การปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนามแบบออนไลน์
----------------------------------------เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนามของ นศท. ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่าน
ระบบออนไลน์ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งได้รับทราบเนื้อหาวิชาการฝึกภาคสนามอย่างครบถ้วน และ
สามารถผ่านการฝึกและเลื่อนชั้นปีของ นศท. ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงขอให้ นศท. และสถานศึกษาวิชา
ทหารปฏิบัติ ดังนี้.๑ กาหนดการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนามแบบออนไลน์
- เวลา ๐๗๓๐ – ๐๘๐๐ : เข้าสู่ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ของ นศท.
- เวลา ๐๘๐๐ – ๑๑๐๐ : การเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนาม ตามรายวิชาจากผู้สอนผ่านระบบ
ออนไลน์แบบเรียลไทม์ของ นศท.
- เวลา ๑๑๐๐ – ๑๒๐๐ : ทาแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ของ นศท.จานวน ๔๐ ข้อ
๒ การเข้าสู่ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน
นศท. ทุกนายต้อง Login เข้าสู่ระบบด้วย User name และ Password โดยทาง ศฝ.นศท.
มทบ.๑๒ จะเป็น ผู้กาหนดให้ ของแต่ละผลัดๆ ละไม่เกิน ๒๐๐ นาย ก่อนถึงวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามผลั ด
ล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อ ย ๒ วัน และ นศท. สามารถตรวจสอบ User name และ Password ของตนเองได้ ท าง
www.nstprachin.com
๓ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนาม ตามรายวิชาจากผู้สอนผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์
ดังนี้.๓.๑ นศท.ชั้นปีที่ ๓ (ชาย, หญิง)
๐๘๐๐ – ๐๘๑๐ : แจ้งกาหนดการ และรายละเอียดของกิจกรรม รวมทั้งแนะนา
ผู้สอนแบบออนไลน์
.
๐๘๑๐ - ๐๘๓๐ : วิชายุทธวิธี หมู่ ปล. ในการเข้าตี
๐๘๓๐ – ๐๘๕๐ : วิชายุทธวิธี หมู่ ปล. ในการตั้งรับและถอนตัว
๐๘๕๐ – ๐๙๑๐ : วิชาการดารงชีพในป่า
๐๙๑๐ – ๐๙๓๐ : วิชาการกาลังสารอง
๐๙๓๐ – ๐๙๕๐ : วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
๐๙๕๐ – ๑๐๑๐ : วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
๑๐๑๐ – ๑๐๓๐ : วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
๑๐๓๐ – ๑๐๕๐ : วิชามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด – ๑๙
๑๐๕๐ – ๑๑๐๐ : กล่าวปิดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนาม ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓

- ๒ -

๓.๒ นศท.ชั้นปีที่ ๒ (ชาย, หญิง)
๐๘๐๐ – ๐๘๑๐ : แจ้งกาหนดการ และรายละเอียดของกิจกรรม รวมทั้งแนะนา
ผู้สอนแบบออนไลน์
๐๘๑๐ – ๐๘๔๐ : วิชายุทธวิธี บุคคลทาการรบในเวลากลางวันและกลางคืน
๐๘๔๐ – ๐๙๑๐ : วิชายุทธวิธี รูปขบวนทาการรบของ หมู่ ปล.
๐๙๑๐ – ๐๙๓๕ : วิชาป้อมสนาม การพราง การตรวจการณ์ และการรายงาน
๐๙๓๕ – ๑๐๐๐ : วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
๑๐๐๐ – ๑๐๒๕ : วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
๑๐๒๕ – ๑๐๕๐ : วิชามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด ๑๙
๑๐๕๐ – ๑๑๐๐ : กล่าวปิดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนาม ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓
๔ การประเมินผล
๔.๑ นศท. ทุกนายที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนาม ในช่วงท้ายชั่วโมงตั้งแต่
เวลา ๑๑๐๐ – ๑๒๐๐ จะต้องทาแบบทดสอบประเมินผลความรู้ในระบบตามรายวิช า จานวน ๔๐ ข้อ (๔๐
คะแนน) โดยผู้ที่ผ่ านเกณฑ์การประเมิน ผล ๒๕ ข้อ (๒๕ คะแนน) ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้
ภาคสนาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และสามารถเลื่อนชั้นปีต่อไป
๔.๒ สาหรับ นศท. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ตามข้อ ๑.๔.๑ นั้น ส่วนการศึกษา ศฝ.นศท.
มทบ.๑๒ จะดาเนินการให้ นศท. ผู้นั้นจัดทาเรียงความเขียนด้วยลายมือของตนเอง ตามรายวิชาๆ ละ ๗ – ๑๐
หน้ากระดาษขนาด เอ ๔ ส่งให้กับ ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ โดย นศท. ชั้นปีที่ ๓ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มี.ค.๖๔ และ
นศท. ชั้นปีที่ ๒ ภายในวันพุธที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ จึงจะถือว่าผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนาม ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ และสามารถเลื่อนชั้นปีต่อไป
๕. นศท. ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจ กรรมการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ แต่ไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตามผลัดที่กาหนดให้ ตั้งแต่ ๒๒ ก.พ.๖๔ – ๑๖ มี.ค.๖๔ ได้จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็
ตาม และทางสถานศึกษาได้แจ้งความจาเป็นหรือปัญหาข้อขัดข้องของ นศท. ให้กับ ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ ทราบ
ส่วนการศึกษา ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ จะดาเนินการให้ นศท. ผู้นั้น จัดทาเรียงความโดยเขียนด้วยลายมือของตนเอง
ตามรายวิชาๆ ละ ๑๐ – ๑๕ หน้ ากระดาษขนาด เอ ๔ ส่งให้ กับ ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ โดย นศท. ชั้นปีที่ ๓
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ มี.ค.๖๔ และ นศท. ชั้นปีที่ ๒ ภายในวันพุธที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ จึงจะถือว่าผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาคสนาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และสามารถเลื่อนชั้นปีต่อไป
๖. ผู้ที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ สามารถพิมพ์เอกสาร
“ใบประกาศ” (Certificate) จากระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อ นาไปประกอบหลักฐานการรับรายงานตัว
เลื่อนชั้นปี ในปีการศึกษาหน้า
๗ นศท. ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการฝึกภาคสนาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามผลัดที่ได้กาหนดให้ ตั้งแต่ ๒๒ ก.พ.๖๔ – ๑๖ มี.ค.๖๔ ได้จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
และทางสถานศึกษาไม่ได้แจ้งความจาเป็นหรือปัญหาข้อขัดข้องของ นศท. ให้กับ ศฝ.นศท.มทบ.๑๒ ทราบ จะถือ
ว่า นศท. ผู้นั้น ไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เ รื่องการฝึกภาคสนาม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ “ตกซ้า
ชั้น”

