คู่มือการศึกษา
โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก
พ.ศ.๒๕๕๗

คานา
การศึกษานับว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพ และถือว่าเป็น
ความเร่งด่วนของกองทัพ ที่จะต้องให้การศึกษาแก่กาลังพลเพื่อตอบสนองต่อประเทศชาติ ที่ต้องการกองทัพที่
เข้มแข็งควบคู่กับความทันสมัย การจัดระบบการศึกษานั้น จะทาให้กาลังพลของกองทัพมีความรู้ ความสามารถ
นอกจากความรู้ในหลักสูตรการศึกษาที่เปิดให้มีการเรียนการสอนให้กับกาลังพลของกองทัพแล้ว ก็ยังมีส่วนอื่น
ที่มีความสาคัญยิ่ง ที่ไม่น้อยไปกว่าความรู้และจะต้องมีการพัฒนาควบคู่ กันไปกับการให้ การศึกษา นั่นคือ
ความมีวินัยที่จะเป็นเครื่องมือทีช่ ่วยในการควบคุมความประพฤติ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้บังเกิดแก่กาลังพลทุกคน ที่เข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบกแห่งนี้ อันจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความมีคุณสมบัติที่พรั่งพร้อม และครบถ้วนในการ
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแก่กองทัพต่อไป
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก จัดทาคู่มือการศึกษาในครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย
เพื่อให้น ายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรียน ได้ทราบประวัติความเป็นมาของเหล่ าทหารสารบรรณ
ภารกิจการจัดของส่วนราชการต่าง ๆ สายการบังคับบัญชาของกรมสารบรรณทหารบก และเพื่อให้นายทหาร
นักเรีย นและนายสิบนั กเรีย น ได้ใช้เป็นคู่มือแนะนาในการประพฤติปฏิบัติ ตน ระหว่างเข้ารับการศึกษา
อยู่ที่โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการศึกษาเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อกาลังพลและผู้เข้ารับการศึกษา อันจะนาไปใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติตนต่อไป
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
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๓ อาจารย์ที่ปรึกษา
๔ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของตัวแทน นทน. และ นสน.
๕ การจัดการฝึกศึกษา ของหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีเปิดการศึกษา
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ดาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่รัฐบาลได้กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
สอดคล้องกับนโยบายการฝึกศึกษาของกองทัพบก และนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ตลอดทั้งเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของ กรมสารบรรณทหารบก ดังนั้น โรงเรียนทหารสารบรรณ ฯ จึงได้กาหนด ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ อัตลักษณ์ ไว้ดังนี้.-

ปรัชญา
“เพียบพร้อมด้วยปัญญา ศรัทธาคุณธรรม เป็นผู้นาการพัฒนา”

วิสัยทัศน์
“ เป็นสถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสายงานสารบรรณ และงานด้านสิทธิ
ก าลั ง พล ก้ าวทั น เทคโนโลยี มุ่ ง ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ผู้ มี วิ นั ย และมี ค วามรู้ คู่ คุ ณธรรม ใช้ ค วามรู้
ความสามารถตอบสนองภารกิ จ ของกองทั พได้ อ ย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ และมี ค วามพร้ อ มเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ”

อัตลักษณ์
“เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการสายงานสารบรรณของกองทัพบก”

พันธกิจ
๑. ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพิ่มพูน
ความรู้เฉพาะหน้าที่ ตามที่ ทบ. และหน่วยเหนือกาหนด
๒. พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นามาประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๓. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต
๔. ให้ผู้เรียนเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข
๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีความเป็นผู้นา และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

วัตถุประสงค์
๑. ให้ความรู้ทางวิชาการสายงานสารบรรณและงานด้านสิทธิกาลังพล เพื่อให้สามารถ
นาไปปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่ อ สามารถน าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหาร รวมทั้งเป็นข้าราชการที่ดี
๔. เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ไปปรับปรุง พัฒนาตนเองและหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับยุคสมัย และความทันสมัย

--๑๑- -

( สำเนำ )

ระเบียบโรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
ว่ำด้วย กำรฝึกศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ระบบการฝึ ก ศึ ก ษา ใน โรงเรี ย นทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก เป็ น ไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และบรรลุ วัตถุประสงค์ จึงได้กาหนด
ระเบียบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ .ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ว่าด้วย การฝึกศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อความในคาสั่ง หรือระเบียบอื่นใดที่กาหนดไว้แล้วซึ่งผิดหรือขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบฯ นี้ จะประกอบด้วย ๖ หมวดงาน รายละเอียดดังนี้.๔.๑ หมวดที่ ๑ กล่าวทั่วไป เกี่ยวกับ เครื่องหมายของกรมสารบรรณทหารบก
เหล่าทหารสารบรรณ ประวัติความเป็นมาของเหล่าทหารสารบรรณ และความเป็นมาของโรงเรียนทหาร
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ประกอบด้วยผังการจัด และสายการบังคับบัญชาภายในโรงเรียนทหาร
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๔.๒ หมวดที่ ๒ การปกครองนักเรียน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชาของ
นายทหารปกครอง ผู้ช่วยนายทหารปกครอง ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ดูแลนายทหารนักเรียน และนายสิบ
นักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๔.๓ หมวดที่ ๓ อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าด้วย บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในหลั กสู ตร ที่เปิดให้มีการเรียนการสอน ในโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก
๔.๔ หมวดที่ ๔ หน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนนายทหารนักเรียน และ
นายสิบนักเรียน ว่าด้วย ความรับผิดชอบในสายงานการปกครอง และสายงานการบริหาร ของตัวแทน
นักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
๔.๕ หมวดที่ ๕ การจัดการฝึกศึกษา ของหลักสูตรต่างๆ ที่มีเปิดการศึกษา ใน
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๔.๖ หมวดที่ ๖ ระบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก

-๒ข้อ ๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ประกอบในระเบียบนี้มีดังต่อไปนี้.๕.๑ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก หมายถึง
ผู้ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา และรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานอ านวยการจั ด
การฝึกศึกษาทั้งปวง ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กรมสารบรรณทหารบก และหน่วยเหนือ
๕.๒ ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
หมายถึง ผู้ ที่ มีอานาจหน้ าที่ รั บ ผิ ดชอบปกครองบังคั บบัญ ชา และรับผิ ดชอบอานวยการบริห ารงาน
การจัดการเรียนการสอนทั้งปวง รวมทั้งพัฒนาเอกสารตาราเรียน พัฒนาบุคลากร ครู อาจารย์ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๕.๓ ผู้ อานวยการหลั กสู ตรการศึกษา หมายถึง ผู้ ควบคุม กากับดูแลและให้
ข้ อ เสนอแนะ แก่ ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน และอานวยการประสานงาน การแก้ไขปัญหา
ในขั้นต้น เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕.๔ อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง ผู้ให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ และให้ความ
ช่วยเหลือแก่นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ทางด้านการศึกษา หรือการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม
๕.๕ นายทหารปกครอง หมายถึง นายทหารสัญ ญาบัต รที่รับ ราชการอยู่
ใน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่รับผิดชอบควบคุม
กากับ ดูแ ลในด้า นความประพฤติ เสริม สร้า งปลูก ฝัง คุณ ธรรม และจริย ธรรม ปกครองบัง คับ
บัญ ชา แก่ นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ทั้งในที่ตั้งปกติ และการศึกษาดูงานนอกที่ตั้งต่างหน่วย
ให้เป็นไปตาม กฎ ข้อบังคับ และระเบียบทีท่ างราชการกาหนด
/ ๕.๕ ผูช้ ่วยนายทหาร... ๕.๖ ผู้ช่วยนายทหารปกครอง หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการอยู่ใน
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วย นายทหารปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายทหารปกครอง
๕.๗ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ รับผิดชอบ ทาหน้าที่
สอนวิชาต่างๆ ตลอดจนกากับดูแลกิจกรรมที่ให้มีขึ้นระหว่างการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร โดยจะต้อง
จัดทาแผนบทเรียนในเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบสอน ในทุกหลักสูตรอย่างละเอียด พร้อมให้ผู้อื่นสามารถนา
แผนบทเรีย นที่ทาไว้นั้ นไปดาเนิน การสอนแทนได้อย่างทันที และเนื้อหาวิชาต่อเนื่องกัน รวมทั้งพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ระบบการเรี ย นการสอน ปรั บ ปรุ ง เอกสารต าราประกอบการสอนให้ ทั น สมั ย กั บ สภาวะที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนทั้ง ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่ง ของทางราชการที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
๕.๘ นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร หรือ
นายทหารประทวน ที่ได้รับอนุมัติ ให้เข้ารับการศึกษาใน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ตามคาสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๕.๙ หัวหน้านักเรียน หมายถึง นายทหารนักเรียน หรือ นายสิบนักเรียน ที่
ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งจากนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ในหลักสูตรนั้น ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ปกครองบังคับบัญชา กากับดูแลและประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ
ในหลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก

-๓๕.๑๐ รองหัวหน้านักเรียน หมายถึง นายทหารนักเรียน หรือ นายสิบนักเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือก แต่งตั้งจากนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ในหลักสูตรนั้น ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเหลือในการปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ในหลักสูตร และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้านักเรียนให้ปฏิบัติ
๕.๑๑ ผู้ช่วยหัวหน้านักเรียน หมายถึง นายทหารนักเรียน หรือ นายสิบนักเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งจากนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ในหลักสูตรนั้นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเหลือในการปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจ กรรมอื่น ๆ ในหลั กสู ตร และรับผิ ดชอบงานที่ไ ด้รับมอบหมายจากหั ว หน้ านักเรียน และ
รองหัวหน้านักเรียน
๕.๑๒ ประธานนักเรียน หมายถึง นายทหารนักเรียน หรือนายสิ บนักเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งจากนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ในหลั กสูตรนั้น ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่
บริ ห ารงานในการดาเนิ น งานทางด้ านกิจกรรม และนันทนาการต่างๆ ภายในหลั กสู ตรที่มิได้เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
๕.๑๓ คลังข้อสอบ หมายถึง สถานที่รวบรวมเก็บปัญหาสอบของทุกวิชาที่จัด
ให้มีการศึกษาในทุกหลักสูตรของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัด
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษา และอานวยการ
บริหารคลังข้อสอบ ให้มีประสิทธิภาพโดยมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มแข็งและรัดกุม มิให้ความลับเกี่ยวกับ
ข้อสอบรั่วไหลโดยเด็ดขาด
ข้อ ๖ ให้ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เป็น ผู้อานวยการหลักสูตรการศึกษา อีกตาแหน่งหนึ่ง
ข้อ ๗ ให้ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เป็นผู้รับผิดชอบจัดตั้งคลังข้อสอบของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก โดยสามารถออกคาสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คลังข้อสอบได้ตามความเหมาะสม โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่สามารถรักษาความลับ
ของราชการได้อย่างดี และทางานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ หากมีการรั่วไหลถือว่า
เป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ สาหรับเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องจัดเตรียมเรียงปัญหาสอบ
เป็นรายหมวดวิชาให้เรียบร้อย โดยมีหลักฐานควบคุมอย่างรัดกุม และหากมีการเบิกยืมปัญหาสอบต้องทา
หลักฐานไว้ในการรับ และส่งคืนทุกครั้ง
ข้อ ๘ อาจารย์ท่านใดต้องการขอดูปัญหาสอบในคลังข้อสอบให้ขอดูได้ในสาขาวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น และจะต้องทารายงานถึงผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก และให้ผู้อานวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๙ สาหรับวิชาอื่น ๆ ที่เชิญอาจารย์หรือวิทยากรภายนอกมาบรรยาย และมีการ
วัดผลประเมินผล เมื่อดาเนินการวัดผลประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการคุมห้องสอบ ส่งปัญหา
สอบทั้งหมดในวิชานั้น ๆ คืนให้กับเจ้าหน้าที่คลังข้อสอบทุกครั้ง
ข้อ ๑๐ เจ้ า หน้ า ที่ ค ลั ง ข้ อ สอบต้ อ งรายงานสถานภาพของปั ญ หาสอบที่ มี อ ยู่ ใ นคลั ง
ข้อสอบทุกรอบเดือน ให้กับ ผู้อานวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
จนถึง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

-๔ข้อ ๑๑ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบรั ก ษาระเบี ย บ และค าสั่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
“ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การฝึกศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖” ใน
ข้อ ๔ มีสิทธิวินิจฉัยตีความออกคาสั่งแต่งตั้งให้กาลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
โดยยึดถือ ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของทางราชการ เป็นหลักสาคัญในการปฏิบัติ
ข้อ ๑๒ หากระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ ง ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน ข้ อ ๔ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ข
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบ หรือคาสั่งของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก โดย
เป็นนโยบายของผู้บังคั บบัญชาชั้นสูง ข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่ง ของหน่วยเหนือแล้ว ก็ให้ผู้รับผิดชอบ
รักษา ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่ง ฉบับนั้น ๆ รายงานตามลาดับชั้น จนถึง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตีความแก้ไขให้ ส อดคล้ องกั บ
นโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่ง ของหน่วยเหนือต่อไป
ข้อ ๑๓ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและปฏิบัติตาม
ระเบียบ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การฝึกศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะนายทหารนั กเรียน และนายสิบนักเรียนได้ รับทราบ ในโอกาสแรกที่เข้ารับ
การศึกษาในทุกหลักสูตร ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ถูกต้องเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ ๑๔ ให้แผนกสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
จัดทา “ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การฝึกศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖”
เป็นรูปเล่ม เพื่อแจกจ่าย นขต.รร.สบ.สบ.ทบ. และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทาคาแนะนาเป็นเอกสารจ่าย
ยืมให้กับผู้เข้ารับการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
ข้อ ๑๕ ให้แผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้
รักษาการตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)

๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

พันเอก ฉัตรกุล บัวรา
( ฉัตรกุล บัวรา )
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทาการแทน
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
แผนกเตรียมการ

-๕( สำเนำ )

ระเบียบโรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
ว่ำด้วยกำรฝึกศึกษำ
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่า
ด้วย การฝึกศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ว่าด้วยการฝึกศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบี ย บโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้ว ยการฝึ ก
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ ระเบี ย บโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้ว ยการฝึ ก
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๓ ความในข้อ ๕ ถึง ข้อ ๑๕ และ หมวดที่ ๓ ข้อ ๑.๙ แห่งระเบียบโรงเรียน
ทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการฝึกศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ นิยามศัพท์
๕.๑ “ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก”
หมายถึง ผู้ที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา และการบริหารงานอานวยการจัดการฝึกศึกษา
ทั้งปวงในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ให้เป็นไปตามวัตถุป ระสงค์ของกรมสารบรรณ
ทหารบก และหน่วยเหนือ
๕.๒ “ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก” หมายถึง ผู้ที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา และ อานวยการ ประสานงาน
ควบคุม และกากับ ดูแลการจั ดการเรี ย นการสอนทั้งปวง การจัดตั้ง และบริห ารคลังข้อสอบ การพัฒ นา
เอกสารตาราเรียน และบุคลากรครูอาจารย์ การจัดนิเทศภายใน และการจัดนิเทศภายนอกให้กับอาจารย์
และมีการวัดผลประเมินอาจารย์ ผู้สอนอย่างจริงจัง เพื่อไปสู่ความมีมาตรฐานที่สูงขึ้นของอาจารย์ผู้สอนใน
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก

-๖๕.๓ “ผู้อานวยการหลักสูตร” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ทาหน้าทีร่ ับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาและอานวยการประสานงาน ควบคุม และกากับดูแล
รวมทั้งการแก้ไขปัญ หาขั้นต้น เพื่อให้การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๕.๔ “อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา” หมายถึ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ไ ด้ รั บ
การแต่งตั้งให้ทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม กากับดูแลให้คาแนะนาปรึก ษาหารือ
และให้ความช่วยเหลือแก่นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ทางด้านการศึกษา หรือการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม
๕.๕ “อาจารย์ผู้สอน” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่สอน
วิชาต่าง ๆ วางแผนจัดการเรียนการสอน และจัดทาปัญหาสอบเพื่อใช้วัดประเมินผลการศึกษา ตลอดจน
กากับดูแลกิจกรรมในวิชาที่สอน
๕.๖ “นายทหารปกครอง” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ทาหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกากับดูแลในด้านความประพฤติ เสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม และ
จริยธรรม ปกครองบังคับบัญชาแก่น ายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ทั้งในที่ตั้งปกติและการศึกษา
ดูงานนอกที่ตั้งต่างหน่วยให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่ทางราชการกาหนด
๕.๗ “ผู้ ช่ว ยนายทหารปกครอง” หมายถึ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยนายทหารปกครองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
นายทหารปกครอง
๕.๘ “นายทหารนักเรียนหรือนายสิบนักเรียน” หมายถึง นายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก ตามคาสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๕.๙ “หัวหน้านักเรียน” หมายถึง นายทหารนักเรียนหรือนายสิบนักเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งจากนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ ให้ปฏิบัติห น้าที่
ปกครอง บังคับบัญชา กากับดูแล และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ
ในหลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๕.๑๐ “รองหัวหน้านักเรียน” หมายถึง นายทหารนักเรียนหรือนายสิบ
นักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งจากนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ในหลักสูตร และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหั วหน้านักเรียน
ให้ปฏิบัติ
๕.๑๑ “ผู้ช่วยหัวหน้านักเรียน” หมายถึง นายทหารนักเรียนหรือนายสิบ
นักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งจากนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการปกครองบังคับบัญชา กากั บดูแล และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ในหลักสูตร และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้านักเรียน
และรองหัวหน้านักเรียน

-๗๕.๑๒ “ประธานนักเรียน” หมายถึง นายทหารนักเรียนหรือนายสิบ
นักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งจากนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ในหลักสูตรนั้น ๆ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่บริหารงานในการดาเนินงานทางด้านกิจกรรม และนันทนาการต่าง ๆ ภายในหลักสูตรที่มิได้เกี่ยวกับ
การเรียนการสอน
๕.๑๓ “คลังข้อสอบ” หมายถึง สถานที่รวบรวมเก็บปัญหาสอบของ
ทุกวิชาที่จัดให้มีการศึกษาในทุกหลักสูตรของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๕.๑๔ “เจ้าหน้าที่คลังข้อสอบ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
รับผิดชอบในการเก็บรักษาปัญหาสอบโดย กาหนดมาตรการควบคุมอย่างเหมาะสมและรัดกุมเพื่อมิให้ปัญหา
สอบเกิดการ รั่วไหล และให้การสนับสนุนปัญหาสอบแก่ครู/อาจารย์ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการ
กองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ข้อ ๖ การดาเนินงานของแต่ละหลักสูตร ให้แต่งตั้งผู้อานวยการหลักสูตร ๑ นาย
อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ นายทหารปกครอง ๑ นาย ผู้ช่วยนายทหารปกครอง และเจ้าหน้าที่ธุรการตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ข้อ ๗ การกาหนดแนวทางในการปกครองบังคับบัญชา แผนการจัดระบบ
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และกิจกรรมของแต่ละหลักสูตรการศึกษา ให้ผู้อานวยการหลักสูตร
พิจารณาตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความมีมาตรฐานทางการศึกษาเป็นหลัก รวมทั้งจัดการนิเทศให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรายละเอียดการปฏิบัติต่าง ๆ อย่างชัดเจน
ข้อ ๘ การดาเนินงานคลังข้อสอบ
๘.๑ ให้ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คลังข้อสอบตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่ สามารถรักษาความลับของ
ราชการได้อย่างดี และทางานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้
๘.๒ การขอดูปัญหาสอบในคลังข้อสอบให้ขอดูได้ในสาขาวิชาที่ตนเอง
รั บ ผิ ด ชอบเท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุล ยพิ นิ จ ของผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษา โรงเรี ยนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก
๘.๓ ให้เจ้าหน้าที่คลังข้อสอบ รายงานสถานภาพของปัญหาสอบที่มี
อยู่ ในคลั งข้ อสอบให้ ผู้ บั ญชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก (ผ่ านผู้ อ านวยการ
กองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก) ทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือน
๘.๔ สาหรับวิชาอื่น ๆ ที่เชิญอาจารย์หรือวิทยากรภายนอกมาบรรยาย
และมีการวัดผลประเมินผล เมื่อดาเนินการวัดผลประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการคุมห้องสอบ
ส่งปัญหาสอบทั้งหมดในวิชานั้น ๆ คืนให้กับเจ้าหน้าที่คลังข้อสอบทุกครั้ง

-๘๘.๕ ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาจัดทาปัญหาสอบใหม่ในการสอนแต่ละ
หลักสูตรตามจานวนที่คาดว่าจะใช้ทาการทดสอบในรายวิชาแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒ เท่า และให้อาจารย์
หัวหน้าวิชาทาการคัดเลือกกึ่งหนึ่ง และนาส่งเข้าคลังข้อสอบเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ ๙ ให้หัวหน้าแผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้”
ประกาศ ณ วันที่

๒๖

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) พันเอก สกล โชติปัทมนนท์
(สกล โชติปัทมนนท์)
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทาการแทน
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
แผนกเตรียมการ

-๙-

หมวดที่ ๑
กล่ำวทั่วไป
ว่ำด้วย เครื่องหมำยเหล่ำทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
ประวัติควำมเป็นมำของ โรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
ผังกำรจัด และสำยกำรบังคับบัญชำ

เครื่องหมำยเหล่ำทหำรสำรบรรณ
เครื่องหมายเหล่าทหารสารบรรณนั้น ทาเป็นรูปกระบี่ กับปากไก่ไขว้กัน และมีหนังสือ
ทับอยู่กลางเครื่องหมาย
ปำกไก่ มีความหมายถึง สิ่งที่ใช้ขีดเขียน อันเป็นต้นตระกูลของเครื่องเขียน
กระบี่ มีความหมายถึง การปกครองบังคับบัญชา คือ การรู้จักเป็นผู้บังคับบัญชา และ
รู้จักเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชา และอยู่ใต้แบบธรรมเนียมของทหาร
หนังสือ มีความหมายถึง หนังสือที่ใช้เป็นหลักฐานต่าง ๆ และรวมถึงแฟ้มและหนังสือ
แบบธรรมเนียม ด้วย

ตรำสัญลักษณ์ โรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ใช้ตราสัญลักษณ์ เดียวกันกับ
กรมสารบรรณทหารบก โดยมีข้อ ความ “ โรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก ” อยู่ใต้วงกลมตรา
สัญลักษณ์ กรมสารบรรณทหารบก ซึ่งเป็นรูปวงกลมสองวง ระหว่างวงกลมทั้งสอง ส่วนบนมีคาว่า “ กรมสารบรรณ
ทหารบก ” ส่วนล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า THE ADJUTANT GENERAL DEPARTMENT ภายในวงกลมวงในมี
รูปวินายกเทพ หัตถ์ซ้ายถือเหล็กจานทับบนใบลาน หัตถ์ขวาถือพระขรรค์แสดงว่าเป็นนักรบ ประทับอยู่บนแท่น หมายถึง
คณบดีผู้เป็นใหญ่ในคณะเลขานุการ ทั้งสองข้าง วินายกเทพเป็นรูปปากไก่กระบี่ไขว้กับ หนังสือ ซึ่งเป็นเครื่องหมายเหล่า
ทหารสารบรรณ ประกอบด้วยลายกนก ( ไม่จากัดสีและขนาด )

ประวัติ โรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
ที่ตั้งหน่วย

เลขที่ ๔๑ ถนนเทอดดาริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กำรจัดตั้งหน่วย จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๙๘ ตามคาสั่งกองทัพบก ที่ ๒๕๔/๑๙๗๗๔

- ๑๐ โรงเรียนทหารสารบรรณ กาเนิดโดยความดาริ ของ พลตรี ฉลอง อุชุโกมล เจ้ากรมสารบรรณ
ทหารบก ท่านแรก ที่เห็นสมควรเปิ ดให้การศึกษาวิทยาการของทหารสารบรรณ เพื่อให้เป็ นแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดการด้านธุรการ ตลอดจนระเบียบแบบธรรมเนียม ทาเนียบและประวัติ
รับราชการ จึงได้ขอห้องทางานแผนกโยธา และห้องเก็บพัสดุก่อสร้างของ กรมยุทธโยธาทหารบก ชั้นล่าง
อาคารด้านทิศใต้ ในศาลาว่าการกลาโหม ดัดแปลงเป็นห้องเรียน ๑ ห้อง ส่วนที่ทางานของกองบัญชาการ
โรงเรียนสารบรรณทหารบก ( กอง รร.สบ.ทบ. ) คงใช้สถานที่ร่วมกับ กรมสารบรรณทหารบก ก่อน
จากนั้นจึงได้รายงานตั้งอัตรากองโรงเรียนสารบรรณทหารบก ใน ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘
๗ กรกฎาคม ๒๔๙๘ คาสั่งกองทัพบกที่ ๑๗๖/๑๓๙๑๐ ให้ พันเอก อานวย เกษไสว
ซึ่งสาเร็จการศึกษาจากโรงเรี ยนสารบรรณกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เป็นผู้อานวยการโรงเรียนสารบรรณทหารบก และได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดตั้งโรงเรียน เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๘ จานวนเงิน
๗๐,๐๐๐ บาท
สิงหาคม ๒๔๙๘ รายงานเสนอระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย โครงการศึกษา โรงเรียนสารบรรณทหารบก กาหนดให้มีหลักสูตรชั้นนายสิบ หลักสูตรนายทหารชั้นต้น หลักสูตรชั้นนายร้อย และหลักสูตร
ชั้น นายพัน ด้ ว ยสถานที่ ห้ องเรี ย นจ ากั ด เปิ ด การศึ ก ษาได้ ค ราวละเพี ย งหลั ก สู ต รเดี ย ว หลั ก สู ต ร
ชั้นนายทหารชั้นต้น จึงเป็นหลักสูตรแรกที่เปิดการศึกษา ตามคาสั่ง ทบ. ที่ ๒๕๔/๑๙๗๗๔ ลง ๑๙ ก.ย. ๙๘
โดยมีวัตถุประสงค์ให้กาลังพลของทุกหน่วยที่มีชั้นยศ จ่าสิบเอก เหล่าสารบรรณ โดยการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษา จานวน ๕๑ นาย มีระยะเวลาศึกษา ๖ เดือน เริ่ม ๓ ตุลาคม ๒๔๙๘ ถึง ๓ เมษายน ๒๔๙๙
เมื่อสาเร็จ การศึ กษานายทหารดังกล่าวได้รับประกาศนียบัตร และได้รับการประดับยศร้อยตรีในคราว
เดียวกันทุกนาย
๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ ได้เปิดการศึกษาหลักสูตรอบรมฟื้นฟูความรู้สาหรับนายทหารสารบรรณ
ชั้นนายพัน มีนายทหารนักเรียน ๔๑ นาย รวมกับนายทหารสารบรรณที่สาเร็จการศึกษาจากนั กเรียน
นายร้อยสารอง จานวน ๔ นาย
ต่ อ มาส่ ว นกองบั ญ ชาการโรงเรี ย นสารบรรณทหารบก ( กอง รร.สบ.ทบ. ) ได้ ย้ า ย
ที่ ตั้ ง แยกจากกรมไปอยู่ ห้ อ งชั้ น ล่ า งอาคารในศาลาว่ า การกลาโหม ด้ า นเดี ย วกั บ ห้ อ งเรี ย น และ
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑ ได้ขยายอัตรา เป็น โรงเรียนสารบรรณทหารบก ( รร.สบ.ทบ. ) โดยมี
พันเอก อานวย เกษไสว เป็นรองผู้บัญชาการโรงเรียนสารบรรณทหารบก และเจ้ากรมสารบรรณทหารบก
เป็นผู้บัญชาการโรงเรียน
เมื่อเจ้าหน้าที่เหล่าสารบรรณ ซึ่งกาเนิดจากผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการแต่ เดิม รวมทั้งผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญ ญาตรีขึ้นไป นักศึกษาวิชาทหาร ผู้สาเร็จอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นสูง
และนักเรียน นายร้อยสารอง มีจานวนเพิ่มขึ้น โรงเรียนต้องเปิดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
เจ้าหน้าที่กาลังพล เหล่าสารบรรณให้มีความรู้งานธุรการกาลังพล งานสารบรรณ และระเบียบแบบธรรมเนียม
ให้สอดคล้องตามนโยบายผู้บังคับบั ญชา สถานที่เรียนจึงไม่เพียงพอ จาเป็นต้องใช้สถานที่อาคารของ
ส่วนราชการอื่น เพื่อให้เพียงพอในการเปิดหลักสูตร เช่น กรมแผนที่ทหาร โรงเรียนแผนที่ทหาร อาคาร
สานักงานในส่วนกรมกาลังสารอง โรงเรียนยานเกราะ คลังของกรมการรักษาดินแดน โรงเรียนสงครามจิตวิทยา กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นต้น
๒๗ กันยายน ๒๕๒๕ โรงเรียนจึงได้ย้ายที่ตั้งเข้าแทนที่โรงเรียนทหารพลาธิการ ซึ่งเป็น
อาคารไม้ ในบริเวณกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยได้รับมอบอาคารกองพันนักเรียนให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน
สารบรรณทหารบก ณ ที่ ตั้ง นี้ ได้ เ ปิ ดการศึก ษาในรอบปีห ลายหลั ก สู ตร บางคราวที่ จาเป็น ต้องเปิ ด

- ๑๑ การศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามความเร่ งด่ ว น และเป็นนโยบายผู้ บังคับบัญชา จึงต้องใช้ห้องเรียนโรงเรียน
ส่งกาลังบารุงบ้าง
ในปี ๒๕๒๖ โรงเรียนสำรบรรณทหำรบก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนทหำรสำรบรรณ
กรมสำรบรรณทหำรบก ( รร.สบ.สบ.ทบ. )
ปี ๒๕๓๓ กองทัพบก ได้อนุมัติให้สร้างอาคารโรงเรียนทหารสารบรรณ เป็นอาคาร ๓ ชั้น
ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณอาคารโรงเรียนเดิม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนทหารสารบรรณในปัจจุบัน

ผังกำรจัด
โรงเรียนทหารสารบรรณ
กองบัญชาการ

กองการศึกษา

แผนกธุรการและกาลังพล

แผนกวิชาการสารบรรณ

แผนกเตรียมการ
แผนกสนับสนุนการศึกษา
แผนกประเมินผลและสถิติ

แผนกวิชาธุรการกาลังพล
และแบบธรรมเนียม
แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป

หน้ำที่ : โรงเรียนทหารสารบรรณ




อานวยการ ด าเนิ นการฝึ กศึกษา และอบรมกาลั งพลเหล่ าทหารสารบรรณ และเหล่ าทหารอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบ
บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

กำรแบ่งส่วนรำชกำรและหน้ำที่ : โรงเรียนทหารสารบรรณ แบ่งส่วนราชการออกเป็น
กองบัญชำกำร
มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน แนะนา กากับการและบริหารงาน
ให้เป็นไปตามภารกิจของโรงเรียนทหารสารบรรณ และนโยบายที่ได้รับมอบ
 แผนกธุรกำรและกำลังพล มีหน้าที่
 ดาเนินงานทางธุรการทั้งปวง รวมทั้งงานกาลังพล งานสารบรรณ การสวัสดิการ ของโรงเรียน
ทหารสารบรรณ
 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

- ๑๒ แผนกเตรียมกำร มีหน้าที่
 ดาเนินการเกี่ยวกับแผนการศึกษา และหลักสูตรการศึกษากาหนดความต้องการเพื่ อสนับสนุ น
การศึกษา ตลอดจนปกครองบั งคับบัญชาผู้ เข้ารับการศึกษา รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การฝึกศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
 ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรการศึกษา
 กาหนดตารางวิชาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
 ประสานกับกองการศึกษาในเรื่อง ครู อาจารย์ที่จะทาการสอนหรือบรรยายในหลักสูตรต่าง ๆ
และดาเนินการจ่ายค่าสอนสาหรับ ครู อาจารย์ ตามสิทธิ
 ดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการศึกษา เครื่องช่วยฝึก และสิ่งอานวยความสะดวก
อื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการฝึกศึกษา ของโรงเรียนทหารสารบรรณ
 ดาเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการ เปิด - ปิด การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
 แผนกสนับสนุนกำรศึกษำ มีหน้าที่
 สนั บ สนุ น ในเรื่ อ งต ารา แผนบทเรี ย น
เครื่ อ งช่ ว ยฝึ ก และสิ่ ง อ านวยความสะดวกอื่ น ๆ
เพื่อการศึกษา
 ดาเนินการพิมพ์ตารา แผนบทเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษา ตามหลักสูตรของ
โรงเรียนทหารสารบรรณ
 เก็บรักษา และแจกจ่ายพัสดุ เครื่องใช้ และสิ่งอุปกรณ์ ของโรงเรียนทหารสารบรรณ
 ให้การสนับสนุนโรงเรียนทหารสารบรรณ เกี่ยวกับการส่งกาลังบารุง และการบริการอื่น ๆ
 ดาเนินการเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนทหารสารบรรณ
 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
 แผนกประเมินผลและสถิติ มีหน้ำที่
 ดาเนินงานการประเมินผลการศึกษาตามระเบียบของโรงเรียน
 จั ด ท าประวั ติ แ ละท าเนี ย บของผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษา ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ผ่ า นการศึ ก ษา
นามาประเมินผลและเสนอแนะเพื่อพัฒนาการศึกษา
 ประเมินผล ค้นคว้า วิเคราะห์ และนาเสนอตัวเลขสถิติต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงาน
 ออกประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองการศึกษา
 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
กองกำรศึกษำ มีหน้าที่
 ดาเนินการให้การฝึกและศึกษาแก่นักเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนทหารสารบรรณ
 จัดอาจารย์ไปทาการสอนวิทยาการสายสารบรรณ และธุรการกาลังพลให้กับโรงเรียนทหารอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบ
 ดาเนินการให้การศึกษา และปรับปรุงความรู้ แก่อาจารย์ และครู ในโรงเรียนทหารสารบรรณ
 พิจารณาเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ในโรงเรียนทหารสารบรรณ
 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่


- ๑๓ 





แผนกวิชำกำรสำรบรรณ
 ดาเนินการสอนวิชาการสารบรรณ
 จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็นคู่มือการสอน
 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกวิชำธุรกำรกำลังพลและแบบธรรมเนียม
 ดาเนินการสอนวิชาธุรการกาลังพลและแบบธรรมเนียม
 จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็นคู่มือการสอน
 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
แผนกวิชำทหำรและวิชำทั่วไป
 ดาเนินการสอนวิชาเหล่าต่าง ๆ ทั้งวิชาพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไป และยุทธวิธีของเหล่านั้น ๆ ตลอดจน
วิชาทั่วไปตามหลักสูตร
 จัดทาแผนและพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้เป็นคู่มือการสอน
 เสนอความต้องการผู้สอนจากเหล่าอื่น ๆ และสถาบันต่าง ๆ
 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

- ๑๔ -

หมวดที่ ๒
กำรปกครองนักเรียน
ข้อ ๑ ผู้ที่ได้รั บ การแต่งตั้งเป็นนายทหารปกครอง ต้องรับผิ ดชอบกากับดูแลการฝึ ก
ศึกษาปกครองบังคับบัญชาตามหลักสูตรต่าง ๆ โดยให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ปฏิบัติตาม
ระเบียบ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การฝึกศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด
ฝ่ายปกครองได้รับการแต่งตั้งโดย ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก โดยให้
ขึ้นการบังคับบัญชากับ ผู้อานวยการหลักสูตรการศึกษา
ข้อ ๒ ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย นายทหารปกครอง จานวน ๑ นาย ผู้ช่วยนายทหาร
ปกครอง และเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามความเหมาะสม
ข้อ ๓ ฝ่ายปกครองนักเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกากับดูแลในด้านความประพฤติ
เสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ปกครองบังคับบัญชาแก่นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
ทั้งในที่ตั้งปกติ และการศึกษาดูงานนอกที่ตั้งหน่วย ให้เป็นไปตาม กฎ ข้อบังคับ และระเบียบ ที่ทางราชการ
กาหนด
ข้อ ๔ ฝ่ายปกครองนักเรียน ต้องแนะนาชี้แจงระเบียบปฏิบัติประจาในการประพฤติ
ปฏิบัติตนของการเป็นนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนที่ดี จะต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
ของทางราชการโดยยึดถือ ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การฝึกศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๕ ฝ่ายปกครองนักเรียน ควบคุมและกากับดูแล การมาเรียน ของ นายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
๕.๑ ห้วงเวลา ๐๗๐๐ - ๐๗๕๐ และเวลา ๑๒๐๐ - ๑๒๕๐ ควบคุมการลง
ลายมือชื่อการมาศึกษาของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนในการเข้ามารับการศึกษาทั้งสองห้วงเวลา
๕.๒ ห้วงเวลา ๐๗๕๐ - ๐๘๐๐ นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
ต้องเข้าแถว ตรวจยอดกาลังพล เคารพธงชาติพร้อมกับร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และฟังคาชี้แจง
จากฝ่ายปกครองนักเรียน ( ถ้ามี )
๕.๓ ห้วงเวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๕๐ เป็นการศึกษาคาบเรียนที่ ๑
๕.๔ ห้วงเวลา ๐๙๑๐ - ๑๐๐๐ เป็นการศึกษาคาบเรียนที่ ๒
๕.๕ ห้วงเวลา ๑๐๑๐ - ๑๑๐๐ เป็นการศึกษาคาบเรียนที่ ๓
๕.๖ ห้วงเวลา ๑๑๑๐ - ๑๒๐๐ เป็นการศึกษาคาบเรียนที่ ๔
๕.๗ ห้วงเวลา ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ เป็นการพักรับประทานอาหาร
๕.๘ ห้วงเวลา ๑๓๐๐ - ๑๓๕๐ เป็นการศึกษาคาบเรียนที่ ๕
๕.๙ ห้วงเวลา ๑๔๑๐ - ๑๕๐๐ เป็นการศึกษาคาบเรียนที่ ๖
๕.๑๐ ห้วงเวลา ๑๕๑๐ - ๑๖๐๐ เป็นการศึกษาคาบเรียนที่ ๗
๕.๑๑ ควบคุมกาหนดเวลาเข้าห้องเรียน และเวลาพักให้เป็นไปตามเสียงสัญญาณ
ตามกาหนดใน ข้อ ๕.๒ ถึง ข้อ ๕.๑๐

- ๑๕ ๕.๑๒ เมื่ อ ถึ ง ชั่ ว โมงการศึ ก ษาให้ น ายทหารนั ก เรี ย น และนายสิ บ นั ก เรี ย น
นั่งประจาที่ของตน ถ้าอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น ๆ ยังไม่เข้าห้องเรียนให้หัวหน้านักเรียนรายงานให้ นายทหาร
ปกครองหรือฝ่ายปกครองนักเรียนทราบ เพื่อติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนหรือแผนกวิชาฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยแต่ละ
แผนกวิชาฯ อาจจะจัดอาจารย์ผู้สอนมาทาการสอนแทน หากยังไม่มีอาจารย์ผู้สอนเข้าทาการสอนก็ให้
ศึกษาด้วยตนเองภายในห้องเรียนตามลาพังด้วยความสงบ โดยให้อยู่ในการควบคุมของหัวหน้านักเรียน
และฝ่ายปกครองนักเรียน
๕.๑๓ ควบคุมกากับดูแลการจัดกิจกรรมของหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม
เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ข้อ ๖ ฝ่ายปกครองนักเรียน ควบคุมและกากับดูแล การลา ของ นายทหารนักเรียน และ
นายสิบนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การลา
การพ้นสภาพ และการตัดคะแนนความประพฤติของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖
อย่างเคร่งครัด ดังนี้
๖.๑ การลาประเภทใดก็ตามที่ตรงกับชั่วโมงที่มีการสอบด้วยคณะกรรมการ เมื่อ
กลับมาแล้วให้ดาเนินการเขียนรายงานขอสอบภายหลัง ภายใน ๓ วัน หลังจากกลับมาเข้ารับการศึกษาผ่าน
ฝ่ายปกครองนักเรียน เพื่อขอสอบตามระเบียบ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย
การวัดผล และประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๒
การขาดหายของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ที่ขาดหาย
เกินกว่า ๑ วัน และยังไม่กลับมาเข้ารับการศึกษา ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องรายงานให้ ผู้บัญชาการ
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทราบโดยทันที และฝ่ายปกครองนักเรียนต้องติดตาม
หรือติดต่อสอบถามไปยังหน่วยต้นสังกัดให้ช่วยติดตามตัวนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ให้มาเข้ารับ
การศึกษา เมื่อมาเข้ารับการศึกษาตามปกติแล้ว ให้นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรี ยนผู้นั้น เขียน
รายงานชี้ แ จง ท าการสอบสวนและพิ จารณาลงโทษตั ด คะแนนความประพฤติ ตามแต่ ก รณี รายงาน
ให้ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทราบ
๖.๓ ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องมีมาตรการควบคุมกากับดูแล และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเคร่งครัดต่อ นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนทุกหลักสูตรด้วยความเสมอภาคกัน
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ถือความถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการเป็นหลัก โดยเฉพาะใน
เรื่องของระเบียบวินัย การแสดงความเคารพ การแต่งกาย มารยาททหารที่ดีงาม ที่ทหารทุกคนควร
จะต้องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมและประเพณีนิยมอันดีงามในสังคมทหาร หากนายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียนผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ จะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติตามแต่กรณี
๖.๔ การก าหนดคะแนนความประพฤติ แ ละอ านาจการตั ดคะแนน
ความประพฤติของนายทหารนั กเรียน และนายสิบนักเรียนให้ปฏิบัติตาม ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ว่ า ด้ ว ย การลา การพ้ น สภาพ และการตั ด คะแนนความประพฤติ ของ
นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖
๖.๕ ฝ่ายปกครองนักเรียนมีหน้าที่ควบคุมจัดหามาตรการในการวัดผลประเมินผล
ทางด้านทัศนคติ เจตคติ ของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ของแต่ละหลักสูตรเป็นรายบุคคล
โดยแบ่งการวัดผลหมวดจริยธรรม ออกเป็น ๓ ส่วน โดยดาเนินในลักษณะทางลับ ดังนี้.-

- ๑๖ ๖.๕.๑ ทางด้านจริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตน และลักษณะผู้นา ฝ่าย
ปกครองนักเรียนจัดทาแบบประเมินค่า โดยให้นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนประเมินค่ากันเอง ตาม
แบบฟอร์มแล้วส่งที่ฝ่ายปกครองนักเรียน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมรายบุคคลหรือแก้ไขบุคลิกลักษณะผู้นาเป็นรายบุคคล
๖.๕.๒ ให้ อาจารย์ ที่ ปรึ กษาเป็ นผู้ ประเมิ นค่าทางด้ านจริ ยธรรม และการ
ประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งลักษณะผู้ นาเป็นรายบุคคลในแต่ละหลักสูตร แล้วรวบรวมส่งให้ฝ่ายปกครอง
นักเรียน
๖.๕.๓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกคนทาการประเมิน นายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียน ตามหัวข้อการประเมินที่กาหนด
๖.๖ ฝ่ายปกครองนาค่าคะแนนใน ข้อ ๖.๕.๑ ๖.๕.๒ และ ๖.๕.๓ มารวมคะแนน
และนาค่าคะแนนแปลงให้เป็นตัวอักษรเกรด พร้อมทั้งข้อบกพร่องหรือข้อแก้ไขที่ควรให้กาลังพลแต่ละคน
ทราบ และไปดาเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไป
๖.๗ ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องรายงานสรุปยอดกาลังพลนายทหารนักเรียนและ
นายสิบนักเรียน ที่มิได้เข้ารับการศึกษาในรอบสัปดาห์ให้ผู้ อานวยการหลักสูตร ได้รับทราบยอดกาลังพล
ดังกล่าวในวันแรกของสัปดาห์ต่อไป และให้ทาเป็นระเบียบปฏิบัติประจาจนกว่าจะจบการศึกษาหลักสู ตร
นั้น ๆ
๖.๘ ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องควบคุมกวดขันกากับดูแล ในการประกาศผลสอบ
หลังจากที่แผนกประเมินผลฯ แจ้งผลการสอบและชี้แจงถึงเรื่องการสอบแก้ตัว หรือข้อสงสัยในคะแนนดิบ
รายวิชา โดยให้ผู้ที่ต้องสอบแก้ตัวหรือขอดูผลการสอบคะแนนดิบ เขียนรายงานผ่านฝ่ายปกครองนักเรียน
จนถึง ผู้อานวยการหลักสูตร
ข้อ ๗ ฝ่ายปกครองนักเรียน มีหน้าที่ในการควบคุมกากับดูแลการปฏิบัตินอกที่ตั้งหน่วย
ปกติ กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑลและต่างจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การศึกษาและดูงานภายนอกที่ตั้งหน่วยของนายทหารนักเรียนและนายสิบ
นักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด ดังนี้
๗.๑ กากับดูแลการขึ้นรถลงรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนต้องชี้แจง
นายทหารนักเรียน และนายสิ บนั กเรียนทุกครั้ง ในการที่จะเข้ารับฟังการบรรยายสรุป หรือการศึกษาภูมิ
ประเทศแต่ละที่ โดยกาหนดเวลาที่แน่นอนและจุดนัดพบที่นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนมองเห็น
อย่างเด่นชัดและหาพบง่าย
๗.๒ กวดขันการเข้าฟังบรรยายสรุปของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
ทุกคน ต้องเข้าฟังบรรยายสรุปในการศึกษาดูงานแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละสถานที่ โดยให้นายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียน นั่งอยู่ในอาการสงบเรียบร้อยไม่นั่งหลับหรือพูดคุยกันเป็นการเสียมารยาทไม่ให้เกียรติ
แก่ผู้บรรยาย ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องคอยตักเตือน ถ้าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือแสดงอาการกริยา
ไม่เหมาะสมก็ให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน เขียนรายงานชี้แจง
๗.๓ ฝ่ ายปกครองนักเรียนต้ องเป็นตัวกลางคอยประสานผู้ อานวยการเดินทาง
หัวหน้านายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน และพลขับ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตารวจทางหลวง ถึงกาหนด
ที่หมาย เวลา สถานที่ การเดินทาง และควบคุมให้เป็นไปตามกาหนดการในการศึกษาดูงาน โดยคานึงถึง
หลักของความปลอดภัยในการเดินทางให้มากที่สุด

- ๑๗ ๗.๔ ต้องอบรมชี้แจงนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนทุกครั้ง ก่อนที่จะออกไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยตรวจดูการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ตามกาลเทศะ เน้นย้าการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามธรรมเนียมประเพณีที่ดี ในการไปทาการศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนควบคุมการบันทึกดูงาน
ที่นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนจะต้องบันทึก และการส่งรายการบันทึกดูงานต้องส่งในวันรุ่งขึ้ น
ในช่วงตอนลงลายมือชื่อขึ้นรถตอนเช้าของทุกวัน ในกรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดมากกว่า ๒ วัน
และในการดู ง านนอกที่ ตั้ ง ภายในหนึ่ งวั น ให้ ส่ ง รายงานการบั นทึ กดู งานของวั น รุ่ ง ขึ้ นในเวลา ๐๙๐๐
ที่ฝ่ายปกครองนักเรียน และให้ถือเป็นระเบียบปฏิบัติประจา
๗.๕ ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องควบคุมในการรักษาเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการตื่นนอนตอนเช้า ฝ่ายปกครองต้องชี้แจงก่อนการลงรถเข้าที่พักทุกครั้ง หากไม่สามารถปฏิบัติได้
โดยมิใช่เหตุสุดวิสัย ก็ให้เขียนรายงานชี้แจงและฝ่ายปกครองนักเรียนจะได้ตักเตือน หรือพิจารณาตัดคะแนน
ความประพฤติตามความเหมาะสมต่อไป
๗.๖ ฝ่ ายปกครองนั กเรี ยน ต้องคอยควบคุมความประพฤติก ากั บดูแลในการ
เที่ยวเตร่ หรือการศึกษาสังคมจิตวิทยา ทั้งตอนกลางวันและเวลากลางคืนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวมทั้งการแต่งกายให้เหมาะสมกับฐานะและศักดิ์ศรีของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน โรงเรียน
ทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ข้อ ๘ จัดทารายงานการประเมินค่าประจาปีของนายทหารสัญญาบัตร ในห้วงที่เข้ารับ
การศึกษาที่ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก โดยแนบไปกับหนังสือส่งตัวเมื่อสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๙ ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องรับผิดชอบการดาเนินกรรมวิธี ทั้งเปิด - ปิด การศึกษา
โดยจัดผู้ควบคุมแถวนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ในการบอกแถวแสดงความเคารพ พร้อมทั้ง
รายงานยอดกาลังพลต่อผู้มาเป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด การศึกษาหลักสูตรนั้น ๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นใน
พิธีเปิดหรือปิดการศึกษา
ข้อ ๑๐ ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องรายงานด่วนต่อ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ในกรณีดังต่อไปนี้
๑๐.๑ นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ถึงแก่ชีวิต
๑๐.๒ นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนประสบอุ บัติเหตุ หรือป่วยอย่าง
กะทันหันต้องเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
๑๐.๓ นายทหารนั ก เรี ย น และนายสิ บ นั ก เรี ย นมี ค วามประพฤติ เ สี ย หาย
อันจะนามาสู่ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้
๑๐.๔ กรณีอื่น ๆ ที่เห็นสมควรแก่กรณี
ข้อ ๑๑ ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องชี้แจงเกี่ยวกับการทาความสะอาดและรักษาความสะอาด
ห้องเรียน ห้องพักผ่อน และห้องน้า ที่ใช้ประกอบการศึกษาตลอดหลักสูตรนั้น ๆ ให้นายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียนได้ทราบและปฏิบัติ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องเรียน ห้องพักผ่อน
และห้องน้า รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการอื่น ๆ ให้มีอายุการใช้งานได้เป็นเวลานานต่อไป
ข้อ ๑๒ ฝ่ายปกครองนักเรียน ต้องชี้แจงการประพฤติปฏิบัติตัวของนายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียน เมื่อแรกเข้ารับการศึกษาใน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ในระเบียบฯ ต่าง ๆ ของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ตลอดจนประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะให้กับนายทหารนักเรียนและ

- ๑๘ นายสิบนักเรียน รวมทั้งพื้นที่บริเวณ หรือเขตห้ามจอดยานพาหนะ ให้กับนายทหารนักเรียนและนายสิบ
นักเรียน ได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ข้อ ๑๓ เรื่องที่ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องชี้แจง และจัดหามาตรการป้องกั นและแก้ไข
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นความเร่งด่วนอันดับหนึ่ง ทั้งในที่ตั้งปกติและนอกที่ตั้งในการศึกษาดูงาน มีดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ฝ่ายปกครองนักเรียนต้องวางแผน กากับดูแล จัดหามาตรการในการป้องกัน
และปลูกฝังให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนได้รู้จักโทษภัย มหันตภัยของยาเสพติด และปัญหา
โรคเอดส์ โดยต้องมีการเน้นย้าทุกครั้งก่อนการศึกษาดูงานนอกที่ตั้งฯ และจัดให้มีการประเมินผลใน
มาตรการดังกล่าวด้วย
๑๓.๒ สิ่งเสพติดทุกประเภทที่ผิดกฎหมาย ห้ามนายทหารนักเรียนและนายสิบ
นักเรียน เสพหรือพกพานาเข้าสู่บริเวณ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก โดยเด็ดขาด
รวมทั้งห้ามเสพหรือพกพา นาพาสิ่งเสพติดทั้งปวงที่ผิดกฎหมายติดตัวในการไปศึกษาดูงานนอกที่ตั้ง
โดยเด็ดขาด หากมีการตรวจพบโดยวิธีใดก็ตามแต่ จะพิจารณาโทษสถานหนัก รวมทั้งการตัดคะแนน
ความประพฤติและการพ้นสภาพการเป็นนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ทันที รวมทั้งจะได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
๑๓.๓ จัดทาแผน รวมทั้งกากับดูแล หามาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ความประพฤติปฏิบัติตนของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ที่ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่เหมาะสม
และคอยติดตามวัดผลประเมินผลด้วย

****************************

- ๑๙ -

หมวดที่ ๓
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
_____________________________
ข้อ ๑ หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
๑.๑ ให้คาปรึกษาหารือ และให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาแก่นายทหาร
นักเรียนและนายสิบนักเรียน ตามความเหมาะสม
๑.๒ ให้คาแนะนาในเรื่องการปฏิบัติตนทั้งในเรื่องความประพฤติตนในการศึกษา
เล่าเรียน รวมทั้งปรับตัวทางสังคมภายในโรงเรียน
๑.๓ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน เพื่อใช้ประโยชน์
ในการให้คาแนะนา เมื่อนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ประสบปัญหาอุปสรรคในการศึกษา
๑.๔ พบปะนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ตามห้วงระยะเวลาเพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนการสอน รวมถึงอุปสรรคในการศึกษาของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน
๑.๕ ร่วมกับฝ่ายปกครองนักเรียน เพื่อศึกษาความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน
๑.๖ ประเมิ น ค่ า การปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ปฏิ บั ติ ต นในระหว่ า งเข้ า รั บ การศึ ก ษา
บุคลิกภาพลักษณะและอุปนิสัยความเป็นผู้นาของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน เป็นรายบุคคล
และรวบรวมส่งให้ฝ่ายปกครองนักเรียน
๑.๗ เป็นที่ปรึกษานายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ในด้านการจัดกิจกรรม
นันทนาการและนิทรรศการต่าง ๆ ตามโอกาสหรือวันสาคัญ ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรนั้น ๆ
๑.๘ ริเริ่ มดาเนิ น การในเรื่องอื่น ๆ ที่พิจารณาว่ามีความส าคัญเป็นประโยชน์ต่อ
นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ได้ตามความเหมาะสม
๑.๙ ให้ผู้อานวยการหลักสูตรการศึกษา ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อ ๒ แบบฟอร์มการเขียนคาร้องการให้คาปรึกษาต่าง ๆ
๒.๑ แบบบันทึกการให้การปรึกษา ผนวก ก
๒.๒ แบบฟอร์มการขอรับการสอบแก้ตัว ผนวก ข
๒.๓ แบบฟอร์มการเขียนคาร้องขอดูคะแนนสอบ ผนวก ค
*****************************

- ๒๐ ผนวก ก

แบบบันทึกกำรให้กำรปรึกษำ
ยศ/ชื่อ………………………………………………............หลักสูตร…………………………………………………….
เลขที่…………….. ผู้ให้คำปรึกษำ…………………………………………………..
ครั้งที่

วัน เดือน ปี

เรื่องที่ให้กำรปรึกษำ

แนวทำงกำรช่วยเหลือ

หมำยเหตุ

- ๒๑ ผนวก ข
แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว หรือเปลี่ยนผลกำรเรียน
เขียนที่...........................................................
วันที่ ................. เดือน ........................พ.ศ. ................
เรื่อง ขออนุญาตสอบแก้ตัว
เรียน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
กระผม / ดิฉัน ................................................................นทน./นสน.เลขที่ ......................
หลักสูตร........................................................................................ขออนุญาต
สอบแก้ตัว
๑. วิชา…………………………………………… ผู้สอน……………………………………….
๒. วิชา………………………………………….. ผู้สอน……………………………………….
เปลี่ยนผลการเรียน “ I ”
๑. วิชา………………………………………….. ผู้สอน................................................
๒. วิชา…………………………………………. ผู้สอน………………………………………….
อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
เหตุผล ...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ)....................................................................
นทน./นสน.หลักสูตร ..................................................
- อนุญาต

เรียน ผู้อานวยการหลักสูตร
เพื่อกรุณาพิจารณา
พ.อ.

(ลงชื่อ) .....................................................
ผู้อานวยการหลักสูตร ทาการแทน

นายทหารปกครองนักเรียน

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

............./............../...............

............./............../...............

- ๒๒ ผนวก ค
แบบคำร้องขอดูคะแนนสอบ
เขียนที…่ ...............................................................
วันที่................เดือน...........................พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอดูคะแนนสอบ
เรียน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
กระผม / ดิฉัน ....................................................……………………………………นทน. / นสน.
หลักสูตร............................................................................................................เลขที่ .....................................
ขออนุญาตดูคะแนนผลการสอบวิชา.....................................................................................
ผู้สอน......................................................................เพราะ...............................................................................
.........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ) .........................................................................
นทน. / นสน.

- อนุญาต
พ.อ.
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.ทาการแทน
ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
……./……./……….

เรียน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
เพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ) พ.อ.
ผู้อานวยการหลักสูตร

นทน. / นสน. ทราบผลคะแนนแล้ว
มีความพอใจ
มีข้อสงสัยเพราะ...........................................................................................................................

- ๒๓ -

หมวดที่ ๔
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของตัวแทนนำยทหำรนักเรียนและนำยสิบนักเรียน
ข้อ ๑ หัวหน้านักเรียน นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ในหลักสูตรนั้น ๆ มีบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้.๑.๑ ช่วยเหลือฝ่ายปกครองนักเรียน ในด้านการปกครองบังคับบัญชาและกากับดูแล
นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนภายในหลักสูตรของตนเองให้ปฏิบัติตาม กฎ ข้อบังคับ ระเบียบฯ
คาสั่งของทางราชการ และแบบธรรมเนียมประเพณีนิยมที่ดีทางทหาร ที่ควรจะต้องปฏิบัติทั้งในที่ตั้ง และ
นอกที่ตั้งของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ ณ สถาบันแห่งนี้
๑.๒ บอกแสดงความเคารพอาจารย์ที่เข้าทาการสอนในห้องเรียน เมื่อเริ่มทาการสอน
และก่อนเลิกทาการสอน รวมทั้งบอกแสดงความเคารพเมื่อผู้บังคับบัญชาเข้าพบปะ หรือชี้แจงทุกครั้งด้วย
๑.๓ เป็นผู้ประสานระหว่างนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน กับฝ่ายปกครอง
นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา
๑.๔ สร้ า งความรั กความสมานสามัค คีใ ห้ เ กิด ขึ้น ภายในหลั กสู ตรของตนเอง และ
หลักสูตรอื่น ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข โดยหลีกเลี่ยง
ข้อขัดแย้งทั้งปวง
๑.๕ เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น นายทหารนั ก เรี ย นและนายสิ บ นั ก เรี ย น
ในหลักสูตรของตนเองที่ประพฤติตนในทางที่ไม่เหมาะสมได้ หากตักเตือนแล้วยังฝ่าฝืนอีก ให้หัวหน้านักเรียน
รายงานโดยตรงต่อฝ่ายปกครองนักเรียนทันที เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป
๑.๖ เสนอบัน ทึกสรุปยอดนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน เป็นรายชั่วโมง
ให้กับอาจารย์ผู้สอน ๑ ฉบับ และอีก ๑ ฉบับ ทาเป็นสรุปยอดกาลังพลประจาวันของการเข้ารับการศึกษาของ
นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน รวบรวมส่งให้ฝ่ายปกครองนักเรียนทราบทุกวันในเวลา ๐๘๓๐
๑.๗ รั บใบลาทุกประเภทของนายทหารนักเรียนและนายสิ บนักเรียน เพื่อพิจารณา
ไตร่ตรองความจาเป็นของการลาแต่ละประเภท ของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ในหลักสูตรที่
ตนเองรับผิดชอบ และรวบรวมใบลาเสนอผ่านฝ่ายปกครองนักเรียน ถ้าใบลากิจเสนอก่อนอย่างน้อย ๑ วัน
ในเวลา ๐๙๐๐
๑.๘ รับ ตาราและอุปกรณ์การศึกษาจากหน่ว ยที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมและแจกจ่าย
เอกสาร ตาราที่จ่ายยืมแก่นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน รวมทั้งการรวบรวมเอกสาร ตาราต่าง ๆ
คืนให้กับทาง โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ด้วย
๑.๙ รั บ นโยบายที่ ฝ่ า ยปกครองนั ก เรี ย นได้ ม อบหมายให้ ไ ปด าเนิ น การชี้ แ จงแก่
นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ในหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบได้เข้าใจ และปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๑.๑๐ พิ จ ารณาแบ่ ง มอบหมายงานให้ กั บ รองหั ว หน้ า นั ก เรี ย น และผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า
นักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
๑.๑๑ หากมีปั ญหาใดที่ไม่ส ามารถแก้ไขได้ใ ห้ รายงานด่ว นโดยตรงต่อฝ่ ายปกครอง
นักเรียน

- ๒๔ ข้อ ๒ รองหัวหน้านักเรียน มีหน้าที่ช่วยเหลือและปฏิบัติงานตามที่หัวหน้านักเรียนมอบหมาย
ในเรื่องนโยบายต่าง ๆ และทาการแทน เมื่อหัวหน้านักเรียนติดภารกิจหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ ๓ ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า นั ก เรี ย น มี ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ และปฏิ บั ติ ต ามที่ หั ว หน้ า นั ก เรี ย น
มอบหมายในเรื่องนโยบายต่าง ๆ และทาการแทนหัวหน้า เมื่อหัวหน้านักเรียนและรองหัวหน้านักเรียน
ติดภารกิจหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ ๔ ประธานนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ในหลักสูตรนั้น ๆ มีบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบดังนี้.๔.๑ เป็ น ผู้ แ ทนนายทหารนั ก เรี ย นและนายสิ บ นั ก เรี ย นในหลั ก สู ต รนั้ น ๆ ในการ
ดาเนินงานบริหารงาน อานวยการประสานงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเสริมหลักสูตรของตนเอง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตกลงกันไว้ภายในหลักสูตร หรือของรุ่นรวมทั้งสอดคล้องกับแนวนโยบายของ
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
๔.๒ สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน งานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อ ๔.๑
ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของทางราชการโดยเคร่งครัด
๔.๓ ประธานนักเรียนต้องเสนอแผนงาน หรือโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในหลักสูตร
หรือของรุ่น รวมทั้งรายการใช้จ่ายงบประมาณอย่างละเอียดให้ฝ่ายปกครองนักเรียนทราบ เพื่อรายงานให้
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทราบต่อไป
๔.๔ ในการขออนุ ญ าตออกไปติ ด ต่ อ ประสานงานเพื่ อ ท ากิ จ กรรมของหลั ก สู ต ร
หรื อ ของกลุ่ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม ระเบี ย บ ค าสั่ ง โรงเรี ย นทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
อย่างเคร่งครัดเหมือนกับนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนโดยทั่วไป
๔.๕ ในระหว่างที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือศึกษาเป็นคณะก็ดี ประธาน
นั กเรี ย น ขึ้ น การบั งคับ บั ญชากับ หั ว หน้ านั กเรีย นในหลั กสู ต รนั้น ๆ เหมือนกั บนายทหารนักเรี ยนและ
นายสิบนักเรียนโดยทั่วไป
๔.๖ วางแผนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่าง
นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ ที่ศึกษาเล่าเรียนร่วมกัน ในโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก โดยการจัดกิจกรรมร่ว มกันบนพื้นฐานของความถูกต้อง และมีความเข้าใจใน
จุดหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน
๔.๗ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมหลักสูตรนั้นให้ทาในลักษณะ ประหยัด โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ ยึดหลักความถูกต้องในระเบียบแบบธรรมเนียมที่ดีงาม
๔.๘ ประธานนั ก เรี ย นต้ อ งไม่ ก้ า วก่ า ยงานในหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของหั ว หน้ า
นายทหารนักเรียนโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะทางด้านการฝึกศึกษาในห้องเรียนและการศึกษาดูงาน หัวหน้า
นักเรียน และประธานนักเรียนต้องมีการประสานงานอย่างเหนียวแน่น รวมทั้งประสานประโยชน์เพื่อให้
ภาพรวมของหลักสูตรที่ตนเองศึกษาอยู่

- ๒๕ -

สำยกำรบังคับบัญชำ
ผู้บัญชำกำรโรงเรียนทหำรสำรบรรณ

ผู้อำนวยกำรหลักสูตร / อำจำรย์ที่ปรึกษำ

ปรึกษำ
ฝ่ำยปกครองนักเรียน
หัวหน้ำนักเรียน

รองหัวหน้ำ
นักเรียน

ผู้ช่วยหัวหน้ำ
นักเรียน

ประธำนนักเรียน

คณะกรรมกำร
นักเรียน

ประสำนงำนทำงำนร่วมกัน และวำงแผน
ร่วมกัน
**********************

อื่น ๆ

- ๒๖ -

หมวดที่ ๕
กำรดำเนินกำรจัดกำรฝึกศึกษำของหลักสูตรต่ำง ๆ ที่มีเปิดกำรศึกษำใน
โรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
------------------------------------๑. หลักสูตรที่เปิดให้กาลังพล เข้ารับการศึกษา ของนายทหารสัญญาบัตร และนายทหาร
ชั้นประทวน ของเหล่าทหารสารบรรณ หรือผู้ที่มีความประสงค์เปลี่ยนจากเหล่าอื่น ๆ มาเป็นเหล่าทหาร
สารบรรณ จะต้องผ่านการเข้ารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการ มีทั้งหมด ๔ หลักสูตร ได้แก่
๑.๑ หลักสูตรชั้นนายพัน
๑.๒ หลักสูตรชั้นนายร้อย
๑.๓ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
๑.๔ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น
๑.๕ หลักสูตรนายสิบชั้นต้นออนไลน์
๒. หลักสูตรที่เปิดการศึกษาให้กาลังพล เหล่าทหารสารบรรณ และเหล่าอื่น ๆ ได้เข้ารับ
การศึ กษา เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิ บัติง านเฉพาะหน้าที่ เป็นหลั กสู ตรเฉพาะหน้าที่ ซึ่ ง
กาลังพลเหล่าอื่น ๆ สามารถเข้ารับการศึกษาได้มี จานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่
๒.๑ หลักสูตรนายทหารธุรการกาลังพล
๒.๒ หลักสูตรนายทหาร เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
๒.๓ หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่
๓. สาหรับรายละเอียดของวิชาต่าง ๆ และความมุ่งหมายในแต่ละหลักสูตร ดังนี้.-

- ๒๗ -

๑. หลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำร
๑.๑ หลักสูตรชั้นนำยพัน

หลักสูตรชั้นนายพัน มีระยะเวลาการศึกษา ๑๕ สัปดาห์ ๕๒๕ ชั่วโมง ๒๑ หน่วยกิต แบ่งเป็น
วิชาต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑.๑ การปฐมนิเทศและการสอบ จานวน ๒๒ ชั่วโมง
๑.๑.๒ วิชาหลัก
จานวน ๑๘๔ ชั่วโมง
๑.๑.๓ วิชารอง
จานวน ๑๓๙ ชั่วโมง
๑.๑.๔ วิชาประกอบ
จานวน ๙๙ ชั่วโมง
๑.๑.๕ การศึกษาสภาวะแวดล้อม จานวน ๓๕ ชั่วโมง
๑.๑.๖ เบ็ดเตล็ด
จานวน ๔๖ ชั่วโมง
ลำดับ
๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๒
๒.๑
๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๑.๓
๒.๒
๒.๒.๑
๒.๒.๒
๒.๒.๓
๒.๓
๒.๓.๑
๒.๓.๒
๒.๓.๓
๒.๓.๔
๒.๓.๕

วิชำ
กำรปฐมนิเทศและกำรทดสอบ
การจัดส่วนราชการ
ระเบียบงานสารบรรณ
ธุรการกาลังพล
ระเบียบแบบธรรมเนียม
วิชำหลัก
ระเบียบงำนสำรบรรณ
ชนิดและรูปแบบหนังสือ
เทคนิคการเขียนหนังสือ
การรับ ส่ง เก็บยืมและทาลายหนังสือ
ธุรกำรกำลังพล
การจัดหาและพัฒนากาลังพล
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบแบบธรรมเนียม
การสั่งการ ( การประชาสัมพันธ์ คาย่อ คานานาม )
การรายงาน ( การเข้าสมาคม การลา )
การแต่งกาย ( เครื่องแบบ การเคารพ )
ประวัติราชการ ( บัตรประจาตัว การประเมินค่า )
พิธี (กองทหารเกียรติยศ)

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๒๒
๑
๗
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๑๘๔
๙
๖๐
๓
๑๕
๐.๗๕
๓๕
๐.๗๕
๑๐
๐.๕
๖๐
๓
๒๐
๑
๒๕
๑.๒๕
๑๕
๐.๗๕
๖๔
๓
๑๕
๐.๗๕
๑๕
๐.๗๕
๑๒
๐.๕
๑๑
๐.๕
๑๑
๐.๕

- ๒๘ -

ลำดับ
๓
๓.๑
๓.๑.๑
๓.๑.๒
๓.๑.๓
๓.๑.๔
๓.๑.๕
๓.๑.๖
๓.๑.๗
๓.๒
๓.๒.๑
๓.๒.๒
๓.๒.๓
๓.๒.๔
๓.๒.๕
๓.๓
๓.๓.๑
๓.๓.๒
๓.๓.๓
๓.๓.๔
๓.๓.๕
๓.๔
๓.๔.๑
๓.๔.๒
๓.๔.๓
๓.๔.๔
๓.๔.๕
๓.๔.๖

วิชำ
วิชำรอง
ฝ่ำยอำนวยกำร
พื้นฐานการจัดฝ่ายอานวยการ
การกาลังพล
การข่าวกรอง
ยุทธการและการฝึก
การส่งกาลังบารุง
การกิจการพลเรือน
การแก้ปัญหาฝ่ายอานวยการ
ยุทธวิธี
แผนที่
การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
การต่อต้านการก่อการร้าย
การบินทหารบก
เหล่ำทหำร
ทหารราบ
ทหารม้า
ทหารปืนใหญ่
ทหารช่าง
ทหารสื่อสาร
ทหำรทั่วไป
ครูทหาร
ผู้นาหน่วย
การจัดการฝึก
กาลังสารอง
การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
การรักษาความปลอดภัย

ชั่วโมง หน่วยกิต
๑๓๙
๕.๗๕
๔๙
๑.๗๕
๗
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๒๘
๑.๒๕
๘
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๒๔
๑.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๓๘
๑.๕๐
๘
๐.๒๕
๘
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๖
๐.๒๕

หมำยเหตุ

- ๒๙ -

ลำดับ
๔
๔.๑
๔.๑.๑
๔.๑.๒
๔.๑.๓
๔.๑.๔
๔.๑.๕
๔.๑.๖
๔.๑.๗
๔.๒
๔.๒.๑
๔.๒.๒
๔.๒.๓
๔.๒.๔
๔.๒.๕
๕
๖
๖.๑
๖.๑.๑
๖.๑.๒
๖.๒
๖.๒.๑
๖.๒.๒
๖.๓

วิชำ
วิชำประกอบ
กำรบริหำร
การบริหารงานบุคคล
การบริหารองค์กร
ปลัดบัญชี
การเงินราชการ
การพัสดุ
เครื่องคานวณเบื้องต้น
สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
กฎหมาย
กระสุนและวัตถุระเบิดสาหรับหน่วยใช้
การศาสนาและศีลธรรม
การปฏิบัติการข่าวสาร ทบ.และกฎการใช้กาลังทางบก
กำรศึกษำสภำวะแวดล้อม
เบ็ดเตล็ด
กำรบรรยำยพิเศษ
ประวัติศาสตร์ทหาร
เอดส์ศึกษาและยาเสพติดให้โทษ
อื่น ๆ
พิธีเปิด - ปิดหลักสูตร
เวลาผู้บังคับบัญชา
พลศึกษำ
รวมเวลำศึกษำ ชั่วโมง และหน่วยกิต

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๙๙
๔.๒๕
๕๖
๒.๒๕
๘
๐.๒๕
๑๐
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๑๒
๐.๗๕
๗
๐.๒๕
๔๓
๒
๒๐
๑
๗
๐.๒๕
๓
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๓๕
๑
๔๖
๔
๒
๒
๔๒
๑๑
๓๑
-

๕๒๕

๒๑

- ๓๐ -

๑.๒ หลักสูตรชั้นนำยร้อย

หลักสูตรชั้นนายร้อย มีระยะเวลาการศึกษา ๑๒ สัปดาห์ ๔๒๐ ชั่วโมง ๑๘ หน่วยกิต แบ่งเป็น
วิชาต่างๆ ดังนี้
๑.๒.๑ การปฐมนิเทศและการสอบ จานวน ๒๒ ชั่วโมง
๑.๒.๒ วิชาหลัก
จานวน ๑๕๖ ชั่วโมง
๑.๒.๓ วิชารอง
จานวน ๑๒๗ ชั่วโมง
๑.๒.๔ วิชาประกอบ
จานวน ๗๓ ชั่วโมง
๑.๒.๕ เบ็ดเตล็ด
จานวน ๔๒ ชั่วโมง
ลำดับ
๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๒
๒.๑
๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๑.๓
๒.๒
๒.๒.๑
๒.๒.๒
๒.๒.๓
๒.๓
๒.๓.๑
๒.๓.๒
๒.๓.๓
๒.๓.๔
๒.๓.๕

วิชำ
กำรปฐมนิเทศและกำรทดสอบ
การจัดส่วนราชการ
ระเบียบงานสารบรรณ
ธุรการกาลังพล
ระเบียบแบบธรรมเนียม
วิชำหลัก
ระเบียบงำนสำรบรรณ
ชนิดและรูปแบบหนังสือ
การเขียนเชิงปฏิบัติการ
การรับ ส่ง เก็บยืมและทาลายหนังสือ
ธุรกำรกำลังพล
สิทธิและหน้าที่กาลังพล
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบแบบธรรมเนียม
การสั่งการ ( การประชาสัมพันธ์ คาย่อ คานานาม )
การรายงาน ( การเข้าสมาคม การลา )
การแต่งกาย ( เครื่องแบบ การเคารพ )
ประวัติราชการ ( บัตรประจาตัว การประเมินค่า )
พิธี ( กองทหารเกียรติยศ )

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๒๒
๑
๗
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๑๕๖
๘.๒๕
๕๐
๒.๗๕
๑๖
๑
๒๐
๑
๑๔
๐.๗๕
๕๖
๓
๑๘
๑
๒๑
๑
๑๗
๑
๕๐
๒.๕๐
๑๐
๐.๕
๑๐
๐.๕
๑๐
๐.๕
๑๐
๐.๕
๑๐
๐.๕

- ๓๑ -

ลำดับ
๓.๑
๓.๑.๑
๓.๑.๒
๓.๑.๓
๓.๑.๔
๓.๑.๕
๓.๑.๖
๓.๒
๓.๒.๑
๓.๒.๒
๓.๒.๓
๓.๒.๔
๓.๒.๕
๓.๓
๓.๓.๑
๓.๓.๒
๓.๓.๓
๓.๓.๔
๓.๓.๕
๓.๓.๖
๓.๔
๓.๔.๑
๓.๔.๒
๓.๔.๓
๓.๔.๔
๓.๔.๕
๓.๔.๖

วิชำ
ฝ่ำยอำนวยกำร
พื้นฐานการจัดฝ่ายอานวยการ
การกาลังพล
การข่าวกรอง
ยุทธการและการฝึก
การส่งกาลังบารุง
การกิจการพลเรือน
ยุทธวิธี
แผนที่
การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
การต่อต้านการก่อการร้าย
การบินทหารบก
เหล่ำทหำร
ทหารราบ
ทหารม้า
ทหารปืนใหญ่
ทหารช่าง
ทหารสื่อสาร
ทหารสารบรรณ
ทหำรทั่วไป
ครูทหาร
ผู้นาหน่วย
การจัดการฝึก
กาลังสารอง
การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
การรักษาความปลอดภัย

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๓๗
๑.๕๐
๗
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๒๘
๑.๒๕
๘
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๒๙
๑.๕๐
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๓๓
๑.๕๐
๘
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๖
๐.๒๕

- ๓๒ -

ลำดับ

วิชำ

๔

วิชำประกอบ

๔.๑ กำรบริหำร
๔.๑.๑
การบริหารองค์กร
๔.๑.๒
ปลัดบัญชี
๔.๑.๓
การเงินราชการ
๔.๑.๔
เครื่องคานวณเบื้องต้น
๔.๑.๕
สถิติและการวิจัยเบื้องต้น
๔.๒ ทั่วไป
๔.๒.๑
ภาษาอังกฤษ
๔.๒.๒
กฎหมาย
๔.๒.๓
กระสุนและวัตถุระเบิดสาหรับหน่วยใช้
๔.๒.๔
การศาสนาและศีลธรรม
๔.๒.๕
การปฏิบัติการข่าวสาร ทบ.และกฎการใช้กาลังทางบก

๕

เบ็ดเตล็ด

๕.๑ กำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑.๑
ประวัติศาสตร์ทหาร
๕.๑.๒
เอดส์ศึกษาและยาเสพติดให้โทษ
๕.๒ อื่น ๆ
๕.๒.๑
พิธีเปิด - ปิดหลักสูตร
๕.๒.๒
เวลาผู้บังคับบัญชา
๕.๓ พลศึกษำ ( ใช้เวลานอกหลักสูตร )
รวมเวลำศึกษำ ชั่วโมง และหน่วยกิต

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ

๗๓

๓

๓๔
๙
๖
๗
๑๐
๒
๓๙
๑๕
๗
๓
๗
๗

๑.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๕
๑.๗๕
๐.๗๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕

๔๒

-

๔
๒
๒
๓๘
๑๑
๒๗
-

-

๔๒๐

๑๘

- ๓๓ -

๑.๓ หลักสูตรนำยสิบอำวุโส

หลักสูตรนายสิบอาวุโส มีระยะเวลาการศึกษา ๑๒ สัปดาห์ ๔๒๐ ชั่วโมง ๑๘ หน่วยกิต แบ่งเป็น
วิชาต่างๆ ดังนี้
๑.๓.๑ การปฐมนิเทศและการสอบ จานวน ๒๒ ชั่วโมง
๑.๓.๒ วิชาหลัก
จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
๑.๓.๓ วิชารอง
จานวน ๑๑๓ ชั่วโมง
๑.๓.๔ วิชาประกอบ
จานวน ๘๓ ชั่วโมง
๑.๓.๕ เบ็ดเตล็ด
จานวน ๔๒ ชั่วโมง
ลำดับ
๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๒
๒.๑
๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๑.๓
๒.๒
๒.๒.๑
๒.๒.๒
๒.๒.๓
๒.๓
๒.๓.๑
๒.๓.๒
๒.๓.๓
๒.๓.๔
๒.๓.๕

วิชำ
กำรปฐมนิเทศและกำรทดสอบ
การจัดส่วนราชการ
ระเบียบงานสารบรรณ
ธุรการกาลังพล
ระเบียบแบบธรรมเนียม
วิชำหลัก
ระเบียบงำนสำรบรรณ
ชนิดและรูปแบบหนังสือ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การรับ ส่ง เก็บยืมและทาลายหนังสือ
ธุรกำรกำลังพล
การจัดหาและพัฒนากาลังพล
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบแบบธรรมเนียม
การสั่งการ ( การประชาสัมพันธ์ คาย่อ คานานาม )
การรายงาน ( การเข้าสมาคม การลา )
การแต่งกาย ( เครื่องแบบ การเคารพ )
ประวัติราชการ ( บัตรประจาตัว การประเมินค่า )
พิธี ( กองทหารเกียรติยศ )

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๒๒
๑
๗
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๑๖๐
๗.๕
๕๓
๒.๗๕
๑๙
๑
๑๕
๐.๗๕
๑๙
๑
๕๓
๒.๕
๒๐
๑
๒๓
๑
๑๐
๐.๕๐
๕๔
๒.๒๕
๑๒
๐.๕
๑๒
๐.๕
๑๒
๐.๕
๑๐
๐.๕
๘
๐.๒๕

- ๓๔ -

ลำดับ

วิชำ

๓

วิชำรอง

๓.๑
๓.๑.๑
๓.๑.๒
๓.๑.๓
๓.๑.๔
๓.๑.๕
๓.๑.๖
๓.๒
๓.๒.๑
๓.๒.๒
๓.๒.๓
๓.๒.๔
๓.๓
๓.๓.๑
๓.๓.๒
๓.๓.๓
๓.๓.๔
๓.๓.๕
๓.๓.๖
๓.๔
๓.๔.๑
๓.๔.๒
๓.๔.๓
๓.๔.๔
๓.๔.๕
๓.๔.๖

ฝ่ำยอำนวยกำร
การกาลังพล
การข่าวกรอง
ยุทธการและการฝึก
การส่งกาลังบารุง
การกิจการพลเรือน
การแก้ปัญหาฝ่ายอานวยการ
ยุทธวิธี
แผนที่
การต่อสู้เบ็ดเสร็จ
การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
การต่อต้านการก่อการร้าย
เหล่ำทหำร
ทหารราบ
ทหารม้า
ทหารปืนใหญ่
ทหารช่าง
ทหารสื่อสาร
ทหารสารบรรณ
ทหำรทั่วไป
ครูทหาร
ผู้นาหน่วย
การจัดการฝึก
กาลังสารอง
การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
การรักษาความปลอดภัย

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ

๑๑๓

๕.๗๕

๒๗
๔
๔
๔
๔
๔
๗
๒๓
๘
๔
๗
๔
๒๙
๕
๕
๕
๕
๔
๕
๓๔
๙
๕
๔
๕
๔
๗

๑.๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๑
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๑.๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๑.๗๕
๐.๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕

- ๓๕ -

ลำดับ

วิชำ

๔

วิชำประกอบ

๔.๑ กำรบริหำร
๔.๑.๑
การบริหารองค์กร
๔.๑.๒
ปลัดบัญชี
๔.๑.๓
การเงินราชการ
๔.๑.๔
เครื่องคานวณเบื้องต้น
๔.๑.๕
พิมพ์ดีด
๔.๒ ทั่วไป
๔.๒.๑
ภาษาอังกฤษ
๔.๒.๒
กฎหมาย
๔.๒.๓
กระสุนและวัตถุระเบิดสาหรับหน่วยใช้
๔.๒.๔
การศาสนาและศีลธรรม
๔.๒.๕
การปฏิบัติการข่าวสาร ทบ.และกฎการใช้กาลังทางบก

๕

เบ็ดเตล็ด

๕.๑ กำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑.๑
ประวัติศาสตร์ทหาร
๕.๑.๒
เอดส์ศึกษาและยาเสพติดให้โทษ
๕.๒ อื่น ๆ
๕.๒.๑
พิธีเปิด - ปิดหลักสูตร
๕.๒.๒
เวลาผู้บังคับบัญชา
๕.๓ พลศึกษำ
รวมเวลำศึกษำ ชั่วโมง และหน่วยกิต

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ

๘๓

๓.๗๕

๔๕
๙
๖
๖
๑๓
๑๑
๓๘
๑๐
๑๐
๔
๗
๗

๒
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๗๕
๐.๕
๑.๗๕
๐.๕
๐.๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕

๔๒
๔
๒
๒
๓๘
๑๑
๒๗
-

-

๔๒๐

๑๘

- ๓๖ -

๑.๔ หลักสูตรนำยสิบชั้นต้น

หลักสูตรชั้นนายสิบชั้นต้น มีระยะเวลาการศึกษา ๘ สัปดาห์ ๒๘๐ ชั่วโมง ๑๒ หน่วยกิต แบ่งเป็น
วิชาต่างๆ ดังนี้
๑.๔.๑ การปฐมนิเทศและการสอบ จานวน ๒๒ ชั่วโมง
๑.๔.๒ วิชาหลัก
จานวน ๑๐๓ ชั่วโมง
๑.๔.๓ วิชารอง
จานวน ๗๔ ชั่วโมง
๑.๔.๔ วิชาประกอบ
จานวน ๕๓ ชั่วโมง
๑.๔.๕ เบ็ดเตล็ด
จานวน ๒๘ ชั่วโมง
ลำดับ
๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๒
๒.๑
๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๑.๓
๒.๒
๒.๒.๑
๒.๒.๒
๒.๒.๓
๒.๓
๒.๓.๑
๒.๓.๒
๒.๓.๓
๒.๓.๔
๒.๓.๕

วิชำ
กำรปฐมนิเทศและกำรทดสอบ
การจัดส่วนราชการ
ระเบียบงานสารบรรณ
ธุรการกาลังพล
ระเบียบแบบธรรมเนียม
วิชำหลัก
ระเบียบงำนสำรบรรณ
ชนิดและรูปแบบหนังสือ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การรับ ส่ง เก็บยืมและทาลายหนังสือ
ธุรกำรกำลังพล
ประวัติรับราชการ
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบแบบธรรมเนียม
การสั่งการ ( การประชาสัมพันธ์ คาย่อ คานานาม )
การรายงาน ( การเข้าสมาคม การลา )
การแต่งกาย ( เครื่องแบบ การเคารพ )
ประวัติราชการ ( บัตรประจาตัว การประเมินค่า )
พิธี ( กองทหารเกียรติยศ )

ชัว่ โมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๒๒
๑
๗
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๑๐๓
๕
๓๔
๑.๕
๑๒
๐.๕
๑๐
๐.๕
๑๒
๐.๕
๓๔
๑.๗๕
๑๐
๐.๕
๑๕
๐.๗๕
๙
๐.๕
๓๕
๑.๗๕
๑๐
๐.๕
๑๐
๐.๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๕
๐.๒๕

- ๓๗ -

ลำดับ

วิชำ

๓

วิชำรอง

๓.๒ ยุทธวิธี
๓.๒.๑
แผนที่
๓.๒.๒
การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
๓.๒.๓
การต่อต้านการก่อการร้าย
๓.๓ เหล่ำทหำร
๓.๓.๑
ทหารราบ
๓.๓.๒
ทหารม้า
๓.๓.๓
ทหารปืนใหญ่
๓.๓.๔
ทหารช่าง
๓.๓.๕
ทหารสื่อสาร
๓.๓.๖
ทหารสารบรรณ
๓.๔ ทหำรทั่วไป
๓.๔.๑
ครูทหาร
๓.๔.๒
ผู้นาหน่วย
๓.๔.๓
การจัดการฝึก
๓.๔.๔
การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
๓.๔.๕
การรักษาความปลอดภัย

๔

วิชำประกอบ

๔.๑ กำรบริหำร
๔.๑.๑
เครือ่ งคานวณเบื้องต้น
๔.๑.๒
พิมพ์ดีด

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ

๗๔

๓.๕

๑๙
๘
๗
๔
๒๙
๕
๕
๕
๕
๔
๕
๒๖
๗
๔
๔
๔
๗

๐.๗๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๑.๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๑.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕

๕๓

๒.๕

๑๙
๑๐
๙

๑
๐.๕
๐.๕

- ๓๘ -

ลำดับ
๔.๒
๔.๒.๑
๔.๒.๒
๔.๒.๓
๔.๒.๔
๖
๖.๑
๖.๑.๑
๖.๑.๒
๖.๒
๖.๒.๑
๖.๒.๒
๖.๓

วิชำ
ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
กฎหมาย
การศาสนาและศีลธรรม
การปฏิบัติการข่าวสาร ทบ.และกฎการใช้กาลังทางบก
เบ็ดเตล็ด
กำรบรรยำยพิเศษ
ประวัติศาสตร์ทหาร
เอดส์ศึกษาและยาเสพติดให้โทษ
อื่น ๆ
พิธีเปิด - ปิดหลักสูตร
เวลาผู้บังคับบัญชา
พลศึกษำ
รวมเวลำศึกษำ ชั่วโมง และหน่วยกิต

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๓๔
๑.๕
๑๐
๐.๕
๑๐
๐.๕
๗
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๒๘
๔
๒
๒
๒๔
๑๑
๑๓
-

๒๘๐

๑๒

- ๓๙ -

๑.๕ หลักสูตรนำยสิบชั้นต้นออนไลน์
หลักสูตรชั้นนายร้อย มีระยะเวลาการศึกษา ๑๖ สัปดาห์ ๒๕๔ ชั่วโมง ๑๒ หน่วยกิต แบ่งเป็น
วิชาต่าง ๆ ดังนี้
๑.๕.๑ การปฐมนิเทศและการสอบ จานวน ๒๙ ชั่วโมง
๑.๕.๒ วิชาหลัก
จานวน ๕๔ ชั่วโมง
๑.๕.๓ วิชารอง
จานวน ๔๑ ชั่วโมง
๑.๕.๔ วิชาประกอบ
จานวน ๒๓ ชั่วโมง
๑.๕.๕ เบ็ดเตล็ด
จานวน ๑๐๗ ชั่วโมง
ลำดับ
๑
๑.๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๒
๒.๑
๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๑.๓
๒.๒
๒.๒.๑
๒.๒.๒
๒.๒.๓
๒.๓
๒.๓.๑
๒.๓.๒
๒.๓.๓
๒.๓.๔
๒.๓.๕

วิชำ
กำรปฐมนิเทศและกำรทดสอบ
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
การจัดส่วนราชการ
ระเบียบงานสารบรรณ
ธุรการกาลังพล
ระเบียบแบบธรรมเนียม
วิชำหลัก
ระเบียบงำนสำรบรรณ
ชนิดและรูปแบบหนังสือ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การรับ ส่ง เก็บยืมและทาลายหนังสือ
ธุรกำรกำลังพล
ประวัติรับราชการ
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบแบบธรรมเนียม
การสั่งการ ( การประชาสัมพันธ์ คาย่อ คานานาม )
การรายงาน ( การเข้าสมาคม การลา )
การแต่งกาย ( เครื่องแบบ การเคารพ )
ประวัติราชการ ( บัตรประจาตัว การประเมินค่า )
พิธี

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๒๙
๑
๒๑
๒
๐.๒๕
๒
๐.๒๕
๒
๐.๒๕
๒
๐.๒๕
๕๔
๕
๑๗
๑.๕
๖
๐.๕
๕
๐.๕
๖
๐.๕
๑๘
๑.๗๕
๕
๐.๕
๘
๐.๗๕
๕
๐.๕
๑๙
๑.๗๕
๕
๐.๕
๕
๐.๕
๓
๐.๒๕
๓
๐.๒๕
๓
๐.๒๕

- ๔๐ -

ลำดับ

วิชำ

๓

วิชำรอง

๔๑

๓.๕

๓.๑
๓.๑.๑
๓.๑.๒
๓.๑.๓
๓.๒
๓.๒.๑
๓.๒.๒
๓.๒.๓
๓.๒.๔
๓.๒.๕
๓.๒.๖
๓.๓
๓.๓.๑
๓.๓.๒
๓.๓.๓
๓.๓.๔
๓.๓.๕
๔
๔.๑

ยุทธวิธี
แผนที่
การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
การต่อต้านการก่อการร้าย
เหล่ำทหำร
ทหารราบ
ทหารม้า
ทหารปืนใหญ่
ทหารช่าง
ทหารสื่อสาร
ทหารสารบรรณ
ทหำรทั่วไป
ครูทหาร
ผู้นาหน่วย
การจัดการฝึก
การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
การรักษาความปลอดภัย
วิชำประกอบ
กำรบริหำร
พิมพ์ดดี
ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ
กฎหมาย
การศาสนาและศีลธรรม
การปฏิบัติการข่าวสาร ทบ.และกฎการใช้กาลังทางบก

๑๐
๔
๔
๒
๑๗
๓
๓
๓
๓
๒
๓
๑๔
๔
๒
๒
๒
๔
๒๓
๕
๕
๑๘
๕
๕
๔
๔

๐.๗๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๑.๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๑.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๐.๒๕
๒.๕
๑
๑
๑.๕
๐.๕
๐.๕
๐.๒๕
๐.๒๕

๔.๒
๔.๒.๑
๔.๒.๒
๔.๒.๓
๔.๒.๔

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ

- ๔๑ -

ลำดับ
วิชำ
๕
เบ็ดเตล็ด
๕.๑ กำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑.๑
ประวัติศาสตร์ทหาร
๕.๑.๒
เอดส์ศึกษาและยาเสพติดให้โทษ
๕.๒ อื่น ๆ
๕.๒.๑
พิธีเปิด - ปิดหลักสูตร
๕.๒.๒
เวลาผู้บังคับบัญชา
การศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ
ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
การทดสอบในรอบเดือน และสอบประมวลความรู้
เพื่อจบการศึกษา
เดินทางรายงานตัว กลับหน่วย
๕.๓ พลศึกษำ
รวมเวลำศึกษำ ชั่วโมง และหน่วยกิต

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๑๐๗
๒
๑
๑
๑๐๕
-

-

๒๕๔

๑๒

- ๔๒ -

๒. หลักสูตรเพิม่ พูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน
๒.๑ หลักสูตรปฐมนิเทศนำยทหำรใหม่

หลักสูตรชั้นปฐมนิเทศนายทหารใหม่
๗ หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาต่างๆ ดังนี้
๒.๑.๑ วิชาหลัก
๒.๑.๒ วิชารอง
๒.๑.๓ วิชาประกอบ
๒.๑.๔ เบ็ดเตล็ด
ลำดับ
๑
๑.๑
๑.๑.๑
๑.๑.๒
๑.๑.๓
๑.๒
๑.๒.๑
๑.๒.๒
๑.๒.๓
๑.๒.๔
๑.๓
๑.๓.๑
๑.๓.๑
๑.๓.๓
๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

มีระยะเวลาการศึกษา ๔ สัปดาห์

๑๔๐ ชั่วโมง

จานวน ๑๕๖ ชั่วโมง
จานวน ๑๒๗ ชั่วโมง
จานวน ๗๓ ชัว่ โมง
จานวน ๔๒ ชัว่ โมง

วิชำ
วิชำหลัก
ระเบียบงานสารบรรณ
ชนิดและรูปแบบหนังสือ
การเขียนหนังสือราชการ
การ รับ - ส่ง เก็บ ยืม และการทาลายหนังสือราชการ
ระเบียบแบบธรรมเนียม
การสั่งการและประชาสัมพันธ์ การใช้คานานาม
การใช้คาย่อ ยศทหาร การแต่งกาย
กองทหารเกียรติยศ และการใช้กระบี่
วินัย มารยาททหาร
ธุรการกาลังพล
การบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ย้าย
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
วิชำรอง
การจัดส่วนราชการ
ทหารสารบรรณ
ศาสนาและศีลธรรม
เหล่าทหารและหน้าที่
การจัดฝ่ายอานวยการ
การรักษาความปลอดภัย

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๕๔
๓
๑๘
๑
๖
๐.๕
๖
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๑๘
๑
๔
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๑๘
๑
๗
๐.๕
๕
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๒๕
๑.๕
๕
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๔
๐.๒๕

- ๔๓ -

ลำดับ
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๔
๔.๑
๔.๒

วิชำ

วิชำประกอบ
คุณลักษณะผู้นา
กฎหมาย
ยุทธศาสตร์เบื้องต้น

ภำคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติ ระเบียบงานสารบรรณ (การเขียน การรับ – ส่ง)
ฝึกปฏิบัติ ระเบียบแบบธรรมเนียม (ประวัติ บัตรประจาตัว
วินัยทหาร)
๔.๓ ฝึกปฏิบัติ ธุรการกาลังพล
( การบรรจุ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบี้ยหวัด บาเหน็จ
บานาญ )
๔.๔ การฝึกบุคคลเบื้องต้น
๕
เบ็ดเตล็ด
๕.๑
ประวัติศาสตร์ทหาร
๖ อื่น ๆ
๖.๑
พิธีเปิด - ปิดหลักสูตร
๖.๒
เวลาผู้บังคับบัญชา
รวมเวลำศึกษำ ชั่วโมง และหน่วยกิต

ชั่วโมง หน่วยกิต
๑๔
๐.๗๕
๔
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๖
๐.๒๕
๒๕
๑.๗๕
๗
๐.๕
๗
๐.๕
๗

๐.๕

๔
๒๒
๓

๐.๒๕

๑๔๐

๗

หมำยเหตุ

- ๔๔ -

๒.๒ หลักสูตรนำยทหำรธุรกำรกำลังพล

หลักสูตรชั้นนายทหารธุรการกาลังพล มีระยะเวลาการศึกษา ๘ สัปดาห์ ๒๘๐ ชั่วโมง ๑๓ หน่วยกิต
แบ่งเป็นวิชาต่าง ๆ ดังนี้
๒.๒.๑ วิชาหลัก
จานวน ๑๐๓ ชั่วโมง
๒.๒.๒ วิชารอง
จานวน ๗๗ ชั่วโมง
๒.๒.๓ วิชาประกอบ
จานวน ๒๗ ชั่วโมง
๒.๒.๔ ภาคปฏิบัติ
จานวน ๔๙ ชั่วโมง
๒.๒.๕ เบ็ดเตล็ด
จานวน ๒๔ ชั่วโมง
ลำดับ
๑
๑.๑
๑.๑.๑
๑.๑.๒
๑.๑.๓
๑.๒
๑.๒.๑
๑.๒.๒
๑.๒.๓
๑.๒.๔
๑.๒.๕
๑.๒.๖
๑.๒.๗
๑.๒.๘
๑.๓
๑.๓.๑
๑.๓.๒
๑.๓.๓
๑.๓.๔

วิชำ
วิชำหลัก
ระเบียบงานสารบรรณ
ชนิดและรูปแบบหนังสือ
การเขียนหนังสือราชการ
การรับ-ส่ง เก็บ ยืม และการทาลายหนังสือราชการ
ระเบียบแบบธรรมเนียม
การสั่งการและประชาสัมพันธ์
การเข้าสมาคมและการให้ข่าวสาร
การรายงาน
การลา
การแต่งกาย
การจัดกองทหารเกียรติยศ
พิธีการ
คานานาม
ธุรการกาลังพล
นโยบายการจัดการกาลังพล
การจัดการกาลังพล
บาเหน็จความชอบ
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๑๐๓
๗.๕
๑๖
๑
๕
๐.๒๕
๔
๐.๕
๗
๐.๒๕
๒๙
๒
๗
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๓
๐.๒๕
๓
๐.๒๕
๕
๐.๒๕
๓
๐.๒๕
๑
๐.๒๕
๓
๐.๒๕
๕๘
๔.๕
๙
๐.๗๕
๑๗
๑.๒๕
๑๕
๑.๒๕
๑๗
๑.๒๕

- ๔๕ -

ลำดับ
๒
๒.๑
๒.๑
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๔
๔.๑

วิชำ

วิชำรอง
กิจการสวัสดิการ
การเตรียมพล
กฎหมายทหาร
การเงินราชการ
การงบประมาณกาลังพล
กิจการสารวัตร
ศาสนพิธี

วิชำประกอบ
การรักษาความปลอดภัย
การบริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์

ภำคปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติ วิชำระเบียบงำนสำรบรรณ
- การจัดทาหนังสือต่างๆ
- การเขียนหนังสือราชการ
- การทาบันทึก
- การทาสาเนาและการแจกจ่าย
- การลงบัญชี รับ – ส่ง หนังสือราชการ
- การลงรายละเอียดบัตรตรวจค้น สมุดส่งหนังสือ และ
ใบรับหนังสือราชการ
๔.๒ ฝึกปฏิบัติ วิชำระเบียบแบบธรรมเนียม
- การรายงาน
- การเขียนแบบการลาประเภทต่างๆ
- การแต่งกาย
- ลาดับขั้นตอนพิธีการ

ชั่วโมง หน่วยกิต
๑๐๔
๕.๕
๗
๐.๒๕
๑๔
๑
๑๔
๑
๑๔
๐.๗๕
๑๔
๐.๗๕
๗
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๒๗
๑.๒๕
๖
๐.๒๕
๗
๐.๒๕
๑๔
๐.๗๕
๔๒
๑
๒
๒
๒
๑

-

๑

-

๒
๒
๔
๒

-

หมำยเหตุ

- ๔๖ -

ลำดับ
วิชำ
๔.๓ ฝึกปฏิบัติ วิชำธุรกำรกำลังพล
- นโยบายการจัดการกาลังพล
- การจัดการกาลังพล
- บาเหน็จความชอบ
- เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
๕ ศึกษำกำรปฏิบัติงำน
๖ เบ็ดเตล็ด
๖.๑ การบรรยายพิเศษ
๖.๑.๑ ประวัติศาสตร์ทหาร
๖.๑.๒ เอดส์ศึกษาและยาเสพติดให้โทษ
๖.๒ อื่น ๆ
๖.๒.๑ พิธีเปิด - ปิดหลักสูตร
๖.๒.๒ เวลาผู้บังคับบัญชา
รวมเวลำศึกษำ ชั่วโมง และหน่วยกิต

ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๕
๕
๗
๕
๗
๒๔

-

-

-

๑๑
๑๓

-

๒๘๐

๑๓

- ๔๗ -

๒.๓ หลักสูตรนำยทหำรเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ

หลักสูตรชั้นนายทหาร เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
๙ หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาต่าง ๆ ดังนี้
๒.๓.๑ วิชาหลัก
จานวน
๒.๓.๒ วิชารอง
จานวน
๒.๓.๓ ภาคปฏิบัติ
จานวน
๒.๓.๔ ศึกษาการปฏิบัติงาน
จานวน
๒.๓.๕ เบ็ดเตล็ด
จานวน
ลำดับ
๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๒
๒.๑
๒.๑.๑
๒.๑.๒
๒.๒
๒.๒.๑
๒.๒.๒
๒.๓
๓

๔
๕

มีระยะเวลาการศึกษา ๕ สัปดาห์ ๑๗๕ ชั่วโมง
๘๒
๓๐
๓๘
๗
๑๘

วิชำ
วิชำหลัก
เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
บาเหน็จความชอบ
ประวัติรับราชการ
วิชำรอง
ระเบียบงานสารบรรณ
ชนิดและรูปแบบหนังสือ
การเขียนหนังสือราชการ
ระเบียบแบบธรรมเนียม
การสั่งการและประชาสัมพันธ์
การรายงาน
กฎหมาย
ภำคปฏิบัติ
ฝึกปฏิบัติ เบี้ยหวัด
บาเหน็จ บานาญ
บาเหน็จลูกจ้าง และ กบข.
บานาญพิเศษ บาเหน็จตกทอด และมรดก
ศึกษำกำรปฏิบัติงำน
เบ็ดเตล็ด
พิธีเปิด - ปิดหลักสูตร
เวลาผู้บังคับบัญชา
รวมเวลำศึกษำ ชั่วโมง และหน่วยกิต

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง หน่วยกิต หมำยเหตุ
๘๒
๕
๖๘
๔
๗
๐.๕
๗
๐.๕
๓๐
๒
๑๓
๑
๗
๐.๕
๖
๐.๕
๗
๐.๕
๓
๐.๒๕
๔
๐.๒๕
๑๐
๐.๕
๓๘
๒
๑๐
๐.๕
๘
๐.๕
๑๐
๐.๕
๑๐
๐.๕
๗
๑๘
๑๑
๗

๑๗๕

๙

- ๔๘ -

หมวดที่ ๖
ระบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในโรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก

ข้อ ๑ เนื่องจากเนื้อหาวิชาต่ าง ๆ ที่ได้กาหนดให้มีการศึกษาใน โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก นั้น มีการพัฒนาการอยู่เสมอ จึงมีความจาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระบบการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะจัดให้มี การเรียน
การสอนในห้ อ งเรี ย น มี ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามสถานการณ์ ที่ ค วรจะเป็ น ในโอกาส ที่ จ ะต้ อ งน าความรู้
ความสามารถที่เรียนมาไปใช้ปฏิบัติงานจริงกับทั้งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ซึ่งวิธีการเรียนการสอนในความหมายของหมวดนี้ ได้แก่ วิธีการเพื่อ สื่ อความหมายระหว่าง
ผู้สอน/ผู้บรรยาย กับผู้เข้ารับการศึกษาสามารถมีความเข้าใจตรงกันตามหลักการ และเหตุผลสามารถที่
นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม จึงมีวิธีสอนแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท
๑.๑ การบรรยาย คือ วิธีที่ผู้สอน/ผู้บรรยาย บรรยายแต่เพียงอย่างเดียว ปกติจะใช้
ห้องเรียนภายในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๑.๒ การสอนเชิ งประชุ ม คื อ วิ ธี ที่ ผู้ สอน/ผู้ บรรยาย มี การบรรยายสลั บกั บการให้
ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาแสดงความคิ ด เห็ น และถกแถลงระหว่ า งกั น โดยปกติ จ ะใช้ ห้ อ งเรี ย นภายใน
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๑.๓ การฝึกปฏิบัติ คือ วิธีที่ผู้สอน/ผู้บรรยาย มอบให้ผู้เข้ารับการศึกษาทา แบบฝึกหัด
แก้ปัญหาหรือบ่งการ
๑.๔ การศึกษาเป็ น คณะ/สั มมนา คือ วิธีที่ผู้ ส อน/ผู้ บรรยาย มอบงานให้ ผู้ เข้ารับ
การศึกษา ถกแถลงเป็นกลุ่มเพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งในเนื้อหาวิชา และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
ซึ่งอาจมีข้อสรุปหรือไม่มีข้อสรุปก็ได้ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มเป็นผู้ควบคุม ดูแล และประเมินค่า
อย่างใกล้ชิด
ข้อ ๒ การเรียนการสอนในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ให้ทุกส่วนวิชา
ใช้วิธีสอนทั้ง ๔ ประเภทนี้เป็นหลักโดยเน้นให้นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน เป็นศูนย์กลางมากที่สุด
ข้อ ๓ ในการสอนของอาจารย์ผู้ ส อนนั้น จะได้ มีการวัดผลประเมินผลอาจารย์ผู้ ส อนด้ว ย
โดยใช้แบบฟอร์มของแบบประเมินผลและสถิติ เพื่อจะได้นาสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขระบบการเรียน
การสอนให้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- ๔๙ ( สำเนำ )

ระเบียบโรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
ว่ำด้วย กำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อให้การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ของหลักสูตรการศึกษา ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ และเพื่อ
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ในโรงเรียนทหารบก พุทธศักราช ๒๕๔๒
และสอดคล้องกับ ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การฝึกศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้กาหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ว่าด้วย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อความในคาสั่ง หรือระเบียบอื่นใดที่กาหนดไว้แล้ว ซึ่งผิด หรือขัดแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ข้อความในระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ การวัดผลการศึกษา ” หมายถึงการให้ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่ได้จากการสอบ
ภาควิชาการ หรือการสอบอื่น ๆ หรือการศึกษาดูงาน ที่กาหนดในหลักสูตรการศึกษา ของโรงเรียนทหาร
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๔.๒ “ การประเมินผลการศึกษา ” หมายถึง การนาข้อมูลที่ได้มาจากการวัดผล
มาทาการพิจารณา ตัดสิน อย่างมีหลักเกณฑ์ แล้วสรุปผลว่า การศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาอยู่ในระดับใด
๔.๓ “ หน่ ว ยกิ ต ” หมายถึ ง จ านวนตั ว เลขที่ ใ ช้ แ สดงปริ ม าณการศึ ก ษา
ของหมวดวิชา รายวิชา ที่โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก กาหนด
๔.๔ “ คะแนนเฉลี่ยสะสม ” หมายถึง ผลการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
โดยนาเอาระดับผลการศึกษาในทุกหมวดวิชา รายวิชา และจานวนหน่วยกิตที่สะสมได้ทาการคานวณอย่างมี
หลักเกณฑ์ ออกมาเป็นตัวเลขเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ
๔.๕ “ นายทหารนักเรียน และ นายสิบนักเรียน ” ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารชั้ น ประทวน ที่ได้รั บ อนุ มั ติให้ เข้ารับ การศึกษา ในโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก หรือตามคาสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๔.๖ “ คณะกรรมการดาเนินการสอบ ” ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการอยู่
ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่คัดเลือก
ข้อสอบจากอาจารย์ประจาวิชาที่จะทาการสอบวัดผลด้วยคณะกรรมการของ โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก และควบคุมการจัดพิมพ์ อัดสาเนา และเก็บรักษา ข้อสอบ จนกว่าจะถึงเวลาสอบ
และมอบปัญหาสอบพร้อมกระดาษคาตอบให้กับ คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ

- ๕๐ ๔.๗ “ คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ” ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตรที่รับราชการ
อยู่ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ควบคุม
กากับดูแล การดาเนินการสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบริสุทธิ์ยุติธรรม ตลอดจนการ
จัดระเบียบผังที่นั่งสอบของผู้เข้ าสอบ และรวบรวมใบกระดาษคาตอบ ปัญหาสอบ ส่งให้อาจารย์
ประจาวิชา เพื่อเฉลย และตรวจข้อสอบต่อไป
๔.๘ “ คณะกรรมการประมวลผลการสอบ ” ได้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่
รับ
ราชการอยู่ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก และเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้
มีหน้าที่ควบคุมกากับดูแล รวบรวมคะแนนที่สอบด้วยอาจารย์ และคะแนนที่สอบด้วยคณะกรรมการ นา
ผลคะแนนมารวมกัน แล้วดาเนินการประมวลผล แปลงข้อมูลเป็นตัวอักษร เพื่อคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม
และจัดลาดับที่ ให้กับ นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
ข้อ ๕ ระบบการวัดผล และประเมินผลการศึกษา ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก ให้ใช้ระบบหน่วยกิต สาหรับการวัดผลการศึกษาใช้แบบ อิงเกณฑ์ และ อิงกลุ่มหรืออาจใช้หลาย
วิธีผสมกันได้ ตามความเหมาะสม การสอบเพื่อการวัดผลการศึกษาของนายทหารนักเรียน และนายสิบ
นักเรียน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๕.๑ การสอบด้วยอาจารย์ผู้สอน ใช้เวลาในการสอนที่ตนเองรับผิดชอบ ทาการสอบ
เพื่อทดสอบความเข้าใจ หรือมอบหมายงานให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
การสอบด้วยอาจารย์นี้ อาจจะกระทาการสอบเป็นบุคคล หรือคณะ ด้วยวาจา หรือข้อเขียน โดยอาจจะให้
เปิดตารา หรือปิดตาราการสอบก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์
๕.๒ การสอบด้วยคณะกรรมการ วิชาที่จะทาการสอบด้วยคณะกรรมการ โรงเรียน
ทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบ เพื่อวัดผล
อย่างน้อย ๓ นาย โดยอาจารย์ผู้สอน แต่งปัญหาสอบ และคณะกรรมการดาเนินการ
สอบคัดเลือก
ปัญหาสอบตามจานวนข้อที่กาหนด โดยเปิดตาราหรือปิดตาราสอบก็ได้ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ การปฏิบัติก่อนการสอบ
๖.๑ การสอบด้วยอาจารย์
๖.๑.๑ อาจารย์ผู้สอนสามารถดาเนินการสอบเมื่อใดก็ได้ ทั้งในระหว่างการเรียน
การสอนตามที่เห็นสมควร หรืออาจจะกาหนดการสอบ ให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ทราบ
ก่อนล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้
๖.๑.๒ ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอน ต้องการผู้ช่วยควบคุมการสอบให้ประสานความ
ต้องการกับฝ่ายปกครองนักเรียน โดยตรงล่วงหน้าก่อนการสอบอย่างน้อย ๑ วัน
๖.๒ การสอบด้วยคณะกรรมการ
๖.๒.๑ ให้โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ในข้อ ๑๖ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน ก่อนที่จะมีการ
สอบด้วยคณะกรรมการ
๖.๒.๒ การสอบด้วยคณะกรรมการ ต้องแจ้งกาหนดการสอบให้นายทหาร
นักเรียน และนายสิบนักเรียน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยอาจกาหนดไว้ในตารางเรียนประจา
สัปดาห์ก็ได้
๖.๒.๓
การด าเนิ น การออกข้ อ สอบ ให้ แ ต่ ล ะหมวดวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ
แต่งปัญหาสอบ โดยให้อาจารย์ที่รับผิดชอบในการแต่งปัญหาสอบในการวัดผลประเมินผล นายทหาร
นักเรียน และนายสิบนักเรียนนั้น ต้องออกข้อสอบจานวนข้อสอบเกินกว่าจานวนข้อสอบที่จะทาการสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการสอบ ได้ทาการคัดเลือกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และปัญหาสอบทุกวิชา
ที่ได้รับการคัดเลือก หรือมิได้รับการคัดเลือกก็ตาม ให้คณะกรรมการดังกล่าวส่งปัญหาสอบทั้งหมดคืนคลัง
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ข้อสอบเพื่อเก็บไว้ใช้ต่อไป พร้อมทั้งนาข้อสอบที่ทาการคัดเลือกให้กองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ดาเนินการพิมพ์ อัดสาเนาปัญหาสอบ ให้ทาการอัดสาเนาปัญหาสอบก่อนการสอบ
ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้น วันสอบที่มีวันหยุดราชการคั่นอยู่ อนุโลมให้อัดสาเนาปัญหาสอบก่อนทาการ
สอบเกิน ๒๔ ชั่วโมงได้ และให้คณะกรรมการดาเนินการสอบควบคุมการพิมพ์ อัดสาเนา พร้อมทั้งเก็บ
ปัญหาสอบ โดยยึดถือระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ (ทางด้านเอกสาร)
๖.๒.๔ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละวิชาที่สอบนั้น หรือคณะกรรมการควบคุม
ห้องสอบออกเอกสารคาแนะนาในการสอบ หรือชี้แจงด้วยวาจาก่อนการสอบ ตามความเหมาะสม
๖.๒.๕ การจัดห้องสอบ ให้แยกห้องสอบ หรือหากจากัดด้วยสถานที่ ก็ให้
ดาเนินการจัดแยกโต๊ะเรียน และสลับที่นั่งในการสอบ สาหรับกาลังพล และอุปกรณ์ในการใช้จัดห้องสอบให้
ประสานขอรับการสนับสนุนจากแผนกธุรการและกาลังพล โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน เพื่อเตรียมการให้เรียบร้อยก่อนเวลาสอบ ๒ ชั่วโมง
ข้อ ๗ การปฏิบัติในระหว่างการสอบ
๗.๑ การปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๑.๑ แจกปัญหาสอบให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนโดยมิให้
นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน อ่านข้อความในปัญหาสอบก่อนการแจกปัญหาสอบเสร็จ เมื่อ
เห็นว่าได้ดาเนินการแจกปัญหาสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้เข้าสอบเปิดดูปัญหาสอบพร้อมกัน เวลาที่
ใช้ในการสอบให้เริ่มนับตั้งแต่กรรมการควบคุมห้องสอบขานบอกเวลา ให้ผู้เข้าสอบเริ่มปฏิบัติต่อข้อสอบนั้นได้
๗.๑.๒ กรรมการควบคุมห้องสอบ ตอบปัญหาข้อสงสัยของนายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียน เฉพาะในเรื่องข้อบกพร่องเกี่ยวกับการพิมพ์เท่านั้น และหากมีเรื่องที่ควรแจ้งให้
นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ทราบทั้งหมด ให้กรรมการควบคุมห้องสอบประกาศให้ผู้เข้าสอบ
ทราบโดยทั่วกันเป็นส่วนรวม
๗.๑.๓ การอนุญาตให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ออกนอกห้องสอบ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๑.๔ หากมีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการสอบ ให้กรรมการควบคุมห้องสอบ
ดาเนินการแก้ไขโดยทันที และหากมีเหตุการณ์ที่จาเป็นต้องล้ม เลิกการสอบในครั้งนั้น ให้กรรมการควบคุม
ห้องสอบรายงานต่อฝ่ายปกครองนักเรียน จนถึงผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก
๗.๒ การปฏิบัติของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
๗.๒.๑ ห้ามขออนุญาตออกนอกห้องสอบ นอกจากในกรณีจาเป็นจริง ๆ และให้
รีบกลับเข้าห้องสอบเมื่อได้รับอนุญาตออกนอกห้องสอบ ในขณะที่มีการสอบ ห้ามดูเอกสาร หรือตาราทุก
ชนิดที่วางไว้นอกห้องสอบโดยเด็ดขาด ( ทั้งการสอบที่เปิดตารา และปิดตาราสอบ )
๗.๒.๒ ห้ามหยิบยืมของใช้กันขณะทาการสอบ
๗.๒.๓ ห้ามลุกจากที่นั่งสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๒.๔ ห้ามผู้เข้าสอบ ถามหรือปรึกษาหารือกันทุกกรณีในขณะทาการสอบ
๗.๒.๕ การสอบถาม ให้ถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ จากกรรมการ
ควบคุมห้องสอบเท่านั้น
๗.๒.๖ ห้ามทาการทุจริตในขณะทาการสอบ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
๗.๒.๖.๑ นาเอกสารเข้าห้องสอบ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
หรือนาเอกสารขึ้นมาดูในการสอบที่ห้ามเปิดตาราสอบ
๗.๒.๖.๒ นากระดาษคาตอบที่มิใช่ของตนเองมาตอบ หรือนาของตนเอง
ไปให้ผู้อื่นตอบแทน จะถือว่าการสอบครั้งนั้นทุจริตทั้งคู่

- ๕๒ ๗.๒.๖.๓ การกระทาใด ๆ ที่กรรมการควบคุมห้องสอบ หรืออาจารย์
ประจาวิชา พิจารณาเห็นว่าเป็นการละเมิดต่อข้อห้ามในการสอบ หรือส่อไปในทางทุจริต
๗.๒.๖.๔ ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของกรรมการควบคุมห้อ งสอบ
อย่างเคร่งครัด
๗.๒.๗ ปฏิบัติตามคาสั่ง และคาชี้แจงของกรรมการควบคุมห้องสอบ
๗.๒.๘ ให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท ขณะทาการสอบ
ข้อ ๘ การปฏิบัติเมื่อสอบเสร็จแล้ว
๘.๑ การปฏิบัติของคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ
๘.๑.๑ เมื่อหมดเวลา หรือหลังจากนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ทา
ปัญหาสอบเสร็จแล้ว ให้ตรวจนับกระดาษคาตอบให้ตรงตามจานวน และหมายเลข ของนายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียนที่เข้าสอบ แล้วกรรมการควบคุมห้องสอบ ลงชื่อกากับไว้บนซองใส่กระดาษคาตอบ
หรือกระดาษปะหน้า พร้อมกับลง วัน เดือน ปี และสถานที่สอบไว้ด้วย รวมทั้งตรวจนับปัญหาสอบให้ครบตาม
จานวน
๘.๑.๒ นาปัญหาสอบที่ทาการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในข้อ ๘.๑.๑ ส่งให้
อาจารย์ประจาวิชา เพื่ออาจารย์ประจาวิชา หรือผู้ที่ออกข้อสอบจะได้ทาเฉลย พร้อมทั้งตรวจข้อสอบให้
แล้วเสร็จ และส่งผลคะแนนให้กับคณะกรรมการประมวลผลการสอบ ภายใน ๒ วัน หลังจากการสอบ
เสร็จสิ้น เว้นข้อสอบเป็นชนิดอัตนัย ให้กรรมการควบคุมห้องสอบส่งปัญหาสอบ ให้อาจารย์ประจาวิชา
ดาเนินการตรวจข้อสอบ และส่งผลคะแนนดิบ ให้คณะกรรมการประมวลผลการสอบ ภายใน ๕ วัน
๘.๒ การปฏิบัติของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
๘.๒.๑ เมื่อนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนทาการสอบเสร็จก่อนเวลา
๘.๒.๑.๑ ให้คว่ากระดาษคาตอบวางไว้บนโต๊ะ โดยเอาปัญหาสอบปิด
กระดาษคาตอบให้มิดชิด แล้วออกไปนอกห้องสอบทันที
๘.๒.๑.๒ เมื่อออกนอกห้องสอบไปแล้ว จะกลับเข้ามาห้องสอบอีกไม่ได้
เว้นแต่ได้รับอนุญาต
๘.๒.๑.๓ ปฏิบัติตามที่กรรมการควบคุมห้องสอบสั่ง
๘.๒.๒ เมื่อหมดเวลาในการสอบ
๘.๒.๒.๑ ให้วางปากกา ดินสอและคว่ากระดาษคาตอบวางไว้บนโต๊ะ
๘.๒.๒.๒ กรรมการคุมสอบ เก็บกระดาษคาตอบหรือข้อสอบเอง
๘.๒.๒.๓ ห้ามผู้เข้าสอบนาเอกสารที่เกี่ยวกับการสอบ ติดตัวออกนอก
ห้องสอบโดยเด็ดขาด เว้นอุปกรณ์ที่ใช้ทาข้อสอบ
๘.๒.๒.๔ ปฏิบัติตามที่กรรมการควบคุมห้องสอบสั่ง
ข้อ ๙ การปฏิบัติเมื่อนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ทาการทุจริต หรือฝ่าฝืน
ระเบียบการสอบ
๙.๑ เมื่อปรากฏมีนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ทาการทุจริตขณะทาการ
สอบตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ ๗.๒.๖ กรรมการควบคุมห้องสอบต้องนาปากกาสีแดง กากบาทลงบน
กระดาษคาตอบทันทีพร้อมลงลายมือชื่อกากับ และสั่งให้ผู้เข้าสอบรายนั้น ยุติการสอบทันที และให้
กรรมการควบคุมห้องสอบรายงานต่อฝ่ายปกครองนักเรียน จนถึง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก เพื่อดาเนินการตามระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ว่าด้ว ยการลา การพ้น สภาพ และการตัดคะแนนความประพฤติของนายทหารนักเรียน และนายสิ บ
นักเรียน พ.ศ.๒๕๕๖

- ๕๓ ๙.๒ เมื่อมีนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบการสอบ ในเรื่อง
อื่นใด ๆ ยกเว้นการทุจริตแล้ว ให้คณะกรรมการควบคุมห้องสอบมีอานาจพิจารณาหักคะแนนสอบ ในวิชา
นั้น ๆ ตามสมควรแก่เหตุ แล้วรายงานต่อฝ่ายปกครองนักเรียนจนถึงผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก
๙.๓ การทุจริตในการสอบ หากตรวจพบว่าผู้เข้าสอบคนใด ทาการทุจริตในการ
สอบแต่ละครั้ง ตามข้อ ๗.๒.๖ ให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๙.๓.๑ ทุจริตครั้งที่ ๑ ให้บันทึกหมายเหตุลงบนหัวกระดาษคาตอบ ตามข้อ
๙.๑ และให้คะแนนในการสอบในวิชานั้นเป็นศูนย์ (๐) และแจ้งให้อาจารย์ประจาวิชานั้น ๆ ทราบด้วย
๙.๓.๒ ทุจริตครั้งที่ ๒ ให้ดาเนินการตามข้อ ๙.๓.๑ แล้วรายงานตัดคะแนน
ความประพฤติตามระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ในข้อ ๙.๑
๙.๓.๓ ทุจริตครั้งที่ ๓ ให้ดาเนินการตามข้อ ๙.๓.๑ แล้วให้คณะกรรมการควบคุม
ห้องสอบรายงานต่อ ฝ่ายปกครองนักเรียน จนถึงผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ใน
หลักสูตรนั้น ๆ ตามระเบียบ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ใน ข้อ ๙.๑
๙.๓.๔ หากมีการทุจริต ใน ข้อ ๗.๒.๖ และข้อ ๙ หรือกรณีอื่น ๆ ให้คณะกรรมการ
ควบคุมห้องสอบ รายงานต่อ ฝ่ายปกครองนักเรียน จนถึง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก และให้ถือว่าการตกลงใจของผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เป็นอัน
สิ้นสุด
ข้อ ๑๐ การขาดสอบ
๑๐.๑ การขาดสอบด้วยอาจารย์
๑๐.๑.๑ หากเป็นการขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่รับผิดชอบเรียกตัว
นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ผู้นั้นมาทาการสอบโดยด่วน การสอบนั้นจะกระทาในลักษณะเป็น
ข้อเขียน หรือด้วยวาจาก็ได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และให้ถือว่า ผลการสอบในครั้ง
นั้นได้เกณฑ์การสอบตามปกติ
๑๐.๒ การขาดสอบด้วยคณะกรรมการ ให้อาจารย์ประจาวิชา หรือคณะกรรมการ
ควบคุมการสอบ รายงานทันทีต่อ ฝ่ายปกครองนักเรียน จนถึง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก เพื่อพิจารณาสั่งการเป็นราย ๆ ไป และในกรณีที่อนุมัติให้ทาการสอบได้ ให้ถือ
ว่าเกณฑ์การให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน C
๑๐.๓ ผลการสอบของนายทหารนั ก เรี ย น และนายสิ บ นั ก เรี ย น ที่ ข าดสอบ
ไม่รวมอยู่ในสิทธิ์ที่พึงจะได้รับ ในกรณีที่จะมีการสอบแก้ตัว ของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
ตาม ข้อ ๑๔ ของระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ การเฉลยปัญหาสอบ ให้อาจารย์ประจาวิชา มอบเฉลยปัญหาสอบแก่คณะกรรมการ
ประมวลผลการสอบ เพื่อประกาศให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ทราบผลโดยทั่วกัน ในวิชาที่
มีการสอบเป็นแบบปรนัย ให้เฉลยแล้วเสร็จภายใน ๒ วัน หลังจากทาการสอบ สาหรับวิชาที่เป็นข้อสอบ
แบบอัตนัย ให้อาจารย์ประจาวิชา และคณะกรรมการประมวลผลการสอบ พิจารณาเฉลยได้ตามความ
เหมาะสม
ข้อ ๑๒ การรายงานผลการสอบ
๑๒.๑ ให้อาจารย์ที่รับผิดชอบวิชานั้น ๆ รายงานผลการสอบพร้อมใบให้คะแนน
ส่งถึงคณะกรรมการประมวลผลการสอบ ตามกาหนดเวลา ดังนี้
๑๒.๑.๑ การสอบด้วยอาจารย์ ให้รายงานผลการสอบภายใน ๕ วัน หลังจาก
ที่มีการสอบ

- ๕๔ ๑๒.๑.๒ การสอบด้วยคณะกรรมการ ดาเนินการ ตาม ข้อ ๘.๑.๒
๑๒.๑.๓ ในทุ ก รายวิ ช าที่ อ ยู่ ใ นหมวดวิ ช าที่ มี ห น่ ว ยกิ ต จะก าหนดน้ าหนั ก
คะแนนดิบ ไว้เป็น ๑๐๐ คะแนน ให้อาจารย์ประจาวิชา แบ่งคะแนนสาหรับการสอบรายวิชา วิชาละ
๒ ส่วน โดยส่วนที่หนึ่ง เป็นคะแนนดิบสาหรับการสอบด้วยอาจารย์ ๔๐ คะแนน และอีกส่วนหนึ่งเป็น
คะแนนสอบด้วยคณะกรรมการ ๖๐ คะแนน ยกเว้นวิชาใน ข้อ ๑๔.๓
๑๒.๒ คณะกรรมการประมวลผลการสอบ จะรับกระดาษคาตอบพร้อมผลคะแนน
การสอบที่อาจารย์ประจาวิชาได้ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งรับผลการสอบด้วยอาจารย์ หรือ
การศึกษาเป็นคณะ (ถ้ามี) ในลักษณะคะแนนดิบ จากหมวดวิชา และรายวิชาที่รับผิดชอบส่งแผนก
ประเมินผลและสถิติ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เพื่อนาเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลและประเมินผลของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้
ตั้งไว้ใน ข้อ ๕ เพื่อแปลงข้อมูลเป็นตัวอักษรคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนายทหารนักเรียน และนายสิบ
นักเรียน แต่ละนายโดยคิดเป็นทศนิยมสามตาแหน่ง
๑๒.๓ หมวดรายวิชาใด ที่เชิญอาจารย์จากภายนอกหน่วย มาทาการสอนนายทหาร
นักเรียน และนายสิบนักเรียน และมีการสอบ ให้อาจารย์ในหมวดรายวิชานั้น เป็นผู้ตรวจข้อสอบ โดย
อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชานั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ และส่งคะแนน ให้กับคณะกรรมการตาม ข้อ ๑๒.๒
๑๒.๔ หากหมวดวิชาใด ไม่สามารถรายงานผลการสอบที่หมวดวิชานั้นรับผิดชอบได้
ทันตามกาหนดเวลา ให้รายงานปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งแจ้งกาหนดวันที่สามารถส่งผลการสอบได้ถึง
คณะกรรมการประมวลผลการสอบ เพื่อทราบและกากับดูแลให้เป็นไปตามกาหนด
ข้อ ๑๓ การประกาศผลสอบ
๑๓.๑ ผลการสอบแต่ละวิชาที่มีการสอบจะประกาศให้ นายทหารนักเรียน และนาย
สิบนักเรียน ทราบโดยจะแจ้งผลการสอบตามเกณฑ์เป็นตัวอักษร ค่าระดับผลการศึกษาและความหมาย
ตามข้อ ๑๓.๒
๑๓.๒ เกณฑ์การสอบจะใช้อักษรโรมัน และค่าระดับคะแนนดังนี้
ตัวอักษร
A
B+
B
ค่ำระดับผล ๔.๐๐
๓.๕๐
๓.๐๐
กำรศึกษำ ๙๕ - ๑๐๐ ๙๐ - ๙๔ ๘๐ - ๘๙
ควำมหมำย ดีมำก
ดี

C+
C
๒.๕๐
๒.๐๐
๗๐ - ๗๙ ๖๐ - ๖๙
พอใช้

D+
D
F
๑.๕๐
๑.๐๐
๐.๐๐
๕๕ - ๕๙ ๕๐ - ๕๔ น้อยกว่า ๕๐
อ่อน
อ่อนมำก

๑๓.๒.๑ ตั ว อัก ษรสาหรั บวิช าที่ไ ม่มี ค ะแนนหรือวิช าที่ยั งไม่เปิ ดเผยคะแนน
แต่ต้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนด จะใช้อักษรโรมัน คือ
S = เป็นที่น่าพอใจ ( ผ่าน )
U = ไม่เป็นที่น่าพอใจ ( ไม่ผ่าน )
๑๓.๒.๒ ตัวอักษรสาหรับวิชาที่มีการสอบไม่สมบูรณ์ต้องรอผลคะแนนที่สมบูรณ์
ที่มีคะแนนเมื่อถึงกาหนดเวลา จะใช้อักษรโรมัน คือ
I = การสอบที่ไม่สมบูรณ์
๑๓.๓ แผนกประเมินผลและสถิติ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
แจ้งผลการสอบให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนทราบ
หลังจากที่ ผู้บัญชาการโรงเรียน
ทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้อนุมัติให้ประกาศผลการสอบแล้วเท่านั้น และปิดประกาศให้
ทราบภายใน ๒ วัน หลังจากได้รับอนุมัติ และสาเนาให้กองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ทราบ

- ๕๕ ๑๓.๔ ในกรณีที่นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน มีความสงสัยในผลการสอบ
ให้เขียนรายงานขอทราบคะแนนดิบได้ โดยทาเรื่องเสนอฝ่ายปกครองนักเรียนตามลาดับ จนถึงผู้บัญชาการ
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก แล้วจึงจะขอดูผลการสอบเป็นคะแนนดิบได้
๑๓.๕ เกณฑ์ค ะแนนเฉลี่ ยสะสมตลอดหลั กสู ตรที่ใช้ รายงานผลการศึก ษาต่ อ
กองทัพบก ให้ถือเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ค่ำระดับผล
กำรศึกษำ
ควำมหมำย

๓.๕๐ - ๔.๐๐ ๓.๐๐ - ๓.๔๙ ๒.๕๐ - ๒.๙๙ ๒.๐๐ - ๒.๔๙ ต่ากว่า ๒.๐๐
ดีเลิศ

ดีมำก

ดี

พอใช้

ไม่พอใช้

ข้อ ๑๔ การสอบแก้ตัวของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก
๑๔.๑ หากผลการสอบในหมวดวิชาที่มีหน่วยกิต เว้นหมวดวิชาใน ข้อ ๑๔.๓ ของ
นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ผู้ใดได้เกณฑ์การสอบเป็นตัวอักษร ต่ากว่า C หรือค่าระดับคะแนนต่า
กว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชานั้น ๆ ให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน รายงานขออนุมัติ
ต่อฝ่ายปกครองนักเรียน จนถึง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เพื่อขอสอบ
แก้ตัว ภายใน ๕ วัน หลังจากประกาศผลสอบ และฝ่ายปกครองนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสาร
บรรณทหารบก ต้องแจ้งให้นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ทราบกาหนดการสอบแก้ตัว อย่างน้อย
๓ วันทาการ
๑๔.๒ การสอบแก้ตัวในหมวดวิชา ที่มีค่าระดับคะแนน ตาม ข้อ ๑๔.๑ นั้น
ต้องสอบแก้ตัวในรายวิชาย่อยที่ได้คะแนนน้อยที่สุดของหมวดวิชานั้น โดยอาจารย์ประจาวิชาเป็นผู้ออก
ข้อสอบและทาการสอบ เมื่อได้คะแนนเท่าใด นาคะแนนดิบส่งให้กับคณะกรรมการประมวลผลการสอบ
เพื่อแก้ไขระดับค่าคะแนนต่อไป
๑๔.๓ วิชาต่อไปนี้ไม่ให้มีการสอบแก้ตัว คือ รายวิชาการศึกษาดูงาน
๑๔.๔ ให้วิชาใน ข้อ ๑๔.๓ ส่งคะแนนดิบให้คณะกรรมการประมวลผลการสอบ
ตัดเกรดให้เป็นตัวอักษร ต่อไป
๑๔.๕ หลักเกณฑ์ในการคิดผลการสอบแก้ตัว ให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑๔.๕.๑ การสอบแก้ตัวของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ให้กระทา
ในระบบร้อยละ และให้เทียบผลการสอบเป็นตัวอักษร ดังนี้
ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป = C
ร้อยละ
๕๐ ขึ้นไป = D
ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
= F
๑๔.๖ การสอบแก้ตัวของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ให้กระทาเพียง
วิชาละ ๑ ครั้งเท่านั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการสอบรายงานต่อ ฝ่ายปกครองนักเรียน จนถึง
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เพื่อพิจารณาสั่งการเป็นราย ๆ ไป ในกรณี
ที่อนุมัติให้ทาการสอบได้ ให้ถือว่าเกณฑ์การให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน C
๑๔.๗ การเปลี่ยนผลการศึกษาจาก “I” แบ่งได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑๔.๗.๑ ในกรณีที่นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ได้ผลการเรียน “I”
ด้วยเหตุสุดวิสัย เมื่อนายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน ได้เข้าวัดผลการสอบ หรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ

- ๕๖ ๑๔.๗.๒ ในกรณีที่นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ได้ผลการเรียน “I”
โดยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
เมื่อนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ได้เข้าวัดผลการสอบ หรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน C (๒.๐๐)
ข้อ ๑๕ การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
๑๕.๑ การคานวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาเอาผลบวกของผลคูณระหว่างจานวน
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชากับค่าระดับผลการศึกษา หารด้วยผลบวกของจานวนหน่วยกิต ของแต่ละ
รายวิชา คิดทศนิยมสามตาแหน่งปัดเศษ ( ในกรณีที่มีการสอบแก้ตัว ให้ใช้ค่าระดับผลการศึกษาจากการ
วัดผลการสอบแก้ตัวครั้งหลังสุดของวิชานั้น ๆ มาคิด )
๑๕.๒ เกณฑ์ที่ถือว่าสอบได้นั้น จะต้องสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดทั้ง
หลักสูตร ๒.๐๐ ขึ้นไป
๑๕.๓ นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ที่มีผลการสอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ากว่าเกณฑ์ผ่าน (ต่ากว่า ๒.๐๐) ถือว่าสอบไม่ได้ตามเกณฑ์ และถือได้ว่าไม่สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๑๖ การดาเนิ นการวัดผลประเมินผลการศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือเมื่อสิ้นสุ ด
การศึกษารายวิชา โดยให้ครอบคลุมความมุ่งหมาย และเนื้อหาที่กาหนด กอปรกับดารงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์
ยุติธรรม และเป็นการยกมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนให้สูงขึ้น
ทางโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน จานวน ๓ ชุด ดังนี้
๑๖.๑ คณะกรรมการดาเนินการสอบ จะต้องมีกรรมการอย่างน้อย ๓ นาย มีหน้าที่
คัดเลือกข้อสอบจากอาจารย์ประจาวิชาที่จะทาการสอบเท่าจานวนข้อที่อาจารย์ประจาวิชานั้น ๆ กาหนด
และดาเนินการตาม ข้อ ๖.๒, ๑๐ และข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๒ คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ จานวนอย่างน้อย ๓ นาย มีหน้าที่ดาเนินการ
ตาม ข้อ ๗, ๘ และข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๓ คณะกรรมการประมวลผลการสอบ จานวนอย่างน้อย ๕ นาย
ซึ่งคณะกรรมการประมวลผลการสอบจะต้องมี หัวหน้าแผนกประเมินผลและสถิติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการด้วย มีหน้าที่ดาเนินการตาม ข้อ ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๘, ๑๙ และข้ออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๑๖.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๗ การรายงานผลการศึกษาของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ให้ใช้ข้อมูล
การศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ ตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการ
วัดผลประเมินผล ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๑๘ นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ โรงเรียน
ทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก จะต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑๘.๑ มีระยะเวลาการศึกษา ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการศึกษา
ทั้งหมดตามหลักสูตร
๑๘.๒ เวลาในการสอบของแต่ละวิชา ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาสอบตลอด
หลักสูตร
๑๘.๓ คะแนนเฉลี่ยสะสม เมื่อคิดรวมกับการสอบแก้ตัวแล้ว ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป
๑๘.๔ จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน ๑๐๐ คะแนน

- ๕๗ ๑๘.๕ ถ้าในหลักสูตรที่มีการกาหนดให้มีการศึกษาดูงาน ไม่ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์
การศึกษาใน ข้อ ๑๓.๒ ถึงแม้ว่าจะมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือผ่านเกณฑ์การสอบได้
ก็ตามให้ถือว่าผ่านการศึกษาเฉพาะหลักสูตรนั้นเท่านั้น และถือว่าไม่สาเร็จการศึกษา ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีไป
๑๘.๖ นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ผู้ใดไม่มีเวลาการศึกษาและเวลาการ
สอบรวมทั้งคะแนนความประพฤติ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดใน ข้อ ๑๘.๑, ๑๘.๒ และ ๑๘.๔ แม้ว่าผล
การสอบจะอยู่ในเกณฑ์การสอบได้ ๒.๐๐ ขึ้นไป ก็ตาม ให้ถือว่าผ่านการศึกษาเฉพาะหลักสูตรเท่านั้น
และถือว่าไม่สาเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับ ข้อ ๑๘.๕
ข้อ ๑๙ การกาหนดให้มีรางวัลการศึกษา สาหรับผู้ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรทุกหลักสู ตรใน
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก จะมีรางวัลสาหรับผู้ที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยมเพียง
๑ รางวัลเท่านั้น ( ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม เป็นที่ ๑ ) และต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบด้วย
กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย โดยไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตลอดระยะเวลา
การศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในกฎเกณฑ์ ข้อ ๑๘.๕ และ ๑๘.๖ ของระเบียบนี้
๑๙.๑ การคิดคะแนน ใน ข้อ ๑๙ ให้ถือเอาคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด โดยจัดเรียง
ตามลาดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หากระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลาดับที่ตามคะแนนดิบ โดยเรียงลาดับตามหมวดวิชา ดังนี้
๑๙.๑.๑ จัดเรียงตามลาดับคะแนนดิบ ในหมวดวิชาหลัก “ ระเบียบงานสาร
บรรณ ”
๑๙.๑.๒ หากยังเท่ากันอีกให้จัดเรียงตามลาดับคะแนนดิบ ในหมวดวิชาหลัก
“ ระเบียบแบบธรรมเนียม ”
๑๙.๑.๓ หากยังเท่ากันอีก ให้จัดเรียงตามลาดับคะแนนดิบในหมวดวิชาหลัก
“ ธุรการและกาลังพล ”
๑๙.๑.๔ หากผลคะแนนดิบยังเท่ากันใน ข้อ ๑๙.๑.๑ ถึง ๑๙.๑.๓ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ข้อ ๒๐ ให้แผนกประเมินผลและสถิติ ดาเนินการจัดทาใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้มีผล
การศึกษาดีเยี่ยม
ข้อ ๒๑ ให้แผนกประเมินผลและสถิติ ประเมินผลผู้เรียนในทุกหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
โดยส่งแบบสอบถาม และประเมินผล เพื่อติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนภายหลัง
สาเร็จการศึกษาแล้ว ๔ เดือน และไม่ช้ากว่า ๖ เดือน
สรุปผลแบบสอบถาม และประเมินผลผู้เรียน แล้วรายงานให้ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหาร
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทราบ หลังจากนั้นสาเนาให้กองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ทราบ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการศึกษาและหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป
ข้อ ๒๒ มีการประเมินผลผู้สอน อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ที่เข้าสอนในแต่ละหลักสูตรให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ทาการประเมินโดยใช้แบบประเมินผลผู้สอน
สรุปผลจากแบบประเมินผู้สอนแล้วรายงานให้ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ทราบ หลังจากนั้นสาเนาให้กองการศึกษาแล้วนาข้อมูลที่ได้รับเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอนต่อไป

- ๕๘ ข้อ ๒๓ ให้แผนกประเมินผลและสถิติ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เป็น
ผู้รักษาการตามระเบียบ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ๒๕๔๔

( ลงชื่อ ) พันเอก ฉัตรกุล บัวรา
( ฉัตรกุล บัวรา )
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทาการแทน
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
แผนกประเมินผลและสถิติ

พ.อ.หญิง.................................................ร่าง............ก.ย.๕๖
ส.ต. .............................................พิมพ์/ทาน............ก.ย.๕๖

- ๕๙ ( สำเนำ )

ระเบียบโรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
ว่ำด้วย กำรลำ กำรพ้นสภำพและกำรตัดคะแนนควำมประพฤติ
ของ นำยทหำรนักเรียน และนำยสิบนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การลา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ระเบียบ
กองทัพบก ว่าด้วย การกาหนดคะแนนความประพฤติ และการตัดคะแนนความประพฤตินายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๑๘ และอาศัยอานาจตามความในระเบียบ โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การฝึกศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงกาหนดระเบียบไว้ ดังนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ว่าด้วย การลา การพ้นสภาพและการตัดคะแนนความประพฤติของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ การลา นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ที่มีเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรน้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ หรือมีเวลาในการวัดผลน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาในการวัดผลตลอดหลักสูตรถือว่าไม่สาเร็จ
การศึกษา
ข้อ ๔ การลามี ๓ ประเภท
๔.๑ การลากิจ
๔.๑.๑ กรณีที่มีนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน มีความจาเป็นที่จะต้องลา
กิจเพื่อไปประกอบภารกิจส่วนตัวและมีความสาคัญยิ่ง ให้เสนอใบลาผ่านหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้า นายทหาร
นักเรียน หรือหัวหน้านายสิบนักเรียน นายทหารปกครองนักเรียน ผู้อานวยการหลักสูตร ตามลาดับ
๔.๑.๒ นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน จะลากิจได้ต่อเมื่อใบลาได้รับการ
อนุมัติจากผู้อานวยการหลักสูตร แล้วเท่านั้น
๔.๑.๓ หากนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ขาดการศึกษาโดยมิได้ยื่น
ใบลากิจ หรื อใบลากิ จ ยั งมิได้รั บ การอนุมั ติตาม ข้อ ๔.๑.๒ ให้ ถือว่าขาดการศึกษาโดยเจตนาและ ให้
นายทหารปกครองนักเรียนมีอานาจตัดคะแนนความประพฤติได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๔.๑.๔ นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ต้องยื่นใบลากิจด้วยตนเองจะให้
บุคคลอื่นยื่นใบลากิจแทนกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีจาเป็นจริง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการหลักสูตร
๔.๑.๕ แบบใบลากิจให้เป็นไปตามผนวก ก ที่แนบท้ายระเบียบนี้

- ๖๐ ๔.๒ การลาป่วย
๔.๒.๑ นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษา
เพราะเหตุการณ์เจ็ บป่ วยให้ แจ้ งเหตุการณ์เจ็ บป่วยนั้น ต่อนายทหารปกครองนักเรียนทราบโดยตรงทาง
โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่นที่เร็วที่สุด เพื่อที่นายทหารปกครองนักเรียนจะได้เตรียมการด้าน
ธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา
๔.๒.๒ เมื่อนายทหารนักเรียนและนายสิ บนักเรียน กลั บมาเข้ารับการศึกษา
ตามปกติเมื่อมีอาการทุเลาหรือหายป่วยแล้ว ให้เสนอใบลาป่วยโดยทันทีผ่านหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้านายทหาร
นักเรียน หรือหัวหน้านายสิบนักเรียน นายทหารปกครองนักเรียน เพื่อขออนุมัตติ อ่ ผู้อานวยการหลักสูตร
๔.๒.๓ ในกรณีที่นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน มีอาการเจ็บป่วยและไม่
อาจเข้ารับการศึกษาได้เกินกว่า ๒ วัน ( ๑๔ คาบเรียน ) เมื่อยื่นใบลาป่วยตามข้อ ๔.๒.๒ ให้แนบหนังสือรับรอง
หรือหนังสือความเห็นแพทย์ผู้ให้การรักษา เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วยทุกครั้ง
๔.๒.๔ แบบใบลาป่วยให้เป็นไปตามผนวก ข ที่แนบท้ายระเบียบนี้
๔.๓ การลาประจาชั่วโมง
๔.๓.๑ กรณีที่นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน มีความจาเป็นไม่สามารถ
เข้ารับการศึกษาบางห้วงระยะเวลาของการศึกษาในแต่ ละวัน ( ไม่เกิน ๗ คาบเรียน ) ให้เสนอใบลาผ่าน
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้านายทหารนักเรียน หรือหัวหน้านายสิบนักเรียน เพื่อขออนุมัติต่อนายทหารปกครอง
นักเรียนได้
๔.๓.๒ นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน จะลาประจาชั่วโมงได้ต่อเมื่อใบลา
ได้รับการอนุมัติจากนายทหารปกครองนักเรียนแล้วเท่านั้น
๔.๓.๓ หากนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๔.๓.๒
ให้นายทหารปกครองนักเรียนมีอานาจตัดคะแนนความประพฤติได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๔.๓.๔ แบบใบลาประจาชั่วโมง ให้เป็นไปตามผนวก ค ที่แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ กรณีที่นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนผู้ใดมีเจตนายื่นใบลาตามข้อ ๔ เป็นเท็จให้
นายทหารปกครองนักเรียนมีอานาจตัดคะแนนความประพฤติได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๖ ใบลาทุกประเภทเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้นายทหารปกครองนักเรียนเป็นผู้เก็บรักษา ไว้
เป็ น หลั กฐาน เพื่อรวบรวมรายงานเวลาการศึกษาของนายทหารนักเรียนและนายสิ บนักเรียน เป็ น
รายบุคคลให้แก่ แผนกประเมินผลและสถิติ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เพื่อเป็น
ข้อมูล สาหรับการคานวณระยะเวลาการศึกษาตามที่กาหนดในข้อ ๓
ข้อ ๗ การพ้นสภาพและการตัดคะแนนความประพฤติ นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน
จะพ้นสภาพความเป็นนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก เมื่อมีเหตุเข้าหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๗.๑ ไม่ผ่ านเกณฑ์ก ารทดสอบความรู้พื้นฐานในหลั กสูตรที่กาหนดให้ มีการทดสอบ
ความรู้เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเข้ารับการศึกษา
๗.๒ มีสุขภาพร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เนื่องจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดย
ความเห็นแพทย์และพิจารณาได้ว่าน่าจะไม่สามารถศึกษาจนตลอดห้วงระยะเวลาตามหลักสูตร
๗.๓ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า ๑๐๐ คะแนน

- ๖๑ ๗.๔ ถูกคณะกรรมการควบคุมห้องสอบรายงานกรณีทุจริตในการสอบ ๓ ครั้ง
๗.๕ กระทาการใด ๆ อันเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงต่อภาพพจน์
โดยรวมของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ในระหว่างการฝึกศึกษา
ข้อ ๘ ให้นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ที่ฝึกศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดทาการ
สอนใน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีคะแนนความประพฤติรายบุคคล จานวน
๒๐๐ คะแนน ตลอดห้วงระยะเวลาการศึกษา
ข้อ ๙ ผู้มีอานาจตัดคะแนนความประพฤติในทุกลักษณะความผิ ด และหลักเกณฑ์การตัด
คะแนนความประพฤติของนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ให้เป็นไปตาม ผนวก ง ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ การปฏิบัติและการรายงานเมื่อนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน รายใดถูกตัด
คะแนนความประพฤติให้เป็นไปตาม ผนวก จ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ การพ้นสภาพความเป็นนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน เริ่มตั้งแต่เมื่อใดให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ข้อ ๑๒ ให้ฝ่ายปกครองนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่

๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)

พันเอก ฉัตรกุล บัวรา
( ฉัตรกุล บัวรา )
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทาการแทน
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ฝ่ายปกครอง
พ.อ. .......................................................ร่าง............ก.ย.๕๖
ส.ต. .............................................พิมพ์/ทาน............ก.ย.๕๖

- ๖๒ -

ผนวก ก
ใบลำกิจ
ที่ ..............................................................
วันที่...................เดือน................พ.ศ. ...............
เรื่อง ขออนุญาตลากิจ
เรียน ผู้อานวยการหลักสูตร
กระผม/ดิฉัน ........................................................................ นทน./นสน. เลขที่ ................
หลักสูตร..................................................ขออนุญาตลากิจเพื่อ .......................................................................
มีกาหนด...........วัน ตั้งแต่วันที่..........เดือน............พ.ศ. .......... ถึง วันที่............เดือน...............พ.ศ. ............
ในระหว่างที่ลานั้น กระผม / ดิฉัน จะพักอยู่บ้านเลขที่...............................หมู่...............................................
ซอย........................................................ถนน..............................................ตาบล...........................................
อาเภอ................................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์............................................
ในหลักสูตรนี้ กระผม/ดิฉัน ได้ลากิจมาแล้ว.............................. ชัว่ โมง รวมครั้งนี้เป็น......................ชั่วโมง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ) ................................................................
นทน. / นสน.
เรียน
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง ฯ
ผู้อานวยการหลักสูตร

ว.ด.ป. ที่นำเสนอ

ผู้นำเสนอ

ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
หน.กลุ่ม
เห็นสมควรอนุญาต
หน.นทน./นสน.
เห็นสมควรอนุญาต
นายทหารปกครอง ฯ เห็นสมควรอนุญาต

- อนุญาต
พ.อ.
ผู้อานวยการหลักสูตร
.........../............./............

- ๖๓ ผนวก ข
ใบลำป่วย
เขียนที่......................................................
วันที่..............เดือน...................พ.ศ. ..............
เรื่อง ขออนุญาตลาป่วย
เรียน ผู้อานวยการหลักสูตร
กระผม/ดิฉัน ..................................................................... นทน./นสน.เลขที่ ....................
หลักสูตร............................................................ขออนุญาตลาป่วยเนื่องจาก....................................................
มีกาหนด...........วัน ตั้งแต่วันที่...........เดือน ..............พ.ศ. ........... ถึง วันที่...........เดือน...........พ.ศ. ............
ในหลักสูตรนี้ กระผม / ดิฉันได้ลาป่วยมาแล้ว..........................ชั่วโมง รวมครั้งนี้เป็น.........................ชั่วโมง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)................................................................
นทน. / นสน.
เรียน
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง ฯ
ผู้อานวยการหลักสูตร

ว.ด.ป. ที่นำเสนอ

ผู้นำเสนอ

ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
หน.กลุ่ม
เห็นสมควรอนุญาต
หน.นทน./นสน.
เห็นสมควรอนุญาต
นายทหารปกครอง ฯ เห็นสมควรอนุญาต

- อนุญาต
พ.อ.
ผู้อานวยการหลักสูตร
.........../............./............

- ๖๔ -

ผนวก ค
ใบลำประจำชั่วโมง
วันที่ ................... เดือน ........................พ.ศ. .......................
เรียน นายทหารปกครองหลักสูตร ...........................................................
กระผม/ดิฉัน.............................................................เลขที่....................กลุ่มที่.....................
ขออนุญาตลาประจาชั่วโมง ดังนี้
๑. วิชา………………………………เวลา……………………อจ.ผู้สอน………………………………………..
เพื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. วิชา………………………………เวลา……………………อจ.ผู้สอน………………………………………..
เพื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๓. วิชา………………………………เวลา……………………อจ.ผู้สอน………………………………………..
เพื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ในหลักสูตรนี้กระผม / ดิฉัน ได้ลามาแล้ว............................ชั่วโมง รวมครั้งนี้เป็น..............................ชั่วโมง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ)....................................................................
นทน./นสน. หลักสูตร.............................................
(ลงชื่อ)....................................................................
หน.นทน./นสน.
- อนุญาต
พ.อ.
ผู้อานวยการหลักสูตร
………./…………/………

เรียน ผู้อานวยการหลักสูตร
เพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ)..........................................................
หน.นทน./นสน.

- ๖๕ ผนวก ง
ผู้มีอำนำจตัด คะแนนควำมประพฤติและหลักเกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ มี
ดังนี้.๑. ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีอานาจตัดคะแนน
ความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน ในทุกลักษณะความผิดที่ปรากฏท้ายผนวกนี้
๒. รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีอานาจตัดคะแนน
ความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๕๐ คะแนน ในทุกลักษณะความผิดที่ปรากฏท้ายผนวกนี้
๓. ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีอานาจ
ตัดคะแนนความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๓๐ คะแนน ในทุกลักษณะความผิดที่ปรากฏท้ายผนวกนี้
๔. นายทหารปกครองนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีอานาจ
ตัดคะแนนความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๒๐ คะแนน ในทุกลักษณะความผิดที่ปรากฏท้ายผนวกนี้
๕. ผู้ ท าหน้ า ที่ ให้ ก ารฝึ ก ศึ กษาหั ว หน้ า นายทหารนัก เรี ยนหรื อหั ว หน้า นายสิ บ นั กเรี ย น
หากเห็นว่านายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนผู้ใดบกพร่องในทางความประพฤติ สมควรตัดคะแนน
ความประพฤติให้รายงานต่อฝ่ายปกครองนักเรียน เพื่อขอให้ตัดคะแนนความประพฤติได้ตามควรแต่กรณี
๖. การสั่งตัดคะแนนความประพฤติที่นอกเหนือไปจากลักษณะความผิดที่ปรากฏท้ายผนวกนี้
ให้ผู้มีอานาจตัดคะแนนความประพฤติ พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติด้วยความเหมาะสม
๗. ผู้ที่กระทาความผิดในลักษณะเดียวกันซ้าจากที่ได้ถูกตัดคะแนนไปครั้งหนึ่งแล้ว ให้เพิ่ม
การตัดคะแนนเป็นทวีคูณ
ลักษณะควำมผิดที่สำมำรถตัดคะแนนควำมประพฤติได้ดังนี้.๑. เจตนาขัดคาสั่งของผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ ผู้มีหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชาใน
ระหว่างการฝึกศึกษา
๒. ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
และของทางราชการโดยเจตนา
๓. ขาดการศึกษา หรือการอบรมติดต่อกันเกินกว่า ๓ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๔. ก่อการทะเลาะวิวาท หรือยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๕. ประพฤติเสื่อมเสียแก่ตนเอง เสื่อมเสียแก่ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เป็นส่วนรวม
๖. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ชารุดเสียหาย
๗. เล่นการพนัน เสพสุราของมึนเมาทุกประเภท และยาเสพติดในระหว่างห้วงการศึกษา
ของแต่ละวัน ทั้งนี้จะเป็นกรณีในหรือนอกห้องเรียนก็ตาม
๘. ทุจริตในการสอบ
๙. มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการเสียกิริยาในห้องเรียน

- ๖๖ -

๑๐. แสดงกิ ริ ย าวาจาล้ อ เลี ย นหรื อ หยาบคายซึ่ ง ส่ อ ไปในทางไม่ ใ ห้ ค วามเคารพต่ อ
ผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์
๑๑. แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการศึกษา
๑๒. รายงานเท็จหรือกล่าวคาเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ ในระหว่างการฝึกศึกษา
๑๓. ไม่แสดงความเคารพต่อบุคคลผู้มีชั้นยศสูงกว่าหรือหย่อนวินัยโดยเจตนา
๑๔. ขาดหรือหลีกเลี่ยงการเรียน การฝึก โดยเจตนา และไม่มีเหตุอันสมควร
๑๕. ไม่ตั้งใจศึกษา ฝึกหรือทางานตามที่ได้รับมอบหมายจากครูอาจารย์
๑๖. ก่อความราคาญให้แก่ผู้อื่น
๑๗. ไม่ตรงต่อเวลา
๑๘. ไม่ระมัดระวังในเรื่องการรักษาความลับของทางราชการ

- ๖๗ ( สำเนำ )

ระเบียบโรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
ว่ำด้วยกำรลำ กำรพ้นสภำพ และกำรตัดคะแนนควำมประพฤติ
ของนำยทหำรนักเรียนและนำยสิบนักเรียน
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย
การลา การพ้ น สภาพ และการตั ดคะแนนความประพฤติข องนายทหารนั ก เรี ยนและนายสิ บ นัก เรี ย น
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย
การลา การพ้ น สภาพ และการตั ดคะแนนความประพฤติข องนายทหารนั ก เรี ยนและนายสิ บ นัก เรี ย น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการพ้นสภาพ
และการตัดคะแนนความประพฤติของนายทหารนั กเรียนและนายสิบนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๒ ระเบี ย บโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้ว ยการลา
ของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก พ.ศ. ๒๕๔๔
๓.๓ ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการพ้นสภาพ
และการตัดคะแนนความประพฤติของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๔ ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการลา
ของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก พ.ศ. ๒๕๕๔
๓.๕ ความในข้อ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒, ๔.๑.๔, ๔.๒.๒, ๔.๓.๑, ๔.๓.๒ และผนวก ก ถึง ง
แห่งระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการลา การพ้นสภาพ และการตัดคะแนน
ความประพฤติของนายทหารนักเรี ยนและนายสิบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความและผนวก
ในระเบียบนี้แทน

- ๖๘ “๔.๑.๑ กรณีที่มีนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน มีความจาเป็นที่จะต้อง
ลากิ จ เพื่ อ ไปประกอบภารกิ จ ส่ ว นตั ว และมี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ให้ เ สนอใบลาผ่ า นหั ว หน้ า กลุ่ ม หั ว หน้ า
นายทหารนั ก เรี ย นหรื อ หั ว หน้ า นายสิ บ นั ก เรี ย น นายทหารปกครองนั ก เรี ย น ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต ร
ผู้อานวยการกองการศึกษา เพื่อขออนุมัติต่อผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๔.๑.๒ นายทหารนัก เรี ย นและนายสิ บ นัก เรี ย น จะลากิ จ ได้ ต่ อ เมื่ อ ใบลาได้ รั บ
การอนุมัติจากผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก แล้วเท่านั้น
๔.๑.๔ นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ต้องยื่นใบลากิจด้วยตนเอง จะให้
บุคคลอื่น ยื่ นใบลากิจ แทนกัน ไม่ได้ ยกเว้นกรณีจาเป็นจริง ๆ ทั้งนี้ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้ อานวยการ
หลักสูตร
๔.๒.๒ เมื่ อ นายทหารนั ก เรี ย นและนายสิ บ นั ก เรี ย น กลั บ มาเข้ า รั บ การศึ ก ษา
ตามปกติ เ มื่ อ มี อ าการทุ เ ลาหรื อ หายป่ ว ยแล้ ว ให้ เ สนอใบลาป่ ว ยโดยทั น ที ผ่ า นหั ว หน้ า กลุ่ ม หั ว หน้ า
นายทหารนักเรียน หรือหัวหน้านายสิบนักเรียน นายทหารปกครอง ผู้อานวยการหลักสูตร ผู้อานวยการ
กองการศึกษา เพื่อขออนุมัติต่อผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๔.๓.๑ กรณีที่น ายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน มีความจาเป็นไม่สามารถ
เข้ารับการศึกษาบางห้วงระยะเวลาของการศึกษาในแต่ละวัน (ไม่เกิน ๗ คาบเรียน) ให้เสนอใบลาผ่านหัวหน้ากลุ่ม
หัวหน้านายทหารนักเรียนหรือหัวหน้านายสิ บนักเรียน นายทหารปกครอง เพื่อขออนุมัติ ต่อผู้อานวยการ
หลักสูตร
๔.๓.๒ นายทหารนั ก เรี ย นและนายสิ บ นั ก เรี ย น จะลาประจ าชั่ ว โมงได้ ต่ อ เมื่ อ
ใบลาได้รับการอนุมัติจากผู้อานวยการหลักสูตรแล้วเท่านั้น”
ประกาศ ณ วันที่

๒๖

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) พันเอก สกล โชติปัทมนนท์
(สกล โชติปัทมนนท์)
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทาการแทน
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
แผนกเตรียมการ
ร.ท. .................................... ร่าง/พิมพ์/ทาน ........... ก.ย. ๕๗
พ.อ. .................................... ตรวจ .......................... ก.ย. ๕๗

พ.อ. .......................................................ร่าง............ก.ย.๕๖
ส.ต. .............................................พิมพ์/ทาน............ก.ย.๕๖

- ๖๙ -

ผนวก ก
ใบลำกิจ
ที่ ..............................................................
วันที.่ ..................เดือน................พ.ศ. .....................
เรื่อง ขออนุญาตลากิจ
เรียน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
กระผม/ดิฉัน........................................................................ นทน./นสน. เลขที่ ................
หลักสูตร..................................................ขออนุญาตลากิจเพื่อ .......................................................................
มีกาหนด...........วัน ตั้งแต่วันที่..........เดือน............พ.ศ. .......... ถึงวันที่............เดือน...............พ.ศ. .............
ในระหว่างที่ลานั้น กระผม/ดิฉัน จะพักอยู่บ้านเลขที่...............................หมู่..................................................
ซอย........................................................ถนน..............................................ตาบล................ ...........................
อาเภอ................................................จังหวัด.........................................โทรศัพท์............................................
ในหลักสูตรนี้ กระผม/ดิฉัน ได้ลากิจมาแล้ว.............................. ชัว่ โมง รวมครั้งนี้เป็น......................ชั่วโมง
คงเหลือ...................ชั่วโมง พร้อมแนบหลักฐาน............................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ) ................................................................
นทน./นสน.
เรียน
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง
ผู้อานวยการหลักสูตร

ว.ด.ป. ทีน่ ำเสนอ

ผู้นำเสนอ

ตำแหน่ง
หน.กลุ่ม
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง

ข้อเสนอ
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต

เรียน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
- เห็นควรอนุญาตให้ลาตามที่รายงาน
- อนุญาต

พ.อ.
รับคาสั่ง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
........../............./............

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
........../............./............

- ๗๐ -

ผนวก ข
ใบลำป่วย
ที่.............................................................
วันที่..............เดือน...................พ.ศ. .....................
เรื่อง ขออนุญาตลาป่วย
เรียน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
กระผม/ดิฉัน ..................................................................... นทน./นสน.เลขที่ ....................
หลักสูตร............................................................ขออนุญาตลาป่วยเนื่องจาก....................................................
มีกาหนด...........วัน ตั้งแต่วันที่...........เดือน ..............พ.ศ. ........... ถึง วันที่...........เดือน...........พ.ศ. ............
ในหลักสูตรนี้ กระผม/ดิฉันได้ลาป่วยมาแล้ว.............................ชั่วโมง รวมครั้งนี้เป็น.........................ชัว่ โมง
คงเหลือ...................ชั่วโมง พร้อมแนบหลักฐาน..............................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)................................................................
นทน./นสน.
เรียน
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง
ผู้อานวยการหลักสูตร

ว.ด.ป. ที่นำเสนอ

ผู้นำเสนอ

ตำแหน่ง
หน.กลุ่ม
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง

ข้อเสนอ
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต

เรียน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
- เห็นควรอนุญาตให้ลาตามที่รายงาน
- อนุญาต

พ.อ.
รับคาสั่ง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
........../............./............

รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
........../............./............

- ๗๑ -

ผนวก ค
ใบลำประจำชั่วโมง
ที่.............................................................
วันที่..............เดือน...................พ.ศ. .....................
เรื่อง ขออนุญาตลาระหว่างชั่วโมงการศึกษา
เรียน ผู้อานวยการหลักสูตร
กระผม/ดิฉัน......................................................นทน./นสน.เลขที่..............หลักสูตร..........
ขออนุญาตลาระหว่างชั่วโมงการศึกษาของวันที่................เดือน.....................พ.ศ...............เวลา..............ดังนี้
๑. วิชา……………………………เวลา…………………อจ.ผู้สอน….....……………………………………..
เพื่อ…………………………………………………………………………………………….....……………………………………………..
๒. วิชา……………………………เวลา…………………อจ.ผู้สอน…….....…………………………………..
เพื่อ…………………………………………………………………………………………………………….....……………………………..
ในหลักสูตรนี้กระผม/ดิฉัน ได้ลามาแล้ว...............................ชั่วโมง รวมครั้งนี้เป็น..............................ชัว่ โมง
คงเหลือ.....................ชั่วโมง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)................................................................
นทน. / นสน.
เรียน
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง

ว.ด.ป. ที่นำเสนอ

ผู้นำเสนอ

ตำแหน่ง
หน.กลุ่ม
หน.นทน./หน.นสน.

ข้อเสนอ
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต

เรียน ผู้อานวยการหลักสูตร
- เห็นควรอนุญาตให้ลาตามที่รายงาน
- อนุญาต

(ลงชื่อ) .....................................

(ลงชื่อ) .....................................
ผู้อานวยการหลักสูตร
........../............./............

นายทหารปกครอง
........./............./..........

- ๗๒ -

ผนวก ง
หลักเกณฑ์กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ
๑. ลักษณะควำมผิดที่เข้ำหลักเกณฑ์ตัดคะแนนควำมประพฤติ
๑.๑ เจตนาขัดคาสั่ งของผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ ผู้ มีห น้าที่ในการปกครองบังคับ
บัญชาในระหว่างการฝึกศึกษา
๑.๒ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก และของทางราชการโดยเจตนา
๑.๓ ขาดการศึกษา หรือการอบรมติดต่อกันเกินกว่า ๓ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๑.๔ ก่อการทะเลาะวิวาทหรือยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๑.๕ ประพฤติเสื่ อมเสี ยแก่ตนเองเสื่อมเสี ยแก่โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก เป็นส่วนรวม
๑.๖ ประมาทเลินเล่ ออย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ โรงเรียนทหารสาร
บรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ชารุดเสียหาย
๑.๗ เล่น การพนั น เสพสุ ราของมึนเมาทุกประเภท และยาเสพติดในระหว่างห้ ว ง
การศึกษาของแต่ละวัน ทั้งนี้จะเป็นกรณีในหรือนอกห้องเรียนก็ตาม
๑.๘ ทุจริตในการสอบ
๑.๙ มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการเสียกิริยาในห้องเรียน
๑.๑๐ แสดงกิ ริ ย าวาจาล้ อเลี ยนหรือหยาบคายซึ่งส่ อไปในทางไม่ให้ ค วามเคารพต่ อ
ผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์
๑.๑๑ แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการศึกษา
๑.๑๒ รายงานเท็จหรือกล่าวคาเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์ ในระหว่างการฝึก
ศึกษา
๑.๑๓ ไม่แสดงความเคารพต่อบุคคลผู้มีชั้นยศสูงกว่าหรือหย่อนวินัยโดยเจตนา
๑.๑๔ ขาดหรือหลีกเลี่ยงการเรียน การฝึก โดยเจตนาและไม่มีเหตุอันสมควร
๑.๑๕ ไม่ตั้งใจศึกษา ฝึกหรือทางานตามที่ได้รับมอบหมายจากครูอาจารย์
๑.๑๖ ก่อความราคาญให้แก่ผู้อื่น
๑.๑๗ ไม่ตรงต่อเวลา
๑.๑๘ ไม่ระมัดระวังในเรื่องการรักษาความลับของทางราชการ
๒. ผู้มีอำนำจตัดคะแนนควำมประพฤติ
๒.๑ ผู้ บั ญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีอานาจตั ด
คะแนนความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน
๒.๒ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีอานาจตัด
คะแนนความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๕๐ คะแนน
๒.๓ ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มี
อานาจตัดคะแนนความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๔๐ คะแนน
๒.๔ ผู้อานวยการหลักสูตร มีอานาจตัดคะแนนความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๓๐
คะแนน

- ๗๓ ๒.๕ นายทหารปกครองนักเรียน มีอานาจตัดคะแนนความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๒๐
คะแนน
๓. กำรสั่งตัดคะแนนควำมประพฤตินำยทหำรนักเรียนหรือนำยสิบนักเรียน
๓.๑ ให้ผู้มีอานาจตามข้อ ๒ พิจารณาสั่งตัดคะแนนความประพฤติ นายทหารนักเรียน
หรือนายสิบนักเรียน ตามสมควรแก่ลักษณะความผิดตามข้อ ๑
๓.๒ การสั่งตัดคะแนนความประพฤตินายทหารนักเรียนหรือนายสิบนักเรียน ที่กระทาผิด
นอกเหนือไปจากลักษณะความผิดตามข้อ ๑ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก
๓.๓ ผู้ที่กระทาความผิดในลักษณะเดียวกันซ้าจากที่ได้ถูกตัดคะแนนไปครั้งหนึ่งแล้ว
ให้เพิ่มการตัดคะแนนเป็นทวีคูณ
--------------------------------

- ๗๔ -

ผนวก จ
กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนเมื่อ นำยทหำรนักเรียน และนำยสิบนักเรียน ถูกสั่งตัดคะแนน
ควำมประพฤติ
๑. ให้ฝ่ายปกครองนักเรียนใช้บัญชีคุมคะแนนความประพฤตินายทหารนักเรียนและนายสิบ
นักเรียน เป็นรายบุคคลในแต่ละหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษาตามแบบที่ปรากฏท้าย ผนวก จ เพื่อเป็นเครื่องมือ
สาหรับการบันทึกสถิติ และลักษณะความผิดที่นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนมีความบกพร่อง
ในทางความประพฤติตามลักษณะความผิดท้าย ผนวก ง
๒. เมื่อผู้มีอานาจตัดคะแนนความประพฤติตาม ผนวก ง ได้สั่งตัดคะแนนความประพฤติ
นายทหารนักเรีย น และนายสิ บนั กเรี ยน ที่มีความบกพร่องในทางความประพฤติตามลั กษณะความผิ ด
ดังกล่าว ให้แจ้งนายทหารปกครองนักเรียนทราบ เพื่อบันทึกความผิดและจานวนคะแนนความประพฤติที่
ถูกตัดเป็นรายบุคคล
๓. ให้นายทหารปกครองนักเรียนเรียกพบนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ที่ถูกสั่ง
ตัดคะแนนความประพฤติตาม ข้อ ๒ เพื่อลงนามรับทราบการถูกสั่งตัดคะแนนความประพฤตินั้น ในบัญชีคุม
คะแนนความประพฤติและกระทาเช่นนี้ทุกครั้ง
๔. เมื่อนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนผู้ใดถูกสั่งตัดคะแนนความประพฤติเกินกว่า
๑๐๐ คะแนน ในขณะที่กาลังอยู่ในระหว่างการศึกษาตามหลักสูตร ให้นายทหารปกครองนักเรียน
รีบรายงานให้ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ผ่านผู้อานวยการหลักสูตร
ทราบในทันที เพื่อให้ แผนกเตรียมการ ออกคาสั่ง ให้ นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ผู้นั้นพ้นสภาพ
ความเป็นนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนต่อไป
๕. ในกรณีหลักสูตรการศึกษาได้สิ้นสุดระยะเวลาการศึกษา ตามห้วงเวลาที่กาหนด ให้ฝ่าย
ปกครองนักเรียนรวบรวมข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤติ จากบัญชีคุมคะแนนความประพฤติ เพื่อแจ้ง
ให้หัวหน้าแผนกประเมินผลและสถิติ ใช้เป็นข้อมูลประกอบหนังสือการรายงานผลการศึกษาของนายทหาร
นักเรียน และนายสิบนักเรียน ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดของ นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
ผู้นั้นทราบเป็นรายบุคคล

- ๗๕ -

บัญชีคะแนนควำมประพฤติ
ยศ ชื่อ .................................................................................
วัน เดือน ปี

ลักษณะ
ควำมผิด

คะแนน
ที่ถูกตัด

ผู้สั่งตัด
คะแนน

คะแนน
ที่เหลือ

ลงลำยมือชื่อ
รับทรำบ

หมำยเหตุ

- ๗๖ ( สำเนำ )

ระเบียบโรงเรียนทหำรสำรบรรณ กรมสำรบรรณทหำรบก
ว่ำด้วย กำรศึกษำและดูงำนภำยนอกที่ตั้งหน่วยของนำยทหำรนักเรียน หรือนำยสิบนักเรียน
พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อให้ การศึกษาและดูงานภายนอกที่ตั้งหน่วยทั้ง ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ของ
นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเหมาะสม จึงกาหนดระเบียบไว้ ดังนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่า
ด้วย การศึกษาและดูงานภายนอกที่ตั้งหน่วย ของนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ประกอบด้วย ๒ หมวดงาน รายละเอียด ดังนี้.-

หมวดที่ ๑
กำรศึกษำและดูงำนภำยนอกที่ตั้งหน่วย ในส่วนภูมิภำคของนำยทหำรนักเรียน
ข้อ ๔ นิยามศัพท์
๔.๑ ผู้อานวยการเดินทาง
หมายถึง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก หรือ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก หรือ
ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก หรืออาจารย์โรงเรียนทหาร
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ที่อาวุโสสูงสุดในการเดินทางไปกับคณะศึกษาและดูงานนอกที่ตั้งหน่วย
และเป็นผู้รับผิดชอบการเดินทาง
๔.๒ รองผู้ อ านวยการเดิ น ทาง หมายถึ ง อาจารย์ โ รงเรี ย นทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ที่มีอาวุโสรองจากผู้อานวยการเดินทาง ที่เดินทางไปกับคณะศึกษาและดูงานนอก
ที่ตั้งหน่วย
๔.๓ ผู้ควบคุมรถ หมายถึง อาจารย์โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก ที่มีอาวุโสสูงสุดในรถแต่ละคันที่ร่วมเป็นขบวนในการเดินทางไปศึกษา และดูงานนอกที่ตั้งหน่วย
ตามที่กาหนดในรายชื่อผู้นั่งรถแต่ละคัน
๔.๔ ผู้ช่วยผู้ควบคุมรถ หมายถึง นายทหารนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ช่วยผู้ควบคุมรถไปในรถแต่ละคัน ในการเดินทางไปศึกษาและดูงานนอกที่ตั้งหน่วย ตามที่กาหนด
ในรายชื่อผู้นั่งรถแต่ละคัน
๔.๕ นายทหารนักเรียน หมายถึง นายทหารนักเรียนของ โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ในหลักสูตรที่กาหนดให้มีการเดินทางไปศึกษาและดูงานนอกที่ตั้งหน่วย /

- ๗๗ ข้อ ๕ หน้าที่ของผู้อานวยการเดินทาง
๕.๑ ควบคุมและกากับดูแล ให้การเดินทางไปศึกษา และดูงานภายนอกที่ตั้งหน่วย
ของนายทหารนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕.๒ แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดการเดินทาง
ข้อ ๖ หน้าที่ของรองผู้อานวยการเดินทาง
๖.๑ ช่วยเหลือผู้อานวยการเดินทางในการควบคุม และกากับดูแลให้การเดินทางไป
ศึกษาและดูงานภายนอกที่ตั้งหน่วยของนายทหารนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการเดินทาง ในกรณีที่ผู้อานวยการเดินทางไม่รวมอยู่
ในขบวนการเดินทาง
๖.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการเดินทาง หรือรองผู้อานวยการเดินทาง
มอบหมาย
ข้อ ๗ หน้าที่ของผู้ควบคุมรถ
๗.๑ ควบคุม และก ากั บดู แลการปฏิบั ติต นของนายทหารนั กเรีย นในรถคั นที่ ต น
รับผิดชอบ
๗.๒ แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในรถคันที่ตนรับผิดชอบ
๗.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการเดินทางหรือรองผู้อานวยการเดินทาง
มอบหมาย
ข้อ ๘ หน้าที่ของผู้ช่วยควบคุมรถ
๘.๑ ก่อนถึงกาหนดเดินทาง ๑ วัน ให้ไปรับคลื่นความถี่วิทยุและข่ายการติดต่อ
สื่อสารที่แผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๘.๒ ในวันเดินทาง
๘.๒.๑ สารวจยอดนายทหารนักเรียนในรถคันที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยก่อนถึง
เวลาออกเดินทางอย่างน้อย ๑๕ นาที แล้วรายงานยอดให้ผู้ควบคุมรถคันของตนเอง และผู้ช่วยผู้ควบคุมรถ
คันแรกในขบวนทราบ
๘.๒.๒ ตรวจสอบความเรียบร้อย และรายงานให้ผู้ช่วยผู้ควบคุมรถคันแรก ใน
ขบวนทราบว่ารถของตนพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะออกเดินทาง
๘.๓ ในระหว่างการเดินทาง
๘.๓.๑ ดารงการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ตลอดการเดินทาง
๘.๓.๒ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเมื่อรถไม่สามารถร่วมไปในขบวนได้ ให้รายงาน
ให้ผู้อานวยการเดินทางทราบทันที
๘.๓.๓ ช่วยเหลือผู้ควบคุมรถในการกากับดูแลการปฏิบัติตนของนายทหาร
นักเรียน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
๘.๓.๔ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับ
แจกจ่ายจากหน่วยที่ไปศึกษาและดูงาน
๘.๓.๕ ควบคุมการดูโ ทรทัศน์หรือวีดีทัศน์บนรถ โดยจะต้องไม่ให้ มีเนื้อหา
ที่ลามกอนาจารโดยเด็ดขาด
๘.๔ ปฏิบั ติห น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้ อานวยการเดินทาง รองผู้ อานวยการเดินทาง
ควบคุมรถและหัวหน้านายทหารนักเรียนมอบหมาย

- ๗๘ ข้อ ๙ หน้าที่ของนายทหารนักเรียน
๙.๑ ก่อนการเดินทาง
๙.๑.๑ สารวจดูรายชื่อตนเองว่าจะเดินทางไปศึกษาและดูงานในวันเวลาใด
ด้วยยานพาหนะคันหมายเลขเท่าไร
๙.๑.๒ ศึกษากาหนดการที่ได้รับให้ชัดเจน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ วัน และเวลา
ออกเดินทาง
๙.๑.๓ ปฏิบัติตามกาหนดการเดินทางอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องบรรทุกของ
และขึ้นรถ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลาออกเดินทางอย่างน้อย ๑๕ นาที
๙.๑.๔ กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปพร้อมกับขบวนได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ก็ตาม ให้เดินทางไปยังสถานที่ศึกษาดูงานโดยเร็วที่สุดด้วยตนเอง และให้รายงานชี้แจงเหตุผลให้นายทหาร
ปกครอง นักเรียนผู้ควบคุมรถ และผู้ช่วยผู้ควบคุมรถ ทราบทันทีเมื่อเดินทางไปถึง
๙.๑.๕ นายทหารนักเรียนที่ขออนุญาตไม่เดินทางไปพร้อมกับขบวน จะต้อง
เดินทางไปถึงสถานที่ดูงานก่อนขบวนจะไปถึง และเมื่อขบวนเดินทางไปถึงให้รีบรายงานตัวต่อนายทหาร
ปกครองนักเรียน ผู้ควบคุมรถ และผู้ช่วยผู้ควบคุมรถทราบทันที
๙.๒ ระหว่างเดินทาง
๙.๒.๑ สวมหมวกและไม่นั่งหลับเมื่อผ่านเขตชุมชน และเมื่อเข้าเขตหน่วยงานที่
จะไปศึกษาและดูงาน
๙.๒.๒ ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มของมึนเมา เล่นการพนัน หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
๙.๒.๓ บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทาง ภูมิประเทศ หน่วยที่ไปศึกษาดูงาน
เพื่อสรุปรายงานประจาวัน ( ตามแบบที่กาหนดใน ผนวก ก )
๙.๒.๔ รักษามารยาทและเกียรติของสถาบัน
๙.๓ เมื่อถึงตาบลปลายทาง
๙.๓.๑ ลงจากรถเมื่อขบวนรถจอดเรียบร้อยและปฏิบัติตามกาหนดการด้วย
ความรวดเร็วกระฉับกระเฉง
๙.๓.๒ สวมหมวกทุกครั้งที่มีการสักการะอนุสาวรีย์หรือพระบรมรูป หรือ เมื่อ
จอดรถอยู่ห่างจากอาคารที่จะรับฟังการบรรยายสรุป
๙.๓.๓ ก่อนเข้าห้องฟังบรรยายสรุป ( ถ้ามีเวลา ) ให้รีบเข้าห้องน้าให้เรียบร้อย
เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในระหว่างฟังการบรรยายสรุป
๙.๓.๔ ในกรณีที่จะเข้าพักแรมให้ตรวจสิ่งของต่าง ๆ และนาลงจากรถให้
เรียบร้อย รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับแจกในระหว่างศึกษาและดูงาน
๙.๔ การฟังบรรยายสรุป
๙.๔.๑ เมื่อเดินทางถึงสถานที่รับฟังบรรยายสรุป ให้เข้านั่งประจาที่จัดโดยไม่
ชักช้า โดยนั่งแถวหน้าให้เต็มก่อนแล้วจึงนั่งแถวต่อไปตามลาดับ
๙.๔.๒ เมื่อผู้บังคับหน่วยหรือผู้ที่มาต้อนรับเดินเข้ามาในห้องบรรยายสรุปให้
หัวหน้านายทหารนักเรียน บอกแสดงความเคารพ
๙.๔.๓ ฟังบรรยายสรุปด้วยความตั้งใจบันทึกข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ และ
ปรบมือให้เกียรติเมื่อผู้บรรยายสรุปกล่าวจบ
๙.๔.๔ การซักถามปัญหา

- ๗๙ ๙.๔.๔.๑ ให้หัวหน้านายทหารนักเรียน จัดเตรียมนายทหารนักเรียนไว้
อย่างน้อย ๓ นาย สาหรับซักถามปัญหาในการฟังบรรยายสรุปในแต่ละแห่ง
๙.๔.๔.๒ การซักถามปัญหาจะต้องแนะนาตัวก่อนเสมอแล้วจึงซักถาม
ปัญหาด้วยคาถามที่กะทัดรัดชัดเจนและสมบูรณ์ ไม่ควรเกริ่นนาในลักษณะของการอวดภูมิตนเอง ไม่ถาม
คาถามในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือไม่ให้เกียรติผู้บรรยายสรุป ไม่อ้างคากล่าวของคนอื่น และ
จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าการซักถามปัญหานั้นเป็นเรื่องระหว่างผู้ถามกับผู้บรรยายสรุปเท่านั้น
๙.๔.๕ การกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก ( ตามแบบที่กาหนดใน ผนวก ข )
๙.๔.๕.๑ ให้ หั ว หน้ า นายทหารนั ก เรี ย น หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
เตรียมการกล่าวคาขอบคุณในการฟังบรรยายสรุปในแต่ละแห่ง
๙.๔.๕.๒ การกล่ าวคาขอบคุณควรประกอบด้ว ย ค ากล่ าวนา แล้ ว
ตามด้วยการแนะนาตนเองและฐานะในการขึ้นไปกล่าว ( ควรใช้คาเต็มพร้อมทั้งตรวจสอบชื่อบุคคล ตาแหน่ง
หรือชื่อหน่วยให้ถูกต้อง )
๙.๔.๕.๓ การสรุปเรื่องที่บรรยายสรุปซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่านายทหาร
นักเรียนได้สนใจฟังการบรรยายสรุป และต้องหลีกเลี่ยงการสรุปนอกประเด็น หรือเรื่องซึ่งอาจจะสร้าง
ปัญหาขัดแย้งกับหน่วย
๙.๔.๕.๔ การสรุ ป ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ ให้ เ น้ น ความส าคั ญ ของเรื่ อ งที่
บรรยายว่ า นายทหารนั กเรี ย นสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ได้อย่ างไร ทั้งในด้ าน การศึ กษาและ/หรื อ
การปฏิบัติงานในอนาคต อาจกล่าวรวมกับการสรุปเรื่องที่บรรยายสรุป
๙.๔.๕.๕ การกล่าวมอบของที่ระลึกให้ระบุวัตถุประสงค์ของการมอบ
ของที่ระลึก แล้วเชิญผู้อานวยการเดินทางเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บังคับหน่วยหรือผู้ที่มาต้อนรับ
๙.๔.๖ เมื่อจบการบรรยายและมอบของที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะออก
จากห้ องบรรยายสรุป ให้หั วหน้านายทหารนักเรียนบอกแสดงความเคารพ ผู้บังคับหน่ว ยหรือผู้ที่มา
ต้อนรับนั้นอีกครั้ง
๙.๕ การรับประทานอาหาร
๙.๕.๑ ให้ สั ง เกตว่ า โต๊ ะ ที่ จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ย
ผู้อานวยการเดินทาง และคณะนั้น เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอให้เว้นโต๊ะเพิ่มเติมไว้
๙.๕.๒ เมื่อเจ้าของสถานที่เชิญให้รับประทานอาหารได้ ให้นายทหารนักเรียน
รอให้ผู้อานวยการเดินทาง และคณะเข้าไปตักอาหารให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยเข้าไปตักอาหาร
๙.๕.๓ ให้ ตั ก อาหารแต่ พ อประมาณอย่ า ให้ ม ากจนเกิ น ไป และจะต้ อ ง
รับประทานอาหารที่ตักมาให้หมด
๙.๕.๔ รักษามารยาทในการรับประทานอาหาร
๙.๕.๕ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ควรอยู่ในบริเวณที่รับประทานอาหาร
ก่อนจนกว่างานเลี้ยงหรือ การรับประทานอาหารครั้งนั้นจะสิ้นสุดลง โดยสังเกตที่โต๊ะของผู้อานวยการ
เดินทางลุกขึ้นจากที่นั่งหรือยัง
๙.๕.๖ ในระหว่างรับประทานอาหารถ้าหากมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใหญ่ ใน
พื้นทีไ่ ปกล่าวบนเวทีให้นายทหารนักเรียนหยุดการพูดคุย และหยุดรับประทานอาหารพร้อมทั้งให้เกียรติแก่
ผู้นั้นด้วยการตั้งใจฟัง

- ๘๐ ๙.๕.๗ การจะเชิญผู้ห นึ่งผู้ใดขึ้นกล่าวบนเวที หรือเชิญขึ้นร้องเพลงจะต้อง
ประสาน และได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นเสียก่อน
๙.๕.๘ ผู้ที่ทาหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ โฆษก หรือพิธีกร ต้องหลีกเลี่ยงการ
กล่าวนามอาจารย์ หรือผู้บังคับบัญชา นอกจากจะได้รับอนุญาต
๙.๖ การพักแรม
๙.๖.๑ เจ้าหน้าที่แผนกเตรียมการ จะจัดการจองที่พักแรมไว้ให้ และจะได้
นาเข้าพักแรมตามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้
๙.๖.๒ เมื่อขบวนรถเดินทางถึงบริเวณที่พักแรม ให้ ขนสั มภาระลงจากรถ
ให้เรียบร้อย และรอรับกุญแจห้องจากผู้ช่วยผู้ควบคุมรถ
๙.๖.๓ ศึกษา กฎ ระเบียบ และคาชี้แจงต่าง ๆ ที่ทางที่พักแรมกาหนดไว้ให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้
๙.๖.๔ รักษามารยาท และปฏิบัติตนให้สมเกียรติในฐานะที่เป็นนายทหาร
นักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก หลีกเลี่ยงการเที่ยวเตร่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
และ/หรือการเที่ยวเตร่ที่อาจจะทาให้เสียภารกิจได้
๙.๖.๕ กรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ที่ พั ก แรมให้ ร ายงานให้ หั ว หน้ า นายทหาร
นักเรียนทราบ เพื่อรายงานให้นายทหารปกครองนักเรียนทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
๙.๖.๖ นายทหารนักเรียนจะต้องอดทนต่อการรอคอย และ/หรือความไม่
สะดวกไม่สบายของสถานที่พักแรม ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกที่มีอยู่ในท้องถิ่น
๙.๖.๗ การค้ า งคื น นอกที่ พั ก แรมซึ่ ง จั ด ไว้ ใ ห้ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ผู้อานวยการเดินทางก่อน
๙.๖.๘ ปฏิบัติตามกาหนดการเดินทางและคาชี้แจงโดยเคร่งครั ดรักษาความ
ปลอดภัย... ข้อ ๑๐ การรักษาความปลอดภัย
๑๐.๑ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
โดยเคร่งครัด
๑๐.๒ เอกสารที่ ไ ด้ รั บ แจกจ่ า ยจากหน่ ว ยที่ บ รรยายสรุ ป ถื อ ว่ า เป็ น เอกสารลั บ
ให้ผู้ช่วย ผู้ควบคุมรถดูแลตรวจตรามิให้ตกค้างอยู่บนรถเป็นอันขาด
๑๐.๓ นายทหารนักเรียนแต่ละนายเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ที่ตนได้รับแจกจ่ายให้
เรียบร้อย
๑๐.๔ ผู้ที่พบเห็นเอกสารดังกล่าวตกหล่นอยู่ จะต้องช่วยกันเก็บให้เรียบร้อย มิให้ตก
ไปอยู่ในมือของบุคคลอื่นได้
ข้ อ ๑๑ นายทหารนั ก เรี ย นจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของ โรงเรี ย นทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก อย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จะถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ตามสมควรแก่กรณี

- ๘๑ -

หมวดที่ ๒
กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนนอกที่ตั้งหน่วยในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล
ของนำยทหำรนักเรียน หรือนำยสิบนักเรียน
ข้อ ๑๒ นิยามศัพท์
๑๒.๑ “ ผู้ ค วบคุมรถ ” หมายถึง อาจารย์ ประจาวิช าที่ ส อนในวิช าที่กิ จกรรม
การศึกษาดูงานนอกที่ตั้งหน่วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑๒.๒ “ ผู้ช่วยผู้ควบคุมรถ ” หมายถึง นายทหารนักเรียน หรือนายสิบนักเรียน ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ควบคุมรถโดยสารไปในแต่ละคัน ในการเดินทางไปศึกษาดูงานนอก
ที่ตั้งหน่วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่กาหนดในรายชื่อผู้นั่งรถแต่ละคัน
๑.๒.๓ “ นายทหารนักเรียน ” หมายถึง นายทหารนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพัน
หลักสูตรชั้นนายร้อย และหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้ดาเนินการโดย โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ตามคาสั่งกองทัพบก หรือคาสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๔ “ นายสิบนักเรียน ” หมายถึง นายสิบนักเรียนหลักสูตรนายสิบอาวุโ ส
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น และหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้ดาเนินการโดย โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก ตามคาสั่งกองทัพบก หรือคาสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๓ อ านาจหน้ า ที่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง าน นอกที่ ตั้ ง หน่ ว ยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑๓.๑ ผู้ควบคุมการเดินทางมีหน้าที่ ดาเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน และบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
๑๓.๒ ผู้ช่วยผู้ควบคุมการเดินทาง มีหน้าที่ อานวยการ ควบคุม กากับดูแล และ
ดาเนินกิจกรรมการศึกษาดูงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน และบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
๑๓.๓ ผู้ ค วบคุ ม รถ มี ห น้ า ที่ ควบคุ มก ากั บดู แลนายทหารนั กเรี ยน และนายสิ บ
นักเรียน ในเรื่องระเบียบวินัย ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กาหนด
๑๓.๔ ผู้ช่วยผู้ควบคุมรถ มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ควบคุมรถ ในการดูแลนายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่กาหนด
ข้อ ๑๔ การปฏิบัติก่อนการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกที่ตั้งหน่วยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
๑๔.๑ อาจารย์ประจาวิชา
๑๔.๑.๑ วางแผนจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษาดู ง านนอกที่ ตั้ ง หน่ ว ยในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล กับอาจารย์หั ว หน้าวิช า และประสานกับฝ่ายปกครองนักเรียน ให้ ได้
ข้อสรุปในเรื่องผู้ควบคุมรถ ผู้ช่วยผู้ควบคุมรถ การจัดของที่ระลึกและผู้ทาหน้าที่กล่าวขอบคุณ
๑๔.๑.๒ รายงานขออนุ มั ติ จั ด กิ จ กรรม พร้ อ มทั้ ง รายละเอี ย ดที่ ไ ด้ จ าก
การประสานกับฝ่ายปกครองนักเรียน เสนออาจารย์หัวหน้าวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้อานวยการกองการศึกษา
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ตามลาดับ เพื่อขออนุมัติต่อ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหาร
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานฯ ( ผ่านแผนกเตรียมการ โรงเรียนทหาร
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก )

- ๘๒ ๑๔.๒ แผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทาการ
ตรวจสอบรายงานการขออนุมัติจัดกิจกรรม และประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยที่จะไปศึกษาดู
งาน การขอใช้ยานพาหนะ และน้ามันเชื้อเพลิงจนได้ข้อยุติ ในกรณีไม่มีข้อขัดข้อง ให้สรุปนาเรียน
พร้อมทั้งยกร่างคาสั่ง ให้ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และลงนามในร่างคาสั่งการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกที่ตั้งหน่วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อ
ได้รับการอนุมัติแล้ว สาเนาแจกจ่ายคาสั่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติ
๑๔.๓ ฝ่ายปกครองนักเรียน
๑๔.๓.๑ จัดกาลังพลสนับสนุนการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกที่ตั้งหน่วยใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตาม ข้อ ๕.๑.๑
๑๔.๓.๒ ชี้ แ จงค าสั่ ง การเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านนอกที่ ตั้ ง หน่ ว ยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ควบคุมรถ ผู้ช่วยผู้ควบคุมรถ
นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน
ข้อ ๑๕ ให้แผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เป็นผู้
รักษาการตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พันเอก ฉัตรกุล บัวรา
( ฉัตรกุล บัวรา )
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทาการแทน
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
แผนกเตรียมการ

- ๘๓ -

ผนวก ก
แบบบันทึกรำยละเอียดกำรเดินทำงไปศึกษำและดูงำนภำยนอกที่ตั้งหน่วย
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สภาพเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปศึกษาและดูงาน
๑. สภาพเส้นทางโดยทั่วไป...............................................................................................................
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สภาพภูมิประเทศโดยรวม...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................
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๔. บุคคลสาคัญภายในหน่วย............................................................................................................
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ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ............................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................
ปัญหาและข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ...................................................................................................................................... .........

- ๘๔ -

ผนวก ข
ตัวอย่ำงคำกล่ำวขอบคุณ
เรียนท่าน ............................................................ ( ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ให้การต้อนรับ ) ที่เคารพ
กระผม ( ยศ/ชื่อ )............................................................................................................... ....
ในนามของนายทหารนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก หลักสูตร.......................
ขอขอบพระคุณท่าน ................................................ ( หัวหน้าหน่วยงาน ) และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้
การต้อนรับตลอดจนให้การบรรยายสรุปในครั้งนี้ ทาให้พวกกระผมได้รับความรู้ และประสบการณ์ในเรื่อง
๑. .................................... ๒. ....................................... ๓. .................................. ๔. ....................................
ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่พวกกระผมในการศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตเป็นอย่างมาก
ในโอกาสนี้ กระผมขอเรียนเชิญผู้อานวยการเดินทาง ยศ/ชื่อ .................................................
ตาแหน่ง ............................................................... ได้กรุณามอบของที่ระลึกแด่ ( นามหน่วย, ชื่อหน่วยงาน
หรือตาแหน่งผู้ให้การต้อนรับ ) ขอเรียนเชิญครับ
- ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้อนรับหรือบรรยายสรุปมีอาวุโสน้อยกว่าผู้อานวยการ
เดินทางมากให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญ ..................................... ( หัวหน้าหน่วยงานที่ให้การต้อนรับ
หรือบรรยายสรุป ) ได้กรุณารับของที่ระลึกจากผู้อานวยการเดินทาง ยศ/ชื่อ ..............................................
ตาแหน่ง ......................................................... ) ขอเรียนเชิญครับ
หมำยเหตุ

๑) ตัวอย่างนี้เป็นทางการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒) หากมีการมอบของที่ระลึกแก่หน่วยหลายหน่วย ให้กล่าวขอบคุณครั้งเดียวโดยเพิ่มผู้รับ
ของที่ระลึกตามลาดับอาวุโส
๓) ร่างคากล่าวขอบคุณ ควรเตรียมทุกครั้ง หากทาได้ไม่ควรนาขึ้นมาอ่านยกเว้นกรณีจาเป็น
เช่น ยศ/ชื่อ.....................................ตาแหน่ง............................ของผู้อานวยการเดินทาง
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ให้การต้อนรับ
๔) หากพูดหรือกล่าวผิดให้ใช้คาว่า “ ขออภัย ” แล้วจึงกล่าวข้อความใหม่ให้ถูกต้อง

