – พ.ย. ๖๒ ลงในบัญชีรายชื่อขอน าตัวขึ้นทะเบียน      
กองประจ าการ และน าปลด (แบบ สด.๔๒) โดยแยกเป็นจังหวัด ตามภูมิล าเนาทหาร 

 ๒) เมื่อ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. วด้รับหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึก
วิชาทหาร (รด.๓) จาก นรด. แล้ว ( ภายใน ก.ค. ๖๓ ) ให้รวบรวมหลักฐานฯ ที่เตรียมวว้ส่งวปยังสัสดีจังหวัดภูมิล าเนาทหาร 
หรือฝ่ายสรรพก าลัง มทบ. (นอกเขตพ้ืนที่) เพ่ือด าเนินการต่อวป ให้เสร็จสิ้น ภายใน พ.ย. ๖๓ 

 ๓) เมื่อด าเนินการตาม ข้อ ๒) แล้ว ให้รายงาน นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ทราบ ตามแบบที่ก าหนดใน 
อนุผนวก ๑ (แบบการรายงานผลการน า นศท. ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด) ประกอบ ผนวก ง 
(การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, แต่งตั้งยศ และ เลื่อนยศฯ) ภายใน ธ.ค. ๖๓ 

 ๔) เมื่อ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. วด้รับแจ้งเลขเครื่องหมาย พร้อมกับบัญชีรายชื่อขอน าตัว
ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดฯ (แบบ สด.๔๒) คืนจากสัสดีจังหวัด ที่น า นศท. ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ
เรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกเลขเครื่องหมายลงใน ส าเนา แบบ สด.๔๒, ข้อมูลการขอแต่งตั้งยศ, ประวัติทหาร (ทหารบก,
ทหารเรือ, ทหารอากาศ ตามแต่กรณี) และในหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.๓) 
จากนั้นให้มอบหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.๓) ฉบับตัวจริง ให้กับ นศท. ที่ถูก
น าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดฯ รับวปเก็บวว้เป็นหลักฐาน ส าหรับน าวปแสดงเพ่ือใช้สิทธิตามกหหมาย 
ต่อวป 

 ข.  ในกรณีเร่งด่วน นศท. ชั้นปีที่ ๓/๖๓ ต้องการส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (แบบ สด.๓) และ
สมุดประจ าตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเป็นนักเรียนทหาร, 
บรรจุเข้ารับราชการ, สมัครงานในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน และอ่ืน ๆ ให้ด าเนินการตาม อนุผนวก ๖ (แนวทาง  
การขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดฯ เป็นกรณีเร่งด่วน) ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียน    
กองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ) 

๒. การแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร : การแต่งตั้งยศ นศท. ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (ชาย) 
จะด าเนินการหลังจากการน า นศท. ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดเป็นทหารกองหนุน ตามระเบียบ กห. 
ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของ กห. ตามกหหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชา 
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ทหาร พ.ศ.๒๕๒๔ และฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๓๗) โดยมี นรด. (กศท.นรด.) เป็นหน่วยด าเนินการยกร่าง ค าสั่ง กห. 
ขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุน ให้กับ นศท. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส าหรับนายทหาร      
ชั้นประทวน ให้ ศศท., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เป็นหน่วยรับผิดชอบในการยกร่างค าสั่ง  ทบ. ขอแต่งตั้งยศให้กับ นศท. 
ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วย ส่งให้ นรด. (กศท.นรด.) เพ่ือด าเนินการขออนุมัติ ทบ. ต่อวป 
ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบ นรด. ว่าด้วยสิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๒        

ก. หลักฐาน 
  ๑) ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ กระทรวงกลาโหม 

ตามกหหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๔  
  ๒) ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ กระทรวงกลาโหม 

ตามกหหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๗     
  ๓) ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ กระทรวงกลาโหม 

ตามกหหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๓๘      
ข. ความหมาย 

   ๑) ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร หมายถึง ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ของ กห. 
ตามกหหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และ แก้วขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

  ๒)  ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา ของทางราชการ หรือ
สถานศึกษาของเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ     

ค.  หลักเกณฑ์ การขอแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ให้ปฏิบัติตามหลักฐานที่ก าหนดในข้อ ก. 
ง.  วิธีด าเนินการ 

๑) การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 
 ก)  ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. จัดท าเอกสารประกอบ และอบรมชี้แจง นศท. ชั้นปีที่ ๕ 

ทั้ง ชาย/หญิง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้มีความเข้าใจในเรื่องการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 
ตามท่ีก าหนดในระเบียบ นรด. ว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๒ ดังต่อวปนี้ 

(๑)  เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอแต่งตั้งยศฯ ดังกล่าว 
 (๒) ขั้นตอน และห้วงระยะเวลาในการด าเนินการแต่งตั้งยศฯ ตั้งแต่การรวบรวม และ

ตรวจสอบหลักฐาน ของ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. วปจนถึงการส่งหลักฐานให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) เพ่ือยกร่างค าสั่ง
แตง่ตั้งยศฯ 

 (๓) ขั้นตอน และห้วงระยะเวลาในการยกร่างค าสั่งแต่งตั้งยศฯ ของ นรด. เพ่ือเสนอตาม
สายการบังคับบัญชาจนถึง กห.  

(๔) การขอรับส าเนาค าสั่งแต่งตั้งยศฯ ภายหลังการอนุมัติฯ และวด้รับแจกจ่ายค าสั่งฯ จาก 
นรด. แล้ว 
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     ข) หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตรมีดังนี้ 
      (๑) ข้อมูลในการขอแต่งตั้งยศ ๒ ฉบับ (ทบ.๓๔๙-๐๒๐) 
      (๒) ส าเนาหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปทีี่ ๕  
จ านวน ๑ ฉบับ                   
      (๓) ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 
      (๔) รายการตั้งประวัติ, แบบกรอกข้อมูลทหารกองหนุน (ทบ.๓๔๙-๐๑๙) 
      (๕) เครื่องหมายทะเบียนกองประจ าการ จาก สด.๘ (ในสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน)  
      (๖) ค าสั่งแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งสุดท้าย  
      (๗) ส าเนาค าขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน (บป.๑) หรือส าเนาสูติบัตร (กรณี บิดาหรือมารดา 
เป็นคนต่างด้าว) 
      (๘) หลักฐานเปลี่ยน ชื่อตัว-ชื่อสกุล (ส าเนา ๒ ฉบับ) (ถ้ามี) 
     ค) ในกรณีที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ แล้ว และส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เป็นผู้รวบรวมหลักฐาน และตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ของหลักฐานประกอบการขอแต่งตั้งยศ เป็นว่าที่ ร.ต. ว่าที่ ร.ต.(หญิง) ให้กับ นศท. ชั้นปีที่ ๕ (ชาย, หญิง) 
ส่ง นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ภายใน มิ.ย. ๖๓ 
     ง) เพ่ือให้ผู้ที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ วปแล้ว แต่ยังต้องศึกษาต่อให้ส าเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จนวด้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นวป เพ่ือน ามาใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการขอแต่งตั้งยศฯ ให้วด้รับความสะดวกในการขอแต่งตั้งยศฯ จึงให้ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. จัด จนท. บริการ 
และอ านวยความสะดวกให้แก่ ผู้ขอแต่งตั้งยศ เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ตลอดจน รวบรวม และ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของหลักฐานการขอแต่งตั้งยศฯ แล้วส่งให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) 
ภายใน ก.ย. ของปีที่ผู้นั้นวด้รับวุฒิปริญญาตรี โดยให้ส่งในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือนที่รับหลักฐานจากผู้ขอแต่งตั้งยศฯ  
ส าหรับกรณีที่ผู้ยื่นหลักฐานขอแต่งตั้งยศฯ หลังวันที่ ๑๕ ของเดือนนั้นๆ ให้น าหลักฐาน ส่งในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดวป และหากในวงรอบที่ก าหนด วม่มีผู้มายื่นหลักฐานฯ ดังกล่าว ให้ ศฝ./ นฝ.นศท.มทบ. ยืนยันให้ นรด. (ผ่าน 
กศท.นรด.) ทราบด้วย 

     จ) การแต่งตั้งยศ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน :  นรด. จะรวบรวบหลักฐาน และยกร่างค าสั่งฯ 
การแต่งตั้งยศฯ เป็นวงรอบๆ ทุกๆ เดือน โดยจะเสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึง รมว.กห. เพ่ือลงนามอนุมัติใน 
ค าสั่งฯ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ นรด. วด้รับหลักฐานการแต่งตั้งยศฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และเมื่อค าสั่งฯ 
อนุมัติแล้ว นรด. โดย กศท.นรด. จะส าเนาค าสั่งฯ ทุกค าสั่งฯ ส่งให้ฝ่ายสรรพก าลัง มทบ., ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. และ    
สง.สด.จว. ที่ เกี่ยวข้อง โดยด่วนต่อวป พร้อมกับจะน าค าสั่ งฯ ดังกล่าวเผยแพร่ทางเฟซบุ๊ก กศท.นรด. 
(www.facebook.com/ktp.tdd) ทุกค าสั่งฯ ด้วย  
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๒) การแต่งตั้งยศนายทหารประทวนกองหนุน 
 ก) ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รับหลักฐานเพ่ือประกอบการแต่งตั้งยศ จาก นศท. 

ชั้นปีที่ ๓ ตามระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับ นศท. ชั้นปีที่ ๓/๖๒ (ชาย) ภายหลังจากด าเนินการตาม ข้อ ๔) แล้ว 
ให้ ศศท.และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เป็นผู้รวบรวมหลักฐาน และด าเนินการยกร่างค าสั่งแต่งตั้งยศฯ ส่งให้ นรด. (กศท.นรด.) 
ภายใน ก.พ. ๖๔ เพ่ือตรวจสอบ และรายงาน ทบ. ต่อวป และรายงานตามก าหนดใน อนุผนวก ๒ (บัญชีสรุปยอด
การแต่งตั้งยศ นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย) ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ และ
การเลื่อนยศฯ) ให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ทราบภายใน มี.ค. ๖๔ ส าหรับในส่วนของ นศท. ชั้นปีที่ ๓/๖๓ ชาย 
ให้รวบรวมหลักฐานตามที่ก าหนด และยกร่างค าสั่งแต่งตั้งยศฯ ให้เสร็จสิ้น ภายใน ก.พ.๖๔ และรายงานตามอนุผนวก ๒ 
(บัญชีสรุปยอดการแต่งตั้งยศ นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย) ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, 
การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ) ให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ทราบภายใน มี.ค. ๖๔ 

ข) หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารประทวนกองหนุน มีดังนี้  
(๑) ข้อมูลในการขอแต่งตั้งยศ   จ านวน   ๒   ฉบับ  (ทบ.๓๔๙) 
(๒)  ส าเนา สด.๙                   จ านวน   ๑   ฉบับ 

 (๓)  ส าเนาวุฒิการศึกษาส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรองจาก
สถานศึกษา (กรณีวม่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)    

(๔)   ส าเนาหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.๓) 
 ค)  นศท.ชั้นปีที่ ๓ (ชาย) ที่วม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งยศวด้ทัน เนื่องจากจะต้องรอน าตัว 

นศท. วปขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นกองหนุน (อายุยังวม่ครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์) ให้น ามาด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดฯ ในปีการศึกษาต่อวป 

 ง) ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รับหลักฐานเพ่ือประกอบการแต่งตั้งยศ จาก นศท.  
ชั้นปีที่ ๓ (หญิง) ตามระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับ นศท. ชั้นปีที่ ๓/๖๒ (หญิง) ภายหลังวด้รับหนังสือส าคัญ
ประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ จาก นรด. แล้ว ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. เป็นผู้รวบรวมหลักฐาน และด าเนินการ
ยกร่างค าสั่งแต่งตั้งยศฯ ส่งให้ นรด. (กศท.นรด.) ภายใน ต.ค. ๖๓ เพ่ือตรวจสอบ และรายงาน ทบ. ต่อวป และให้ 
ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รายงานผลฯ ตามก าหนดใน อนุผนวก ๓ (บัญชีสรุปยอดการแต่งตั้งยศ นศท.  
ชั้นปีที่ ๓ หญิง) ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ) 
ให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ทราบภายใน พ.ย. ๖๓ ในส่วนของ นศท. ชั้นปีที่ ๓/๖๓ (หญิง) ให้รวบรวมหลักฐาน
ตามที่ก าหนด และยกร่างค าสั่งแต่งตั้งยศฯ ให้เสร็จสิ้น ภายใน ต.ค. ๖๔ และรายงานตาม อนุผนวก ๓ (บัญชีสรุปยอด
การแต่งตั้งยศ นศท.ชั้นปีที่ ๓ หญิง) ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ 
และการเลื่อนยศฯ) ให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ทราบภายใน พ.ย. ๖๔ 

  ๓) การเลื่อนยศ นศท. ที่เป็นนายทหารประทวนยศสูงขึ้น : ให้ ศศท. หรือ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. 
ด าเนินการยกร่างค าสั่ง ทบ. เพ่ือเลื่อนยศเป็นนายทหารประทวนยศสูงขึ้น ให้กับผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร          
ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕  ทั้งชาย และ หญิง ให้ครบถ้วนทุกนายภายใน ต.ค. ของปีการศึกษาถัดวป และให้ 
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รายงานผลฯ ชาย ตามอนุผนวก ๔ (บัญชีสรุปยอดการเลื่อนยศ นศท. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ชาย) ประกอบ ผนวก ง (การขึ้น
ทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ) และรายงานผลฯ หญิง ตามอนุผนวก ๕ 
(บัญชีสรุปยอดการเลื่อนยศ นศท. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ หญิง) ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และ
น าปลด, การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ) ให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ทราบภายใน พ.ย. ของปีการศึกษาถัดวป  

  จ. ข้อเน้นย้ า ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ด าเนินการการจัดพิมพ์ร่างค าสั่งแต่งตั้งยศฯ ตาม
ระเบียบงานสารบรรณ  โดยให้แต่ละค าสั่งฯ มีจ านวนวม่เกิน ๑,๐๐๐ นาย, ใช้โปรแกรม EXCEL ตัวอักษรแบบ 
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยต์ และพิมพ์ตัวเลขวทย โดยหน้าแรกของค าสั่งฯ ให้พิมพ์รายชื่อผู้ขอ
แต่งตั้งยศ เพียง ๑๕ นาย เท่านั้น ส่วนหน้าต่อวปให้พิมพ์เพียง ๓๐ – ๓๑ บรรทัด ทั้งนี้ให้หน่วยวด้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล และในร่างค าสั่งฯ ให้ตรงกัน วด้แก่ ชื่อ, สกุล, หมายเลขประจ าตัว และเหล่า รวมทั้งแผ่นบันทึก
ข้อมูล ว่าสามารถใช้งานวด้หรือวม่ พร้อมกับสรุปผลการแต่งตั้งยศ ตามที่ก าหนดใน ข้อ ก), ง) และ ข้อ ๓) แนบมาด้วย  

๓. การควบคุมท าเนียบสถานศึกษาวิชาทหาร และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
  ก. ให้ ศศท. และ มทบ. (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ตรวจสอบและรายงานข้อมูลสถานภาพสถานศึกษาวิชา

ทหารในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น เปิดใหม่, เปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนสถานะ, ควบรวมกิจการ และ
อ่ืนๆ ตามระเบียบ นรด. ว่าด้วยการเปิด – ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูลใน
โปรแกรมการผลิตก าลังพลส ารอง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ด าเนินการรายงานให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ตามแบบฟอร์ม 
อนุผนวก ๗ (บัญชีข้อมูลสถานศึกษาวิชาทหาร) ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, 
การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ)ภายในเดือน พ.ค. และ ต.ค. ของทุกปี เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ต่อวป 

ข. ให้ ศศท. และ มทบ. (ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.) ตรวจสอบและรายงานข้อมูลสถานภาพ ผกท.พ. , 
ผกท. และ ผช.ผกท. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เช่น เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล, ปรับย้ายวปด ารง
ต าแหน่งอ่ืน, ตาย, เกษียณ, ลาออก, ให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และอ่ืนๆ โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูลใน
โปรแกรมการผลิตก าลังพลส ารอง และรายงานให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ตามแบบฟอร์ม อนุผนวก ๘ (บัญชีสรุป
ท าเนียบ ผกท.พ., ผกท. และ ผช.ผกท.) ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, การ
แต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ) ภายใน เดือน เม.ย. และ ต.ค. ของทุกปี และให้ความรู้แก่ ผกท. และผู้แทน
สถานศึกษาในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงาน นศท. 

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

อนุผนวก  : ๑  แบบการรายงานผลการน า นศท. ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดฯ 
๒  บัญชีสรุปยอดการแต่งตั้งยศ นศท. ชั้นปีที่ ๓ ชาย 
๓  บัญชีสรุปยอดการแต่งตั้งยศ นศท. ชั้นปีที่ ๓ หญิง 
๔  บัญชีสรุปยอดการเลื่อนยศ นศท. ชั้นปีที่ ๔, ๕ ชาย 
๕  บัญชีสรุปยอดการเลื่อนยศ นศท. ชั้นปีที่ ๔, ๕ หญิง 
๖  แนวทางการปฏิบัติในการขอรับสิทธิขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นกรณีเร่งด่วน 
๗  บัญชีข้อมูลสถานศึกษาวิชาทหาร 
๘  บัญชีสรุปท าเนียบ ผกท.พ., ผกท. และ ผช.ผกท. 

เป็นคู่ฉบับ  
  พ.อ.  

 ( บูรพา    ผาสุขสวัสดิ์ ) 
       ผอ.กศท.นรด. 



๕ – ๖ 
 
อนุผนวก ๑  (แบบการรายงานผลการน า นศท. ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดฯ)                
                ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ)   
 

ผลการข้ึนทะเบียนกองประจ าการและน าปลด  นศท. ชั้นปีที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หน่วย........................................... 

 

ล าดับ จังหวัดภูมิล าเนาทหาร 
จ านวน 
นศท. 

ชั้นปีที่ ๓ 

จ านวน  
ที่ข้ึน

ทะเบียนฯ 

จ านวน 
ที่ค้างการข้ึน
ทะเบียนฯ 

สาเหตุของการค้างการขึ้น
ทะเบียนฯ และน าปลดฯ 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

                 
 
      ตรวจถูกต้อง 
                          (ลงชื่อ)  
                              ( ................................. ) 
                    ต าแหน่ง .................................. 
 
 
 
 
 
 
 



๕ – ๗ 

อนุผนวก ๒  (บัญชีสรุปยอดการแต่งตั้งยศ นศท. ชั้นปีที่ ๓ ชาย) ประกอบ ผนวก  ง  (การขึ้นทะเบียน 
กองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ)  

ผลการแต่งตั้งยศฯ  นศท. ชั้นปีที่ ๓ ชาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หน่วย .......................................... 

ล าดับ จังหวัดภูมิล าเนาทหาร 
จ านวน ที่ส าเร็จ

การฝึกฯ 
ชั้นปีที่ ๓ ชาย 

จ านวน 
ทีแ่ต่งตั้ง
ยศแล้ว 

จ านวน 
ที่ค้างการ

แต่งตั้งยศฯ 
สาเหตุของการค้างการแต่งตั้งยศฯ 

ตรวจถูกต้อง 
       (ลงชื่อ) 

      ( ................................. ) 
 ต าแหน่ง ................................ 



๕ – ๘ 

อนุผนวก ๓  (บัญชีสรุปยอดการแต่งตั้งยศ นศท. ชั้นปีที่ ๓ หญิง) ประกอบ ผนวก  ง  (การขึ้นทะเบียน 
กองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ)  

ผลการแต่งตั้งยศฯ  นศท. ชั้นปีที่ ๓ หญิง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หน่วย .......................................... 

ล าดับ สังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร 
จ านวนที่ส าเร็จ

การฝึกฯ 
ชั้นปีที่ ๓ หญิง 

จ านวน 
ทีแ่ต่งตั้ง
ยศแล้ว 

จ านวน 
ที่ค้างการ

แต่งตั้งยศฯ 
สาเหตุของการค้างการแต่งตั้ง

ยศฯ 

ตรวจถูกต้อง 
       (ลงชื่อ) 

      ( ................................. ) 
 ต าแหน่ง ................................ 



๕ – ๙ 
 
อนุผนวก ๔  (บัญชีสรุปยอดการเลื่อนยศ นศท. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ชาย) ประกอบ ผนวก  ง  (การขึ้นทะเบียน 
 กองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ)   
 

ผลการเลื่อนยศฯ  นศท. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ชาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หน่วย .......................................... 

 
ล าดับ ภูมิล าเนาทหาร จ านวนส าเร็จการฝึกฯ 

ช้ันปีท่ี ๔ ชาย 
จ านวนเลื่อนยศฯ 
ช้ันปีท่ี ๔ ชาย 

จ านวนส าเร็จการฝึกฯ 
ช้ันปีท่ี ๕ ชาย 

จ านวนเลื่อนยศฯ 
ช้ันปีท่ี ๕ ชาย 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      ตรวจถูกต้อง 
                 (ลงชื่อ)  
             ( ................................. ) 
              ต าแหน่ง ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ – ๑๐ 

อนุผนวก ๕  (บัญชีสรุปยอดการเลื่อนยศ นศท. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ หญิง) ประกอบ ผนวก  ง  (การขึ้นทะเบียน 
กองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ)  

ผลการเลื่อนยศฯ  นศท. ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ หญิง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
หน่วย .......................................... 

ล าดับ สังกัดสถานศึกษา 
วิชาทหาร 

จ านวนส าเร็จการฝึกฯ 
ช้ันปีท่ี ๔ หญิง 

จ านวนเลื่อนยศฯ 
ช้ันปีท่ี ๔ หญิง 

จ านวนส าเร็จการฝึกฯ 
ช้ันปีท่ี ๕ หญิง 

จ านวนเลื่อนยศฯ 
ช้ันปีท่ี ๕ หญิง 

ตรวจถูกต้อง 
       (ลงชื่อ) 

      ( ................................. ) 
 ต าแหน่ง ................................ 



๕ – ๑๑ 

อนุผนวก ๖ (แนวทางการขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดเป็นกรณีเร่งด่วน) 
 ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, การแต่งตั้งยศ และการเลื่อนยศฯ) 

แนวทางการขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดเป็นกรณีเร่งด่วน 
๑. ในกรณีมี นศท. (ชาย) ชั้นปีที่ ๓/๖๓ ต้องการส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (แบบ สด.๓) และสมุด

ประจ าตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบเป็นนักเรียนทหาร, บรรจุเข้ารับ
ราชการ, สมัครงานในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน และอ่ืน ๆ เป็นกรณเีร่งด่วน ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. 
ตรวจสอบหลักฐาน ของผู้ขอรับฯ เป็นกรณีเร่งด่วน เป็นรายบุคคล จนมีหลักฐานยืนยันวด้ดังนี้ 

 ก. นศท. ผู้ขอรับหลักฐานฯ เร่งด่วนนั้น มีความจ าเป็นอย่างแท้จริง ที่จะน าหลักฐานวปใช้เพ่ือการใด, 
แก่หน่วยใด และเมื่อวร โดยต้องมี ระเบียบการสมัครฯ / ข้อก าหนด ของหน่วยงานที่ก าหนดให้ นศท. น าหลักฐาน
วปยื่นฯ มาเป็นหลักฐานแสดง แก่ ศศท. หรือ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ด้วย 

 ข. นศท. ผู้ขอรับหลักฐานเร่งด่วนนั้น มีแนวโน้มว่าจะส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่  ๓ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เท่านั้น 

ค. นศท. ผู้ขอรับหลักฐานเร่งด่วนนั้น ต้องมอีายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นวป ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เท่านั้น 
๒. เมื่อ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. วด้ตรวจสอบ ตามข้อ ๑ จนครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดท าบัญชีฯ 

โดยมีข้อมูล รายชื่อ, ปี พ.ศ. เกิด และผลคะแนนสอบ (ภาคปกติ, ภาคปฏิบัติ และ ภาคทฤษฏี (ถ้ามี)) ของผู้ขอรับ
หลักฐานฯ เป็นกรณีเร่งด่วน ตามแบบ ใบแทรก ก (บัญชีรายชื่อ และปี พ.ศ. เกิด ของผู้ขอรับหลักฐานฯ เป็นกรณี
เร่งด่วน) ประกอบ อนุผนวก ๓ (แนวทางการปฏิบัติในการขอรับสิทธิขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็น
กรณีเร่งด่วน)  พร้อมกับ แนบหลักฐาน ส าเนาระเบียบการรับสมัครฯ / ข้อก าหนด ของหน่วยงานที่ให้ นศท. 
น าหลักฐานวปยื่น เป็นรายบุคคล ส่งให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ภายใน ธ.ค. ๖๓ เพ่ือประสานวปยัง ศศท. (ผ่าน 
ผปส.รร.รด.ศศท.) เพ่ือด าเนินการต่อวป 

๓. ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ส่งผลคะแนนฝึกภาคสนาม (โดยแยกเฉพาะของผู้ขอรับหลักฐานฯ เป็นกรณี
เร่งด่วนเท่านั้น) ให้กับ ศศท. (ผ่าน ผปส.รร.รด.ศศท.) เพ่ือด าเนินการประเมินผลการสอบโดยเร่งด่วนต่อวป พร้อม
กับให้ส่งส าเนาหนังสือส่งผลคะแนนฯ ดังที่กล่าวข้างต้นให้ นรด. (ผ่าน กศท.นรด.) ทราบอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้
จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันหลังจบการฝึกภาคสนาม ผู้ขอรับหลักฐานฯ เป็นกรณีเร่งด่วน หรืออย่าง
น้อยต้องวม่เกินสัปดาห์แรกของเดือน มี.ค. ๖๔ (กรณี ผู้ขอรับหลักฐานฯ เป็นกรณีเร่งด่วน ท าการฝึกภาคสนามใน
ผลัดสุดท้าย) 

๔. เมื่อ ผปส.รร.รด.ศศท. ประเมินผลการสอบให้กับ ผู้ขอรับหลักฐานฯ เป็นกรณีเร่งด่วน เรียบร้อยแล้ว
ให้ ศศท. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วส่งบัญชีรายชื่อ และผลการสอบที่รับรองผลฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ นรด. 
(ผ่าน กศท.นรด.) ภายใน มี.ค. ๖๔ เพ่ือน าเรียน ผบ.นรด. (ผ่าน รอง ผบ.นรด.) อนุมัติให้ออกหนังสือส าคัญ
ประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ (แบบ รด.๓) วด้ต่อวป และเม่ือ กศท.นรด. จัดท าหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ 
(แบบ รด.๓) เรียบร้อยแล้ว กศท.นรด. จะแจ้งให้ ศศท. หรือ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ทราบเพ่ือจัด จนท. มารับหนังสือ
ส าคัญฯ วปด าเนินการโดยด่วนต่อวป 



๕ – ๑๒ 
 
 ๕. เมื่อ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. วด้รับหนังสือส าคัญประจ าตัวแสดงวิทยฐานะ (แบบ รด.๓) ตาม 
ข้อ ๔ เรียบร้อยแล้ว ให้รวบรวมหลักฐาน น าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดฯ ตามที่ก าหนดในค าสั่ง ทบ.    
ที่ ๕๘๓/๒๕๔๗ เรื่อง การขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดนักศึกษาวิชาทหาร ลง ๑๒ พ.ย. ๔๗ เป็นกรณี
เร่งด่วนต่อวป โดยประสานผ่าน มทบ. เพ่ือแจ้งให้ส านักงานสัสดีจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ านวยความสะดวก 
และเร่งรัดในการน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดกรณีเร่งด่วนต่อวป ทั้งนี้เพ่ือให้ ผู้ขอรับหลักฐานฯ 
ดังกล่าววดร้ับหลักฐานส าเนาทะเบียนกองประจ าการ (แบบ สด.๓) และสมุดประจ าตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานตามท่ีแจ้งความประสงค์วว้ ต่อวป 
 

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

 

ใบแทรก  :      ก  บัญชีรายชื่อ ของผู้ขอรับหลักฐานฯ เป็นกรณีเร่งด่วน 



ใบแทรก  ก  (บัญชีรายชื่อของผู้ขอรับหลักฐาน เป็นกรณีเร่งด่วน) ประกอบอนุผนวก  ๖ (แนวทางการขอน าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลดเป็นกรณีเร่งด่วน)

หมายเลข หมายเลขประจ าตัว สถานศึกษา สาเหตุทีข่อ
ประจ าตัว นศท. ประชาชน วิชาทหาร ภาค ภาค ภาค ภาค เนื่องจาก

ปกติ ปฏิบัติ ทฤษฎี สนาม
ตวัอย่าง * * ** ** ** **

๑ นศท.สุรักษ์    จอกถม ๑๕๕๓๓๐xxxx ๓๑๐๐๕๐๑๒๓xxxx ๒๕xx รร.ทวีธาภิเศก ๒๘๐ ๑๘๐ บรรจุเข้ารับราชการ
๒ นศท.อ านาจ   ใจสาร ๑๕๕๕๘๐xxxx ๑๑๐๕๐๑๒๓๔xxxx ๒๕xx รร.ราชวินติ ๒๘๐ ๑๗๘ สอบเสมียนสัสดี

ตรวจถูกต้อง
       (ลงชื่อ)..................................................................
              (.................................................................)
 ต าแหน่ง ( รอง ผบ.รร.รด.ศศท., ผบ.ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.)

๕ - ๑๓

ผลสอบ

หน่วย......................................................................

ชื่อ-สกุลล าดับ พ.ศ.เกิด รวม
ผลการสอบ



รัฐ หรือ ระดับ จ ำนวน ต ำแหน่ง หน. ฝึกแบบ ระยะทำง สนับสนุน
เอกชน กำรศึกษำ นศท. สถำนศึกษำ ที่ กิโลเมตร กำรฝึก

     ทภ. ....
     มทบ. .....

รวมระดับ ......... จ ำนวน สถำนศึกษำ
รวมทัง้สิ้น สถำนศึกษำ

ตรวจถูกต้อง 

(ลงชื่อ)
           ( ……............................... )

 ๕ - ๑๔

อนุผนวก ๗  (บัญชีข้อมูลสถำนศึกษำวิชำทหำร) ประกอบ ผนวก ง (กำรขึ้นทะเบียนกองประจ ำกำร และน ำปลด, กำรแต่งต้ังยศ และกำรเล่ือนยศฯ)

                                                                         

ล ำดับ รำยกำร ทีต้ั่ง สถำนทีฝึ่ก

                                                                         ห้วง ................................. ปี ..............................
                                                                         หน่วย .............................. จังหวัด ......................

ต ำแหน่ง  ......................................
วัน เดือน ปี ..................................



๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘
ผกท.ชาย
ผกท.หญิง
รวมทั้งส้ิน

 ๕ - ๑๕

อนุผนวก ๘ (บัญชีสรุปท าเนียบ ผกท.พ., ผกท. และ ผช.ผกท.) ประกอบ ผนวก ง (การขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และน าปลด, การแต่งต้ังยศ และการเล่ือนยศฯ)

ล ำดับ
เลข

ประจ ำตัว
ประชำชน

ค ำ
น ำหน้ำ
นำม

ช่ือ นำมสกุล รุน่ที่
ค ำสั่ง ทบ. 
(เฉพำะ) ที่

สั่ง ณ วันที่ สังกัด หมำยเหตุ
ต ำแหน่ง
 ผกท.

 ห้วง ................................................ ปี ...........................................

นาย
นาย

สถำนศึกษำ

 หน่วย ............................................. จังหวัด .................................

นาย

ที่อยู่ เบอรโ์ทร

ตรวจถูกต้อง 

 (ลงชื่อ) ....................................... 
 ( ....................................... ) 

 ต ำแหน่ง ......................................... 
 วัน เดือน ปี......................................... 



ผนวก จ  การสารสนเทศสนับสนุนงาน 

 ทะเบียนพล นศท. 
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ผนวก จ (การสารสนเทศสนับสนุนงานทะเบียนพล นศท.) ประกอบ ค าสั่ง ทบ. ที่      /๒๕๖๓ ลง   มี.ค. ๖๓ 

๑. การรับสมัคร และรายงานตัว นศท. : ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ใช้โปรแกรมบันทึก
ผลการรับสมัครและรายงานตัว นศท. (Nst Application) สนับสนุนการปฏิบัติงานทุกหน่วย สรุปได้ดังนี้ 

ก. ห้วงก่อนการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. 
๑) ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.  ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการประมวลผล

การศึกษาของ นศท. ในโปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ให้ถูกต้อง 
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

๒) ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ.  บันทึกข้อมูลก าหนดห้วงวันการรับสมัครและ
รายงานตัว นศท. ในโปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. 

๓) ให้ ผกท. หรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร บันทึกข้อมูลการสมัคร นศท. ในโปรแกรม
ระบบงานทะเบียนพล นศท. (ส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร) โดยใช้ข้อมูลเริ่มต้นจากการค้นข้อมูลจากเลข
ประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ด้วยวิธีออนไลน์ไปยังฐานข้อมูลกลางของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงให้บันทึกข้อมูลการรายงานตัว นศท. ซึ่งได้จากการคัดกรองผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดย
อัตโนมัติ โดยให้พิมพ์รายช่ือผู้สมัครและรายงานตัว นศท. จากโปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. (ส่วน
งานสถานศึกษาวิชาทหาร) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ของ นรด. โดยตรงเท่านั้น 

ข. ห้วงระหว่างการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. : ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. 
ใช้โปรแกรมบันทึกผลการรับสมัครและรายงานตัว นศท. (Nst Application) บันทึกข้อมูลผลการรับสมัครและ
รายงานตัว นศท. รวมถึงตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขสถานะต่าง ๆ ของ นศท. ให้เรียบร้อย ครบถ้วน
สมบูรณ์ แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องแม่ข่ายของ นรด. เพ่ือบันทึกผลการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. 
ลงในโปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. จากนั้นให้หน่วยตรวจสอบความถูกต้องของผลที่ได้บันทึกลง     
ในโปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. ผ่านหน้าเว็บไซต์ ของ นรด.ให้ครบถ้วน 

ค. ห้วงหลังการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. : เพ่ือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยเด็ก เรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความ
ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ ในประเด็นการห้ามการฝึกอาวุธแก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี จึงให้ ศศท. และ 
ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ทุกหน่วย บันทึก ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูล นศท. ชาย/หญิง ทุกชั้นปีที่ผ่านการ    
รับสมัคร และรายงานตัว นศท.ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้ว ได้แก่ ชื่อ, สถานศึกษา, เพศ, วัน เดือน ปี เกิด, อายุ, 
ภูมิล าเนา และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้บันทึกลงในโปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. 
ทางเว็บไซต์ นรด. ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. ๖๓ 

๒. การฝึกวิชาทหาร 
ก. การด าเนินการฝึก : ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. ใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนพล 

นศท. ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ นรด. บันทึกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามวงรอบปฏิบัติงานจริง ได้แก่ การจัดพิมพ์
ประกาศมีสภาพฯ, การจัดสถานศึกษาเข้ารับการฝึก, การจัดกองร้อยฝึกและจัดผู้ใช้งานกองร้อยฝึก, การฝึก
ภาคสนาม, การบันทึกและประมวลผลการฝึก, การประกาศผลสอบ จนถึงขั้นการขึ้นทะเบียนกองประจ าการ
และน าปลดฯ และการแต่งตั้งยศ นศท. โดยให้พิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมฯ ผ่าน 
หน้าเว็บไซต์ของ นรด. โดยตรงเท่านั้น 
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ข. การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล นศท., การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารในระหว่างปีการศึกษา, 
งานด้านทะเบียนสถานศึกษาวิชาทหาร, งานด้านทะเบียนผู้ก ากับศึกษาวิชาทหาร : ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. 
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานด้านเอกสาร และให้ กศท.นรด. พิจารณาบันทึกข้อมูลใน
โปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ นรด. ตามผลการอนุมัติของ ผบ.นรด. 

๓. การรายงานผล ให้ ศศท. และ ศฝ./นฝ.นศท.มทบ. รายงานผลการประกาศมีสภาพเป็น นศท. 
โดยใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ นรด. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตาม      
อนุผนวก ๑ (แบบรายงานผลการประกาศมีสภาพเป็น นศท. โดยใช้โปรแกรมฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓) 
ประกอบ ผนวก จ (ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานทะเบียนพล นศท.) ส่งให้ กทส.นรด. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
เสร็จสิ้นการรับสมัครและรายงานตัวในแต่ละห้วง 

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

อนุผนวก  :   ๑  แบบรายงานผลการประกาศมีสภาพเป็น นศท. โดยใช้โปรแกรมฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เป็นคู่ฉบับ 

      พ.อ. 
 ( สมเจตน์   ทองปลี ) 

      ผอ.กทส.นรด. 



อนุผนวก ๑  (แบบรายงานผลการประกาศมีสภาพเป็น นศท. โดยใช้โปรแกรมฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓) ประกอบผนวก จ  (การสารสนเทศสนับสนุนงานทะเบียนพล นศท.)

ล าดับ สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม

ตรวจถูกต้อง
            (ลงชื่อ)

(............................................)
 ต าแหน่ง .............................................

นศท.ชั้นปีที ่๕

ผลการประกาศมีสภาพเป็น นศท. โดยใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนพล นศท. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓

นศท.ชั้นปีที ่๑ นศท.ชั้นปีที ่๒ นศท.ชั้นปีที ่๓ นศท.ชั้นปีที ่๔

หน่วย ............................................

๖ - ๓ 
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