( สําเนา )

ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ.๒๕๕๕
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และ
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและ
การสอบนักศึกษาวิชาทหาร บังเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่กําหนดไว้ จึงให้กําหนดระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย
การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบหรือคําสั่งอื่นใด ที่ขัดกับ
ระเบียบนี้
ข้อ ๔ นิยามศัพท์
๔.๑ นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษา
หนึ่งตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๔.๒ นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด
ไว้ในกฎกระทรวง และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ใช้
คําย่อว่า “นศท.”
๔.๓ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ บุคคลที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่
ช่ว ยเหลือ ปกครองบัง คับ บัญ ชานัก ศึก ษาวิช าทหารของสถานศึก ษาวิช าทหาร ทั้ง นี้ต้อ งผ่า นการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก โดยแยกประเภทได้ดังนี้.๔.๓.๑ ผู ้กํ า กับ นัก ศึก ษาวิช าทหารพิเ ศษ คือ ผู ้ที ่ดํ า รงตํ า แหน่ง
ระดับสูงของสถานศึกษาวิชาทหาร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง และการฝึก เช่น บุคคลใน
ตําแหน่งอธิการบดี, คณบดี, ผู้อํานวยการ, อาจารย์ใหญ่, ครูใหญ่, เจ้าของหรือผู้จัดการสถานศึกษา
วิชาทหาร หรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองขึ้นไปในส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
วิชาทหาร โดยได้รับการแต่งตั้งจาก กองทัพบก ใช้คําย่อว่า “ผกท.พ.”
๔.๓.๒ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาวิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคล ในข้อ ๔.๓.๑ เช่น อาจารย์, ครู, เจ้าหน้าที่
บริหาร หรือเจ้าหน้าที่อํานวยการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองบังคับบัญชา และการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร โดยได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพบก ใช้คําย่อว่า “ผกท.”

-๒๔.๓.๓ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผู้ที่ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ
ของสถานศึกษาวิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลใน ข้อ ๔.๓.๒ โดยได้รบั การแต่งตั้งจาก
กองทัพบก ใช้คําย่อว่า “ผช.ผกท.”
๔.๔ สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, ศูนย์การเรียน, วิทยาลัย, สถาบัน
มหาวิทยาลัย, หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน ที่มีอํานาจหน้าที่ หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
๔.๕ สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร
๔.๖ การฝึกวิชาทหาร หมายถึง การดําเนินการอันเกี่ยวกับการฝึกศึกษา
และกิจกรรมทหาร รวมทั้งการดําเนินการทางธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้กําลังพลสํารองที่
เหมาะสม
๔.๗ การฝึก หมายถึง การหัด การสอน การอบรมวิชาทหารทั้งใน และนอก
ห้องเรียน
๔.๘ การฝึกภาคสนาม หมายถึง การฝึก การหัด โดยนักศึกษาวิชาทหารที่
จบการฝึกในภาคปกติแล้ว ออกไปดําเนินการฝึกในภูมิประเทศ
๔.๙ ปีการศึกษา หมายถึง ห้วงระยะเวลาที่กําหนดการฝึกวิชาทหารใน
แต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง เดือนพฤษภาคม ของปีถัดไป
๔.๑๐ การสอบ หมายถึง การวัดความรู้ที่ได้รับการศึกษาตลอดปีการศึกษา
ของนักศึกษาวิชาทหารแต่ละคน โดยถือเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เพื่อเลื่อนชั้นสูงขึ้นในปีต่อไปและให้กระทํา
ทุกชั้นปี เมื่อจบการฝึกศึกษา
ตอนที่ ๑
การปกครองบังคับบัญชา นักศึกษาวิชาทหาร
ข้อ ๕ ผู้บังคับบัญชาของนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๑ ในระหว่า งที่นั กศึ ก ษาวิ ช าทหารอยู่ในสถานศึก ษาวิ ช าทหาร ของ
สถานศึกษานัน้ ๆ ผู้บังคับบัญชาของนักศึกษาวิชาทหาร มีตามลําดับ ดังนี้.๕.๑.๑ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๑.๒ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๑.๓ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ
๕.๒ ในระหว่างเวลาที่นักศึกษาวิชาทหารรับการฝึก หรือการชุมนุมใด ๆ ใน
ส่วนกลางที่ดาํ เนินการโดย ศูนย์การกําลังสํารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ หน่วยทหาร
ผู้บังคับบัญชาของนักศึกษาวิชาทหาร มีตามลําดับดังนี้.๕.๒.๑ ครูฝึก (ทําหน้าที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง)
๕.๒.๒ ผู้บังคับหน่วยฝึก
๕.๒.๓ หัวหน้าแผนกการฝึก
๕.๒.๔ ผู้อํานวยการกองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกําลังสํารอง
๕.๒.๕ ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง

-๓๕.๒.๖ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๕.๒.๗ ผู้บัญชาการทหารบก
๕.๓ ในระหว่างเวลาที่นักศึกษาวิชาทหารรับการฝึก หรือการชุมนุมใด ๆ ใน
ส่วนภูมิภาคที่ดําเนินการโดย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ ๑๕ หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ผู้บังคับบัญชาของนักศึกษา
วิชาทหาร มีตามลําดับดังนี้.๕.๓.๑ ครูฝึก (ทําหน้าที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรง)
๕.๓.๒ ผู้บังคับหน่วยฝึก
๕.๓.๓ ผู้บังคับศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๓.๔ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก หรือ ผูบ้ ังคับการจังหวัดทหารบก
๕.๓.๕ แม่ทัพภาค
๕.๓.๖ ผู้บัญชาการทหารบก
๕.๔ ผู้ช่วยในการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร
๕.๔.๑ ผู้ช่วยในการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ในเวลาฝึก
หรือชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ, ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และ
ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๔.๒ การแต่งตั้งนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ช่วยเหลือในการปกครองบังคับบัญชา ดําเนินการโดย ศูนย์การกําลังสํารอง กับสถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง และศูนย์การฝึก
นัก ศึก ษาวิช าทหาร มณฑลทหารบก, หน่ว ยฝึก นัก ศึก ษาวิช าทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และ
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก กับสถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค พิจารณาแต่งตั้ง
นักศึกษาวิชาทหารที่มีความประพฤติดี มีวินัยดี มีลักษณะผู้นํา เป็นนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ใน
ตําแหน่งหัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมวด หัวหน้ากองร้อย เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ควบคุม
ระเบียบวินัย ในระหว่างนักศึกษาวิชาทหารด้วยกัน
๕.๔.๓ การเสนอแต่งตั้งตามข้อ ๕.๔.๒ ให้ดําเนินการทันที หลังทําการ
ฝึกไปแล้วครบ ๑๖ ชั่วโมง นับจากวันเปิดการฝึก โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปีการศึกษา
ข้อ ๖ คะแนนความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหาร
๖.๑ ในรอบปีการศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร มีคะแนนความประพฤติคนละ
๑๐๐ คะแนน
๖.๒ เมื่อนักศึกษาวิชาทหารกระทํ าความผิด ผู้บังคับบัญ ชาผู้มีอํานาจตัด
คะแนนความประพฤติ ตัดคะแนนตามลักษณะความผิดดังนี้.๖.๒.๑ ความผิดสถานหนักตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๕๐ คะแนน
ขึ้นไป ตัวอย่างความผิดตาม ผนวก ก
๖.๒.๒ ความผิดสถานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละตั้งแต่
๒๑ คะแนน ถึง ๔๙ คะแนน ตัวอย่างความผิดตาม ผนวก ข
๖.๒.๓ ความผิดสถานเบา คือ ความผิดที่ไม่เข้าลักษณะความผิดสถาน
หนักและสถานกลาง ตัดคะแนนความประพฤติได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐ คะแนน ตัวอย่างความผิดตาม
ผนวก ค
๖.๓.๔ ความผิดอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในผนวก ก, ผนวก ข และผนวก ค
ให้คณะกรรมการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้พิจารณา

-๔๖.๓ ผู้มีอํานาจและเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาวิชา
ทหาร มีดังนี้.๖.๓.๑ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ แม่ทัพภาค ตัดได้
๑๐๐ คะแนน
๖.๓.๒ ผู้บัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
หรือ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก ตัดได้ไม่เกิน ๖๐ คะแนน
๖.๓.๓ ผู้อํานวยการกองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกําลังสํารอง,
ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ตัดได้ไม่เกิน ๕๐ คะแนน
๖.๓.๔ หั ว หน้ า แผนกการฝึ ก กองการฝึ ก โรงเรี ย นรั ก ษาดิ น แดน
ศูนย์การกําลังสํารอง ตัดได้ไม่เกิน ๔๐ คะแนน
๖.๓.๕ ผู้บังคับหน่วยฝึก แผนกการฝึก กองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน
ศูนย์การกําลังสํารอง และ ผู้บังคับหน่วยฝึก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ตัดได้ไม่เกิน ๓๐
คะแนน
๖.๓.๖ ผู้บังคับหน่วยทหาร ที่รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
ตัดได้ไม่เกิน ๓๐ คะแนน
๖.๓.๗ ครูฝึกตัดได้ไม่เกิน ๒๐ คะแนน
๖.๓.๘ ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ, ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
และ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร มีอํานาจตัดคะแนนตามระเบียบของกองทัพบก ว่าด้วย ผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ, ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๓.๙ ในกรณีที่นักศึกษาวิชาทหารจะถูกตัดคะแนนความประพฤติถึง
เกณฑ์หมดสิทธิในการสอบ หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บัญชาการ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้พิจารณา
๖.๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นใด เห็นสมควรตัดคะแนนเกินอํานาจของตน ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือกว่า ตามข้อ ๖.๓ ให้เป็นผู้ตัดคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๖.๒
๖.๕ การตัดคะแนนความประพฤติทุกครั้ง ให้ใช้หลักฐานการตัดคะแนนตาม
ผนวก ง
๖.๕.๑ ส่วนกลาง ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง รายงานผลตัดคะแนนของ
นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี ต่อ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อบันทึกประวัตินักศึกษาวิชาทหาร
เฉพาะชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ หรือบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กําหนด กับแจ้งการตัดคะแนนให้สถานศึกษาวิชาทหารนั้น ๆ ทราบด้วย
๖.๕.๒ ส่วนภูมิภาค ให้ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก
รายงานผลการตัดคะแนนของนักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี ตามสายการบังคับบัญชาตามที่ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก กําหนด กับแจ้งผลการตัดคะแนนให้สถานศึกษาวิชาทหารนั้น ๆ ทราบ
สําหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕ ต้องส่งผลการตัดคะแนนถึง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ทราบด้วย

-๕ข้อ ๗ การส่งเสริมเกียรติคุณ
๗.๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่องเกียรติคุณของนักศึกษาวิชาทหาร ที่มีวินัยดี
ความประพฤติดี และบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ กองทัพภาค
พิจารณาผลงานหรือตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณาคุณความดีแล้วดําเนินการในทางที่เหมาะสม
ดังนี้.๗.๑.๑ มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
๗.๑.๒ ประกาศเกียรติคุณ
๗.๑.๓ ให้รางวัลตอบแทน
๗.๒ นักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๕.๔.๒ ให้ตอบแทนโดยเพิ่ม
คะแนนสอบประจําปีการศึกษา (คิดจากคะแนนภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ) ดังนี้.๗.๒.๑ หัวหน้ากองร้อยเพิ่มร้อยละ ๕
๗.๒.๒ หัวหน้าหมวด และสารวัตรนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มร้อยละ ๔
๗.๒.๓ หัวหน้าหมู่ เพิ่มร้อยละ ๓
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารที่ ไ ด้ ค ะแนนเพิ่ ม ตามข้ อ ๗.๒ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ต่อเนื่องกันตลอดปีการศึกษา นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
๗.๓ นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ เช่น หลักสูตร
นักศึกษาวิชาทหารจราจร, นักศึกษาวิชาทหารบรรเทาสาธารณภัย หรือ นักศึกษาวิชาทหารช่วยพยาบาล เป็นต้น และได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือนักศึกษาวิชาทหารที่ร่วม
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้เพิ่มคะแนนได้ร้อยละ ๓ (คิดจากคะแนน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) ส่วนกลาง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้พิจารณาออกคําสั่ง ส่วน
ภูมิภาค มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก เป็นผู้พิจารณาออกคําสั่ง
ตอนที่ ๒
การฝึกและการสอบ
ข้อ ๘ ความมุ่งหมายของการฝึก มีความมุ่งหมายที่จะฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมี
คุณสมบัติ ดังนี้.๘.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๘.๑.๑ มีลักษณะความเป็นผู้นําสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้มี
ระเบียบวินัย มีความแข็งแรงอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ เหนือกว่าเยาวชนทั่วไป
๘.๑.๒ มีความรู้ทางทหาร โดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติทางทหาร และ
แบบธรรมเนียมทหารที่จําเป็น
๘.๑.๓ เป็ น พลเมื อ งดี มี สํ า นึ ก ความเสี ย สละ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ประโยชน์
ส่วนรวม คือ สังคมและประเทศชาติ
๘.๑.๔ เป็นผู้มีอุดมการณ์มั่นคงต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

-๖๘.๒ คุณลักษณะเฉพาะ
๘.๒.๑ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ให้มีความรู้วิชา
ทหารเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ให้ บั ง เกิ ด ระเบี ย บวิ นั ย ลั ก ษณะทหาร การเชื่ อ ฟั ง และการปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง
ผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด สามารถใช้อาวุธประจํากาย และทําการยิงปืนอย่างได้ผล
๘.๒.๒ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ชั้ น ปี ที่ ๓ ให้ มี ค วามรู้ วิ ช าทหารทั้ ง ทาง
เทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถทําหน้าที่ในตําแหน่งผู้บังคับหมู่ได้
๘.๒.๓ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิค
และยุทธวิธี ให้สามารถทําหน้าที่ในตําแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้
๘.๒.๔ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิค
และยุทธวิธี ให้สามารถทําหน้าที่ในตําแหน่งผู้บังคับหมวดได้
ข้อ ๙ หน้าที่และความรับผิดชอบ
๙.๑ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีหน้าที่
๙.๑.๑ วางแผน อํ า นวยการ ประสานงาน และกํ า กั บ ดู แ ล การ
ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นส่วนรวมในนามของกองทัพบก
๙.๑.๒ รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในเขตจังหวัดทหารบกกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และ
นครปฐม โดยมี ศูนย์การกําลังสํารอง เป็นหน่วยดําเนินการ
๙.๒ กองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ มีหน้าที่ รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารใน
เขตพื้นที่ (เว้นในเขตจังหวัดทหารบกกรุงเทพ) โดยมี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก,
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก
เป็นหน่วยดําเนินการ รวมทั้งให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการฝึก
ข้อ ๑๐ หลักสูตรการฝึก ใช้หลักสูตรการฝึกวิชาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
โดยหน่วยรับผิดชอบสามารถกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่ขัดกับหลักสูตร
ข้อ ๑๑ การดําเนินการฝึก ให้จัดนักศึกษาวิชาทหารเป็นกองร้อย โดยจัดการฝึกเป็น
๔ แบบ ดังนี้.๑๑.๑ การฝึกแบบที่ ๑ : สถานศึกษาวิชาทหารที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตอําเภอ
หรืออําเภอใกล้เคียงกับที่ตั้ง ศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือ หน่วยทหารซึ่งจัดตั้งเป็น
ศูนย์ฝึกย่อย ให้จัดนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก ณ ที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
ๆ ละ ๔ ชั่วโมง จํานวน ๒๐ สัปดาห์ จนจบหลักสูตร โดยให้เฉลี่ยยอดนักศึกวิชาทหารที่เข้ารับการฝึก
ในแต่ละวันให้มีจํานวนใกล้เคียงกัน เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีโอกาสได้ฝึกใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
เครื่องช่วยฝึก ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกได้อย่างทั่วถึง
๑๑.๒ การฝึกแบบที่ ๒ : สถานศึกษาวิชาทหาร ที่มีสถานที่ตั้งห่างไกลจาก
ศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือ หน่วยทหารซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกย่อย จนเป็นอุปสรรค
แก่นักศึกษาวิชาทหารในการเดินทางมาเข้ารับการฝึก ณ ที่ต้ังหน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ ให้หน่วยฝึก
วิชาทหารนั้น ๆ จัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่ไปทําการฝึกสอน ในพื้นที่นั้น ๆ สัปดาห์ละ ๕ วัน (จันทร์ - ศุกร์)
วันละ ๔ ชั่วโมง (เช้าหรือบ่าย) จํานวน ๔ สัปดาห์ โดยจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องช่วยฝึก
ให้เพียงพอเทียบเท่าการจัดการฝึกในหน่วยทหาร
๑๑.๓ การฝึกแบบที่ ๓ : สําหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ และ ๕ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการฝึก และมิให้มีผลกระทบต่อการศึกษาหรือการทํางาน ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับ

-๗การฝึก ณ ที่ตั้งหน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ หรือจัดชุดครูฝึกเคลื่อนที่ไปทําการฝึกสอนในพื้นที่นั้น ๆ ใน
ห้วงปิดภาคเรียนหรือห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยเข้ารับการฝึกติดต่อกันทุกวัน ๆ ละ ๘ ชั่วโมง จํานวน ๑๐ วัน
๑๑.๔ การฝึกแบบที่ ๔ : สถานศึกษาวิชาทหาร ที่ต้องการให้นักศึกษา
วิชาทหารได้เป็นแกนนําของเยาวชนในสถานศึกษา โดยจัดนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก ณ ที่ตั้ง
หน่วยฝึกวิชาทหารนั้น ๆ สัปดาห์ ล ะ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๘ ชั่วโมง จํานวน ๑๐ สั ปดาห์ ต่อเนื่องกัน
สําหรับสัปดาห์ที่มิได้มีการฝึก ให้สถานศึกษาวิชาทหารดําเนินการตามโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีการ
แสดงออกถึงความมีวินัย เช่น จัดการฝึกทบทวนโดยนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา หรือจัดกิจกรรม
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๒ แผนกําหนดการฝึกหลัก ต้องแจ้งให้สถานศึกษาวิชาทหารทุกแห่งทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน เมื่อได้รับแผนกําหนดการฝึกหลักแล้ว สถานศึกษาวิชาทหารต้องแจ้งให้
นักศึกษาวิชาทหารทราบล่วงหน้า และนํานักศึกษาวิชาทหารมารับการฝึกตามแผนกําหนดการฝึกหลัก
หากไม่สามารถนํานักศึกษาวิชาทหารมารับการฝึกตามกําหนดในวันใด ต้องแจ้งให้หน่วยรับผิดชอบ
การฝึกที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ วัน เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป
ข้อ ๑๓ สําหรับผู้ท่ียังไม่เคยรับการฝึกวิชาทหารมาก่อน ให้เริ่มทําการฝึก ตั้งแต่
ชั้นปีที่ ๑ และในปีการศึกษาหนึ่ง นักศึกษาวิชาทหารจะรับการฝึกได้เพียงชั้นปีเดียว
ข้อ ๑๔ การสอบ ให้ดําเนินการดังนี้.๑๔.๑ การสอบภาคปฏิบัติ
๑๔.๒ การสอบภาคทฤษฎี
๑๔.๓ การสอบซ่อม
ข้อ ๑๕ การสอบภาคปฏิบัติ ดําเนินการสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕
ดังนี้.๑๕.๑ ส่วนกลาง สอบโดยคณะกรรมการของ ศูนย์การกําลังสํารอง
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๑๕.๒ ส่วนภูมิภาค สอบโดยคณะกรรมการของ มณฑลทหารบก หรือ
จังหวัดทหารบก
ข้อ ๑๖ การสอบภาคทฤษฎี ให้ดําเนินการ ดังนี้.๑๖.๑ ส่วนกลาง
๑๖.๑.๑ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔
สอบโดยคณะกรรมการของ ศูนย์การกําลังสํารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๑๖.๑.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๕ สอบโดย
คณะกรรมการของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๑๖.๒ ส่วนภูมิภาค
๑๖.๒.๑ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔
สอบโดยคณะกรรมการของ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก
๑๖.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๕ สอบโดย
คณะกรรมการของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยให้ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก จัด
สถานที่สอบและจัดกรรมการคุมห้องสอบร่วมด้วย

-๘ข้อ ๑๗ การสอบซ่อม
๑๗.๑ นักศึกษาวิชาทหาร จะมีสิทธิสอบซ่อมเมื่อได้ผ่านการสอบภาคทฤษฎี
(สอบข้อเขียน) แล้ว ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของคะแนนผลการสอบภาคทฤษฎี
๑๗.๒ ผู้ที่ทําการสอบซ่อม ต้องมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด หากกรณี
สอบซ่อมแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ให้ดําเนินการสอบภาคปฏิบัติแทน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการฝึกภาคสนาม
ข้อ ๑๘ ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคปฏิบัติ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.๑๘.๑ มีเวลารับการฝึกครบจํานวนเวลาการฝึกในหลักสูตร (๘๐ ชั่วโมง)
ตามบัญชีเรียกชื่อนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ ทบ.๓๔๙ – ๑๐๗)
๑๘.๒ มีคะแนนความประพฤติ ตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป
ข้อ ๑๙ การลาและการขาดการฝึกในภาคปกติ
๑๙.๑ นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับอนุญาตลาถูกต้อง และมีคะแนนความประพฤติไม่
ถึงเกณฑ์หมดสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ตามข้อ ๑๘.๒ จะต้องเข้ารับการฝึกชดเชยให้ครบเวลาการฝึกตามหลักสูตร
๑๙.๒ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารที่ ข าดการฝึ ก ภาคปกติ และมี ค ะแนนความ
ประพฤติไม่ถึงเกณฑ์หมดสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ตามข้อ ๑๘.๒ จะต้องเข้ารับการฝึกชดเชยเช่นเดียวกับ
นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับอนุญาตลาถูกต้อง ตามข้อ ๑๙.๑
๑๙.๓ นักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึกภาคปกติ ตามข้อ ๑๙.๒ จะถูกตัด
คะแนนความประพฤติทุกครั้งที่ขาด ครั้งละ ๑๕ คะแนน (๔ ชั่วโมง) จนถึงเกณฑ์หมดสิทธิสอบ
ภาคปฏิบัติ ตามข้อ ๑๘.๒
๑๙.๔ การลาหรือการขาดการฝึกภาคปกติทุกครั้ง ศูนย์การกําลังสํารอง,
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕
หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารทราบ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลาหรือขาดการฝึกฯ
๑๙.๕ กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้ารับการฝึกภาคปกติได้ เกินกว่า ๑๖ ชั่วโมง
ขึ้นไป ให้สถานศึกษาวิชาทหารยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานประกอบให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารบก พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน แล้วจึงเสนอเรื่องให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อขอ
อนุมัติฝึกชดเชยเป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ข้อ ๒๐ การฝึกภาคสนาม
๒๐.๑ ผู้เข้ารับการฝึกภาคสนาม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้.๒๐.๑.๑ มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๘
๒๐.๑.๒ ผ่านการสอบภาคทฤษฎี
๒๐.๑.๓ มีค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ชาย ต้อง
น้อยกว่า ๓๕ กิโลกรัม / ตารางเมตร และ หญิง ต้องน้อยกว่า ๓๐ กิโลกรัม / ตารางเมตร และผ่าน
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้-.
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-๙๒๐.๒ ส่วนกลาง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึง ชั้นปีที่ ๕ ดําเนินการฝึก
ภาคสนามโดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๒๐.๓ ส่วนภูมิภาค
๒๐.๓.๑ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ชั้ น ปี ที่ ๑, ชั้ น ปี ที่ ๒ และชั้ น ปี ที่ ๓
ดําเนินการฝึกภาคสนามโดย มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก
๒๐.๓.๒ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และ ชั้นปีที่ ๕ ดําเนินการฝึก
ภาคสนามโดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ข้อ ๒๑ การจัดทําบัญชีรายชื่อ
๒๑.๑ ส่วนกลาง ศูนย์การกําลังสํารอง จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและ
ไม่มีสิทธิสอบทุกชั้นปี ส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จํานวน ๑ ชุด และสถานศึกษาวิชาทหาร
จํานวน ๑ ชุด การส่งบัญชีรายชื่อต้องส่งก่อนกําหนดการสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยเฉพาะผู้ไม่มีสิทธิ
สอบให้แจ้งเหตุผลประกอบด้วย
๒๑.๒ ส่วนภูมิภาค มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก จัดทําบัญ ชี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบ ดังนี้.๒๑.๒.๑ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔
ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๒๐.๑
๒๑.๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๕ ให้ มณฑล
ทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก จัดทําบัญชีรายชื่อส่ง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จํานวน ๒ ชุด
และ ส่งสถานศึกษาวิชาทหาร จํานวน ๑ ชุด การส่งบัญชีรายชื่อต้องส่งก่อนกําหนดการสอบไม่น้อยกว่า
๒๐ วัน
ข้อ ๒๒ การหมดสิทธิสอบ
๒๒.๑ ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๑๘
๒๒.๒ นักศึกษาวิชาทหารไม่มาสอบตามวัน เวลา และสถานที่กําหนด
ข้อ ๒๓ การเลื่อนชั้น นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๕ จะต้องทําการสอบ
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และผ่านการฝึกภาคสนามแล้ว ได้คะแนนรวมกันร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป และจะต้อง
มีคะแนนการสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ตามเกณฑ์ที่กําหนด จึงจะถือว่าสอบได้และได้เลื่อนชั้น
ข้อ ๒๔ ผู้มีสิทธิเรียนซ้ําชั้น นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิเรียนซ้ําชั้น ในกรณีดังต่อไปนี้.๒๔.๑ มีเวลารับการฝึกน้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมง ของเวลาการฝึกตามหลักสูตร
๒๔.๒ มีคะแนนความประพฤติต่ํากว่า ๕๐ คะแนน
๒๔.๓ ไม่มาทําการสอบตามวัน เวลา และสถานที่กําหนด
๒๔.๔ ทุจริตในการสอบ
๒๔.๕ ทําการสอบซ่อมแล้วคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนด
๒๔.๖ ไม่ ส ามารถไปฝึ ก ภาคสนามได้ จ ะด้ ว ยกรณี ใ ดๆ ก็ ต าม หรื อ ฝึ ก
ภาคสนามไม่ครบตามที่กําหนด
๒๔.๗ ไม่ อ ยู่ ใ นกรณี พ้ น สภาพนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ตามระเบี ย บหน่ ว ยบัญชาการรักษาดินแดน กําหนด

- ๑๐ ข้อ ๒๕ กรณีมีเหตุสุดวิสัยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถไปฝึกภาคสนามได้ตามข้อ ๒๔.๖
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามหลักฐานที่ปรากฏอย่างชัดเจน จึง
จะได้รับการอนุโลมผ่อนผันให้เข้ารับการฝึกภาคสนามในปีการศึกษาถัดไปได้ตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้
๒๕.๑ ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
๒๕.๒ ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติร้ายแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒๕.๓ มีอาการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรง หรือได้รับการผ่าตัดใหญ่ฉุกเฉิน หรือไม่
สามารถใช้กําลังกายในการฝึกได้ เพราะอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
๒๕.๔ กรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่จําเป็นเร่งด่วน
ข้อ ๒๖ การประกาศผลสอบ ให้ประกาศผลสอบเสร็จสิ้นก่อนการเปิดรับสมัครและ
รายงานตัวในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้.๒๖.๑ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๓ และ ชั้นปีที่ ๕ เป็นส่วนรวม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๒๖.๒ ศูนย์การกําลังสํารอง ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑,
ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ส่วนกลาง
๒๖.๓ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ประกาศผลสอบนักศึกษาวิชา
ทหาร ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ส่วนภูมิภาค
ข้อ ๒๗ การแจ้งผลการสอบ
๒๗.๑ ส่วนกลาง ศูนย์การกําลังสํารอง แจ้งผลการสอบนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ให้สถานศึกษาวิชาทหาร และ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทราบ
๒๗.๒ ส่วนภูมิภาค มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก แจ้งผลการสอบนักศึกษา
วิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑, ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๔ ให้สถานศึกษาวิชาทหาร และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทราบ
๒๗.๓ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แจ้งผลการสอบ ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ทราบ เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๕
เพื่อแจ้งต่อสถานศึกษาวิชาทหารทราบ
ข้อ ๒๘ ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก
รักษาการ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖

พฤษภาคม

พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) พลโท วิชิต ศรีประเสริฐ
( วิชิต ศรีประเสริฐ )
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองการเตรียมพล

ผนวก ก

(เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานหนัก)
ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา
การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
(ตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึน้ ไป)
---------------------------------------------

๑. การปฏิบตั ิหน้าที่
๑.๑ ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ หรือเข้าเวรยาม หรือปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผล
เสียหาย
๑.๒ ขาดการรวมพลเพื่อความพรั่งพร้อมตามคําสั่งจนเกิดผลเสียหาย
๒. การปกครองและความสามัคคี
๒.๑ เจตนาขัดคําสั่งต่อหน้านักศึกษาวิชาทหารคนอื่น ๆ
๒.๒ เจตนาก่อการวิวาทกับนักศึกษาวิชาทหารด้วยกัน จนเกิดผลเสียหายต่อส่วนรวม
๓. การปฏิบตั ิตน
๓.๑ รายงานเท็จ
๓.๒ เสพหรือมีไว้ซึ่งยาเสพติดให้โทษ
๓.๓ เล่นการพนัน
๓.๔ ให้ร้าย ขูว่ ่าจะทําร้าย ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทําการฝึก
๓.๕ ปลอมแปลงเอกสารหรือลายมือชื่อ
๓.๖ ทุจริตอย่างร้ายแรง เช่น การเปลี่ยนตัวสอบหรือเปลี่ยนตัวฝึก
๓.๗ ไม่รักษาความลับของทางราชการ
๓.๘ พกพาอาวุธหรือครอบครองอาวุธ
๓.๙ เจตนาการทําผิดกฎหมายอาญาอื่น ๆ เช่น ลักทรัพย์ ฯลฯ
๓.๑๐ เจตนาทําลายสิ่งของทางราชการ
๓.๑๑ แสดงกิริยาวาจาโอหังต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทําการฝึก
๓.๑๒ กลั่นแกล้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทําการฝึก
๓.๑๓ ประพฤติตนไม่เหมาะสมจนเกิดผลเสียหายต่อ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือนักศึกษา
วิชาทหาร เป็นส่วนรวมอย่างร้ายแรง
๓.๑๔ ทําให้ของทางราชการสูญหาย
----------------------------------------------

ผนวก ข (เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานกลาง)
ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา
การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
(ตั้งแต่ ๒๑ - ๔๙ คะแนน)
----------------------------------------------๑. การปฏิบตั ิหน้าที่
๑.๑ ละทิ้งหน้าที่ในขณะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ หรือเข้าเวรยาม หรือปฏิบัติหน้าที่
๑.๒ ขาดการรวมพลเพื่อความพรั่งพร้อมตามคําสั่ง
๒. การปกครองและความสามัคคี
๒.๑ ขัดคําสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
๒.๒ ก่อการวุน่ วายในขณะทําการฝึก
๒.๓ ไม่รักษาความสามัคคีภายในหมู่คณะ
๓. การปฏิบตั ิตน
๓.๑ กล่าวคําเท็จ
๓.๒ ทุจริตการสอบหรือฝ่าฝืนระเบียบการสอบ
๓.๓ ทําให้สิ่งของทางราชการเสียหาย
๓.๔ แสดงกิรยิ าวาจาไม่คารวะผู้บังคับบัญชาหรือผู้ทําการฝึก
๓.๕ หลีกเลี่ยงการฝึก
๓.๖ แสดงความเห็นแก่ตัวไม่เสียสละให้หมู่คณะ
๓.๗ เสพสุราหรือของมึนเมา
๓.๘ ไม่เคารพธงชาติ
--------------------------------------------

ผนวก ค

(เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารในความผิดสถานเบา)
ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา
การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
(ไม่เกิน ๒๐ คะแนน)
----------------------------------------------

๑. การปฏิบตั ิหน้าที่
๑.๑ คุยกันในเวลารักษาการณ์หรือเข้าเวรยามหรือปฏิบัติหน้าที่
๑.๒ หลีกเลี่ยงการรวมพล
๒. การปกครองและความสามัคคี
๒.๑ ไม่ปฏิบัตติ ามคําสั่ง คําชี้แจงโดยไม่เจตนา
๒.๒ ไม่ปฏิบัตใิ ห้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
๓. การแต่งกายและอนามัย
๓.๑ เล็บยาว เล็บไม่สะอาด ฟันไม่สะอาด
๓.๒ ผมยาว
๓.๓ มีหนวด เครา
๓.๔ เครื่องหมายสกปรก
๓.๕ แต่งกายไม่เรียบร้อย
๔. ปฏิบัติตน
๔.๑ ไม่แสดงความเคารพผู้บังคับบัญชา หรือผู้ทําการฝึกสอน
๔.๒ แสดงกิรยิ าวาจาไม่สุภาพ
๔.๓ ไม่มาเข้ารับการฝึกให้ทนั ตามกําหนดเวลา
๔.๔ ไม่มีระเบียบในการเดินขึ้น - ลงรถ
๔.๕ หลับในขณะทําการฝึกศึกษา
๔.๖ คุยกันหรือเล่นกันในขณะทําการฝึก หรือเข้าแถวหรือรวมพล
๔.๗ ไม่ยอมเข้าแถวหรือเข้าแถวช้า เมื่อเรียกแถว
๔.๘ ปัสสาวะไม่ถูกที่
๔.๙ ไม่รักษามารยาทในการรับประทานอาหาร
๔.๑๐ สูบบุหรี่ในระหว่างการฝึกศึกษา
--------------------------------------------

ผนวก ง (บัญชีตัดคะแนนความประพฤติ) ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
บัญชีตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่...................
หน่วย/กองร้อยที่..........วันที่..............เดือน............................พ.ศ...................
สังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร..................................................................จังหวัด.............................
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

หมายเลข
ประจําตัว นศท.

ความผิด

ครั้ง
ที่

คะแนน
ที่ถูกตัด

ผู้ตัดคะแนน
(ลงชื่อ)
(.......................................)
ตําแหน่ง.......................................
............./............../........
ผู้มีอํานาจตัดคะแนน
(ลงชื่อ)
(.......................................)
ตําแหน่ง.......................................
............./............../........

ผนวก จ (บัญชีรายชือ่ นักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึก) ประกอบระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึก และการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
บัญชีรายชื่อนักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึกของสถานศึกษาวิชาทหาร
สถานศึกษาวิชาทหาร........................................................จังหวัด..................................
วันที่..............เดือน............................พ.ศ...................
ลําดับ
๑

ชื่อ - สกุล
ตัวอย่าง
นศท.สุรักษ์
จอกถม

ชั้นปี

จํานวนครั้ง
ที่ขาดการฝึก

๒

๓

มีเวลาเข้ารับการฝึก
คิดเป็นร้อยละ

สาเหตุที่ขาด

๘๕

ครั้งที่ ๑ : ป่วย
ครั้งที่ ๒ : อุบัติเหตุ
ครั้งที่ ๓ : ภาระการเรียน

หมายเหตุ
- มีสิทธิเข้าสอบ
- เวลาตามหลัก
สูตร ๘๐ ช.ม.
- ขาดครั้งละ ๔ ช.ม.

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)………………………………………………
(....................................................)
(ตําแหน่ง).....................................................

