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ระเบียบหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน 

ว่ำด้วย กำรปกครองบังคับบัญชำ กำรฝึกและกำรสอบนักศึกษำวิชำทหำร 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

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

 อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมการฝึกวชิาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในพระราชบญัญติัฉบบัน้ี เพื่อให้การปกครองบงัคบับญัชา การฝึกและการสอบนักศึกษา 
วชิาทหาร บงัเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่ก  าหนดไว ้จึงใหก้ าหนดระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี.- 
 ขอ้ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน วา่ดว้ย การปกครอง บงัคบับญัชา 
การฝึกและการสอบนกัศึกษาวชิาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑” 
 ขอ้ ๒ ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ว่าดว้ย การปกครองบงัคบับญัชา    
การฝึกและการสอบนกัศึกษาวชิาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕  
 ขอ้ ๔ นิยามศพัท ์
 ๔.๑ นักศึกษา หมายถึง บุคคลซ่ึงก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษาใดสถานศึกษาหน่ึง
ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 ๔.๒ นกัศึกษาวชิาทหาร หมายถึง บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามที่ก  าหนดไวใ้น
กฎกระทรวง และอยูใ่นระหวา่งการฝึกวชิาทหารตามหลกัสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ใชค้  ายอ่วา่ “นศท.” 
 ๔.๓ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร คือ บุคคลที่กองทพับกแต่งตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือ
ปกครองบงัคบับญัชานกัศึกษาวชิาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งน้ีตอ้งผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตร
ของกองทพับก โดยแยกประเภทไดด้งัน้ี.- 
 ๔.๓.๑ ผูก้  ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ คือ ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งระดับสูงของ
สถานศึกษาวิชาทหาร ซ่ึงมีหน้าที่เก่ียวขอ้งกบัการปกครอง และการฝึก เช่น บุคคลในต าแหน่งอธิการบดี, 
คณบดี, ผูอ้  านวยการ, อาจารยใ์หญ่, ครูใหญ่, เจา้ของหรือผูจ้ดัการสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการกองขึ้นไปในส่วนราชการพลเรือนที่เก่ียวขอ้งกบัการฝึกวิชาทหาร โดยไดรั้บการแต่งตั้งจาก 
กองทพับก ใชค้  ายอ่วา่ “ผกท.พ.” 
 ๔.๓.๒ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร คือ ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของสถานศึกษา
วิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคล ในขอ้ ๔.๓.๑ เช่น อาจารย,์ ครู, เจา้หน้าที่บริหาร หรือเจา้หน้าที่
อ  านวยการที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปกครองบงัคบับญัชา และการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร โดยไดรั้บการแต่งตั้ง
จากกองทพับก ใชค้  ายอ่วา่ “ผกท.” 
 



-๒- 
 ๔.๓.๓ ผูช่้วยผูก้  ากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาวิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลใน ขอ้ ๔.๓.๒ โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากกองทพับก   
ใชค้  ายอ่วา่ “ผช.ผกท.” 
 ๔.๔ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, ศูนยก์ารเรียน, วิทยาลยั, สถาบนั, มหาวิทยาลยั, 
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชน ที่มีอ  านาจหน้าที่ หรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษา 
 ๔.๕ สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ไดรั้บอนุมตัิจากกองทพับก โดย
หน่วยบญัชาการรักษาดินแดนใหเ้ปิดการฝึกวชิาทหาร 
 ๔.๖ การฝึกวชิาทหาร หมายถึง การด าเนินการอนัเก่ียวกบัการฝึกศึกษาและกิจกรรมทหาร 
รวมทั้งการด าเนินการทางธุรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพือ่ใหไ้ดก้  าลงัพลส ารองที่เหมาะสม 
 ๔.๗ การฝึก หมายถึง การหดั การสอน การอบรมวชิาทหารทั้งใน และนอกหอ้งเรียน 
 ๔.๘ การฝึกภาคสนาม หมายถึง การฝึก การหัด โดยน านักศึกษาวิชาทหารที่จบการฝึก
ในภาคปกติแลว้ ออกไปด าเนินการฝึกในภูมิประเทศ 
 ๔.๙ ปีการศึกษา หมายถึง หว้งระยะเวลาที่ก  าหนดการฝึกวิชาทหารในแต่ละปี  โดยเร่ิม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนเมษายน ของปีถดัไป 
 ๔.๑๐ การสอบ หมายถึง การวดัความรู้ทีไ่ดรั้บการศึกษาตลอดปีการศึกษาของนักศึกษา
วชิาทหารแต่ละคน โดยถือเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้เพื่อเล่ือนชั้นสูงขึ้นในปีต่อไปและให้กระท าทุกชั้นปี เม่ือจบ
การฝึกศึกษา 
 

ตอนที่ ๑ 
การปกครองบังคบับัญชา นักศึกษาวิชาทหาร 

 ขอ้ ๕ ผูบ้งัคบับญัชาของนกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๕.๑ ในระหวา่งที่นกัศึกษาวชิาทหารอยูใ่นสถานศึกษาวชิาทหาร ของสถานศึกษานั้น ๆ 
ผูบ้งัคบับญัชาของนกัศึกษาวชิาทหาร มีตามล าดบั ดงัน้ี.- 
 ๕.๑.๑ ผูช่้วยผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร 

๕.๑.๒ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร 
๕.๑.๓ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหารพเิศษ 

 ๕.๒ ในระหวา่งเวลาที่นกัศึกษาวชิาทหารรับการฝึก หรือการชุมนุมใด ๆ ในส่วนกลาง
ที่ด าเนินการโดย ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน หรือ หน่วยทหาร ผูบ้งัคบับญัชา
ของนกัศึกษาวชิาทหาร มีตามล าดบัดงัน้ี.- 
 ๕.๒.๑ ครูฝึก (ท าหนา้ที่ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง) 

๕.๒.๒ ผูบ้งัคบัหน่วยฝึก 
๕.๒.๓ หวัหนา้แผนกการฝึก 



-๓- 
 ๕.๒.๔ ผูอ้  านวยการกองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร  
 ๕.๒.๕ ผูบ้ญัชาการโรงเรียนรักษาดินแดน  ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๕.๒.๖ ผูบ้ญัชาการศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๕.๒.๗ ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ๕.๒.๘ ผูบ้ญัชาการทหารบก 
 ๕.๓ ในระหวา่งเวลาที่นกัศึกษาวิชาทหารรับการฝึก หรือการชุมนุมใด ๆ  ในส่วนภูมิภาค
ที่ด าเนินการโดย ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก 
ผูบ้งัคบับญัชาของนกัศึกษาวชิาทหาร มีตามล าดบัดงัน้ี.- 
 ๕.๓.๑ ครูฝึก (ท าหนา้ที่ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง) 
 ๕.๓.๒ ผูบ้งัคบัหน่วยฝึก ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก 

๕.๓.๓ ผูบ้งัคบัหน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก 
๕.๓.๔ ผูบ้งัคบัศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก 
๕.๓.๕ ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบก  
๕.๓.๖ แม่ทพัภาค 
๕.๓.๗ ผูบ้ญัชาการทหารบก 

 ๕.๔ ผูช่้วยในการปกครองบงัคบับญัชานกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๕.๔.๑ ผูช่้วยในการปกครองบงัคบับญัชานักศึกษาวิชาทหาร ในเวลาฝึกหรือ
ชุมนุมนกัศึกษาวชิาทหาร คือ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหารพเิศษ, ผูก้  ากบันักศึกษาวิชาทหาร และผูช่้วยผูก้  ากบั
นกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๕.๔.๒ การแต่งตั้งนกัศึกษาวชิาทหาร เป็นผูช่้วยเหลือในการปกครองบงัคบับญัชา 
ด าเนินการโดย ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร กบัสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง และศูนยก์ารฝึกนักศึกษา  
วชิาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก กบัสถานศึกษาวิชาทหาร ส่วนภูมิภาค 
พจิารณาแต่งตั้งนกัศึกษาวชิาทหารที่มีความประพฤติดี มีวนิยัดี มีลกัษณะผูน้ า เป็นนักศึกษาวิชาทหารบงัคบั
บญัชา ในต าแหน่งหวัหนา้หมู่ หวัหนา้หมวด หวัหนา้กองร้อย เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือผูบ้งัคบับญัชา ควบคุม
ระเบียบวนิยั ในระหวา่งนกัศึกษาวชิาทหารดว้ยกนั 
 ๕.๔.๓ การเสนอแต่งตั้งตามขอ้ ๕.๔.๒ ใหด้ าเนินการหลงัท าการฝึกไปแลว้ครบ 
๑๖ ชัว่โมง นบัจากวนัเปิดการฝึก โดยใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ ๑ ปีการศึกษา 
 ขอ้ ๖ คะแนนความประพฤติของนกัศึกษาวชิาทหาร 
 ๖.๑ ในรอบปีการศึกษา นกัศึกษาวชิาทหาร มีคะแนนความประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน 
 ๖.๒ เม่ือนักศึกษาวิชาทหารกระท าความผิด ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อ  านาจตดัคะแนน 
ความประพฤติ ตดัคะแนนตามลกัษณะความผดิดงัน้ี.- 
 ๖.๒.๑ ความผดิสถานหนกั ตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๕๐ คะแนน ขึ้นไป 
ตวัอยา่งความผดิตาม ผนวก ก 
 



-๔- 
 ๖.๒.๒ ความผดิสถานกลาง ตดัคะแนนความประพฤติไดค้ร้ังละตั้งแต่ ๒๑ คะแนน 
ถึง ๔๙ คะแนน ตวัอยา่งความผดิตาม ผนวก ข 
 ๖.๒.๓ ความผิดสถานเบา คือ ความผิดที่ไม่เขา้ลกัษณะความผิดสถานหนัก
และสถานกลาง ตดัคะแนนความประพฤติไดค้ร้ังละไม่เกิน ๒๐ คะแนน ตวัอยา่งความผดิตาม ผนวก ค 
 ๖.๒.๔ ความผดิอ่ืน ๆ ที่มิไดร้ะบุไวใ้นผนวก ก, ผนวก ข และ ผนวก ค 
ให้คณะกรรมการ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ตาม ผนวก ง เป็นผูพ้ิจารณา และขออนุมตัิผูบ้ญัชาการ
หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ๖.๓ ผูมี้อ  านาจและเกณฑก์ารตดัคะแนนความประพฤติของนกัศึกษาวชิาทหาร มีดงัน้ี.- 
 ๖.๓.๑ ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน หรือ แม่ทพัภาค ตดัได ้๑๐๐ 
คะแนน 
 ๖.๓.๒ ผูบ้ญัชาการศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร, ผูบ้ญัชาการโรงเรียนรักษาดินแดน 
ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร, ผูบ้ญัชาการมณฑลทหารบก ตดัไดไ้ม่เกิน ๖๐ คะแนน 
 ๖.๓.๓ ผูอ้  านวยการกองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร, 
ผูบ้งัคบัศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก, ผูบ้งัคบัหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
ตดัไดไ้ม่เกิน ๕๐ คะแนน 
 ๖.๓.๔ หวัหนา้แผนกการฝึก กองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยก์ารนักศึกษา
วชิาทหาร ตดัไดไ้ม่เกิน ๔๐ คะแนน 
 ๖.๓.๕ ผูบ้งัคบัหน่วยฝึก แผนกการฝึก กองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน 
ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร และ ผูบ้งัคบัหน่วยฝึก ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ตดัไดไ้ม่เกิน 
๓๐ คะแนน 
 ๖.๓.๖ ผูบ้งัคบัหน่วยทหาร ที่รับผดิชอบการฝึกนกัศึกษาวชิาทหารใหต้ดัไดไ้ม่เกิน 
๓๐ คะแนน 
 ๖.๓.๗ ครูฝึกตดัไดไ้ม่เกิน ๒๐ คะแนน 
 ๖.๓.๘ ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหารพเิศษ, ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร และผูช่้วย
ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร มีอ านาจตดัคะแนนตามระเบียบของกองทพับก วา่ดว้ย ผูก้  ากบันกัศึกษาวิชาทหาร
พเิศษ, ผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร และ ผูช่้วยผูก้  ากบันกัศึกษาวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๖.๓.๙ ในกรณีที่นักศึกษาวิชาทหารจะถูกตดัคะแนนความประพฤติถึงเกณฑ์
หมดสิทธิในการสอบ หรือพน้สภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้อยูใ่นดุลพินิจของผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการ
รักษาดินแดน เป็นผูพ้จิารณา 
 ๖.๔ เม่ือผูบ้งัคบับญัชาชั้นใด เห็นสมควรตดัคะแนนเกินอ านาจของตน ให้รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือกวา่ ตามขอ้ ๖.๓ ใหเ้ป็นผูต้ดัคะแนนตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นขอ้ ๖.๒ 
 
 
 



-๕- 
 ๖.๕ การตดัคะแนนความประพฤติทุกคร้ัง ใหใ้ชห้ลกัฐานการตดัคะแนนตาม ผนวก จ 
  ๖.๕.๑ ส่วนกลาง ให้ ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร รายงานผลการตดัคะแนน
ของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ต่อ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน เพื่อบนัทึกประวตัินักศึกษาวิชาทหาร
เฉพาะชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ หรือบนัทึกขอ้มูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน
ก าหนด กบัแจง้การตดัคะแนนใหส้ถานศึกษาวชิาทหารนั้น ๆ ทราบดว้ย 
 ๖.๕.๒ ส่วนภูมิภาค ให้ ศูนยก์ารฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก รายงานผลการตดัคะแนนของนักศึกษาวิชาทหาร  ทุกชั้นปี   
ตามสายการบงัคบับญัชาตามที่ มณฑลทหารบก ก าหนด กบัแจง้ผลการตดัคะแนนให้สถานศึกษาวิชาทหาร
นั้น ๆ ทราบ ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ ตอ้งส่งผลการตดัคะแนนถึงหน่วยบญัชาการ
รักษาดินแดน ทราบดว้ย 
 ขอ้ ๗ การส่งเสริมเกียรติคุณ 
 ๗.๑ เพือ่เป็นการส่งเสริมยกยอ่งเกียรติคุณของนกัศึกษาวชิาทหารที่มีวนิยัดี ความประพฤติดี 
และบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน หรือ กองทพัภาคพิจารณาผลงานหรือตั้ง
คณะกรรมการขึ้น เพือ่พจิารณาคุณความดีแลว้ด าเนินการในทางที่เหมาะสม ดงัน้ี.- 

๗.๑.๑ มอบเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ 
๗.๑.๒ ประกาศเกียรติคุณ 
๗.๑.๓ ใหร้างวลัตอบแทน 

 ๗.๒ นกัศึกษาวชิาทหารที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามขอ้ ๕.๔.๒ ใหต้อบแทนโดยเพิ่มคะแนนสอบ
ประจ าปีการศึกษา (คิดจากคะแนนภาคทฤษฎีและการปฏิบตัิ) ดงัน้ี.- 

๗.๒.๑ หวัหนา้กองร้อยเพิม่ร้อยละ ๕ 
๗.๒.๒ หวัหนา้หมวด และสารวตัรนกัศึกษาวชิาทหารเพิม่ร้อยละ ๔ 
๗.๒.๓ หวัหนา้หมู่ เพิม่ร้อยละ ๓ 

 นกัศึกษาวชิาทหารที่ไดค้ะแนนเพิม่ตามขอ้ ๗.๒ ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ต่อเน่ืองกนั
ตลอดปีการศึกษา นบัตั้งแต่วนัที่ไดรั้บการแต่งตั้ง 
 ๗.๓ นกัศึกษาวชิาทหารที่เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรพิเศษ เช่น หลกัสูตรนักศึกษา
วชิาทหารจราจร, นกัศึกษาวชิาทหารบรรเทาสาธารณภยั หรือ นกัศึกษาวิชาทหารช่วยพยาบาล เป็นตน้ และไดอ้อก
ปฏิบติัหน้าที่ตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา หรือนักศึกษาวิชาทหารที่ร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม     
ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาเห็นสมควรใหเ้พิม่คะแนนไดร้้อยละ ๓ (คิดจากคะแนนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ) ส่วนกลาง 
หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน เป็นผูพ้จิารณาออกค าสัง่ ส่วนภูมิภาค มณฑลทหารบก เป็นผูพ้จิารณาออกค าสัง่ 
 
 
 
 
 



-๖- 
ตอนที่ ๒ 

การฝึกและการสอบ 
 ขอ้ ๘ ความมุ่งหมายของการฝึก มีความมุ่งหมายที่จะฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณสมบติั 
ดงัน้ี.- 
 ๘.๑ คุณลกัษณะทัว่ไป 
 ๘.๑.๑ มีลกัษณะความเป็นผูน้ าสูง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นผูมี้ระเบียบวินัย 
มีความแขง็แรงอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ เหนือกวา่เยาวชนทัว่ไป 
 ๘.๑.๒ มีความรู้ทางทหาร โดยเฉพาะทกัษะการปฏิบตัิทางทหาร และแบบ
ธรรมเนียมทหารที่จ  าเป็น 
 ๘.๑.๓ เป็นพลเมืองดีมีส านึกความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
คือ สงัคมและประเทศชาติ 
 ๘.๑.๔ เป็นผูมี้อุดมการณ์มัน่คงต่อสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
 ๘.๒ คุณลกัษณะเฉพาะ 
 ๘.๒.๑ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ให้มีความรู้วิชาทหาร
เบื้องตน้ เพือ่ใหบ้งัเกิดระเบียบวนิยั ลกัษณะทหาร การเช่ือฟังและการปฏิบติัตามค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชา โดยเคร่งครัด 
สามารถใชอ้าวธุประจ ากาย และท าการยงิปืนอยา่งไดผ้ล 
 ๘.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิค  
และยทุธวธีิ ใหส้ามารถท าหนา้ที่ในต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ได ้
 ๘.๒.๓ นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๔ ใหมี้ความรู้วชิาทหารทั้งทางเทคนิค และ
ยทุธวธีิ ใหส้ามารถท าหนา้ที่ในต าแหน่งรองผูบ้งัคบัหมวดได ้
 ๘.๒.๔ นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๕ ใหมี้ความรู้วชิาทหารทั้งทางเทคนิค และ
ยทุธวธีิ ใหส้ามารถท าหนา้ที่ในต าแหน่งผูบ้งัคบัหมวดได ้
 ขอ้ ๙ หนา้ที่และความรับผดิชอบ 
 ๙.๑ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน มีหนา้ที่ 
 ๙.๑.๑ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากบัดูแล การด าเนินการ
เก่ียวกบัการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร เป็นส่วนรวมในนามของกองทพับก 
 ๙.๑.๒ รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในเขตมณฑลทหารบกที่ ๑๑    
ซ่ึงประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ,  และนครปฐม โดยมี ศูนยก์ารนักศึกษา
วชิาทหาร เป็นหน่วยด าเนินการ 
 
 
 



-๗- 
 ๙.๒ กองทพัภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร   
ในเขตพื้นที่ (เวน้ในเขตมณฑลทหารบกที่ ๑๑) โดยมี ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึก
นกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบกเป็นหน่วยด าเนินการ รวมทั้งใหห้น่วยทหารในพื้นที่สนบัสนุนการฝึก 
 ขอ้ ๑๐ หลกัสูตรการฝึก ใชห้ลกัสูตรการฝึกวชิาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด โดยหน่วย
รับผดิชอบสามารถก าหนดรายละเอียดเพิม่เติมได ้แต่ตอ้งไม่ขดักบัหลกัสูตร 
 ขอ้ ๑๑ การด าเนินการฝึก ใหจ้ดันักศึกษาวิชาทหารเป็นกองร้อย โดยจดัการฝึกเป็น ๔ แบบ 
ดงัน้ี.- 
 ๑๑.๑ การฝึกแบบที่ ๑ : สถานศึกษาวิชาทหารที่มีที่ต ั้งอยูใ่นเขตอ าเภอ หรืออ าเภอ
ใกลเ้คียงกบัที่ตั้ง ศูนยก์ารฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือ หน่วยทหารซ่ึงจดัตั้งเป็นศูนยฝึ์กยอ่ย ให้จดั
นกัศึกษาวชิาทหารเขา้รับการฝึก ณ ที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ สัปดาห์ละ ๑ คร้ังๆ ละ ๔ ชัว่โมง จ านวน 
๒๐ สัปดาห์ จนจบหลักสูตร โดยให้เฉล่ียยอดนักศึกวิชาทหารที่เขา้รับการฝึกในแต่ละวนัให้มีจ  านวน
ใกลเ้คียงกนั เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีโอกาสได้ฝึกใชอ้าวุธยทุโธปกรณ์  และเคร่ืองช่วยฝึก ตลอดจน      
ส่ิงอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 ๑๑.๒ การฝึกแบบที ่๒ : สถานศึกษาวชิาทหาร ที่มีสถานที่ตั้งห่างไกลจากศูนยก์ารฝึก/
หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร หรือ หน่วยทหารซ่ึงจดัตั้งเป็นศูนยฝึ์กยอ่ย จนเป็นอุปสรรคแก่นักศึกษาวิชาทหาร
ในการเดินทางมาเขา้รับการฝึก ณ ที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ ให้หน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ จดัชุดครูฝึก
เคล่ือนที่ไปท าการฝึกสอน ในพื้นที่นั้น ๆ สัปดาห์ละ ๕ วนั (จนัทร์ - ศุกร์) วนัละ ๔ ชัว่โมง (เชา้หรือบ่าย) 
จ านวน ๔ สัปดาห์ โดยจดัอุปกรณ์การเรียนการสอน และเคร่ืองช่วยฝึกให้เพียงพอเทียบเท่าการจดัการฝึก   
ในหน่วยทหาร 
 ๑๑.๓ การฝึกแบบที่ ๓ : ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการฝึก และมิใหมี้ผลกระทบต่อการศึกษาหรือการท างาน ใหน้กัศึกษาวชิาทหารเขา้รับการฝึก ณ ที่ตั้ง
หน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ หรือจดัชุดครูฝึกเคล่ือนที่ไปท าการฝึกสอนในพื้นที่นั้น ๆ ในห้วงปิดภาคเรียนหรือ
หว้งเวลาที่เหมาะสม โดยเขา้รับการฝึกติดต่อกนัทุกวนั ๆ ละ ๘ ชัว่โมง จ านวน ๑๐ วนั ทั้งน้ี ไม่นับรวมเวลาการ
ปฐมนิเทศ, การสอบภาคปฏิบตัิ และการสอบภาคทฤษฎี ที่ระบุไวใ้นหลกัสูตร 
 ๑๑.๔ การฝึกแบบที่ ๔ : สถานศึกษาวิชาทหาร ที่ตอ้งการให้นักศึกษาวิชาทหาร       
ไดเ้ป็นแกนน าของเยาวชนในสถานศึกษา โดยจดันกัศึกษาวชิาทหารเขา้รับการฝึก ณ ที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหาร
นั้น ๆ สัปดาห์ละ ๑ คร้ัง ๆ ละ ๘ ชัว่โมง จ านวน ๑๐ สัปดาห์ ต่อเน่ืองกนั หรือสัปดาห์เวน้สัปดาห์ ส าหรับ
สปัดาห์ที่มิไดมี้การฝึก ใหส้ถานศึกษาวิชาทหารด าเนินการตามโครงการศูนยฝึ์กนักศึกษาวิชาทหารแข็งขนั  
สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกนั โดยก าหนดให้นักศึกษาวิชาทหารไดมี้การแสดงออกถึงความมีวินัย 
เช่น จดัการฝึกทบทวนโดยนักศึกษาวิชาทหารบงัคบับญัชา  หรือจดักิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์      
ตามความเหมาะสม 
 
 
 



-๘- 
 ขอ้ ๑๒ แผนก าหนดการฝึกหลกั ตอ้งแจง้ให้สถานศึกษาวิชาทหารทุกแห่งทราบล่วงหน้า   
ไม่นอ้ยกวา่ ๗ วนั เม่ือไดรั้บแผนก าหนดการฝึกหลกัแลว้ สถานศึกษาวิชาทหารตอ้งแจง้ให้นักศึกษาวิชาทหาร
ทราบล่วงหนา้ และน านกัศึกษาวชิาทหารมารับการฝึกตามแผนก าหนดการฝึกหลกัหากไม่สามารถน านักศึกษา
วชิาทหารมารับการฝึกตามก าหนดในวนัใด ตอ้งแจง้ให้หน่วยรับผิดชอบการฝึกที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้า 
อยา่งนอ้ย ๓ วนั เพือ่พจิารณาหาทางแกไ้ขต่อไป 
 ขอ้ ๑๓ ส าหรับผูท้ี่ยงัไม่เคยรับการฝึกวิชาทหารมาก่อน ให้เร่ิมท าการฝึก ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ 
และในปีการศึกษาหน่ึง นกัศึกษาวชิาทหารจะรับการฝึกไดเ้พยีงชั้นปีเดียว 
 ขอ้ ๑๔ การสอบ ใหด้ าเนินการดงัน้ี.- 
 ๑๔.๑ การสอบภาคปฏิบตัิ 

๑๔.๒ การสอบภาคทฤษฎี 
๑๔.๓ การสอบแกต้วั 

 ขอ้ ๑๕ การสอบภาคปฏิบตั ิด าเนินการสอบนกัศึกษาวชิาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕ ดงัน้ี.- 
 ๑๕.๑ ส่วนกลาง สอบโดยคณะกรรมการของ ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบญัชาการ
รักษาดินแดน 
 ๑๕.๒ ส่วนภูมิภาค สอบโดยคณะกรรมการของ มณฑลทหารบก  
 ขอ้ ๑๖ การสอบภาคทฤษฎี ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี.- 
 ๑๖.๑ ส่วนกลาง 
 ๑๖.๑.๑ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ สอบโดย
คณะกรรมการของ ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ๑๖.๑.๒ นกัศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๕ สอบโดยคณะกรรมการ
ของ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ๑๖.๒ ส่วนภูมิภาค 
 ๑๖.๒.๑ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ สอบโดย
คณะกรรมการของ มณฑลทหารบก  
 ๑๖.๒.๒ นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๕ สอบโดยคณะกรรมการ
ของ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน โดยให้ มณฑลทหารบก จดัสถานที่สอบและจดักรรมการคุมห้องสอบ
ร่วมดว้ย 
  ขอ้ ๑๗ ผูมี้สิทธิเขา้สอบภาคปฏิบตัิ และภาคทฤษฎี จะตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงัน้ี.- 
 ๑๗.๑ มีเวลารับการฝึกครบไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกในหลกัสูตร ตามบญัชี
เรียกช่ือนกัศึกษาวชิาทหาร (แบบ ทบ.๓๔๙ – ๑๐๗) 
 ๑๗.๒ มีคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป 
 
 
 



-๙- 
 ขอ้ ๑๘ การสอบแกต้วั 
 ๑๘.๑ นกัศึกษาวชิาทหารจะมีสิทธิสอบแกต้วั เม่ือไดผ้า่นการสอบภาคทฤษฎี (สอบขอ้เขียน) 
แลว้ไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของคะแนนผลการสอบภาคทฤษฎี หรือตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 
 ๑๘.๒ ผูท้ี่ท  าการสอบแกต้วั ตอ้งมีผลคะแนนตามเกณฑท์ี่ก  าหนด หากกรณีสอบแกต้วั 
แลว้ยงัไม่ผา่นเกณฑท์ี่ก  าหนดจะไม่มีสิทธิเขา้รับการฝึกภาคสนาม 
 ขอ้ ๑๙ การลาและการขาดการฝึกในภาคปกติ 
 ๑๙.๑ นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับอนุญาตลาเน่ืองจากการเจ็บป่วยหรืออุบตัิเหตุสุดวิสัย 
และการที่ตอ้งขาดไป เพื่อท าช่ือเสียงให้กบัประเทศชาติจะไม่ถูกตดัคะแนนความประพฤติ และหากมีเวลา 
รับการฝึกนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกในหลกัสูตรแต่มีคะแนนความประพฤติไม่ถึงเกณฑห์มดสิทธิ
สอบภาคปฏิบตัิและสอบภาคทฤษฎี ตามขอ้ ๑๗ จะตอ้งเขา้รับการฝึกชดเชยให้มีเวลารับการฝึกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกตามหลกัสูตร 
 ๑๙.๒ นักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึกภาคปกติ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตให้ลา ตามขอ้ 
๑๙.๑ จะถูกตดัคะแนนความประพฤติทุกคร้ังที่ขาด คร้ังละ ๑๕ คะแนน (๔ ชัว่โมง) จนถึงเกณฑห์มดสิทธิ
สอบภาคปฏิบตัิ ตามขอ้ ๑๗.๒ 
 ๑๙.๓ การลาหรือการขาดการฝึกภาคปกติทุกคร้ัง ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร, ศูนยก์ารฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ตอ้งแจง้ให้ผูป้กครอง
นกัศึกษาวชิาทหารทราบ ตั้งแต่คร้ังแรกที่ลาหรือขาดการฝึกฯ 
 ๑๙.๔ กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเขา้รับการฝึกภาคปกติได ้ เกินกว่า ๑๖ ชัว่โมง   
ขึ้นไป ใหส้ถานศึกษาวชิาทหารยืน่เร่ืองพร้อมหลกัฐานประกอบให้ ศูนยก์ารนกัศึกษาวิชาทหาร, ศูนยก์ารฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก พิจารณาตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงก่อน แลว้จึงเสนอเร่ืองให้ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน เพื่อขออนุมตัิฝึกชดเชยเป็นราย ๆ ไป 
ทั้งน้ี อยูใ่นดุลยพนิิจของผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ขอ้ ๒๐ การฝึกภาคสนาม 
 ๒๐.๑ ผูเ้ขา้รับการฝึกภาคสนาม จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี.- 
 ๒๐.๑.๑ มีคุณสมบตัิตามขอ้ ๑๗ 
 ๒๐.๑.๒ ผา่นการสอบภาคทฤษฎี 
 ๒๐.๑.๓ มีค่าดชันีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ชาย ตอ้งน้อยกว่า 
๓๕ กิโลกรัม / ตารางเมตร และ หญิง ตอ้งน้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม / ตารางเมตร และผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑท์ี่ก  าหนด ดงัน้ี-. 

ล าดบั การทดสอบ ชาย หญิง 
จ านวน /ระยะ เวลา จ านวน /ระยะ เวลา 

๑ ดนัพ้ืน ๒๒ คร้ัง ๒ นาที ๑๕ นาที ๒ นาที 
๒ ลุก- นัง่ ๓๔ นาที ๒ นาที ๒๕ นาที ๒ นาที 
๓ ว่ิง ๘๐๐ เมตร ๔ นาที ๘๐๐ เมตร ๔ นาที ๔๕ วินาที 



-๑๐- 
 ๒๐.๒ ส่วนกลาง นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕ ด าเนินการฝึกภาคสนาม
โดย หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ๒๐.๓ ส่วนภูมิภาค 
 ๒๐.๓.๑ นกัศึกษาวชิาทหาร ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ด าเนินการฝึก
ภาคสนามโดย มณฑลทหารบก  
 ๒๐.๓.๒ นกัศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕ ด าเนินการฝึกภาคสนาม
โดย หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 ขอ้ ๒๑ การจดัท าบญัชีรายช่ือ 
 ๒๑.๑ ส่วนกลาง ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร จดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิสอบ และไม่มี
สิทธิสอบทุกชั้นปีส่ง หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน จ านวน ๑ ชุด และสถานศึกษาวิชาทหารจ านวน ๑ ชุด 
การส่งบญัชีรายช่ือตอ้งส่งก่อนก าหนดการสอบไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั โดยเฉพาะผูไ้ม่มีสิทธิสอบให้แจง้เหตุผล
ประกอบดว้ย 
 ๒๑.๒ ส่วนภูมิภาค  
 ๒๑.๒.๑ ให้มณฑลทหารบก จดัท าบญัชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, 
ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ผูมี้สิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบ ส่ง หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน จ านวน ๑ ชุด 
และสถานศึกษาวชิาทหารจ านวน ๑ ชุด การส่งบญัชีรายช่ือตอ้งส่งก่อนก าหนดการสอบ ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ วนั 
 ๒๑.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๕ ให้ มณฑลทหารบก 
หรือ จงัหวดัทหารบก จดัท าบญัชีรายช่ือส่ง หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน จ านวน ๒ ชุด และ ส่งสถานศึกษา
วชิาทหาร จ านวน ๑ ชุด การส่งบญัชีรายช่ือตอ้งส่งก่อนก าหนดการสอบไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ วนั 
 ขอ้ ๒๒ การหมดสิทธิสอบ 
 ๒๒.๑ ขาดคุณสมบตัิ ตามขอ้ ๑๘ 
 ๒๒.๒ นกัศึกษาวชิาทหารไม่มาสอบตามวนั เวลา และสถานที่ก  าหนด 
 ขอ้ ๒๓ การเล่ือนชั้น นกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ จะตอ้งท าการสอบภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบตัิ และผา่นการฝึกภาคสนามแลว้ ไดค้ะแนนรวมกนัร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป และจะตอ้งมีคะแนนการสอบ
ภาคทฤษฎี (ขอ้เขียน) ตามเกณฑท์ี่ก  าหนด จึงจะถือวา่สอบไดแ้ละไดเ้ล่ือนชั้น  
 ขอ้ ๒๔ ผูมี้สิทธิเรียนซ ้ าชั้น นกัศึกษาวชิาทหารมีสิทธิเรียนซ ้ าชั้น ในกรณีดงัต่อไปน้ี.- 
 ๒๔.๑ มีเวลารับการฝึกนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึกตามหลกัสูตร 
 ๒๔.๒ มีคะแนนความประพฤติต ่ากวา่ ๕๐ คะแนน 
 ๒๔.๓ ไม่มาท าการสอบตามวนั เวลา และสถานที่ก  าหนด 
 ๒๔.๔ ทุจริตในการสอบ 
 ๒๔.๕ ท าการสอบแกต้วัแลว้คะแนนไม่ถึงเกณฑท์ี่ก  าหนด 
 
 
 



-๑๑- 
 ๒๔.๖ ไม่สามารถไปฝึกภาคสนามไดจ้ะดว้ยกรณีใดๆ ก็ตาม หรือฝึกภาคสนาม   
ไม่ครบตามที่ก  าหนด 
 ๒๔.๗ ไม่อยูใ่นกรณีพน้สภาพนักศึกษาวิชาทหาร ตามระเบียบหน่วยบญัชาการ
รักษาดินแดน ก าหนด 
 ขอ้ ๒๕ กรณีมีเหตุสุดวสิยัจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถไปฝึกภาคสนามไดต้ามขอ้ ๒๔.๖ ให้อยู่
ในดุลยพนิิจของ ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ตามหลกัฐานที่ปรากฏอยา่งชดัเจน จึงจะไดรั้บ
การอนุโลมผอ่นผนัใหเ้ขา้รับการฝึกภาคสนามในปีการศึกษาถดัไปได ้โดยด าเนินการขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม ของปีการศึกษาที่ไม่สามารถไปฝึกภาคสนามไดต้ามกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ๒๕.๑ ประสบอุบตัิเหตุร้ายแรงจนไดรั้บบาดเจบ็สาหสั 
 ๒๕.๒ ประสบภยัพบิติัทางธรรมชาติร้ายแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๒๕.๓ มีอาการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรง หรือไดรั้บการผ่าตดัใหญ่ฉุกเฉิน หรือไม่สามารถ
ใชก้ าลงักายในการฝึกได ้เพราะอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติ 
 ๒๕.๔ กรณีเหตุสุดวสิยัอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็นเร่งด่วน 
 ขอ้ ๒๖ การประกาศผลสอบ ใหป้ระกาศผลสอบเสร็จส้ินก่อนการเปิดรับสมคัรและรายงาน
ตวัในปีการศึกษาถดัไป ดงัน้ี.- 
 ๒๖.๑ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ 
และ ชั้นปีที่ ๕ เป็นส่วนรวม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 ๒๖.๒ ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, 
ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ส่วนกลาง 
 ๒๖.๓ มณฑลทหารบก ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒   
และ ชั้นปีที่ ๔ ส่วนภูมิภาค 
 ขอ้ ๒๗ การแจง้ผลการสอบ 
 ๒๗.๑ ส่วนกลาง ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร แจง้ผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร  
ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ใหส้ถานศึกษาวชิาทหาร และ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ทราบ 
 ๒๗.๒ ส่วนภูมิภาค มณฑลทหารบก แจง้ผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, 
ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ใหส้ถานศึกษาวชิาทหาร และหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ทราบ 
 ๒๗.๓ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน แจง้ผลการสอบให้ ศูนยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร, 
มณฑลทหารบก ทราบ เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ เพื่อแจง้ต่อสถานศึกษาวิชาทหาร
ทราบ 
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 ขอ้ ๒๘ ให ้ศูนยก์ารนกัศึกษาวชิาทหาร, ศูนยก์ารฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก 
หน่วยฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร มณฑลทหารบก รักษาการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ีในส่วนที่เก่ียวขอ้ง 
 

ประกาศ    ณ    วนัที่      ๑๙      เมษายน    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                                                              
                              (ลงช่ือ) พลโท  วโิรจน์  วจิิตรโท   
                                                                                               ( วโิรจน์  วจิิตรโท ) 

        ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
 

กองการฝึกและศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ร.อ.    ร่าง/ตรวจ เม.ย.๖๑ 
พ.อ.                      ตรวจ               เม.ย.๖๑ 
พ.อ.                      ตรวจ               เม.ย.๖๑ 

พล.ต.                      ตรวจ               เม.ย.๖๑ 

พล.ต.                      ตรวจ               เม.ย.๖๑ 
 
 



ผนวก ก (เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานหนัก) 
ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา 

การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ต้ังแต่ ๕๐ คะแนนขึน้ไป) 

--------------------------------------------- 
 ๑. การปฏิบัติหน้าที ่
 ๑.๑ ละทิ้งหนา้ที่ในขณะเป็นเจา้หนา้ที่รักษาการณ์ หรือเขา้เวรยาม หรือปฏิบตัิหนา้ที่จน
เกิดผลเสียหาย 
 ๑.๒ ขาดการรวมพลเพือ่ความพร่ังพร้อมตามค าสัง่จนเกิดผลเสียหาย 
 ๒. การปกครองและความสามัคค ี
๒.๑ เจตนาขดัค  าสัง่ต่อหนา้นกัศึกษาวชิาทหารคนอ่ืน ๆ 
๒.๒ เจตนาก่อการววิาทกบันกัศึกษาวชิาทหารดว้ยกนั จนเกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม 
 ๓. การปฏิบัติตน 

๓.๑ รายงานเทจ็ 
 ๓.๒ เสพหรือมีไวซ่ึ้งยาเสพติดให้โทษ 

๓.๓ เล่นการพนนั 
๓.๔ ใหร้้าย ขู่วา่จะท าร้าย ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้  าการฝึก 
๓.๕ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือช่ือ 
๓.๖ ทุจริตอยา่งร้ายแรง เช่น การเปล่ียนตวัสอบหรือเปล่ียนตวัฝึก 
๓.๗ ไม่รักษาความลบัของทางราชการ 
๓.๘ พกพาอาวธุหรือครอบครองอาวธุ 
๓.๙ เจตนาการท าผดิกฎหมายอาญาอ่ืน ๆ เช่น ลกัทรัพย ์ฯลฯ 
๓.๑๐ เจตนาท าลายส่ิงของทางราชการ 
๓.๑๑ แสดงกิริยาวาจาโอหงัต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้  าการฝึก 
๓.๑๒ กลัน่แกลง้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้  าการฝึก 

 ๓.๑๓ ประพฤติตนไม่เหมาะสมจนเกิดผลเสียหายต่อ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
หรือนกัศึกษาวชิาทหาร เป็นส่วนรวมอยา่งร้ายแรง 

๓.๑๔ ท าใหข้องทางราชการสูญหาย 
---------------------------------------------- 

 
 
 
 
 



ผนวก ข (เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานกลาง) 
ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา 

การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ต้ังแต่ ๒๑ - ๔๙ คะแนน) 

----------------------------------------------- 
 ๑. การปฏิบัติหน้าที ่
 ๑.๑ ละทิ้งหนา้ที่ในขณะเป็นเจา้หนา้ที่รักษาการณ์ หรือเขา้เวรยาม หรือปฏิบตัิหนา้ที่ 
 ๑.๒ ขาดการรวมพลเพือ่ความพร่ังพร้อมตามค าสัง่ 
 ๒. การปกครองและความสามัคค ี
 ๒.๑ ขดัค าสัง่หรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ 
 ๒.๒ ก่อการวุน่วายในขณะท าการฝึก 
 ๒.๓ ไม่รักษาความสามคัคีภายในหมู่คณะ 
 ๓. การปฏิบัติตน 
 ๓.๑ กล่าวค าเทจ็ 
 ๓.๒ ทุจริตการสอบหรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบ 
 ๓.๓ ท าใหส่ิ้งของทางราชการเสียหาย 
 ๓.๔ แสดงกิริยาวาจาไม่คารวะผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้  าการฝึก 
 ๓.๕ หลีกเล่ียงการฝึก 
 ๓.๖ แสดงความเห็นแก่ตวัไม่เสียสละใหห้มู่คณะ 
 ๓.๗ เสพสุราหรือของมึนเมา 
 ๓.๘ ไม่เคารพธงชาติ 

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



ผนวก ค (เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานเบา) 
ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา 

การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ไม่เกิน ๒๐ คะแนน) 

---------------------------------------------- 
 ๑. การปฏิบัติหน้าที ่
 ๑.๑ คุยกนัในเวลารักษาการณ์หรือเขา้เวรยามหรือปฏิบติัหนา้ที่ 
 ๑.๒ หลีกเล่ียงการรวมพล 
 ๒. การปกครองและความสามัคค ี
 ๒.๑ ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ ค าช้ีแจงโดยไม่เจตนา 
 ๒.๒ ไม่ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบและแบบธรรมเนียม 
 ๓. การแต่งกายและอนามัย 
 ๓.๑ เล็บยาว เล็บไม่สะอาด ฟันไม่สะอาด 
 ๓.๒ ผมยาว 
 ๓.๓ มีหนวด เครา 
 ๓.๔ เคร่ืองหมายสกปรก 
 ๓.๕ แต่งกายไม่เรียบร้อย 
 ๔. ปฏิบัติตน 
 ๔.๑ ไม่แสดงความเคารพผูบ้งัคบับญัชา หรือผูท้  าการฝึกสอน 
 ๔.๒ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 
 ๔.๓ ไม่มาเขา้รับการฝึกใหท้นัตามก าหนดเวลา 
 ๔.๔ ไม่มีระเบียบในการเดินขึ้น - ลงรถ 
 ๔.๕ หลบัในขณะท าการฝึกศึกษา 
 ๔.๖ คุยกนัหรือเล่นกนัในขณะท าการฝึก หรือเขา้แถวหรือรวมพล 
 ๔.๗ ไม่ยอมเขา้แถวหรือเขา้แถวชา้ เม่ือเรียกแถว 
 ๔.๘ ปัสสาวะไม่ถูกที ่
 ๔.๙ ไม่รักษามารยาทในการรับประทานอาหาร 
 ๔.๑๐ สูบบุหร่ีในระหวา่งการฝึกศึกษา 

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



ผนวก ง (คณะกรรมการ หน่วยบัญชาการรักษาดนิแดน ที่มีอ านาจพิจารณาตัดคะแนน 
ความประพฤติ ความผิดอ่ืนๆ) ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 
      

 
 ๑. เสนำธิกำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน   ประธำน 
 ๒. รองเสนำธิกำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน                               รองประธำน 
 ๓. ผู้อ ำนวยกำรกองทะเบียนพลนักศึกษำวิชำทหำร   
               หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน                                           กรรมกำร  
 ๔. นำยทหำรพระรัฐธรรมนูญ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน   กรรมกำร 
 ๕. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรฝึกและศึกษำ    
               หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน                                           กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 ๖. หัวหน้ำแผนก กองกำรฝึกและศึกษำ    
                หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน                                          กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก จ (บัญชีตัดคะแนนความประพฤติ) ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
บญัชีตดัคะแนนความประพฤตินกัศึกษาวชิาทหาร ชั้นปีที.่.................. 

หน่วย/กองร้อยที.่.........วนัที่..............เดือน............................พ.ศ................... 
สงักดัสถานศึกษาวชิาทหาร..................................................................จงัหวดั............................. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ฉ (บัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึก) ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดนิแดน 
ว่าด้วย การปกครองบังคบับัญชา การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
บญัชีรายช่ือนกัศึกษาวชิาทหารที่ขาดการฝึกของสถานศึกษาวชิาทหาร 

สถานศึกษาวชิาทหาร........................................................จงัหวดั.................................. 
วนัที่..............เดือน............................พ.ศ................... 

 

 
 
  ตรวจถูกตอ้ง 
 (ลงช่ือ)…………………………………… 
   (....................................................) 
 (ต าแหน่ง)..................................................... 
 


