(สำเนำ)

ระเบียบหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
ว่ำด้วย กำรปกครองบังคับบัญชำ กำรฝึกและกำรสอบนักศึกษำวิชำทหำร
พ.ศ.๒๕๖๑
--------------------------------อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มการฝึ กวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และกฎกระทรวง
ซึ่ งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้การปกครองบังคับบัญชา การฝึ กและการสอบนักศึกษา
วิชาทหาร บังเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่กาหนดไว้ จึงให้กาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครอง บังคับบัญชา
การฝึ กและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา
การฝึ กและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อ ๔ นิยามศัพท์
๔.๑ นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่ งกาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ ง
ตั้งแต่ช้ นั มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าขึ้นไป
๔.๒ นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง และอยูใ่ นระหว่างการฝึ กวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ใช้คาย่อว่า “นศท.”
๔.๓ ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ บุคคลที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือ
ปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้ ตอ้ งผ่านการฝึ กอบรมตามหลักสู ตร
ของกองทัพบก โดยแยกประเภทได้ดงั นี้.๔.๓.๑ ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ คือ ผูท้ ี่ดารงตาแหน่ งระดับสู งของ
สถานศึกษาวิชาทหาร ซึ่ งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง และการฝึ ก เช่น บุคคลในตาแหน่ งอธิการบดี,
คณบดี, ผูอ้ านวยการ, อาจารย์ใหญ่, ครู ใหญ่, เจ้าของหรื อผูจ้ ดั การสถานศึกษาวิชาทหาร หรื อผูท้ ี่ดารงตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการกองขึ้นไปในส่ วนราชการพลเรื อนที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กวิชาทหาร โดยได้รับการแต่งตั้งจาก
กองทัพบก ใช้คาย่อว่า “ผกท.พ.”
๔.๓.๒ ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผูท้ ี่ดารงตาแหน่ งต่าง ๆ ของสถานศึกษา
วิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคล ในข้อ ๔.๓.๑ เช่น อาจารย์, ครู , เจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อเจ้าหน้าที่
อานวยการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองบังคับบัญชา และการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร โดยได้รับการแต่งตั้ง
จากกองทัพบก ใช้คาย่อว่า “ผกท.”

-๒๔.๓.๓ ผูช้ ่วยผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผูท้ ี่ดารงตาแหน่ งต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาวิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลใน ข้อ ๔.๓.๒ โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก
ใช้คาย่อว่า “ผช.ผกท.”
๔.๔ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรี ยน, ศูนย์การเรี ยน, วิทยาลัย, สถาบัน, มหาวิทยาลัย,
หน่ วยงานการศึกษา หรื อหน่ วยงานอื่นของรัฐ หรื อเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่ หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา
๔.๕ สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับอนุ มตั ิจากกองทัพบก โดย
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้เปิ ดการฝึ กวิชาทหาร
๔.๖ การฝึ กวิชาทหาร หมายถึง การดาเนินการอันเกี่ยวกับการฝึ กศึกษาและกิจกรรมทหาร
รวมทั้งการดาเนินการทางธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้ได้กาลังพลสารองที่เหมาะสม
๔.๗ การฝึ ก หมายถึง การหัด การสอน การอบรมวิชาทหารทั้งใน และนอกห้องเรี ยน
๔.๘ การฝึ กภาคสนาม หมายถึง การฝึ ก การหัด โดยนานักศึกษาวิชาทหารที่จบการฝึ ก
ในภาคปกติแล้ว ออกไปดาเนินการฝึ กในภูมิประเทศ
๔.๙ ปี การศึกษา หมายถึง ห้วงระยะเวลาที่กาหนดการฝึ กวิชาทหารในแต่ละปี โดยเริ่ ม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนเมษายน ของปี ถัดไป
๔.๑๐ การสอบ หมายถึง การวัดความรู ้ทไี่ ด้รับการศึกษาตลอดปี การศึกษาของนักศึกษา
วิชาทหารแต่ละคน โดยถือเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อเลื่อนชั้นสู งขึ้นในปี ต่อไปและให้กระทาทุกชั้นปี เมื่อจบ
การฝึ กศึกษา
ตอนที่ ๑
การปกครองบังคับบัญชา นักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ ๕ ผูบ้ งั คับบัญชาของนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๑ ในระหว่างที่นกั ศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นสถานศึกษาวิชาทหาร ของสถานศึกษานั้น ๆ
ผูบ้ งั คับบัญชาของนักศึกษาวิชาทหาร มีตามลาดับ ดังนี้.๕.๑.๑ ผูช้ ่วยผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๑.๒ ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๑.๓ ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ
๕.๒ ในระหว่างเวลาที่นกั ศึกษาวิชาทหารรับการฝึ ก หรื อการชุมนุ มใด ๆ ในส่ วนกลาง
ที่ดาเนินการโดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรื อ หน่วยทหาร ผูบ้ งั คับบัญชา
ของนักศึกษาวิชาทหาร มีตามลาดับดังนี้.๕.๒.๑ ครู ฝึก (ทาหน้าที่ผบู ้ งั คับบัญชาโดยตรง)
๕.๒.๒ ผูบ้ งั คับหน่วยฝึ ก
๕.๒.๓ หัวหน้าแผนกการฝึ ก

-๓๕.๒.๔ ผูอ้ านวยการกองการฝึ ก โรงเรี ยนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๒.๕ ผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๒.๖ ผูบ้ ญั ชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๒.๗ ผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๕.๒.๘ ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
๕.๓ ในระหว่างเวลาที่นกั ศึกษาวิชาทหารรับการฝึ ก หรื อการชุมนุ มใด ๆ ในส่ วนภูมิภาค
ที่ดาเนินการโดย ศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
ผูบ้ งั คับบัญชาของนักศึกษาวิชาทหาร มีตามลาดับดังนี้.๕.๓.๑ ครู ฝึก (ทาหน้าที่ผบู ้ งั คับบัญชาโดยตรง)
๕.๓.๒ ผูบ้ งั คับหน่วยฝึ ก ศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
๕.๓.๓ ผูบ้ งั คับหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
๕.๓.๔ ผูบ้ งั คับศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
๕.๓.๕ ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบก
๕.๓.๖ แม่ทพั ภาค
๕.๓.๗ ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
๕.๔ ผูช้ ่วยในการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร
๕.๔.๑ ผูช้ ่วยในการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ในเวลาฝึ กหรื อ
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ, ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผูช้ ่วยผูก้ ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร
๕.๔.๒ การแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหาร เป็ นผูช้ ่วยเหลือในการปกครองบังคับบัญชา
ดาเนิ นการโดย ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กับสถานศึกษาวิชาทหารส่ วนกลาง และศูนย์การฝึ กนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก กับสถานศึกษาวิชาทหาร ส่ วนภูมิภาค
พิจารณาแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหารที่มีความประพฤติดี มีวนิ ยั ดี มีลกั ษณะผูน้ า เป็ นนักศึกษาวิชาทหารบังคับ
บัญชา ในตาแหน่งหัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมวด หัวหน้ากองร้อย เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือผูบ้ งั คับบัญชา ควบคุม
ระเบียบวินยั ในระหว่างนักศึกษาวิชาทหารด้วยกัน
๕.๔.๓ การเสนอแต่งตั้งตามข้อ ๕.๔.๒ ให้ดาเนินการหลังทาการฝึ กไปแล้วครบ
๑๖ ชัว่ โมง นับจากวันเปิ ดการฝึ ก โดยให้ปฏิบตั ิหน้าที่ ๑ ปี การศึกษา
ข้อ ๖ คะแนนความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหาร
๖.๑ ในรอบปี การศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร มีคะแนนความประพฤติคนละ ๑๐๐ คะแนน
๖.๒ เมื่อนักศึกษาวิชาทหารกระทาความผิด ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ี อานาจตัดคะแนน
ความประพฤติ ตัดคะแนนตามลักษณะความผิดดังนี้.๖.๒.๑ ความผิดสถานหนัก ตัดคะแนนความประพฤติต้ งั แต่ ๕๐ คะแนน ขึ้นไป
ตัวอย่างความผิดตาม ผนวก ก

-๔๖.๒.๒ ความผิดสถานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละตั้งแต่ ๒๑ คะแนน
ถึง ๔๙ คะแนน ตัวอย่างความผิดตาม ผนวก ข
๖.๒.๓ ความผิดสถานเบา คือ ความผิดที่ไม่เข้าลักษณะความผิดสถานหนัก
และสถานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน ตัวอย่างความผิดตาม ผนวก ค
๖.๒.๔ ความผิดอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในผนวก ก, ผนวก ข และ ผนวก ค
ให้คณะกรรมการ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน ตาม ผนวก ง เป็ นผูพ้ ิจารณา และขออนุ มตั ิผบู ้ ญั ชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๖.๓ ผูม้ ีอานาจและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหาร มีดงั นี้.๖.๓.๑ ผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรื อ แม่ทพั ภาค ตัดได้ ๑๐๐
คะแนน
๖.๓.๒ ผูบ้ ญั ชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนรักษาดินแดน
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ผูบ้ ญั ชาการมณฑลทหารบก ตัดได้ไม่เกิน ๖๐ คะแนน
๖.๓.๓ ผูอ้ านวยการกองการฝึ ก โรงเรี ยนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร,
ผูบ้ งั คับศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, ผูบ้ งั คับหน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
ตัดได้ไม่เกิน ๕๐ คะแนน
๖.๓.๔ หัวหน้าแผนกการฝึ ก กองการฝึ ก โรงเรี ยนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษา
วิชาทหาร ตัดได้ไม่เกิน ๔๐ คะแนน
๖.๓.๕ ผูบ้ งั คับหน่ วยฝึ ก แผนกการฝึ ก กองการฝึ ก โรงเรี ยนรักษาดินแดน
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ ผูบ้ งั คับหน่ วยฝึ ก ศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ตัดได้ไม่เกิน
๓๐ คะแนน
๖.๓.๖ ผูบ้ งั คับหน่วยทหาร ที่รับผิดชอบการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารให้ตดั ได้ไม่เกิน
๓๐ คะแนน
๖.๓.๗ ครู ฝึกตัดได้ไม่เกิน ๒๐ คะแนน
๖.๓.๘ ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ, ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผูช้ ่วย
ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร มีอานาจตัดคะแนนตามระเบียบของกองทัพบก ว่าด้วย ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร
พิเศษ, ผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผูช้ ่วยผูก้ ากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๓.๙ ในกรณี ที่นักศึกษาวิชาทหารจะถูกตัดคะแนนความประพฤติถึงเกณฑ์
หมดสิ ทธิในการสอบ หรื อพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร ให้อยูใ่ นดุลพินิจของผูบ้ ญั ชาการหน่ วยบัญชาการ
รักษาดินแดน เป็ นผูพ้ จิ ารณา
๖.๔ เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นใด เห็นสมควรตัดคะแนนเกินอานาจของตน ให้รายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนือกว่า ตามข้อ ๖.๓ ให้เป็ นผูต้ ดั คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๖.๒

-๕๖.๕ การตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้ง ให้ใช้หลักฐานการตัดคะแนนตาม ผนวก จ
๖.๕.๑ ส่ วนกลาง ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร รายงานผลการตัดคะแนน
ของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ต่อ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อบันทึกประวัตินักศึกษาวิชาทหาร
เฉพาะชั้นปี ที่ ๓ และชั้นปี ที่ ๕ หรื อบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน
กาหนด กับแจ้งการตัดคะแนนให้สถานศึกษาวิชาทหารนั้น ๆ ทราบด้วย
๖.๕.๒ ส่ วนภูมิภาค ให้ ศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
หน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก รายงานผลการตัดคะแนนของนักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี
ตามสายการบังคับบัญชาตามที่ มณฑลทหารบก กาหนด กับแจ้งผลการตัดคะแนนให้สถานศึกษาวิชาทหาร
นั้น ๆ ทราบ สาหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๓ และชั้นปี ที่ ๕ ต้องส่ งผลการตัดคะแนนถึงหน่ วยบัญชาการ
รักษาดินแดน ทราบด้วย
ข้อ ๗ การส่งเสริ มเกียรติคุณ
๗.๑ เพือ่ เป็ นการส่งเสริ มยกย่องเกียรติคุณของนักศึกษาวิชาทหารที่มีวนิ ยั ดี ความประพฤติดี
และบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน หรื อ กองทัพภาคพิจารณาผลงานหรื อตั้ง
คณะกรรมการขึ้น เพือ่ พิจารณาคุณความดีแล้วดาเนินการในทางที่เหมาะสม ดังนี้.๗.๑.๑ มอบเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ
๗.๑.๒ ประกาศเกียรติคุณ
๗.๑.๓ ให้รางวัลตอบแทน
๗.๒ นักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ ๕.๔.๒ ให้ตอบแทนโดยเพิ่มคะแนนสอบ
ประจาปี การศึกษา (คิดจากคะแนนภาคทฤษฎีและการปฏิบตั ิ) ดังนี้.๗.๒.๑ หัวหน้ากองร้อยเพิม่ ร้อยละ ๕
๗.๒.๒ หัวหน้าหมวด และสารวัตรนักศึกษาวิชาทหารเพิม่ ร้อยละ ๔
๗.๒.๓ หัวหน้าหมู่ เพิม่ ร้อยละ ๓
นักศึกษาวิชาทหารที่ได้คะแนนเพิม่ ตามข้อ ๗.๒ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ต่อเนื่ องกัน
ตลอดปี การศึกษา นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับการแต่งตั้ง
๗.๓ นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสู ตรนักศึกษา
วิชาทหารจราจร, นักศึกษาวิชาทหารบรรเทาสาธารณภัย หรื อ นักศึกษาวิชาทหารช่วยพยาบาล เป็ นต้น และได้ออก
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา หรื อนักศึกษาวิชาทหารที่ร่วมกิ จกรรมเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม
ซึ่งผูบ้ งั คับบัญชาเห็นสมควรให้เพิม่ คะแนนได้ร้อยละ ๓ (คิดจากคะแนนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ) ส่ วนกลาง
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็ นผูพ้ จิ ารณาออกคาสัง่ ส่วนภูมิภาค มณฑลทหารบก เป็ นผูพ้ จิ ารณาออกคาสัง่

-๖ตอนที่ ๒
การฝึ กและการสอบ
ข้อ ๘ ความมุ่งหมายของการฝึ ก มีความมุ่งหมายที่จะฝึ กให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณสมบัติ
ดังนี้.๘.๑ คุณลักษณะทัว่ ไป
๘.๑.๑ มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าสู ง มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง เป็ นผูม้ ีระเบียบวินัย
มีความแข็งแรงอดทนทั้งร่ างกายและจิตใจ เหนือกว่าเยาวชนทัว่ ไป
๘.๑.๒ มีความรู ้ทางทหาร โดยเฉพาะทักษะการปฏิบตั ิทางทหาร และแบบ
ธรรมเนียมทหารที่จาเป็ น
๘.๑.๓ เป็ นพลเมืองดีมีสานึ กความเสี ยสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
คือ สังคมและประเทศชาติ
๘.๑.๔ เป็ นผูม้ ีอุดมการณ์มนั่ คงต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
๘.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๘.๒.๑ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๑ และ ชั้นปี ที่ ๒ ให้มีความรู ้วิชาทหาร
เบื้องต้น เพือ่ ให้บงั เกิดระเบียบวินยั ลักษณะทหาร การเชื่อฟังและการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา โดยเคร่ งครัด
สามารถใช้อาวุธประจากาย และทาการยิงปื นอย่างได้ผล
๘.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๓ ให้มีความรู ้วิชาทหารทั้งทางเทคนิ ค
และยุทธวิธี ให้สามารถทาหน้าที่ในตาแหน่งผูบ้ งั คับหมู่ได้
๘.๒.๓ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๔ ให้มีความรู ้วชิ าทหารทั้งทางเทคนิ ค และ
ยุทธวิธี ให้สามารถทาหน้าที่ในตาแหน่งรองผูบ้ งั คับหมวดได้
๘.๒.๔ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๕ ให้มีความรู ้วชิ าทหารทั้งทางเทคนิ ค และ
ยุทธวิธี ให้สามารถทาหน้าที่ในตาแหน่งผูบ้ งั คับหมวดได้
ข้อ ๙ หน้าที่และความรับผิดชอบ
๙.๑ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีหน้าที่
๙.๑.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน และกากับดูแล การดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร เป็ นส่วนรวมในนามของกองทัพบก
๙.๑.๒ รับผิดชอบการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ในเขตมณฑลทหารบกที่ ๑๑
ซึ่งประกอบด้วย กรุ งเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี , สมุทรปราการ, และนครปฐม โดยมี ศูนย์การนักศึกษา
วิชาทหาร เป็ นหน่วยดาเนินการ

-๗๙.๒ กองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
ในเขตพื้นที่ (เว้นในเขตมณฑลทหารบกที่ ๑๑) โดยมี ศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่ วยฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกเป็ นหน่วยดาเนินการ รวมทั้งให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการฝึ ก
ข้อ ๑๐ หลักสูตรการฝึ ก ใช้หลักสูตรการฝึ กวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด โดยหน่ วย
รับผิดชอบสามารถกาหนดรายละเอียดเพิม่ เติมได้ แต่ตอ้ งไม่ขดั กับหลักสูตร
ข้อ ๑๑ การดาเนินการฝึ ก ให้จดั นักศึกษาวิชาทหารเป็ นกองร้อย โดยจัดการฝึ กเป็ น ๔ แบบ
ดังนี้.๑๑.๑ การฝึ กแบบที่ ๑ : สถานศึกษาวิชาทหารที่มีที่ต้ งั อยูใ่ นเขตอาเภอ หรื ออาเภอ
ใกล้เคียงกับที่ต้งั ศูนย์การฝึ ก/หน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร หรื อ หน่ วยทหารซึ่ งจัดตั้งเป็ นศูนย์ฝึกย่อย ให้จดั
นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึ ก ณ ที่ต้ งั หน่ วยฝึ กวิชาทหารนั้น ๆ สัปดาห์ละ ๑ ครั้งๆ ละ ๔ ชัว่ โมง จานวน
๒๐ สัปดาห์ จนจบหลักสู ตร โดยให้เฉลี่ ยยอดนักศึกวิชาทหารที่เข้ารับการฝึ กในแต่ล ะวันให้มี จานวน
ใกล้เคียงกัน เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมี โอกาสได้ฝึกใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ และเครื่ องช่วยฝึ ก ตลอดจน
สิ่งอานวยความสะดวกได้อย่างทัว่ ถึง
๑๑.๒ การฝึ กแบบที่ ๒ : สถานศึกษาวิชาทหาร ที่มีสถานที่ต้ งั ห่ างไกลจากศูนย์การฝึ ก/
หน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร หรื อ หน่วยทหารซึ่ งจัดตั้งเป็ นศูนย์ฝึกย่อย จนเป็ นอุปสรรคแก่นักศึกษาวิชาทหาร
ในการเดินทางมาเข้ารับการฝึ ก ณ ที่ต้ งั หน่ วยฝึ กวิชาทหารนั้น ๆ ให้หน่ วยฝึ กวิชาทหารนั้น ๆ จัดชุดครู ฝึก
เคลื่อนที่ไปทาการฝึ กสอน ในพื้นที่น้ นั ๆ สัปดาห์ละ ๕ วัน (จันทร์ - ศุกร์) วันละ ๔ ชัว่ โมง (เช้าหรื อบ่าย)
จานวน ๔ สัปดาห์ โดยจัดอุปกรณ์การเรี ยนการสอน และเครื่ องช่วยฝึ กให้เพียงพอเทียบเท่าการจัดการฝึ ก
ในหน่วยทหาร
๑๑.๓ การฝึ กแบบที่ ๓ : สาหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๔ และ ๕ เพื่อเป็ นการ
ส่งเสริ มการฝึ ก และมิให้มีผลกระทบต่อการศึกษาหรื อการทางาน ให้นกั ศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึ ก ณ ที่ต้ งั
หน่ วยฝึ กวิชาทหารนั้น ๆ หรื อจัดชุดครู ฝึกเคลื่อนที่ไปทาการฝึ กสอนในพื้นที่น้ นั ๆ ในห้วงปิ ดภาคเรี ยนหรื อ
ห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยเข้ารับการฝึ กติดต่อกันทุกวัน ๆ ละ ๘ ชัว่ โมง จานวน ๑๐ วัน ทั้งนี้ ไม่นับรวมเวลาการ
ปฐมนิเทศ, การสอบภาคปฏิบตั ิ และการสอบภาคทฤษฎี ที่ระบุไว้ในหลักสูตร
๑๑.๔ การฝึ กแบบที่ ๔ : สถานศึกษาวิชาทหาร ที่ตอ้ งการให้นักศึกษาวิชาทหาร
ได้เป็ นแกนนาของเยาวชนในสถานศึกษา โดยจัดนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึ ก ณ ที่ต้งั หน่ วยฝึ กวิชาทหาร
นั้น ๆ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๘ ชัว่ โมง จานวน ๑๐ สัปดาห์ ต่อเนื่ องกัน หรื อสัปดาห์เว้นสัปดาห์ สาหรับ
สัปดาห์ที่มิได้มีการฝึ ก ให้สถานศึกษาวิชาทหารดาเนิ นการตามโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน
สถานศึกษาร่ วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน โดยกาหนดให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีการแสดงออกถึงความมีวินัย
เช่ น จัดการฝึ กทบทวนโดยนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา หรื อ จัดกิ จกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ตามความเหมาะสม

-๘ข้อ ๑๒ แผนกาหนดการฝึ กหลัก ต้องแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารทุกแห่ งทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน เมื่อได้รับแผนกาหนดการฝึ กหลักแล้ว สถานศึกษาวิชาทหารต้องแจ้งให้นักศึกษาวิชาทหาร
ทราบล่วงหน้า และนานักศึกษาวิชาทหารมารับการฝึ กตามแผนกาหนดการฝึ กหลักหากไม่สามารถนานักศึกษา
วิชาทหารมารับการฝึ กตามกาหนดในวันใด ต้องแจ้งให้หน่ วยรับผิดชอบการฝึ กที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย ๓ วัน เพือ่ พิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป
ข้อ ๑๓ สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่เคยรับการฝึ กวิชาทหารมาก่อน ให้เริ่ มทาการฝึ ก ตั้งแต่ช้ นั ปี ที่ ๑
และในปี การศึกษาหนึ่ง นักศึกษาวิชาทหารจะรับการฝึ กได้เพียงชั้นปี เดียว
ข้อ ๑๔ การสอบ ให้ดาเนินการดังนี้.๑๔.๑ การสอบภาคปฏิบตั ิ
๑๔.๒ การสอบภาคทฤษฎี
๑๔.๓ การสอบแก้ตวั
ข้อ ๑๕ การสอบภาคปฏิบตั ิ ดาเนินการสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๑ ถึง ชั้นปี ที่ ๕ ดังนี้.๑๕.๑ ส่วนกลาง สอบโดยคณะกรรมการของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่ วยบัญชาการ
รักษาดินแดน
๑๕.๒ ส่วนภูมิภาค สอบโดยคณะกรรมการของ มณฑลทหารบก
ข้อ ๑๖ การสอบภาคทฤษฎี ให้ดาเนินการ ดังนี้.๑๖.๑ ส่วนกลาง
๑๖.๑.๑ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๑, ชั้นปี ที่ ๒ และ ชั้นปี ที่ ๔ สอบโดย
คณะกรรมการของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๑๖.๑.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๓ และ ชั้นปี ที่ ๕ สอบโดยคณะกรรมการ
ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๑๖.๒ ส่วนภูมิภาค
๑๖.๒.๑ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๑, ชั้นปี ที่ ๒ และ ชั้นปี ที่ ๔ สอบโดย
คณะกรรมการของ มณฑลทหารบก
๑๖.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๓ และ ชั้นปี ที่ ๕ สอบโดยคณะกรรมการ
ของ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยให้ มณฑลทหารบก จัดสถานที่สอบและจัดกรรมการคุมห้องสอบ
ร่ วมด้วย
ข้อ ๑๗ ผูม้ ีสิทธิเข้าสอบภาคปฏิบตั ิ และภาคทฤษฎี จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.๑๗.๑ มีเวลารับการฝึ กครบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึ กในหลักสู ตร ตามบัญชี
เรี ยกชื่อนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ ทบ.๓๔๙ – ๑๐๗)
๑๗.๒ มีคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป

-๙ข้อ ๑๘ การสอบแก้ตวั
๑๘.๑ นักศึกษาวิชาทหารจะมีสิทธิสอบแก้ตวั เมื่อได้ผา่ นการสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน)
แล้วได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของคะแนนผลการสอบภาคทฤษฎี หรื อตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑๘.๒ ผูท้ ี่ทาการสอบแก้ตวั ต้องมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนด หากกรณี สอบแก้ตวั
แล้วยังไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึ กภาคสนาม
ข้อ ๑๙ การลาและการขาดการฝึ กในภาคปกติ
๑๙.๑ นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับอนุ ญาตลาเนื่ องจากการเจ็บป่ วยหรื ออุ บตั ิเหตุสุดวิสัย
และการที่ตอ้ งขาดไป เพื่อทาชื่อเสี ยงให้กบั ประเทศชาติจะไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ และหากมีเวลา
รับการฝึ กน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึ กในหลักสูตรแต่มีคะแนนความประพฤติไม่ถึงเกณฑ์หมดสิ ทธิ
สอบภาคปฏิบตั ิและสอบภาคทฤษฎี ตามข้อ ๑๗ จะต้องเข้ารับการฝึ กชดเชยให้มีเวลารับการฝึ กไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึ กตามหลักสูตร
๑๙.๒ นักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึ กภาคปกติ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตให้ลา ตามข้อ
๑๙.๑ จะถูกตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้งที่ขาด ครั้งละ ๑๕ คะแนน (๔ ชัว่ โมง) จนถึงเกณฑ์หมดสิ ทธิ
สอบภาคปฏิบตั ิ ตามข้อ ๑๗.๒
๑๙.๓ การลาหรื อการขาดการฝึ กภาคปกติทุกครั้ง ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ต้องแจ้งให้ผปู ้ กครอง
นักศึกษาวิชาทหารทราบ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลาหรื อขาดการฝึ กฯ
๑๙.๔ กรณี มีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้ารับการฝึ กภาคปกติได้ เกินกว่า ๑๖ ชัว่ โมง
ขึ้นไป ให้สถานศึกษาวิชาทหารยืน่ เรื่ องพร้อมหลักฐานประกอบให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่ วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งก่อน แล้วจึงเสนอเรื่ องให้ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อขออนุ มตั ิฝึกชดเชยเป็ นราย ๆ ไป
ทั้งนี้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ข้อ ๒๐ การฝึ กภาคสนาม
๒๐.๑ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กภาคสนาม จะต้องมีคุณสมบัติดงั นี้.๒๐.๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗
๒๐.๑.๒ ผ่านการสอบภาคทฤษฎี
๒๐.๑.๓ มีค่าดัชนี ความหนาของร่ างกาย (Body Mass Index) ชาย ต้องน้อยกว่า
๓๕ กิโลกรัม / ตารางเมตร และ หญิง ต้องน้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม / ตารางเมตร และผ่านการทดสอบ
สมรรถภาพร่ างกายตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้-.
ลาดับ
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๒
๓

การทดสอบ
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๒๕ นาที
๘๐๐ เมตร

๒ นาที
๒ นาที
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-๑๐๒๐.๒ ส่วนกลาง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๑ ถึง ชั้นปี ที่ ๕ ดาเนิ นการฝึ กภาคสนาม
โดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๒๐.๓ ส่วนภูมิภาค
๒๐.๓.๑ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๑, ชั้นปี ที่ ๒ และชั้นปี ที่ ๓ ดาเนิ นการฝึ ก
ภาคสนามโดย มณฑลทหารบก
๒๐.๓.๒ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๔ และ ชั้นปี ที่ ๕ ดาเนิ นการฝึ กภาคสนาม
โดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ข้อ ๒๑ การจัดทาบัญชีรายชื่อ
๒๑.๑ ส่วนกลาง ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จัดทาบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบ และไม่มี
สิ ทธิสอบทุกชั้นปี ส่ ง หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน จานวน ๑ ชุด และสถานศึกษาวิชาทหารจานวน ๑ ชุด
การส่งบัญชีรายชื่อต้องส่งก่อนกาหนดการสอบไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน โดยเฉพาะผูไ้ ม่มีสิทธิสอบให้แจ้งเหตุผล
ประกอบด้วย
๒๑.๒ ส่วนภูมิภาค
๒๑.๒.๑ ให้มณฑลทหารบก จัดทาบัญชีรายชื่อ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๑,
ชั้นปี ที่ ๒ และ ชั้นปี ที่ ๔ ผูม้ ีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบ ส่ ง หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน จานวน ๑ ชุด
และสถานศึกษาวิชาทหารจานวน ๑ ชุด การส่งบัญชีรายชื่อต้องส่งก่อนกาหนดการสอบ ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน
๒๑.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๓ และ ชั้นปี ที่ ๕ ให้ มณฑลทหารบก
หรื อ จังหวัดทหารบก จัดทาบัญชีรายชื่อส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จานวน ๒ ชุด และ ส่งสถานศึกษา
วิชาทหาร จานวน ๑ ชุด การส่งบัญชีรายชื่อต้องส่งก่อนกาหนดการสอบไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ วัน
ข้อ ๒๒ การหมดสิทธิสอบ
๒๒.๑ ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๘
๒๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารไม่มาสอบตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด
ข้อ ๒๓ การเลื่อนชั้น นักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๑ ถึงชั้นปี ที่ ๕ จะต้องทาการสอบภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ และผ่านการฝึ กภาคสนามแล้ว ได้คะแนนรวมกันร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป และจะต้องมีคะแนนการสอบ
ภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงจะถือว่าสอบได้และได้เลื่อนชั้น
ข้อ ๒๔ ผูม้ ีสิทธิเรี ยนซ้ าชั้น นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิเรี ยนซ้ าชั้น ในกรณี ดงั ต่อไปนี้.๒๔.๑ มีเวลารับการฝึ กน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการฝึ กตามหลักสูตร
๒๔.๒ มีคะแนนความประพฤติต่ากว่า ๕๐ คะแนน
๒๔.๓ ไม่มาทาการสอบตามวัน เวลา และสถานที่กาหนด
๒๔.๔ ทุจริ ตในการสอบ
๒๔.๕ ทาการสอบแก้ตวั แล้วคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กาหนด

-๑๑๒๔.๖ ไม่สามารถไปฝึ กภาคสนามได้จะด้วยกรณี ใดๆ ก็ตาม หรื อฝึ กภาคสนาม
ไม่ครบตามที่กาหนด
๒๔.๗ ไม่อยูใ่ นกรณี พน้ สภาพนักศึกษาวิชาทหาร ตามระเบียบหน่ วยบัญชาการ
รักษาดินแดน กาหนด
ข้อ ๒๕ กรณี มีเหตุสุดวิสยั จนเป็ นเหตุให้ไม่สามารถไปฝึ กภาคสนามได้ตามข้อ ๒๔.๖ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของ ผูบ้ ญั ชาการหน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามหลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจน จึงจะได้รับ
การอนุโลมผ่อนผันให้เข้ารับการฝึ กภาคสนามในปี การศึกษาถัดไปได้ โดยดาเนินการขอผ่อนผันให้แล้วเสร็ จ
ภายในเดือนมีนาคม ของปี การศึกษาที่ไม่สามารถไปฝึ กภาคสนามได้ตามกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
๒๕.๑ ประสบอุบตั ิเหตุร้ายแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
๒๕.๒ ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติร้ายแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒๕.๓ มีอาการเจ็บป่ วยถึงขั้นรุ นแรง หรื อได้รับการผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉิ น หรื อไม่สามารถ
ใช้กาลังกายในการฝึ กได้ เพราะอาจเป็ นอันตรายถึงแก่ชีวติ
๒๕.๔ กรณี เหตุสุดวิสยั อื่น ๆ ที่จาเป็ นเร่ งด่วน
ข้อ ๒๖ การประกาศผลสอบ ให้ประกาศผลสอบเสร็จสิ้นก่อนการเปิ ดรับสมัครและรายงาน
ตัวในปี การศึกษาถัดไป ดังนี้.๒๖.๑ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๓
และ ชั้นปี ที่ ๕ เป็ นส่วนรวม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒๖.๒ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๑,
ชั้นปี ที่ ๒ และ ชั้นปี ที่ ๔ ส่วนกลาง
๒๖.๓ มณฑลทหารบก ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๑, ชั้นปี ที่ ๒
และ ชั้นปี ที่ ๔ ส่วนภูมิภาค
ข้อ ๒๗ การแจ้งผลการสอบ
๒๗.๑ ส่ วนกลาง ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร แจ้งผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปี ที่ ๑, ชั้นปี ที่ ๒ และ ชั้นปี ที่ ๔ ให้สถานศึกษาวิชาทหาร และ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทราบ
๒๗.๒ ส่ วนภูมิภาค มณฑลทหารบก แจ้งผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที่ ๑,
ชั้นปี ที่ ๒ และ ชั้นปี ที่ ๔ ให้สถานศึกษาวิชาทหาร และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทราบ
๒๗.๓ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แจ้งผลการสอบให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร,
มณฑลทหารบก ทราบ เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ ๓ และชั้นปี ที่ ๕ เพื่อแจ้งต่อสถานศึกษาวิชาทหาร
ทราบ

-๑๒ข้อ ๒๘ ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
หน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก รักษาการ ให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่

๑๙

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) พลโท วิโรจน์ วิจิตรโท
( วิโรจน์ วิจิตรโท )
ผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองการฝึ กและศึกษา

ร.อ.
พ.อ.
พ.อ.
พล.ต.
พล.ต.

ร่าง/ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

เม.ย.๖๑
เม.ย.๖๑
เม.ย.๖๑
เม.ย.๖๑
เม.ย.๖๑

ผนวก ก (เกณฑ์ การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานหนัก)
ประกอบระเบียบ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่ าด้ วย การปกครองบังคับบัญชา
การฝึ ก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
(ตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึน้ ไป)
--------------------------------------------๑. การปฏิบัติหน้ าที่
๑.๑ ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็ นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ หรื อเข้าเวรยาม หรื อปฏิบตั ิหน้าที่จน
เกิดผลเสียหาย
๑.๒ ขาดการรวมพลเพือ่ ความพรั่งพร้อมตามคาสัง่ จนเกิดผลเสี ยหาย
๒. การปกครองและความสามัคคี
๒.๑ เจตนาขัดคาสัง่ ต่อหน้านักศึกษาวิชาทหารคนอื่น ๆ
๒.๒ เจตนาก่อการวิวาทกับนักศึกษาวิชาทหารด้วยกัน จนเกิดผลเสี ยหายต่อส่วนรวม
๓. การปฏิบัติตน
๓.๑ รายงานเท็จ
๓.๒ เสพหรื อมีไว้ซ่ ึงยาเสพติดให้โทษ
๓.๓ เล่นการพนัน
๓.๔ ให้ร้าย ขู่วา่ จะทาร้าย ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ าการฝึ ก
๓.๕ ปลอมแปลงเอกสารหรื อลายมือชื่อ
๓.๖ ทุจริ ตอย่างร้ายแรง เช่น การเปลี่ยนตัวสอบหรื อเปลี่ยนตัวฝึ ก
๓.๗ ไม่รักษาความลับของทางราชการ
๓.๘ พกพาอาวุธหรื อครอบครองอาวุธ
๓.๙ เจตนาการทาผิดกฎหมายอาญาอื่น ๆ เช่น ลักทรัพย์ ฯลฯ
๓.๑๐ เจตนาทาลายสิ่งของทางราชการ
๓.๑๑ แสดงกิริยาวาจาโอหังต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ าการฝึ ก
๓.๑๒ กลัน่ แกล้งผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ าการฝึ ก
๓.๑๓ ประพฤติตนไม่เหมาะสมจนเกิดผลเสียหายต่อ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หรื อนักศึกษาวิชาทหาร เป็ นส่วนรวมอย่างร้ายแรง
๓.๑๔ ทาให้ของทางราชการสูญหาย
----------------------------------------------

ผนวก ข (เกณฑ์ การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานกลาง)
ประกอบระเบียบ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่ าด้ วย การปกครองบังคับบัญชา
การฝึ ก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
(ตั้งแต่ ๒๑ - ๔๙ คะแนน)
----------------------------------------------๑. การปฏิบัติหน้ าที่
๑.๑ ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็ นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ หรื อเข้าเวรยาม หรื อปฏิบตั ิหน้าที่
๑.๒ ขาดการรวมพลเพือ่ ความพรัง่ พร้อมตามคาสัง่
๒. การปกครองและความสามัคคี
๒.๑ ขัดคาสัง่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่
๒.๒ ก่อการวุน่ วายในขณะทาการฝึ ก
๒.๓ ไม่รักษาความสามัคคีภายในหมู่คณะ
๓. การปฏิบัติตน
๓.๑ กล่าวคาเท็จ
๓.๒ ทุจริ ตการสอบหรื อฝ่ าฝื นระเบียบการสอบ
๓.๓ ทาให้สิ่งของทางราชการเสียหาย
๓.๔ แสดงกิริยาวาจาไม่คารวะผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ าการฝึ ก
๓.๕ หลีกเลี่ยงการฝึ ก
๓.๖ แสดงความเห็นแก่ตวั ไม่เสียสละให้หมู่คณะ
๓.๗ เสพสุราหรื อของมึนเมา
๓.๘ ไม่เคารพธงชาติ
--------------------------------------------

ผนวก ค (เกณฑ์ การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานเบา)
ประกอบระเบียบ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่ าด้ วย การปกครองบังคับบัญชา
การฝึ ก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
(ไม่ เกิน ๒๐ คะแนน)
---------------------------------------------๑. การปฏิบัติหน้ าที่
๑.๑ คุยกันในเวลารักษาการณ์หรื อเข้าเวรยามหรื อปฏิบตั ิหน้าที่
๑.๒ หลีกเลี่ยงการรวมพล
๒. การปกครองและความสามัคคี
๒.๑ ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ คาชี้แจงโดยไม่เจตนา
๒.๒ ไม่ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
๓. การแต่ งกายและอนามัย
๓.๑ เล็บยาว เล็บไม่สะอาด ฟันไม่สะอาด
๓.๒ ผมยาว
๓.๓ มีหนวด เครา
๓.๔ เครื่ องหมายสกปรก
๓.๕ แต่งกายไม่เรี ยบร้อย
๔. ปฏิบัติตน
๔.๑ ไม่แสดงความเคารพผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูท้ าการฝึ กสอน
๔.๒ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
๔.๓ ไม่มาเข้ารับการฝึ กให้ทนั ตามกาหนดเวลา
๔.๔ ไม่มีระเบียบในการเดินขึ้น - ลงรถ
๔.๕ หลับในขณะทาการฝึ กศึกษา
๔.๖ คุยกันหรื อเล่นกันในขณะทาการฝึ ก หรื อเข้าแถวหรื อรวมพล
๔.๗ ไม่ยอมเข้าแถวหรื อเข้าแถวช้า เมื่อเรี ยกแถว
๔.๘ ปั สสาวะไม่ถูกที่
๔.๙ ไม่รักษามารยาทในการรับประทานอาหาร
๔.๑๐ สูบบุหรี่ ในระหว่างการฝึ กศึกษา
--------------------------------------------

ผนวก ง (คณะกรรมการ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน ที่มีอานาจพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติ ความผิดอื่นๆ) ประกอบระเบียบ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่ าด้ วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึ ก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑

๑. เสนำธิกำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
๒. รองเสนำธิกำร หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
๓. ผู้อำนวยกำรกองทะเบียนพลนักศึกษำวิชำทหำร
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
๔. นำยทหำรพระรัฐธรรมนูญ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
๕. ผู้อำนวยกำรกองกำรฝึกและศึกษำ
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน
๖. หัวหน้ำแผนก กองกำรฝึกและศึกษำ
หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/เลขำนุกำร
กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผนวก จ (บัญชีตัดคะแนนความประพฤติ) ประกอบระเบียบ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่ าด้ วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึ ก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
บัญชีตดั คะแนนความประพฤตินกั ศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี ที.่ ..................
หน่วย/กองร้อยที.่ .........วันที่..............เดือน............................พ.ศ...................
สังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร..................................................................จังหวัด.............................

ผนวก ฉ (บัญชีรายชื่ อนักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึ ก) ประกอบระเบียบ หน่ วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่ าด้ วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึ ก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑
บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึ กของสถานศึกษาวิชาทหาร
สถานศึกษาวิชาทหาร........................................................จังหวัด..................................
วันที่..............เดือน............................พ.ศ...................

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)……………………………………
(....................................................)
(ตาแหน่ง).....................................................

