- 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

