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บทนํา 
กลาวโดยทั่วไป 

การปรับปรุงและพัฒนากองทัพ ใหมีความเจริญกาวหนา เปนกองทพัที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย 
จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ มีระเบียบวินยั และความรับผิดชอบสูงเปน 
พื้นฐานสําคัญ กองทัพจึงตองใหความสําคัญ ในการใหการศึกษาอบรมแกกําลังพล ในทกุระดับชั้นใหเพยีงพอ 
และเหมาะสมกับวุฒภิาวะ และหนาที่ของกําลังพลในแตละระดับ รวมทั้งใหการศกึษาอบรม เพื่อสนับสนุนการ
คนควาวจิัย ในการพัฒนาทางดานวิชาการ และเทคโนโลยี ซ่ึงกองทัพเรือไดดําเนนิการ จัดการศึกษาใหแกกําลัง
พล โดยเริ่มตัง้แต การศกึษาเพื่อการผลิตกําลังพล และพัฒนากําลังพลดวยการศกึษา เพื่อเพิ่มพูนความรูตาม
แนวทางรับราชการ และตามสาขาอาชีพ ทั้งนี้ ดวยการเปดการศึกษาภายใน ทร. ใหแกกําลังพลในระดับตาง ๆ 
และ จัดสงไปศึกษารวมทั้งอนุญาตใหลาไปศึกษา นอก ทร. ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ในแตละป งป. ทร. จะจัดทําโครงการศึกษาประจําป ใหสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของ ทร. 
ภายใตการพิจารณาของ คณะกรรมการโครงการศึกษาของ ทร. ซ่ึงมี รอง เสธ.ทร. เปนประธาน กลาวคือ การเปด
การศึกษาภายใน ทร. จัดทําเปนโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหนวยตาง ๆ ใน ทร. การจัดสงไป
ศึกษาภายในประเทศ นอก ทร. จัดทําเปนโครงการศึกษา และอบรมขาราชการตามสถานศึกษา ในประเทศ นอก 
ทร. และการจดัสงไปศึกษาตางประเทศ จดัทําเปนโครงการฝก ศึกษา ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ตางประเทศ 
ของ ทร. สําหรับการอนุญาต ใหลาไปศึกษานอก ทร. ไมมีการจัดทําเปนโครงการ แตใหดําเนนิการ ตามระเบียบ 
และหลักเกณฑที่กําหนด ซ่ึงรวมถึงการลาไปศึกษาโดยใชเวลาราชการ หรือใชเวลานอกเวลาราชการ หรือใช
เวลาราชการบางสวนไปศึกษา มีทั้งการใชทุนสวนตวั หรือไดรับทุนจากหนวยงานอื่น โดยไมมขีอผูกพันใด ๆ 
ซ่ึงการจัดการศึกษาตามที่กลาวมาแลว จะไดกลาวรายละเอียดในบทตอไป 

 
--------------------------------------- 
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บทท่ี ๑ 
การศึกษาภายใน ทร. 

การแบงประเภทและหนาท่ีของสถานศึกษา 
กอนที่จะกลาวถึงการจัดการศึกษาภายใน ทร. ควรทราบถึงสถานศึกษา และหนาทีข่องสถานศึกษา ตาง 

ๆ ที่มีใน ทร. ซ่ึง ทร. ไดจัดแบงสถานศึกษาของ ทร. ออกเปน ๔ สวน และกําหนดหนาที่ ของสถานศึกษาแตละ
แหง ตามระเบยีบกองทัพเรือ วาดวยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และฉบับแกไข ดังนี ้

๑. สวนการศกึษาที่ ๑ คือ สถานศึกษาซึ่งขึ้นอยูในบงัคับบัญชา ของสถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง 
(สรส.) โดย สรส. เปนหนวยควบคุมการศกึษา จัดตั้งขึ้นเพื่ออํานวยการศึกษาแกนายทหารสัญญาบัตรใน ทร. ที่
ไดผานการปฏบิัติราชการ ในตําแหนงหนาที่ตาง ๆ มาแลว ใหมีความรูในวิชาทหาร และวิชาอื่นๆ กวางขวาง
ยิ่งขึ้น จนสามารถปฏิบัติราชการ ตามตําแหนงหนาที่ ในระดับสูงขึ้นไปไดเปนอยางดี ประกอบดวยสถานศึกษา
ตาง ๆ ดังนี้ 

๑.๑ วิทยาลยัการทัพเรือ (วทร.) เปนสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ใหแก นาย
ทหารชั้นผูใหญ ที่จะปฏิบัติหนาที่ผูบังคบับัญชา ระดับผูบังคับการกองเรือ หรือเทียบเทาขึน้ไป หรือฝาย
อํานวยการชั้นสูงของ ทร. ผูที่จะเขาศึกษามีช้ันยศ น.อ. ขึ้นไป หรือเทียบเทาที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.เสนาธิการ
ทหารเรือ หรือเทียบเทา หรือ รร.นายทหารพรรคกลิน หลักสูตรนายชางกลชั้นสงู หรือ รร.นายทหารอาวุโส 
(สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.นายทหารอาวุโส จะตองเปนผูที่ไดรับการบรรจุ เปนนายทหารสัญญาบัตร
คร้ังแรก ดวยคณุวุฒิปริญญาตรี) มีอายุไมเกิน ๕๔ ป และเปนผูที่ไดรับความไววางใจถึงขั้น "ลับที่สุด" 

๑.๒ โรงเรียนนายทหารอาวุโส (รร.อส.) เปนสถานศึกษาเพื่อเพิ่นพนูความรู ความสามารถ
ใหแก นายทหารเพื่อปฏิบัติหนาที่ ผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานระดับสูงของ ทร. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และใหมีความคุนเคยในการประสานงาน และการปฏิบัติงานกับผูอ่ืน อีกทั้งยังเปนพืน้ฐาน 
สําหรับผูที่จะศึกษาตอใน วทร.ไดตอไป ผูที่จะเขาศึกษามีช้ันยศ น.ท. หรือเทียบเทา เวนผูที่สําเร็จการศึกษาจาก 
รร.เสนาธิการทหารเรือ หรือเทียบเทา หรือ รร.นายทหารพรรคกลิน หลักสูตรนายชางกลชั้นสูง อายุไมเกนิ ๕๔ 
ปบริบูรณ และเปนผูที่ไดรับความไววางใจถึงขั้น "ลับ" 

๑.๓ โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (รร.สธ.ทร.) เปนสถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูน ความรู
ความสามารถใหแก นายทหารใหพอทีจ่ะปฏิบัติหนาที ่ นายทหารเสนาธิการของหนวย ระดับกองเรือ หรือ
ผูบังคับบัญชาหนวย ระดับหมวดเรือ ผูที่จะเขาศึกษามช้ัีนยศ น.ต. หรือเทียบเทา สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายเรือ หรือเทียบเทา หรือเปนนายทหารสัญญาบัตร ที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการ ดวยคณุวุฒปิริญญาตรี อายุ
ไมเกิน ๔๕ ป และเปนผูที่ไดรับความไววางใจถึงชั้น "ลับมาก" 

๑.๔ โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน (รร.นว) เปนสถานศึกษาทีอํ่านวยการศึกษาวิชาการ
ทหารเรือ และวิชาการอื่น ๆ อันจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ของนายทหารชั้นนายเรือ แบงออกเปนหลักสูตร
ตาง ๆ ดังนี้ 
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๑.๔.๑ หลักสูตรพรรคนาวนิ เปนหลักสูตรเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ใหแกนาย
ทหาร ใหสามารถปฎิบัติหนาที่ ผูบังคับการเรือช้ันหนึ่งได และทําหนาที่นายทหารสั่งการยุทธวิธี ของหนวยเรือ 
ในระดับหมูเรือ ผูที่จะเขาศึกษาเปนนายทหารพรรคนาวิน ที่สําเร็จการศึกษาโรงเรียนนายเรือ หรือโรงเรียน
ทหารอื่นที่เทียบเทา มีปฎิบัติหนาที่ ผูบังคบัการเรือช้ันหนึ่งได และทําหนาที่นายทหาร ส่ังการยุทธวิธีของหนวย
เรือ ในระดับหมูเรือ ผูที่จะเขาศึกษาเปนนายทหารพรรคนาวิน ที่สําเร็จการศึกษา โรงเรียนนายเรือ หรือโรงเรียน
ทหารอื่นที่เทียบเทา มี ช้ันยศ ร.อ. และเปนผูที่ไดรับความไววางใจถึงขัน้ "ลับมาก" 

๑.๔.๒ หลักสูตรทั่วไป เปนหลักสูตรเพิ่มพูนความรู ความสามารถใหแกนายทหาร
พรรคพิเศษ ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาขึ้นไป เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ ระดับหวัหนา
แผนกได ผูที่จะเขาศึกษาเปนนายทหารพรรคพิเศษ ที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการ ดวยคุณวุฒิปริญญาตรี ช้ันยศ 
ร.อ.-น.ต. และไมเปนผูที่จะไดรับการเลื่อนยศเปน น.ท.ในระหวางการศึกษา และเปนผูไดรับความไววางใจถึง
ขั้น "ลับ" 

๑.๔.๓ หลักสูตรเพิ่มวิชา เปนหลักสูตรเพิม่พูนความรู ความสามารถ ใหแกนายทหาร
สัญญาบัตร ที่เล่ือนฐานะขึ้นมาจาก นายทหารประทวน เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ ระดับหัวหนาแผนกได ผูที่
จะเขาศึกษาเปนนายทหารชัน้ยศ ร.ท. - ร.อ. ซ่ึงเล่ือนฐานะมาจากนายทหารประทวน มีอายุไมเกนิ ๔๘ ปบริบรูณ 
นับตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มีวุฒิไมต่ํากวาชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๓ ตามหลักสูตร
กระทรวงศกึษาธิการ หรือเทียบเทา และเปนผูที่ไดรับความไววางใจถึงขั้น "ลับ" 

๑.๕ โรงเรียนนายทหารพรรคกลิน (รร.กล.) เปนสถานศึกษาที่อํานายการศึกษา วิชาเทคนิคการ
ชาง และวิชาการอื่น ๆ อันจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของนายทหารพรรคกลิน แบงออกเปนหลักสูตรตาง ๆ 
ดังนี ้

๑.๕.๑ หลักสตูรนายชางกลชั้นสูง เปนหลักสูตรเพิ่มพูนความรู ความสามารถการชาง 
ใหแก นายทหารพรรคกลิน ช้ันนายนาวา เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ระดับหวัหนากอง หรือตนกลกองเรือขึ้น
ไปได ผูที่จะเขาศึกษาเปนนายทหารพรรคกลิน หรือนายทหารพรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธาชั้นยศ น.ต.-
น.ท. หรือเทียบเทา ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ หรือเทียบเทา หรือสถาบันการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี และเปนผูที่ไดรับความไววางใจถึงขั้น "ลับ" 

๑.๕.๒ หลักสูตรพรรคกลิน เปนหลักสตูรเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ใหแกนาย
ทหาร พรรคกลินชั้นนายเรือ ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ ระดับตนกลเรือช้ันหนึ่ง หรือหัวหนาแผนกได ผูที่จะเขา
ศึกษา เปนนายทหารพรรคกลิน ช้ันยศ ร.ท.-ร.อ. ที่สําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือหรือเทียบเทา (เวนนาย
ทหารพรรคกลิน ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และตอเรือ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส) และเปนผูที่ไดรับความ
ไววางใจถึงขัน้ "ลับ" 



 
๕ 

๒. สวนการศกึษาที่ ๒ คือ สถานศึกษาที่ขึ้นอยูในบังคับบัญชาของ ยศ.ทร. โดย ยศ.ทร. เปนหนวย
ควบคุมการศึกษา จดัตั้งเพื่ออํานวยการฝกหัดศึกษา และอบรมนักเรยีนทหารและบคุคลพลเรือน ใหมีความรู
ความสามารถ และคุณสมบตัิเหมาะสม กบัการที่จะเปนนายทหารประทวน และทหารกองประจําการ และเพื่อ
เล่ือนวิทยฐานะ ของนายทหารประทวนใหสูงขึ้น ประกอบดวยสถานศกึษาตาง ๆ ดังนี้ 

๒.๑ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (รร.ชุมพล ฯ ) เปนสถานศึกษาที่อํานวยการฝกหัดศกึษา และ
อบรมนักเรียนจา ใหมีความรู ความสามารถในวิชาการทหารเรือ และใหมีคณุสมบตัิเพียบพรอม ที่จะเปนนาย
ทหารประทวนได ผูที่จะเขาศึกษาตองมีลักษณะ และคณุสมบัติดังที่ระบุไวใน ขอบังคับกระทรวงกลาโหม วา
ดวยโรงเรยีนทหารทุกประการ มีอายุครบ ๑๗ ปบริบรูณ และไมเกนิ ๒๐ ปบริบรูณ ในปที่จะเขาเปนนักเรยีนจา 
วิธีนับอายใุหนับตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ สําเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายสามัญตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา  

๒.๒ โรงเรียนพันจา (รร.พจ.) เปนสถานศึกษาที่อํานวยการฝกหดัศึกษา อบรมนายทหาร
ประทวน ช้ันจาเอก ที่ไดรับการคัดเลือกใหเล่ือนฐานะขึน้เปนพนัจาได และฝกหดัศกึษาอบรมพันจาเอก ที่ไดรับ
การคัดเลือก ใหไดรับการบรรจุเขาทําการในหนาที่ นายทหารสัญญาบัตร ใหมีสมรรถภาพ และคุณสมบัติ
เพียบพรอม ทีจ่ะเปนนายทหารสัญญาบัตรได 

๒.๓ ศูนยฝกทหารใหม (ศฝท.) เปนสถานศึกษาที่อํานายการฝกหดัศกึษา และอบรม ผูที่ไดรับ
การตรวจเลือก เขารับราชการเปนทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ใหมีความรู
ความสามารถ ในวิชาการทหารเรือเบื้องตน 

๒.๔ ศูนยภาษา (ศภษ.) เปนสถานศึกษาที่ดําเนินการฝกสอน อบรมขาราชการทหาร นักเรียน
ทหารและลูกจาง ใหมีความรู ความสามารถในภาษาตาง ๆ ตามความตองการของกองทัพเรือ 

๓. สวนการศกึษาที่ ๓ คือ โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) เปนสถานศึกษาที่อํานวยการฝกหัดศึกษา และ
อบรมนักเรียนนายเรือ (นนร.) ใหมีความรู ความสามารถในวิชาการทหารเรือ และวิทยาการระดับอดุมศึกษา ใน
สาขาที่กองทัพเรือตองการ กับใหมีคณุสมบัติเพียบพรอมเหมาะสม ที่จะเปนนายทหารสัญญาบัตรได ผูที่จะเขา
ศึกษา ตองมลัีกษณะคุณสมบัติ ดังที่ระบุไวในขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยโรงเรียนทหาร ทุกประการ 
และเปนนักเรยีนเตรยีมทหาร (นตท.) ที่สําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.) หรือเปนนักเรยีนจา 
ที่กองทัพเรืออนุมัติใหเล่ือนฐานะเปน นนร. 

๔. สวนการศกึษาที่ ๔ คือ สถานศึกษาอาชีพเฉพาะอยาง สําหรับทหาร และสถานศึกษาอาชีพเฉพาะ
อยาง สําหรับบุคคลพลเรือน ที่ขึ้นอยูในบังคับบัญชาของหนวยตาง ๆ ซ่ึงมิไดอยูในสวนการศกึษาที่ ๑ สวน
การศึกษาที่ ๒ และสวนการศึกษาที่ ๓ โดย ยศ.ทร.เปนหนวยควบคุมการศึกษา ประกอบดวยสถานศึกษาตาง ๆ 
ดังนี ้

๔.๑ สถานศึกษาอาชีพเฉพาะอยางสําหรับบุคคลพลเรือน ประกอบดวย 



 
๖ 

๔.๑.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (วพร.) เปนสถานศึกษาที่อํานวยการฝกหัดศกึษา 
และอบรมบุคคลพลเรือน ที่เปนสตรี ใหมคีวามรู ความสามารถในการพยาบาล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร (๔ 
ป) และพยาบาลศาสตรระดับตน (๒ ป) ผูที่จะเขาศึกษาตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญ มีอายุไมต่ํากวา ๑๖ ปบริบูรณ และไมเกนิ ๒๐ ป บริบูรณ การนับอายุใหนบัตามพระราชบัญญัติ รับ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๔.๑.๒ โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ (รร.ชอร.) เปนสถานศึกษาทีอํ่านวยการฝกหัด
ศึกษา และอบรมบุคคลพลเรือน ใหมีความรู ความสามารถในการชางเฉพาะอยาง ผูที่จะเขาศึกษาตองสําเร็จ
การศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ หรือเทียบเทา มีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ป
บริบูรณและไมเกิน ๑๘ ปบริบูรณ การนับอายุใหนับตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๔.๑.๓ โรงเรียนดุริยางค (รร.ดย.) เปนสถานศึกษาที่อํานวยการฝกหัดศกึษา และอบรม
วิชาการดุริยางค ผูที่จะเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษา ระดบัประถมศึกษาตามหลักสูตรของ 
กระทรวงศกึษาธิการ หรือทีก่ระทรวงศกึษาธิการ รับรองวิทยฐานะเทยีบเทา มีอายุไมต่ํากวา ๑๒ ปบริบูรณ และ
ไมเกิน ๑๕ ปบริบูรณ การนบัอายุใหนับตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๔.๒ สถานศึกษาอาชีพเฉพาะอยางสําหรับทหาร ประกอบดวย 
๔.๒.๑ โรงเรียนสื่อสาร (รร.สส.) ฝกหัดศึกษาและอบรมวิชาการสื่อสาร ใหแก 

นักเรียนจาพรรคนาวิน เหลาทหารสัญญาณ และนายทหารที่ทําหนาทีด่านการสื่อสาร 
๔.๒.๒ โรงเรียนไฟฟาอิเล็กทรอนิกส (รร.ฟอ.) ฝกหัดศกึษาและอบรมวิชาการไฟฟา 

และวิชาอิเล็กทรอนิกส ใหแกนกัเรียนจาพรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา (ฟฟ., อล.) และนายทหารทีท่ํา
หนาที่ดานไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส 

๔.๒.๓ โรงเรียนสรรพาวุธ (รร.สพ.) ฝกหัดศึกษาและอบรมวิชาการสรรพาวุธ ใหแก
นายทหารที่ทําหนาที่ ชางอาวุธเฉพาะอยาง 

๔.๒.๔ โรงเรียนพยาบาล (รร.พบ.) ฝกหัดศกึษาและอบรมวิชาการพยาบาล ใหแก 
นักเรียนพยาบาลสนาม นักเรียนจาพรรคพิเศษ เหลาทหารแพทย และนายทหารที่ปฏิบัติหนาที่ดานการพยาบาล 

๔.๒.๕ โรงเรียนพลาธิการ (รร.พธ.) ฝกหัดศึกษาและอบรมวิชาการ ของเหลาทหาร
พลาธิการ ใหแกนายทหารประจําการ ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการบรกิาร การสหโภชนและการสูทกรรม นักเรียน
จาพรรคพิเศษ เหลาทหารพลาธิการ และนายทหารเหลาทหารพลาธิการ 

๔.๒.๖ โรงเรียนการขนสงทหารเรือ (รร.ขส.) ฝกหัดศึกษาและอบรมวิชาการขนสง 
ใหแก นายทหารประทวน และทหารกองประจําการ ที่จะปฏิบัติหนาที่พลขับ และนายทายเรือกล นักเรียนจา
พรรคพิเศษ เหลาทหารขนสง รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ใหแกนายทหารใหมีความรูในวิชาการขนสง หรือเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่เฉพาะอยาง 
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๔.๒.๗ โรงเรียนสารบรรณ (รร.สบ.) ฝกหัดศึกษาและอบรมวิชางานสารบรรณ และ
วิชาการพิมพ ใหแกนายทหารพรรคพิเศษเหลาทหารสารบรรณ 

๔.๒.๘ โรงเรียนการเงิน (รร.กง.) ฝกหัดศึกษาและอบรมวิชาการ ของเหลาทหาร
การเงิน ใหแกนายทหารพรรคพิเศษ เหลาทหารการเงิน 

๔.๒.๙ โรงเรียนชางเครื่องยนต (รร.ชย.) ฝกหัดศกึษาและอบรม วชิาชางเครื่องยนต 
ใหแก นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน 

๔.๒.๑๐ โรงเรียนวิทยาศาสตร (รร.วศ.) ฝกหัดศึกษาและอบรมวิชาการ ของเหลา
ทหารวิทยาศาสตร 

๔.๒.๑๑ โรงเรียนอุทกศาสตร (รร.อศ.) ฝกหัดศกึษาและอบรม วิชาอทุกศาสตร ใหแก 
นายทหารประทวน และขาราชการกลาโหมพลเรือน ช้ันสัญญาบัตร ที่ปฏิบัติงานดานอุทกศาสตร 

๔.๒.๑๒ กองการฝก กองเรอืยุทธการ (กฝร.) ศูนยการฝก หนวยบัญชาการนาวกิโยธิน 
(ศฝ.นย.) และศูนยพัฒนาอาชีพชาง กองการศึกษา กรมพัฒนาการชาง กรมอูทหารเรือ (ศูนยพฒันาอาชีพชาง 
กศษ.กพช.อร.) เปนสถานศึกษาที่ฝกหดัศกึษา และอบรมนายทหาร นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และ
ลูกจางใหมีความรู ความสามารถในวิชาการเฉพาะอยาง จนสามารถปฏิบัติหนาที่ปกติ และหนาที่พิเศษไดเปน
อยางด ี

๔.๒.๑๓ โรงเรียนหรือสถานอบรมที่หนวยตาง ๆ เปดการศึกษาอบรมเปนครั้งคราว 
เพื่อให ขาราชการทหารมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่เฉพาะอยาง เชน โรงเรียนการกําลังพล 
กศษ.กพ.ทร. 

 
--------------------------------------- 
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หนวยรับผดิชอบดานการศึกษา  
หนวยรับผิดชอบดานการศึกษาของ ทร. ประกอบดวย กพ.ทร. สรส. ยศ.ทร. รร.นร. และหนวยหวัหนา

สายวิทยาการ 
๑. กพ.ทร. มีหนาที่วางแผน ประสานงาน กํากับการ และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา ดูงาน ฝกงาน 

และประชุมดานวิชาการของกําลังพล และนักเรยีนทกุประเภทของ ทร.ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เวน
การศึกษาซึ่งอยูในความรับผิดชอบ ของหนวยอ่ืนที่ไดกาํหนดไวตามระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการศึกษา โดยมี
ขอบเขตความรับผิดชอบ และหนาที่ที่สําคญั คือ 

๑.๑ เปนฝายอาํนวยการดานการศึกษาของ ทร. 
๑.๒ กําหนดนโยบายดานการศึกษา ของกําลังพลชั้นสัญญาบัตร ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ทหาร

กองประจําการ และพลเรือน 
๑.๓ จัดทําโครงการศึกษาของ ทร. ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
๑.๔ จดัขาราชการเขาศึกษาใน สรส. รวมทั้ง รร.สธ.และวิทยาลัยการทัพอ่ืน ๆ วิทยาลัยเสนาธิ

การทหาร และวิทยาลัยปองกันราชอาณาจกัร 
๑.๕ พิจารณาความเหมาะสม รวมกับสถานศึกษาที่เกี่ยวของ ในการจัดกําลังพลทีห่นวยนอก 

ทร. ขอสงเขาศึกษาหลักสูตรตาง ๆ ใน ทร. 
๑.๖ ควบคุมและดําเนินการในเรื่อง การใชเวลาราชการลาไปศึกษาตอ ทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศ 
๑.๗ ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับ ขาราชการที่อยูระหวางศึกษาอบรม ทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศ ในเรื่องการขอยายสถานศึกษา ขอขยายระยะเวลาศึกษา ควบคุมผลการศึกษา และเสนอ ทร.ให
ระงับการศึกษาหากเห็นวา จะไมสามารถศึกษาตอจนสําเร็จได 

๒. สรส. มีหนาที่ดําเนนิการเกี่ยวกับการฝก และศกึษาวิชาการทหารเรือช้ันสูง และวิทยาการที่จาํเปน 
แกนายทหารสัญญาบัตร เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ ของผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการได ตลอดจนการ
วิจัยพัฒนา และกําหนดหลกันิยมเกี่ยวกับยุทธศาสตร ยุทธวิธี และวทิยาการที่เกีย่วของ โดยมีขอบเขตความรับ 
ผิดชอบ และหนาที่ที่สําคัญ คือ 

๒.๑ วางแผนอํานวยการ ประสานงานทําโครงการ และกาํกับการศึกษา หลักสูตรของ สรส. 
๒.๒ ดําเนินการศึกษาหลักสูตรของ สรส. โดยจดัทําและพัฒนาหลกัสูตร ควบคุมการศึกษา 

วัดผล หรือประเมินผลการศกึษา แลวเสนอให ทร. ตัดสินชี้ขาดผลการศึกษา 
๓. ยศ.ทร. มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ และดําเนนิการเกีย่วกับการวจิัย และ

พัฒนาการศึกษา การสงเสริมความรูทั่วไป การอนุศาสนาจารย การสงกําลังพัสดุประเภทเครื่องชวยการศึกษา 
และตํารา ตลอดจนใหการฝก และศึกษาแกสถานศกึษาในบังคับบัญชา และสถานศึกษาอาชีพเฉพาะอยาง 
สําหรับทหาร โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ และหนาทีท่ี่สําคัญ คือ 



 
๙ 

๓.๑ ดําเนินการฝก ศึกษา และอบรม นักเรียนจา ทหารกองประจําการ และขาราชการกลาโหม 
พลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร กอนที่จะไดรับการแตงตั้งยศทหาร 

๓.๒ ดําเนนิการฝก ศึกษา และอบรมนายทหารประทวน เพื่อการเลื่อนฐานะ 
๓.๓ ควบคุมการศึกษาของหนวยอ่ืน ๆ ทั้งหมดใน ทร. ยกเวน สรส. และ รร.นร. โดยมีหนาที ่

ใหความเห็นชอบหลักสูตร กํากับดแูลการดําเนินการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายของ ทร. 
๓.๔ ใหการศกึษาภาษาตางประเทศ แกกําลังพลของ ทร.ทุกชั้นยศ 

๔. รร.นร. มีหนาที่ใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝก นนร. โดยมี ขอบเขตความรับผิดชอบ และ
หนาที่ที่สําคัญ คือ 

๔.๑ ดําเนินการฝกอบรมวิชาการทหารเรือใหแก นนร. ใหสามารถปฏิบัติหนาที ่ นายทหาร
สัญญาบัตร พรรค - เหลา ตาง ๆ ไดด ี

๔.๒ ปลูกฝงวนิัย ความอดทน ลักษณะผูนาํแก นนร. 
๔.๓ ใหการศกึษาภาควิชาการ ขั้นอุดมศึกษาถึงระดับปรญิญาตรีแก นนร. 
๔.๔ วจิัย และพัฒนาการฝกและศึกษา ตลอดจนเสนอแนะ การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 

รร.นร. 
๕. หนวยหัวหนาสายวิทยาการ มีหนาทีใ่หการศึกษาฝกอบรมกําลังพล ในวิชาชพีเฉพาะอยางตามสาย

วิทยาการ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ และหนาที่ที่สําคัญ คือ 
๕.๑ กําหนดหลักสูตร โดยความเหน็ชอบของ ยศ.ทร. 
๕.๒ จัดขาราชการเขาศึกษาหลักสูตร ในความรับผิดชอบ 
๕.๓ ดําเนินการศึกษาหลักสตูร ในความรบัผิดชอบ วัดผล และประเมนิผลการศึกษา 

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



 
๑๐ 

การแบงประเภทการศึกษาภายใน ทร.  
การศึกษาภายใน ทร.แบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได ๒ ประเภท คอื การศึกษาเพื่อการผลิตกําลังพล 

และการศึกษาเพื่อการพัฒนากําลังพล 
การศึกษาเพื่อการผลิตกําลงัพล  

กําลังพลของ ทร. สวนหนึง่เปนกําลังพลที่ ทร. ผลิตเอง และอีกสวนหนึ่ง เปนกําลังพลที่รับจากผูที่
สําเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาอื่นนอก ทร. สถานศึกษาเพื่อการผลิตกําลังพล มีดังนี้ 

๑. สถานศึกษาเพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตร ไดแก 
๑.๑ รร.นร. เปนสถานศึกษาหลักระดับอดุมศึกษา ที่มภีารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร

หลักของ ทร. ไดแกนายทหารพรรค นว. กล. และ นย. หลักสูตรการศึกษา ๕ ป ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับ
พระราชทานยศ เปน ร.ต. นอกจากนี ้รร.นร. ยังมีภารกิจในการฝกอบรม ขาราชการกลาโหมพลเรือน ช้ันสัญญา
บัตร ใหมีคุณลักษณะ ของนายทหารเรืออยางสมบูรณ และจะสามารถแตงตั้งยศเปน นายทหารสญัญาบัตร (ร.ต.) 
ตามขอบังคับ กห.วาดวยการแตงตั้งยศ พ.ศ.๒๕๐๗ ได 

๑.๒ วพร.กศษ.พร. เปนสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา ที่มีภารกิจในการผลิต นายทหารสัญญา
บัตรหญิง พรรคพิเศษ เหลาทหารแพทย ในหลักสูตรการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาศึกษา ๔ ป 
ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับพระราชทานยศ เปน ร.ต. 

๒. สถานศึกษาเพื่อผลิตนายทหารประทวน ลูกจาง และทหารกองประจําการ ไดแก 
๒.๑ โรงเรียนจา (รร.จา) ประกอบดวย รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. รร.พบ.กศษ.พร. รร.สส.สส.ทร. 

รร.ขส.ขส.ทร. รร.ฟอ.กศษ.กพช.อร. รร.พธ.พธ.ทร. และ รร.นย.ศฝ.นย. เปนสถานศึกษาที่มภีารกิจ ในการผลิต
นายทหาร ประทวนหลักของ ทร. โดยนกัเรียนจา (นรจ.) ทุกพรรคเหลา จะตองเขารับการฝก ภาคสาธารณะ
ศึกษาที่ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รวมระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน แลวจากนั้น นรจ.นย. นรจ.นว.ญ. นรจ.พศ.ยย. และ 
นรจ.พศ.พ. จะแยกไปศึกษาในสถานศกึษา ตามสาขาวิชาชีพ และหลังจากสําเร็จการศึกษา ช้ันปที่ ๑ แลว 
นรจ.นว.ขส.และ นรจ.พศ.พธ. จึงจะแยกไปศึกษา ในสถานศึกษาตามสาขาวิชาชีพ ผูที่สําเร็จการศึกษา จะไดรับ
การแตงตั้งยศเปน จ.ต. 

สถานศึกษา ช้ันปที่ ๑  ช้ันปที่ ๒ 

รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. - นว.ส.,ป.,ป.(สห.),ขส.,
สพ. 

- - กล.,กล.(ชาง บ.) 
- - พธ. 
- - กง.  

- นว.ส.,ป.,ป.(สห.),สพ. 
- - กล.,กล.(ชาง บ.) 
- - กง.  

รร.สส.สส.ทร. - นว.ญ - นว.ญ 



 
๑๑ 

รร.ฟอ.กศษ.กพช.อร. - พศ.ยย.(ฟฟ.,อล.)  - พศ.ยย.(ฟฟ.,อล.)  

รร.พบ.กศษ.พร.  - พศ.พ.  - พศ.พ.  

รร.นย.ศฝ.นย.  - นย. - นย. 

รร.ขส.ทร. - - ขส.ทร. 

รร.พธ.พธ.ทร. - - พธ.ทร. 

๒.๒ วพร.กศษ.พร. เปนสถานศึกษาทีน่อกจากจะมภีารกิจ ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หญิง พรรคพิเศษ เหลาทหารแพทยแลว ยงัเปนสถานศึกษาที่มีภารกจิ ผลิตนายทหารประทวนหญิง พรรคพิเศษ 
เหลาทหารแพทย ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับตน ระยะเวลาศึกษา ๒ ป ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับการ
แตงตั้งยศ เปน จ.ต. 

๒.๓ รร.ดย.ดย.ทร. เปนสถานศึกษาทีม่ีภารกิจ ในการผลิตนายทหารประทวน พรรคพิเศษ 
เหลา ดย. หลักสูตรการศึกษา ๖ ป ผูสําเร็จการศึกษา จะไดรับวุฒิ ปวช. และไดรับการแตงตั้งยศเปน จ.ต. 

๒.๔ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. เปนสถานศึกษาที่มีภารกจิ ในการผลิตกําลังพล ดานการชางเฉพาะ
อยาง หลักสูตรที่เปดการศึกษามี ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรนักเรียนชาง (๓ ป) และหลักสูตรนักเรียนผูชวยชาง 
(๑ ป) ผูสําเร็จการศึกษา ทร.จะรับเขาทํางาน เปนลูกจางประจําของ ทร. 

๒.๕ รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. นอกจาก รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร. จะมภีารกิจในการผลิต นายทหาร
ประทวน ตามหลักสูตรการศึกษา รร.ชุมพลทหารเรือ (นรจ.) แลว ยังมีภารกจิในการฝกอบรม ขาราชการ
กลาโหมพลเรือน ต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร ใหมีคุณลักษณะของ นายทหารเรืออยางสมบูรณ และจะสามารถแตงตั้ง
ยศ เปนนายทหารประทวน (จ.ต.) ตามขอบังคับ กห.วาดวยการแตงตัง้ยศ พ.ศ.๒๕๐๗ ได 

๒.๖ ศฝท.ยศ.ทร. เปนสถานศึกษาที่มภีารกิจ ฝกอบรมผูที่ไดรับการตรวจเลือก เขารับราชการ
เปนทหารกองประจําการ ใหมีความรู ความสามารถ ในวิชาการทหารเรือเบื้องตน กอนที่จะสงไปประจําหนวย
ตาง ๆ ของ ทร. ระยะเวลาการศึกษาอบรม ๒ เดือน 

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



 
๑๒ 

การศึกษาเพื่อการพัฒนากาํลังพล  
การศึกษาเพื่อการพัฒนากําลังพล เปนการศึกษาที่ดําเนินการ ตอจากการศึกษาเพื่อการผลิตกําลังพล โดย

มีวัตถุประสงคเพิ่มพูน ความรู ความสามารถ ใหแกกําลังพลของ ทร. ทั้งที่ ทร.ผลิตเอง และที่รับเขามาจาก
สถานศึกษาอื่นนอก ทร. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอความกาวหนาทางวิทยาการ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม ซ่ึงสามารถจําแนกการศึกษา เพื่อการพัฒนากําลังพลออกเปน การศึกษาเพิ่มพูนความรู
ตามชั้นยศ และการศึกษาเพิ่มพูนความรู ตามสาขาอาชีพ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาดังกลาว มีดังนี้ 

๑. สถานศึกษาเพิ่มพูนความรูตามชั้นยศ  
เปนสถานศึกษาที่เปดการศึกษา หลักสูตรที่กําหนดใหกําลังพล เมื่ออยูในชวงชั้นยศดังกลาว จําเปนตองไดรับ
การศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับระดับชั้นยศ หรือตําแหนงหนาที่ ที่จะไดรับมอบหมาย ใน
ระหวางที่ดํารงชั้นยศดังกลาว สถานศึกษาที่จัดการศึกษาดังกลาว ไดแก 

๑.๑ สถานศึกษาสําหรับนายทหารสัญญาบัตร 
๑.๑.๑ สรส.เปดการศึกษาหลักสูตรดังนี้ 

- หลักสูตร วทร. ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ น.อ.ขึ้นไป ทุกพรรค – เหลา 
- หลักสูตร รร.อส.ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ น.ท. (นายทหาร พศ. และนายทหาร

สัญญาบัตร ที่เล่ือนฐานะมาจาก นายทหารประทวน) 
- หลักสูตร รร.สธ.ทร. ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ น.ต. (ผูสําเร็จการศึกษาจาก 

รร.นร. และนายทหารปริญญา ที่ไดรับการคัดเลือก) 
- หลักสูตร พรรคนาวิน ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ ร.อ. (นายทหาร นว. สําเร็จ

การศึกษาจาก รร.นร.) 
- หลักสูตรทั่วไป ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ ร.อ. - น.ต. (นายทหารปริญญาพรรค

พิเศษ) 
- หลักสูตรเพิ่มวิชา ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ ร.ท. - ร.อ. (นายทหารสัญญาบัตร 

ที่เล่ือนฐานะมาจากนายทหารประทวน) 
- หลักสูตรนายชางกลชั้นสูง ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ น.ต. - น.ท. (นายทหาร 

กล. หรือ พศ.เหลา ยย.คุณวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป) 
- หลักสูตรพรรคกลิน ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ ร.ท. - ร.อ. (นายทหาร กล. 

สําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.) 
๑.๑.๒ สถานศึกษาอาชีพเฉพาะอยาง ตามพรรค - เหลา ที่เปดการศึกษา หลักสูตรชั้น

นายเรือ และหลักสูตรชั้นนายนาวา เชน หลักสูตรชั้นนายเรือ และชั้นนายนาวา นย. ของ ศฝ.นย. เปนตน 



 
๑๓ 

๑.๒ สถานศึกษาสําหรับนายทหารประทวน เปนสถานศึกษาที่เปดการศึกษา หลักสูตรที่จําเปน
ตอการเลื่อนฐานะ สูงขึ้นของนายทหารประทวน ตามที่กําหนดไวในระเบียบ ทร. วาดวยการเลื่อนฐานะ นาย
ทหารประทวน พ.ศ.๒๕๒๙ (คุณสมบัติผูจะเขาศึกษา โดยละเอียดขอใหดูจากระเบียบ ทร.ฯ) 

๑.๒.๑ รร.พันจา ยศ.ทร. เปดการศึกษาหลักสูตร ดังนี้ 
- หลักสูตรนักเรียนพันจา (นพจ.) ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ จ.อ. ที่ผานการ

คัด เลือก  จากการสอบเลื่ อนฐานะ  เปนพันจ า  เพื่ อ ใหมี ความรู 
ความสามารถเพียงพอ ที่จะปฏิบัติราชการ ในหนาที่ของพันจา 

- หลักสูตรพันจานักเรียน (พจน.) ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ พ.จ.อ. ที่ผานการ
คัดเลือกจากการสอบ เล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร เพื่อใหมี
ความรู ความสามารถ เพียงพอที่จะปฏิบัติราชการ ในหนาที่ของนาย
ทหารสัญญาบัตร 

๑.๒.๒ สถานศึกษาอาชีพเฉพาะอยาง ตามสายวิทยาการเปดการศึกษา หลักสูตรอาชีพ
เล่ือนฐานะ ใหนายทหารประทวนไดเขาศึกษากอน จึงจะมีสิทธิสอบเลื่อนฐานะ ในชั้นยศที่สูงขึ้น 

- หลักสูตรอาชีพเล่ือนฐานะ จ.อ. ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ จ.อ. 
- หลักสูตรอาชีพเล่ือนฐานะ พ.จ.อ. ผูจะเขาศึกษาชั้นยศ พ.จ.อ. 

๒. สถานศึกษาเพิ่มพูนความรูตามสาขาอาชีพ เปนสถานศึกษาที่เปดการศึกษาอบรม ใหแกกําลังพลตาม
สาขาอาชีพ เพื่อใหมีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย เชนหลักสูตรนาย
ทหารสื่อสาร ของ รร.สส.สส.ทร. หลักสูตรตนปน ของ กฝร. เปนตน 

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



 
๑๔ 

บทท่ี ๒ 
การศึกษาภายนอก ทร. 

การสงกําลังพลไปศึกษาภายนอก ทร. มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตกําลังพล ในสาขาที่ ทร. มีความตองการ 
และไมสามารถผลิตไดเอง เชน นักบิน และบุคลาการสายแพทย เปนตน และเพื่อเพิ่มพูนความรูที่ จําเปนใหแก
กําลังพล ในสายวิทยาการตาง ๆ ใหทันตอความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม สามารถที่
จะปฏิบัติงาน หรือใชอาวุธยุทโธปกรณ ที่มีอยูไดเต็มขีดความสามารถ ของอาวุธยุทโธปกรณ สามารถแบง
ออกเปน การสงไปศึกษาในประเทศนอก ทร. และการสงไปศึกษาตางประเทศ 
การศึกษาภายในประเทศนอก ทร.  

สถานศึกษาในประเทศนอก ทร. ไดแก สถานศึกษาในสังกัด กห.และสถานศึกษานอกสังกัด กห. 
๑. สถานศึกษาในสังกัด กห. ไดแก สป. บก.ทหารสูงสุด ทบ. และ ทอ. ประเภทของหลักสูตรที่สงไป

ศึกษามีดังนี ้
๑.๑ หลักสูตรเพื่อการผลิตกําลังพล เชน หลักสูตรศิษยการบิน ทอ. หลักสูตรศิษยการบนิ ทบ. 
๑.๒ หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรูตามชั้นยศ หรือตามแนวทางรับราชการ เชน หลักสูตร นาย

ทหารสัญญาบัตรชั้นตน และช้ันสูงของ ธน. หลักสูตรชั้นนายรอย และนายพันเหลาตาง ๆ ของ ทบ.หลักสูตร 
รร.สธ.เหลาทัพ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพ หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

๑.๓ หลักสูตรเพ่ือเพิ่มพูนความรูตามสาขาอาชีพ เชน หลักสูตรดานการยุทธการ การขาว การ
สงกําลังบํารุง การสื่อสาร การบิน การแพทย  

๒. สถานศึกษานอกสังกัด กห. ไดแก หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชน กรมตํารวจ มหาวิทยาลัย 
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปนตน ประเภทของหลักสูตรที่สงไปศึกษามีดังนี้ 

๒.๑หลักสูตรเพื่อการผลิตกําลังพล เชน หลักสูตรนักบินพาณิชย ของ สบพ. หลักสูตรระดับ
ปริญญาสาขาที่ ทร. ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  

๒.๒ หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรูตามชั้นยศ หรือตามแนวทางรับราชการ เชน หลักสูตรอัยการ
จังหวัด ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

๒.๓ หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู ตามสาขาอาชีพ เชน หลักสูตรดานการแพทย การชาง 
การเงิน การบัญชี สําหรับหลักเกณฑทั่วไป ในการศึกษาภายในประเทศนั้น ทร. ไดกําหนดไวตามคําสั่ง ทร.ที่ 
๓๖๔/๒๕๒๓ ลง ๗ พ.ย.๒๓ เร่ือง นโยบายการศึกษาของกองทัพเรือ ดังนี้ 

๑. การศึกษาในมหาวิทยาลัย อนุโลมตามหลักเกณฑการศึกษา ในมหาวิทยาลัยตางประเทศ ยกเวนการ
ฝกงาน ซ่ึงถามีความจําเปน จะตองฝกงานภายในประเทศ ทร. จะไดพิจารณาเปนราย ๆ ไป สําหรับระยะเวลา
ศึกษา ตองเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด (รายละเอียดดูในเรื่อง ของการศึกษาตางประเทศ) 

๒. การศึกษาใน รร.ทหารตางเหลาทัพ เปนไปตามหลักเกณฑ ของสถานศึกษานั้น ๆ  
--------------------------------------- 



 
๑๕ 

การศึกษาตางประเทศ  
การสงกําลังพลไปศึกษาตางประเทศมีวัตถุประสงคดังนี้ 
๑. เพื่อเตรียมกําลังพลใหมีความรู ความสามารถที่จะใชปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาที่จําเปน และเปน

ประโยชนตอ ทร. ซ่ึงการเตรียมกําลังพลดังกลาว ไมอาจจะกระทําไดภายในประเทศ ดังนี้ 
๑.๑ กําลังพลที่มีคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยี และอาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมที่ ทร. มีใชหรือมี

แผนที่จะจัดหาไวใช เพื่อใหสามารถ ใชอาวุธยุทโธปกรณ และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี และพรอมอยู
ตลอดเวลา  

๑.๒ กําลังพลที่มีคุณวุฒิทางวิชาการทหารเรือ จากประเทศที่มีมาตรฐานสูง เพื่อนํามาพัฒนา 
ทร. 

๒. เพื่อเปนครู อาจารย ในการถายทอด และพัฒนาวิชาความรูใหแกกําลังพลในประเทศ 
๓. เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธ กับทหารเรือของมิตรประเทศ การสงกําลังพลไปศึกษา

ตางประเทศ นอกจากจะสงไปศึกษาโดยทุนของ ทร.เองแลว ยังสงไปโดยเงินชวยเหลือ ตามโครงการศึกษาทาง
ราชการ ของรัฐบาลตางประเทศ ซ่ึงมีทั้งการใหความชวยเหลือทั้งคาหลักสูตร และคาใชจายสวนตัวโดย ทร.ไม
ตองออกเงินสมทบ และการใหความชวยเหลือ เฉพาะคาหลักสูตรเทานั้น ทุนในโครงการที่สําคัญ มีดังนี้ 
๑. ทุน INTERNATIONAL MILITARY EDUCATION AND TRAINING PROGRAM (IMETP)  

ทุนตามโครงการศึกษาฝกอบรม ทางทหารของรัฐบาลสหรัฐ ฯ หรือที่รูจักกันเปนอยางดีในชื่อของ "ทุน 
IMETP" เปนเงินที่ทางรัฐบาลสหรัฐ ฯ สนับสนุนและชวยเหลือแบบใหเปลา (GRANT AID) แกประเทศตาง ๆ 
ที่เปนพันธมิตรของสหรัฐ ฯ เพื่อเปนคาหลักสูตร คาพาหนะ คาขนสงสิ่งของ คาครองชีพ และคารักษาพยาบาล 
ในการสงขาราชการไปศึกษา และฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ซ่ึงการฝกอบรมตามโครงการนี้ เปนไปตาม
ขอตกลงระหวางรัฐบาลไทย กับรัฐบาลสหรัฐ ฯ เมื่อ ๑๗ ต.ค.๙๓ หลักสูตรตาง ๆ มี ดังนี้ 

๑.๑ หลักสูตรวิชาชีพทางทหาร (PROFESSIONAL MILITARY EDUCATION/PME) ในระดับกลาง 
และระดับสูง เชน หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรปริญญาโท ของ 
NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL เปนตน  

๑.๒ หลักสูตรการบิน 
๑.๓ หลักสูตรการฝกปฏิบัติงาน (ON - THE JOB TRAINING) หลักสูตรสังเกตการณฝก หลักสูตรการ

ฝกอบรม โดยชุดฝกเคลื่อนที่ (MOBILE TRAINING TEAM) เปนตน  
การจัดสรรเงินชวยเหลือ ตามโครงการ IMET นี้ ในภาพรวมมีแนวโนมลดลงจากเดิม ที่กองทัพไทยเคยไดรับ
ประมาณ ๒.๒ ลานดอลลารสหรัฐ ฯ ในป ๓๓ ลดลงเหลือประมาณ ๑.๘ ลานดอลลารสหรัฐ ฯ ในป ๔๐ ลดลง
เหลือประมาณ ๑.๔๗๕ ลานดอลลารสหรัฐ ฯ และในป ๔๑ ซ่ึงเปนปที่ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
ไดรับการชวยเหลือประมาณ ๑.๖๕ ลานดอลลารสหรัฐ ฯ (ในป ๓๔ และ ๓๕ ไมไดรับการชวยเหลือ เพราะผล
จากการเปลี่ยนแปลง การเมืองในประเทศไทย) สําหรับเงินชวยเหลือในสวนของ ทร.นั้น ป ๓๗ ไดรับการ



 
๑๖ 

จัดสรรรอยละ ๑๘ ในป ๓๘ เปนตนมา ไดรับเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๒๑ (สป. และ บก.ทหารสูงสุด รอยละ ๑๑ ทบ.
รอยละ ๔๔ และ ทอ.รอยละ ๒๔) ซ่ึงเงินจํานวนนี้จะใชจายเปนคาหลักสูตร และเงินเพิ่มคาครองชีพ สวนคา
รักษาพยาบาล คาพาหนะเดินทาง ระหวางประเทศไทย - สหรัฐ ฯ และคาพาหนะในประเทศสหรัฐ ฯ ทร.เปนผู
ออกคาใชจาย และตามกําหนดเดิม ทางสหรัฐ ฯ จะให ทร. เปนผูออกเงินเพิ่มคาครองชีพ ในทุกหลักสูตร ตั้งแต
ป งป.๔๑ แตประเทศไทย ประสบปญหาเศรษฐกิจในป ๔๑ สหรัฐ ฯ จึงสนับสนุนคาใชจาย ทั้งหมดในวงเงินที่
จัดสรรให แนวโนมของการจัดสรร เงินชวยเหลือเพื่อการศึกษา ฯ ตามโครงการ IMET นี้ลดลงมา โดยตลอดดวย
เหตุผล จํานวนประเทศที่ขอรับการชวยเหลือ มีมากขึ้นขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐ ฯ อยูในสถานะไมเอื้ออํานวย 
เชนในอดีต และเปนเหตุใหตองมีการลดกําลังพล (ครูฝกนอยลง) ฐานทัพและโรงเรียนตาง ๆ ถูกปด เอกสาร 
เครื่องมือตาง ๆ มีนอยลง ทําใหรัฐบาลสหรัฐ ฯ ตองการผลักภาระ ใหประเทศที่ไดรับการชวยเหลือ หันไปใช
การจัดซื้อหลักสูตรการศึกษา ฯ โดยวิธี FMS และใชเงินของประเทศนั้น ๆ เอง โดยเฉพาะประเทศ ที่มีอัตราการ
เจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจที่อยูในขั้นแนวหนา และมีรายไดประชาชาติตอหัว (GNP) เพื่มขึ้น ซ่ึงการซื้อบริการ
ผาน FMS นั้น คาหลักสูตรจะสูงกวาโครงการ IMET ประมาณ ๔ เทาตัว นอกจากเงินชวยเหลือ จะลดลงดังกลาว
แลว ในสวนของประเทศไทยนั้น รัฐบาลสหรัฐ ฯ ยังไดตัดเงินสวนหนึ่ง ไปใหสวนราชการพลเรือน เชน สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย ไปศึกษาและฝกอบรม ตามโครงการที่เรียกวา E 
(EXPANDED) - IMET โดยเนนหนักในการศึกษา เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร สิทธิมนุษยชน การควบคุม
ทหารโดยพลเรือน และหลักสูตรกฏหมายเปนตน โดยสหรัฐ ฯ ไดเร่ิมโครงการนี้ตั้งแตป ๓๔ จึงทําใหเงิน IMET 
ที่จะใชเพื่อการทหารโดยตรง ตองลดลงไปอีก นอกจากนี้หากประเทศใด ไมใหความรวมมือเกี่ยวกับโครงการ 
E-IMET นี้ อาจจะถูกปรับลดเงินตามโครงการ IMET ที่เคยไดรับอยูเดิมดวย นอกจากนี้สหรัฐ ฯ มีนโยบายที่จะ
ไมจัดสรรเงิน หรือไมใหที่นั่งศึกษา ในหลักสูตรที่มีคาหลักสูตรสูงเกินกวา ๓๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ ฯ ขึ้นไป 
เชนหลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนักบิน หลักสูตรที่ใชเทคนิคเฉพาะ การจัดชุดฝกอบรมเคลื่อนที่
เปนตน 
๒. ทุน DEFENCE COOPERATION PROGRAMME (DCP) 
ทุนตามโครงการปองกันรวมกัน ทางทหารของรัฐบาลออสเตรเลีย (อต.) มีความเปนมา เร่ิมจากประเทศสมาชิก 
ตามสนธิสัญญาปองกันรวมกัน แหงเอเซียอาคเนย (สปอ.) ไดประชุมตกลงกันวา การดําเนินการชวยเหลือตาง ๆ 
ทางทหารนั้น ใหอยูในดุลยพินิจของ ประเทศสมาชิกแตละประเทศ จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ประเทศ อต. ได
เสนอใหความชวยเหลือทางทหาร แกรัฐบาลไทยภายใตโครงการ DC นอกเหนือจากการฝกทางทางยุทธวิธี
รวมกัน โดยจัดทําเปน ๓ โครงการ คือ  

โครงการโรงเรียนชางฝมือทหาร (รร.ชท.) รัฐบาลทั้ง ๒ ประเทศ ไดตกลงรวมกันจัดสรรงบประมาณ 
สําหรับใชจายในการดําเนินการเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยมีความมุงหมาย เพื่ออํานวยประโยชนใหแก กองทัพไทย 
ในการบํารุงรักษายุทโธปกรณ ใหอยูในสภาพใชการได และใหสามารถชวยตัวเองได ทั้งในยามปกติ และยาม
สงคราม 



 
๑๗ 

โครงการโรงงานซอมสรางฝมือทหาร (รซท.) รัฐบาลทั้ง ๒ ประเทศ ไดตกลงรวมกันจัดสรร
งบประมาณ สําหรับใชจายในการดําเนินการโครงการนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยมีความมุงหมาย เพื่ออํานวย
ประโยชนใหแก  กองทัพไทยในการบํารุงรักษายุทโธปกรณ ใหอยูในสภาพใชการได  และใหสามารถชวยตัวเอง
ไดทั้งในยามปกต  ิและยามสงคราม 

โครงการศึกษา ฝกงาน ณ ประเทศ อต. ประเทศ อต.ใหการศึกษาทางทหาร และทางเทคนิคแก
ขาราชการ ของกองทัพไทย ประมาณ ๑๐ ทุน ตอ ๑ ป  
ภายหลังจากที่ สปอ.สลายตัวแลว เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย (ออท.อต.) ประจําประเทศไทย ไดเขาพบ รอง ผบ.
ทหารสูงสุด (พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน) เมื่อ ๑ ก.ค.๒๐ เพื่อร้ือฟนโครงการ DC โดยมี จุดมุงหมาย ดังนี้ 

- เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถ ในการปองกันการรุกราน จากภายนอกประเทศไดดวยตนเอง 
- เพื่อสนับสนุนใหมีเสรีภาพ และความรวมมือซ่ึงกันและกัน ในภูมิภาค  
- เพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวางพหุภาคี ในดานการปองกัน  
- เพื่อพิสูจนใหเห็นถึงความสนใจ ของประเทศ อต.ในภูมิภาคนี้ ทั้งในดานการพัฒนา และดานความ

มั่นคง  
- เพื่อการสงเสริมการติดตอ และมิตรภาพระหวางทหารไทย กับทหาร อต. 
- การเจรจาครั้งนั้น ออท.อต.ประจําประเทศไทย เนนหนักในเรื่องการใหความชวยเหลือแก รร.ชท.

และ รซท.เปนสําคัญ จะเห็นไดจากการที่ อต.สง ผอ.ROYAL AUSTRALIAN ELECTRICAL 
AND MECHANICAL ENGINEERS มาเยื่ยม รร.ชท. และ รซท. เพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือ 
ในดานคําแนะนํา อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ แกหนวยงานทั้งสอง จากการเยี่ยมชมดังกลาวทําให 
รร.ชท. และ รซท. ไดรับความชวยเหลือทางดานอุปกรณ และเครื่องชวยฝกเปนเงินประมาณ ๑ ลาน
เหรียญ อต. และรัฐบาล อต.ไดสงเจาหนาที่มาเปดการอบรมหลักสูตร PRODUCTION 
MANAGEMENT และ AUDIO VISUAL MANAGEMENT ใหแกขาราชการ บก.ทหารสูงสุด 
เปนจํานวน ๓ รุน สําหรับงบประมาณ สําหรับโครงการ DC เปลี่ยนไปจากเดิมคือ เดิมเนนหนัก
เร่ือง การสนับสนุนเครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ แตปจจุบันเนนหนักที่ โครงการฝกอบรมกําลังพล 
โครงการแลกเปลี่ยนทหาร การดูงาน และการสงผูเชี่ยวชาญ มาใหคําแนะนํา ในเรื่องตาง ๆ ทั้งนี้ มี
จุดมุงหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทางดานกําลังปองกันของไทย การปองกันตนเอง และการ
ปฏิบัติการรวมกัน ระหวางไทยกับออสเตรเลีย บก.ทหารสูงสุด ไดดําเนินการใหมีการลงนาม ใน
เอกสารระหวางไทย กับ ออสเตรเลีย จํานวน ๒ คร้ัง ไดแก การลงนามในบันทึกความเขาใจ ฉบับ
แมบทระหวางไทยกับ อต.เมื่อ ๒๓ เม.ย.๒๙ ที่ กห. และการลงนามในบันทึก ขอปฏิบัติวาดวยการ
สงครูไทย ไปประจํา ณ รร.ภาษา กห.ออสเตรเลีย โดย ผบ.ทหารสูงสุด และ ผชท.ทหาร อต./
กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๗ พ.ย.๓๐ ที่ บก.ทหารสูงสุด  

๓. ทุน MUTUAL ASSISTANCE PROGRAMME (MAP) 



 
๑๘ 

ทุนตามโครงการความชวยเหลือรวมกัน ของรัฐบาลนิวซีแลนด (นซ.) เกิดขึ้น หลังจากคณะนายทหาร 
จากประเทศไทย ไดไปดูงานเกี่ยวกับการฝกหัดศึกษาของ กห.นซ. เมื่อป งป.๒๐ โดยมีขีดจํากัดของความ
ชวยเหลือดังนี้ 

- ไมสามารถใหความชวยเหลือไดเต็มที่ เนื่องจากมีขีดจํากัดดาน งป. และขนาดของกองทัพในสวน
ของ ทร.นซ. ที่สามารถใหความชวยเหลือไดเต็มที่ คือ การฝกงานในอู 

- ไมสามารถใหการอบรมดานอุทกศาสตรได เนื่องจากมีงานดานนี้นอย 
- ดานการสงกําลังบํารุงและพลาธิการ ระบบของ นซ.แตกตางจากระบบมาตรฐานทั่วไป 
- ในดานยุทธวิธีทางเรือ โดยปกติแลว ทร.นซ. จะสงกําลังพลไปรับการอบรมใน ทร.ประเทศอังกฤษ 

หรือ ทร.อต. แตเดิม นซ. ใหการชวยเหลือคาใชจายตามโครงการ ดังนี้ 
- คาหลักสูตร 
- อาหารที่พัก 
- การเดินทางภายในประเทศ ที่เกี่ยวกับการศึกษาและฝก 
- กระสุนและพัสดุทั่วไป ที่ใชระหวางการฝก 
- เสื้อผาที่จําเปนบางรายการ 
- คารักษาพยาบาลและคาทําฟน หากเกินกวาระเบียบการเบิกจายของ นซ. จะตองตกลงกัน ภายหลัง 
- คาธรรมเนียมสโมสร ยกเวนการใชจายสวนบุคคล 
- ตั้งแต  ป  งป .๓๑  เปนตนมา  กห .นซ .ได รับการสนับสนุน  งป .นอยลง  เนื่องจากเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ อยูในสภาวะตกต่ํา และทําใหความสามารถ ในการสนับสนุนหลักสูตรตาม
โครงการ MAP ลดลง โดย นซ. รับผิดชอบเฉพาะคาหลักสูตร สวนคาใชจายอื่น ๆ ไดแก คาเครื่อง
แตงกาย คาโดยสารเครื่องบิน คาใชจายประจําตัว คาตําราเรียน คาธรรมเนียมสนามบิน และคาขน
ของกลับ ทร. เปนผูรับผิดชอบเองทั้งหมด 

หลักเกณฑการไปศึกษาตางประเทศ  
หลักเกณฑการไปศึกษาตางประเทศ และวิธีดําเนินการตาง ๆ มีกําหนดไวในขอบังคับ กห. วาดวย

การศึกษาในตางประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ และฉบับแกไข ซ่ึงแบงผูที่ไปศึกษาในตางประเทศเปน ๔ ประเภท คือ ผู
ที่ทางราชการสงไปศึกษา ผูที่ขออนุญาตลาไปศึกษา ผูที่ทางราชการรับโอน เขาเปนนักเรียนทุนของ กห. และ ผู
ที่ขอเขาอยูในความดูแลของ กห. ซ่ึงผูที่ศึกษาในตางประเทศ ตองอยูในเกณฑโดยสรุปไดดังนี้ (สําหรับผูที่ขอ
อนุญาตลาไปศึกษา จะกลาวในบทตอไป) 

๑. ผูที่ทางราชการสงไปศึกษา สําหรับขาราชการทหาร ลูกจางประจําหรือนักเรียน ในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ 

๑.๑ ขาราชการตองรับราชการ ในตําแหนงประจําการมาแลวไมนอยกวา ๑ ป เวนแตผูสําเร็จ
การศึกษา จากโรงเรียนทหารตาม ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยโรงเรียนทหาร 



 
๑๙ 

๑.๒ ลูกจางประจํา ตองปฏิบัติงานในตําแหนง ที่ไดรับคาจางประจํามาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
๑.๓ ถาเคยไปศึกษาในตางประเทศ ไมวาจะเปนทุนใด ๆ มากอน เมื่อจะไปศึกษาอีกจะตองอยู

ปฏิบัติงาน ตามกําหนดดังนี้ 
๑.๓.๑ ศึกษาตั้งแต ๓ เดือนขึ้นไป ตองกลับมาปฏิบัติงานแลว ไมนอยกวา ๒ ป 
๑.๓.๒ ศึกษานอยกวา ๓ เดือน ตองกลับมาปฏิบัติงานแลวไมนอยกวา ๑ ป 

๑.๔ ผูที่ทางราชการสงไปศึกษา เวนนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตองมีอายุและผล
การศึกษาอยูในเกณฑ ดังนี้ 

๑.๔.๑ ศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา มีอายุไมเกิน ๒๕ ป และผลการศึกษา ได
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวาระดับ ๒.๕ หรือเทียบเทา 

๑.๔.๒ ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา มีอายุไมเกิน ๓๕ ป และผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวาระดับ ๒.๘ หรือเทียบเทา 

๑.๔.๓ ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา มีอายุไมเกิน ๔๐ ป และผลการศึกษา
ระดับปริญญาโท ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวาระดับ ๓.๕ หรือเทียบเทา 

๑.๕ การสงนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหมไปศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สวน
ราชการ ขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ กําหนด 

๑.๖ สาขาวิชาที่จะศึกษาตองเปนสาขาวิชา ที่ทางราชการทหารตองการ และสถานศึกษาที่จะไป
ศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบ จากทางราชการแลว 

๑.๗ ผูที่ทางราชการสงไปศึกษา โดยรับทุนของกระทรวงกลาโหม หรือทุนตามโครงการ
ชวยเหลือ ทางทหารจากตางประเทศ หรือทุนประเภทอื่น ตองอยูภายใตเงื่อนไขของทุนประเภทนั้น 

๒. ผูที่ทางราชการรับโอนเขาเปน นักเรียนทุนของกระทรวงกลาโหม ตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชาที่ศึกษา ตองเปนสาขาวิชาที่ทางราชการทหารตองการ และสถานศึกษาตอง

ไดรับ ความเห็นชอบจากทางราชการแลว 
๒.๒ อายุและผลการศึกษา ตองอยูในเกณฑตามขอ ๔.๕  
๒.๓ ทูตหรือผูชวยทูตฝายทหาร ประจําประเทศ ที่ผูนั้นศึกษาอยูรับรอง วาเปนผูมีความ

ประพฤติเรียบรอย 
๒.๔ กรณีไดรับทุนอื่นอยูแลว ตองไดรับความตกลงยินยอมโ ดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ จากเจาของ

ทุนเดิมกอน 
๓. ผูที่ขอเขาอยูในความดูแล ของกระทรวงกลาโหม ตองอยูในหลักเกณฑดังนี้ 

๓.๑ สาขาวิชาที่ผูนั้นกําลังศึกษาอยู และประสงคจะศึกษาตอไป ตองเปนสถานศึกษาที่สวน
ราชการ ของกระทรวงกลาโหมตองการ และสามารถรับเขาบรรจุภายหลัง ที่สําเร็จการศึกษาแลว 



 
๒๐ 

๓.๒ สถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู และประสงคจะศึกษาตอไป ตองเปนสถานศึกษาที่สวน
ราชการ ของกระทรวงกลาโหมเห็นชอบ 

๓.๓ ทูตหรือผูชวยทูตฝายทหาร ประจําประเทศที่ผูนั้นศึกษาอยูรับรองวา เปนผูมีความ
ประพฤติเรียบรอย และผลการศึกษาอยูในเกณฑตามขอ ๔.๕  

๔. บุคคลอื่นที่มิใชขาราชการทหาร ลูกจางประจํา หรือนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหมจะขอรบัทนุ 
ของกระทรวงกลาโหมเพื่อไปศึกษา ในตางประเทศตองอยูในเกณฑดังนี้ 

๔.๑ เปนบุตรขาราชการทหารที่มีเวลารับราชการปกติ ในกระทรวงกลาโหมแลว ไมนอยกวา 
๑๕ ป และไดเคยประกอบคุณความดี ใหกับทางราชการทหารเปนอยางมาก 

๔.๒ เปนบุตรของขาราชการทหาร ที่ถึงแกกรรมหรือพิการพรือทุพพลภาพ เพราะปฏิบัติหนาที่
ราชการ ซ่ึงตองพนจากฐานะขาราชการประจําการ และไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ 

๔.๓ เปนผูที่ทางราชการพิจารณาใหทุน ไปศึกษาตามโครงการของกระทรวงกลาโหม 
๔.๔ การขอรับทุนไปศึกษาตามขอ ๔.๑ และขอ ๔.๒ ใหเฉพาะบุตรของขาราชการทหาร ๑ คน  
๔.๕ ผูที่จะขอรับทุนตามขอ ๔.๑ ขอ ๔.๒ และขอ ๔.๓ จะตองมีอายุและ ผลการศึกษาอยูใน

เกณฑดังนี้ 
๔.๕.๑ ศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา มีอายุไมเกิน ๒๑ ป และการศึกษาระดับ

สุดทาย กอนเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕ หรือเทียบเทา ในกรณีกําลัง
ศึกษาอยู ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในชั้นปที่ ๒ มีอายุไมเกิน ๒๓ ป ในชั้นปที่ ๓ มีอายุไมเกิน ๒๔ ป 
ในชั้นปที่ ๔ มีอายุไมเกิน ๒๕ ป และตองลงทะเบียนเรียน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนหนวยกิต ที่
สถาบันการศึกษาแนะนํา หรือกําหนดในชั้นปกอนขอรับทุน โดยมีผลการศึกษาของหนวยกิต ที่ลงทะเบียนเรียน 
ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวาระดับ ๒.๕ หรือเทียบเทา 

๔.๕.๒ ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา มีอายุไมเกิน ๒๘ ป และผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๘ หรือเทียบเทา 

๔.๕.๓ ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทามีอายุไมเกิน ๓๒ ป และผลการศึกษา
ระดับปริญญาโท ไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวาระดับ ๓.๕ หรือเทียบเทา 

๔.๖ สาขาวิชาที่จะศึกษา ตองเปนสาขา ที่ทางราชการทหารตองการ และสถานศึกษาที่จะไป
ศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบ จากทางราชการแลว  

๔.๗ ระยะเวลาที่ขอรับทุนศึกษา ตองเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหม กําหนดไวดังนี้ 
๔.๗.๑ ศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาตองใชเวลาศึกษา ไมเกิน ๔ ป 
๔.๗.๒ ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทาตองใชเวลาศึกษา ไมเกิน ๒ ป 
๔.๗.๓ ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทาตองใชเวลาศึกษา ไมเกิน ๓ ป 



 
๒๑ 

๕. ระยะเวลาการศึกษา และการขอขยายระยะเวลาการศึกษา ผูที่ศึกษาในตางประเทศ จะตองศึกษาให
สําเร็จ หลักสูตรตามที่ไดรับอนุมัติไว แลวแตกรณีดังนี้ 

๕.๑ ผูที่รับทุนของกระทรวงกลาโหม ตองศึกษาใหสําเร็จหลักสูตร ตามที่กําหนดไว คือ 
๕.๑.๑ ศึกษาหลักสูตรเฉพาะ ตองเปนไปตามระยะเวลา ที่หลักสูตรนั้นกําหนดไว 
๕.๑.๒ ศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมเกิน ๔ ป 
๕.๑.๓ ศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเทา ไมเกิน ๒ ป 
๕.๑.๔ ศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเทา ไมเกิน ๓ ป 

๕.๒  ผูที่ทางราชการสงไปศึกษา ตองศึกษาใหสําเร็จหลักสูตร ระยะเวลาที่กําหนดไว
เชนเดียวกับ ขอ ๕.๑ เวนแตสถานศึกษากําหนดให ตองศึกษาเพิ่มเติมใหครบ ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
กอนเขาศึกษาตามหลักสูตรนั้น แตตองใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑ ป 

๕.๓ ผูที่ทางราชการรับโอนมาจากทุนอื่น ตองศึกษาใหสําเร็จหลักสูตร ตามระยะเวลาที่กําหนด
ไวเดิม หากผูนั้นไดศึกษา ในหลักสูตรนั้นบางสวนแลว ใหใชเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร ในแตละระดับ ไมเกินที่
กําหนดไวตามขอ ๕.๑  

๕.๔ การขยายระยะเวลาการศึกษา ผูที่ศึกษาในตางประเทศ หากศึกษาไมสําเร็จตามหลักสูตร 
ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไวแลว อาจขอขยายระยะเวลาการศึกษา ออกไปอีกไดภายใตเงื่อนไขดังนี้ 

๕.๔.๑ เพื่อทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก จะตองมีเอกสารจาก
สถานศึกษา รายงานการพิจารณา ของผูชวยทูตฝายทหาร และรายงานของคณะกรรมการ ของสวนราชการตน
สังกัด เสนอมากับรายงานที่ขออนุมัติ เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

๕.๔.๒ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย คือเหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี ไมมีใคร
จะอาจปองกันได แมทั้งบุคคลผูตองประสบ หรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตามสมควร 
อันพึงคาดหมายไดจากบุคคลนั้น ในฐานะเชนนั้น 

๕.๔.๓ มีการเปลี่ยนแปลงและขยายระยะเวลา หลักสูตรการศึกษาใหม ซ่ึงจะตองมี
เอกสาร รับรองจากสถานศึกษา เสนอมาประกอบการพิจารณาดวย  

๕.๕ การขอขยายระยะเวลาการศึกษา ที่ไมเขาหลักเกณฑตามขอ ๕.๔ อาจกระทําไดแตตอง ไม
เกินกึ่งหนึ่งของ ระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิม และใหใชทุนสวนตัว 

๖. การเปลี่ยนสาขาที่ศึกษา และการเปลี่ยนสถานศึกษา ผูที่ศึกษาในตางประเทศ จะตองเขาศึกษา ตาม
กําหนดเวลา สาขาวิชา และสถานศึกษาที่ไดรับอนุมัติไวเดิม หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลง สาขาวิชาที่
ศึกษา และหรือสถานศึกษาใหม ตองไดรับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมกอน และตองอยูในเงื่อนไข ดังนี้ 

๖.๑ การเปลี่ยนสาขาวิชาที่ศึกษา จะกระทําไดตอเมื่อ 
๖.๑.๑ สถานศึกษาไมเปดสอนสาขาวิชา หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา ใหผิดไปจากเดิม

มาก และผูรับการศึกษา ไมสามารถหาสถานศึกษาแหงอื่นได ในระยะเวลาอันสั้น 



 
๒๒

๖.๑.๒ สาขาวิชาที่เปลี่ยนใหม ตองเปนประโยชนตอทางราชการทหาร และสวน
ราชการตนสังกัด หรือที่เกี่ยวของพิจารณาแลว เหน็ชอบดวย 

๖.๒ การเปลี่ยนสถานศึกษา จะกระทําไดตอเมื่อ 
๖.๒.๑ สถานศึกษาเดิมไมเปดสอน สาขาวิชาที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา แตสถานศึกษา

อ่ืน เปดสอนสาขาวิชานั้น และยอมรับใหเขาศึกษาได 
๖.๒.๒ สถานศึกษาเดิมมีอุปกรณการศึกษา หรือการวิจยัไมเพียงพอ จําเปนตองเปลี่ยน

สถานศึกษา 
๖.๒.๓ สถานศึกษาใหมเปนที่เชื่อถือได และเปนที่รับรองของทางราชการทหาร 

เชนเดยีวกับสถานศึกษาเดิม 
๖.๒.๔ การเปลี่ยนสถานศึกษา ตองไมเปนเหตุใหขยายระยะเวลา การศึกษาออกไปอีก  

๗. ขาราชการที่ทางราชการ สงไปศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอก ณ มหาวิทยาลยัตางประเทศ หาก
สามารถศึกษาจบ ไดกอนเวลาที่กําหนด และมีความประสงคอยูฝกงานตอ ใหครบเวลาที่ไดรับอนุญาต ใหไป
ศึกษาสามารถกระทําได แตตองไมเกิน ๖ เดือน โดยเสนอรายงานขออนุญาต ทร. แจงลักษณะงานที่จะฝก และ
สถานที่จะฝกกอนการฝก ๓ เดือน ทั้งนีเ้ปนไปตามคําสั่ง ทร.ที่ ๓๖๔/๒๕๒๓ ลง ๗ พ.ย.๒๓ เร่ือง นโยบาย
การศึกษาของ ทร. 

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



 
๒๓ 

บทท่ี ๓ 
การลาไปศึกษา 

การลาไปศึกษาในเวลาราชการ 
คณะรัฐมนตรไีดมีมติใหกระทรวงตนสังกดั พิจารณาอนุญาต ใหขาราชการลาไปศึกษา ในสถานศึกษา

ของรัฐบาล กระทรวงกลาโหมจึงไดออก ระเบยีบกระทรวงกลาโหม วาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษา ใน
สถานการศึกษาของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๗ และตอมา ไดมกีารแกไขเพิ่มเติมอีก ๓ ฉบับ ไดกําหนดหลักเกณฑ การ
ขออนุญาตลาไปศึกษา สรุปไดคือ ผูที่ขออนุญาตลาไปศึกษา ตองเปนขาราชการทหารรับราชการ ในตําแหนง
ประจําการมาแลวไมนอยกวา ๒ ป เวนแตผูสําเร็จการศึกษา จากโรงเรียนทหารตาม ขอบังคับกระทรวงกลาโหม 
วาดวยโรงเรียนทหาร จะมีเวลารับราชการ ในตําแหนงประจําการนอยกวา ๒ ปก็ได แตเมื่อนับเวลาการศึกษาใน
โรงเรียนทหารนั้น รวมกับเวลาราชการในตําแหนงประจําการแลว จะตองมีเวลาไมนอยกวา ๒ ป มีความรู 
พื้นฐานเดิมเพยีงพอ ทีจ่ะศกึษาไดสําเร็จ ซ่ึงวิชาที่จะไปศึกษาตรงกบัตําแหนง ทีผู่นั้นรับราชการอยู แลวเปน
ประโยชน หรือจําเปนแกทางราชการ และการลาไปศึกษานั้น จะไมทําใหเสียหายแกราชการ ที่ผูนั้นประจํา
ทํางานอยู โดยหนวยขึ้นตรงตอ กห. จะตองตั้งกรรมการไมนอยกวา ๓ นาย เพื่อพิจารณาความเหมาะสม  

ทร. ไดกําหนดขั้นตอนการขออนุญาตไปศึกษา ตามคําชี้แจงกองทัพเรือ ที่ ๘/๒๕๐๘ ลง ๒๘ ก.ค.๐๘ 
เร่ือง การขออนุญาตใหขาราชการไปศึกษา จะตองเสนอรายงาน ขออนุญาตสมัครเขาศึกษากอน โดย ทร. จะ
แตงตั้งกรรมการ ไมนอยกวา ๓ นาย เพื่อพิจารณาความเหมาะสม เมือ่ ทร.อนุมัติแลว จึงไปสมัครเขาศึกษาได 
และเมื่อสมัครเขาศึกษาไดแลว จึงเสนอขออนุญาตลาไปศึกษา 

ขอบังคับ กห.วาดวยการศึกษาในตางประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ ไดกําหนดหลักเกณฑของผูที่ ขออนุญาตลา
ไปศึกษาตางประเทศไว มีหลักเกณฑนอกเหนือ ไปจากที่กําหนดไวในระเบียบ กห. วาดวยการใหขาราชการลา
ไป ศึกษาในสถานการศึกษาของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๗ ซ่ึงตามคําสั่ง ทร.ที่ ๓๖๔/๒๕๒๓ ลง ๗ พ.ย.๒๓ เร่ือง 
นโยบายการศึกษาของ ทร. ไดกําหนดใหการศึกษา ในมหาวิทยาลัยในประเทศ อนโุลมตามหลักเกณฑการศึกษา 
ในมหาวิทยาลยัตางประเทศดวย สรุปสาระสําคัญดังนี ้

๑. สาขาวิชาที่จะศึกษา ตองเปนสาขาวชิาที่ทางราชการตองการ และสถานศึกษาที่จะไปศกึษา ตอง
ไดรับความเหน็ชอบ จากทางราชการแลว 

๒. ผูที่ขออนุญาตลาไปศึกษา ตองศึกษาใหสําเร็จหลักสูตร ตามระยะเวลาที่กําหนดไว เชนเดียวกับผูที่
ทางราชการสงไปศึกษา (ดบูทที่ ๓ หลักเกณฑการไปศกึษาตางประเทศ ขอ ๕.๒) 

๓. การขอขยายระยะเวลาศึกษา การเปลีย่นสาขาวิชาทีศ่ึกษา และการเปลี่ยนสถานศึกษา มีหลักเกณฑ
เดียวกับ ผูที่ทางราชการสงไปศึกษา (ดูบทที่ ๓ หลักเกณฑการไปศึกษาตางประเทศ ขอ ๕.๔ - ๕.๕ และขอ ๖.) 

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



 
๒๔ 

การลาไปศึกษานอกเวลาราชการ 
ขอบังคับ กห. วาดวยการเขาสมาคม เขาศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐ มีขอกําหนด 

เกี่ยวกับการลาไปศึกษา นอกเวลาราชการไววา ขาราชการกลาโหมประจําการ ลูกจาง และคนงานในสังกัด กห. 
นอกจากขาราชการการเมือง มีความประสงคจะเขาศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน โดยใชเวลานอก
ราชการ หรืออาจใชเวลาในราชการ เพยีงบางสวนไปศกึษา ซ่ึงมีผูเขาศึกษารวมกันอยูหลายคน และในการศกึษา
นั้นมิไดเปนเพราะ ไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาแลว ใหรายงานผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นจนถึง ผบ.ทบ. 
ผบ.ทร. ผบ.ทอ. หัวหนาสวนราชการขึน้ตรงตอ กห. รมว.กห. หรือผูที่ไดรับมอบ อํานาจจากผูบังคับบัญชา 
ดังกลาว แลวแตกรณเีพื่อรับอนุญาตกอน โดยการอนุญาตนั้น จะไมเปนเหตุ กระทาํใหเกดิความเสื่อมเสีย หรือ
บกพรองแกการปฏิบัติหนาที่ราชการ และสถานศึกษานัน้ เหมาะสมแกเกียรติของทหาร 

ทร.ไดอนุมัติให นขต.ทร. รวบรวมรายชื่อขาราชการ และลูกจางที่ขออนุญาตไปศึกษานอกเวลาราชการ 
เพื่อเสนอขออนุญาต ทร.ภายใน พ.ค.ของทุกป และหากผูใดเสนอขออนุญาต ไมทนัเวลาที่กําหนดใหเสนอ ขอ
อนุญาตใหทันภายใน พ.ค. ของปถัดไปไดเพียงครั้งเดยีว 

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



 
๒๕ 

บทท่ี ๔ 
สัญญาการไปศึกษา 

ผูที่ไปศึกษาในสถานศึกษาทั้งในประเทศ และตางประเทศ ตองทําหนังสือสัญญาไวตอ กห. (ทร.) มีขอ
ผูกมัดใหกลับมารับราชการชดใช เพื่อใหทางราชการไดรับประโยชน จากการไปศึกษาของกําลังพล หรือชดใช
คาเสียหาย ในกรณีที่กลับมารับราชการชดใช ไมครบกําหนดสัญญา แลวออกจากราชการ กห. ดวยประการใด ๆ 
ก็ตาม จะตองชดใชคาเสียหาย ใหตามสวนของเวลาที่ยังขาดอยู ตามเกณฑที่กําหนด โดยสามารถแบงประเภท 
ของสัญญาไดดังนี้ 
ประเภทของสัญญา 

๑. สัญญาสําหรับการเขาศึกษาในสถานศึกษาของ ทร. ตามระเบียบ ทร. วาดวย การศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ 
และฉบับแกไข ไดกําหนดใหมีการทําสัญญาชดใชไวตอ ทร. หลักสูตรที่ผูเขาศึกษาจะตองทําสัญญาเปน 
หลักสูตรเพื่อการผลิตกําลังพล มีระยะเวลาศึกษาตั้งแต ๑ ป ขึ้นไป และเปดรับสมัครบุคคล เขาศึกษาตามจํานวน
ที่ ทร.ตองการแตละป เพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนเขารับราชการ ในตําแหนงตาง ๆ 
ใหเพียงพอตามแผนการกําลังพล ความรูเหลานี้สามารถนําไป ประกอบอาชีพตาง ๆ ภายนอกไดโดยตรง โดย
ไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่บรรจุเขารับราชการใน ทร.หรือสูงกวา การลาออกในระหวางศึกษา หรือรับราชการ
ไมครบตามสัญญา จะมีผลใหการผลิตกําลังพล แตละปไดผลไมคุมคา จึงจําเปนตองใหผูเขาศึกษาทําสัญญา เพื่อ
ชดใชความเสียประโยชนของ ทร. สถานศึกษาดังกลาวมีดังนี้ 

๑.๑ สัญญาในการเขาศึกษา รร.นร. มีสาระสําคัญคือ เมื่อเปนนักเรียนนายเรือแลว หากตองพน
ฐานะนักเรียนไป ในระหวางการศึกษาไมวากรณีใด ๆ เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร ไดรับความปรานีจาก ทร. 
หรือเมื่อเรียนจบหลักสูตร ตามที่ทางราชการกําหนดไว หากรับราชการไมครบ ๑๐ ป จะตองชดใชเงินใหแก ทร. 
ตามจํานวนปการศึกษาที่ศึกษาอยูใน รร.นร. หรือตามจํานวนปที่รับราชการ ไมครบจํานวนปละ ๔๕,๐๐๐.- บาท 
เศษของปใหคิดเปน ๑ ป 

๑.๒ สัญญาในการเขาศึกษา วพร. มีสาระสําคัญคือ เมื่อไดเปนนักเรียนพยาบาลศาสตร หรือ
นักเรียนพยาบาลศาสตร ระดับตนแลว หากตองพนฐานะนักเรียนไป ในระหวางการศึกษาไมวากรณีใด ๆ เวนแต
จะมีเหตุอันสมควร ไดรับความปรานีจาก ทร. หรือเมื่อเรียนจบหลักสูตรตามที่ทางราชการกําหนดไว หากรับ
ราชการไมครบ ๒ เทา ของระยะเวลาที่ศึกษา จะตองชดใชเงินใหแก ทร. ตามจํานวนปการศึกษา ที่ศึกษาอยูใน 
วพร. หรือตามจํานวนปที่รับราชการไมครบเศษของปใหคิดเปน ๑ ป ดังนี้ 

-  นักเรียนพยาบาลศาสตร ปละ ๒๐,๐๐๐.-บาท 
    -  นักเรียนพยาบาลศาสตรระดับตน ปละ ๑๕,๐๐๐.-บาท 

๑.๓ สัญญาในการเขาศึกษา รร.จา มีสาระสําคัญคือ เมื่อไดเปนนักเรียนจา หรือระหวางที่ ศึกษา
อยูยังไมจบ หลักสูตรหากพนฐานะไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม อันมิใชผลเนื่องมาจากสอบความรูตก ๒ ป ติดตอกัน 
หรือปวยจนไมสามารถศึกษาตอไปได จะตองชดใชเงินเปนคาตอบแทนแก ทร. ตามจํานวนปการศึกษาที่ศึกษา



 
๒๖ 

อยู ในโรงเรียนปละ ๑๕,๐๐๐.-บาท เศษของปการศึกษาใหคิดเปนหนึ่งป และถานักเรียนจาผูใด ไดขึ้นทะเบียน
ทหารกองประจําการแลว แตยังรับราชการไมครบกําหนดตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร จะตองอยูรับ
ราชการเปนทหารกองประจําการ จนครบกําหนดเปนกองหนุน ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และ
ไดรับการแตงตั้งยศแลว จะตองอยูรับราชการใน ทร. ตอไปอีกไมนอยกวา ๕ ป ถารับราชการไมครบกําหนด 
จะตองชดใชเงินคาตอบแทนใหแก ทร. ปละ ๑๕,๐๐๐.-บาท ของระยะเวลาที่รับราชการไมครบนั้น เศษของปให
คิดเปน ๑ ป 

๑.๔ สัญญาในการเขาศึกษา รร.ดย.ดย.ทร. มีสาระสําคัญคือ เมื่อเปนนักเรียนดุริยางคแลว หาก
ตองพนฐานะนักเรียนไป ในระหวางการศึกษาไมวากรณีใด ๆ เวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร ไดรับความปรานี
จาก ทร. หรือเรียนจบหลักสูตรตามที่  ีทางราชการกําหนดไว หากรับราชการไมครบ ๘ ป จะตองชดใชเงินใหแก 
ทร. ตามจํานวนปการศึกษาที่ศึกษาอยูใน รร.ดย.ดย.ทร. หรือตามจํานวนป ที่รับราชการไมครบจํานวนปละ ๑๕,
๐๐๐.-บาท เศษของปใหคิดเปน ๑ ป 

๑.๕ สัญญาในการเขาศึกษา รร.ชอร. มีสาระสําคัญคือ เมื่อเปนนักเรียน รร.ชอร.แลว หากตอง
พนฐานะนักเรียนไป ในระหวางการศึกษาไมวากรณีใด ๆ เวนแตจะมีเหตุอันควรปรานี หรือเมื่อเรียนจบ
หลักสูตร ตามที่ทางราชการกําหนดไว หากรับราชการไมครบ ๒ เทาของระยะเวลา ที่ศึกษาจะตองชดใชเงนิ
ใหแก ทร. ตามจํานวนปการศึกษาที่ศึกษาอยูใน รร.ชอร. หรือตามจํานวนปที่รับราชการ ไมครบเศษของปใหคิด
เปน ๑ ป ดังนี ้

-  นักเรยีนผูชวยชาง ปละ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
-  นักเรยีนชาง ปละ ๑๒,๐๐๐.-บาท 

๒. สัญญาสําหรับการศึกษาในสถานศึกษาในประเทศ นอก ทร. การทําสัญญาของผูรับทุน หรือ
ขาราชการที่ลาไปศึกษา ภายในประเทศนัน้ มีมติคณะรฐัมนตรี เมื่อ ๑๓ พ.ค.๔๐ ใหถือปฏิบัติคือ "กรณีการศึกษา
หรือฝกอบรม ที่มีหลักสูตรเกินกวา ๖ เดือน หรือทางราชการจะตองจายเงิน เพื่อเปนคาใชจายในการศึกษา หรือ
ฝกอบรมเกินกวา ๒๐,๐๐๐.-บาท ตอคน ใหผูเขารับการฝกอบรม ทําสัญญารับราชการชดใชทุน หรือเงินเดือนไว
กับทางราชการ เชนเดยีวกับการรับทุน หรือการลาไปศึกษา หรือฝกอบรมดวย โดยยกเวนใหผูที่เขารับการศึกษา 
ในวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ไมตองทาํสัญญา รับราชการชดใชเงนิเดือน ซ่ึง กห. ไดอนุมัตใิหเหลาทัพถือ
ปฏิบัติดวย รวมทั้งกรณกีารสงขาราชการไปศึกษา ในสถานศึกษาในสังกัด กห.ดวย (รายละเอยีดตามบันทกึ 
สปช.ทหาร ที่ ตอ สปช.ทหาร เลขรับ ๒๑๕/๔๑ ลง ๓ ก.พ.๔๑ เร่ือง การใหขาราชการที่ไดรับอนุมัติให เขารับ
การฝกอบรมทําสัญญารับราชการชดใช) สัญญาประเภทตาง ๆ มี ดังนี้ 

๒.๑ สัญญาในการไปศึกษาสถานศึกษาในสังกัด กห. เพื่อเปนการปลกุจิตสํานึกของขาราชการ
ทุกคน ใหตระหนกัถึงคุณคาของการศึกษา และการฝกอบรมที่ไดรับจากทางราชการ แมวาหลักสูตรนั้นจะเปน
หลักสูตร เพิ่มพูนความรูในการปฏิบัตริาชการ และเปนหลักสูตรตามแนวทางรับราชการก็ตาม เมื่อไดรับ
การศึกษา และฝกอบรมไปแลวควรจะตองนําความรูที่ไดรับ กลับไปพัฒนาหนวยงานของตน เพือ่ตอบแทนคณุ 



 
๒๗ 

แกทางราชการ ที่ตองทุมเทงบประมาณเปนจํานวนมาก ในการคําเนนิการจัดการศกึษา และฝกอบรมในแตละป 
หากขาราชการเหลานั้น ไมสามารถอยูรับราชการเพื่อตอบแทนดังกลาวได สมควรที่จะตองชดใชเงินตามสัญญา 
ใหกับสวนราชการเพื่อทดแทนตอไป ซ่ึงแบบของสัญญาโดยทั่วไปที่ ทร. ใชเปนแบบของสัญญาเดียวกับ สัญญา
ในการสงขาราชการไปศึกษา ในสถานศึกษาในประเทศนอกสังกัด กห. ดังจะกลาวตอไป ยกเวนสัญญาในการ
สงไปเขาศึกษา หลักสูตรศิษยการบนิ มีสาระสําคัญในการชดใชที่แตกตางไปคือ เมื่อสําเร็จเปนนักบินประจํา
กองแลว จะตองรับราชการใน ทร.เปนเวลาไมนอยกวา ๘ ป นับแตวนั ที่ไดรับการแตงตั้งเปน นกับินประจํากอง 
ถาลาออกหรือขาดหนีราชการกอนกําหนด ระยะเวลา ๘ ป จะตองชดใชคาเสียหาย ซ่ึงเปนคาใชจายในการฝก
ระหวางเขาศึกษา และตองชําระคาปรับใหแก ทร. เฉพาะปที่ยังรับ ราชการยังไมครบกําหนดอีก เปนเงินปละ ๕๐
,๐๐๐.- บาท 

๒.๒ สัญญาในการไปศึกษาในสถานศึกษา ในประเทศนอกสังกัด กห. ไดแก 
๒.๒.๑ สัญญาสําหรับขาราชการที่ทางราชการ สงไปศึกษาในประเทศ นอก สังกดั 

กห. 
เปนสัญญาแนบทายคําสั่ง กห. ที่ ๒๔๑/๑๓ ลง ๔ ม.ิย.๑๓ เร่ือง การสง

ขาราชการไปศึกษา ในสถานศึกษาในประเทศนอกสังกดั กห.มีสาระสําคัญ คือ เมื่อสําเร็จการศึกษา หรือทาง
ราชการเรียกกลับแลว จะตองกลับมารับราชการใน กห.ตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทา ของเวลาที่ไปศึกษา แต
ไมนอยกวา ๓ ป หรือ ครบ ๑๐ ปเปนอยางมาก นับแตกลับมารับราชการใน กห. หรือในกรณีทีย่ังรับราชการ
ชดใช ตามสญัญาฉบับอื่นที่ทําไว กับทางราชการอยูกอนแลวยังไมครบกําหนด ใหนับตอจากวนัครบกําหนด 
ตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตนไป ภายในเวลาที่กลาวนี ้ จะตองไมลาออกหรือโอน ไปรับราชการทางกระทรวง
อ่ืน หากผิดสญัญาจะตองชดใชเงิน รายเดือนและคาใชจายทั้งสิ้น ที่ราชการไดจายใหในระหวางศกึษา ทั้งยอม
ชําระเงินเปนเบี้ยปรับอีกจํานวนหนึ่ง เทากับเงินที่ตองชดใชคืนใหแกทางราชการ และในกรณีที่กลับมารับ
ราชการใน กห. ยังไมครบกําหนด แลวออกจากราชการ กห.ดวยประการใด ๆ กด็ ีตองชดใชเงินทั้งสิ้น ใหตาม
สวนของเวลาที่ยังขาดอยู 

๒.๒.๒ สัญญาของผูสมัครเปนนักเรยีนทนุของ กห. นิสิต และนักศึกษาที่ศึกษาวิชาใน
มหาวิทยาลัย ของประเทศไทย ที่ไดรับการคัดเลือก เขาเปนนักเรยีนทนุของ กห. จะตองทําสัญญาตามแบบ ของ
สัญญาแนบทายขอบังคับ กห.วาดวยการรบันิสิตและนกัศึกษา ที่ศึกษาวิชาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย เขา
เปนนักเรยีนทนุของ กห. พ.ศ.๒๕๑๔ และฉบับแกไข มีสาระสําคัญคือ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว จะตองอยูรับ
ราชการใน กห. เปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทา ของระยะเวลาที่ไดรับทนุการศึกษา แตอยางนอยไมต่ํากวา ๕ ป ถา 
กห.ไมส่ังการเปนอยางอื่น จะลาออกหรือยายหรือโอน ไปทํางานที่อ่ืนไมได เปนอนัขาดถาไมปฏิบัติตามสัญญา 
หรือถูกเพิกถอนความเปนนกัเรียนทนุของ กห. ตองชดใชเงินเปน จํานวน ๓ เทาของ จํานวนเงนิทั้งสิ้นที่ทาง
ราชการไดจายให ในระหวางเปนนักเรียนทุน ของ กห. หรือหากกลับมารับราชการใน กห. ยังไมครบ



 
๒๘ 

กําหนดเวลาตามสัญญา แลวออกจากราชการ ดวยประการใดกด็ี ตองชดใชเงิน ใหตามสวนองเวลาราชการ ที่ยัง
ขาดอยู 

๒.๒.๓ สัญญาสําหรับขาราชการที่ทางราชการ อนุญาตใหลาไปศึกษาในประเทศ โดย
ทุนสวนตวันอกสังกัด กห. เปนสัญญาแนบทายระเบยีบ กห. วาดวยการใหขาราชการลาไปศึกษา ในสถานศึกษา
ของรัฐบาล พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับแกไข มีสาระสําคัญคือ เมื่อสําเร็จการศึกษา หรือทางราชการเรียกกลับแลว 
ตองมารับราชการใน กห. ตอไปเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทา ของเวลาที่ไปศึกษาแตไมนอยกวา ๓ ป หรือครบ 
๑๐ ป เปนอยางมาก นับตั้งแตกลับมารับราชการใน กห. หรือในกรณีทีย่ังรับราชการชดใชตามสัญญาฉบับอื่น ที่
ทําไวกับทางราชการอยูกอนแลว ยังไมครบกําหนดใหนบัตอ จากวันครบกําหนดตามสัญญาฉบับนั้น ๆ เปนตน
ไป ภายในเวลาที่กลาวนี้ จะตองไมลาออก หรือโอนไปรับราชการกระทรวงอื่น ถาผิดสัญญาตองชดใชเงินราย
เดือน และคาใชจายทั้งสิ้น ทีท่างราชการไดจายให ในระหวางศกึษาทั้งยอมชําระเงิน เปนเบี้ยปรับอกีจํานวนหนึ่ง
เทากับเงิน ทีจ่ะตองชดใชคนืใหแกทางราชการ ในกรณีที่กลับมารับราชการใน กห.ไมครบกําหนดตามสัญญา 
แลวออกจากราชการ กห.ดวยประการใด ๆ ก็ดี ตองชดใชเงินทั้งสิ้น ใหตามสวนของเวลาที่ยังขาดอยู 

๓. สัญญาในการไปศึกษาตางประเทศ ขอบังคับ กห.วาดวยการศึกษาในตางประเทศ พ.ศ.๒๕๒๗ 
กําหนดใหผูทีศ่ึกษาในตางประเทศ ทําหนงัสือสัญญาเพื่อรับราชการชดใช ตามแบบสัญญาแนบทายขอบังคับ ฯ 
มีสาระสําคัญดังนี ้

๓.๑ ขาราชการทหาร ลูกจางประจํา และนักเรียนในสังกัด กห.ที่ทางราชการสงไปศึกษา ตอง
ชดใช ดังนี ้

๓.๑.๑ ถาศึกษาไมเกนิ ๓ เดือน ตองกลับมารับราชการชดใช ๑ ป นับตั้งแตวันทีม่า
ปฏิบัติ หนาที่ หลังจากจบการศึกษา 

๓.๑.๒ ถาศึกษาเกินกวา ๓ เดือน แตไมเกนิ ๖ เดือน ตองกลับมารับราชการชดใช ๒ ป 
นับตั้งแต วันทีม่าปฏิบัติหนาที่หลังจบการศึกษา 

๓.๑.๓ ถาศึกษาเกินกวา ๖ เดือน ตองกลับมารับราชการชดใช ๒ เทา ของระยะเวลาที่
ศึกษา แตตองไมนอยกวา ๓ ป หรืออยางสูงไมเกิน ๑๐ ป นับตั้งแตวันทีม่าปฏิบัติหนาที่หลังจากจบการศึกษา 

๓.๒ บุคคลอื่นที่มิใชขาราชการ ลูกจางประจํา หรือนกัเรยีนในสังกัด กห. ที่ขอรับทุน กห. เพื่อ
ไปศึกษาตางประเทศ ตองรับราชการชดใชไมนอยกวา ๒ เทา ของระยะเวลาที่ไดรับทุนไปศึกษา แตตองไมนอย
กวา ๕ ป หรืออยางสูงไมเกนิ ๑๐ ป นับตั้งแตวันทีม่าปฏิบัติหนาที่ หลังจากจบการศึกษา 

๓.๓ ผูที่ขออนุญาตลาไปศึกษาตางประเทศ ตองรับราชการชดใชตามระยะเวลาที่ศึกษา 
เชนเดยีวกับ ขอ ๓.๑  

๓.๔ ผูที่ทางราชการรับโอน เขาเปนนกัเรียนทุนของ กห.ตองรับราชการชดใชคือขาราชการ
ทหาร ลูกจางประจํา หรือนักเรียนในสังกัด กห.ใหใชเกณฑทีก่ําหนดตามขอ ๓.๑ สําหรับบุคคลอื่น ที่มิใช
ขาราชการทหาร ลูกจางประจํา หรือนักเรียนในสังกดั กห.ใหใชเกณฑตามขอ ๓.๒  



 
๒๙ 

ทั้งนี้ ผูที่เคยไปศึกษาในตางประเทศมาแลว และยังรับราชการชดใชไมครบตามสัญญา หากตองไปศึกษาใน
ตางประเทศอกี ใหทําหนังสือสัญญา เพื่อรับราชการชดใชใหมอีก และใหนับเวลารับราชการชดใช ตอจากวนั
ครบกําหนดตามสัญญานั้น ๆ เปนตนไป แตมิใหนับเวลาที่ไปศึกษา ในตางประเทศ เปนเวลารับราชการชดใช 
และกรณีที่ปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวขางตน ดวยประการใด ๆ ตองชดใชเงินใหแก กห. เปนจํานวน ๓ เทาของ
เงินรายเดือน และคาใชจาย หรือคาเสียหายทั้งสิ้นที่ไดจายให เนื่องในการศึกษาน 

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



 
๓๐ 

หลักเกณฑการทําสัญญาค้ําประกัน 
๑. หลักเกณฑการทําสัญญาค้ําประกันของขาราชการที่ไปศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจยันั้น กห.ได

อนุมัติ เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๓๙ ตอทายบันทึก ธน.ที่ (ฉบับ ธน. เลขรับ ๒๕๕๗/๓๙) ลง ๑๓ มิ.ย.๓๙ ใหถือปฏิบัติตาม
มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๔ พ.ค.๓๙ ดังนี ้

๑.๑ ผูค้ําประกันจะตองเปนบิดา หรือมารดาของผูที่จะไปศึกษา โดยผูค้ําประกันไมตองแสดง
หลักทรัพย ในการทําสัญญาค้ําประกัน หรือ 

๑.๒ ในกรณไีมสามารถจัดหาผูค้ําประกัน ตามขอ ๑.๑ ได ผูค้ําประกันจะตองเปนพี่หรือนอง
รวมบิดา หรือมารดาเดียวกนักับผูที่จะไปศึกษา โดยผูค้ําประกันไมตองแสดงหลกัทรัพย ในการทําสัญญาค้ํา
ประกัน หรือ 

๑.๓ ในกรณไีมสามารถจัดหาผูค้ําประกัน ตามขอ ๑.๑ - ๑.๒ ให กระทรวง ทบวง กรม ที่เปน
คูสัญญาของผูที่จะไปศกึษา ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบ ปรากฏ
วาผูที่จะไปศึกษา ไมมีบุคคลตามขอ ๑.๑ - ๑.๒ ที่จะมาทาํสัญญาค้ําประกัน และผูที่จะไปศึกษา มีศกัยภาพสูงยิ่ง
ในการศึกษา ก็ใหผูที่จะไปศึกษาทําสัญญา โดยไมตองมผูีค้ําประกันได 

๒. สัญญาค้ําประกันจะตองอยูภายใตบังคบั ตามกฏหมายประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘ คือจะตองปด
แสตมปบริบูรณ ตามกฏหมาย โดยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ กอนที่จะนาํสัญญาดังกลาว ไปใชเปน
หลักฐานในการยื่นฟอง ดําเนนิคดีตอศาลชั้นตน  

๓. การทําสัญญา ฯ จะจัดทาํสัญญาขึ้น ๓ ฉบับ โดยเกบ็ไวที่หนวยตนสังกัด กพ.ทร. และตัวของผูไป
ศึกษา อยางละฉบับ สําหรับฉบับที่เก็บไวที่หนวยตนสงักัด ใหแนบไปกับสมุดประวัติ เมื่อขาราชการผูนั้น ได
ยายสังกดัไป 

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



 
๓๑ 

แนวทางปฏิบตัิกรณีขาราชการลาออกโดยผิดสัญญา 
เมื่อมีขาราชการประสงคจะลาออก ใหหนวยตนสังกัดตรวจสอบดวยวา ขาราชการที่ลาออกมีขอผูกพนั 

และสัญญาตาง ๆ ที่ทําไวกบัทางราชการดวยหรือไม ถาปรากฏวายังมีขอผูกพันตามสัญญาตาง ๆ ที่ทําไวกับ ทร. 
ใหหนวยตนสงักัดพิจารณารายละเอียด ในเรื่องการคํานวณเวลาการรับราช การชดใชตาง ๆ แลวจึงเสนอ กง.ทร. 
ในการคํานวณคาปรับ และเรียกเก็บเงนิสําหรับกรณีทีม่ีปญหา ในเรื่องการคํานวณเวลาการรับราชการ ให
ประสานงานกบั กองพระธรรมนูญ สบ.ทร.ไดโดยตรง หลังจากที่ไดหลักฐานชดใชเงินตาง ๆ และตรวจสอบ
ถูกตองแลว จงึนําเรื่องเสนอ ทร. (ผาน กพ.ทร.) เพื่อขออนุมัติตอไป รายละเอยีดตามบันทึก กพ.ทร.ที่ กห 
๐๕๐๓/๗๑๕๙ ลง ๑๒ ต.ค.๓๓ เร่ือง แนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการลาออก โดย ผิดสัญญากับ ทร. 

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



 
๓๒ 

ผนวก ง. 
คําแนะนําสาํหรับผูท่ีจะไปศกึษาตางประเทศ 

หลักเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ  
การไปราชการ ณ ตางประเทศ ซ่ึงตองใชภาษาอังกฤษเปนหลัก โดย ทร.เปนผูออกคาใชจาย หรือออก

คาใชจายสมทบ ผูไปราชการนอกจากตองผานการสอบคัดเลือกตาง ๆ แลวจะตองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที่ 
ทร.กําหนด (รายละเอียดตามบันทึก กพ.ทร.ที่ กห ๐๓๔๙/๒๔๕๙ ลง ๑๔ มิ.ย.๒๖ เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑ
การสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผูไปราชการตางประเทศ) 

ประเภท คะแนน (นาย
ทหาร) 

คะแนน 
(ประทวน) 

ฝกอบรม ๘๐ ๖๕ 

ฝกงาน : OJT ๗๐ ๗๐ 
ดูงาน ๗๐ ๗๐ 
ประชุมหรือ
สัมมนา 

๗๕ ๗๕ 

ศึกษา ๘๐ ๘๐ 
โดยปกตแิลวผูที่จะไปราชการ ณ ตางประเทศ จะตองสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑที ่ทร.กําหนด ยกเวน

กรณีดังตอไปนี้ 
๑. ไปราชการตางประเทศตามคําเชิญของบริษัท หรือหนวยงานอื่น โดยที่ ทร.ไมตองออกคาใชจายใด ๆ 

ทั้งสิ้น 
๒. ไปราชการตางประเทศ ในลักษณะทีเ่ปนหนวยงานเฉพาะกิจที ่ ทร.กําหนดขึน้ เชน คณะกรรมการ

ตรวจการจาง ฯ คณะไปรวมพิธีปลอยเรือลงน้ํา เปนตน 
๓. เปนผูแทนของ ทร. ไปราชการตางประเทศ ตามคําเชิญของหนวยทางราชการ ในกรณีเรงดวน ไม

สามารถดําเนินการสอบไดทัน 
๔. ผูไปราชการตางประเทศมีช้ันยศนายพลเรือ 
๕. การไปราชการดังกลาว ระบุวาใชภาษาอื่นเปนหลัก นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 

การสงตัวเขารบัการอบรมภาษาอังกฤษและการทดสอบ  
การสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ ที ่ทร.กําหนดจะกระทาํที่ศูนยภาษา ยศ.ทร. ทั้งนี้หนวยตนสังกัด ที่เปน

เจาของทุนจะตองสงตัวขาราชการ เขารับการอบรมภาษาอังกฤษที ่ ศภษ.ยศ.ทร.โดยตรง การทดสอบ
ภาษาอังกฤษนี ้เปรียบเหมือนดานแรก ของการไปศึกษาตางประเทศ หากสอบไมผานก็จะไมสามารถ ดําเนินการ
ตามขั้นตอนตอไปได ดังนัน้ การฝกอบรมภาษาลวงหนา จึงเปนความจําเปนขั้นมลูฐาน เพื่อใหการศึกษา ณ 
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ตางประเทศ ไดผลสมตามความมุงหมาย ของทางราชการ จึงสมควรเขารับการอบรมภาษา ในโอกาสแรกที่
สามารถปฏิบัติได นอกจากผูที่จะไปศึกษา จะตองสอบภาษาอังกฤษ (PT) ใหผานเกณฑตามที่ ทร.กําหนด ที่ 
ศภษ.ยศ.ทร. แลว สําหรับผูที่จะไปศกึษา โดยทุน DCP จะตองสอบภาษาอังกฤษ แบบออสเตรเลีย (ADFELPS) 
โดย ศภษ.ยศ.ทร. ใหผานตามเกณฑทีห่ลักสูตรนั้น ๆ กําหนด และผูที่ไปศึกษาโดยทุน IMETP จะตองไปสอบ 
ECL ที่ จัสแม็กไทย (จม.) ใหผานตามเกณฑทีแ่ตละหลักสูตรกําหนด ตั้งแต ๑๐๕ วัน ถึง ๖๐ วัน กอน
กําหนดการรายงานตวัไปศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก ทร. จะตองยืนยนัทุน หรือยกเลิกทนุกอน ๖๐ วัน กอนกําหนดวนั
รายงานตัวไปศึกษา (อาจเปลี่ยนแปลงไดตามที่ จัสแม็กไทย กําหนด) 
การดําเนินการของตนสังกดั และผูไดรับทุน  

หนวยตนสังกดัจะตองมหีนงัสือ สงตัว ผูไดรับการคัดเลือก หรือหนังสือแสดงผลการสอบคัดเลือกไป
ศึกษา ให ศภษ.ยศ.ทร. เมื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไปศกึษา ผานการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑที่กําหนดแลว 
ใหผูที่สอบไดรับทุนดังกลาว มาติดตอที ่กศษ.กพ.ทร. เพื่อเจาหนาที่จะไดช้ีแจงวา จะตองทําอะไรบาง และสิ่งที่
ผูไดรับทุน จะตองดําเนินการดวยตนเอง คอื 

๑. ทําหนังสือสัญญาในการไปศึกษา ๓ ชุด โดยสงใหหนวยตนสังกัด ๑ ชุด กศษ.กพ.ทร. ๑ ชุด และผูรับ
ทุนเก็บไว ๑ ชุด (หนังสือสัญญานี้ รับไดทีห่นวยตนสังกดั หรือ กศษ.กพ.ทร.) 

๒. ไปตรวจสุขภาพที่ พร.  
๓. ติดตอทํา PASSPORT ที่ กตท.ขว.ทร. 
๔. ติดตอขอ SECURITY CLEARANCE ที่ กตท.ขว.ทร. 
๕. เมื่อได PASSPORT แลว ไปติดตอขอทาํ VISA ที่สถานทูต ฯ 
๖. ไปบริษัทการบินไทยเพื่อสํารองตั๋วเครื่องบิน และกําหนดเที่ยวบิน 
๗. รับเงินตามที่ กง.ทร.คํานวณคาใชจายไวแลว ที่ธนาคารทหารไทย  
๘. แจงวัน เวลา เดินทาง และเที่ยวบนิให กศษ.กพ.ทร.ทราบ 

หลักฐานสําคญัท่ีจะตองใชในการดําเนินการเพื่อไปตางประเทศ  
๑. ผลการตรวจสุขภาพจาก พร.(MEDICAL CLEARANCE, MEDICAL CERTIFICATE) 
๒. ใบรับรองความไววางใจ (รปภ.) และ SECURITY CLEARANCE จาก ขว.ทร. 
๓. บัญชีรายละเอียดคาใชจายจาก กง.ทร. 
๔. I - 20 หรือเอกสารแสดงการรับเขาศึกษา ณ สถาบันการศึกษา ณ ตางประเทศ 
๕. รูปถายขนาด ๒" x ๒.๕" ประมาณ ๑ โหล และ ๑" x ๑.๕" ประมาณ ๑ โหล (สําหรับผูไปสหรัฐฯ 

ใหเตรียมรูปถายขนาด ๑" x ๑.๕" ชนิดกระดาษมนั เพื่อทําวีซา จํานวน ๒ รูป ดวย) 
๖. สําเนาทะเบยีนบาน ๒ ชุด 
๗. สําเนาบัตรประจําตัว ๒ ชุด  
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๘. TRANSCRIPT ผลการศึกษาภายในประเทศ (รร.นร., รร.ตท.) เปนระบบหนวยกิต (สําหรับผูที่ไป
ศึกษาในระดับปริญญา) 

๙. สัญญาและสัญญาค้ําประกัน ในการไปตางประเทศ จาํนวนอยางละ ๓ ชุด 
๑๐. หนังสือรับรองสถานศึกษาจากสํานักงาน ก.พ. (กรณีศึกษาระดับปริญญา) 

การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานสําคญั 
๑. ผูไดรับการคัดเลือก ฯ มาติดตอดวยตนเอง ที่ กศษ.กพ.ทร. เพื่อรับทราบรายละเอยีดปลีกยอยตาง ๆ 

และลงประวัตสิวนตัวเพื่อให กพ.ทร.ดําเนินการทําหนังสือนําไปยัง ขว.ทร., พร. และ กง.ทร. ตอไป 
๒. การตรวจสุขภาพใหผูที่ไดรับการคัดเลือกไปศึกษาฯ ไปติดตอกับนายทหารธุรการที่ รพ.ทร.

กรุงเทพฯ พรอมแจงชื่อ ช่ือภาษาอังกฤษ วัน เดือน ป เกิด (ค.ศ.) และสถานที่เกิด (เฉพาะอาํเภอจังหวดั) 
เชนเดยีวกับทีแ่จงใหกับ กพ.ทร. การเตรียมการกอนไปตรวจสุขภาพ คือ หลังเที่ยงคืน (กอนวนัตรวจ) ตองไม
รับประทานอาหารกอนรับการตรวจ หากตรวจสุขภาพไมผานตองแจงให กพ.ทร. ทราบในโอกาสแรก 

๓. SECURITY CLEARANCE ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไปศกึษา ตองไปติดตอ ขว.ทร.ขอแบบฟอรม 
รปภ. ๑ และ รปภ. ๓ จํานวน ๒ ชุด สําหรับผูที่เคยทํา รปภ.๑ มาแลว ใหทํา รปภ.๓ เพียงอยางเดยีว สําหรับทุก
คร้ัง ที่เดินทางไปตางประเทศ การทํา รปภ. ดังกลาว จะตองใชรูปถาย ขนาด ๒" X ๒.๕" จํานวน ๒ รูป 

๔. ประวัติประจําตวั (BIOGRAPHICAL DATA) ผูที่ไดรับการคัดเลือกใหไปศกึษา ณ สหรัฐอเมริกา 
โดยทุน IMETP จะตองสงประวัติรายละเอียดให จัสแมก็ไทย จํานวน ๖ ชุด พรอมรูปถายขนาด ๒" X ๒.๕" 
จํานวน ๖ รูป ตามแบบฟอรมที่เรียกวา DD-FORM ซ่ึงแบบฟอรมดังกลาวนี้ขอไดจาก กศษ.กพ.ทร. และ จม.จะ
ใชประวัตนิี้ดําเนินการออก ITO (INVITATIONAL TRAVEL ORDER) ตอไป 

๕. การทํา PASSPORT/VISA ติดตอเจาหนาที่ กตท.ขว.ทร. เพื่อขอทราบคําชี้แจงในรายละเอียด 
สัญญาและสัญญาค้ําประกัน  

๑. ผูไปศึกษาตางประเทศทกุนาย จะตองทําสัญญากับทางราชการ ไมวาจะไปศึกษาโดยทุนสวนตวั หรือ
ทุนบริษัท หรือองคการอื่นใดก็ตาม หากไมทําสัญญาใหเรียบรอย จะไมสามารถขออนุมัติใหไปศึกษาได 

๒. ติดตอขอหนังสือสัญญา และสัญญาค้ําประกันไดที่ กศษ.กพ.ทร./หนวยตนสังกัด 
๓. การทําสัญญาและสัญญาค้ําประกันใหทํากับตนสังกดัแลวสงให กศษ.กพ.ทร. ๑ ชุด ตนสังกัด ๑ ชุด 

และเก็บไวัที่ผูทําสัญญา ๑ ชุด 
การไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุน IMETP  

๑. ผูที่ไดรับการคัดเลือกไปศึกษาเมื่อสอบ ECL (ENGLISH COMPREHENSION LEVEL) ที่ จม.ผาน
เกณฑตามที่ จม.กําหนดแลว จะตองไปรายงานตวัที่ จม.กอนกําหนดเดนิทางอยางนอย ๔ สัปดาห เพื่อทํา ITO 
โดยเตรียมหลักฐาน ตอไปนีไ้ปดวย 

๑.๑ ประวัติประจําตวั (BIOGRAPHICAL DATA) ๖ ชุด  
๑.๒ รูปถายขนาด ๒ นิ้ว ๖ รูป 
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๑.๓ SECURITY CLEARANCE 
๑.๔ MEDICAL CERTIFICATE 
๑.๕ ใบสํารองตั๋วเครื่องบิน  

๒. จม. จะนัดใหไปฟงบรรยายสรุป และรับ ITO ซ่ึงการฟงบรรยายสรุปนี้ จม.ถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะ
เปนการชี้แจงสิ่งที่ควรปฏิบัติ ในการไปศกึษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นหากผูที่จะไปศึกษาไมไปฟง ทาง 
จม.จะไมให ITO และจะเดนิทางไปศึกษาไมได 

๓. ผูไปศึกษานําหนังสือเดนิทาง (PASSPORT) และ ITO ไปทํา VISA ที่ สอท.สหรัฐ ฯ ประจํากรุงเทพ 
ฯ ตอไป  
การไปศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยทุน DCP  

๑. ผูที่ไดรับการคัดเลือกไปศึกษา เมื่อสอบภาษาอังกฤษ (ADFELPS-AUSTRALIAN DEFENCE 
FORCE ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY SCALE) ผานแลว จะตองไปรายงานตวัที่ สอท.อต.กรุงเทพ 
(ถนนสาธร) กอนกําหนดเปดการศึกษาอยางนอย ๖ สัปดาห พรอมเตรียมหลักฐานตอไปนี ้

๑.๑ รูปถายขนาดติดหนังสือเดินทาง จํานวน ๖ รูป 
๑.๒ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
๑.๓ SECURITY CLEARANCE  
๑.๔ แบบฟอรมการขอวีซา 
๑.๕ แบบฟอรมประวัติบุคคล (BIOGRAPHICAL DATA FORM)  
๑.๖ ผลการทดสอบ ADFELPS  

๒. ผูไปศึกษาจะตองนําผลการตรวจสุขภาพ (ตามแบบฟอรมที่กําหนด) และผลการเอกซเรยปอด 
(พรอมทั้งฟลม) ไปให สอท.อต.กรุงเทพ ฯ โดยเร็วที่สุด เพราะจะตองใชในการดําเนนิการขอวีซาเขาประเทศ ใน
กรณีที่ไปศกึษาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป จะตองไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ณ รพ. ที่ สน.ผชท.ทหาร อต./กรุงเทพ ฯ 
กําหนด (รพ.บํารุงราษฎร) 

๓. แบบฟอรมตาง ๆ และคําแนะนําเพิ่มเตมิขอไดที่ กศษ.กพ.ทร. 
การไปศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด โดยทนุ MAP  

ปฏิบัติทํานองเดียวกับการไปออสเตรเลีย โดยอนุโลม แตไมมีการสอบ ADFELPS และไมมีการตรวจ
สุขภาพเพิ่มเตมิ สําหรับผูไปศึกษาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป 
การไปศึกษาในระดับปริญญา ณ ตางประเทศ  

การไปศึกษาระดับปริญญานั้น จะตองศึกษาในสถานศึกษาที่สํานักงาน ก.พ.รับรอง และมีสาขาวิชาตรง
ตามที่จะไปศึกษา  เพื่อที่จะพิจารณาเลือกมหาวิทยาลัย  ที่ตองการจะเขาศึกษา จะตองมีจดหมายไปถึง 
มหาวิทยาลัยขอใหสงใบสมัคร และรายละเอียดมาให กรณีที่ไดรับทุน จะตองมีหนังสือรับรองการไดทุน เพื่อ
เปนหลักฐานในการสมัครดวย และการสงใบสมัครเขาศึกษา ตองแนบเอกสารตาง ๆ ไดแก ใบสมัคร 



 
๓๖ 

TRANSCRIPT หนังสือรับรองทุน ผลการสอบ TOEFL และ GMAT ฯลฯ (ผลการสอบ TOEFL และ GMAT 
ฯลฯ เปนไป ตามหลักเกณฑที่ แตละมหาวิทยาลัยกําหนด) การสมัครสอบกระทําไดที่ A.U.A. เกณฑคะแนน
สอบโดยทั่วไป เปน ดังนี้ 

ปริญญาตรี ตองการผล TOEFL (Test of English as Foreign Language) ๔๘๐-๕๐๐ คะแนน และอาจ
ตองการผล SAT (Scholastic Aptitude Test) และ AT (Achievement Test)  

ปริญญาโท ตองการผล TOEFL ๕๐๐-๕๕๐ คะแนน และมักตองการผล GRE (Graduate Record 
Examination) มากกวา ๑,๐๐๐ คะแนน และสถานศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ และการจัดการ มักตอง
สอบ GMAT (Graduate Management Admission Test) ไมต่ํากวา ๔๕๐ คะแนน ถาต่ํากวานีค้วรมีผลระดับ
ปริญญาตรีคอนขางสูง และ TOEFL สูงดวย 

ปริญญาเอก ตองการผล TOEFL ๕๕๐ - ๖๐๐ คะแนน และ GRE ๑,๐๐๐ คะแนนขึน้ไปบางครั้ง รับจาก
ผูที่จบปริญญาตรี 
การปฏิบตัิในระหวางเขาศึกษา  

๑. ผูไปเขารับการศึกษา ณ ตางประเทศ ตองรายงานตัวตอ ผชท.ทร. หรือ รรก.ผชท.ทร. ประจําประเทศ
นั้น ๆ 

๒. เมื่อรายงานตัวเขารับการศึกษาแลว จะตองเสนอแผนการศึกษาของแตละเทอม หรือภาคการศกึษา
ให ผชท.ทร.ประจําประเทศนั้นทราบ และหากมีการเปลีย่นแปลงในภายหลัง จะตองแจงให ผชท.ทร.ทราบดวย 

๓. ขาราชการที่ ทร.สงไปศึกษา ดูงาน และฝกงาน ประชุม และอื่น ๆ ขณะที่อยูในตางประเทศ ที่มี 
ผชท.ทร.ประจําประเทศ นั้น ๆ ซ่ึง ผชท.ทร. หรือ รรก.ผชท.ทร.ประจําประเทศ นั้น ๆ จะมีหนาที่เปนผูดูแล และ
ชวยเหลือขาราชการที่กําลังศึกษา ฝกงาน หรือดูกิจการทหาร ณ ประเทศ นั้น ๆ ถาเปนการศึกษา ในมหาวิทยาลัย 
ผชท.ทร.ประจํา หรือ รรก.ผชท.ทร.ประจําประเทศ นั้น ๆ จะเปนผูปกครองดวย โดยแจงใหมหาวิทยาลัยนั้น ๆ 
ทราบ 

๔. ผูเขาศึกษาเสนอรายงานการศึกษาทุก ๆ ภาคการศึกษาตอ ผชท.ทร. ซ่ึง ผชท.ทร. จะเสนอตอให 
กพ.ทร.ทราบ และ กพ.ทร. จะสําเนารายงานการศึกษาใหหนวยตนสังกัด หรือหนวยเจาของโครงการ ที่มีสวน
รับผิดชอบทราบ  

๕. ขาราชการที่ไปศึกษา ควรศึกษาและทําความเขาใจ ขอบังคับ กห.วาดวยการศกึษาในตางประเทศ 
พ.ศ.๒๕๒๗ และฉบับแกไขใหละเอยีด เชน เร่ือง การขอขยายระยะเวลาการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 
และการเปลี่ยนสถานศึกษา เปนตน 
การหยุดพักผอนในสหรัฐ ฯ หลังจากที่สําเร็จการศึกษา 

การหยดุพักผอนในสหรัฐ ฯ หลังจากที่สําเร็จการศึกษา ตามที่กําหนดไวใน ITO นั้น ทร.ไดเห็นชอบเมื่อ 
๑๔ ก.ค.๒๓ ทายบันทึก กพ.ทร.ที่ตอ กพ.ทร.รับที่ ๘๕๕๗/๒๓ ลง ๑๐ ก.ค.๒๓ โดยกําหนดไวดังนี ้



 
๓๗ 

๑. การหยุดพกัผอนในสหรฐัอเมริกา หลังจากจบการศึกษา ฝกงาน และดูงาน โดยทุน IMETP ตามที่
กําหนดไวใน ITO ถือวาไมใชเปนการไปราชการ ในกรณีที่ผูหยดุพักผอนประสบอุบัติเหตุ ปวย เจบ็ พิการ หรือ
เสียชีวิต จะเรยีกรองสิทธิจากทางราชการใด ๆ ไมได 

๒. การหยุดพกัผอนตามขอ ๑. ไมถือเปนวนัลา และไมตองเสนอขออนุญาตตอ ทร. แตใหแจงวนัทีห่ยุด
ให ทร.ทราบกอนออกเดินทางไปสหรัฐ ฯ ในกรณีที่ไมสามารถจะแจงใหทราบลวงหนา กอนออกเดินทางได ให
แจงผาน สน.ผชท.ทร.ไทย/วอชิงตัน  

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



 
๓๘ 

ผนวก จ. 
ขอมูลการศึกษาของ รร.นร.ตางประเทศ 

๑. รร.นร.อังกฤษ กําหนดเปดการศึกษาใน เม.ย. ใชระยะเวลาศกึษา ประมาณ ๔ ป ๗ เดือน เรียน
ภาษาอังกฤษ ๔ เดือน หลักสูตร นนร.อังกฤษ ๑ ป ๓ เดือน และหลักสูตรในระดับปริญญาตรีอีก ๓ ป ที่ 
ROYAL MILITARY COLLEGE OF SERVICE (รร.รวมเหลา) เมอืง SHRIVENHGAM ซ่ึงมีสาขาใหเลือก
ศึกษา คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เครื่องกล อากาศยาน โยธา และอื่น ๆ 

๒. รร.นร.ญ่ีปุน กําหนดเปดการศึกษาใน เม.ย. ใชระยะเวลาศึกษา ประมาณ ๖ ป ๘ เดือน คือ เรียน
ภาษาญี่ปุน ๑ ป หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ที่ รร.รวมเหลา ๔ ป โรงเรียนทําการนายทหารเรอื ๑ ป และฝก
ภาคทะเลอีก ๘ เดือน (รวมการศึกษาวิชาชีพทหารเรือเพิ่มเติม) ซ่ึงมีสาขาใหเลือก คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
(อิเล็กทรอนิกส) อากาศยาน คอมพิวเตอร เครื่องกลและโยธา รวมทั้งสาขาดาน การบริหารงาน และ
ความสัมพันธระหวางประเทศ 

๓. รร.นร.สเปน กําหนดเปดการศึกษาใน ก.ย. ใชระยะเวลาศึกษาประมาณ ๖ ป คือ เรียนภาษาสเปน ๑ 
ป เรียนใน รร.นร.อีก ๕ ป ตามหลักสูตร นนร.สเปน ซ่ึงแบงเปน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรพรรคนาวิน และ
หลักสูตรพรรคนาวิกโยธิน 

๔. รร.นร.เยอรมัน กําหนดเปดการศกึษาใน ม.ค. ใชระยะเวลาศึกษาประมาณ ๘ ป คือ เรียน
ภาษาเยอรมัน ๖ เดือน หลักสูตร นนร.เยอรมัน ๒ ป ๒ เดือนครึ่ง หลักสูตรเตรยีมมหาวิทยาลยั ๑ ป และ
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี - โท (DIPLOM INGINIER) ในมหาวิทยาลัยอีก ๔ ป ซ่ึงมีสาขาใหเลือกศึกษา คือ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟา อากาศยาน เครื่องกลเรือ การตอเรือ โยธา และอืน่ ๆ 

๔. รร.นร.สหรัฐ ฯ (ANNAPOLIS) และ รร.นร.ยามฝงสหรัฐ ฯ (COAST GUARD) กําหนดเปด
การศึกษา ใน มิ.ย. ใชระยะเวลาศึกษาในหลักสูตรระดบัปริญญาตรีประมาณ ๔ ป ซ่ึงมีสาขาใหเลือกศึกษา คือ 
สาขาวิศวกรรมอากาศยาน ไฟฟา เครื่องกลเรือ การตอเรือ สาขาฟสิกส เคมี คณิตศาสตร เศรษฐศาสตร และอื่น ๆ 

๖. รร.นร.สวีเดน กําหนดเปดการศึกษาใน ม.ค. ใชระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๗ ป ๖ เดือน คือ เรียน
ภาษาสวเีดน ๖ เดือน PREPARATORY COURSE ๕ เดือน หลักสูตร นนร.สวีเดน ๒ ป ศึกษาตอวิชาเทคนิค
เฉพาะดานของ ทร. เชน เรือดําน้ํา ส่ือสาร ๆ ระยะเวลา ๖ เดือน และหลักสูตร ระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 
๔ ป ซ่ึงมีสาขาใหเลือกศกึษาคือ สาขาโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอากาศยาน และ อ่ืน ๆ 

๗. รร.นร.ออสเตรเลีย กําหนดเปดการศึกษาใน ส.ค. ใชระยะเวลาในการศึกษาประมาณ ๔ ป ๖ เดือน 
คือ เรียนภาษาอังกฤษ ๖ เดือน หลักสูตร นนร. ระดบัปริญญาตรี ๔ ป ซ่ึงมีสาขาใหเลือก ศกึษาคือ สาขา
วิศวกรรมอากาศยาน โยธา ไฟฟา และเครื่องกล  
การสมัครเขาศึกษาใน รร.นร.แอนนาโปลิส และ รร.นร. COAST GUARDฅ  

๑. การศึกษาใน รร.นร.แอนนาโปลิส ในแตละชั้นจะมีนกัเรียนประมาณ ๑,๐๐๐ คน ในจํานวนนี้ จะเปน
นักเรียนตางชาติประมาณ ๒๐ ชาติ (จากจํานวนชาติตาง ๆ ที่สมัครเขาศึกษาประมาณกวา ๑๐๐ ชาติ แตไดรับ



 
๓๙ 

คัดเลือกใหเขาศึกษาเพยีง ๒๐ ชาติ โดย กห.อม.จะพิจารณาจากความรู ความสามารถในขอ ๒.๑ - ๒.๓ รวมกับ
เหตุผลในขอ ๒.๔) สําหรับนักเรียนในสวนของ ทร. ปจจุบันไดรับความชวยเหลือ ยกเวนคาหลักสูตร ซ่ึงมีอยู
เพียง ๖ ชาติเทานั้น 

๒. รร.นร.แอนนาโปลิส และ รร.นร. COAST GUARD เปนโรงเรียนที่ไมมกีารสอบคัดเลือกเขาศึกษา 
แตทางสถาบันจะคัดเลือกผูเขาศึกษา โดยการพจิารณาของคณะกรรมการ ที่ทางสถาบันแตงตั้งขึ้น โดยจะ
พิจารณาจากใบสมัคร ของผูที่ตองการเขารับการศึกษา ซ่ึงจะมีหลักฐานประกอบ และเหตุผล ที่จะใชรวมกับการ
พิจารณา ดังนี ้

๒.๑ การกรอกใบสมัคร ขอมูลประวัติเบีอ้งตน และพืน้ฐานการศกึษาในใบสมัคร รวมทั้งการ
แสดงออก ความตั้งใจในใบสมัคร 

๒.๒ ผลการทดสอบความเขาใจภาษาอังกฤษ TOEFL จากสถาบันมาตรฐานในประเทศตาง ๆ 
๒.๓ ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ [SCHOLASTIC APTITUDE TEST (SAT) ซ่ึงเปน

การทดสอบความถนัดทางวชิาการ ของผูที่จะเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ในประเทศสหรัฐ ฯ] 
๒.๔ เหตุผลการพิจารณาอื่น ๆ ของ กห.อม. และทางโรงเรียน 

๓. การสมัครเขาเรียนใน รร.นร.ทั้ง ๒ แหง นั้น ทางโรงเรียนจะสงใบสมัครให ทร. โดยผานทาง สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจํากรุงเทพ ฯ ในราวตนเดือนมกราคมของทุกป และทางสถานทูตจะสงใบ
สมัครดังกลาวใหแก ขว.ทร. หลังจากนั้น นนร. ที่ ทร.ไดอนุมัติใหไปศึกษาใน รร.นร. ทั้ง ๒ แหงนี้ จะไดรับ
คําแนะนําจาก ขว.ทร. และ กพ.ทร. กอน แลวจะตองกรอกใบสมัครดวนตนเอง และสงกลับไปใหทางสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐ ฯ ไมเกินตนเดือนเมษายน ประกอบกับจะตองแจงผลสอบ TOEFL และ SAT ไปใหทาง
สถานศึกษาเพือ่ประกอบการพิจารณาดาย 

๔. การตอบรบัเขาศึกษาใน รร.นร. ทั้ง ๒ แหง นัน้ จะมขีั้นตอนดําเนนิการ ดังนี ้
เมษายน คณะกรรมการ ฯ พจิารณาใบสมัครของผูสมัคร และคัดเลือก 
พฤษภาคม ประกาศผลการคัดเลือก และแจงผลมายังประเทศตาง ๆ 
มิถุนายน ผูไดรับการคัดเลือกเดินทางไปรายงานตวัเขาศกึษา 
กรกฎาคม เร่ิมจัดปฐมนิเทศนักเรียนใหม รวมทั้งทดสอบความพรอมทั่วไป 
สิงหาคม เร่ิมเปดภาคการศึกษา 

๕. การเขาศึกษา สําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษา จะตองเดินทางไปรายงานตัวเขาเรยีน ในตน
เดือนกรกฎาคม เพื่อทดสอบนักเรียน เกีย่วกับความพรอมดานตาง ๆ ในเบื้องตน และจะเปดเรียน ในเดือน
สิงหาคม เปนเทอมแรก  

๖. ระยะเวลาการศึกษาใน รร.นร. ทั้ง ๒ แหง รวม ๔ ป จะสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรี 
๗. การสมัครไปศึกษาใน รร.นร. ทั้ง ๒ แหง นั้น ไมสามารถคาดการณลวงหนา วาผูที่สมัครไปศึกษา 

จะไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาหรือไม (มีโอกาสประมาณ ๒๐ %) จึงตองมีการเตรียมการในดานการสมัคร เขา



 
๔๐ 

เรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐ ฯ ไวเปนสถานศึกษาสํารองควบคูกันไปดวย โดยจะตองเตรียมการยืน่ใบสมัคร แจง
ความจํานงขอเขาศึกษา ในมหาวิทยาลัยในสหรัฐ ฯ ประมาณ ม.ค. ทั้งนี้ เพื่อใหมสีถานศึกษารองรับ เมื่อทาง 
รร.นร. ทั้ง ๒ แหง ไดตอบปฏิเสธไมรับเขาศึกษา ซ่ึงหากจะรอผลจาก รร.นร.ทั้ง ๒ แหงแลว จะไมสามารถ
สมัครเลือกเขาเรียน ในมหาวิทยาลัยที่ตองการไดทัน เพราะเลยกําหนดการรับสมัคร ฯ แลว การคัดเลือกเขา
ศึกษาใน รร.นร. ทั้ง ๒ แหงที่ผานมา ทราบวา จะพิจารณาผลการสอบ TOEFL เปนอันดับแรก (สําหรับนักเรียน
ตางชาติ) ในการนี้ ทร.ไดพิจารณาโดยมุงเนนเลือก นนร.ที่มีระดับความรูภาษาอังกฤษสูง ใหสมัครไปศึกษาใน 
รร.นร.ทั้ง ๒ แหง นี้ เปนอนัดับแรกแลว 

๘. จากการพจิารณาของคณะกรรมการ ในการคัดเลือกผูเขาศึกษาตามขอ ๒.๔ นัน้ อาจมีการพจิารณา 
เขาไปถึงความสัมพันธระหวางประเทศ รวมทั้งสถานการณความชวยเหลือทางทหาร รวมทั้งขอเสนอแนะ จาก
หนวยกําลังของ ทร.อม.ในภาคพื้นแปซิฟค สําหรับความชวยเหลือดานคาหลักสูตรนั้น ปจจุบัน กห.อม.ยังให
ความชวยเหลือ และอาจยตุิการชวยเหลือดังกลาวได ถาสถานภาพทางเศรษฐกจิของไทยดีขึน้ จนถึงระดับ
มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก งป.ชวยเหลือของ กห.อม.คงเดิมแตมีประเทศขอความชวยเหลือมากขึ้น 

๙. สถานศึกษาเพื่อทดสอบความเขาใจภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน TOEFL ในกรุงเทพ ฯ  
- สถาบันเสริมหลักสูตรของ อ.สงวน ฯ ตั้งอยูที่เสาชิงชา เปนสถาบันที่มีมาตรฐานที่สุดในการ

สอบ TOEFL โดยคิดคาหลักสูตรประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท ตอคน ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน สามารถเขาเรียน
ได ตลอดไปจนกวาจะสอบผานเปนที่พอใจของผูเรียน 

- สถาบัน BB & C ตั้งอยูที่สยามสแควร เปนสถาบันที่ทําการสอน TOEFL เปน COURSE คิด
คาสอน COURSE ละ ประมาณ ๓,๐๐๐.-บาท ระยะเวลาประมาณ ๔ เดือน 

- และอื่น ๆ 
 

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


