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 บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหน่วยงานคณะ ฯ 
ท่ีมีการด าเนินงานตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับจากทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด โดยการ
ด าเนินงานของคณะจะต้องเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มีวิสัยทัศน์ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ช้ันน าอันดับหนึ่ง ด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ” 
เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย นั่นคือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีช้ันน าด้านการผลิตบัณฑิต
มืออาชีพ” โดยมีการแบ่งโครงสร้างการภายในคณะ เป็น 4 ฝ่าย คือ 1 ) ฝ่ายบริหารท่ัวไป         
2) ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 3) ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ 4) ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา หมายถึงงานหรือกิจกรรมท้ังหมดท่ีกระท าอย่างเป็นระบบ โดย
กรอบงานกิจการนักศึกษา  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ท้ังด้านร่างกาย จิ ตใจ 
อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มีภารกิจย่อย ดังนี้          
1) งานกิจกรรมสโมสรและนักศึกษา  2) งานทรานสคริปต์กิจกรรม  3) กีฬา  4) งานศิลปวัฒนธรรม  
5) งานแนะแนวการศึกษา  6) งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  7) งานสวัสดิ การ       
และสุขภาพพลานามัย  8) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  9) งานวิชาทหารและลูกเสือ       
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานภายในกิจการนักศึกษาจะต้องมีต าแหน่ง “นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ”  โดยมี
หน้าท่ีปฏิบัติงาน การให้บริการต่อนักศึกษาท่ีเข้ามาติดต่อในลักษณะของงานจะต้องมีกลไกใน
การปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจรของ (PDCA)   ซึ่งจะต้องเริ่มต้น       
จากการ 1) การวางแผน (Plan) โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาจะต้องมีการวางแผนในการปฏิบัติงาน
โดยจะต้องจัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษาภายในวงรอบของแต่ละปี
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละช้ันปีทราบ 2) การปฏิบัติงาน (Do) มีการลงมือปฏิบัติงานให้
เป็นไปแนวทางเดียวกัน และสามารถด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังด าเนินงานภายใน
คณะฯ  ไม่ว่าจะเป็นการจัดท ารวบรวมและตรวจสอบเอกสารก่อนท่ีจะลงระบบของนักศึกษา    
วิชาทหาร หรือภายนอกคณะ ฯ การน านักศึกษาวิชาทหารทดสอบร่างกายและรายงานตัว
นักศึกษาวิชาทหารให้ทันตามห่วงเวลาท่ีกรมการรักษาดินแดนก าหนด 3) การตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) ควบคู่กันไป เพื่อเป็นการประเมินว่าผลของการปฏิบั ติงาน เป็นไป         
ตามเป้าหมายท่ีวางแผน หรือมีปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานหรือไม่ เพื่อจะได้ปรับปรุง         
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การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการน าไปสู่การ 4) ปรับปรุง (Act) โดยจะต้อง
ทราบถึงปัญหาหลังจากการตรวจสอบแล้ว จึงจะสามารถปรับปรุงการท างานของคณะ ฯ ให้ดี
ยิ่งขึ้น  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านวิชาทหารขึ้น 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
นักศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินงานวิชาทหาร เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 

1.2.1 เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

1.2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้ 

1.2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.3 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติการ 

1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

1.3.3 การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.4 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานวิชาทหาร ครั้งนี้ เพื่อน าไปใช้กับนักศึกษาท่ีต้องการศึกษาวิชาทหาร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

1.5.1 นั ก ศึกษ า  หมายถึ ง  ผู้ ท่ี ก า ลั ง ศึกษ าต่อภายในคณ ะวิศวกรรมศาสตร์              
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน  ท่ีมาใช้บริการงานวิชาทหาร 

1.5.2 งานวิชาทหาร  หมายถึง  หน่วยงานท่ีให้บริการแก่นักศึกษา สังกัดฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

1.5.3 เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  หมายถึง  บุคลากรท่ีผ่านฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหาร จากโรงเรียนรักษาดินแดน โดยจะต้องมีใบประกาศนียบัตรประกอบหลังผ่านการอบรม 
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1.5.4 นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงและอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหม ก าหนดใช้ค าย่อว่า 
“นศท.” 

1.5.5 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง  บุคคลท่ีกองทัพบกแต่งต้ังขึ้นเพื่อท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ท้ังนี้ ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก 

 

 



บทที่ 2 

โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบ 

2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ช่ือเดิม  โรงเรียน
ช่างกลพระนครเหนือ  โดยรับนักเรียนรุ่นแรก จ านวน 803 คน ในภาคการศึกษาแรก วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2501 แต่ไม่สามารถท าการเรียนการสอนได้ เนื่องจากกรมโยธาเทศบาลยังรับโอน
พัสดุครุภัณฑ์ไม่แล้วเสร็จ  กรมโยธาธิการ อาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน จึงได้มอบหมายให้อาจารย์          
จรัส กฤษณะจินดา น าครู อาจารย์ช่างกลปทุมวัน 10 คน มาท าการย้าย เพื่อจัดสถานท่ีใน    
การเรียนการสอน โดยน านักเรียนฝึกหัดครูช่างกลจ านวน 20 คน มาช่วยขนย้าย และจัดสถานท่ี
เรียนในโรงงานอลูมิเนียม 4 หลัง 10 ห้อง ให้เป็นโรงเรียนและฝึกงาน โดยโรงฝึกงานเป็นท่ีเรียน 
จึงได้เปิดท าการเรียนการสอน เดือนกรกฎาคม แต่โดยท่ีถือว่าวันท่ี 14 กรกฎาคม เป็นวันคล้าย
วันสถาปนา เพราะกรมโยธาธิการได้สถาปนาใน วันท่ี 14 กรกฎาคม พ .ศ. 2497 ดังนั้น โรงเรียน
ช่างกลพระนครเหนือ จึงถือเอาวันท่ี 14 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจนมาถึง
ปัจจุบันนี้ แต่ไม่ใช่ว่าเปิดเรียนในปีแรกในวันท่ี 14 ก.ค. 2501 การเรียนการสอนในรุ่นแรกนี้มี
นักเรียนจ านวน 803 คน แบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบเช้า 400 คน รอบบ่าย 403 คน  ซึ่งใน       
พศ. 2502 โรงเรียนช่างกลพระนครเหนือได้มีการแยกออกจากโรงเรียนช่างกลปทุมวัน แต่ยังใช้
อาจารย์ใหญ่คนเดียวกับโรงเรียนช่างกลปทุมวัน  ในระหว่างนั้นได้มีการสร้างอาคารไม้ส าหรับเป็น
ห้องเรียน 1 หลัง ส าหรับนักเรียนช้ันปีท่ี 2  ในปี พ.ศ. 2520 ได้เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนช่างกล
พระนครเหนือ มาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครเหนือ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2518 
โดยได้โอนกิจการบางส่วนของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา วิทยาเขตพระนครเหนือได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ มีความเปล่ียนแปลงฐานะ
จากโรงเรียน มาเป็นวิทยาลัย และได้มีการสร้างอาคารไม้ท้ัง 2 หลัง ปัจจุบันคือ อาคารสาขาวิชา
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ, อาคารอนุสรณ์ 40 ปี, อาคารเครื่องจักรอัตโนมัติ  และเมื่อวันท่ี 
13 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
พระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” 
โดยเป็น วิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีช่ือเต็มว่า“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตพระนครเหนือ”  ในปี 2534 ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานภายในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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คือศูนย์ฝึกอบรมและบริการซ่อมเครื่องจักรโดยใช้สถานท่ีในบริเวณวิทยาเขตพระนครเหนือ           
ในปี 2537 ได้มีโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ ได้แก่ หอการค้าไทย-เยอรมัน         
บริษัท ไทยฮีโน มอเตอร์เซลส์ จ ากัด บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จ ากัด และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย 
และเครื่องประดับ เป็นต้น  เมื่อวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร”ซึ่งสถานท่ีแห่งนี้ถูกจัดเป็นท่ีต้ังของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในช่วง 50 ปีเศษได้
มีการปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน         
ครู อาจารย์ อาคารสถานท่ี และอุปกรณ์การฝึกงาน ท้ังนี้เพราะได้รับอนุมัติให้อยู่ในโครงการ     
ความร่วมมือระหว่างประเทศหลายโครงการ เช่น โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา โครงการ
ความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลียภายใต้แผนโคลัมโบ โครงการเงินยืมเพื่อพัฒนาการศึกษา
ระดับช่างเทคนิค โครงการผลิตก าลังคนในสาขาเทคโนโลยีทันสมัย พ.ศ.2548 สังกัดคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตโชติเวช วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ และวิทยาพระนครเหนือตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล และได้มีการเปล่ียนจากค าว่า “วิทยาเขต” เป็น “ศูนย์” ภายใต้ค าว่า “ศูนย์พระนครเหนือ” 
ซึ่งได้มีการประกาศจัดต้ังคณะท้ังหมด 9 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม         
2) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  3) คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 4) คณะบริหารธุรกิจ      
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6) คณะวิศวกรรมศาสตร์  7) คณะศิลปศาสตร์               
8) คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
โดยศูนย์พระนครเหนือ จะประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และโนโลยี  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ท าการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก  สาขาวิชาจ านวน 10 สาขา  และมีการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารภายในตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน (ปีงบประมาณ 2561-2654) 
แนบท้ายหนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/005 ลงวันท่ี  3 มกราคม 2561 ดังนี้ 
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 1. งานบริหาร 
 2. งานวางแผนและพัฒนา 
 3. งานวิชาการและวิจัย 
 4. งานกิจการนักศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) : คณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิด
เป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและเป็นท่ีพึ่งของสังคม 

 พันธกิจ (Mission) : คณะวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย 
ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อเป็นท่ีพึ่งของสังคมด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
รักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) : มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ช้ันน า ด้านการ
ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติท่ีมีคุณภาพระดับสากล 

 ค่านิยมหลัก (Core Values) : คิดอย่างสร้างสรรค์ ท าอย่างมืออาชีพ 

 เอกลักษณ์  (Uniqueness) : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี          
เพื่อแผ่นดิน 
 อัตลักษณ์ (Identity) : บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร 
   1.  โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1  โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

งานกิจการนักศึกษา
นักศึกษา 
สยตฯ 

รองคณบดีทุกฝ่าย 

คณบดี 

งานบริหารทั่วไป 
สยตฯ 

งานวิชาการ วิจัยและบริการ
วิชาการ 

 

งานวางแผนและพัฒนา 

ส ำนักงำนคณบดี 
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2. โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่  2  โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 
 

 

 

 

 

 

คณบดี 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

รองคณบดีทุกฝ่าย 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

- สารบรรณ 

- บริหารงานบุคคล 

- การเงิน 

- การบัญชี 

- พัสดุ 

- บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ 

- สื่อสารองค์กร 

- อาคารสถานที่และยานพาหนะ 

- เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ 

- แผนยุทธศาสตร์ 

- แผนงานและงบประมาณ 

- บริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

- ติดตามและประเมินผล 

- บริหารความเสี่ยง 

- หลักสูตร 

- ทะเบียน 

- สหกิจศึกษา 

- ประกันคุณภาพการศึกษา 

- เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

- บริการห้องปฏิบัติการ 

- วิเทศสัมพันธ์ 

- เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

- การจัดการความรู้ (KM) 

- วิจัยและพัฒนา 

- บริการวิชาการแก่สังคม 

- สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา 

- ศิลปวัฒนธรรม 

- ทุนการศึกษา 

- พัฒนาวินัย คณธรรม และจริยธรรม 

- กีฬา 

- แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

- สวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

- ทรานสคริปต์กิจกรรม 

- วิชาทหาร 

- ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 

หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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3. โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นางภัครัตน์ เชื้อนเคนทร
หัวหน้าส านักงานคณบดี 

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

นางสาวปริยะดา ตระกูลอ่ า 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

1.นางสาวสุภาพร มีสาตร ์
2.นางศรัญญา พิริยประเสริฐ 
3.นางสาววนรัตน ์มุกนนท ์
4.นางจุไรภรณ์ กิริติยกุลย์ 
5.นางสาวเนตรนภา แสงเงิน 
6.นางสาวธีร์นานา การุณย์นวสิริ 
7.นางสาวปลื้มจิตต์ นราภิรมย์ขวัญ 
8.นางธัชมนตร์ พินิจเวชการ 
9.นางสาวกชพร ลี้ไพบูลย์ 
10.นางสาวกมลวรรณ อาชวอาชานกุล 
11.นางสาวสุกัลยา ข าทัศน ์
12.นางสาวจิตเกษม ใจแก้ว 
13.นายโกวิท พลีบูรณ์ 
14.นางสาวอภิญญา ชุมนุมมณ ี
15.นางสาวกชรัตน์ ฉิมคลา้ย 
16.นางสาวชฎาภรณ์ เฮงเจริญถาวร 
17.นายอัคคพงศ์ อภิรักษ์สันต ิ
18.นางสาวสกาวรัตน์ นิ่มอนงค ์
19.นายไพฑูรย์ อาราเบีย 
20.นายปิยะพันธ์ บ าเรอจิตร 

นางนงนภัส ทองวิจิตร์ 
หัวหน้างานวางแผนและพัฒนา 

นางสาวสุภาภรณ์ ลาทุม 
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 

นางสาวทิพรดา มุ่งดี 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

ผศ.กร พวงนาค 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน 

ร.ต.ดร.พลกฤษณ์  จริยตันติเวทย์ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

นายสุทธิพงษ์ จ ารูญรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

1.นางกุสุมา ระงับภัย 
2.นายเสกสรร กันธรส 
3.นางสาวมณีวรรณ สายสุโชค 
4.นางสาวรจนา สร้อยแก้ว 
5.นางกัลยา แก้วทอง 
6.นายปรีชา ลิ้มเจริญ 
7.นายปิยะ พิทักษ์โกมลเสน 

1.นางสาวศิริกุล ภู่จ านงค ์
2.นางวรรณรัฐ คงสมบูรณ์ 
3.นายธนพล สวนล าใย 
4.นายสมยศ แสงจันทร์ 
5.นางสาวเนตรนภา แสงเงิน 
6.นางสาวธีร์นานา การุณย์นวสิริ 
7.นางสาวจันทร์เพ็ญ ค าภูม ี
8.นางสาวสิริขวัญ ชาวบัวใหญ่ 
9.นางสาวสุธาสินี ทับทอง 
10.นางสาวลลิตา นาคจ าแลง 
11.นางสาวชนิดา บุญรอด 
12.นางสาวสาวิตร ีอยู่อ่วม 
13.นายอานนท์ จ าเริญพัฒน์ 
14.นายฐานะณัฏฐ์ นพแก้ว 

1.นางสาวศศิชานันท์ ฤกษ์เรืองชัย 
2.นางสาวเพ็ญผกา เกิดแก่น 
3.นางสาวปิยะภรณ์ มีศิร ิ
4.นางสาวกนิษฐา ป่ินวนิช 
5.นางปาริชาติ ค ากองแก้ว 
6.นายยุทธการ บ ารุงกิจ 
7.นางสาวพนารัตน์ ลิ้มประเสริฐ 
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2.1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา   

เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพและเกิดการปฏิบัติอย่างคล่องตัว จึงมีการแบ่ง
โครงสร้างการบริการจัดการงานกิจการนักศึกษา โดยแบ่งตามโครงสร้างดังนี้ 

โครงสร้างบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  โครงสร้างบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา 

 
 
 

หัวหน้างานแนะ
แนวการศึกษา

และอาชีพ 

หัวหน้างาน
ศิษย์เก่าและ
ชุมชนสัมพันธ์ 

หัวหน้างาน
สวัสดิการและ

บริการนักศึกษา 

หัวหน้างาน 
วิชาทหาร 

หัวหน้างานท
รานสคริปต์ 
กิจกรรม 

 

หัวหน้างาน
สโมสรและ
กิจกรรม
นักศึกษา 

กรม 
 

หัวหน้างาน
ทุนการศึกษา 

หัวหน้างาน
กีฬา 

หัวหน้างาน
ศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้างาน
พัฒนาวินัย 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หัวหน้างาน 
กิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดี 
ด้านกิจการนักศึกษา 
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2.1.3 โครงสร้างตามภารกิจของงานกิจการนักศึกษา   

ภารกิจงานกิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาในรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยนักศึกษาได้ทักษะท้ังด้านวิชาการ ด้านการวางแผน เพื่อไปใช้ในการบริการจัดการ
และการท างานเป็นทีม โดยนักศึกษาจะต้องตระหนักในด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณค่าของ
วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามหรือภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ  และภารกิจ
ในด้านการให้บริการการผ่อนผันทหาร การเรียนนักศึกษาวิชาทหาร โดยอ านวยความสะดวกใน
ทุนการศึกษา การให้บริการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ค าปรึกษาด้านประกันอุบัติเหตุ ซึ่ง
แบ่งหน้าท่ีตามภารกิจ ดังนี้ 

โครงสร้างตามภารกิจของงานกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  5  โครงสร้างตามภารกิจของงานกิจการนักศึกษา 

งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา 
- งานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 
- งานติดตาม ตรวจสอบ ชั่วโมง 
  กิจกรรมของนักศึกษา 
- งานประกันคุณภาพ ระดับคณะ ข้อ1.6 
- งานชุมนุมนักศึกษา  
- การเงินเบกิจ่ายงบประมาณ 
- งานรายงานผลโครงการแก ่
  ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมศลิปวัฒนธรรมและ อพ.สธ 
- งานจัดท าแผนบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม 
- งานติดตามการรายงานผลการ    
  ด าเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
- งานประกันคุณภาพ ระดับคณะ 
  ข้อ 4.1   และยุทธศาสตร์ที่ 4ของมหาวิทยาลัย  
- งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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โครงสร้างตามภารกิจของงานกิจการนักศึกษา (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  5   โครงสร้างตามภารกิจของงานกิจการนักศึกษา (ต่อ) 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- งานแนวแนวการศึกษา 
- งานพระราชทานปริญญาบัตร 
- งานติดตามภาวะการมีงานท า 
- งานให้ค าปรึกษา 
- งานประกันคุณภาพ ระดับคณะ ฯ  
   ข้อ 1.5 
- งานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
- งานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- งานจัดหา/ประชาสัมพันธ์แหล่ง   
  งานภายนอก 

งานทุนการศึกษา 
- งานบริการทุน กยศ 
- งานบริการทุนจากหน่วยงาน  
  ภายในและภายนอก 
- งานประชาสัมพันธ์ทุน 
- งานติดตามการรายงานผล 
  การศึกษาของนักศึกษาทุน  
- งานรายงานข้อมูลทุนการศึกษา 

งานกีฬา 
- งานกีฬาภายใน 
- งานกีฬาภายนอก 
- งานรับสมัครโควตานักกีฬา 

 

งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

- งานวินัยนักศึกษา 

- งานบริการใบรับรองความ  
  ประพฤติของนักศึกษา 

- งานสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

  และพิจารณาโทษ 

- งานฐานข้อมูลประวัตินักศึกษาผิดวินัย 

งานสวัสดิการและบริการนักศึกษา 
- งานบริการด้านสุขภาพ 
- งานประกันอุบัติเหตุ 
- งานจัดซื้อยาเข้าห้องพยาบาล 
- งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาธารณสุข 
- งานบริการสวัสดิการแก่นักศึกษา 
- งานบริการด้านจดหมาย 
- งานโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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โครงสร้างตามภารกิจของงานกิจการนักศึกษา (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  5   โครงสร้างตามภารกิจของงานกิจการนักศึกษา (ต่อ) 

งานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 
- งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- งานประชาสัมพันธ์เพจศิษย์เก่า 
- งานฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
- งานพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่า 
- งานประสานโครงการส าหรับ 
  เพ่ิมทักษะแก่ศิษย์เก่า 

งานทรานสคริปต์กิจกรรม 

-งานระบบทรานสคริปต์กิจรรม 

-งานขออนุมัติรหัสและชั่วโมง   
  กิจกรรม 

- งานประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

- งานบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ 

  โครงการกิจกรรมเข้าระบบ 

  สารสนเทศทรานสคริปต์กิจกรรม 

  นักศึกษา 

- ตรวจสอบจ านวนชั่วโมงกิจกรรม 

  ของนักศึกษา 

งานวิชาทหาร 
- งานวิชาทหาร 
- งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือก 
  ของนักศึกษา รด. 
- งานขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
- งานทหารกองประจ าการลาศึกษาต่อ 
- งานขอผ่อนผันการเรียกพล 
  เพ่ือฝึกวิชาทหาร 
- งานธุรการวิชาลูกเสือ 
 
 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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2.1.4  โครงสรางการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6   โครงสรางการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา  

 
นายอรรถพล  ช่วยค้ าชู 

ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 

 
นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
นางสาวทิพรดา  มุ่งดี 

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 

งานกีฬา 

 
นายอรรถพล  ช่วยค้ าชู 

หัวหน้างานกีฬา 

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

 
นางปาริชาติ  ค ากองแก้ว 
เจ้าหน้าทีพ่ยาบาลเทคนิค 
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โครงสรางการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6   โครงสรางการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา  (ต่อ) 
 
 
 
 

งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา 

 
ดร.กฤษณ์  อภิญญาวิศิษฐ์ 

หัวหน้างานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา 

 
นางสาวเพ็ญผกา  เกิดแก่น 

นักวิชาการศึกษา 

งานศิลปวัฒนธรรม 

 
ผศ.ดร.อภิชฏา  ทองรักษ ์

หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม 

 
นางสาวทิพรดา  มุ่งดี 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

นายอรรถพล  ช่วยค้ าชู 
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 

นางสาวทิพรดา  มุ่งดี 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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โครงสรางการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  6   โครงสรางการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา  (ต่อ) 

 
 
 
 

งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

 
นายดิษฐชัย  ทัศนุรักษ์ 

หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

 
นายยุทธการ  บ ารุงกิจ 

นักวิชาการศึกษา 

งานทุนการศึกษา 

 
ดร.ปฏิวัติ  คมวชิรกุล 

หัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
นางสาวศศิชานันท์ ฤกษ์เรืองชัย 

นักวิชาการศึกษา 

นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

นายอรรถพล  ช่วยค้ าชู 
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 

นางสาวทิพรดา  มุ่งดี 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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โครงสรางการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6   โครงสรางการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา (ต่อ) 
 
 
 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 
ผศ.ดร.บุรัสกร  อยู่สุข 

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 
นางสาวปิยะภรณ์  มีศิร ิ

นักวิชาการศึกษา 

งานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 

 
ดร.คมพันธ์  ชมสมุทร 

ที่ปรึกษางานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 

 
นางสาวพนารัตน์  ลิ้มประเสริฐ 

นักวิชาการศึกษา 

นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

นายอรรถพล  ช่วยค้ าชู 
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 

นางสาวทิพรดา  มุ่งดี 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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โครงสรางการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  6   โครงสรางการปฏิบัติงานกิจการนักศึกษา (ต่อ) 

 
 

นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

นายอรรถพล  ช่วยค้ าชู 
ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา 

งานวิชาทหาร 

 
ดร.ประเสริฐ  ชุมปัญญา 

หัวหน้างานวิชาทหารและลูกเสอื 

 
นางสาวกนิษฐา  ปิ่นวนิช 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวทิพรดา  มุ่งดี 
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
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2.1.5 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

ตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน (ปีงบประมาณ 2561-2564) ส านักงาน
คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (แนบท้ายหนังสือกองบริหารงานบุคคล ท่ี ศธ 0581.17/005 ลงวันท่ี 
3 มกราคม 2561)  ได้อนุมัติเห็นชอบการแบ่งส่วนงานภายในของคณะ ท้ังนี้ งานกิจการนักศึกษา     
ได้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา 
(1) จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ และโครงการไหว้ครู 
(2) น านักศึกษาเข้าเย่ียมคารวะ ฯพณ” นายกรัฐมนตรี 
(3) การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
(4) สัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 
(5) พิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร 
(6) จัดท าแผน และโครงการกิจกรรมประจ าปีร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
(7) ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการท่ีก าหนดไว้ 
(8) ควบคุม ดูแล และประสานงานการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา 
(9) ควบคุม ดูแล และประสานงานการจัดต้ัง และด าเนินงานของ  

ชมรม ต่าง ๆ   ในสโมสรนักศึกษา 
2. ศิลปวัฒนธรรม 

(1) การจัดท าเอกสารงานศิลปวัฒนธรรม/โครงการ/กิจกรรมตาม
ผลผลิตด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  (2) ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ศึกษาข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
เพื่อจัดท าโครงการกิจกรรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในโครงการ/ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

(3) ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก 
3. ทุนการศึกษา 

3.1 ทุนภายใน 
 (1) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เงื่อนไขการให้และการับทุนการศึกษา 
 (2) รับทราบนโยบาย และปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน

ทุนการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 (3) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา

ทุกประเภท 
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 (4)  ตรวจสอบข้อมูลการขอทุนการศึกษาทุกประเภทของ     

คณะ เพื่อเสนอคณะกรรมการทุนการศึกษาพิจารณา 

 (5)  ติดตามผลการรับทุนของนักศึกษา และประสานงานกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ทุน กยศ. 
(1) ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษาเรื่องวงเงินท่ีได้รับการจัดสรร 

(2) จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อนคัดเลือกนักศึกษาผู้มีสิทธิและ

จัดสรรเงินทุนกู้ยืม กยศ. 

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของนักศึกษา 

(4) ติดต่อประสานงานกับธนาคารกรุงไทย และกองทุน กยศ. 

3.3 ทุนอื่น ๆ  
(1) ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา 

(2) ด าเนินการเสนอช่ือผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาให้แก่

หน่วยงานท่ีให้ทุนการศึกษา 

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับทุนของนักศึกษาและประสานงาน

กับหน่วยงานผู้ให้ทุนการศึกษา 

4. พัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
(1) จัดโครงการจัดป้ายนิเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ “โรคเอดส์ และ

สารเสพติด” 

(2) จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด 

(3) งานราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย 

(4) โครงการอบรมผู้น านักศึกษาเพื่อการป้องกันโรคเอดส์และสารเสพ

ติดในสถานศึกษา 

(5) ประสานงานกับอาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ปกครองเกี่ยวกับการ

พัฒนาวินัยนักศึกษา 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย ประพฤติ      

และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และศีลธรรมอันดี 
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(7) ด าเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการกระท าความดีของนักศึกษาท่ี

สร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัยฯ 

(8) ก าหนดมาตรการป้องกันการก่อความไม่สงบท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับสารวัตนักเรียน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

(10) ด าเนินการสืบสวน สอบสวน และพิจารณาโทษนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับ

การกระท าผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(11) เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวการ

เสริมสร้างระเบียบวินัยของนักศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ และสถานการณ์ปัจจุบัน 

(12) จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ” 

(13) น านักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 

(14) จัดโครงการวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน “วันรพี” 

(15) จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม มหาราช “วันพ่อแห่งชาติ” 

(16) โครงการบริจาคโลหิต 

(17) โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 

(18) รับผิดชอบงานส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

(19) จัดกิจกรรมส่งเสริม และปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค์ 

(20) ด าเนินการเชิดชูเกียรตินักศึกษา และผู้มีพฤติกรรมดีเด่น 

(21)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

5  กีฬา 
(1) จัดท าแผนโครงการฝึกอบรม และจัดการแข่งขันกีฬา ท้ังภายใน 

และภายนอกร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) จัดหา ควบคุม ดูแลการใช้ และบ ารุงรักษาวัสดุ เกี่ยวกับการกีฬา

และสนามกีฬา 

(3) ควบคุม ดูแลการฝึกซ้อม และอบรมนักกีฬาให้มีระเบียบ วินัย   

และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

(4) แนะน า ส่งเสริม เผยแพร่กติกา และวิธีการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 
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(5) แนะน า ส่งเสริม เผยแพร่เล่นดนตรีไทย และสากล 

6. แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
(1) ให้บริการปรึกษาแก่นักศึกษา ในปัญหาส่วนตัว สังคม การเรียน

และปัญหางาน อาชีพ รวมทั้งบริการทดสอบเชิงจิตวิทยา 

(2) ให้บริการข่าวสาร ข้อสนเทศทางการศึกษา งานอาชีพสังคม         

การปรับตัวและการพัฒนา 

(3) จัดฝึกอบรมให้นั กศึกษาได้รู้ จักการวางแผนชีวิต และอาชีพ          

การพัฒนา คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่งาน  

(4) ให้บริการจัดหางานท้ังพิเศษ และงานประจ าให้กับนักศึกษา 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาในด้านการให้บริการ ปรึกษา 

และการพัฒนานักศึกษา 

(6) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

(7) จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา 

(8) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา  

(9) ประชาสัมพันธ์งาน และแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ท้ังภายใน 

และภายนอกสถานศึกษา  

(10) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนางานแนะแนวให้เกิดประสิทธิภาพ  

7. สวัสดิการและบริการนักศึกษา  
(1) จัดและควบคุมดูแลการให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ     

แก่นักศึกษา  

(2) ด าเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา รวมถึงค าร้องขอยกเว้น ค่าเล่าเรียน

ของนักศึกษาท่ีประสบภัยวิบัติทางด้านต่างๆ  

(3) ด าเนินการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณียภัณฑ์ 

และการบริการ โทรศัพท์สาธารณะแก่นักศึกษา  

(4) ด าเนินการเกี่ ยวกับบริการด้านยานพาหนะในการเดินทาง         

และการขอลดค่าโดยสารพาหนะต่างๆ  

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริการหอพัก  

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับของท่ีหายคืน  
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(7) ด าเนินการตรวจโรคให้กับนักศึกษาใหม่  

(8) ให้บริการปฐมพยาบาล และบริการทางสุขภาพแก่นักศึกษา 

อาจารย์ ข้าราชการและลูกจ้าง 

8.  ทรานสคริปต์กิจกรรม  
(1) ลงทะเบียนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

และประสานงานกับงานระบบทรานสคริปต์กิจกรรม  

(2) ท าเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานทรานสคริปต์กิจกรรม โดยด าเนินการ

ขออนุมัติรหัส และช่ัวโมงกิจกรรม และส่งแผนกิจกรรมต่างๆ ให้มหาวิทยาลัย  

(3) จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์การรับช่ัวโมงกิจกรรม  

(4) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมเข้าระบบสารสนเทศ   

ทรานสคริปกิจกรรม นักศึกษา (Activity Transcripts)  

(5) ตรวจสอบจ านวนช่ัวโมงและกิจกรรมให้นักศึกษา  

9. วิชาทหาร  
(1) ด าเนินการขอผ่อนผันทหารในการเรียกเข้ากองประจ าการในคราว

ท่ีมีคนพอ  

(2) ด าเนินการขอผ่อนผันทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก

วิชาทหาร เพื่อทดลองความพรั่งพร้อมหรือการระดมพล  

(3) ด าเนินการถอนผ่อนผันทหารให้กับนักศึกษา  

(4) ด าเนินการขอผ่อนผันทหารให้กับข้าราชการครู  

(5) ด าเนินการขอผ่อนผันทหารเข้ากองประจ าการเพื่อลาศึกษาต่อ

ให้กับนักศึกษา 

10. ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ 
(1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยและคณะ 

(2) ติดตาม ดูแล ปรับปรุง และจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน 

(3) การเผยแพร่ข่าวสารความเคล่ือนไหว ความก้าวหน้า และทิศทาง 

การพัฒนาคณะให้ศิษย์เก่าทราบการประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าให้มีส่วนร่วมในการ       

จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาสถาบัน 

(4) ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
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2.2  บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 2.2.1 บทบาทหน้าที่ของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานวิชาการศึกษา ท่ีก าหนดโดย ก.พ.อ.      
เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของสายงานวิชาการศึกษา 
(มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง ของข้าราชการฯ พ.ศ. 2553 ) ดังนี้  
  1)  ลักษณะงานโดยทั่วไป 

สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
ทางการศึกษา วิเคราะห์ การวิจัย เสนอความเป็นเกี่ยวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ การพัฒนาต าราเรียน การวางแผน
การศึกษา วางมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ 
ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติการศึกษา วิเคราะห์ผลงานจากการ
ด าเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการ
ปฎิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  2)  ช่ือต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

ต าแหน่งในสายงานนี้มีช่ือและระดับของต าแหน่งดังนี้ คือ 
นักวิชาการศึกษา     ระดับเช่ียวชาญ   
นักวิชาการศึกษา     ระดับช านาญการพิเศษ   
นักวิชาการศึกษา       ระดับช านาญการ   
นักวิชาการศึกษา       ระดับปฏิบัติการ   

ชื่อต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ 

งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร 
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 

(2) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการ
นักศึกษาความต้องการก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(3) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมท้ังปรับปรุงให้ทันสมัย 
เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

(4) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนา   
งานด้านวิชาการศึกษา 

(5) การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ การจัดท าวารสาร 
หรือเอกสารต่างๆ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและ         
แก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
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3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและ

ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ

ศึกษา รวมท้ังตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

(2 ) จัดเก็บข้อมูลเบื้ องต้น  และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ ยวกับ            
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้บุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา 
ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ 
มาตรการต่างๆ  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไมต่่ ากว่านี้ 
2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 
3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ 

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย  
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของนางสาวกนิษฐา  ปิ่นวนิช  ต าแหน่ง

นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
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1. การปฏิบัติหน้าที่การด าเนินงานเก่ียวกับวิชาทหาร 
1.1 การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ตามช่วงเวลาท่ี

หน่วยบัญชาการก าลังส ารองก าหนด โดยมีการช้ีแจงให้นักศึกษาท่ีต้องการจะสมัครรับทราบถึง
กระบวนการและขั้นตอนในการสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ในแต่ละช้ันปี  

1.2 มีการระบบเงื่อนไขของเวลา ควรระบุว่าต้องการท าอะไรให้บรรลุผลเมื่อไร 
1.3 มีการทดสอบร่างกายก่อนการทดสอบรายงานตัวส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1  
1.4 สถานท่ีในการทดสอบ รายงานตัว รวมถึงการสอบภาคทฤษฎีและสอบ

ปฏิบัติส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร 
1.5 มีการก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในระหว่างการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึก

ภาคสนามเขาชนไก่ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. การปฏิบัติหน้าที่การด าเนินงานเก่ียวกับการผ่อนผันทหารส าหรับนักศึกษา    
วิชาทหาร 

2.1 ด าเนินงานและก าหนดระยะเวลาในการผ่อนทหารตามท่ีกองพัฒนา
นักศึกษาก าหนดและติดประกาศแจ้งให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จัดส่งเอกสารตามก าหนด 

2.2 ตรวจรับเอกสาร จ านวน 5 ฉบับ คือ ส านา  สด. 9 , ส าเนา  สด. 35 , 
ส าเนาทะเบียนบ้านส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน , ส าเนาบัตรนักศึกษา , ส าเนาบัตรนักศึกษา
วิชาทหาร  ส าเนา  สด. 10   (กรณีย้ายภูมิล าเนา)   (ถ้ามี) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

2.3. ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ในการรับรองเอกสาร ,การกรอกช่ือ-สกุลท่ี
อยู่ปัจจุบันภูมิล าเนาทหาร  และอื่นๆ   

2.4 จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ขอผ่อนผันทบ.349-004  จัดท าบัญชีแยกแต่ละจังหวัด 
และแต่ละอ าเภอ จัดท าบัญชีงบหน้า และคัดแยกเอกสารเพื่อน าส่งกองพัฒนานักศึกษา 

2.5 น าเสนอบัญชีรายช่ือให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามตอนท้ายของ
บัญชีในแต่ละจังหวัด พร้อมประทับตราของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.6. ปิดประกาศแจ้งนักศึกษาท่ีเข้ามาผ่อนผันทราบและน าหลักฐานในการ   
ผ่อนผันเพื่อไปรายงานตัวต่อสัสดีจังหวัด 

3. การปฏิบัติหน้าที่การด าเนินงานเก่ียวกับการผ่อนผันทหาร 
3.1 ด าเนินงานและก าหนดระยะเวลาในการผ่อนทหารตามท่ีกองพัฒนา

นักศึกษาก าหนดและติดประกาศแจ้งให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จัดส่งเอกสารตามก าหนด 
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3.2 ตรวจรับเอกสาร จ านวน 4 ฉบับ คือ ส านา  สด. 9 , ส าเนา  สด. 35 , 
ส าเนาทะเบียนบ้านส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน , ส าเนาบัตรนักศึกษา , ส าเนา  สด. 10   
(กรณีย้ายภูมิล าเนา) (ถ้ามี) ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 

3.3. ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ในการรับรองเอกสาร ,การกรอกช่ือ-สกุลท่ี
อยู่ปัจจุบันภูมิล าเนาทหาร และอื่นๆ   

3.4 จัดท าบัญชีและบันทึกข้อมูลนักศึกษา จัดท าบัญชีแยกแต่ละจังหวัด และแต่
ละอ าเภอ จัดท าบัญชีงบหน้า และคัดแยกเอกสารเพื่อน าส่งกองพัฒนานักศึกษา 

3.5 น าเสนอบัญชีรายช่ือให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามตอนท้ายของ
บัญชีในแต่ละจังหวัด 

3.6 ปิดประกาศแจ้งนักศึกษาท่ีเข้ามาผ่อนผันทราบและน าหลักฐานในการ    
ผ่อนผันเพื่อไปรายงานตัวต่อสัสดีจังหวัด 

4. การปฏิบัติหน้าที่การด าเนินงานทหารกองประจ าการลาศึกษาต่อ 
4.1 ด าเนินงานและก าหนดระยะเวลาในการผ่อนทหารตามท่ีกองพัฒนานักศึกษา

ก าหนดและติดประกาศแจ้งให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จัดส่งเอกสารตามก าหนด 
4.2 ตรวจรับเอกสาร . รับเอกสาร จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ ใบค าร้องขอผ่อนผัน,ส าเนา

แบบสด. 40 ,ส าเนาแบบสด. 43,  ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน,ใบรับรอง
การเป็นนักศึกษา, ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือก ,ส าเนาใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา, ส าเนา
ประกาศผลการสอบคัดเลือก,ส าเนาใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา, ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อ (ก าหนดการ) 

4.3. ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ในการรับรองเอกสาร ,การกรอกช่ือ-สกุลท่ีอยู่
ปัจจุบันภูมิล าเนาทหาร และอื่นๆ   

4.4 จัดท าบัญชีและบันทึกข้อมูลนักศึกษา จัดท าบัญชีแยกแต่ละจังหวัด และแต่ละ
อ าเภอ จัดท าบัญชีงบหน้า และคัดแยกเอกสารเพื่อน าส่งกองพัฒนานักศึกษา 

4.5 น าเสนอบัญชีรายช่ือให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามตอนท้ายของ
บัญชีในแต่ละจังหวัด 

4.6 ปิดประกาศแจ้งนักศึกษาท่ีเข้ามาผ่อนผันทราบและน าหลักฐานในการผ่อนผัน
เพื่อไปรายงานตัวต่อสัสดีจังหวัด 
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5. การปฏิบัติหน้าที่การด าเนินงานขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร 

5.1 ด าเนินงานและก าหนดระยะเวลาในการผ่อนทหารตามท่ีกองพัฒนานักศึกษา
ก าหนดและติดประกาศแจ้งให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จัดส่งเอกสารตามก าหนด 

5.2 ตรวจรับเอกสาร . รับเอกสาร จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้  หนั งสือรับรอง , 
หมายเรียกพล ,ส าเนาสด.๘ ,ส าเนาสมุดพก 

5.3. ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ในการรับรองเอกสาร ,การกรอกช่ือ-สกุลท่ีอยู่
ปัจจุบันภูมิล าเนาทหาร และอื่นๆ   

5.4 จัดท าบัญชีและบันทึกข้อมูลนักศึกษา จัดท าบัญชีแยกแต่ละจังหวัด และแต่ละ
อ าเภอ จัดท าบัญชีงบหน้า และคัดแยกเอกสารเพื่อน าส่งกองพัฒนานักศึกษา 

5.5 น าเสนอบัญชีรายช่ือให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาลงนามตอนท้ายของ
บัญชีในแต่ละจังหวัด 

5.6 ปิดประกาศแจ้งนักศึกษาท่ีเข้ามาผ่อนผันทราบและน าหลักฐานในการผ่อนผัน
เพื่อไปรายงานตัวต่อสัสดีจังหวัด 

6. การปฏิบัติหน้าที่การจัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ 
6.1 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 2  
6.2 จัดหาสถานท่ีในการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ สามารถพิจารณาได้ดังนี้. อุปกรณ์

ในการผจญภัยจะต้องมีความปลอดภัย ในการเข้าค่ายสถานท่ีจะต้องสะอาด  การเดินทางไกล
จะต้องปลอดภัย และในระหว่างเดินทางไกลจะต้องไม่มีร้านค้าในระหว่างการเดินทางไกล 
โรงพยาบาลจะต้องอยู่ใกล้ค่ายลูกเสือ เป็นต้น 

6.3 จัดหาวิทยาการอบรมลูกเสือจะต้องสามารถสอนวิชาบุกเบิก เข็มทิศ สูคกรรม 
6.4 จัดหารถโดยมีการประสานงานรถกับงานพัสดุ โดยจะต้องเน้นย้ าในความ

ปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง 
6.5 ท าการสรุปผลการประเมินการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญให้กับคณบดีฝ่ายนโยบาย

และแผนทราบถึงผลการด าเนินงาน 
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2.3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)   

ภาระหน้าท่ีได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น  ได้เลือกเอางานการติดตามผลการ

ด าเนินงานด้านวิชาทหาร มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

เริ่มต้น 

ประชุมรับนโยบายการสมัครและรายงานตัว 

ประกาศการสมัคร 

ตรวจเอกสาร บันทึกข้อมูลและ
จัดท าบัญชีรายชื่อนศท. 

จัดส่งเอกสาร รร.รักษาดินแดน 

นักศึกษาทดสอบร่างกายและรายงานตัว 

ผกท.และนศท.เข้าปฐมนิเทศ รด. 

ผกท.เข้าดูแล นศท.เข้าเรียน 

นศท.ช้ันปีท่ี 3 จัดท าน าปลด 

ประชุมจัดผลัดฝึกภาคสนาม และรับวันฝึกภาคสนาม 

ประชาสัมพันธ์ และประกาศผลสอบสอบภาคทฤษฎ ี

นศท.ฝึกภาคสนาม โดยผกท.จะต้องก ากับดูแล 

ประกาศผลสอบ 

ส้ินสุด 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏบิัติงาน 

3.1 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  

การปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การปฏิบัติงานด้านนักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือ        
โดยผู้ปฏิบั ติงานด้านวิชาทหาร ต้องเป็น ผู้รอบรู้ในงาน ท่ีพึ งปฏิบั ติ  ท้ังในวิธีปฏิบั ติงาน           
และกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหน้าท่ีต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติการฝึกวิชาทหาร พศ. 2503   
2. ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิ เศษ  ผู้ก ากับนักศึกษา        

วิชาทหารและผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ.2554  
3. ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร     

และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ปี 2563 

1. พระราชบัญญัติการฝึกวิชาทหาร พศ. 2503 

การสงเสริมการฝกวิชาทหาร โดยได้รับการยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา 
ดังตอไปนี ้

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 
มาตรา 2 (1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

เปนตนไป            
มาตรา 3 ใหยกเลิก  
(1) พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2494  
(2) พระราชบัญญัติ สงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2497  บรรดาบทกฎหมาย 

กฎ และขอบังคับอื่นในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบท      
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน           

มาตรา 4 (2) ใหกองทัพบกรับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ ยวกับการฝกวิชาทหาร            
ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหม ก าหนดบุคคลซึ่งอยูในระหวางรับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรให ้    
เรียกวานักศึกษาวิชาทหาร และในเวลาฝกวิชาทหารให นักศึกษาวิชาทหารอยูในความปกครองของ
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กองทัพบกการด าเนินการเกี่ยวกับการฝกวิชาทหารและการปกครองนักศึกษาวิชาทหาร         
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ีกองทัพบกก าหนด   

มาตรา 4 ทวิ (3) เพื่อประโยชนในการฝกวิชาทหาร กองทัพบกมีอ านาจแตงต้ังบุคคลท่ีมี
ความเหมาะสมเปนผูก ากับ นักศึกษาวิชาทหารหรือผูชวยผูก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เปนการ
ประจ าหรือเปนการช่ัวคราวเพื่อชวยเหลือ ในการปกครองนักศึกษาวิชาทหาร และเพื่อประโยชนใน
การสงเสริมการ ฝกวิชาทหารกองทัพบกมีอ านาจแตงต้ังบุคคล ซึ่งเกี่ยวของกับการปกครองและ
การฝกนักศึกษาวิชาทหารโดยผานการฝกอบรมครบตามหลักสูตรท่ีกองทัพบกก าหนด เปนผูก ากับ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษไดบุคคลซึ่งจะไดรับแตงต้ังเปนผูก ากับนักศึกษาวิชาทหารผูชวยผูก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร หรือผูก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ตองมีลักษณะ คุณสมบัติ และอยูภาย
ใตเงื่อนไขตามท่ีกองทัพบกก าหนด โดยการแตงต้ังและถอดถอนบุคคลดังกลาวในวรรคหนึ่ง        
ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีกองทัพบกก าหนด           

มาตรา 5 การเขารับการฝกวิชาทหาร ใหกระท าโดยวิธีสมัคร          
มาตรา 6 บุคคลผูมีสิทธิสมัครเขารับการฝกวิชาทหารตองมีลักษณะคุณสมบัติ และอยู    

ภายใตเงื่อนไขตามท่ีก าหนด ในกฎกระทรวง   
มาตรา 6 ทวิ (1) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตองมีลักษณะคุณสมบัติ 

และอยูภายใตเงื่อนไขตามท่ี ก าหนดในกฎกระทรวง   
มาตรา 6 ตรี (2) บุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชาทหาร ไดแกผูซึ่งมีลักษณะตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง           
มาตรา 7 (3) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารตามมาตรา 6 ทวิ ยอมไดรับยกเวน   

การเรียกมาตรวจเลือกเขารับ ราชการทหารกองประจ าการในยามปกติตามกฎหมายวาดวยการ    
รับราชการทหาร บุคคลซึ่งพนจากการฝกวิชาทหารตามมาตรา 6 ตรี ยอมไมไดรับยกเวนตาม
วรรคหนึ่ง           

มาตรา 7 ทวิ (4) บุคคลซึ่งอยูในระหวางการฝกวิชาทหารท่ีไดรับยกเวนตามมาตรา 7     
วรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งพนจาก การฝกวิชาทหารท่ีไมไดรับยกเวนตามมาตรา 7 วรรคสอง          
ใหสถานศึกษาและสวนราชการท่ีเกี่ยวของจัดท าบัญชีรายช่ือ และด าเนินการตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง           

มาตรา 8 บุคคลซึ่งส าเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหม ก าหนดนี้  
จะไดรับสิทธิตามกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหารและกฎหมายวาดวยยศทหาร 
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มาตรา 9 ใหถอนทะเบียนกองประจ าการของนักศึกษาหรือนิสิตเฉพาะท่ีไดขึ้นทะเบียนไว
ตามมาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญั ติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2497 ส าหรับนักศึกษาหรือนิสิตซึ่ง          
เขารับราชการทหารตามมาตรา 7 และมาตรา 7 ทวิ  แหงพระราชบัญญั ติสงเสริมการ               
ฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการฝกวิชาทหาร (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2497 นั้น ใหปลดเปนทหารกองหนุนตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร          

มาตรา 10 เมื่อมีความจ าเปน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอ านาจส่ังใหนักศึกษา
หรือนิสิตซึ่งเรียนส าเร็จตาม หลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานช้ันปริญญา 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ี
กระทรวงกลาโหมก าหนด ในระหวางท่ีเขารับการฝกวิชาทหารใหถือวาเปนทหารกองประจ าการ 
และเมื่อส าเร็จการฝกวิชาทหารแลว จะใหเขารับราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม        
ในฐานะนายทหาร สัญญาบัตรก็ได          

มาตรา 11  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มีอ านาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

2. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2554 

เพื่อประโยชน์ในการฝึกวิชาทหาร  และการปกครองนักศึกษาวิชาทหาร  อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2521 จึงก าหนดระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ   
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ.2554 ” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิก 
2.1 ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  ผู้ก ากับนักศึกษา

วิชาทหาร  และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  พ.ศ.2557 
2.2 ระเบียบกองทัพบก  ว่าด้วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  ผู้ก ากับนักศึกษา

วิชาทหาร  และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2549 
2.3 ระเบียบ ค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง ของกองทัพบก และของส่วนราชการใด ๆ    

ในกองทัพบก  ซึ่งเกี่ยวกับผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารท้ังส้ิน 
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ข้อ 3 นิยามศัพท์ 
3.1 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ หมายถึง ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งระดับสูงของ

สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกวิชาทหารซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองและการ   
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  เช่น บุคคลในต าแหน่ง 
อธิการบดี , คณบดี , ผู้อ านวยการ , อาจารย์ใหญ่ , ครูใหญ่ , เจ้าของ หรือผู้จัดการสถานศึกษา    
วิชาทหาร  หรือบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งต้ังแต่ผู้อ านวยการกองขึ้นไปในส่วนราชการพลเรือน         
ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.1  โดยได้รับการแต่งต้ัง     
จากกองทัพบก ใช้ค าย่อว่า  “ ผกท.พ.”   

3.2 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง  ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  ของสถานศึกษา
ท่ีได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกวิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลในข้อ 3.1  เช่น อาจารย์, 
ครู, เจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีอ านวยการ ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองและการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.2 โดยได้รับการแต่งต้ังจากกองทัพบก    
ใช้ค าย่อว่า “ ผกท.”   

3.3 ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  หมายถึง บุคคลประเภทเดียวกับข้อ 3.2     
แต่มีอาวุโส  อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบรองลงมา  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.3  
โดยได้รับการแต่งต้ังจากกองทัพบก ใช้ค าย่อว่า “ ผช.ผกท.”  

3.4 สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง  หมายถึง  สถานศึกษาวิชาทหารท่ีต้ังอยู่        
ในพื้นท่ีจังหวัดทหารบกกรุงเทพ  

3.5 สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค  หมายถึง  สถานศึกษาวิชาทหารท่ีต้ังอยู่   
นอกพื้นท่ีจังหวัดทหารบกกรุงเทพ 

ข้อ 4 คุณสมบัติ 
4.1 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.1.1 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 3.1 
4.1.2 เป็นผู้ไม่เคยมีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงมาก่อน 
4.1.3 ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
4.1.4 ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  นอกจากความผิดฐานประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 
4.1.5 ไม่เป็นผู้ฝักใฝ่นิยมลัทธิการปกครองท่ีเป็นภัยต่อ สถาบันชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย์ 
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4.1.6 ไม่มีโรคประจ าตัวอันขัดต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  หรือโรคอันเป็นท่ีรังเกียจ
ของสังคมหรือร่างกายมีความพิการท่ีเห็นได้ชัด 

4.1.7 ไม่เป็นผู้เสพย์สุราแล้วเสียมารยาทเป็นนิจ หรือ เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง   
อันเสียลักษณะการปกครอง 

4.1.8 ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก 
4.2 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.2.1 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 3.2 
4.2.2 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือผู้ท่ีได้รับ

การพิจารณาเล่ือนฐานะขึ้นมาจากผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  หรือผู้ท่ีได้ประกอบความดี  
ในด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหาร อย่างเด่นชัด ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

4.2.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.1.2 ถึง ข้อ 4.1.8 
4.3 ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.3.1 เป็นผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อ 3.3 
4.3.2 เป็น ผู้ ท่ีมี วุฒิ การศึกษาไม่ ต่ ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย         

หรือเทียบเท่า  หรือผู้ท่ีได้ประกอบความดีในด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหารอย่างเด่นชัด ซึ่งจะ
ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

4.3.3 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.1.2 ถึง ข้อ 4.1.8 
ข้อ 5 อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

5.1 ผู้ก ากับนักนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้ 

5.1.1 เป็นผู้ก าหนดนโยบายและอ านวยการท้ังปวง  ในด้านส่งเสริมการฝึก   
วิชาทหารและการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารในสังกัด  ให้บังเกิดผลดีท่ีสุดตาม
เจตนารมณ์ของกองทัพบก 

5.1.2 ปกครองบังคับบัญชาก ากับดูแล ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารในสังกัด ให้อยู่ในระเบียบวินัยและแนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกต้องตามแบบธรรมเนียม ท่ีกองทัพบกหรือส่วนราชการกองทัพบกท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

5.1.3 เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข  กิจการนักศึกษาวิชาทหารต่อ
กองทัพบกหรือส่วนราชการกองทัพบกท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อผลการสร้างสรรค์และพัฒนาการให้มีมาตรฐาน
และคุณค่าสูงยิ่งขึ้น 



35 

 

5.1.4 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิ เศษ  ซึ่งด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา        
วิชาทหาร  เสนอแนะการแต่งต้ัง การเล่ือนฐานะ การถอดถอน และการให้พ้นสภาพ  ท่ีเกี่ยวกับ  
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในระเบียบนี้ 

5.1.5 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ซึ่งด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา        
วิชาทหารมีอ านาจในการว่ากล่าวตักเตือน และตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหาร     
ในสังกัด ได้ครั้งละไม่เกิน 30 คะแนน โดยมีข้อจ ากัดว่า การตัดคะแนนความประพฤตินั้น         
จะกระท าต่อนักศึกษาวิชาทหารผู้กระท าความผิดในความผิดเดียวกันได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ในวันหนึ่ง 

5.1.6 การรายงาน  เมื่อได้ตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาวิชาทหารแล้วให้
รายงานตามสายการปกครองบังคับบัญชา และให้สถานศึกษาวิชาทหารรายงานดังนี้ 

5.1.6.1 สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางรายงานต่อศูนย์การก าลังส ารอง 
5.1.6.2 สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค รายงานต่อมณฑลทหารบก 

หรือจังหวัดทหารบกท่ีเกี่ยวข้อง 
5.2 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

5.2.1 ปกครองบั งคับบัญชาก ากับดู แล ผู้ ช่ วยผู้ก ากั บนั กศึกษาวิชาทหาร            
และนักศึกษาวิชาทหารในสังกัด ให้อยู่ ในระเบียบวินัยและธรรมเนียมท่ีกองทัพบกหรือ          
ส่วนราชการกองทัพบกท่ีเกี่ยวข้องก าหนด 

5.2.2 ด าเนินการตามค าส่ัง ค าแนะน าของผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ      
ซึ่งเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาสถานศึกษาวิชาทหารตามสังกัด เกี่ยวกับนโยบายในด้านการ
ส่งเสริมการฝึกและการปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารให้บังเกิดผลดีท่ีสุด 

5.2.3 ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดโดยใกล้ชิด ในขณะท่ีอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มก้อน เช่น ขณะท่ีรับการฝึกสอนตามปกติและในโอกาสท่ีมีการชุมนุมซึ่งทางราชการ      
ได้จัดขึ้น เป็นต้น 

5.2.4 ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ในด้านธุรการการ
ฝึกและการก าลังพลท้ังปวง กับส่วนราชการกองทัพบกท่ีเกี่ยวข้องตามปกติ  และตามท่ีได้รับการ
ร้องขอ 

5.2.5 อบรมปลูกฝังทัศนคติและอุดมการณ์ ท่ีถูกต้องแก่นักศึกษาวิชาทหาร            

ท่ีมีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความมั่นคงของชาติ การเสียสละและการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อส่วนรวมและการเป็นพลเมืองดี 
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5.2.6 เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกิจการนักศึกษาวิชาทหาร    

เพื่อพัฒนาคุณค่าของนักศึกษาวิชาทหารให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับข้อ  5.1.3  ท้ังนี้ให้ด าเนินการโดย

เสนอผ่านสถานศึกษาวิชาทหารตามสังกัดของตน 

5.2.7 มีอ านาจในการว่ากล่าวตักเตือน  และตัดคะแนนความประพฤติ 

นักศึกษาวิชาทหารในสังกัดได้ครั้งละไม่เกิน  20  คะแนน  โดยมีข้อจ ากัด เช่นเดียวกับข้อ  5.1.5 

5.2.8 การรายงานการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหาร       

ให้รายงาน เช่นเดียวกับข้อ 5.1.6 

5.3 ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  มีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

5.3.1 เป็นผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารในการปฏิบัติงานท้ังปวงตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

5.3.2 ปฏิบั ติหน้าท่ีแทนผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสท่ี ผู้ก ากับ   

นักศึกษาวิชาทหาร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

5.3.3 เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข กิจการนักศึกษาวิชาทหาร  

เพื่อพัฒนาคุณค่าของนักศึกษาวิชาทหารให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับข้อ 5.2.6 

5.3.4 มีอ านาจในการว่ากล่าวตักเตือน และตัดคะแนนความประพฤติ  

นักศึกษาวิชาทหารในสังกัด ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คะแนน โดยมีข้อจ ากัด เช่นเดียวกับข้อ 5.1.5 

5.3.5 การรายงานการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหาร        

ให้รายงานเช่นเดียวกับข้อ  5.1.6 

ข้อ 6 แบบธรรมเนียมเพื่อให้ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  
และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกันในด้านกิจการนักศึกษาวิชาทหาร     
จึงให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้ก าหนดแบบธรรมเนียมการปฏิบัติ  ส าหรับผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร        
ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ขัดกับระเบียบนี้ 
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ข้อ 7 การแต่งต้ัง 
7.1  การเสนอขอแต่งต้ัง ให้ด าเนินการดังนี้ 

7.1.1 สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง  รายงานเสนอขอแต่ง ต้ังไปยั ง         
ศูนย์การก าลังส ารอง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบค าขอ แล้วศูนย์การก าลังส ารอง
รวบรวมรายงานขออนุมัติต่อหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

7.1.2 สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค ให้เสนอขอแต่งต้ังไปยังมณฑลทหารบก 
หรือจังหวัดทหารบก ท่ีเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อให้มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก 
ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบค าขอ แล้วรายงานต่อหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

7.1.3 ส่วนราชการพลเรือนท่ีมิใช่สถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและ      
ส่วนภูมิภาค แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร ให้เสนอขอแต่งต้ังต่อหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน 

7.2 อ านาจการแต่งต้ัง ให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้มีอ านาจ
ในการแต่งต้ังผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหารในนามของผู้บัญชาการทหารบก 

7.3 จ านวนผู้ขอแต่งต้ัง 
7.3.1 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ 

7.3.1.1 สถานศึกษาวิชาทหารขอแต่งต้ังได้ 1 คน  ส าหรับสถานศึกษา   
วิชาทหารท่ีเป็นสถานศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ขอแต่งต้ังผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่ง
ตามข้อ 3.1 ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้หากขอแต่งต้ังผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษมากกว่า  
1 คน  จะต้องให้ศูนย์การก าลังส ารอง , มณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก พิจารณาให้ความ
เห็นชอบประกอบรายงานขออนุมัติแต่งต้ังต่อหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

7.3.1.2  นอกจากบุคคลในข้อ 7.3.1.1 แล้วในกรณีท่ีเห็นสมควรกองทัพบก
อาจพิจารณาแต่งต้ังบุคคลในส่วนราชการพลเรือนท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกวิชาทหาร ตามข้อ 3.1  
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารก็ได้ 

7.3.2  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
7.3.2.1 ในขั้นแรกสถานศึกษาวิชาทหารขอแต่งต้ังในขั้นต้นได้ไม่เกิน 2 คน  

และขอแต่งต้ังเพิ่มขึ้นอีกตามจ านวนนักศึกษาวิชาทหารท่ีเพิ่มขึ้นในเกณฑ์  100  คน  ต่อผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร 1 คน (เศษต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป ขอเพิ่มได้อีก 1 คน)  ท้ังนี้ การขอแต่งต้ัง       
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่ มขึ้นมากกว่าเกณฑ์ ท่ีก าหนดให้ ศูนย์การก าลังส ารอง ,          
มณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก  พิจารณาความเหมาะสมและรายงานขออนุมัติหน่วย
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บัญชาการรักษาดินแดน  ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีส่วนแยกหรือวิทยาเขตต้ังอยู่คนละพื้นท่ี ในขั้น
แรกให้ขอแต่งต้ังเพิ่มขึ้นอีกส่วนแยก หรือวิทยาเขตละ 1 คน และให้คิดเกณฑ์เพิ่มในอัตราส่วน
ดังกล่าว 

7.3.2.2 ในกรณีท่ียังไม่สามารถแต่งต้ังผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ได้ให้
สถานศึกษาวิชาทหารจัด  ครู  อาจารย์  ปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ  7.3.2.1 โดยอนุโลม 

7.3.3 ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  สถานศึกษาวิชาทหารขอแต่งต้ังได้ตาม
เกณฑ์จ านวนนักศึกษาวิชาทหาร 50 คน ต่อ 1 คน ( เศษต้ังแต่ 25 คนขึ้นไป  ขอเพิ่มได้อีก 1 คน ) 

 ข้อ 8 การถอดถอนและพ้นสภาพ 
8.1 การถอดถอนและพ้นสภาพผู้กับก านักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  ผู้ก ากับนักศึกษา

วิชาทหาร  และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  จะถูกถอดถอนให้ส้ินฐานะโดยการออกค าส่ัง
ถอดถอนในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

8.1.1 ผู้ซึ่งปรากฏทราบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติในข้อ  4.1.2 ถึง ข้อ 4.1.8 
มาก่อน  หรือภายหลังการแต่งต้ัง 

8.1.2 เป็นผู้มีพฤติการณ์ฝ่าฝืนต่อระเบียบแบบแผน  ของทางราชการเกี่ยวกับ
กิจการนักศึกษาวิชาทหาร  ซึ่งศูนย์การก าลังส ารอง , มณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก 
เห็นสมควรให้ถอดถอน 

8.1.3 เป็นผู้ท่ีขาดความไว้วางใจ  หรือไม่มีผลงานในหน้าท่ี 
8.2 การพ้นสภาพ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  

และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  จะได้รับการประกาศให้พ้นสภาพในกรณีดังต่อไปนี้ 
8.2.1 ถึงแก่กรรม 
8.2.2 ลาออกจากราชการ  
8.2.3 ย้ายสังกัดสถานศึกษาวิชาทหาร 
8.2.4 เกษียณอายุราชการ (ยกเว้นผู้ท่ีสถานศึกษาวิชาทหารต้นสังกัด ยังคง

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ จนถึงอายุ 65 ปี) 
8.2.5 ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากความเป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ      

ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
8.2.6 สถานศึกษาวิชาทหารท่ีสังกัดเปล่ียนแปลงไป หรือถูกส่ังให้ปิดการฝึกวิชาทหาร 
8.2.7 ผู้ท่ีหมดหรือขาดคุณสมบัติในข้อ 4.1.1 , 4.2.1 หรือ 4.3.1 
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8.3 กรรมวิธีการถอดถอนและให้พ้นสภาพ 
8.3.1 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  และผู้ช่วย  

ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง  ให้ศูนย์การก าลังส ารอง
รายงานขออนุมัติต่อผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  ในการออกค าส่ังถอดถอนหรือ
ประกาศให้พ้นสภาพ   ในนามของผู้บัญชาการทหารบก ตามระเบียบท่ีก าหนด 

8.3.2 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้
ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ของสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนภูมิภาค ให้ ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบก หรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกแล้วแต่กรณี รายงานขออนุมัติผู้บัญชาการทหารบก  
โดยผ่านหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีอ านาจ
ในการออกค าส่ังถอดถอน  หรือประกาศให้พ้นสภาพในนามของผู้บัญชาการทหารบกส าหรับกรณี
จ าเป็นหรือสมควรหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  มีอ านาจด าเนินการได้โดยตรง เช่นเดียวกับ    
ข้อ 8.3.1 

ข้อ 9 การทะเบียนให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน , ศูนย์การก าลังส ารอง , มณฑลทหารบก
และจังหวัดทหารบก มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการควบคุมด้านการทะเบียนประวัติของผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร     
ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบและให้ก าหนดมาตรการควบคุมต่าง ๆ ได้ตามความ
เหมาะสม 

ข้อ 10 การฝึกอบรมให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ควบคุม ด าเนินการและรับผิดชอบใน
การฝึกอบรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร  ของสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนกลาง และให้มณฑลทหารบก  หรือจังหวัด
ทหารบกท่ีเกี่ยวข้องควบคุมด าเนินการ และรับผิดชอบการฝึกอบรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร
พิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาในส่วน
ภูมิภาค ในการก ากับดูแลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตามหลักสูตรของกองทัพบก 

10.1. ความมุ่งหมายและขอบเขต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งระเบียบนี้จึงก าหนด
ความมุ่งหมาย และขอบเขตการฝึกอบรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้ ผู้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร  มีความรู้และ
คุณลักษณะต่อไปนี้ 
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10.1.1 มีความรู้ทางวิชาทหารเพื่อให้สามารถสนับสนุนการฝึกวิชาทหาร      
การปกครองบังคับบัญชา และการควบคุม ก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหารได้เป็นผลดี 

10.1.2 มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมต่อการเป็นตัวอย่าง  และเป็น ผู้น าท่ีดี          
แก่นักศึกษาวิชาทหาร 

10.1.3 มีความรอบรู้ต่อระเบียบแบบแผน การปฏิบัติหน้าท่ีผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหารพิ เศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ตามท่ี        
ทางราชการก าหนดไว้ 

10.2 การจัดท าหลักสูตร ให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้จัดท า ปรับปรุง   
แก้ไข และพัฒนาหลักสูตรของกองทัพบกในการฝึกอบรมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ         
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

ข้อ 11 มาตรการเชิดชูเกียรติ  โดยท่ีกองทัพบกตระหนักถึงคุณค่า ของผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหารพิเศษ  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ว่าเป็นบุคคลท่ี
ทรงเกียรติ เนื่องจากการสละประโยชน์สุขส่วนตัวร่วมสร้างสรรค์ความดี ให้เกิ ดขึ้นในกิจการ
นักศึกษาวิชาทหาร  จึงให้  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก าหนดมาตรการเชิดชูเกียรติ
ตอบสนองคุณงามความดีแก่ผู้มีคุณสมบัติดีเด่น หรือผลงานดีเด่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ 

11.1 การประกาศเกียรติคุณ 
11.2 การมอบเครื่องหมายหรือวัตถุเชิดชูเกียรติ 
11.3 การเล่ือนฐานะ, ประเภทให้สูงขึ้น 
11.4 การจัดขบวนเกียรติยศนักศึกษาวิชาทหารเคารพ 
11.5 อื่น ๆ ท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 12 ให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สามารถออกระเบียบการปฏิบัติในรายละเอียด
เกี่ยวกับผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหาร ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้ 

ข้อ 13 ให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ 

ข้อ 14 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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3. ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยกับรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร และรายงาน
ตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ปี 2563  

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอ านาจตาม
ความใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503  ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้. 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การรับสมัคร
เป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2563” 

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการรับสมัครเป็นนักศึกษา

วิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2562 
ข้อ 4 นิยามศัพท์ 

4.1 นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง
ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

4.2 นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหม ก าหนด     
ใช้ค าย่อว่า “นศท.” 

4.3 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลท่ีกองทัพบกแต่งต้ังขึ้น เพื่อท าหน้าท่ี
ช่วยเหลือปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ท้ังนี้ ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก 

4.4 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, ศูนย์การเรียน, วิทยาลัย, สถาบัน, มหาวิทยาลัย, 
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน ท่ีมีอ านาจหน้าท่ี หรือมีวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา 

4.5 สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาท่ีได้รับอนุมัติจากกองทัพบกโดย
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร 

4.5.1 สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหาร ท่ีต้ังอยู่
ในเขตพื้นท่ี มณฑลทหารบกท่ี 11 

4.5.2 สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหาร      
ท่ีต้ังอยู่นอกเขตพื้นท่ี มณฑลทหารบกท่ี 11 

4.6 ผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร           
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหาร แต่ยังไม่ได้รับการ
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แต่งต้ังให้เป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร 

4.7 ปีการศึกษา หมายถึง ห้วงระยะเวลาท่ีก าหนดการฝึกวิชาทหาร ในแต่ละปีโดย
เริ่มต้ังแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน พฤษภาคม ของปีถัดไป 

4.8 การรับสมัคร หมายถึง การท่ีนักศึกษาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในช้ันปีท่ี 1 
4.9 การรายงานตัว หมายถึง การท่ีนักศึกษาวิชาทหารท่ีตกซ้ า ช้ัน , เล่ือนช้ัน      

และโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร มาแสดงความจ านงเพื่อจะเข้าฝึกวิชาทหาร 
4.10 การขอรอรับสิทธิหมายถึง การท่ีนักศึกษาวิชาทหารขอพักการเข้าฝึกวิชาทหาร 

ข้อ 5 หน่วยท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัว
เข้าฝึกวิชาทหาร ได้แก่ 

5.1 สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้รับผิดชอบโดย 
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร มีหน้าท่ีด าเนินกรรมวิธีและวางแผนก าหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียด
ด้วยการประสานกับส่วนราชการของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และสถานศึกษาวิชาทหาร 
ให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5.2  สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค มณฑลทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีศูนย์
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
เป็นหน่วยด าเนินการ 

ข้อ 6  คุณสมบัติคุณลักษณะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ดังต่อไปนี้ 
6.1 เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย 
6.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์โดยให้นับอายุตาม

กฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ส าหรับผู้ท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของ
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

6.3 ส าหรับผู้ท่ีมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไม่เป็นผู้ท่ีไม่ไปแสดงตนเพื่อรับ
หมายเรียกท่ีอ าเภอท้องท่ีซึ่งเป็นภูมิล าเนาทหารของตนตาม มาตรา 25 และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้ท่ี
ไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกท าการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร          
กองประจ าการตาม มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 

6.4 ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผล
การศึกษาของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า ต้ังแต่ 1.00 ขึ้นไป 
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6.5 ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดการ         
ฝึกวิชาทหารเว้นแต่ผู้ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือส าเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าขึน้ไป 
และส าเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต่ ากว่าช้ันปีท่ี 3 แล้ว ซึ่งมีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการรับราชการทหารจะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อให้จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดได้ 

6.6 ไม่เป็นโรค หรือ สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถเข้ารับราชการ
ทหารได้ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 

6.7 ไม่เป็นบุคคลท่ีเกิดก่อน พ.ศ. 2541 ท่ีอยู่ในพื้นท่ียกเว้นตามกฎกระทรวง     
ฉบับท่ี 45 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งถูก
ยกเลิกโดยกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมาย ว่าด้วย การรับราชการทหาร  
บางฉบับท่ีไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2558 

6.8 มีขนาดรอบตัว น้ าหนัก และ ความสูง ตามส่วนสัมพันธ์ดังนี้ 
อายุ 

(ปี)/บริบูรณ์ 
ชาย หญิง 

ขนาดรอบตัว (อก) น้ าหนัก ความสูง น้ าหนัก ความสูง 
หายใจเข้า(ซม.) หายใจออก(ซม.) (กก.) (ซม.) (กก.) (ซม.) 

15 75 72 42 154 41 148 

16 76 73 44 156 42 149 
17 77 74 46 158 43 150 
18 78 75 48 160 44 151 

19 ถึง 22 79 76 49 161 45 152 
 

 ท้ังนี้ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม : ตารางเมตร 
และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม : ตารางเมตร 

6.9 มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
ทุกประเภท 

6.10 ไม่เป็นทหารประจ าการ กองประจ าการ หรือถูกก าหนดตัวเข้ากองประจ าการแล้ว 
ข้อ 7 เงื่อนไขบังคับท่ีต้องปฏิบัติตาม ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ดังต่อไปนี้ 

7.1 สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร 
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7.2 นักศึกษาชาย จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้ 
7.2.1 ลุก - นั่ง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
7.2.2 ดันพื้น 22 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
7.2.3 วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที 

7.3 นักศึกษาหญิง จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้ 
7.3.1 ลุก - นั่ง 25 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
7.3.2 ดันพื้น 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
7.3.3 วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที 

7.4 ต้องช าระเงินบ ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
7.5 การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร 

7.5.1 การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) ช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันปีท่ี 3 ให้ไว้    
ผมรองทรงสูงความยาวด้านบนไม่เกิน 5 เซนติเมตร 

7.5.2 การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) ช้ันปีท่ี 4 ถึง ช้ันปีท่ี 5 ให้ไว้     
ผมรองทรงความยาวด้านบนไม่เกิน 7 เซนติเมตร 

ท้ังนี้  หากสถานศึกษามีระเบียบให้ ตัดผมส้ันกว่าท่ีก าหนดในข้อ 7.5.1         
และ 7.5.2  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษา 

7.5.3 การไว้ทรงผมนักศึกษาวิชาทหาร (หญิง) 
7.5.3.1 หากไว้ผมยาว ต้องขมวดปลายผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ผมยาว

ประบ่า หรือปรกบ่าจนปิดอินทรธนู 
7.5.3.2 หากจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบก็ควรใช้กิ๊บ    

หรือริบบ้ินขนาดเล็กท่ีเป็นสีเดียวกับสีผม 
7.5.3.3 ห้ามไว้ผมเปีย, ผมแกละ, ผมทรงหางม้า, ผมม้า (ผมปรกหน้า)    

หรือทรงผมอื่นท่ีไม่เหมาะสม 
7.5.3.4 ห้ามใช้ครีมแต่งผมหรือสารอื่นใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือน

ผมเปียกหรือมีสีผมผิดธรรมชาติตามสมัยนิยมในปัจจุบัน 
7.6 ต้องแต่งกายตามระเบียบท่ีก าหนด 
7.7 ต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ ค าส่ัง โดยเคร่งครัด 
7.8 การทุจริตทุกกรณีจะถูกตัดสิทธิในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เช่น 

7.8.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด แล้วมาสมัคร
ซ้ าท้ังในสถานศึกษาวิชาทหารเดิม หรือย้ายไปสมัครใหม่ยังสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น 
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7.8.2 จ้างวานหรือให้ผู้อื่นมาทดสอบสมรรถภาพร่างกายแทน 
7.8.3 แก้ไขข้อมูลผลคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในใบสมัครเข้าเป็น

นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 1 (แบบ รด.1) 
ข้อ 8 หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้ 

8.1 ใบสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (แบบ รด.1) ทบ.349 - 001 ให้รับจาก
สถานศึกษาวิชาทหารท่ีก าลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน โดยนักศึกษาท่ียื่นความจ านงขอสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 1ต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และลงลายมือช่ือ
ด้วยตนเอง 

8.2 ในช่องค ารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบสมัคร (แบบ รด.1) ต้องให้
หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจเป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติโดย
รับรองว่าจะปกครองให้นักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและจะให้มีความสะดวกในการ
ฝึกวิชาทหารของผู้สมัครตามท่ีกองทัพบกก าหนด ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในใบสมัคร
ว่าเป็นความจริงด้วยตนเองและลงลายมือช่ือ พร้อมท้ังประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหาร
ก ากับไว้ 

8.3 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องลงนามยินยอมในใบสมัคร 
(แบบ รด.1) ให้สมัครเข้าฝึกวิชาทหารได้โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อื่นจะลงนามแทน
มิได้ 

8.4 รูปถ่ายสีขนาด 3  x 4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนัก ศึกษา หน้าตรง            
ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จ านวน 1 รูป 

8.5 หลักฐานแสดงผลการศึกษาส าเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่า ซึ่งมีผล
การศึกษา ไม่ต่ ากว่าท่ีกองทัพบกก าหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ท่ีได้รับ       
มอบอ านาจให้เป็นผู้รับรองคะแนนเฉล่ียในหลักฐาน 

8.6 ใบรับรองแพทย์ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์รับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันรับสมัคร 

8.7 ผู้สมัครท่ีมีอายุต้ังแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร) ต้องน าส าเนาใบส าคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9 ) มาแสดงเป็นหลักฐาน
ประกอบด้วย 

8.8 ผู้สมัครท่ีมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ (นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) 
ต้องน าส าเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบ
เพิ่มเติม จากข้อ 8.7 ด้วย 
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8.9 ผู้สมัครท่ีมีอายุต้ังแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการ     
รับราชการทหาร) ต้องน าส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร      
กองประจ าการ (แบบ สด.43) ของปี พ.ศ. ท่ีมาสมัครฯ มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบเพิ่มเติม    
จากข้อ 8.8 ด้วย 

ข้อ 9  หลักฐานการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร มีดังนี้ 
9.1  ใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหาร     

ท่ีก าลังศึกษาอยู่ปัจจุบันโดยนักศึกษาวิชาทหารท่ียื่นความจ านงขอรายงานตัวต้องเขียนและ        
ลงลายมือช่ือด้วยตนเอง 

9.2  ในช่องค ารับรองของสถานศึกษาวิชาทหารในใบรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
(แบบ รด.2) หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร
เป็น ผู้ลงนามรับรองความประพฤติตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในแบบรายงานตัว        
และประวัติของนักศึกษาวิชาทหารว่าเป็นความจริง และประทับตราของสถานศึกษาวิชาทหาร
ก ากับไว้ 

9.3  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบรายงานตัว 
(แบบ รด.2) ให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โดยจะต้องลงนามด้วยตนเอง และผู้อื่นจะลงนามแทน
มิได้ 

9.4 รูปถ่ายสีขนาด 3 x 4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ท่ีถ่ายไม่เกิน 
6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จ านวน 1 รูป 

9.5 หนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร กรณีนักศึกษาวิชาทหารโอนย้ายระหว่าง
สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค หรือโอนย้ายต่างส่วนภูมิภาคให้ศูนย์การนักศึกษา
วิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก ท่ี ฝึกวิชาทหารอยู่ เดิมเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ผนวก ก           
ท้ายระเบียบ)  

9.6 นักศึกษาวิชาทหารท่ีขอรอรับสิทธิไว้ต้องน าหลักฐานหนังสือรับรองการขอรอรับ
สิทธิฉบับจริง (ผนวก ข ท้ายระเบียบ) มาแสดงด้วย 

9.7 นักศึกษาวิชาทหารท่ีได้รับอนุมัติให้รายงานตัวกรณีเหตุสุดวิสัยฯ ตามท่ีก าหนด  
ในข้อ 25 ของระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา         
การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2561 ต้องมีหลักฐานการอนุมัติกรณีดังกล่าวมา
แสดงด้วย 
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ข้อ 10 การก าหนด วัน เวลา สถานท่ีในการรับสมัครและรับรายงานตัวของแต่ละสถานศึกษา
วิชาทหาร ให้ด าเนินการในห้วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน หรือเดือนสิงหาคม ถึงเดือน 
กันยายน ตามท่ีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและมณฑลทหารบกก าหนด 

ข้อ 11 การด าเนินการของสถานศึกษาวิชาทหารในการน านักศึกษามาสมัครและ
นักศึกษาวิชาทหารมารายงานตัว ให้ปฏิบัติดังนี้ 

11.1 แจ้งจ านวนนักศึกษาท่ีจะน ามาสมัคร และจ านวนนักศึกษาวิชาทหาร             
ท่ีจะน ามารายงานตัวให้  ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร , ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร        
มณฑลทหารบก และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ทราบล่วงหน้า ตามท่ี      
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และมณฑลทหารบกก าหนด 

11.2  จัดพิมพ์และตรวจสอบ ช่ือตัว ช่ือสกุล เลขประจ า ตัวประชาชน ในบัญชี
รายช่ือนักศึกษาท่ีน าจะมาสมัครตาม ผนวก ค และ ช่ือตัว ช่ือสกุล เลขประจ าตัวนักศึกษา      
วิชาทหาร ในบัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหารท่ีน ามารายงานตัวตาม ผนวก ง หรือบัญชีรายช่ือ
รายงานตัวโอนย้ายตาม ผนวก จ เรียงช่ือตามล าดับ ตัวอักษรให้ถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนท่ี
ก าหนด ส่งให้กับ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ล่วงหน้าก่อนวันท่ีน านักศึกษา และนักศึกษา
วิชาทหาร มาสมัครและรายงานตัว ไม่น้อยกว่า 5 วัน ตามท่ี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและ 
มณฑลทหารบก ก าหนด 

11.3 ควบคุม แนะน า การกรอกข้อความในใบสมัคร (แบบ รด.๑) และใบรายงานตัว
(แบบ รด.2) และอื่นๆ ของผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และผู้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารให้
ถูกต้อง และตรวจสอบหลักฐานตามท่ีก าหนดใน ข้อ 8 และ ข้อ 9 ให้เรียบร้อยก่อนวันมาปฏิบัติ 

ข้อ 12 การด าเนินการรับสมัคร จะต้องปฏิบัติตามล าดับในเรื่องต่างๆ ดังนี ้
12.1 ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้สมัครท่ีสถานศึกษาวิชาทหารน าส่งศูนย์การนักศึกษา

วิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก 

12.2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตาม ข้อ 6 พร้อมหลักฐานของผู้สมัครให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดใน ข้อ 8 

12.3 วัดขนาดร่างกาย ตามท่ีก าหนดใน ข้อ 6.8 และตรวจอาการของโรค       
รวมทั้งหลักฐานใบรับรองแพทย์ของผู้สมัคร 

12.4  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และบันทึกผลตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อ 7.2 
และ7.3 หากมีผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเกินกว่าจ านวนยอด
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จัดสรรท่ีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก าหนดจะพิจารณาผลคะแนนทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายล าดับสูงสุดก่อน หรือหากมีผู้สมัครท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีจ านวน
ไม่ถึงยอดจัดสรรท่ี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก าหนดจะพิจารณาจาก ผู้มีผลคะแนนทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายตามท่ีก าหนด (ผนวก ฉ ท้ายระเบียบ) โดยให้มีสัดส่วนนักศึกษาวิชาทหาร
หญิง ไม่เกินร้อยละ ๗ ในภาพรวม ส ารับนักศึกษาวิชาทหารชาย ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดนก าหนด 

12.5  การช าระเงินบ ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามท่ีหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดนก าหนดให้ช าระเงินในวันท่ีสมัครโดยให้กองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัวออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกฯ จ านวน 1 ฉบับ และเก็บคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานพร้อม 
ท้ังก าหนดหมายเลขประจ าตัวนักศึกษาวิชาทหาร กรณีเมื่อได้รับเงินบ ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึก    
วิชาทหาร และรับใบเสร็จรับเงินแล้ว ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน     
และมณฑลทหารบก ในการใช้จ่ายตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินรายรับ            
ของสถานศึกษา พ.ศ.2548 และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

ข้อ 13 การด าเนินการรับรายงานตัว จะต้องปฏิบัติตามล าดับในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
13.1 ตรวจสอบบัญชีรายช่ือนักศึกษาวิชาทหาร ท่ีสถานศึกษาวิชาทหารน าส่ง      

ว่าสอบได้ตามช้ันปีท่ีแจ้งหรือไม่ 
13.2 ตรวจสอบหลักฐานและการกรอกข้อความในใบรายงานตัว (แบบ รด.2)      

ว่าถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ตามท่ีก าหนดใน ข้อ 9 หรือไม ่
13.3 ตรวจสอบหลักฐานกรณีโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารต้องมีหนังสือรับรองการ

ฝึกวิชาทหารจาก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก 
และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ท่ีฝึกวิชาทหารอยู่เดิม 

13.4 กรณีขอรอรับสิทธิไว้ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรอง
การขอรอรับสิทธิ (ฉบับจริง) ด้วย 

13.5 การช าระเงินบ ารุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหารตามท่ี หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดนก าหนดให้ช าระในวันรายงานตัวนั้น โดยกองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัวจะต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษาวิชาทหาร 1 ฉบับ และเก็บคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน 

13.6 การรายงานตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารเฉพาะกรณีจ าเป็นท่ีเจ้าตัวไม่สามารถ
มารายงานตัวตามวัน เวลาท่ีก าหนดได้เช่น เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนทางด้านการศึกษา , 
ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศโดยมีหลักฐานเข้าร่วมโครงการ, เจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์
มาแสดง , ประสบภัยธรรมชาติ,สถานการณ์ไม่ปกติ, ระบบโปรแกรมขัดข้องหรือสาเหตุอื่น ๆ    
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อันเป็นเหตุสุดวิสัยให้หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารหรือผู้รับมอบอ านาจรายงานตัวแทน จัดท า
บัญชีรายช่ือรายงานตัวแทนพร้อมแนบหลักฐานประกอบใบรายงาน ตัว (แบบ รด.2) ส่งให้         
กองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัว เสนอผู้มีอ านาจ  อนุมัติให้รายงานตัวแทนได้และ
เจ้าหน้าท่ีการเงินออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้รายงานตัวแทน 1 ฉบับ และเก็บคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน 

13.7 การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ตามท่ีก าหนดในข้อ 25 
ของระเบียบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการ
สอบนักศึกษา วิชาทหาร พ.ศ.2561 ซึ่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อนุมัติให้
รายงานตัวกรณีเหตุสุดวิสัยดังกล่าวแล้วให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐานการอนุมัติประกอบการ
รายงานตัวด้วย 

13.8 กรณีนักศึกษาวิชาทหารตาม ข้อ 13.7 และนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่าแล้ว แต่ไม่ส า เร็จการฝึกวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 3      
ต่อมาได้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสถานศึกษาท่ีมิได้เปิดการฝึก
วิชาทหาร ให้นักศึกษาวิชาทหารผู้นั้นร้องขอให้สถานศึกษาดังกล่าวเปิดการฝึกวิชาทหาร ตาม
วิธีการท่ีก าหนดในระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนว่าด้วย การเปิด - ปิดสถานศึกษาวิชา
ทหาร ซึ่งในระหว่างรอการเปิดการฝึกวิชาทหารของสถานศึกษา มิต้องขอรอรับสิทธิไว้แต่ท้ังนี้
ต้องไม่เกิน 3 ปีติดต่อกัน 

13.9 การท าบัตรประจ าตัว (เฉพาะผู้ท่ีต้องท า) และการแจกจ่ายคู่มือนักศึกษาวิชา
ทหาร 

13.10 ด าเนินการเก็บหลักฐาน รายงานผล และขออนุมั ติประกาศมีสภาพ         
เป็นนักศึกษาวิชาทหาร รายละเอียดการปฏิบัติของแต่ละเรื่องให้เป็นหน้าท่ีของกองอ านวยการ   
รับสมัครและรายงานตัวก าหนดตามความเหมาะสม 

ข้อ 14 ในวันท่ีท าการรับสมัครและรายงานตัวผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้แทน
สถานศึกษาวิชาทหาร ต้องน านักศึกษามาสมัคร และน านักศึกษาวิชาทหาร ท้ังท่ีสังกัดอยู่เดิมหรือ
ท่ีโอนย้ายมาจากสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานท่ี           
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และมณฑลทหารบกก าหนด กับให้อยู่ก ากับดูแลแก้ปัญหาในเรื่องท่ี
หากจะมีหรือเกิดขึ้นระหว่างท าการสมัครและรายงานตัว จนกว่า ผู้สมัครและผู้รายงานตัว
ด าเนินการเสร็จส้ินในวันนั้น พร้อมกับรับทราบข้อมูลและปัญหาต่างๆ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้โดย
ถูกต้องทันเวลาต่อไป และหากมีกรณีขอรอรับสิทธิให้สถานศึกษาวิชาทหารด าเนินการ ดังนี้ 

14.1 กรณีนักศึกษาวิชาทหารไม่สามารถเข้ารับฝึกวิชาทหารในปีการศึกษานั้นได้
ตลอดปีการศึกษา และเจ้าตัวมีความประสงค์ สถานศึกษาวิชาทหารจะต้องท าบัญชีรายช่ือ       



50 

 

ขอรอรับสิทธิให้นักศึกษาวิชาทหารเสนอต่อกองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัว เพื่อให้
นักศึกษาวิชาทหารผู้นั้นได้สิทธิรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาถัดไป (ผนวก ช        
ท้ายระเบียบ) 

14.2  การขอรอรับสิทธิสถานศึกษาวิชาทหารจะต้องกระท าในห้วงการรับสมัครและ
รายงานตัว ซึ่งเมื่อได้ท ารายงานตาม ข้อ 14.1  แล้ว กองอ านวยการรับสมัครและรายงานตัว      
จะออกหนังสือรับรองการขอรอรับสิทธิให้สถานศึกษาวิชาทหาร เก็บไว้เป็นหลักฐานท่ีต้องน ามา
แสดงสิทธิในปีการศึกษาถัดไป 

14.3  การขอรอรับสิทธิตาม ข้อ 14.1 นั้น จะขอติดต่อกันเกินกว่าสองปีไม่ได้ 
ข้อ 15  เมื่อท าการรับสมัคร และรายงานตัวประจ าปีการศึกษาเสร็จส้ินแล้วให้ศูนย์การ

นักศึกษาวิชาทหารและมณฑลทหารบกสรุปรายงานผลการด าเนินการให้หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน (ผ่าน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) ดังต่อไปนี้. 

15.1 พิมพ์บัญชีรายช่ือตาม ผนวก ซ ส่งสถานศึกษาวิชาทหารโดยเร็วเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของช่ือตัว ช่ือสกุล พ.ศ.เกิด และอื่นๆ เพื่อให้สถานศึกษาวิชาทหารยืนยัน        
ความถูกต้องพร้อมส่ิงท่ีต้องแก้ไขให้กับ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ มณฑลทหารบก       
เพื่อด าเนินการแก้ให้ถูกต้อง 

15.2 บัญชีรายช่ือท่ีพิมพ์ตาม ข้อ 15.1 ให้ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และมณฑลทหารบก
ส่งหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จ านวน 3 ชุด พร้อมบัญชีสรุปปะหน้าของแต่ละสถานศึกษาวิชาทหาร
แต่ละช้ันปีภายในเดือน กรกฎาคม ของปีการศึกษานั้น เพื่อประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

15.3 ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ มณฑลทหารบก เมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้อง
ของบัญชีรายช่ือตาม ข้อ 15.1 จากสถานศึกษาวิชาทหารกลับคืนมาแล้ว ให้แจ้ง หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดนเพื่อด าเนินการขออนุมัติแก้ไขบัญชีรายช่ือตาม ข้อ ๑๕.๒ ให้ถูกต้อง ท้ังนี้ต้องไม่เกิน
ส้ินเดือน สิงหาคม ของปีการศึกษานั้น 

15.4 จัดพิมพ์บัญชีรายช่ือผู้ขอรอรับสิทธิตาม ผนวก ช พร้อมสรุปปะหน้าบัญชีของ
แต่ละสถานศึกษาวิชาทหารให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ทราบ ท้ังนี้ ในห้วงท่ี 1 ต้องไม่เกิน
ส้ินเดือนกรกฎาคม และในห้วงท่ี 2 ต้องไม่เกินส้ินเดือน กันยายน ของปีการศึกษานั้น 

15 .5  ให้ ศู น ย์ ก ารนั ก ศึกษาวิ ชาทหาร , ศูน ย์ การ ฝึกนั ก ศึกษาวิ ชาทหาร           
มณฑลทหารบกและ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก รวบรวมข้อมูลนักศึกษา    
วิชาทหารชายและหญิง ทุกช้ันปีได้แก่ ช่ือ, สถานศึกษา, เพศ, วัน เดือน ปีเกิด, อายุ, ภูมิล าเนา     
และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด (ผนวกด ท้ายระเบียบ) โดยบันทึก
ลงในแผ่นบันทึกข้อมูลท่ีจัดท าโดยโปรแกรม Microsoft  Access หรือ Microsoft Excel ให้ครบถ้วน 
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เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
(ผ่าน กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร) ภายในส้ินเดือน กันยายน ของปีการศึกษา นั้น 

ข้อ 16 เมื่อสถานศึกษาวิชาทหารได้รับบัญชีรายช่ือ (รด.๒๕) ประกาศมีสภาพเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร จาก ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ มณฑลทหารบก แล้ว สถานศึกษา   
วิชาทหาร จะต้องรีบด าเนินการ ดังนี้.- 

16.1 ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือตัว ช่ือสกุล พ.ศ.เกิด เลขประจ าตัวนักศึกษา
วิชาทหาร ตลอดจนข้อบกพร่องอื่น ๆ แล้วยืนยันความถูกต้อง หรือข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นให้       
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และ มณฑลทหารบก ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีรับบัญชีรายช่ือ
นักศึกษาวิชาทหาร 

16.2 แจ้งประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารให้นักศึกษาวิชาทหารในสถานศึกษา
ของตนทราบเป็นส่วนรวม 

16.3 เก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบของสถานศึกษาวิชาทหารต่อไป 
ข้อ 17 โอกาสการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 

17.1 นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาวิชาทหาร หากมีความประสงค์ และมี
คุณสมบัติคุณลักษณะครบถ้วนตามท่ีก าหนด ให้สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้ทุกปี
การศึกษา ท้ังนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 22  ปีบริบูรณ์โดยนับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

17.2 นักศึกษาวิชาทหาร ท่ีย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ให้รายงานตัวเข้าฝึก        
วิชาทหารในปีการศึกษาแรกท่ีย้ายไปสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ แต่จะเข้าฝึกวิชาทหาร
ในช้ันปีท่ีสูงกว่าการศึกษาวิชาสามัญ หรือวิชาชีพตามท่ี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก าหนดไว้
ไม่ได้โดยสถานศึกษาวิชาทหารต้องยื่นขอรอรับสิทธิการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษานั้น ต่อหน่วย
รับผิดชอบการฝึกวิชาทหารท่ีสถานศึกษาวิชาทหารสังกัดอยู่ไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 18 การโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร 
18.1 การโอนย้ายระหว่างการรับสมัครและรายงานตัว ให้ศูนย์การนักศึกษา       

วิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ีฝึกวิชาทหาร อยู่ เดิม ออกหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร (ผนวก ก           
ท้ายระเบียบ) ช้ันปีท่ีส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ให้นักศึกษาวิชาทหารท่ีมีความประสงค์ขอโอนย้าย
สถานศึกษาวิชาทหารไปยังหน่วยฝึกวิชาทหารแห่งใหม่ ส าหรับหลักฐานการโอนย้ายสถานศึกษา
วิชาทหาร ตามท่ีก าหนดใน ข้อ 9 (ผนวก ซ ท้ายระเบียบ) 
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18.2 การโอนย้ายภายหลังการรับสมัครและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหารประจ าปี
เสร็จส้ินแล้ว (โอนย้ายระหว่างปีการศึกษา) ให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดใน ข้อ 9 (ผนวก ต      
ท้ายระเบียบ) 

ข้อ 19 การมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
19.1 นักศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารต่อเมื่อ หน่วยบัญชาการรักษา

ดินแดนประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหารแล้ว 
19.2  นักศึกษาวิชาทหารซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ต้องมีคุณสมบัติ

คุณลักษณะและอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2516) และฉบบัท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 20 การพ้นสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง การพ้นจากการฝึกวิชาทหาร มีดังนี้ 
20.1 การพ้นสภาพตามปกติโดยอัตโนมัติเนื่องจาก 

20.1.1 ตาย 
20.1.2 ลาออกจากการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
20.1.3 ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันสูงสุดตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
20.1.4 พ้นหรือออกจากสถานศึกษาวิชาทหารท่ีก าลังศึกษาอยู ่
20.1.5 ไม่มารายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารเล่ือนช้ัน, ซ้ าช้ัน หรือไม่ขอรอรับสิทธิ

ตามวาระท่ีศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และมณฑลทหารบก ก าหนด 
20.1.3 อายุเกิน 26 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

20.2 การพ้นสภาพโดยถูกถอนสภาพ เนื่องจาก 
20.2.1 อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารแต่ปรากฏภายหลังว่าข้อความในใบสมัคร

หรือหลักฐานประกอบการสมัครและการรายงานตัวไม่เป็นความจริง หรือขาดคุณสมบัติตามท่ี
ก าหนด หรือการสมัครและการรายงานตัวมิได้เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้ถอนสภาพต้ังแต่         
วันท่ีประกาศการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

20.2.2 มีความผิดถูกสถานศึกษาวิชาทหารไล่ออก หรือต้องค าพิพากษา       
ของศาลให้จ าคุก 

20.2.3 ไม่ได้เล่ือนช้ันการฝึกวิชาทหาร ในช้ันเดียวกัน 2 ปีการศึกษาติดต่อกัน
เนื่องจากสอบตก หรือไม่มีสิทธิสอบ 

20.2.4 ถูกตัดคะแนนความประพฤติประจ าปี 100 คะแนน 
20.2.5 ไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารไม่ว่ากรณีใดก็ตามเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน 
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20.3 การพ้นสภาพตามท่ีปรากฏใน ข้อ 20.1.4 ผู้พ้นสภาพมีสิทธิท่ีจะรายงาน      
ตัวเข้าฝึกวิชาทหารต่อไปได้อีก โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ ในการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร              
ยังสถานศึกษา วิชาทหารท่ีตนศึกษาอยู่ใหม่ ตามท่ีก าหนดใน ข้อ 18.1 

20.4 ให้เป็นหน้าท่ีของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร และมณฑลทหารบก รายงาน
พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลการพ้นสภาพนักศึกษาวิชาทหาร ตามข้อเท็จจริงท่ีได้สอบสวนแล้ว       
เสนอกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อน า เรียน               
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอนุมัติการพ้นสภาพฯ และออกประกาศการพ้นสภาพ
นักศึกษาวิชาทหาร ยกเว้นใน ข้อ 20.1.3 , 20.1.5 และ 20.1.6 แล้วแจ้งให้หน่วยรับผิดชอบ
สถานศึกษาวิชาทหารทราบภายในเดือนกันยายน และรายงานกองทัพบกขอถอนการยกเว้น     
ไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจ าการในยามปกติ 

ข้อ 21 ให้กองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รักษาการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3.2  ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน  
1. ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธ ีปฏิบ ัติการสมัครและ รายงานตัวนักศึกษา      

วิชาทหาร ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยกับ         
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 

2. จัดท าแผนการ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งก าหนดการ 
วัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัคร โดยมีการจ าแนกเป็นคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาด าเนินการ
ส่งเอกสารให้ทันตามก าหนด 

3. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ส าหรับนักศึกษาที่จะท าการโอนย้ายสถานศึกษาและ
รอรับสิทธิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียนรักษาดินแดน 

4. ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร โดยจะต้องแจ้งวัน เวลา สถานท่ี
ในการรายงานตัว เพื่อให้นักศึกษาทราบได้อย่างท่ัวถึง 

5. ประชาสัมพันธ์ เรื ่องระเบียบการแต่งกาย ทรงผม จะต้องให้ถูกระเบียบของ
โรงเรียนรักษาดินแดน ดังนี้ 

5.1 นักศึกษาวิชาทหารชาย ช้ันปีท่ี 1-3 จะต้องตัดผมไม่เกิน 5 ซม. และห้ามท าสีผม 
5.2 นักศึกษาวิชาทหารชาย ช้ันปีท่ี 4-5 จะต้องตัดผมไม่เกิน 7 ซม. และห้ามท าสีผม 
5.3 นักศึกษาวิชาทหารหญิง ช้ันปีท่ี 1-5 กรณีท่ีผมยาวจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย 



บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบตัิงาน 

คู่มือการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานวิชาทหารและลูกเสือ ได้ด าเนินงานใน     
แต่ละขั้นตอน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องท าความเข้าใจและศึกษาถึง พ.ร.บ. และ ระเบียบฯ (หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดนและศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความความ
เข้าใจ ในการปฏิบัติงานอย่างความถูกต้อง  และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น ต้องมีกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน) โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1  กิจกรรมและแผนปฏิบัติงานการศึกษาวิชาทหาร 
 

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. ต.ค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย
การสมัครและรายงานตัว  

            

2. จัดท าประกาศการสมัคร             
3. ตรวจเอกสาร บันทึกข้อมูลและ
จัดท าบัญชีรายช่ือนศท.  

            

4. จัดส่งเอกสาร รร.รักษาดินแดน             
5. นักศึกษาทดสอบร่างกายและ
รายงานตัว 

            

6. ผกท.และนศท.เข้าปฐมนิเทศ รด.             
7. ผกท.เข้าดูแล นศท.เข้าเรียนใน
วันเสาร์และอาทิตย์  

            

8. นศท.ช้ันปีท่ี 3 จัดท าน าปลด              
9.  เข้าร่วมประชุมจัดผลัดฝึก
ภาคสนาม และรับวันฝึกภาคสนาม  
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กิจกรรมและแผนปฏิบัติงานการศึกษาวิชาทหาร (ต่อ) 
 

กิจกรรม พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. กย. ต.ค. พย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

10. ประกาศประชาสัมพันธ์ และ
ประกาศผลสอบสอบภาคทฤษฎี 

            

11. นศท.ฝึกภาคสนาม โดยผกท.
จะต้องก ากับดูแล  

            

12. ประกาศผลสอบ             
 
4.2  เทคนิคการปฎิบัติงาน 

การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุงานอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องนั้น จ าเป็นต้องเทคนิค
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นกระบวนท่ีผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด แนวทางปฏิบัติ
หรือข้อความระวังท่ีแตกต่างกัน  จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  และระเบียบ ท่ีจะต้องอาศัย
เทคนิคการปฏิบัติงาน มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายการสมัครและรายงานตัว  
ขั้นตอนท่ี 2. จัดท าประกาศการสมัคร 
ขั้นตอนท่ี 3. ตรวจเอกสาร  บันทึกข้อมูลและจัดท าบัญชีรายช่ือนศท. 
ขั้นตอนท่ี 4. จัดส่งเอกสาร รร.รักษาดินแดน 
ขั้นตอนท่ี 5. นักศึกษาทดสอบร่างกายและรายงานตัว 
ขั้นตอนท่ี 6. ผกท.และนศท.เข้าปฐมนิเทศ รด. 
ขั้นตอนท่ี 7. ผกท.เข้าดูแล นศท.เข้าเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์  
ขั้นตอนท่ี 8. นศท.ช้ันปีท่ี 3 จัดท าน าปลด  
ขั้นตอนท่ี 9.  เข้าร่วมประชุมจัดผลัดฝึกภาคสนาม และรับวันฝึกภาคสนาม  
ขั้นตอนท่ี10. ประกาศประชาสัมพันธ์ และประกาศผลสอบสอบภาคทฤษฎี 
ขั้นตอนท่ี 11. นศท.ฝึกภาคสนาม โดยผกท.จะต้องก ากับดูแล  
ขั้นตอนท่ี 12. ประกาศผลสอบ 
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ขั้นตอนที่ 1  เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อรับทราบนโยบาย
จากกองการรับสมัคร ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ  
ห้วง 2 ของรับสมัคร ทดสอบร่างกาย และรายงานตัว เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงระเบียบในการ
ปฏิบัติตัว วันทดสอบร่างกายและวันรายงานตัว ตลอดจนการบันทึกข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงบันทึกขอเชิญประชุมเตรียมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ฯ 
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ภาพที่ 8 แผนการฝึก นศท.ช้ันปีท่ี 1-5 (ส่วนกลาง) 
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ภาพที่ 9 ก าหนดการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 

 
 

มทร.พระนคร  วิทยาเขตพระนครเหนือ 

ยอดเดิม 1/2562  จ านวน 98 นาย 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดท าประกาศการสมัคร  
เมื่อได้รับนโยบายจากศูนย์การก าลังส ารอง  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์การสมัครนักศึกษาวิชาทหารไปยัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องแยก

สาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาท่ีต้องการเข้ามาสมัครในแต่ละช้ันปี  เพื่อท าการตรวจเอกสารและท า

การบันทึกข้อมูลต่อไป  

 
 

ภาพที่ 10 นักศึกษาระดับปวช. ท่ีต้องการสมัคร  ช้ันปีท่ี 1 
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ภาพที่ 11 นักศึกษาระดับปวช. ช้ันปีท่ี 2  กรณีเล่ือนช้ันและโอนย้ายสถานศึกษา 
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ภาพที่ 12 นักศึกษาระดับปวช. ช้ันปีท่ี 3  กรณีเล่ือนช้ันและโอนย้ายสถานศึกษา 
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ภาพที่ 13 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3  กรณีเล่ือนช้ันและโอนย้ายสถานศึกษา 
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ภาพที่ 14 นักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีเล่ือนช้ันและโอนย้ายสถานศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 3  ตรวจเอกสาร  บันทึกข้อมูลและจัดท าบัญชีรายชื่อ 

3.1  ตรวจเอกสาร 
1.  กรณีนักศึกษาท่ีสมัครใหม่และจะต้องทดสอบร่างกายจะต้องกรอกข้อมูลทหาร   

(แบบ รด.1) ทบ.349 – 001 โดยจะต้องปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลาท่ีทางมหาวิทยาลัยได้
ก าหนด ซึ่งจะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

1.1  แบบประวัตินักศึกษาวิชาทหาร (สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร) 
1.2  แบบรด. 1 
1.3  รูปถ่าย  จ านวน 4 รูป  
1.4  วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนเดิม  
1.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
1.6  ใบรับรองแพทย์  
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ภาพที่ 15  (ตัวอย่าง) ประวัตินักศึกษา 

ส าหรับนักศึกษา 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 16 (ตัวอย่าง) ใบสมัครกรณีนักศึกษาสมัครใหม่ ทบ.349 – 001 (แบบ รด.1)  

 
 

 

ค ายินยอมของบิดา มารดา
หรือผู้ปกครอง 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร 

ประทับตรามหาลัยฯ   
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ภาพที่ 17 (ตัวอย่าง) ด้านหลังใบสมัคร ทบ.349 – 001 (แบบ รด.1) 
 
 
 

ค ายินยอมของบิดา มารดา
หรือผู้ปกครอง 

ลงชื่อผูส้มัคร 
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ภาพที่ 18 (ตัวอย่าง) วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนเดิม  
 
 

 

รูป

นักเรียน 
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ภาพที่ 19 (ตัวอย่าง) ด้านหลังวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนเดิม  
 
 
 

วันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลคะนนเรียนรวม 
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ภาพที่ 20 (ตัวอย่าง) ใบรับรองแพทย์ 
 

ตรายางของรพ.หรือคลินิคประทับ 
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2.  กรณีโอนย้ายสถานศึกษา / ซ้ าช้ัน จะต้องปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลาท่ีทางมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดซึ่งจะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

 2.1  ประวัตินักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี  2 -5   
2.2  แบบรด. 2 (กรณีโอนย้ายสถานศึกษา / ซ้ าช้ัน) 

 2.3  รูปถ่าย  จ านวน 3 รูป  
 2.4  หนังสือรับรองจากศูนย์ฝึก รด. เดิม    
 2.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ภาพที่ 21 (ตัวอย่าง) ประวัตินักศึกษา ช้ันปีท่ี 2-5 (กรณีโอนย้ายสถานศึกษา/ ซ้ าช้ัน) 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

ส าหรับนักศึกษา 

ประเภทการรายงานตัว 

กรณีโอนย้าย 

ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 22 (ตัวอย่าง) กรอกข้อมูลแบบรด. 2 (กรณีโอนย้ายสถานศึกษา/ ซ้ าช้ัน) 
 

ประเภทรายงานตัว 

กรณีโอนย้ายสานศึกษา 

ค ายินยอมของบิดา 
มารดาหรือ
ผู้ปกครอง 

ประทับตรามหาลัยฯ  
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ภาพที่ 23 (ตัวอย่าง)  ด้านหลังกรอกข้อมูลแบบรด. 2 (กรณีโอนย้ายสถานศึกษา/ ซ้ าช้ัน) 

 

ข้อมูลการฝึกวิชาทหาร 

จะต้องเขียนให้เรียงล าดับพศ. 

ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ 

ข้อมูลผู้ปกครอง 
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ภาพที่ 24 (ตัวอย่าง)  หนังสือรับรองจากศูนย์ฝึก รด. เดิม    
 

กรณีรายงานตัวปี 2563  
ใบจบปีการศึกษาจะต้องปี 2562 
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3.  กรณีเล่ือนช้ัน / ซ้ าช้ัน จะต้องปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลาท่ีทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนด ซึ่ง
จะต้องแนบเอกสารดังนี้ 

 3.1  ประวัตินักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี  2 -5   
3.2  แบบรด. 2 (กรณีเล่ือนช้ัน / ซ้ าช้ัน) 

 3.3  รูปถ่าย  จ านวน 3 รูป  
 3.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
 

ภาพที่ 25 (ตัวอย่าง)  ประวัตินักศึกษา ช้ันปีท่ี 2-5 (กรณีเล่ือนช้ัน / ซ้ าช้ัน) 
 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

ส าหรับนักศึกษา 

ประเภทการรายงานตัว 

กรณีเลื่อนชัน้ 

ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 26 (ตัวอย่าง) กรอกข้อมูลแบบรด. 2 (กรณีเล่ือนช้ัน / ซ้ าช้ัน) 

 
 
 

ประเภทรายงานตัว 

กรณีเลื่อนชั้น 

ค ายินยอมของบิดา มารดา
หรือผู้ปกครอง 

ประทับตรามหาลัยฯ   
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ภาพที่ 27 (ตัวอย่าง)  ด้านหลังกรอกข้อมูลแบบรด. 2 (กรณีเล่ือนช้ัน / ซ้ าช้ัน) 

ข้อมูลการฝึกวิชาทหาร 
จะต้องเขียนให้ 
เรียงล าดับพศ. 

ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ 
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4.  กรณีรอรับสิทธิ์ จะต้องปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลาท่ีทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนด ซึ่งจะต้อง
แนบเอกสารดังนี้ 

4.1  ประวัตินักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี  2 -5   
4.2  แบบรด. 2 (กรณีรอรับสิทธิ์) 
4.3  รูปถ่าย  จ านวน 3 รูป 
4.4  หนังสือรับรองจากศูนย์ฝึก รด. เดิม    
4.5  หนังสือรอรับสิทธิ์ 
4.6  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 
ภาพที่ 28 (ตัวอย่าง)  ประวัตินักศึกษา ช้ันปีท่ี 2-5 (กรณีรอรับสิทธิ์) 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

ส าหรับนักศึกษา 

ประเภทการรายงานตัว 

กรณีรอรับสิทธ์ิ 

ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 29 (ตัวอย่าง) กรอกข้อมูลแบบรด. 2 (กรณีรอรับสิทธิ์) 

 

ประเภทรายงานตัว 

กรณีเลื่อนชั้น 

ค ายินยอมของบิดา มารดา
หรือผู้ปกครอง 

ประทับตรามหาลัยฯ  
 



80 

 

 
ภาพที่ 30 (ตัวอย่าง) ด้านหลังกรอกข้อมูลแบบรด. 2 (กรณีรอรับสิทธิ์) 

ข้อมูลการฝึกวิชาทหาร 
จะต้องเขียนให้ 
เรียงล าดับพศ. 

ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ 
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ภาพที่ 31 (ตัวอย่าง) หนังสือรับรองการฝึก  กรณีรายงานตัวปี 2563   

ใบจบปีการศึกษาจะต้อง  ปี 2561-2560 

กรณีรายงานตัวปี 2563  
ใบจบปีการศึกษาจะต้อง 

ปี 2561-2560 
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ภาพที่ 32 (ตัวอย่าง) หนังสือรอรับสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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3.2  บันทึกข้อมูล 
 การบันทึกข้อมูล ผู้ก ากับวิชาทหารจะต้องด าเนินในการบันทึกข้อมูลโดยเข้าทาง 
www.tdc.mi.th  :ซึ่งต้องด าเนินตาม ขั้นตอนดังนี้ 
3.2.1.  การบันทึกข้อมูลสถานศึกษาวิชาทหาร / ผกท. 
3.2.2  การบันทึกข้อมูลหลักในส่วนของสถานศึกษา 
 
3.2.1 การบันทึกข้อมูลสถานศึกษาวิชาทหาร / ผกท. 

 
1.  เข้าระบบงานทะเบียนพล นศท. โดยใช้รหัสสถานศึกษา ฯ และรหัสผ่าน (เริ่มต้น 123) 

 
 
2.  เข้าระบบงานทะเบียนพล นศท. 

 
 

 

กรอกเลขประจ ำตวัประชำชน 

กรอกรหสัผำ่น 

http://www.tdc.mi.th/
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2. หน้าจอหลักท าการเลือกเมนู ข้อมูลสถานศึกษา / ผกท. 

 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติการเข้าระบบงานทะเบียนพล นศท. ในภาพรวมทั้งหมด (ส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร) 
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3.2.2  การบันทึกข้อมูลหลักในส่วนของสถานศึกษา 
1.  เข้าระบบงานทะเบียนพล นศท. โดยใช้รหัสสถานศึกษา ฯ และรหัสผ่าน (เริ่มต้น 123) 

 
 
2.  เข้าระบบงานทะเบียนพล นศท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรอกเลขประจ ำตวัประชำชน 

กรอกรหสัผำ่น 
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3.  ท าการบันทึกข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร 

 
รายละเอียดในแต่ละเมนู 
รายการเมนู หมายเลข รายละเอียด 
หน้าแรก 1 ส าหรับแจ้งสถานศึกษา 
ข้อมูลสถานศึกษาฯ/ผกท. 2 ลงทะเบียน ผกท. หรือผู้ท่ีรับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี 
รับสมัคร นศท. 3 นักศึกษาท่ีต้องการสมัคร นศท.ช้ันปีท่ี 1 โดยผกท.เป็นผู้

น าเข้าข้อมูลกรมการปกครอง 
รับรายงานตัว-โอนย้าย 4 รายงานตัว ซ้ าช้ัน/เล่ือนช้ัน-โอนย้าย/รอรับสิทธิ์ (ช้ันปีท่ี 

1-5) 
ข้อมูลหลัก   5 ตรวจสอบประวัติ นศท.ท่ีอยู่ในสถานศึกษา 
โอนย้ายสถานศึกษา 6 *ยังไม่เปิดใช้งาน* 
ข้อมูลผลัดฝึก    7 *ยังไม่เปิดใช้งาน* 
รอรับสิทธิ์ 8 ส าหรับนศท.ได้ท าเรื่องรอรับสิทธิ์ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ขอยกเว้นการตรวจเลือกฯ 9 *ยังไม่เปิดใช้งาน* 
จัดพิมพ์บัญชี 10 จัดพิมพ์บัญชีรายช่ือ 
เปล่ียนรหัสผ่าน 11 เปล่ียนรหัสผ่าน 
ออกจากระบบ 12 ออกจากระบบ 

 

1 

12 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 



87 

 

4.  ขั้นตอนการเข้าระบบในภาพรวม 
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ภาพที่ 33  แบบรายการประวัติเจ้าหน้าท่ีผู้ขออนุญาตตรวจสอบบุคคลผ่านระบบIKNO 
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ภาพที ่34 (ตัวอย่าง) บัญชีรายช่ือ 
 
 

ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 35 (ตัวอย่าง) บัญชีรายช่ือผู้ทดสอบร่างกายผ่าน 
 

ตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 4  จัดส่งเอกสาร รร.รักษาดินแดน 
 หน่วยบัญชาการก าลังส ารอง ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วิทยาเขตพระนครเหนือ เข้ารายงานตัวในวันท่ี  19  ตุลาคม  2563  ณ โรงเรียนรักษาดินแดน  
ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร (วิภาวดี) เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการ
จัดส่งเอกสารรายงานตัว ก่อน 5 วันท าการ เพื่อตรวจสอบเอกสาร และจัดแยกสถานีในวัน
รายงานตัว ซึ่งจะต้องแยกส่งดังนี้ 

1. กรณีเล่ือนช้ัน ณ อาคารอ านวยการ 
 2. กรณีโอนย้าย ณ อาคารอ านวยการ , งานแผนกทะเบียนและประเมินผล 

3. กรณีรอรับสิทธิ์  ณ อาคารอ านวยการโดยจะต้องรับเอกสารการรอรับสิทธิ์เพื่อไปยื่น
ให้กับงานแผนทะเบียนและประเมินผล  

 
ขั้นตอนที่ 5  นักศึกษาทดสอบร่างกายและรายงานตัว 
5.1 นักศึกษาทดสอบร่างกาย 

 
 

ภาพที่ 36  เกณฑ์คะแนนทดสอบร่างกาย ท่าดันพื้น (ชาย-หญิง) 
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ภาพที่ 35 เกณฑ์คะแนนทดสอบร่างกาย วิ่ง (ชาย-หญิง) 
 

 
ภาพที่ 37  เกณฑ์คะแนนทดสอบร่างกาย ท่าลุก-นั่ง (ชาย-หญิง) 



93 

 

5.2  นักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วิทยาเขตพระนครเหนือ  เข้าทดสอบ

ร่างกายและรายงานตัวในวันท่ี  19  ตุลาคม  2563  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิต 19  ทาง
โรงเรียนรักษาดินแดน ให้ทางผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารด าเนินการ ดังนี้  
 1. นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 1  เข้าทดสอบร่างกายในห้วงเวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
 2.  นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 1 (ซ้ าช้ัน) -3 ให้ผู้ก ากับวิชาทหารรวบรวมหลักฐานและ
จัดท าบัญชีรายช่ือรายงานตัวแทนนักศึกษา พร้อมช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา 650 บาท 
 3. นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 4 - 5 ให้ผู้ก ากับวิชาทหารรวบรวมหลักฐานและจัดท า
บัญชีรายช่ือรายงานตัวแทนนักศึกษา  
 

 
 

ภาพที่ 38  ประกาศแจ้งวันรายงานตัว 
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ภาพที ่39  นักศึกษาสมัครช้ันปีท่ี 1 
 

 
 

ภาพที่ 40  นักศึกษาสมัครช้ันปีท่ี 2-5 
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ภาพที่ 41  บรรยากาศขั้นตอนตรวจร่างกาย 
 

 
ภาพที่ 42  บรรยากาศในวันรายงานตัว  สถานีวิ่ง 
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ภาพที่ 43  บรรยากาศในวันรายงานตัว  สถานีดันพื้น 
 
 

 
ภาพที่ 44  บรรยากาศในวันรายงานตัว  สถานีท่าลุก-นั่ง 
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ขั้นตอนที่ 6  ผกท.และนศท.เข้าปฐมนิเทศ รด. 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมประชุม     

เพื่อรับทราบนโยบาย เกี่ยวกับการเรียน การสอนและฝึกวิชาทหารภาคปกติ และระเบียบปฏิบัติ
ของนักศึกษาวิชาทหารและการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในระหว่างเข้า    
รับการฝึก ณ รร.รด.ศศท.      

 
 

 
 

ภาพที่ 45  แสดงบันทึกขอเชิญประชุมการปฐมนิเทศ ผทก. ปีการศึกษา 2563 
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ขั้นตอนที่ 7  ผกท.เข้าดูแล นศท.เข้าเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์  
 เนื่องด้วยนักศึกษาวิชาทหารได้เข้าสมัครและเข้าเรียนในห้วงท่ี 2 ในวันเสาร์และอาทิตย์ 
จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยการฝึกวิชาทหารทุกครั้งท่ีนักศึกษาเข้ารับการฝึก      
ทางโรงเรียนรักษาดินแดน จัดให้ทางสถานศึกษาจัดเจ้าหน้าท่ีก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหารใน
ระหว่างท่ีเข้ารับการฝึก 
 

 
 
ภาพที่ 46  แสดงบันทึกการจัดเจ้าหน้าท่ีก ากับดูแลนักศึกษาวิชาทหารในระหว่างท่ีเข้ารับการฝึก 
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ขั้นตอนที่ 8  นศท.ชั้นปีที่ 3 จัดท าน าปลด  
ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 จะต้อง

ด าเนินการน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี ๑ หมายความว่า ทหารท่ีปลดจาก              
กองประจ าการโดยรับราชการในกองหรือประจ าการครบก าหนด หรือทหารกองเกินซึ่งได้ส าเร็จ
ฝึกวิชาหทารตามกฎหมายส่งเสริมการฝึกวิชาทหารและได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้ว      
ปลดเป็นทหารกองหนุน โดยนักศึกษาจะต้องด าเนินการ  ดังนี้ 
 

การส่งหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด ฯ 
นศท.ช้ันปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

ภายในวันเสาร์ท่ี 14 พฤศจิกายน  2562  เวลา 08.00 น. – 12.00 น. 
ณ แผนกเตรียมพล โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร  

ซอยวิภาวดีรังสิต 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
*************************************************** 

รายละเอียดเอกสารท่ีต้องเตรียม 
1.  สด.9 (ฉบับจริง)      จ านวน 1 ฉบับ  
2.  ส าเนา สด. 9 (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง)   จ านวน  2 ฉบับ 
3.  หนังสือรับรองสถานศึกษา  (ฉบับจริง)    จ านวน 1 ฉบับ   
4.  รูปถ่าย นศท. ขนาด 3 x 4 ซม.    จ านวน 2 รูป 

4.1  รูปถ่าย นศท.ไม่สวมหมวกและแว่นตา  
4.2  แต่งชุดฝึก นศท.จะต้องมีป้ายช่ือตัวและสกุลของตัวเองท่ีชัดเจน  
4.3  ถ้ามีการเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุลใหม่ ต้องแก้ไขป้ายช่ือให้ถูกต้องก่อนถ่ายรูป  
4.4  ต้องอัดภาพ  จากเครื่องอัดภาพร้านถ่ายรูป เท่านั้น) 

5.  ปากกาลูกล่ืนหมึกสีน้ าเงิน (ห้ามใช้ปากกาหมึกซึมหรือปากกาเจล)จ านวน 1 ด้าม 
------------------------------------------------ 

ข้อแนะน าการปฏิบัติ 
 1.  นศท. ท่ีเกิดปี พศ. 2547  (อายุ 16 ปี ในปี พศ. 2563) มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ไปแสดงตน
เพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (สด. 9 ) ให้มารายงานตัวเพื่อรับฟังค าช้ีแจงด้วยทุกคน ณ สถานท่ี     
ท่ีส่งหลักฐาน ฯ ตามวันและเวลาท่ีก าหนด (ในปีถัดไป พศ. 2563 อายุ 17 ปี ให้ไปแสดงตน    
เพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (สด. 9) ต้ังแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป ท่ีหน่วยสัสดีเขต/อ าเภอ    
ตามภูมิล าเนา) 
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 2. ให้ติดต่อส่งหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน ฯ และน าปลดด้วยตัวเอง ภายใน
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม พศ. 2563  และเปล่ียนเอกสารจากหนังสือรับรองของ      
สถานศึกษาวิชาทหารเป็นหลักฐาน แสดงคุณวุฒิการศึกษา (ตัวจริงพร้อมส าเนา 1 ฉบับ) 
หลักฐานประกอบ ฯ อื่น ๆ เหมือนเดิม โดยยื่นเอกสารท่ี  แผนกเตรียมผล กองก าลังศูนย์การ
นักศึกษาวิชาทหาร กรณีมีข้อสงสัยให้สอบถาม (Facebook : น าปลด นศท. ศูนย์ฝึก รด. 
ดินแดน กรุงเทพ 2015) 
 3. นศท. ท่ีเกิด พศ. 2543 (อายุ 20 ปี ในปี พศ. 2563 ) ยังไม่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ัน
ปีท่ี 3 ซึ่งอยู่ในก าหนดเรียกการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในเดือนเมษายน 
พศ. 2564 ให้สถานศึกษาวิชาทหารด าเนินการจัดท าบัญชีรายช่ือ นศท. ท่ีอยู่ในระหว่างการฝึก
วิชาทหารและส่งหลักฐานการยกเว้นไม่เรียกมารับการตรวจเลือก ฯ ภายใน ตุลาคม  2564  ส่งท่ี
กองการฝึก โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กรณีมีข้อสงสัยให้สอบถาม     
โทร.02-277-0713 (จ่าบรรจงฯ) หากเกินก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด ให้สถานศึกษาท าเรื่อง         
ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ เพื่อศึกษา
ภายในประเทศ ตามมาตรา 29 (3) แห่ง พรบ.รับราชการ พศ. 2597 ภายใน ก.พ. 2564 
 4. ให้ นศท. ตรวจสอบช่ือตัว/ช่ือสกุลของตน หรือของบิดา,มารดา ให้ถูกต้องในใบส าคัญ 
สด.9 
 5. นศท.ช่ือตัวและช่ือสกุล ผิด หรือเปล่ียนช่ือตัวและช่ือสกุลใหม่ ต้องรีบแจ้งสถานศึกษา
วิชาทหารส่งเรื่องขอแก้ไขโดยด่วน เมื่อเปล่ียนช่ือตัวหรือช่ือสกุลใหม่ต้องแก้ไขป้ายช่ือเครื่องหมาย
ชุดฝึก นศท. ให้ถูกต้องก่อนส่งหลักฐาน ฯ หลังจากส่งหลักฐานฯ แล้ว  ไม่ควรเปล่ียนช่ือตัวและ
ช่ือสกุลใหม ่
 6. นศท. ท่ีไม่ส่งหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลด ฯ       
หรือส่งไม่ครบจะไม่มีสิทธิเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจ าปี 2563 ถือว่า “สอบตก” 



101 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 47  (ตัวอย่าง)  หนังสือรับรองเพื่อจัดท าน าปลด 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที่ 9  เข้าร่วมประชุมจัดผลัดฝึกภาคสนาม และรับวันฝึกภาคสนาม  
 ศูนย์การก าลังส ารอง  ได้ก าหนดให้มีการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี
การศึกษา 2563 หัวงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2564  ซึ่งจะต้องเดินทางไปฝึกภาคสนาม ณ 
ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่  โดยขอร่วมมือจากสถานศึกษา เข้าให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาการจัดผลัดฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

ภาพที่ 48  แสดงบันทึกการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดผลัดฝึกภาคสนาม 
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ภาพที่ 49  ข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดผลัดฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ภาพที่ 50  แสดงบันทึกแจ้งก าหนดการวันน านักศึกษาฝึกภาคสนาม 
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ภาพที่ 51  ก าหนดการฝึกภาคสนามแต่ละช้ันปี 
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ขั้นตอนที่10  ประกาศประชาสัมพันธ์ และประกาศผลสอบสอบภาคทฤษฎี 
 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ได้มีการจัดสอบภาคทฤษฎี นักศึกษา
วิชาทหาร (ชาย – หญิง) ช้ันปีท่ี 2-5 ส่วนกลาง  ประจ าปีการศึกษา 2563  ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 52  แสดงบันทึกการจัดสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร (ชาย – หญิง) 
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ภาพที่ 53  ประกาศแจ้งการสอบภาคทฤษฎี 
 

 
 

ภาพที่ 54  ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี 
https://www.ruksadindan.com/Onlinetest/onlinetest_2.html 
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ขั้นตอนที่ 11  นศท.ฝึกภาคสนาม โดยผกท.จะต้องก ากับดูแล  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนรักษา
ดินแดน จึงพิจารณาจัดกิจกรรมหรือการปฏิบัติอื่น ๆ ทดแนการเข้าค่ายภาคสนามเขาชนไก่ 
 

 
 

ภาพที่ 55  แสดงบันทึกแจ้งของดฝึกภาคสนามปีการศึกษา 2563 
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ภาพที่ 56  การฝึกภาคสนามระบบออนไลน์เป็นกิจกรรมทดแทนฝึกภาคสนาม  

 
 

ภาพที่ 57  ผู้บริหารและผู้ก ากับนักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2562 
ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่  ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพที่ 57  ผู้บริหารและผู้ก ากับนักศึกษา (ต่อ) 
 

 
 

ภาพที่ 57  ผู้บริหารและผู้ก ากับนักศึกษา (ต่อ) 
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ขั้นตอนที่ 12  ประกาศผลสอบ 
เนื่องโรงเรียนรักษาดินแดน  ยังมีการฝึกภาคสนามระบบออนไลน์เป็นกิจกรรมทดแทน

ฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2563 ไม่สมารถประกาศผลสอบได้ จึงขอเล่ือนประกาศผลสอบ
ออกไปจนกว่าการฝึกภาคสนามออนไลน์เสร็จส้ิน 
 

 
 

ภาพที่ 58  (ตัวอย่าง) ผลสอบ ปีการศึกษา 2562 
 
 

ตัวอย่าง 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

เนื่องด้วยโรงเรียนรักษาดินแดน  ยังใช้ค าว่า “วิทยาเขต” โดยมีการจ าแนก ดังนี้ 
1  มทร.พระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร   สังกัดคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ 
2  มทร.พระนคร  วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 
3  มทร.พระนคร  วิทยาเขตโชติเวช  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม

และการออกแบบ  
4  มทร.พระนคร   วิทยาเขตพระนครเหนือ  

4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
4.4 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

การศึกษาวิชาทหารย่อมมีปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินงาน โดยแต่ละขั้นตอน
ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้มักจะเจอปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานมากมาย ซึ่งผู้จัดท าได้รวบรวม
ปัญหาอุปสรรค  และจะต้องแนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงให้ตรงตาม
ระเบียบของศูนย์การก าลังส ารอง โรงเรียนรักษาดินแดน ซึ่งจากการด าเนินงานผู้จัดท าได้เจอกับ
ปัญหาดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนรักษาดินแดน  ยังใช้ค าว่า “วิทยาเขต”  และจึงท าให้สถานศึกษามีเลขประจ า

สถานศึกษา ดังนี้ 
1.1 มทร.พระนคร  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  รหัสสถานศึกษา 011331028 
1.2 มทร.พระนคร  วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักด์ิ  รหัสสถานศึกษา 011331027 
1.3 มทร.พระนคร  วิทยาเขตโชติเวช  รหัสสถานศึกษา 011331035 
1.4 มทร.พระนคร  วิทยาเขตพระนครเหนือ  รหัสสถานศึกษา 011331029   

ซึ่งนักศึกษาท่ีเข้ามาสมัครจะต้องทราบวิทยาเขตท่ีสังกัด และรหัสสถานศึกษาเพื่อแจ้งกับครู

ฝึกในแต่ละกองร้อย   
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2. การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร  เพราะนักศึกษาอยู่กันหลายคณะจึงท าให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ในการติดต่อไม่ดีเท่าท่ีควร 

3. การบันทึกข้อมูลจะต้องบันทึกข้อมูลทาง www.tdc.mi.th  ซึ่งผู้บันทึกจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากอ าเภอเพื่อใช้ฐานข้อมูลจากระบบทะเบียบราษฎร์ ซึ่งระบบผู้ใช้จ านวนมาก เวลาการกรอก
ข้อมูลและตรวจสอบจะท าให้ช้าและล่ม 

4. การรายงานตัวจะต้องมีการตรวจเครื่องแบบของนักศึกษาในวันสมัคร ซึ่งนักศึกษาไม่
ยอมตัดผมและเปล่ียนเลขช้ันปี จึงท าให้การรายงานตัวล่าช้ากว่าก าหนด 

5. นักศึกษาท่ีจบวิชาทหารจากสถาบันอื่น และจบมาจากต่างจังหวัด จะไม่ทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดท่ีจะต้องน ามารายงานตัว  ว่าจะต้องใช้หนังสือรับรองการฝึกเดิม เพื่อมาแสดงในวันกรอก
ข้อมูลเพื่อสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 

6. นักศึกษาท่ีไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหารต่อเนื่องจะมีปัญหามากเนื่องจากโรงเรียนรักษา
ดินแดนไม่สามารถตรวจสอบรายช่ือย้อนหลังได้ (เกิน 2ปีติดต่อกัน) ซึ่งนักศึกษาจะต้องท าเรื่องรอรับ
สิทธิ์จากโรงเรียนเดิมเพื่อน ามาบันทึกข้อมูลลงในระบบ 

7. เมื่อนักศึกษาท าการผิดระเบียบ ทางโรงเรียนรักษาดินแดนจะด าเนินการแจ้ง  ผกท.    
เพื่อรับทราบถึงความประพฤติ โดยให ้ผกท.จะแจ้งผู้ปกครองทราบ นักเรียนและนักศึกษาเพื่อมาอบรม 

ข้อเสนอแนะและพัฒนาในการปฏิบัติงาน 

1. จัดท าประกาศโดยแจ้งให้นักศึกษาวิชาทหารทราบถึงช่ือ  มทร.พระนคร วิทยาเขต       
พระนครเหนือ  และรหัสสถานศึกษา 011331029  แจ้งช่ือผู้ก ากับท่ีจะต้องเข้าไปดูแลตลอด
ระยะเวลาท่ีนักศึกษา  วิชาทหารศึกษาอยู่ 

2. จัดท าประกาศโดยมีการจ าแนกในการรับสมัครโดยแยกเป็นคณะ ฯ สาขาวิชา และช้ันปี 
ให้ชัดเจน  เพื่อตรวจเอกสารถ้าเกิดมีข้อผิดพลาด สามารถด าเนินแก้ไขเอกสารได้ทันท่วงที 

3. บันทึกข้อมูลทาง www.tdc.mi.th  โดยจะต้องน าประวัตินักศึกษาตรวจสอบข้อมูล     
ผ่านระบบทะเบียนราษฎร์ โดยแบ่งการบันทึกข้อมูล ในแต่ละช้ันปี โดยส่วนมากระบบมักจะมีปัญหา
เวลาประมาณ 9.00 น. – 12.00 น. และเวลา 14.00 น. – 15.00 น. ผู้บันทึกข้อมูลจะต้องหลีกเล่ียง
การบันทึกเวลาดังกล่าว 

4. ผู้ปฏิบัติงานได้ท าการจัดหาเลขช้ันปี เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ด าเนินการเปล่ียน     
เลขช้ันปีก่อนวันรายงานตัว และมีการตรวจทรงผมก่อนวันรายงานตัว  
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5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าประกาศและมีการแนะน า โดยจ าแนกดังนี้ 
5.1 กรณีนักศึกษาวิชาทหารท่ีมาจากต่างจังหวัด สามารถท าหนังสือรับรองได้ท่ี 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (สวนเจ้าเชตุ) แผนกประเมินผล  เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร 10200   

5.2  กรณีนักศึกษาวิชาทหารท่ีเรียนในภาคกลางและปริมณฑล สามารถขอหนังสือ
รับรองได้โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (วิภาวดี) แผนกทะเบียนและประเมินผล
เลขท่ี 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

 

 
 

ภาพที่ 59  แผนท่ี  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (สวนเจ้าเชตุ)  แผนกประเมินผล 
 

 
 

ภาพที่ 60  แผนท่ี โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (วิภาวดี)   
                                    แผนกทะเบียนและประเมินผล 
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ภาพที่ 61  (ตัวอย่าง) หนังสือรับรองจากศูนย์การศึกษาวิชาทหาร 
 

ช 
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6. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการจัดท าเรื่องรอรับสิทธิ์ในกรณีพิเศษ ให้กับนักศึกษาวิชา
ทหารท่ีไม่สามารถเรียนวิชาทหารต่อเนื่องได้ แต่นักศึกษาวิชาทหารคนนั้นจะต้องไม่ขาดเกิน 2 ปี โดย
จะต้องด าเนินการจัดท าเอกสารในการขอรอรับสิทธิ์ พร้อมท้ังให้เหตุผลในการขาดการศึกษา 

7. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการจัดท าประวัติส าหรับนักศึกษาวิชาทหารท่ีอยู่ในสังกัด    
กรณีท่ีนักศึกษาขาดเกินหรือท าความผิด ผู้ก ากับวิชาทหารจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบได้ทันท่วงที 

 

 
 

ภาพที่ 62   ประวัตินักศึกษาวิชาทหาร ส าหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                วิทยาเขตพระนครเหนือ 
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บรรณานุกรม 

ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติ การฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503  [ออนไลน์]  จาก

https://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th 

ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติ กําลังพลสํารอง พ.ศ. 2558 [ออนไลน]์  จาก

http://alumni.npru.ac.th 

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการเรียกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหาร พ.ศ. 2560 [ออนไลน]์  จาก

https://www.tdc.mi.th 

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  [ออนไลน์]  จาก ผู้กํากับนักศึกษาวิชา

ทหารและผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพ.ศ.2554 https://www.tdc.mi.th/pdf/kts 


































































