
 
ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

------------------------------ 
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๐๓ และกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับนี้ และ ค าสั่งกองทัพบก ที่ ๑๙๒/๒๕๖๑ เรื่อง การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือให้การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร บังเกิดผลดีตามนโยบาย
ของทางราชการที่ก าหนดไว้ จึงให้ก าหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบยีบหนว่ยบัญชาการรักษาดนิแดน ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๖๑ ” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์
นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “นักศึกษาวิชาทหาร” หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนดใช้ค าย่อว่า “นศท.” 
 “การฝึกวิชาทหาร” หมายถึง การด าเนินการอันเกี่ยวกับการฝึกศึกษาและกิจกรรมทหาร 
รวมทั้งการด าเนินการทางธุรการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ก าลังพลส ารองที่เหมาะสม  
 “การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์” หมายถึง การท าให้เกิดขึ้นและเพ่ิมพูนจิตส านึก 
ค่านิยม และทัศนคติ ซึ่งน าไปสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธา ในการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ ๕ ให้ ผู้อ านวยการกองทะเบียนพลนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น
ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อ ๖ วัตถุประสงค์การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ 
   (๑) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาวิชาทหาร ตระหนักในความส าคัญของสถานบันพระมหา-
กษัตริย์ มีความซาบซึ้งเกิดจิตส านึกขึ้นในจิตใจของตนเองที่จะปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
ด ารงรักษาอุดมการณ์ไว้อย่างมั่นคงเหนียวแน่นตลอดไปในเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
 
 

 
 
 
 
 

-ร่าง- 



-๒- 
 
 (๒) เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตใจมุ่งมั่นในการเป็นก าลังพลส ารอง  
ที่ด ีมีความกล้าหาญ รู้รักสามัคคี เสียสละเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 (๓) เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เกิดแรงจูงใจ มีความภาคภูมิใจ 
 (๔) เพ่ือส่งเสริมทัศนคติให้นักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน 
และประชาชนทั่วไปบนพ้ืนฐานสิทธิหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด รวมทั้งยึดมั่นใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หมวด ๒ 
เป้าหมายในการด าเนินการ 

 ข้อ ๗ เป้าหมายในการด าเนินการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ 
 (๑) นักศึกษาวิชาทหารทุกนายต้องทราบความหมาย และมีความเข้าใจเนื้อหาของแนว
ทางการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ 
 (๒) นักศึกษาวิชาทหารทุกนายเกิดความตระหนัก เกิดจิตส านึก และสร้างเสริมอุดมการณ์
ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และด ารงรักษาอุดมการณ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงตลอดไป 
ไม่หวั่นไหว หรือล้มเลิกอุดมการณ์ เมื่อได้รับผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 

หมวด ๓ 
การด าเนินการ 

 ข้อ ๘ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ เพ่ือปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 (๑) จัดโต๊ะหมู่ ๗ ถวายเครื่องราชสักการะ (เฉลิมพระเกียรติ) พร้อมธงชาติส าหรับโต๊ะ
ตัวบนสุดวางพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ๒๐ เซนติเมตร คูณ ๒ เมตร 
๔๐ เซนติเมตร) ส่วนโต๊ะตัวรองตรงกลางและด้านข้างวางพานพุ่ม ส่วนตัวล่างสุด ด้านหน้าวางกระทงดอกไม้ 
ธูปเทียนแพ โดยพิจารณาจัดในสถานที่ที่เหมาะสม เพ่ือจัดพิธีถวายราชสักการะ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารม ีและบทเพลงเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และการจัด
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 
 (๒) จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์/พระบรมสาทิสลักษณ์ บริเวณ
หน้าที่รวมพลหรือห้องเรียน และมีพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์ ยกเว้น ผู้นับถือศาสนา
อ่ืน และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกครั้ง ก่อนเริ่มการปฏิบัติในที่รวมพลหรือเริ่มท าการสอน 
 (๓) จัดท าแผ่นภาพ (ไวนิล) ขนาดใหญ่ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจส าคัญทีส่มเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติเพ่ือปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ โดยจัดท าให้สวยงามและ
สมพระเกียรติติดตั้งภายในหน่วยฝึกวิชาทหารในบริเวณท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได้เด่นชัด 
 (๔) จัดท าพระบรมราโชวาท และพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบลักษณะต่างๆ ติดตั้งภายในบริเวณที่รวมพล ห้องเรียน และบริเวณที่จัดเป็น
สถานที่พักผ่อนของนักศึกษาวิชาทหาร 
  
 
 
 
 
 

 



-๓- 
 
 (๕) ให้ครูฝึกชี้แจงและปลูกจิตส านึกในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โดยใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาท ีก่อนการฝึกหรือการสอนประจ าชั่วโมง โดยเน้นถึงความส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่ในอดีตจวบจนกระทั่งใน
ปัจจุบัน 
 (๖) เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระปรีชาสามารถของบูรพ-
มหากษัตริยาธริาชเจ้าของไทยในอดีตจนถึงสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ที่ทรงปกป้อง
รักษาความเป็นเอกราชของชาติไทยมาจนปัจจุบัน โดยมอบเป็นงานให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกในแต่ละวัน 
หรือแต่ละสถานศึกษาหมุนเวียนมาจัดบอร์ดนิทรรศการในห้องเรียน หรือสถานที่ที่หน่วยฝึกวชิาทหารก าหนดให้ใช้ใน 
การประชาสัมพันธ์ 
 (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันส าคัญหรือในโอกาสต่างๆ 
โดยให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาชนในพื้นท่ี 
 ข้อ ๙ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ในการเป็นก าลังพลส ารองที่ดี 
 (๑) การปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหารก่อนการฝึกและภายหลังจบการฝึกเพ่ือให้
นักศึกษาวิชาทหารเกิดความซาบซึ้ง เกิดจิตส านึกในหน้าที่ก าลังพลส ารองที่มีต่อประเทศชาติ 
 (๒) ให้ครูฝึกชี้แจงเน้นย้ าเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาวิชาทหารให้สง่างามสะอาดเรียบร้อย 
ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด และท าการฝึกทบทวนท่าเคารพในโอกาสต่างๆ โดยใช้เวลาประมาณ ๕ นาที 
ภายหลังจบการฝึกหรือการสอนประจ าชั่วโมง 
 (๓) การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีอุดมการณ์ทหารของครูฝึก เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา
วิชาทหารมีจิตส านึกที่จะสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  โดยเป็น
ตัวอย่างในเรื่อง การแต่งกาย เครื่องหมาย รองเท้า การสวมหมวก การแสดงความเคารพ รวมทั้งละเว้นการ
ปฏิบัติทั้งปวง ซึ่งจะน าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเองและกองทัพบก เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อนักศึกษาวิชาทหาร 
 (๔) การปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ด้วยความยุติธรรม ยกย่องและส่งเสริม
นักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความส านึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่รวมทั้งต้องว่ากล่าวตักเตือน
ลงโทษผู้กระท าความผิด ตามควรแก่กรณี โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย
มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการปกครองบังคับบัญชาที่เป็นธรรมซึ่งจะส่งผลทางด้านจิตใจให้นักศึกษาวิชาทหารมี
จิตส านึกที่จะสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดขึ้น และสามารถด ารงรักษาอุดมการณ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นมั่นคง
ตลอดไป 
 ข้อ ๑๐ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร 
 (๑) การอบรมชี้แจงเพ่ือสร้างทัศนคติให้นักศึกษาวิชาทหารมีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่
สวมใส่ มีวินัยการแสดงความเคารพ และการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมเมื่ออยู่ในเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร 
  (๒) การส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้แสดงออกถึงความเป็นผู้น าหรือฝึกให้ท าหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความมีลักษณะผู้น า 
และความเป็นผู้มีระเบียบวินัย 
  
 
 



 
-๔- 

 
 ข้อ ๑๑ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 
 (๑) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารมีความสามัคคีภายใน
หมู่คณะ รู้จักเสียสละและอุทิศตน เพ่ือช่วยเหลือสังคมส่วนรวม โดยการอบรมให้ความรู้หลักสูตรจราจร  หลักสูตร
การบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรพยาบาล หรือหลักสูตรอ่ืนในขีดความสามารถที่หน่วยสามารถด าเนินการได้ 
รวมทั้งให้สามารถน าไปขยายผลการปฏิบัติในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมของตนเองได้ 
 (๒) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษาวิชาทหารรู้จักการเสียสละและ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการบริจาคโลหิตและการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เพ่ือชุมชนและสังคม เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้มีจิตอาสา พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือสังคมส่วนรวมในทุกโอกาสที่สามารถกระท าได้ 
 (๓) ยกย่องและส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีจิตอาสา 
โดยการประกาศชมเชยให้สังคมรับทราบ เพ่ือโน้มน้าวให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีต่อไป 
 ข้อ ๑๒ ให้ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
และ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก มีอ านาจในการออกรายละเอียดการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์นักศึกษาวิชาทหารได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้ 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่   ๒๐    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
   (ลงชื่อ) พลโท  วิโรจน์   วิจิตรโท  
                                                                        ( วิโรจน์   วิจิตรโท ) 
                                                            ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
  


