
 
 

 
 
 
 

 
ระเบยีบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

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

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และ
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับน้ี และ คําสั่งกองทัพบก ที่ ๓๓๗/๒๕๕๔          
เรื่อง การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  เพ่ือให้การปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร บังเกิดผลดีตามนโยบายของทางราชการที่กําหนดไว้  จึงให้กําหนด
ระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปลูกฝัง
และสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ ” 

ข้อ ๒  ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  บรรดาระเบียบและคําสั่งอ่ืนใด ที่ขัดแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ ๔  ในระเบียบน้ี 

 “ นักศึกษาวิชาทหาร ” หมายถึง  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด
ไว้ในกฎกระทรวง และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด         
ใช้คําย่อว่า “ นศท. ” 

 “ การฝึกวิชาทหาร ” หมายถึง  การดําเนินการอันเก่ียวกับการฝึกศึกษาและ  
กิจกรรมทหาร  รวมทั้งการดําเนินการทางธุรการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ได้กําลังสํารองที่เหมาะสม 

 “ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ ” หมายถึง การทําให้เกิดขึ้นและ
เพ่ิมพูนจิตสํานึก ค่านิยม และทัศนคติ  ซึ่งนําไปสู่ความเช่ือมั่น ศรัทธา ในการปฏิบัติตนตามแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสม  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 ข้อ ๕  ให้  ผู้อํานวยการกองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  เป็นผู้
รักษาการตามระเบียบน้ี 

 
หมวด  ๑ 

วัตถุประสงค ์

 ข้อ ๖  วัตถุประสงค์การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ 
 (๑)  เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้นักศึกษาวิชาทหาร ตระหนักในความสําคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์  มีความซาบซึ้งเกิดจิตสํานึกขึ้นในจิตใจของตนเองที่จะปกป้อง และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และดํารงรักษาอุดมการณ์ไว้อย่างมั่นคงเหนียวแน่นตลอดไป 

 

 ( สําเนา) 
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 (๒)  เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตใจมุ่งมั่นในการเป็นกําลังพล 
สํารองที่ดี มีความกล้าหาญ รู้รักสามัคค ีเสยีสละเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน 

 (๓)  เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ เกิดแรงจูงใจ มีความ 
ภาคภูมิใจ ในเกียรติและศักด์ิศรีในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

 (๔)  เพ่ือส่งเสริมทัศนคติให้นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปบนพ้ืนฐานสิทธิหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ตามที่รัฐธรรมนูญ
กําหนด  รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

หมวด ๒  
เป้าหมายในการดําเนนิการ 

 ข้อ ๗  เป้าหมายในการดําเนินการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ 
 (๑)  นักศึกษาวิชาทหารทุกนายต้องทราบความหมาย และมีความเข้าใจเน้ือหา

ของแนวทางการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ 
 (๒)  นักศึกษาวิชาทหารทุกนายเกิดความตระหนัก เกิดจิตสํานึก และสร้าง

เสริมอุดมการณ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  และดํารงรักษาอุดมการณ์เอาไว้อย่าง   
เหนียวแน่นมั่นคงตลอดไป  ไม่หว่ันไหว หรือล้มเลิกอุดมการณ์ เมื่อได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อม   
ต่าง ๆ 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการ 

ข้อ ๘  การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ เ พ่ือปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

(๑)  จัดโต๊ะหมู่ ๗  ถวายเคร่ืองราชสักการะ (เฉลิมพระเกียรติ) พร้อมธงชาติ 
สําหรับโต๊ะตัวบนสุดวางพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ๒๐ 
เซนติเมตร คูณ ๒ เมตร ๔๐ เซนติเมตร) ส่วนโต๊ะตัวรองตรงกลางและด้านข้างวางพานพุ่ม ส่วนตัว
ล่างสุด ด้านหน้าวางกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ  โดยพิจารณาจัดในสถานที่ที่เหมาะสม เพ่ือจัดพิธีถวาย
ราชสักการะ  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และบทเพลงเทิดพระเกียรติ  เน่ืองในโอกาส     
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 

(๒) จัดโต๊ะหมู่ บูชา พร้อมธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรม
สาทิสลักษณ์ บริเวณหน้าที่รวมพลหรือห้องเรียน และมีพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ  
สวดมนต์  ยกเว้น ผู้นับถือศาสนาอ่ืน และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกครั้ง ก่อนเริ่มการ
ปฏิบัติในที่รวมพลหรือเริ่มทําการสอน 

(๓)  จัดทําแผ่นภาพ (ไวนิล) ขนาดใหญ่ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจสําคัญ             
ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติเพ่ือปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ โดยจัดทําให้สวยงาม  
และสมพระเกียรติติดต้ังภายในหน่วยฝึกวิชาทหารในบริเวณที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้เด่นชัด 
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(๔)  จัดทําพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ ติดต้ังภายในบริเวณท่ีรวมพล ห้องเรียน และบริเวณที่จัดเป็น
สถานที่พักผ่อนของนักศึกษาวิชาทหาร 

(๕)  ให้ครูฝึกช้ีแจงและปลูกจิตสํานึกในการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โดยใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที ก่อนการฝึกหรือการสอน 
ประจําช่ัวโมง โดยเน้นถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่กับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยต้ังแต่ในอดีตจวบจนกระทั่งในปัจจุบัน 

(๖)  เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระปรีชา
สามารถของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าของไทยในอดีตจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปกป้อง
รักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยมาจนปัจจุบัน  โดยมอบเป็นงานให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการ
ฝึกในแต่ละวัน หรือแต่ละสถานศึกษาหมุนเวียนมาจัดบอร์ดนิทรรศการในห้องเรียน หรือสถานที่ที่หน่วย
ฝึกวิชาทหารกําหนดให้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

(๗)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันสําคัญหรือ       
ในโอกาสต่าง ๆ  โดยให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ หรือภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ 

ข้อ ๙  การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ในการเป็นกําลังพลสํารองที่ดี 
(๑)  การปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหารก่อนการฝึกและภายหลังจบการฝึก 

เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารเกิดความซาบซึ้ง  เกิดจิตสํานึกในหน้าที่กําลังพลสํารองที่มีต่อประเทศชาติ 
(๒)  ให้ครูฝึกช้ีแจงเน้นยํ้าเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาวิชาทหารให้สง่างาม 

สะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนด และทําการฝึกทบทวนท่าเคารพในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้
เวลาประมาณ  ๕  นาที  ภายหลังจบการฝึกหรือการสอนประจําช่ัวโมง 

(๓)  การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีอุดมการณ์ทหารของครูฝึก เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสํานึกที่จะสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยเป็นตัวอย่างในเร่ือง การแต่งกาย เครื่องหมาย รองเท้า การสวมหมวก การแสดง
ความเคารพ รวมทั้งละเว้นการปฏิบัติทั้งปวง ซึ่งจะนําความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองและกองทัพบก เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อนักศึกษาวิชาทหาร 

(๔)  การปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ด้วยความยุติธรรม ยกย่อง
และส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความสํานึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
รวมทั้งต้องว่ากล่าวตักเตือนลงโทษผู้กระทําความผิด ตามควรแก่กรณี  โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือก
ปฏิบัติ  เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนายมีความเช่ือมั่น ศรัทธาในการปกครองบังคับบัญชาที่เป็นธรรม 
ซึ่งจะส่งผลทางด้านจิตใจให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสํานึกที่จะสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดขึ้น และ
สามารถดํารงรักษาอุดมการณ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงตลอดไป 

ข้อ ๑๐  การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและ
ศักด์ิศรีในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

(๑)  การอบรมช้ีแจงเพ่ือสร้างทัศนคติให้นักศึกษาวิชาทหารมีความภาคภูมิใจ 
ในเคร่ืองแบบที่สวมใส่ มีวินัยการแสดงความเคารพ และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่ออยู่ใน
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
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(๒)  การส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นําหรือฝึก
ให้ทําหน้าที่ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือให้มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และเป็นตัวอย่างที่ดีใน
ด้านความมีลักษณะผู้นํา และความเป็นผู้มีระเบียบวินัย 

ข้อ ๑๑  การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 

(๑)  จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ  เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีความสามัคคี
ภายในหมู่คณะ รู้จักเสียสละและอุทิศตน เพ่ือช่วยเหลือสังคมส่วนรวม  โดยการอบรมให้ความรู้หลักสูตร
จราจร หลักสูตรการบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรพยาบาล หรือหลักสูตรอ่ืนในขีดความสามารถที่หน่วย
สามารถดําเนินการได้  รวมทั้งให้สามารถนําไปขยายผลการปฏิบัติในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม    
ของตนเองได้ 

(๒)  จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษาวิชาทหารรู้จักการ
เสียสละและบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  โดยการบริจาคโลหิตและการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์    
เพ่ือชุมชนและสังคม  เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีจิตอาสา พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือสังคม
ส่วนรวมในทุกโอกาสที่สามารถกระทําได้ 

(๓)  ยกย่องและส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การมีจิตอาสา  โดยการประกาศชมเชยให้สังคมรับทราบ  เพ่ือโน้มน้าวให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตน      
ตามแบบอย่างที่ดีต่อไป 

ข้อ ๑๒  ให้ ศูนย์การกําลังสํารอง, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก มีอํานาจในการออกรายละเอียดการปฏิบัติเก่ียวกับ
การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหารได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อระเบียบน้ี 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๔   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

(ลงช่ือ) พลโท  ชูเกียรติ   เธียรสุนทร         

( ชูเกียรติ   เธียรสุนทร ) 

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน        
กองการเตรียมพล 

สําเนาถูกต้อง 
เสนอ........................... 
       พ.ท. 
              ( อมร   ญารักษ ์) 
          นายทหารเตรียมพล นรด. 
     พ.ค.๕๕ 
 
 
 



 

 


