( สําเนา )
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยมาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๕๖
โดยที่เปนการสมควรใหมีการจัดทํามาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติขึ้น ซึ่งผานความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ
ที่พึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ข อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว า “ข อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว า ด ว ยมาตรฐานวิ ช าชี พ ทหาร
ระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๖”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ขอบังคับนี้ใหใชในการกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษาและเปนแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทหาร
ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกสาขา/สาขาวิชา
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ “สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายความวา โรงเรียนทหาร
ตามข อ บั ง คั บ กระทรวงกลาโหมว า ดว ยโรงเรี ยนทหาร สถาบั น วิท ยาลัย หรือ สถานศึ ก ษาอื่ น ในสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมที่ใหการศึกษา หรือจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
ขอ ๕ องคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพทหาร ประกอบดวย
๕.๑ ลักษณะของวิชาชีพทหาร
วิชาชีพทหารเปนวิชาชีพที่พิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
ให ป ลอดภัย จากภัย คุก คามทั้ง ภายนอกและภายในราชอาณาจั ก ร รวมทั้ ง พิ ทั ก ษ รัก ษา ปกปอ งสถาบั น
พระมหากษัตริย สนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนปกปอง พิทักษรักษาผลประโยชน
แหง ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมีพ ระมหากษัต ริย ท รงเปน ประมุข พัฒ นาประเทศ
เพื่อความมั่นคง การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และการชวยเหลือประชาชน โดยมีการเตรียมกําลัง
ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ในการปฏิบัติการดังกลาว
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังพลทางทหาร จึงจําเปนตองใชศาสตรเฉพาะดาน
การทหารและศาสตรที่เ กี่ยวของตามสาขาวิชาชีพ โดยในระดับ ปริญ ญาตรี มุง เนนให ผูสํา เร็จ การศึก ษา
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูความสามารถ มีทัก ษะทางปญ ญา มีทัก ษะความสัม พันธร ะหวางบุคคล
มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ
/ วิชาชีพทหาร ...
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-๒วิชาชีพทหาร มีภาวะผูนําทางทหาร การเปนผูนําหนวยทหารขนาดเล็ก ในระดับผูบังคับหมวด หรือผูบังคับ
หน ว ยรั ก ษาพยาบาล หรื อ หน ว ยเสนารั ก ษ ข นาดเล็ ก มี วิ นั ย รู บ ทบาทหน า ที่ ข องการเป น ทหารอาชี พ
รูแบบธรรมเนียมทหาร มีบุคลิก ลักษณะการวางตนที่เหมาะสม สํานึกในหนาที่รับผิดชอบของตน สามารถ
ปฏิ บัติ ก ารทางทหาร ธํ ารงเกี ยรติย ศและศั ก ดิ์ ศรี ข องทหาร อุทิ ศตนเพื่ อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย
มีความสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
สําหรับ ระดับ ปริ ญ ญาโทมุง เนน ใหผูสํา เร็จ การศึก ษามีภาวะผูนํา มี วิสัยทัศ น
ที่กวางไกล มีความรูเกี่ยวกับการทหารและความมั่นคง การบริหารจัดการทางการทหาร และการคิดวิเคราะห
เพื่อแกปญหาทางดานการทหารและความมั่นคง
๕.๒ องคความรูทางการทหารในระดับปริญญาตรี ประกอบดวยองคความรู ๒ สวน คือ
๕.๒.๑ องคความรูพื้นฐานทางทหาร ประกอบดวย ความรูทั่วไปทางการทหาร
ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของนายทหารสัญญาบัตรในหนวยงานตาง ๆ ของกองทัพ และเปนพื้นฐานสําหรับ
การศึกษาเพิ่มเติมใหสามารถรับผิดชอบทางทหารในระดับสูงตอไป ดังนี้
๕.๒.๑.๑ กลุมวิชาความรูทั่วไปทางการทหาร มีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
กับการจัดสวนราชการกระทรวงกลาโหมและ/หรือการจัดหนวยราชการสายแพทย แบบธรรมเนียมทหาร
ระเบียบงานสารบรรณ ความมั่นคงและภารกิจทางทหาร เปนตน
๕.๒.๑.๒ กลุ ม วิ ช าประวั ติ ศ าสตร มี เ นื้ อ หาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ประวัติศาสตรทหาร ประวัติศาสตรการสงคราม และทฤษฎีสงคราม เปนตน
๕.๒.๑.๓ กลุมวิชากฎหมาย มีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับกฎหมายทหาร
เปนตน
๕.๒.๑.๔ กลุมวิชาการพัฒนาคุณลักษณะผูนํา มีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ
กับการเสริมสรางคุณลักษณะทางทหารและอุดมการณ เพื่อใหเปนผูที่มีภาวะความเปนผูนํา มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถเปนผูนําหนวยทหารขนาดเล็ก ในระดับผูบังคับหมวด หรือผูบังคับหนวยรักษาพยาบาล หรือ
หนวยเสนารักษขนาดเล็ก มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๕.๒.๑.๕ กลุมวิชาการฝกทหารเบื้องตน มีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของกับการ
ฝกบุคคลทามือเปลา การฝกแถวและการจัดรูปขบวน การฝกบุคคลทาอาวุธ/การใชดาบปลายปน การฝกทายิง
ขั้นพื้นฐาน การฝกทายิงฉับพลัน การฝกยิงอาวุธประจํากายและอาวุธประจําหนวย การทําความสะอาดอาวุธ
การฝกทากระบี่ การฝกสวนสนาม เปนตน
๕.๒.๒ องคความรูวิชาชีพทหาร หมายถึง ความรูที่เกี่ยวของกับวิทยาการทหาร
และวิ ช าชี พ ทหารที่ จํ า เป น ต อ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทางทหาร รวมทั้ ง การฝ ก ทั ก ษะและประสบการณ
ในการปฏิบัติการทางทหาร การแพทยหรือการพยาบาล เพื่อตอบสนองภารกิจของเหลาทัพ ไดแก
๕.๒.๒.๑ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เชน วิชาหลักพื้นฐานการรบ
วิชาฝายอํานวยการ วิชาเหลากําลังรบ วิชาเหลาสนับสนุนการรบ วิชาเหลาสนับสนุนการชวยรบ และยุทธวิธี
ของหนวย เปนตน
๕.๒.๒.๒ โรงเรียนนายเรือ เชน วิชาการเรือ วิชาเดินเรือ วิชาการอาวุธ
และวิชายุทธวิธีทางเรือ เปนตน
/ ๕.๒.๒.๓ ...
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-๓๕.๒.๒.๓ โรงเรียนนายเรืออากาศ เชน วิชาความรูพื้นฐานทางการบิน
กําลังทางอากาศ การฝกบินขั้นพื้นฐาน และการปองกันฐานบิน เปนตน
๕.๒.๒.๔ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา เชน วิชาเวชศาสตรทหาร
เปนตน
๕.๒.๒.๕ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เชน วิชาการพยาบาลเวชศาสตร
ฉุกเฉินและบาดเจ็บทางทหาร และวิชาการบริการทางการแพทยในสนาม เปนตน
๕.๒.๒.๖ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เชน วิชาการพยาบาลเวชศาสตร
ทางทะเล วิชาการพยาบาลสาธารณภัยและอุบัติภัยทางน้ํา วิชาการพยาบาลความกดบรรยากาศสูง และวิชา
วิทยาการทางการแพทยทหาร เปนตน
๕.๒.๒.๗ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เชน วิชาการพยาบาลเวชศาสตร
การบินเบื้องตน เปนตน
๕.๓ องคความรูในระดับปริญญาโท ประกอบดวยความรูทางดานการทหารและความมั่นคง
ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ การบริหารจัดการทางการทหาร และการวิจัย
ขอ ๖ ใหสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมแตละแหงกําหนด “คุณลักษณะของผูส าํ เร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค” อยางนอย ดังนี้
๖.๑ ระดับปริญญาตรี
๖.๑.๑ มีอุดมการณ จงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๖.๑.๒ มี คุ ณ ลั ก ษณะผู นํ า ทางทหารที่ ดี มี วิ นั ย มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
กลาหาญ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีความสามัคคี
ในหมูคณะ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๑.๓ มีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและหนาที่ของการ
รักษาความมั่นคงและการปองกันประเทศ
๖.๑.๔ มีความรูในฐานะผูสําเร็จ การศึก ษาในระดับ อุดมศึกษา และมีความรู
ในศาสตรของวิชาการและวิชาชีพของตน สามารถประยุกตใชความรูของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษา
ตอได
๖.๑.๕ มีความใฝรู สามารถเรียนรูและศึกษาคนควาดวยตนเอง มีทักษะการคิด
อยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะหและประมวลผลความรู และใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน
๖.๑.๖ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และสามารถ
ใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
๖.๑.๗ มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกลักษณะและการวางตัว
ที่เหมาะสม
๖.๒ ระดับปริญญาโท
๖.๒.๑ มีอุดมการณ จงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๖.๒.๒ มีภ าวะผูนํ า มี วินั ย มี คุณ ธรรมและจริย ธรรม มี ค วามซื่ อ สั ตย สุ จ ริ ต
รับผิดชอบตอหนาที่ สามารถประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกกองทัพ
/ ๖.๒.๓ ...
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-๔ภูมิภาค และระดับนานาชาติ

๖.๒.๓ มีค วามรอบรูใ นกิ จ การทางดา นความมั่น คง ทั้ ง ในระดับ ชาติ ระดั บ

๖.๒.๔ มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถพัฒ นางานในหนาที่ใหกาวทันกับ บริบ ท
ทางดานความมั่นคง และการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง
๖.๒.๕ มีความสามารถในการวิจัยและการใหคําปรึกษา เพื่อแกปญหาทางดาน
การทหารและความมั่นคงแกบุคลากรที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ ๗ ใหสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมแตละแหงกําหนด “มาตรฐานผลการเรียนรู
ดานการทหาร” อยางนอย ดังนี้
๗.๑ ระดับปริญญาตรี
มีความรูเกี่ยวกับวิทยาการทหารและวิชาชีพทหาร มีภาวะผูนําทางทหาร มีวินัย
รูแบบธรรมเนียมทหาร สามารถอุทิศตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความเขมแข็งทั้งทางรางกาย
และจิตใจ มีบุคลิกลักษณะการวางตนที่เหมาะสม ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยทหาร สํานึกในหนาที่รับผิดชอบ
ของตน สามารถปฏิบัติก ารทางทหาร รูบ ทบาทหนาที่ของการเปนทหารอาชีพ ธํารงเกียรติยศและศัก ดิ์ศรี
ของทหาร
๗.๒ ระดับปริญญาโท
มีค วามรอบรูใ นกิจ การทางดา นความมั่ น คง ทั้ง ในระดั บ ชาติ ระดับ ภู มิภ าค
และระดับนานาชาติ มีภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถพัฒนางานในหนาที่ใหกาวทันกับ บริบ ท
ทางดานความมั่นคงและการบริห ารที่มีก ารเปลี่ยนแปลงไดอ ยางตอเนื่อง มีความสามารถในการวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เพื่อแกปญหาทางดานการทหารและความมั่นคงแกบุคลากรที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอ ๘ สถาบันการศึก ษาสัง กัดกระทรวงกลาโหม อาจเพิ่ม คุณลั ก ษณะผู สําเร็จ การศึก ษา
ที่พึง ประสงค และมาตรฐานผลการเรี ยนรูด านการทหาร ตามความตอ งการและ/หรื อ ความเชี่ ยวชาญ
ของสถาบันการศึกษาไดตามความเหมาะสม
ขอ ๙ ใหสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
โดยคํานึงถึงมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ของระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
และขอกําหนดขององคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพทหารตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๐ ใหผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ

ณ

วันที่

๑

มีนาคม

พ.ศ.๒๕๕๖

(ลงชื่อ) พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
( สุกําพล สุวรรณทัต )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใชขอบังคับฉบับนี้ คือ กําหนดมาตรฐานวิชาชีพทหารระดับ
อุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เพื่อใหสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ใชเปน
แนวทางในการจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ ในการผลิตกําลังพลใหมีคุณภาพตามที่กองทัพตองการ ซึ่งสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้
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