
 

  

ระเบยีบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ว่าด้วย การเปดิ - ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ 

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

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓  และ
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติเก่ียวกับการฝึกวิชาทหาร 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่กําหนดไว้  จึงให้กําหนด
ระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี.- 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การเปิด-
ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ ” 

ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบน้ี  ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิก  ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การเปิด - ปิด

สถานศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๓ 
ข้อ ๔  นิยามศัพท์ 

๔.๑  นักศึกษา  หมายถึง  บุคคลซึ ่ง กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใด
สถานศึกษาหน่ึง ต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

๔.๒  นักศึกษาวิชาทหาร  หมายถึง  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด  ใช้คําย่อว่า “ นศท. ” 

๔.๓  ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  คือ  บุคคลที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเพื่อทํา
หน้าที่ช่วยเหลือปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร  ทั้งน้ี ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก  โดยแยกประเภทได้ดังน้ี.- 

 ๔.๓.๑  ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  คือ  ผู้ที่ดํารงตําแหน่งสูงของ
สถานศึกษาวิชาทหาร  ซึ่งมีหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับการปกครองและการฝึก  เช่น  บุคคลในตําแหน่ง
อธิการบดี, คณบดี, ผู้อํานวยการ, อาจารย์ใหญ่, ครูใหญ่,  เจ้าของหรือผู้จัดการสถานศึกษาวิชาทหาร 
หรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองขึ้นไปในส่วนราชการพลเรือน ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร โดยได้รับการแต่งต้ังจากกองทัพบก  ใช้คําย่อว่า “ ผกท.พ. ” 

 ๔.๓.๒  ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  คือ  ผู้ที่ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาวิชาทหาร  แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลในข้อ ๔.๓.๑  เช่น  อาจารย์, ครู, เจ้าหน้าที่
บริหารหรือเจ้าหน้าที่อํานวยการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครอง  และการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
โดยได้รับการแต่งต้ังจากกองทัพบก  ใช้คําย่อว่า “ ผกท. ” 
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๔.๓.๓  ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ  ผู้ที่ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  
ของสถานศึกษาวิชาทหาร  แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคลในข้อ ๔.๓.๒  โดยได้รับการแต่งต้ังจาก
กองทัพบก  ใช้คําย่อว่า “ ผช.ผกท. ” 

๔.๔  สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน, ศูนย์การเรียน, วิทยาลัย, สถาบัน
มหาวิทยาลัย, หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน ที่มีอํานาจหน้าที่ หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา   

๔.๕  สถานศึกษาวิชาทหาร  หมายถึง  สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก  
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร 

๔.๖  การฝึกวิชาทหาร  หมายถึง  การดําเนินการอันเกี่ยวกับการฝึกและ
กิจกรรมทหาร  รวมทั้งการดําเนินการทางธุรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ได้กําลังพลสํารองที่เหมาะสม 

๔.๗  การฝึก  หมายถึง  การหัด, การสอน, การอบรมวิชาทหารทั้งในและ 
นอกห้องเรียน 

๔.๘  การฝึกภาคสนาม  หมายถึง  การฝึก, การหัด โดยนักศึกษาวิชาทหาร
ที่จบการฝึกในภาคปกติแล้ว  ออกไปดําเนินการฝึกในภูมิประเทศ 

๔.๙  ปีการศึกษา  หมายถึง  ห้วงระยะเวลาที่กําหนดการฝึกวิชาทหารในแต่
ละปี โดยเริ่มต้ังแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน พฤษภาคม ของปีถัดไป 

๔.๑๐  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)  หมายถึง  หน่วยที่รับผิดชอบ
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแล การดําเนินการฝึกวิชาทหารเป็นส่วนรวมในนาม
ของกองทัพบก  โดยส่วนกลางในเขตพื้นที่จังหวัดทหารบกกรุงเทพ มี ศูนย์การกําลังสํารอง (ศสร.)  
เป็นหน่วยดําเนินการ 

๔.๑๑  มณฑลทหารบก (มทบ.) และ จังหวัดทหารบก (จทบ.)  หมายถึง  
หน่วยที่รับผิดชอบการฝึกวิชาทหารในส่วนภูมิภาค ในเขตพ้ืนที่ที่ร ับผิดชอบ โดยมี ศูนย์การฝึก-
นักศึกษาวิชาทหาร และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  เป็นหน่วยดําเนินการ 

๔.๑๒  หน่วยสนับสนุนการฝึก  หมายถึง  หน่วยกําลังของกองทัพบก, 
กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และ ตํารวจตระเวนชายแดน ในเขตพ้ืนที่ซึ่งให้การสนับสนุนการฝึก      
วิชาทหารให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งด้านกําลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ข้อ ๕  คุณลักษณะของสถานศึกษาวิชาทหาร 
สถานศึกษาที่จะขอเปิดการฝึกวิชาทหาร  จะต้องมีพ้ืนที่การฝึกและห้องเรียน 

เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาวิชาทหาร  สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับการฝึกวิชาทหารทั้งในภาคปกติและภาคสนามได้  และพร้อมที่จะส่งเสริมและให้การ
สนับสนุนกิจการนักศึกษาวิชาทหารได้ตามที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, มณฑลทหารบก หรือ 
จังหวัดทหารบก กําหนด  ตลอดจนให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในทางธุรการอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง  โดยจะต้องมีคุณลักษณะ ดังน้ี.- 

๕.๑  สถานศึกษาที่เปิดการสอนในภาคกลางวันตามปกติ  หรือภาคค่ํา 
๕.๒  สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ทําการสอนตามหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป    
๕.๓  สถานศึกษาที่หน่วยงานของรัฐจัดต้ังขึ้นเพ่ือรับผู้สําเร็จการศึกษา ต้ังแต่ 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป  มีหลักสูตรการศึกษาต้ังแต่  ๑  ปีขึ้นไป 
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๕.๔  สถานศึกษาของเอกชนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดทําการ
สอน  โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป  มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  
โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาเอกชน หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว 

๕.๕  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าของทางราชการ หรือ
เอกชน ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเท่าอนุปริญญาขึ้นไป  สามารถขอเปิดการฝึกวิชาทหารได้ถึงช้ันปีที่ ๕ 

ข้อ ๖  การขอเปิดการฝึกวิชาทหาร 
๖.๑  สถานศึกษาที่ประสงค์จะขอเปิดการฝึกวิชาทหาร ต้องประสานขอความ

เห็นชอบจาก  ศูนย์การกําลังสํารอง (ในส่วนกลาง) หรือ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล-
ทหารบก, หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก (ในส่วนภูมิภาค)  เมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จึงยื่นความจํานงผ่านการพิจารณาตามสายการบังคับบัญชาของสถานศึกษาจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือกระทรวงต้นสังกัด  โดยระบุให้แน่ชัดว่าต้องการเปิดการฝึกวิชาทหารถึงชั้นปีใด (ตามแบบใน 
ผนวก ก)  พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ คือ 

๖.๑.๑  หนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่
อนุญาตให้สถานศึกษานั้นเปิดสอนได้ 

๖.๑.๒  สําเนาหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ที่รับผิดชอบรับรองวิทยฐานะของผู้สําเร็จการศึกษา ยกเว้นสถานศึกษา ตามข้อ ๕.๒, ข้อ ๕.๓ และ
ข้อ ๕.๔ 

๖.๑.๓  ระเบียบการสมัครเข้ารับการศึกษาของสถานศึกษา 
๖.๑.๔  หลักสตูรการศึกษาของสถานศึกษา 
๖.๑.๕  แผนผงัโดยสังเขปแสดงที่ต้ังของสถานศึกษา 

๖.๒  สถานศึกษาที่ยื ่นความจํานงขอเปิดการฝึกวิชาทหาร พร้อมทั้งได้ยื่น
หลักฐานประกอบ ตามข้อ ๖.๑  แล้ว  จะต้องแนบหนังสือรับรองที่จะให้ความร่วมมือกับ ศูนย์การ-
กําลังสํารอง, มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก  ในเรื่องต่าง ๆ (ตามแบบใน ผนวก ข)  และ
บันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่
มาตรฐานเดียวกัน  (ตามแบบใน ผนวก ค)  ดังต่อไปน้ี 

๖.๒.๑  ต้องจัดนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกวิชาทหารตามวัน, เวลา 
และสถานที่ที่  ศูนย์การกําลังสํารอง, มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก  ที่เก่ียวข้องกําหนดไว้ 

๖.๒.๒  สนับสนุนห้องเรียน, สนามฝึก และอ่ืน ๆ  ตามท่ี  ศูนย์การกําลัง-
สํารอง , มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก  ร้องขอ 

๖.๒.๓  ต้องจัดครู - อาจารย์  เป็นผู้แทนของสถานศึกษา  เพื่อทําหน้าที่  
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ , ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร 
ในการติดต่อประสานงานปกครองบังคับบัญชา และทําการฝึกวิชาทหารเบ้ืองต้นแก่ นักศึกษา      
วิชาทหาร ในสถานศึกษาของตนเอง 

๖.๒.๔  สถานศึกษาต้องนําการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหารเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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๖.๒.๕  สถานศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
แข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร โดยให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยรับผิดชอบการฝึกวิชาทหารในการพัฒนาการฝึก และสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาทหาร 
ของสถานศึกษาวิชาทหาร  เป็นแกนนําในการทํากิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เสริมสร้างลักษณะผู้นําให้กับ 
นักศึกษาวิชาทหาร เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ชุมชน ผู้ปกครอง และตัวนักศึกษาวิชาทหาร อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดห้วงการศึกษาให้เป็นรูปธรรม 

๖.๓  สถานศึกษาที่มีคุณลักษณะ ตามข้อ ๕.๑ - ๕.๔  จะขอเปิดการฝึกวิชา
ทหารได้จนถึงช้ันปีที่ ๓  สําหรับสถานศึกษาที่มีคุณลักษณะ ตามข้อ ๕.๕  จะขอเปิดการฝึกวิชาทหารได้
จนถึงช้ันปีที่ ๕ 

๖.๔  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (กองการเตรียมพล)  จะพิจารณาการขอ
เปิดการฝึกวิชาทหารของสถานศึกษาต่าง ๆ  โดย กองการเตรียมพล จะรวบรวมรายงานความ
เห็นชอบจาก ศูนย์การกําลังสํารอง (ส่วนกลาง)  ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ  
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก  (ส่วนภูมิภาค)  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานนําเสนอ  
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  เพื่อพิจารณาอนุมัติเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหารในปี
การศึกษาถัดไป  โดยออกเป็นประกาศแล้วแจ้งให้สถานศึกษา และกระทรวงต้นสังกัด, หน่วยงานของ
รัฐ ที่รับผิดชอบสถานศึกษาวิชาทหารน้ัน ๆ  และ มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก  ทราบ  เพ่ือเก็บไว้
เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๗  การปิดสถานศึกษาวิชาทหาร 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  พิจารณาประกาศปิดสถานศึกษาวิชาทหาร 

ในกรณีดังต่อไปน้ี.- 
๗.๑  ขาดคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงในข้อ ๕ 
๗.๒  ไม่ให้ความร่วมมือในการฝึกวิชาทหารตามคํารับรอง หรือไม่ปฏิบัติตาม

บันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่ 
มาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งให้ไว้ในข้อ ๖.๒ 

๗.๓  มีเจตนามุ่งหาผลประโยชน์จากการฝึกวิชาทหาร  ซึ่งเป็นไปในทางที่ขัด
กับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 

๗.๔  มีเจตนาที่จะปกปิดหรือช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดคุณลักษณะ และ
คุณสมบัติให้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

๗.๕  กระทรวงต้นสังกัด, หน่วยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบสั่งปิดสถานศึกษา
วิชาทหารน้ัน ๆ 

๗.๖  สถานศึกษาวิชาทหารขอปิดการฝึกวิชาทหาร 
๗.๗  ไมม่ีนักศกึษาวิชาทหารทุกช้ันปี 
๗.๘  นักศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่ของสถานศึกษาวิชาทหาร กระทําการอัน

เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบก หรือ
ประเทศชาติ 

๗.๙  การสั่งปิดสถานศึกษาวิชาทหาร อาจจะสั่งปิดช่ัวคราวมีกําหนด หรือ
ปิดตลอดไปโดยไม่มีกําหนด  ทั้งน้ี อยู่ในดุลยพินิจของ  ผูบั้ญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  โดย
ข้อเสนอของ กองการเตรียมพล  เป็นผู้พิจารณาในการสั่งปิดให้ดําเนินการ ดังน้ี.- 



 
- ๕ - 

๗.๙.๑  ให้ดําเนินการปิดตามลําดับปีละช้ัน จนถึงช้ันปีสุดท้าย 
๗.๙.๒  นักศึกษาวิชาทหาร ที่กําลังศึกษาอยู่คงให้รับการฝึกวิชาทหาร

ได้จนจบช้ันสุดท้ายของสถานศึกษาวิชาทหาร 
๗.๙.๓  นักศึกษาวิชาทหาร ที่โอนย้ายมาจากสถานศึกษาวิชาทหารอ่ืนๆ 

จะไม่รับเข้าฝึกวิชาทหารในสถานศึกษาวิชาทหารที่ถูกสั่งปิด 
ข้อ ๘  การขอเปิดการฝึกวิชาทหารใหม ่

 สถานศึกษาวิชาทหารที ่ถ ูกสั ่งปิด เมื ่อจะขอเปิดการฝึกวิชาทหารใหม่  
จะต้องดําเนินการดังน้ี.- 

 ๘.๑  สถานศึกษาวิชาทหารที่ถูกสั่งปิดชั่วคราว  ให้ยื่นคําร้องแสดงความ
จํานงตรงมายัง ศูนย์การกําลังสํารอง  สําหรับสถานศึกษาวิชาทหารในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคําร้องผ่าน
มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก จนถึง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 ๘.๒  สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ถูกสั่งปิดโดยไม่มี
กําหนด  ให้ย่ืนคําร้องแสดงความจํานงเช่นเดียวกับสถานศึกษาที่ขอเปิดการฝึกวิชาทหารใหม่ ตาม
เง่ือนไขใน ข้อ ๖ 

ข้อ ๙  สถานศึกษาวิชาทหารที่จะขยายชั้นการฝึกวิชาทหารให้สูงขึ้นจากเดิม  ต้อง
ดําเนินการขอขยายชั้นการฝึกวิชาทหารต่อ ศูนย์การกําลังสํารอง  โดยมีหลักฐานการอนุญาตให้
ขยายหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแนบมาด้วย  เพื่อประกอบการพิจารณา  ซึ่ง 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน      จะได้ประกาศขยายช้ันการฝึกวิชาทหารให้แก่สถานศึกษาวิชาทหาร 
น้ัน ๆ ต่อไป สําหรับในส่วนภูมิภาคให้เสนอผ่าน มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ถึง หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน 

ข้อ ๑๐  สถานศึกษาวิชาทหารที่เปลี่ยนชื่อเดิม  หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงต้นสังกัดแล้ว  จะต้องแจ้งให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, มณฑลทหารบก 
หรือ จังหวัดทหารบก พร้อมแนบหลักฐานการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานภาพดังกล่าวมาด้วย  เพื่อ 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะได้ออกประกาศแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน 

ข้อ ๑๑  ให้  ศูนย์การกําลังสํารอง, มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก  ถือปฏิบัติ
ตาม ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ฉบับน้ี  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒  ให ้ กองการเตรียมพล  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  รักษาการให้เป็นไป 
ตามระเบียบน้ี 

ประกาศ    ณ    วันที ่    ๒     พฤศจิกายน    พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(ลงช่ือ ) พลโท   ชูเกียรติ   เธียรสุนทร 

( ชูเกียรติ   เธียรสุนทร ) 

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
กองการเตรียมพล 
สําเนาถูกต้อง 
        เสนอ......................................... 
       พ.ท. 
              ( อมร   ญารักษ์ ) 
          นายทหารเตรียมพล นรด. 
 



 

ผนวก  ก  ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
แบบคําร้องขอเปิดการฝึกวิชาทหาร 

เขียนที่...................................................... 

วันที่..................เดือน...........................พ.ศ.................. 

เรื่อง ขอเปิดการฝึกวิชาทหาร 

เรียน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  สําเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่อนุญาตให้เปิดการสอน 
๒. สําเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่รบัรองวิทยฐานะของผู้ที่สําเร็จการศึกษา 

  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  เว้นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. ระเบียบการสมัครเข้ารับการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. หลักฐานการใช้หลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. แผนผังโดยสังเขปแสดงทีต้ั่งของสถานศึกษา 

๑.  ข้าพเจ้า.....................................................ตําแหน่ง.................................................. 
มีความประสงค์ขอให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ดําเนินการให้สถานศึกษา........................................ 
เปิดการฝึกวิชาทหาร  ต้ังแต่ช้ันปีที่...............ถึงช้ันปีที่...............ต้ังแต่ปีการศึกษา..................................... 

๒.  สถานศึกษาเปิดการสอนระดับ................................................................................. 
๓.  เป็นสถานศึกษาของ...................................สังกัด...................................................... 

มีหลักสูตรการศึกษา......................ปี 
๔.  เป็นสถานศึกษาประเภท.........................สอนตามหลักสูตรของ............................... 
๕.  เป็นสถานศึกษาที่เปิดการสอนภาค................มีเวลาสอนวันละ...................ช่ัวโมง 

ต้ังแต่.......................ถึง........................... 
๖.  สามารถส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามวัน, เวลา และสถานที่   

ที่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก กําหนดได้ 
๗.  จะจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมนักศึกษาวิชาทหาร และจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน 

จํานวน.................นาย  ได้แก่ 
๗.๑  .............................................................. 
๗.๒  .............................................................. 

๘.  สามารถจดัห้องเรียนที่บรรจุนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการสอนได้ประมาณ............. 
คน  และมีสนามฝึกกว้างขวาง สามารถทําการฝึกได้ประมาณ...................คน 

๙.  สามารถให้การสนับสนุนในเรื่อง เครื่องเขียนแบบพิมพ์ และอุปกรณ์การฝึกวิชา
ทหาร ตามท่ี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือ มณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ร้องขอได้ 

๑๐.  สามารถกวดขันให้นักศกึษาวิชาทหาร แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษาวิชาทหารอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด และควบคุมความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหาร ให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 

๑๑.  สําเร็จการศึกษาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่สาม หรือเทียบเท่าขึ้นไป  และมีผล
การศึกษาของช้ันมัธยมศึกษาปีที่สาม หรือเทียบเท่า ต้ังแต่  ๑.๐  ขึ้นไป  มีความประสงค์เข้ารับการฝึก
วิชาทหารในช้ันปีที่ ๑  จํานวน..............คน  ช้ันปีที่ ๒ - ๕  จํานวน................คน- ๒ 



 

 - 
๑๒.  ที่ต้ังสถานศึกษา.....................................................................อยู่ที่......................... 

เลขที่.........................ตรอก.............................ซอย....................................ถนน......................................... 
ตําบล.........................................อําเภอ...........................................จังหวัด................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์..............................ระยะทางจากสถานศึกษาถึงหน่วยรับผิดชอบการฝึก...................... 
ประมาณ........................กิโลเมตร 

๑๓.  ข้าพเจ้า.........................................................ขอรับรองว่า  เมื่อ หน่วยบัญชาการ-
รักษาดินแดน ได้เปิดการฝึกวิชาทหารให้กับสถานศึกษาแห่งน้ีแล้ว  สถานศึกษาจะปฏิบัติตามระเบียบ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วยการฝึกวิชาทหารทุกประการ 

๑๔.  ถ้าปรากฏว่า การปฏิบัติของสถานศึกษา มิเป็นไปตามข้อความท่ีได้ตกลงไว้ใน 
คําขอน้ี สถานศึกษายินดีให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม 

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

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

(ตําแหน่ง)........................................................ 

หมายเหตุ -  หากมีข้อสงสัยประการใด สถานศึกษาส่วนกลาง ติดต่อสอบถามได้ท่ี  ผจพ.กตพ.นรด. 
สถานศึกษาส่วนภูมิภาค ติดต่อสอบถามได้ท่ี ศฝ.นศท.มทบ. หรือ นฝ.นศท.จทบ. ท่ีสถานศึกษาน้ัน ๆ 
ต้ังอยู่ 

-  การย่ืนคําร้อง ให้ หัวหน้าสถานศึกษา หรือ เจ้าของสถานศึกษา ลงนามย่ืนคําร้องได้แต่เพียงผู้เดียว 
-  การคํานวณนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกวิชาทหาร ตามข้อ ๑๑  จะต้องคํานวณให้ใกล้เคียงกับ 

ความเป็นจริงด้วย 
-  สถานศึกษาขอเปิดการฝึกวิชาทหารปีการศึกษาใด ให้ย่ืนคําร้องถึง กระทรวงกลาโหม ภายใน 

๓๐ พฤศจิกายน ก่อนปีการศึกษาท่ีขอเปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผนวก  ข  ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

แบบหนังสือรับรองของสถานศึกษา 

เขียนที่....................................................... 

วันที่..................เดือน...........................พ.ศ.................... 

เรื่อง คํารับรองในการฝึกวิชาทหาร 

เรียน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ข้าพเจ้า.....................................................ตําแหน่ง........................................................ 
สถานศึกษา........................................................................................ขอรับรองว่า 

๑. สถานศึกษาจะให้ความร่วมมือ และอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีค่รูฝึกของ 
ศูนย์การกําลังสํารอง หรือ ศนูย์การฝึกนักศกึษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร จังหวัดทหารบก..................................และปฏิบัติตามระเบียบของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ทุกประการ 

๒. จะจัดครู อาจารย์ รับผิดชอบในการฝึกวิชาทหาร และให้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ผกท.พ., ผกท. และ ผช.ผกท. เพ่ือให้สามารถทาํหน้าที่ช่วยเหลือในการฝึกเบ้ืองต้นแก่ นศท. 
ตามท่ี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กําหนด 

๓. สามารถจัด นศท. ให้เข้ารบัการฝึกวิชาทหาร ได้ดังน้ี.- ( ให้ใส่ / ลงใน [    ] ) 
 [   ]  ให้ นศท. เข้ารับการฝึกวิชาทหาร สัปดาห์ละ  ๑  ครั้ง ๆ ละ  ๔  ช่ัวโมง   

ในวันเวลาราชการ (เฉพาะสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ที่ต้ังศูนย์การฝึก หรือหน่วยฝึก) 
 [   ]  ให้ นศท. เข้ารับการฝึกวิชาทหารในห้วงติดต่อ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๑๐  วัน   

(เฉพาะสถานศกึษาที่อยู่ห่างไกลท่ีต้ังศูนย์การฝึก หรือหน่วยฝึก) 
หากปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคํารับรองน้ี  ข้าพเจ้ายินดีให้ มณฑลทหารบก 

หรือ จังหวัดทหารบก..........................และ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  พิจารณาดําเนินการต่อ
สถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมต่อไป 

ฉะน้ัน  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

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

(ตําแหน่ง)........................................................ 
(สถานศึกษา)................................................... 

       (หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม) 
 

 

 
 



 

ผนวก ค  ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
บันทึกข้อตกลงของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน 

สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน 

บันทึกข้อตกลงของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน  สถานศึกษาร่วมใจ  
มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน   ฉบับนี้ทําข้ึน   ณ  ............................................................................................................... 
แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ......................................... จังหวัด ................................................ 
เม่ือวันท่ี ............. เดือน ...................... พ.ศ. ................. ระหว่าง ..................... (นามหน่วยคําเต็ม) ........................... 
โดย ........ (ยศ  ชื่อ  นามสกุล) ........ ตําแหน่ง ........ (ผู้บัญชาการ / ผู้บังคับการ) ........ ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีจะ
เรียกว่า “ .................. (นามหน่วยคําเต็ม) ................... ”  ฝ่ายหนึ่งกับ .................... (ชื่อสถานศึกษา) ................... 
ต้ังอยู่เลขท่ี ...................... แขวง/ตําบล ........................... เขต/อําเภอ ............................. จังหวัด .............................. 
โดย ......... (ชื่อ  นามสกุล) .......... ตําแหน่ง .......... (ผู้อํานวยการสถานศึกษา) ........... ซ่ึงต่อไปในบันทึกข้อตกลงน้ีจะ
เรียกว่า “ สถานศึกษา ”  อีกฝ่ายหนึ่ง 

......................... (นามหน่วยคําเต็ม) ....................... และ  สถานศึกษา  ได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้.- 
ข้อ ๑  สถานศึกษา  ตกลงเข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ  มุ่งไปสู่

มาตรฐานเดียวกัน  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความแข็งขัน  และดาํเนินการอย่างมีระบบ  สามารถ
ส่งเสริมการฝึก การปกครอง  และดูแลนักศึกษาวิชาทหารได้เป็นอย่างดี  และตกลงจะให้การสนับสนุนจัดบุคลากร 
ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ  ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  ผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร  และนักศึกษาวิชา
ทหารในสถานศึกษา  รวมทั้งอุปกรณ์พัฒนาเครื่องช่วยฝึกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ตามห้วงเวลาการปฏิบัติท่ี
.......................... (นามหน่วยคําเต็ม) .......................... จะกาํหนด 

ข้อ ๒  สถานศึกษาตกลงนําการฝึกวิชาทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการฝึกวิชาทหารเป็นกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ข้อ ๓  บันทึกข้อตกลงน้ีให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๔  หากปรากฏว่าสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้  สถานศึกษายินดีให้   

.......................... (นามหน่วยคําเต็ม) .......................... สง่เร่ืองให้  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  พิจารณาประกาศ 
ปิดสถานศึกษาวิชาทหารตาม ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การเปิด - ปิดสถานศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.๒๕๕๔  ต่อไป 

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทําข้ึนเป็นสองฉบับ  อ่านแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้องตรงกัน  จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน  และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 

ลงชื่อ .................................................. (ผู้บัญชาการ / ผู้บังคับการ) 
(.............................................) 

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

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

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

 

 

 

 

- ราง - 



 

ผนวก  ง  ประกอบระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาขอเปิดการฝึกวิชาทหาร 

 (ช่ือสถานศึกษา) ....................................................................................................................................... 
๑. สถานศึกษาที่ขอเปิดการฝึกวิชาทหารใหม่ มีคณุลักษณะ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่  

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กําหนดทุกประการ 
๒. หน่วยมีความพร้อมในการฝึกวิชาทหาร ดังน้ี.- 

๒.๑ สามารถฝกึนักศึกษาวิชาทหารให้กับสถานศึกษาที่ขอเปิดใหม่ ในปีการศึกษา
............................ เป็นต้นไป 

๒.๒ ที่ต้ังของสถานศึกษาอยู่ห่างจากสถานที่ฝึก ............................................................. 
ประมาณ ....................... กิโลเมตร  ซึ่งอยู่ห่างจาก ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หรือ หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ประมาณ ....................... กิโลเมตร  

๒.๓ เมื่อเปิดการฝึกวิชาทหารแล้ว หน่วยสามารถจัดการฝึกได้  แบบ ........................... 
๓. สถานศึกษายินดีที่จะส่งครู, อาจารย์ รับผิดชอบในการฝึกวิชาทหารให้เข้ารับการฝึก 

อบรมหลักสูตร ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ, ผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร และ ผู้ช่วยผู้กํากับ
นักศึกษาวิชาทหาร เพ่ือทําหน้าที่ช่วยเหลือการฝึกเบื้องต้นแก่ นักศึกษาวิชาทหาร ตาม ที่กําหนดไว้
ในหนังสือรับรองของสถานศึกษา และปฏิบัติตามเง่ือนไขของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดย
เข้าร่วมโครงการ “ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสูม่าตรฐานเดียวกัน ” 
 

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

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

(ตําแหน่ง) ..............ผบ.หน่วย................. 
 

 


