- 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
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