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ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ว่าด้วยการฝึกศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการฝึกศึกษา ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีความทันสมัย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้ปรับปรุงพัฒนาระเบียบเดิม
และใช้ระเบียบ ดังต่อไปนี้ .ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่า “ระเบีย บโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ว่าด้วย การฝึกศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการฝึกศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือผนวกอื่นใด ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบฯ นี้ จะประกอบด้วย ๖ หมวดงานรายละเอียดดังนี้.-๒๔.๑ หมวดที่ ๑ กล่าวทั่วไป เกี่ยวกับ เครื่องหมายเหล่ าทหารสารบรรณ ประวัติ
ความเป็นมาของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ประกอบด้วยผังการจัด และสายการบังคับ
บัญชาภายในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๔.๒ หมวดที่ ๒ การจั ด การฝึ ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รต่ า งๆ ที่ มี เ ปิ ด การศึ ก ษา
ในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ที่สาเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๔.๓ หมวดที่ ๓ ระบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ใช้ในโรงเรียน และการนาเทคนิ คการสอนในรูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และอธิบาย
การวัดและประเมินผลการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษา
๔.๔ หมวดที่ ๔ การปกครองนั ก เรี ย น ว่ า ด้ ว ย การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา
ของนายทหารปกครอง ผู้ ช่ ว ยนายทหารปกครอง ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดู แ ลนายทหา รนั ก เรี ย น และ
นายสิบนักเรียน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
/๔.๕ หมวดที่ ๕ ...

-๒๔.๕ หมวดที่ ๕ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย บทบาท หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการแต่งตั้งให้ดูแลนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียนแต่ละหลักสูตร
๔.๔ หมวดที่ ๖ ตัวแทนนายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรียน ว่าด้วย ความรับผิดชอบ
ในสายงานการปกครอง และสายงานการบริหาร ของตัวแทนนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายทหารนักเรียน
และนายสิบนักเรียนแต่ละหลักสูตร
ข้อ ๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ประกอบในระเบียบนี้มีดังต่อไปนี้.๕.๑ “ผู้บั ญชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก” หมายถึ ง
ผู้ ที่ มี อ านาจหน้ าที่ รั บผิ ดชอบปกครองบั งคั บบั ญชา และการบริ หารงานอ านวยการจั ดการฝึ กศึ กษาทั้ งปวง
ในโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมสารบรรณทหารบก
และหน่วยเหนือ
๕.๒ “ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก”
หมายถึง ผู้ที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาและอานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกากับดูแล
การจัดการเรียนการสอนทั้งปวง การจัดตั้งและบริหารคลังข้อสอบ การพัฒนาเอกสารตาราเรียน และบุคลากรครู
อาจารย์ การจัดนิเทศภายในและการจัดนิเทศภายนอกให้กับอาจารย์ และมีการวัดผลประเมินอาจารย์ ผู้สอน
อย่างจริงจัง เพื่อไปสู่ความมีมาตรฐานที่สูงขึ้นของอาจารย์ผู้สอนใน โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๕.๓ “ผู้ อานวยการหลั กสูตร” หมายถึ ง นายทหารสั ญญาบั ต รที่ ได้ รับการแต่งตั้ ง
ให้ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาและอ านวยการประสานงาน ควบคุ ม และก ากั บ ดู แ ล
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาขั้นต้น เพื่อให้การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕.๔ “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
อาจารย์ที่ป รึกษามีหน้ าที่รั บ ผิดชอบควบคุม กากับดูแลให้คาแนะนาปรึกษาหารือ และให้ ความช่ว ยเหลื อ
แก่นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนทางด้านการศึกษา หรือการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม
๕.๕ “อาจารย์ ผู้ สอน” หมายถึ ง ผู้ ที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งให้ ท าหน้ าที่ ส อนวิ ช าต่ างๆ
วางแผนจัดการเรียนการสอน และจัดทาปัญหาสอบเพื่อใช้วัดประเมินผลการศึกษาตลอดจนกากับดูแลกิจกรรม
ในวิชาที่สอน
๕.๖ “นายทหารปกครอง” หมายถึ ง นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
ให้ทาหน้ าที่รับผิดชอบควบคุมกากับดูแลในด้านความประพฤติ เสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
ปกครองบังคับบัญชาแก่นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน ทั้งในที่ตั้งปกติและการศึกษาดูงานนอกที่ตั้ง
ต่างหน่วยให้เป็นไปตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่ทางราชการกาหนด
๕.๗ “ผู้ช่วยนายทหารปกครอง” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับ การแต่งตั้ง
ให้ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายทหารปกครองปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายทหารปกครอง
/๕.๘ “นายทหาร ...

-๓๕.๘ “นายทหารนักเรียนหรือนายสิบนักเรียน” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร
หรื อนายทหารประทวน ที่ ได้รับอนุ มัติให้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ตามคาสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
๕.๙ “หัวหน้านักเรียน” หมายถึง นายทหารนักเรียนหรือนายสิบนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือก
แต่งตั้งจากนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนในหลักสูตรนั้นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา กากับดูแล
และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ในหลั กสู ตรให้ บรรลุ วัตถุประสงค์
ของ โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๕.๑๐ “รองหัวหน้านักเรียน” หมายถึง นายทหารนักเรียน หรือนายสิบนักเรียน ที่ได้รับ
การคัดเลือกแต่งตั้งจากนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนในหลักสูตรนั้นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
ในหลักสูตรและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้านักเรียนให้ปฏิบัติ
๕.๑๑ “ผู้ช่วยหัวหน้านักเรียน” หมายถึง นายทหารนักเรียนหรือนายสิบนักเรียน ที่ได้รับ
การคัดเลือกแต่งตั้งจากนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนในหลักสูตรนั้นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการปกครองบังคับบัญชา กากับดูแล และประสานงานในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
ในหลักสูตรและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้านักเรียน และรองหัวหน้านักเรียน
๕.๑๒ “ประธานนักเรียน” หมายถึง นายทหารนักเรียนหรือนายสิบนักเรียน ที่ได้รับ
การคัดเลื อกแต่งตั้งจากนายทหารนักเรียนและนายสิ บนักเรียนในหลั กสู ตรนั้นๆ ให้ ปฏิบัติหน้าที่บริห ารงาน
ในการดาเนินงานทางด้านกิจกรรมและนันทนาการต่างๆ ภายในหลักสูตรที่มิได้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
๕.๑๓ “คลังข้อสอบ” หมายถึง สถานที่รวบรวมเก็บปัญหาสอบของทุกวิชาที่จัดให้มี
การศึกษาในทุกหลักสูตรของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๕.๑๔ “เจ้าหน้าที่คลังข้อสอบ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการเก็บรักษา
ปั ญ หาสอบโดย ก าหนดมาตรการควบคุ ม อย่ า งเหมาะสมและรั ด กุ ม เพื่ อ มิ ใ ห้ ปั ญ หาสอบเกิ ดการรั่ วไหล
และให้ ก ารสนั บ สนุ น ปั ญ หาสอบแก่ ค รู / อาจารย์ ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษา
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ข้อ ๖ การดาเนินงานของแต่ละหลักสูตร ให้แต่งตั้งผู้อานวยการหลักสูตร ๑ นาย อาจารย์ที่ปรึกษา
๑ นาย ทหารปกครอง ๑ นาย ผู้ช่วยนายทหารปกครอง และเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ข้อ ๗ การก าหนดแนวทางในการปกครองบังคับบั ญชา แผนการจั ดระบบการเรี ยนการสอน
การวั ด ผลประเมิ น ผล และกิ จ กรรมของแต่ ล ะหลั ก สู ต รการศึ ก ษา ให้ ผู้ อ านวยการหลั ก สู ต รพิ จ ารณา
ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความมีมาตรฐานทางการศึกษาเป็นหลัก รวมทั้งจัดการนิเทศให้ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทราบรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆ อย่างชัดเจน
/ข้อ ๘ การดาเนิน ...

-๔ข้อ ๘ การดาเนินงานคลังข้อสอบ
๘.๑ ให้ผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คลังข้อสอบตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผู้ที่สามารถรักษาความลับของราชการได้อย่างดี
และทางานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้
๘.๒ การขอดูปัญหาสอบในคลั งข้อสอบให้ขอดูได้ในสาขาวิช าที่ตนเองรับผิ ดชอบ
เท่านั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๘.๓ ให้ เจ้ าหน้ าที่คลังข้อสอบรายงานสถานภาพของปัญหาสอบที่มีอยู่ในคลังข้อสอบ
ให้ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก (ผ่านผู้อานวยการกองการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก) ทราบโดยทันทีที่พบปัญหาดังกล่าว
๘.๔ ส าหรั บวิ ชาอื่ น ๆ ที่ เชิ ญอาจารย์ หรื อวิ ทยากรภายนอกมาบรรยาย และมี การ
วัดผลประเมิน ผล ให้ เจ้าหน้ าที่คลั งข้อสอบดาเนินการเรียกเก็บปัญหาสอบ พร้อมทั้งเฉลยปัญหาสอบจาก
อาจารย์หรือวิทยากรภายนอก เพื่อนาปัญหาสอบดังกล่าวเข้าจัดเก็บในระบบคลังข้อสอบ ก่อนนาไปใช้ ในกระบวนการ
สอบต่อไป
๘.๕ ให้ อาจารย์ผู้ส อนแต่ล ะวิช าจัดทาปัญหาสอบใหม่ในการสอนแต่ล ะหลั กสู ตร
ตามจานวนที่คาดว่าจะใช้ทาการทดสอบในรายวิชาแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ เท่า และให้อาจารย์หัวหน้าวิชา
ทาการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาปัญหาสอบ คาเฉลยของปัญหาสอบให้มีความถู กต้องตรงตามตารา
ที่ศึกษาและนาส่งเข้าคลังข้อสอบเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ ๙ ส าหรั บวิ ชาอื่ นๆ ที่ เชิ ญอาจารย์ หรื อวิ ทยากรภายนอกมาบรรยาย และมี การวั ดผล
ประเมินผล เมื่อดาเนินการวัดผลประเมินผลเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการคุมห้องสอบ ส่งปัญหาสอบทั้งหมด
ในวิชานั้นๆ คืนให้กับเจ้าหน้าที่คลังข้อสอบทุกครั้ง
ข้ อ ๑๐ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบรั ก ษาระเบี ย บ และค าสั่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
“ระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย การฝึกศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔” ในข้อ ๔ มีสิทธิวินิจฉัย
ตีความออกคาสั่งแต่งตั้งให้กาลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือข้อบังคับ ระเบียบ
และคาสั่งของทางราชการ เป็นหลักสาคัญในการปฏิบัติ
ข้อ ๑๑ หากระเบียบหรือคาสั่งใดที่เกี่ยวข้องในข้อ ๔ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่ ก าหนดไว้ ในระเบี ยบ หรื อค าสั่ งของ โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก โดยเป็ นนโยบาย
ของผู้ บั งคับบั ญชาชั้นสู ง ข้ อบั งคับ ระเบี ยบ และคาสั่ งของหน่วยเหนื อแล้ ว ก็ ให้ ผู้ รับผิ ดชอบรักษา ข้อบั งคั บ
ระเบียบหรือคาสั่งฉบับนั้นๆ รายงานตามลาดับชั้นจนถึง ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตีความแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ข้อบังคับ ระเบียบ
และคาสั่งของหน่วยเหนือต่อไป
ข้อ ๑๒ ให้ทุก ...

-๕ข้ อ ๑๒ ให้ ทุ ก ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การชี้ แ จงให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบและปฏิ บั ติ
ตามระเบียบโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่ าด้วยการฝึกศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะนายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนได้รับทราบในโอกาสแรกที่เข้ารับการศึกษา
ในทุกหลักสูตรในโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถูกต้อง เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ ๑๓ ให้แผนกสนับ สนุ นการศึกษา โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
จั ดท า “ระเบี ย บโรงเรี ย นทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่ าด้ว ย การฝึ กศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๔”
เป็ นรู ปเล่ มเพื่ อแจกจ่ าย นขต.รร.สบ.สบ.ทบ. และผู้ เกี่ ยวข้อง พร้ อมทั้งจัดทาคาแนะน าเป็นเอกสารจ่ายยื ม
ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
ข้ อ ๑๔ ให้ แ ผนกเตรี ย มการ โรงเรี ย นทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
ประกาศ ณ วันที่

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พันเอก นุกูล ตรีเจริญ
(นุกูล ตรีเจริญ)
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทาการแทน
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
แผนกเตรียมการ
พ.อ.
ส.อ.

ร่าง/ตรวจ
พิมพ์/ทาน

เม.ย. ๖๔
เม.ย. ๖๔

