ค่ มู ือ
การปฏิบัตงิ านฝ่ ายปกครองนักเรียน

โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๖
ต.ค.๕๕ – ก.ย.๕๖

สารบัญ
เรื่อง
ตอนที่ ๑
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
ตอนที่ ๒
ประวัติความเป็ นมา
ตอนที่ ๓
สายการบังคับบัญชา ผังการจัด อัตรากาลังพล
ตอนที่ ๔
อัตรากาลังพลและรายชื่อผู้เคยดารงตาแหน่ งเป็ นหัวหน้ าหน่ วยงาน
ตอนที่ ๕
คาสั่ งจัดตั้งฝ่ ายปกครองนักเรียน
ตอนที่ ๖ แผนผังระบบการปฏิบัติงานฝ่ ายปกครอง ๑๑
ตอนที่ ๗ คาสั่ งแต่ งตั้งกาลังพลปฏิบัติหน้ าที่ฝ่ายปกครองนักเรียน ๑๒
ตอนที่ ๘
คาสั่ งแต่ งตั้งกรรมการควบคุมห้ องสอบ
ตอนที่ ๙
ขั้นตอนการทางาน
ตอนที่ ๑๐
นโยบายของหน่ วยงาน
ตอนที่ ๑๑
หน้ าที่ของฝ่ ายปกครองนักเรียน
ตอนที่ ๑๒ หน้ าที่ของอาจารย์ ที่ปรึกษา
ตอนที่ ๑๓ แผนผังระบบอาจารย์ ที่ปรึกษา ๒๕
ตอนที่ ๑๔ แผนผังหน้ าที่ความรับผิดชอบอาจารย์ ที่ปรึกษา
ตอนที่ ๑๕
วงรอบการศึกษาประจาปี งบประมาณ
ตอนที่ ๑๖
แผนการปฏิบัติงานประจาปี ฝ่ ายปกครอง
๒๘
ตอนที่ ๑๗
แผนงานโครงการของฝ่ ายปกครอง
ตอนที่ ๑๘
ลักษณะความผิดในการตัดคะแนนความประพฤติ
ตอนที่ ๑๙
งานในหน้ าที่รับผิดชอบของกาลังพลแต่ ละคนในหน่ วยงาน
ผนวก ก ผู้มีอานาจตัดคะแนนความประพฤติ ๓๖
ผนวก ข การปฏิบัติของผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ พร้ อมบัญชี
๓๗
ผนวก ค แบบฟอร์ มการขอรับคาปรึกษา ๓๙
ผนวก ง แบบคาร้ องขอสอบแก้ ตัว และแบบคาร้ องขอดูคะแนนสอบ ๔๐
ผนวก จ แบบฟอร์ มใบลาป่ วย ๔๒
ผนวก ฉ แบบฟอร์ มใบลากิจ ๔๓
ผนวก ช แบบฟอร์ มใบลาประจาชั่วโมง ๔๔
ผนวก ซ แบบบันทึกรายละเอียดการศึกษาดูงาน ๔๕
ผนวก ด ตัวอย่ างคากล่ าวขอบคุณ ๔๖

หน้ า
๑
๒
๓
๔
๕

๑๓
๑๔
๑๖
๑๗
๒๔
๒๖
๒๗
๓๐
๓๒
๓๓

คานา
คู่มือปฏิบตั ิงานของฝ่ ายปกครองนักเรี ยนโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เป็ นเอกสารที่รวบรวมระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ และขั้นตอนการปฏิบตั ิหน้าที่ของฝ่ ายปกครอง และการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึ กษา รวมถึงแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๑
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ เพื่อให้กาลังพลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อไงด้ใช้เป็ น
หลักฐานและแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
พันเอก
( วัฒนา

อ้นขวัญเมือง )

นายทหารปกครองนักเรี ยน
ตุลาคม ๒๕๕๐

๑
ตอนที่ ๑
ชื่อ

ฝ่ ายปกครองนักเรี ยน

ทีต่ ้ งั

อาคารเรี ยน ชั้น ๓
โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
เลขที่ ๔๑ ถนนเทอดดาริ เขตดุสิต กรุ งเทพ ฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๓ ๖๑๒๔ – ๗ ต่อ ๘๙๒๙๒
เพียบพร้อมด้วยปัญญา ศรัทธาคุณธรรม เป็ นผูน้ าการพัฒนา

ปรัชญา

มุ่งให้สาเร็ จการศึกษา มีความรอบรู ้ ใฝ่ รู้ มีวิจารณญาณ มีความสามารถมีทกั ษะ มีศกั ยภาพ
ในการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีจรรยาบรรณ ยึดมัน่ ในศาสนาประพฤติตน
เป็ นแบบอย่างที่ดีในสังคม มีจิตสานึก มีส่วนร่ วมและปรับตัวเข้ากับสังคมที่ดีมีความเลื่อมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยรู ้บทบาทการเป็ นผูน้ า – ผูต้ าม รวมทั้งมีร่างกายแข็งแรง

ปณิธาน

วัตถุประสงค์
๑. เพิม่ พูนความรู ้ทางวิชาการสายงานสารบรรณ
๒. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีศีลธรรม จริ ยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบตั ิงานย
๔. ผูเ้ รี ยนสามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
๕. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูน้ าที่ดี มีลกั ษณะทางทหารสามารถตรากตราต่อการปฏิบตั ิงาน
ได้ทุกสภาวะการณ์
๖. สร้างผูเ้ รี ยนให้ผทู ้ ี่มีความคิดที่จะพัฒนาปรับปรุ งตนเอง หน่วยงานให้มีความทัน
สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว

๒
ตอนที่ ๒
ประวัติความเป็ นมา
ฝ่ ายปกครองนักเรี ยน โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เริ่ มจัดตั้งขึ้น
เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยอาศัยอานาจตามระเบียบ โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก ว่าด้วยการฝึ กศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ข้ ึนการบังคับบัญชาโดยตรง ต่อผูบ้ ญั ชาการ
โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีหน้าที่ควบคุมกากับดูแลในด้าน ความประพฤติ
เสริ มสร้างปลูกฝังคุณธรรมและจริ ย ปกครองบังคับบัญชาแก่นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน ,
ทั้งในที่ต้ งั ปกติและการศึกษาดูงานนอกที่ต้ ั งให้เป็ นไปตามกฎ , ข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ที่ทางราชการ
กาหนด

๓
ตอนที่ ๓
สายการบังคับบัญชาของฝ่ ายปกครองนักเรียน
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก

กองบัญชาการ

ฝ่ ายปกครองนักเรียน

กองการศึกษา

แผนกธุรการกาลังพล

แผนกวิชาธุรการกาลังพล

แผนกเตรียมการ

แผนกวิชาระเบียบแบบธรรม
เนียม

แผนกสนับสนุนการศึกษา

แผนกวิชาการสารบรรณ

แผนกประเมินผลและสถิติ

แผนกวิชาทหารและทัว่ ไป

ผังการจัดฝ่ ายปกครองนักเรียน

นายทหารปกครอง

ผู้ช่วยนายทหารปกครอง
(๑)

ผู้ช่วยนายทหารปกครอง
(๒)

ผู้ช่วยนายทหารปกครอง
(๔)

เสมียน
(๑)

ผู้ช่วยนายทหารปกครอง
(๓)

๔

ตอนที่ ๔
อัตรากาลังพลฝ่ ายปกครองนักเรียนและรายชื่อผู้เคยดารงตาแหน่ งเป็ นหัวหน้ าหน่ วยงาน
ตาแหน่ง
นายทหารปกครอง
ผูช้ ่วยนายทหารปกครอง
เสมียน

อัตรา
พ.อ.
พ.ท. – ร.ต.
ส.อ.

รายชื่อผู้ทเี่ คยดารงตาแหน่ งนายทหารปกครอง
พ
.อ.ก้องภพ
ลิ้มประเสริ ฐ
พ
.อ.ประยูร
คุม้ ภัย
พ
.อ.วโรตม์
ปี ตะกุล
พ.อ.หญิงสุ กญั ญา
ศุภวัชระ
พ.อ.อุดร
ประภาสะวัต
พ.อ.วัฒนา
อ้นขวัญเมือง
พ.อ.วโรตม์
ปี ตะกุล
พ.อ.ก้องภพ
กฤษฎีอนันทภัท
พ
.อ.หญิง สุ ธารัตน์
ช่างกลึงเหมาะ
พ
.อ.วโรตม์
ปี ตะกุล
พ
.อ.ภูวดล
สุ ขสวัสดิ์
พ
.อ.วัฒนา
อ้นขวัญเมือง
พ.อ.ทัน มีผวิ เม.ย.๕๐
พ.อ.วัฒนา อ้นขวัญเมือง ๓ ต.ค.๕๐

จานวน
๑
๔
๑
ม.ค.๔๕ - ก.ย.๔๕
ต.ค.๔๕ - ธ.ค.๔๕
ม.ค.๔๖ – ก.ย.๔๖
พ.ค.๔๖ – ส.ค.๔๖
๔ ก.ย.๔๖ – ๓๐ ต.ค.๔๖
๓๑ ต.ค.๔๖ - ม.ค.๔๘
ม.ค.๔๘ - พ.ค.๔๘
เม.ย.๔๘ - ส.ค.๔๘
ก.ค.๔๘ - ก.ย.๔๘
ต.ค.๔๘ - มี.ค.๔๙
เม.ย.๔๙ - ก.ย.๔๙
๔ ต.ค.๔๙ – มี.ค.๕๐
– ก.ย.๕๐
– เม.ย.๕๑

๕
ตอนที่ ๕
คาสั่ งจัดตั้งฝ่ ายปกครองนักเรียน

คาสั่งโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ที่ ๑๓๔ / ๒๕๔๔
เรื่ อง การจัดตั้งฝ่ ายปกครองนักเรี ยน
----------------------------------เพื่อให้การบริ หารงานทางด้านการฝึ กศึกษาของโรงเรี ยนทหารสารบรรณกรมสารบรรณ
ทหารบก เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการฝึ กศึกษาของทบ.ในการพัฒนาระบบ
การฝึ กศึกษาของทบ. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนทหารสารบรรณกรมสารบรรณ
ทหารบก ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นตามนโยบายผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสู งเพื่อเป็ นการรองรับการปรับระบบการ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยนทหารให้เข้าสู่ โครงการประกันคุณภาพการศึกและงานปกครองนั
ษา
กเรี ยนเป็ นงาน
แขนงหนึ่งที่มีความสาคัญในการควบคุมกากับดูแลรับผิดชอบปกครอง นักเรี ยน ให้ประพฤติปฏิบตั ิ
ตามกฏระเบียบแบบธรรมเนียมประเพณี นิยมอันดีงามของทหารตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรม
ให้กบั นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนจึงให้ปฏิบตั ิและดาเนินการดังนี้
๑. จัดตั้งฝ่ ายปกครองนักเรียนซึ่งมีหน้ าทีร่ ับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา, ควบคุมความ
ประพฤติ ระเบียบวินัย ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพปลูกฝังคุณธรรม, จริยธรรมทีด่ แี ละลักษณะผู้นาให้ กบั
นายทหารนักเรียนและนายสิ บนักเรียน
๒. ฝ่ ายปกครองนักเรียนประกอบด้ วย
๒.๑ ที่ต้ งั ใช้อาคารเรี ยน โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ชั้น ๓
(ห้องกลาง) เป็ นสถานที่ทาการของฝ่ ายปกครองนักเรี ยน
๒.๒ คณะทางาน นายทหารสัญญาบัตรจานวน ๔ นาย นายสิ บ จานวน ๑ นาย
และลูกจ้าง ๑ นาย
๒.๓ มีสิ่งอานวยความสะดวกตามความเหมาะสม

๖
๓. คุณสมบัติของฝ่ ายปกครองนักเรียน
๓.๑ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ, มีคุณธรรม, มีความประพฤติเรี ยบร้อย, มี
บุคลิกภาพดี, มีลกั ษณะผูน้ าที่ดี สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
ได้เป็ นอย่างดี
๓.๒ นายทหารปกครองนักเรี ยน เป็ นนายทหารสัญญาบัตร รับราชการอยูใ่ นโรงเรี ยน
ทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา
นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน ตามอานาจหน้าที่ ตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาของโรงเรี ยน
ทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวดที่ ๕ และมีช้ นั ยศ พ.อ. –
พ.ท. จานวน ๑ นาย
๓.๓ ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน เป็ นนายทหารสัญญาบัตรรับราชการอยู่
ในโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็ นผู ้
ช่วยเหลือปกครองบังคับบัญชานายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนตามอานาจหน้าที่ตามระเบียบ
ว่าด้วยการฝึ กศึกษาของโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ปี พ.ศ.๒๕๔๔ หมวดที่ ๕
และมีช้ นั ยศ พ.ท. – พ.ต. จานวน ๓ นาย
๔. หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของนายทหารปกครองนักเรียน
๔.๑ วางแผนงานปกครองนักเรี ยนทั้งในที่ต้ งั และนอกที่ต้ งั ในการศึกษาดูงานนอก
สถานที่โดยจัดทาระเบียบปฏิบตั ิประจาของนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนในแต่ละหลักสู ตรได้
ประพฤติปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบ, คาสั่งของทางราชการ โดยยึดถือระเบียบโรงเรี ยนทหาร
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการฝึ กศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็ นหลัก
๔.๒ วางแผนจัดกิจกรรมส่ งเสริ มเพิ่มเติมจากการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา ควบคุม
ความประพฤติและระเบียบวินยั
๔.๓ วางแผนจัดทากิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
๔.๔ วางแผนและจัดหามาตรการในการป้ องกันและแก้ไขความประพฤติ การปฏิบตั ิตน
ของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนที่ประพฤติปฏิบตั ิตนไม่เหมาะสม
๔.๕ วางแผนและจัดทามาตรการป้ องกันและปลูกฝังให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บ
นักเรี ยนรู ้จกั มหันตภัยของยาเสพติดตลอดจนปัญหาโรคเอดส์
๔.๖ มีการวัดผลประเมินผลนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน ทางด้านจริ ยธรรม,
คุณธรรมและลักษณะผูน้ า, ความประพฤติ การปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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๔.๗ วางแผน, เตรี ยมการ, ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงเรี ยนทหาร
สารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ในการดาเนินกรรมวิธี เปิ ด – ปิ ดการศึกษาหลักสู ตรต่างๆ ตลอดจน
งานธุรการอื่นๆ ให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยก่อนเปิ ดการศึกษาหลักสู ตรนั้นๆ ๓ วัน
๔.๘ แนะนาชี้แจงการประพฤติปฏิบตั ิให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนทราบ
ถึงนโยบาย ตลอดจนระเบียบต่างๆ ของโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ที่มีผลบังคับ
ใช้ให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้รับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตนต่อไป
๔.๙ ฝ่ ายปกครองต้องให้ความยุติธรรมแก่นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน
อย่างเสมอภาคกันปราศจากอคติใดๆ ทั้งสิ้ น
๔.๑๐ เป็ นที่ปรึ กษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในการเรี ยนการสอน หรื อกิจกรรม
อื่น ๆ ให้อยูใ่ นขอบเขตที่เหมาะสมและถูกต้อง
๔.๑๑ เป็ นผูร้ ักษากฎ, ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการและควบคุมกากับดูแล ให้
นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้ประพฤติปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดโดยยึดถือระเบียบโรงเรี ยน
ทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการฝึ กศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็ นแผนแม่บทในการ
ปฏิบตั ิ
๕. นายทหารปกครองนักเรียน เป็ นผู้รับผิดชอบการบริหารงานปกครองนักเรียนทั้งปวงให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของทางราชการ และตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาโดย แบ่ งมอบหน้ าทีใ่ ห้
ผู้ช่วยนายทหารปกครอง ได้ มหี น้ าทีร่ ับผิดชอบดังต่ อไปนี้
๕.๑ ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน คนที่ ๑ มีหน้าที่
๕.๑.๑ เป็ นผูช้ ่วยเหลือนายทหารปกครองนักเรี ยน บังคับบัญชา กากับดูแล
ให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการกาหนด
๕.๑.๒ รับผิดชอบงานทางด้านการปกครองนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บ
นักเรี ยน ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร, กฎ, ข้อบังคับของทางราชการกาหนด อย่าง
เคร่ งครัด ทั้งในที่ต้ งั ปกติหรื อนอกที่ต้ งั และการศึกษาดูงานต่างจังหวัด
๕.๑.๓ กาหนดจัดทาแผนงานปกครอง, แผนผังการบังคับบัญชาของ รร.สบ.
สบ.ทบ. ตั้งแต่ ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.จนถึงนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
๕.๑.๔ จัดทาแผนการพัฒนารวมทั้งแนวทางแก้ไขความประพฤติและฟื้ นฟู
ระเบียบวินยั ของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
๕.๑.๕ จัดทาแผนการพัฒนาส่ งเสริ มคุณธรรม และจริ ยธรรมให้กบั นายทหาร
นักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
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๕.๑.๖ จัดทาแผนประเมินผลการปฏิบตั ิงานในระหว่างการเข้ารับการศึกษา,
บุคลิกลักษณะและอุปนิสัยความเป็ นผูน้ าของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
๕.๒ ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน คนที่ ๒ มีหน้าที่
๕.๒.๑ เป็ นผูช้ ่วยเหลือนายทหารปกครองนักเรี ยน บังคับบัญชากากับดูแล
ให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการกาหนด
๕.๒.๒ รับผิดชอบงานด้านวิชาการ และกากับดูแลการเรี ยนการสอนให้กบั
นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนในแต่ละหลักสู ตรให้เป็ นไปตามตารางการเรี ยนการสอนของ
รร.สบ.สบ.ทบ.
๕.๒.๓ หากอาจารย์ผสู ้ อนวิชาใดยังไม่เข้าทาการสอนเมื่อถึงเวลาสอน ผูช้ ่วย
นายทหารปกครองต้องรับผิดชอบประสานกับอาจารย์วิชานั้น ๆ หรื อติดต่อกับอาจารย์ หัวหน้าแผนก
วิชา ฯ นั้น ๆ เพื่อจัดอาจารย์ผอู ้ ื่นสอนแทนต่อไป
๕.๒.๔ กากับ ดูแล และอานวยความสะดวกให้กบั อาจารย์ภายนอก ที่มาทาการ
สอน และวิทยากรที่เชิญมาบรรยายพิเศษ โดยใช้หอ้ งฝ่ ายปกครองนักเรี ยนเป็ นห้องรับรอง
๕.๒.๕ รับผิดชอบ, ประสานงาน, กากับดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
การเรี ยนการสอนในแต่ละห้องเรี ยนที่จดั ให้มีการเรี ยนการสอน ของแต่ละหลักสู ตรให้สามารถใช้งาน
ได้ดีตลอดหลักสู ตร หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้ประสานกับแผนกสนับสนุนการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ.
เพื่อแก้ไขต่อไป
๕.๒.๖ รับผิดชอบสัญญาณแจ้งเวลาพักประจาชัว่ โมงและเวลาเข้าเรี ยนตามตาราง
การเรี ยนการสอนของ รร.สบ.สบ.ทบ.
๕.๒.๗ รับผิดชอบการแจ้งผลการสอบของวิชาต่าง ๆ ที่แผนกประเมินผล
และสถิติ ประกาศให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้รับทราบ
๕.๒.๘ แจ้งเตือนและกากับดูแลสาหรับนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน
ที่จะต้องทาการสอบแก้ตวั
๕.๒.๙ รวบรวมบันทึกการดูงานของนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน
เป็ นรายบุคคลและดาเนินการตรวจรายงานการบันทึกดูงานเพื่อรวบรวมคะแนนนาผลรวมของคะแนน
มารวมอยูใ่ นเรื่ องการประเมินค่านายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนต่อไป
๕.๓ ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน คนที่ ๓ มีหน้าที่
๕.๓.๑ เป็ นผูช้ ่วยเหลือนายทหารปกครองนักเรี ยน บังคับบัญชา กากับดูแล
ให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน ได้ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบทางราชการกาหนด
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๕.๓.๒ รับผิดชอบด้านกิจกรรม, นันทนาการ ของนายทหารนักเรี ยนและ
นายสิ บนักเรี ยนทุก ๆ หลักสู ตร ใน รร.สบ.สบ.ทบ. รวมทั้งกลัน่ กรองงานด้านกิจกรรมทุกๆ
กิจกรรมและรายงานให้นายทหารปกครองนักเรี ยนทราบ
๕.๓.๓ รับผิดชอบวางแผนจัดทาโครงการแก้ไข และต่อต้านยาเสพติด
รวมทั้งจัดทาโครงการวัดผลประเมินผลเกี่ยวกับโครงการ นี้ดว้ ย
๕.๓.๔ รับผิดชอบวางแผนจัดทาโครงการป้ องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรง หรื อมีการแพร่ ระบาดในปัจจุบนั รวมทั้งแจ้งข่าวสารเรื่ อสาธารณสุ ข
ต่างๆ ให้กบั นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้รับทราบทัว่ กัน
๕.๓.๕ รับผิดชอบกากับดูแล การซักซ้อมพิธี เปิ ด – ปิ ด การศึกษาของ
นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน ในทุกขั้นตอนให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จนกว่าจะเสร็ จสิ้ น
พิธีเปิ ด – ปิ ด การศึกษาในหลักสู ตรนั้นๆ
๕.๓.๖ รับผิดชอบกากับดูแลงานด้านธุรการทั้งปวงในฝ่ ายปกครองให้ดาเนินการ
เป็ นไปด้วยความรวดเร็ วและทันเวลา
๕.๓.๗ รับผิดชอบจัดทาประวัตินายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนที่เข้า
รับการศึกษาทุก ๆ หลักสู ตรให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้องตามระเบียบปฏิบตั ิประจาของ
รร.สบ.สบ.ทบ.
๕.๓.๘ รับผิดชอบกากับดูแลความสะอาดเรี ยบร้อยของห้องเรี ยนและ
ห้องพักผ่อนตลอดจนห้องน้ าและสุ ขภัณฑ์ต่างๆ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน หากมีปัญหาข้อขัดข้อง
ก็ให้ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
๖. ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน ทั้ง ๓ นาย ต้องสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ทดแทน
กันได้ในกรณี ที่ผชู ้ ่วยนายทหารปกครองคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อติดภารกิจ
อื่นที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมายให้ปฏิบตั ิ
๗. ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยนต้องสามารถปฏิบตั ิหน้าที่แทนนายทหารปกครอง
นักเรี ยนได้ในกรณี ที่นายทหารปกครองนักเรี ยนไม่อยูห่ รื อติดภารกิจอื่นๆ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ก็ให้ ผูช้ ่วยนายทหารปกครองที่อยูท่ าการแทนหรื อสั่งการแทนในนามของ นายทหารปกครองนักเรี ยน
ได้ตามลาดับอาวุโสของผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยนทั้ง ๓ นายและเมื่อนายทหารปกครองนักเรี ยน
กลับมาปฏิบตั ิหน้าที่แล้วก็ให้ผชู ้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยนได้รายงานเรื่ องที่ทาการแทนหรื อสั่งการ
แทนให้นายทหารปกครองนักเรี ยนได้รับทราบ โดยทันที
๘. กาลังพลนายสิ บและลูกจ้างที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องเป็ น
ผูช้ ่วยเหลือและปฏิบตั ิงานด้านธุรการทั้งปวงให้เป็ นไปตามนโยบายของนายทหารปกครองนักเรี ยน
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๙. ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องยึดถือ และปฏิบตั ิตามระเบียบโรงเรี ยนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการฝึ กศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ตลอดจนข้อบังคับ, ระเบียบอื่นๆ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และนโยบายผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่ งครัด
๑๐. ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต , ยุติธรรม,
ยึดหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม และต้องทางานด้วยความเสี ยสละ มีความรวดเร็ ว, เรี ยบร้อย
ถูกต้อง, แน่นอนและทันเวลา
๑๑. ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อ ผูบ้ ญั ชาการ
โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๑๒. คาแนะนาในการประสาน
๑๒.๑ ให้ทุกหน่วยขึ้นตรงโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ให้การสนับสนุนและจัดสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ฝ่ายปกครองนักเรี ยน เมื่อได้รับการประสานหรื อ
ร้องขอรับการสนับสนุน ตลอดจนเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของฝ่ ายปกครองนักเรี ยน
๑๒.๒ หากมีปัญหา หรื อข้อขัดข้องในการดาเนินงาน ให้ฝ่ายปกครอง
นักเรี ยนประสานโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไข ได้อย่างเรี ยบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
๑๒.๓ หากมีปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ให้ประสานได้
โดยตรงต่อ ผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๑๓. ให้ทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการเตรี ยมการได้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ต้ งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่

๒๘

ธันวาคม

พ.ศ. ๒๕๔๔

รับคาสั่ง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
(ลงชื่อ)

พ.อ. ทวีศิษฎ์

สว่างเพียร

( ทวีศิษฎ์ สว่างเพียร )
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

๑๑

ตอนที่ ๖
แผนผังระบบการปฏิบัติงานฝ่ ายปกครอง

ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ

ผู้อานวยการกองการศึกษา

ฝ่ ายปกครอง

หัวหน้ านักเรียน

รองหัวหน้ านักเรียน
นักเรียน

ผช.หัวหน้ านักเรียน

อาจารย์ ทปี่ รึกษา

ประธานนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน

ประสานงาน ทางานร่ วมกัน และวางแผนร่ วมกัน

นักเรียน

๑๒
ตอนที่ ๗

คาสั่งโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ที่ ๙๗ / ๒๕๕๐
เรื่ อง แต่งตั้งกาลังพลปฏิบตั ิหน้าที่ฝ่ายปกครองนักเรี ยน วงรอบการศึกษาปี ๒๕๕๑
………………………………
เพื่อให้การดาเนินการด้านการปกครอง และบริ หารงานด้านกิจกรรมระหว่างการศึกษา
ของหลักสู ตรที่ รร.สบ.สบ.ทบ. เปิ ดการศึกษาปี ๒๕๕๑ ( ตั้งแต่ ต.ค.๕๐ - ถึง มี.ค.๕๑ ) เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย จึงแต่งตั้งกาลังพลที่ปรากฏรายชื่อเป็ นฝ่ ายปกครองนักเรี ยน และอาจารย์ที่ปรึ กษา
หลักสู ตรชั้นนายพัน รุ่ นที่ ๖๑, ชั้นนายร้อย รุ่ นที่ ๕๙, ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่ นที่ ๒๓
หลักสู ตรนายสิ บอาวุโส รุ่ นที่ ๓๕ และหลักสู ตรนายทหารธุรการกาลังพล รุ่ นที่ ๑๙ ดังนี้
๑. พ.อ.วัฒนา
อ้นขวัญเมือง
เป็ น นายทหารปกครองนักเรี ยน
๒. พ.ท.หญิง บุษบา
ด้วงสู งเนิน
เป็ น ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน
๓. พ.ท.อานาจ เมฆบุตร
เป็ น ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน
๔. พ.ต.ธิติ เงินทาบ
เป็ น ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน
๕. ร.ท.ปริ ญญา รื่ นเสื อ
เป็ น ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน
๖. ส.ท.เอกสิ ทธิ์ ชุมพล เป็ น เสมียนฝ่ ายปกครอง
๗. พ.อ.หญิง นฤมล
ศรี บุรีรักษ์
เป็ น อาจารย์ที่ปรึ กษา
๘. พ.อ.หญิง ปิ ยะพร วามะสิ งห์
เป็ น อาจารย์ที่ปรึ กษา
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของฝ่ ายปกครองนักเรี ยนและอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นไป
ตามระเบียบ รร.สบ.สบ.ทบ.ว่าด้วยการฝึ กศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔ หมวดที่ ๒ และหมวดที่ ๓ ตามลาดับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
รับคาสัง่ ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

แผนกเตรี ยมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. ธนาคาร เกิดในมงคล
( ธนาคาร เกิดในมงคล )
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

๑๓
ตอนที่ ๘
คาสั่ งแต่ งตั้งกรรมการควบคุมห้ องสอบ

คาสั่งโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ที่ ๙๘ / ๒๕๕๐
เรื่ อง แต่งตั้งกรรมการควบคุมห้องสอบ
………………………………
เพื่อให้การสอบของ นทน. และ นสน. หลักสู ตรชั้นนายพัน รุ่ นที่ ๖๑, ชั้นนายร้อย
รุ่ นที่ ๕๙ , ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ รุ่ นที่ ๒๓, หลักสู ตรนายสิ บอาวุโส รุ่ นที่ ๓๕ และหลักสู ตร
นายทหารธุรการกาลังพล รุ่ นที่ ๑๙ ดาเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยและเป็ นไปตามระเบียบ รร.สบ.สบ.ทบ.
ว่าด้วยการควบคุมกากับดูแลการวัดผล และประเมินผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงแต่งตั้งกาลังพล
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นกรรมการควบคุมห้องสอบ ประจาหลักสู ตรดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑. พ.อ.หญิง นฤมล
ศรี บุรีรักษ์
๒. พ.อ.วัฒนา
อ้นขวัญเมือง
๓. พ.อ.หญิง ปิ ยะพร วามะสิ งห์
๔. พ.ท.หญิง บุษบา
ด้วงสู งเนิน
๕. พ.ท.อานาจ
เมฆบุตร
๖. พ.ต.ธิติ เงินทาบ
๗.
ร.ท.ปริ ญญา
รื่ นเสื อ
๘. อาจารย์ประจาวิชาของแต่ละหลักสู ตร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๓

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

รับคำสัง่ ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พ.อ. ธนาคาร เกิดในมงคล
( ธนาคาร เกิดในมงคล )
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
แผนกเตรี ยมการ

๑๔
ตอนที่ ๙
ขั้นตอนการทางาน
๑. ก่อนเปิ ดการศึกษา
๑.๑ จัดผังที่นงั่ เรี ยนให้กบั นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
๑.๒ ประชุมหารื อกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิระหว่าง ผอ.กศ.ฯ , อาจารย์ที่ปรึ กษา
และฝ่ ายปกครอง
๑.๓ ประชุมแบ่งมอบหน้าที่ภายในฝ่ ายปกครอง
๑.๔ จัดเตรี ยมสมุดบันทึกการลาและการลงเวลาเรี ยน
๑.๕ จัดเตรี ยมแบบฟอร์ มการลากิจ, ลาป่ วย,ขออนุมตั ิสอบแก้ตวั และอื่นๆ
๒. วันเปิ ดการศึกษา
๒.๑ นานายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนเข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.๒ ซักซ้อมพิธีเปิ ดการศึกษา
๒.๓ แจกคู่มือการศึกษาและดาเนินกรรมวิธีทางธุรการ
๒.๔ กาหนดห้วงเวลาและเชิญ รอง ผบ.รร.สบ. ฯ , ผอ.กศ.ฯ , อาจารย์ที่ปรึ กษา ,
หน.นขต.รร.สบ.ฯ พบนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน เพื่อแนะนาตัวและแจ้งเรื่ องที่ควรทราบ
๒.๕ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนชี้แจงเรื่ องที่นายทหารนักเรี ยนพึงปฏิบตั ิและพึงละเว้นการ
ปฏิบตั ิ
๒.๖ แต่งตั้งหัวหน้านายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนเป็ นการชัว่ คราว
๓. ระหว่างเปิ ดการศึกษา
๓.๑ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
๓.๒ คัดเลือกแต่งตั้งตัวแทนนักเรี ยนทั้งส่ วนปกครองและส่ วนกิจกรรม
๓.๓ ประสานนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนในการจัดกิจกรรมเสริ ม หลักสู ตร
กีฬาสัมพันธ์
๓.๔ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลบริ จาคโลหิ ต
๓.๕ เสนอแผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณของแต่ละหลักสู ตร
๓.๖ นานายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนสวดมนต์ทุกเช้าวันพุธ
๓.๗ นานายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนลงเล่นกีฬาทุกบ่ายวันพุธ
๓.๘ ควบคุมและกากับดูแลการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกที่ต้ งั หน่วยของ นายทหาร
นักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน

๑๕
๓
.๙ ควบคุมและกากับดูแลการทดสอบสมรรถภาพร่ างกายของนายทหารนักเรี ยน
และนายสิ บนักเรี ยน
๓.๑๐ เตรี ยมซักซ้อมพิธีรับประกาศนียบัตรและปิ ดการศึกษา
๔. วันปิ ดการศึกษา
๔.๑ จัดผูช้ ่วยนายทหารปกครองเป็ นผูค้ วบคุมแถวและรายงานยอดต่อประธานในพิธี
ปิ ดการศึกษา
๔.๒ จัดผูอ้ ่านรายชื่อนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนที่เข้ารับประกาศนียบัตร

๑๖
ตอนที่

๑๐
นโยบายของหน่ วยงาน
๑. ยึดถือระเบียบ, ข้อบังคับ, คาสัง่ โดยเคร่ งครัด
๒. ปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส, บริ สุทธิ์ , ยุติธรรมและเสมอภาค
๓. ดารงไว้ซ่ ึ งความมีคุณธรรมและจริ ยธรรมอันดีงาม
๔. มีความอดทนและเสี ยสละ
๕. รวดเร็ ว, เรี ยบร้อย, ถูกต้อง, แน่นอนและทันเวลาในการปฏิบตั ิงาน
๖. ตอบสนองนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่างทันที
๗. กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องพยายามปรับปรุ งคุณภาพการทางานให้ถูกต้อง แม่นยา

และรวดเร็ ว
๘. มุ่งมัน่ ที่จะให้ นทน. / นสน. ได้รับการบริ การที่ดีและสร้างความประทับใจ
แก่ผทู ้ ี่มาติดต่อราชการ

๑๗
ตอนที่

๑๑

หน้ าทีข่ องฝ่ ายปกครองนักเรียน
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการ
ฝึ กศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔ หมวด ๒ ว่าด้วยการปกครองนักเรี ยน
ข้อ ๑ ผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นนายทหารปกครองต้องรับผิดชอบกากับดูแลการฝึ กศึกษา
ปกครองบังคับบัญชาตามหลักสู ตรต่าง ๆ โดยให้นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการฝึ กศึกษาของ โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก พ.ศ. ๒๕๔๔
อย่างเคร่ งครัด ฝ่ ายปกครองขึ้นการบังคับบัญชากับ ผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก
ข้อ ๒ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนจะประกอบด้วย นายทหารปกครอง จานวน ๑ นาย,
ผูช้ ่วยนายทหารปกครอง จานวน ๓ นาย, เสมียน ๑ นาย และลูกจ้าง ๑ นาย พร้อมสิ่ งอานวยความ
สะดวก
ข้อ ๓ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจเครื่ องแต่งกาย, เครื่ องแบบ
ของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน ให้เป็ นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหาร และ
ระเบียบปฏิบตั ิประจาของโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ในช่วงเวลาการศึกษาตลอด
หลักสู ตรนั้น ๆ อย่างเคร่ งครัด
ข้อ ๔ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องแนะนาชี้แจงระเบียบปฏิบตั ิประจาในการประพฤติ –ปฏิบตั ิ
ตนของการเป็ นนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนที่ดีจะต้องปฏิบตั ิตามกฎ, ข้อบังคับ, ระเบียบของ
ทางราชการ โดยยึดถือระเบียบ โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ว่าด้วยการฝึ กศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๔๔ อย่างเคร่ งครัด โดยชี้แจงตั้งแต่นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บ
นักเรี ยนเข้ารับการปฐมนิเทศในหลักสู ตรนั้นๆ
ข้อ ๕ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบตั ิในที่ต้ งั หน่วยปกติดงั นี้
๕.๑ ห้วงเวลา ๐๗๐๐-๐๗๕๐ และเวลา ๑๒๐๐ - ๑๒๕๐ ควบคุมการลงลายมือชื่อ
การมาศึกษาของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนในการเข้ามารับการศึกษาทั้งสองห้วงเวลา
๕.๒ ห้วงเวลา ๐๗๕๐ - ๐๘๐๐ นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน ต้องเข้าแถว
หน้าโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีการตรวจยอดกาลังพล เคารพธงชาติพร้อมกับ
ร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ไหว้พระและฟังคาชี้แจงจากฝ่ ายปกครองนักเรี ยน (ถ้ามี)
๕.๓ ห้วงเวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๕๐ เป็ นการศึกษาคาบเรี ยนที่ ๑
๕.๔ ห้วงเวลา ๐๙๑๐ - ๑๐๐๐ เป็ นการศึกษาคาบเรี ยนที่ ๒

๑๘
๕.๕ ห้วงเวลา ๑๐๑๐ - ๑๑๐๐ เป็ นการศึกษาคาบเรี ยนที่ ๓
๕.๖ ห้วงเวลา ๑๑๑๐ - ๑๒๐๐ เป็ นการศึกษาคาบเรี ยนที่ ๔
๕.๗ ห้วงเวลา ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ เป็ นการพักรับประทานอาหาร
๕.๘ ห้วงเวลา ๑๓๐๐ - ๑๓๕๐ เป็ นการศึกษาคาบเรี ยนที่ ๕
๕.๙ ห้วงเวลา ๑๔๑๐ - ๑๕๐๐ เป็ นการศึกษาคาบเรี ยนที่ ๖
๕.๑๐ ห้วงเวลา ๑๕๑๐ - ๑๖๐๐ เป็ นการศึกษาคาบเรี ยนที่ ๗
๕.๑๑ การกาหนดเวลาเข้าห้องเรี ยน และเวลาพักให้ถือตามเสี ยงสัญญาณ โดย
ฝ่ ายปกครองนักเรี ยน เป็ นผูค้ วบคุมกริ่ งสัญญาณให้เป็ นไปตามกาหนดในข้อ ๕.๒ ถึงข้อ ๕.๑๐
๕.๑๒ เมื่อถึงชัว่ โมงการศึกษาให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนนัง่ ประจาที่
ของตน ถ้าอาจารย์ผสู ้ อนวิชานั้น ๆ ยังไม่เข้าห้องเรี ยนให้หวั หน้านักเรี ยนรายงานให้ นายทหาร
ปกครองหรื อฝ่ ายปกครองนักเรี ยนทราบ เพื่อติดต่อกับอาจารย์ผสู ้ อนหรื อแผนกวิชาฯ ที่เกี่ยวข้องโดย
แต่ละแผนกวิชาฯ อาจจะจัดอาจารย์ผสู ้ อนมาทาการสอนแทน หากยังไม่มีอาจารย์ ผูส้ อนเข้าทาการสอน
ก็ให้ศึกษาด้วยตนเองภายในห้องเรี ยนตามลาพังด้วยความสงบ โดยให้อยูใ่ นการควบคุมของหัวหน้า
นักเรี ยนและฝ่ ายปกครองนักเรี ยน
๕.๑๓ ควบคุมกากับดูแลการ จัดกิจกรรมของหลักสู ตรต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งพิจารณากลัน่ กรองกิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นไปตามความเหมาะสมเพื่อ
เสนอขออนุมตั ิต่อผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
๕.๑๔ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยน ต้องควบคุมกากับดูแลการลาของนายทหารนักเรี ยน
และนายสิ บนักเรี ยน ให้เป็ นไปตามระเบียบโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วย
การลา พ.ศ.๒๕๔๔
๕.๑๕ การเสนอใบลา ตลอดจนผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิให้ลาได้น้ นั ปฏิบตั ิตามระเบียบ
โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๔๔ อย่างเคร่ งครัด
๕.๑๖ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องพิจารณากลัน่ กรองการลาของนายทหารนักเรี ยน และ
นายสิ บนักเรี ยนอย่างรอบคอบพิจารณาเหตุผลตามความจาเป็ น โดยคานึงถึงช่วงเวลาที่จะลาด้วยว่าวิชาที่
จะลานั้นมีความสาคัญมากน้อยขนาดไหน และต้องให้ความยุติธรรม ในการไตร่ ตรองอนุมตั ิให้ลาตาม
สิ ทธิที่อนุมตั ิได้ หรื อการเสนอใบลาผ่านผูบ้ งั คับบัญชาจนถึงผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
๕.๑๗ ควบคุมกากับดูแลการลาของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนให้เป็ นไปตาม
ขั้นตอนตามลาดับชั้นอย่างทันเวลาเพื่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาสามารถตกลงใจได้ก่อนที่นายทหารนักเรี ยนและ
นายสิ บนักเรี ยนจะทาการลา ห้ามมีการย้อนหลังเป็ นอันขาดเว้นในกรณี เร่ งด่วนหรื อเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้อยู่
ในดุลยพินิจของผูม้ ีอานาจในการลาแต่ละประเภท

๑๙
๕.๑๘ การลาประเภทใดก็ตามที่ตรงกับชัว่ โมงที่มีการสอบด้วยคณะกรรมการ เมื่อ
กลับมาแล้วให้ดาเนินการเขียนรายงานการขอสอบภายใน ๓ วัน หลังจากกลับมาเข้ารับการศึกษา
ผ่านฝ่ ายปกครองนักเรี ยน และดาเนินการตามระเบียบโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
ว่าด้วยการควบคุมกากับดูแลการวัดผลประเมินผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔
๕.๑๙ ควบคุมกากับดูแลให้การลาของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนมิให้เกิน
เกณฑ์ที่ทางโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบกกาหนด กล่าวคือ
๕.๑๙.๑ ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนั้น ๆ จะต้องมีเวลาในการสอบ ไม่ต่า
กว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ ของเวลาสอบตามหลักสู ตรนั้นๆ
๕.๑๙.๒ ผูส้ าเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรนั้นๆ จะต้องมีเวลาในการศึกษาไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์ ร้อยละ ๘๕ ของเวลาศึกษาตามหลักสู ตรนั้น ๆ
๕.๒๐ การขาดหายของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนที่ขาดหายเกินกว่า ๑ วัน
และยังไม่กลับมาเข้ารับการศึกษา ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องรายงานให้ผบู ้ ญั ชาการ โรงเรี ยนทหารสาร
บรรณ กรมสารบรรณทหารบกทราบโดยทันที และฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องติดตามหรื อติดต่อสอบถาม
ไปยังหน่วยต้นสังกัด ให้ช่วยติดตามตัวนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บ นักเรี ยน ให้มาเข้ารับการศึกษา
เมื่อมาเข้ารับการศึกษาตามปกติแล้ว ให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนผูน้ ้ นั เขียนรายงานชีแจง
ทาการสอบสวนและพิจารณาลงโทษตัดคะแนนความประพฤติตามแต่กรณี และรายงานให้ ผูบ้ ญั ชาการ
โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทราบ
๕.๒๑ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องมีมาตรการควบคุมกากับดูแล และต้องปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความเคร่ งครัดต่อ นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนทุกหลักสู ตรด้วยความเสมอภาคกัน
ด้วยความบริ สุทธิ์ยตุ ิธรรม ถือความถูกต้องตามระเบียบ, ข้อบังคับของทางราชการเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
ในเรื่ องของระเบียบวินยั , การแสดงความเคารพ, การแต่งกาย, มารยาททหารที่ดีงามที่ทหารทุกคนควร
จะต้องประพฤติปฏิบตั ิตามแบบธรรมเนียม และประเพณี นิยมอันดีงามในสังคมทหาร หากนายทหาร
นักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนผูใ้ ดฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ฯ จะต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ
ตามแต่กรณี
๕.๒๒ การกาหนดคะแนนความประพฤติและอานาจการตัดคะแนนความประพฤติของ
นายทหารนักเรี ยน
และนายสิ บนักเรี ยนให้ปฏิบตั ิตามระเบียบ โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสาร
บรรณทหารบก ว่าด้วยการพ้นสภาพและตัดคะแนนความประพฤติ พ.ศ.๒๕๔๔
๕.๒๓ ให้ฝ่ายปกครองนักเรี ยน จัดทาบัญชีควบคุมคะแนนความประพฤติประจาตัว
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ( ตามผนวก ก )

๒๐
๕.๒๔ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนมีหน้าที่ควบคุมจัดหามาตรการในการวัดผลประเมินผล
ทางด้านทัศนคติ เจตคติ ของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนของแต่ละหลักสู ตรเป็ นรายบุคคล
โดยแบ่งการวัดผลหมวดจริ ยธรรม ออกเป็ น ๓ ส่ วน โดยดาเนินในลักษณะทางลับ (โดยมีแบบฟอร์ ม
ตาม ผนวก ข ) ดังนี้
๕.๒๔.๑ ทางด้านจริ ยธรรมและการประพฤติปฏิบตั ิตน ฝ่ ายปกครองนักเรี ยน
จัดทาแบบประเมินค่าโดยให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนประเมินค่ากันเองตามแบบฟอร์ มแล้ว
ส่ งที่ฝ่ายปกครองนักเรี ยน เพื่อรวบรวมเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาปรับปรุ งแก้ไขพฤติกรรม
รายบุคคลหรื อแก้ไขบุคลิกลักษณะผูน้ าเป็ นรายบุคคล
๕.๒๔.๒ ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นผูป้ ระเมินค่าทางด้านจริ ยธรรม และการ
ประพฤติปฎิบตั ิตน รวมทั้งลักษณะผูน้ าเป็ นรายบุคคลในแต่ละหลักสู ตร แล้วรวบรวมส่ งให้ฝ่าย
ปกครองนักเรี ยน
๕.๒๔.๓ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนโดยนายทหารที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นนายทหาร
ปกครอง ผูช้ ่วยนายทหารปกครองทั้ง ๓ นาย โดยแต่ละคนทาการประเมินเป็ นรายบุคคล ลักษณะ
หัวข้อประเมินเหมือนข้อ ๕.๒๔.๒
๕.๒๕ นาค่าคะแนนในข้อ ๕.๒๔.๑, ๕.๒๔.๒ และ ๕.๒๔.๓ มารวมคะแนน
และนาค่าคะแนนแปลงให้เป็ นตัวอักษรเกรด พร้อมทั้งข้อบกพร่ องหรื อข้อแก้ไขที่ควรให้กาลังพล
แต่ละคนทราบและไปดาเนินการแก้ไขในโอกาสต่อไป
๕.๒๖ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องรายงานสรุ ปยอดกาลังพลนายทหารนักเรี ยนและนาย
สิ บนักเรี ยนที่มิได้เข้ารับการศึกษาในรอบสัปดาห์ให้ผบู ้ ญั ชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก ได้รับทราบยอดกาลังพลดังกล่าวในวันแรกของสัปดาห์ต่อไป และให้ทาเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ
ประจาจนกว่าจะจบการศึกษาหลักสู ตรนั้นๆ
ข้อ ๖ หน้าที่ของฝ่ ายปกครองนักเรี ยนในการควบคุมกากับดูแลการปฏิบตั ินอกที่ต้ งั หน่วย
ปกติ กรุ งเทพมหานคร เขตปริ มณฑลและต่างจังหวัด
๖.๑ ควบคุมการประพฤติปฏิบตั ิตนของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนให้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ว่าด้วยการฝึ กศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๔๔
โดยเฉพาะระเบียบว่าด้วยการศึกษาและดูงานภายนอกที่ต้ งั หน่วยของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บ
นักเรี ยน โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก พ.ศ.๒๕๔๔ อย่างเคร่ งครัด

๒๑
๖.๒ กากับดูแลการขึ้นรถลงรถให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ตลอดจนต้องชี้แจงนายทหาร
นักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนทุกครั้งในการที่จะเข้ารับฟังการบรรยายสรุ ป หรื อการศึกษาภูมิประเทศแต่
ละที่โดยกาหนดเวลาที่แน่นอนและจุดนัดพบที่นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บ นักเรี ยนมองเห็น
อย่างเด่นชัดและหาพบง่าย
๖.๓ กวดขันการเข้าฟังบรรยายสรุ ปของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนทุกคน
ต้องเข้าฟังบรรยายสรุ ป ในการศึกษาดูงานแต่ละหน่วยงานหรื อแต่ละสถานที่โดยให้ นายทหารนักเรี ยน
และนายสิ บนักเรี ยนนัง่ อยูใ่ นอาการสงบเรี ยบร้อย ไม่นงั่ หลับหรื อพูดคุยกันเป็ นการเสี ยมารยาทไม่ให้
เกียรติแก่ผบู ้ รรยาย ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องคอยตักเตือน ถ้าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อแสดง
อาการกริ ยาไม่เหมาะสมก็ให้นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนเขียนรายงานการชี้แจงและ
ดาเนินการตามระเบียบโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ -ทหารบก ว่าด้วยการพ้นสภาพและ
ตัดคะแนนความประพฤติ พ.ศ.๒๕๔๔
๖.๔ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องเป็ นตัวกลางคอยประสานผูอ้ านวยการเดินทาง, หัวหน้า
นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน และพลขับ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตารวจทางหลวง ถึงกาหนดที่
หมาย เวลา สถานที่ การเดินทาง และควบคุมให้เป็ นไปตามกาหนดการในการศึกษาดูงาน โดยคานึงถึง
หลักของความปลอดภัยในการเดินทางให้มากที่สุด
๖.๕ ต้องอบรมชี้แจง นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนทุกครั้งก่อนที่จะออกไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยตรวจดูการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ตามกาลเทศ เน้นย้าการ
ประพฤติปฏิบตั ิตนตามธรรมเนียมประเพณี ที่ดี ในการไปทาการศึกษานอกสถานที่ ตลอดจนควบคุมการ
บันทึกดูงานที่นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนจะต้องบันทึก และการส่ งรายการบันทึกดูงานต้อง
ส่ งในวันรุ่ งขึ้นในช่วงตอนลงลายมือชื่อขึ้นรถตอนเช้าของทุกวัน ในกรณี ตอ้ งเดินทางไปต่างจังหวัด
มากกว่า ๒ วัน และในการดูงานนอกที่ต้ งั ภายในหนึ่งวัน ให้ส่ง รายงานการบันทึกดูงานของวันรุ่ งขึ้น
ในเวลา ๐๙๐๐ ที่ฝ่ายปกครองนักเรี ยน และให้ถือเป็ นระเบียบปฏิบตั ิประจา
๖.๖ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องควบคุมในการรักษาเวลาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการตื่น
นอนตอนเช้า ฝ่ ายปกครองต้องชี้แจงก่อนการลงรถเข้าที่พกั ทุกครั้ง หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้โดยมิใช่เหตุ
สุ ดวิสัยก็ให้เขียนรายงานชี้แจงและฝ่ ายปกครองนักเรี ยนจะได้ตกั เตือน หรื อพิจารณาตัดคะแนนความ
ประพฤติตามความเหมาะสมต่อไป
๖.๗ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องคอยควบคุมความประพฤติกากับดูแลในการเที่ยวเตร่ หรื อ
การศึกษาสังคมจิตวิทยา ทั้งตอนกลางวันและเวลากลางคืนให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย รวมทั้งการแต่ง
กายให้เหมาะสมกับฐานะและศักดิ์ศรี ของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนโรงเรี ยนทหารสาร
บรรณ กรมสารบรรณทหารบก

๒๒
ข้อ
๗ จัดทารายงานการประเมินค่าประจาปี ของนายทหารสัญญาบัตรในห้วงที่เข้ารับ
การศึกษาที่ โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก โดยแนบไปกับหนังสื อส่ งตัวเมื่อสาเร็ จ
การศึกษา
ข้อ ๘ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องรับผิดชอบการดาเนินกรรมวิธี ทั้ง เปิ ด – ปิ ด การศึกษา
โดยจัดผูค้ วบคุมแถวนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนในการบอกแถวแสดงความเคารพพร้อมทั้ง
รายงานยอดกาลังพลต่อผูม้ าเป็ นประธานในพิธี เปิ ด – ปิ ด การศึกษาหลักสู ตรนั้นๆ จนกว่าจะเสร็ จสิ้ น
ในพิธี เปิ ดหรื อปิ ดการศึกษา
ข้อ ๙ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องเป็ นผูว้ ินิจฉัย พิจารณาสอบถามเหตุผลถึงความ จาเป็ น
ของการลาประจาชัว่ โมง, การลากิจ เพื่อลงนามในใบลาของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน เพื่อ
เสนอให้กบั ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิต่อไป พร้อมทั้งบันทึกความเห็นลงไปในใบลาด้วย
ข้อ ๑๐ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องรายงานด่วนต่อ ผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบก ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
๑๐.๑ นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนถึงแก่ชีวิต
๑๐.๒ นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนประสบอุบตั ิเหตุ หรื อป่ วยอย่าง
กระทันหันต้องเข้ารักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาล
๑๐.๓ นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนมีความประพฤติเสี ยหายอันจะนามาสู่
โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบกได้
๑๐.๔ กรณี อื่นๆ ที่เห็นสมควรแก่กรณี
ข้อ ๑๑ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องควบคุมกากับดูแลการปฏิบตั ิทุกขั้นตอน ในการทดสอบ
สมรรถภาพร่ างกาย ของนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน เป็ นไปด้วยความ เรี ยบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๑๒ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องชี้แจงเกี่ยวกับการทาความสะอาดและรักษาความสะอาด
ห้องเรี ยน, ห้องพักผ่อน
และห้องน้ า ที่ใช้ประกอบการศึกษาตลอดหลักสู ตรนั้น ๆ ให้
นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้ทราบและปฏิบตั ิ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่ งอุปกรณ์เครื่ องใช้ใน
ห้องเรี ยน, ห้องพักผ่อน และห้องน้ า รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการอื่น ๆ ให้มีอายุการใช้งานได้
เป็ นเวลานานต่อไป
ข้อ ๑๓ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องควบคุม กวดขัน กากับดูแล ในการประกาศผลสอบ
หลังจากที่แผนกประเมินผลฯ แจ้งผลการสอบและชี้แจงถึงเรื่ องการสอบแก้ตวั หรื อข้อสงสัยในคะแนน
ดิบรายวิชา โดยให้ผทู ้ ี่ตอ้ งสอบแก้ตวั หรื อขอดูผลการสอบคะแนนดิบ เขียนรายงานผ่านฝ่ ายปกครอง
นักเรี ยนจนถึงผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก

๒๓
ข้อ ๑๔ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยน ต้องชี้แจงการประพฤติปฏิบตั ิตวั ของนายทหารนักเรี ยน
และนายสิ บนักเรี ยน เมื่อแรกเข้ารับการศึกษาในโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ใน
ระเบียบฯ ต่างๆ ของโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ตลอดจนประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดสถานที่ , สิ่ งอานวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะให้กบั
นายทหาร
นักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน รวมทั้งพื้นที่บริ เวณ หรื อเขตห้ามจอดยานพาหนะให้กบั นายทหารนักเรี ยน
และนายสิ บนักเรี ยน ได้รับทราบและปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
ข้อ ๑๕ เรื่ องที่ฝ่ายปกครองนักเรี ยนต้องชี้แจงและจัดหามาตรการป้ องกันและแก้ไขสิ่ งต่างๆ
ซึ่ งถือว่าเป็ นความเร่ งด่วนอันดับหนึ่ง ทั้งในที่ต้ งั ปกติและนอกที่ต้ งั ในการศึกษาดูงาน มีดงั ต่อไปนี้
๑๕.๑ ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนต้องวางแผน กากับดูแล จัดหามาตรการในการป้ องกัน
และปลูกฝังให้นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนได้รู้จกั โทษภัย, มหันตภัยของ ยาเสพติด
และปัญหาโรคเอดส์ โดยต้องมีการเน้นย้าทุกครั้ง ก่อนการศึกษาดูงานนอกที่ต้ งั ฯ และจัดให้มีการ
ประเมินผลในมาตรการดังกล่าวด้วย
๑๕.๒ สิ่ งเสพติดทุกประเภทที่ผดิ กฎหมาย ห้ามนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
เสพหรื อพกพานาเข้าสู่ บริ เวณโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก โดยเด็ดขาด รวม
ทั้งห้ามเสพหรื อพกพา, นาพาสิ่ งเสพติดทั้งปวงที่ผดิ กฎหมายติดตัวในการไปศึกษา ดูงานนอกที่ต้ งั โดย
เด็ดขาด หากมีการตรวจพบโดยวิธีใดก็ตามแต่ จะพิจารณาโทษสถานหนัก รวมทั้งการตัดคะแนนความ
ประพฤติและการพ้นสภาพการเป็ นนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บ นักเรี ยนโรงเรี ยนทหารสารบรรณ
กรมสารบรรณทหารบกทันที รวมทั้งจะได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ ายบ้านเมืองดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
๑๕.๓ จัดทาแผน รวมทั้งกากับดูแล หามาตรการในการป้ องกันและแก้ไขความประพฤติ
ปฏิบตั ิตนของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน ที่ประพฤติปฎิบตั ิตนในทางที่ไม่เหมาะสม และคอย
ติดตามวัดผลประเมินผลด้วย
๑๕.๔ จัดนายทหารสัญญาบัตรที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นฝ่ ายปกครองนักเรี ยนเป็ นผูค้ วบคุมรถ
หรื อผูช้ ่วยผูค้ วบคุมรถตามที่ได้รับการประสานกับอาจารย์ประจาวิชานั้นๆ รวมทั้งกากับดูแลนายทหาร
นักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาดูงานนอกที่ต้ งั หน่วย
……………………………

๒๔
ตอนที่ ๑๒
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
๑. ให้คาปรึ กษาหารื อ และให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาแก่นายทหารนักเรี ยน
และนายสิ บนักเรี ยน ตามความเหมาะสม
๒. ให้คาแนะนาในเรื่ องการปฏิบตั ิตนทั้งในเรื่ องความประพฤติตนในการศึกษา เล่าเรี ยน
รวมทั้งปรับตัวทางสังคมภายในโรงเรี ยน
๓. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน เพื่อใช้ประโยชน์
ในการให้คาแนะนาเมื่อนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนประสบปัญหา อุปสรรคในการศึกษา
๔. พบปะนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน ตามห้วงระยะเวลา เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าในการเรี ยนการสอนรวมถึงอุปสรรคในการศึกษาของนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บ
นักเรี ยน
๕. ประสานกับฝ่ ายปกครองนักเรี ยน เพื่อศึกษาความคืบหน้าหรื อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน
๖. ประเมินค่าการปฏิบตั ิงาน หรื อปฏิบตั ิตนในระหว่างเข้ารับการศึกษา, บุคลิกภาพ
ลักษณะและอุปนิสัยความเป็ นผูน้ าของนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน เป็ นรายบุคคล และ
รวบรวมส่ งให้ฝ่ายปกครองนักเรี ยน
๗. เป็ นที่ปรึ กษานายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน ในด้านการจัดกิจกรรม,
นันทนาการและนิทรรศการต่าง ๆ ตามโอกาสหรื อวันสาคัญ ทั้งกิจกรรมในหลักสู ตร และกิจกรรม
เสริ มหลักสู ตรนั้น ๆ
๘. ริ เริ่ มดาเนินการในเรื่ องอื่น ๆ ที่พิจารณาว่ามีความสาคัญเป็ นประโยชน์ต่อ
นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน ได้ตามความเหมาะสม
๙. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษานั้น ให้กองการศึกษาโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก พิจารณาเลือกสรรตัวบุคคล ผูท้ ี่จะดารงตาแหน่งอาจารย์ที่ปรึ กษา หลักสู ตร
ละ ๑ นายและรายงานให้แผนกเตรี ยมการ โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก เพื่อออก
คาสั่งแต่งตั้งต่อไป

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

๒๕

ตอนที่ ๑๓
แผนผังระบบอาจารย์ ทปี่ รึกษา

ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณ

ผู้อานวยการกองการศึกษา

ฝ่ ายปกครอง

อาจารย์ ทปี่ รึกษา

ผู้เรียน

๒๖

ตอนที่ ๑๔
แผนผังหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบอาจารย์ ทปี่ รึกษา
การลา, การสอบ, กิจกรรม และอืน่ ๆ

ประสานหน่ วยทีเ่ กีย่ วข้ อง

รายงานเจ้ ากรมสารบรรณทหารบก

ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสารบรรณทหารบก

ผู้อานวยการกองการศึกษา

ผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง

อาจารย์ ทปี่ รึกษา

ผู้เรียน

นายทหารปกครอง

๓๐
ตอนที่ ๑๗
แผนงาน / โครงการ
๑. แผนงานการพัฒนาผู้เรียน
- โครงการส่ งเสริ มความเป็ นผูน้ าหน่วยทหาร
- โครงการบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่ งแวดล้อม
- โครงการสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวิต
- โครงการกีฬาสัมพันธ์
- โครงการดารงเอกลักษณ์ไทย
๒. แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการเสริ มสร้างและปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
๑. กิจกรรมพิธีเปิ ด - ปิ ดการศึกษาของหลักสู ตร
๒.
กิจกรรมไหว้ครู
๓. กิจกรรมวันปิ ยมหาราช
๔. กิจกรรมวัน ๕ ธันวามหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ
๕. กิจกรรม ๑๐ ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
๖. กิจกรรมวันส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
๗. กิจกรรมวันขึ้นปี ใหม่
๘. กิจกรรมวันกองทัพไทย
๙. กิจกรรมวันมาฆบูชา
๑๐. กิจกรรมวันทหารผ่านศึก
๑๑. กิจกรรมวันจักรี
๑๒. กิจกรรมวันสงกรานต์
๑๓. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
๑๔. กิจกรรมวันเข้าพรรษา
๑๕. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๑๖. กิจกรรมวันสถาปนา รร.สบ.สบ.ทบ. ๑๙ ก.ย.
๑๗. กิจกรรมประเพณี การรับน้องใหม่
๑๘. กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ
๑๙. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

–

๓๑
กิจกรรม นทน. ทีจ่ ะต้ องจัดทาในระหว่ างเข้ ารับการศึกษา
๑. พิธีเปิ ด - ปิ ดการศึกษา
๒. การไหว้ครู
๓. จัดนิทรรศการวันปิ ยมหาราช ๒๓ ต.ค.๕๐ ( เริ่ มจัด ๑๕ - ๒๖ ต.ค.๕๐ )
๔. จัดนิทรรศการวันเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธันวามหาราช ( เริ่ มจัด ๒๐ พ.ย.๕๐ - ๑๐ ธ.ค.๕๐ )
๕. จัดนิทรรศการวันรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธ.ค.๕๐ ( เริ่ มจัด ๖ - ๑๔ ธ.ค.๕๐ )
๖. จัดนิทรรศการวันส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ (เริ่ มจัด ๒๔ ธ.ค.๕๐ – ๑๑ ม.ค.๕๑)
๗. จัดนิทรรศการ วันขึ้นปี ใหม่ (เริ่ มจัด ๒๔ ธ.ค.๕๐ - ๑๑ ม.ค.๕๑)
๘. จัดนิทรรศการ วันกองทัพไทย ( เริ่ มจัด ๑๔ ม.ค.๕๑ - ๒๕ ม.ค.๕๑ )
๙. จัดนิทรรศการ วันมาฆบูชา ( เริ่ มจัด ๑๘ ก.พ.๕๑ - ๒๙ ก.พ.๕๑ )
๑๐. จัดนิทรรศการวันทหารผ่านศึก (เริ่ มจัด ๑ ก.พ.๕๑ - ๓ ก.พ.๕๑)
๑๑. จัดนิทรรศการวันจักรี (เริ่ มจัด ๑ เม.ย.๕๑ - ๑๐ เม.ย.๕๑)
๑๒. จัดนิทรรศการ วันสงกรานต์ (เริ่ มจัด ๑๑ เม.ย.๕๑ - ๑๘ เม.ย.๕๑)
๑๓. จัดนิทรรศการ วันอาสาฬหบูชา (เริ่ มจัด ๑๔ ก.ค.๕๑ - ๒๕ ก.ค.๕๑)
๑๔. จัดนิทรรศการ วันเข้าพรรษา (เริ่ มจัด ๑๔ ก.ค.๕๑ - ๒๕ ก.ค.๕๑)
๑๕. จัดนิทรรศการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
(เริ่ มจัด ๔ ส.ค.๕๑ - ๑๕ ส.ค.๕๑)
๑๖. จัดนิทรรศการ ครบรอบวันสถาปนา รร.สบ.สบ.ทบ. ๑๙ ก.ย. (เริ่ มจัด ๑๕ ก.ย.๕๑ - ๒๒ ก.ย.๕๑)
๑๗. กิจกรรมประเพณี การรับน้องใหม่
๑๘. กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ
๑๙. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ

๓๒
ตอนที่ ๑๘
ลักษณะความผิดในการตัดคะแนนความประพฤติ
๑. เจตนาขัดคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ครู - อาจารย์ ผูม้ ีหน้าที่ในการปกครอง
๒. ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบของโรงเรี ยนทหารสารบรรณ ฯ และระเบียบอื่น ๆ
๓. ขาดการศึกษา หรื อขาการอบรมติดต่อกันเกินกว่า ๓ วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร
๔. ก่อการทะเลาะวิวาทหรื อยุยงส่ งเสริ มให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๕. ประพฤติเสื่ อมเสี ยแก่ตน เสื่ อมเสี ยต่อสถาบันการศึกษา เป็ นส่ วนรวม
๖. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็ นเหตุให้ทรัพย์สินขงโรงเรี ยน ฯ ชารุ ดเสี ยหาย
๗. เล่นการพนัน เสพสุ รา ของมึนเมาทุกประเภท และยาเสพติดในระหว่างศึกษาของแต่ละวัน
ทั้งใน / นอกห้องเรี ยน
๘. ทุจริ ตในการสอบทุกกรณี
๙. มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการเสี ยกริ ยาในห้องเรี ยน
๑๐. แสดงกิริยาวาจาล้อเลียนหรื อหยาบคาย ซึ่ งส่ อไปในทางไม่ให้ความเคารพต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ครู – อาจารย์
๑๑. แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรื อไม่เหมาะสมกับสภาพของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
๑๒. รายงานเท็จหรอกล่าวคาเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา ครู – อาจารย์ ในระหว่างศึกษา
๑๓. ไม่แสดงความเคารพต่อบุคคลผูม้ ีช้ นั ยศสู งกว่าโดยเจตนา
๑๔. ขาดหรื อหลีกเลี่ยงการเรี ยน โดยเจตนา และไม่มีเหตุอนั สมควร
๑๕. ไม่ต้ งั ใจศึกษา หรื อทางานตามที่ได้รับมอบหมายจาก ครู – อาจารย์
๑๖. รบกวน และสร้างความราคาญให้แก่ผอู ้ ื่น
๑๗. ไม่ตรงต่อเวลา
๑๘. ไม่รักษาความลับของทางราชการ

๓๓
ตอนที่ ๑๙
งานในหน้ าทีร่ ับผิดชอบของกาลังพลแต่ ละคนในหน่ วยงาน
๑. นายทหารปกครองนักเรี ยน เป็ นผูร้ ับผิดชอบการบริ หารงานปกครองนักเรี ยน
ทั้งปวงให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการและตามนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชา
๒. ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน คนที่ ๑
๒.๑ เป็ นผูช้ ่วยเหลือนายทหารปกครองนักเรี ยน บังคับบัญชา กากับดูแลให้นายทหาร
นักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการกาหนด
๒.๒ รับผิดชอบงานทางด้านการปกครองนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนให้
ปฏิบตั ิตามระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร,กฎ ข้อบังคับของทางราชการกาหนดอย่างเคร่ งครัด ทั้งในที่
ตั้งปกติหรื อนอกที่ต้ งั และการศึกษาดูงานต่างจังหวัด
๒.๓ กาหนดจัดทาแผนงานปกครอง, แผนผังการบังคับบัญชาของ รร.สบ.สบ.ทบ.
ตั้งแต่ ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.จนถึงนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
๒.๔ จัดทาแผนการพัฒนารวมทั้งแนวทางแก้ไขความประพฤติและฟื้ นฟูระเบียบวินยั
ของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
๒.๕ จัดทาแผนการพัฒนาส่ งเสริ มคุณธรรม และจริ ยธรรมให้กบั นายทหาร
นักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
๒.๖ จัดทาแผนประเมินผลการปฏิบตั ิงานในระหว่างการเข้ารับการศึกษา,
บุคลิกลักษณะและอุปนิสัยความเป็ นผูน้ าของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
๓. ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน คนที่ ๒
๓.๑ เป็ นผูช้ ่วยเหลือนายทหารปกครองนักเรี ยน บังคับบัญชากากับดูแลให้นายทหาร
นักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการกาหนด
๓.๒ รับผิดชอบงานด้านวิชาการและกากับดูแลการเรี ยนการสอนให้กบั นายทหาร
นักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนในแต่ละหลักสู ตรให้เป็ นไปตามตารางการเรี ยนการสอนของ รร.สบ.สบ.ทบ.
๓.๓ หากอาจารย์ผสู ้ อนวิชาใดยังไม่เข้าทาการสอนเมื่อถึงเวลาสอนผูช้ ่วยนายทหาร
ปกครองต้องรับผิดชอบประสานกับอาจารย์วิชานั้นๆ หรื อติดต่อกับอาจารย์หวั หน้าแผนกวิชาฯ นั้นๆ
เพื่อจัดอาจารย์ผอู ้ ื่นสอนแทนต่อไป
๓.๔ กากับ ดูแล และอานวยความสะดวกให้กบั อาจารย์ภายนอกที่มาทาการสอนและ
วิทยากรที่เชิญมาบรรยายพิเศษ โดยใช้หอ้ งฝ่ ายปกครองนักเรี ยนเป็ นห้องรับรอง
๓.๕ รับผิดชอบ, ประสานงาน, กากับดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรี ยนการ
สอนในแต่ละห้องเรี ยนที่จดั ให้มีการเรี ยนการสอนของแต่ละหลักสู ตรให้สามารถใช้งานได้ดีตลอด

๓๔
หลักสู ตร หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้ประสานกับ แผนกสนับสนุนการศึกษา รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อแก้ไข
ต่อไป
๓.๖ รับผิดชอบสัญญาณแจ้งเวลาพักประจาชัว่ โมงและเวลาเข้าเรี ยนตามตารางการเรี ยน
การสอนของ รร.สบ.สบ.ทบ.
๓.๗ รับผิดชอบการแจ้งผลการสอบของวิชาต่างๆ ที่แผนกประเมินผลและสถิติ
ประกาศให้นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้รับทราบ
๓.๘ แจ้งเตือนและกากับดูแลสาหรับนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนที่จะต้องทา
การสอบแก้ตวั
๓.๙ รวบรวมบันทึกการดูงานของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
และดาเนินการตรวจรายงานการบันทึกดูงาน เพื่อรวบรวมคะแนน นาผลรวมของคะแนนมารวมอยูใ่ น
เรื่ องการประเมินค่านายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนต่อไป
๔. ผูช้ ่วยนายทหารปกครองนักเรี ยน คนที่ ๓
๔.๑ เป็ นผูช้ ่วยเหลือนายทหารปกครองนักเรี ยน บังคับบัญชากากับดูแล ให้นายทหาร
นักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน ได้ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบทางราชการกาหนด
๔.๒ รับผิดชอบด้านกิจกรรม, นันทนาการ ของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บ
นักเรี ยนทุกๆ หลักสู ตรใน รร.สบ.สบ.ทบ. รวมทั้งกลัน่ กรองงานด้านกิจกรรมทุกๆ กิจกรรม และ
รายงานให้นายทหารปกครองนักเรี ยนทราบ
๔.๓ รับผิดชอบวางแผนจัดทาโครงการแก้ไขและต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งจัดทา
โครงการวัดผลประเมินผลเกี่ยวกับโครงการนี้ดว้ ย
๔.๔ รับผิดชอบวางแผนจัดทาโครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และ
โรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรง หรื อมีการแพร่ ระบาดในปัจจุบนั รวมทั้งแจ้งข่าวสารเรื่ อสาธารณสุ ขต่างๆ
ให้กบั นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนได้รับทราบทัว่ กัน
๔.๕ รับผิดชอบกากับดูแล การซักซ้อมพิธี เปิ ด – ปิ ด การศึกษาของนายทหาร
นักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน ในทุกขั้นตอนให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จนกว่าจะเสร็ จสิ้ นพิธีเปิ ด –
ปิ ด การศึกษาในหลักสู ตรนั้นๆ
๔.๖ รับผิดชอบกากับดูแลงานด้านธุรการทั้งปวง ในฝ่ ายปกครองให้ดาเนินการเป็ นไป
ด้วยความรวดเร็ วและทันเวลา
๔.๗ รับผิดชอบจัดทาประวัตินายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนที่เข้ารับการศึกษา
ทุกๆ หลักสู ตรให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้องตามระเบียบปฏิบตั ิประจาของ รร.สบ.สบ.ทบ.

๓๕
๔.๘ รับผิดชอบกากับดูแลความสะอาดเรี ยบร้อยของห้องเรี ยนและห้องพักผ่อน
ตลอดจนห้องน้ าและสุ ขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน หากมีปัญหาข้อขัดข้องก็ให้
ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป
๕. เสมียน
๕.๑ ดูแลการเปิ ด – ปิ ด ห้องฝ่ ายปกครอง
๕.๒ จัดวางและเก็บบัญชีลงเวลาเรี ยนทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย
๕.๓ ดูแลการกดกริ่ งให้เป็ นไปตามเวลาที่กาหนด
๕.๔ ดูแลการเก็บเอกสารเข้าแฟ้ มและจัดทาแบบฟอร์ มต่างๆ
๕.๕ บันทึกการลาของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยน
๕.๖ จัดทารายงานประจาสัปดาห์ (สรุ ปการลาของนายทหารนักเรี ยนและนายสิ บ
นักเรี ยน
๕.๗ ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
๕.๘ งานที่นายทหารนักเรี ยนและนายสิ บนักเรี ยนร้องขอ
๖. ลูกจ้าง
๖.๑ เปิ ด – ปิ ดห้องฝ่ ายปกครอง และห้องเรี ยน ๑ - ๕
๖.๒ ดูแลรักษาความสะอาดห้องฝ่ ายปกครองและห้องพักอาจารย์ช้ นั ๓
๖.๓ ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าชั้น ๓
๖.๔ เช็ดถูหอ้ งโถงและทางเดินบริ เวณชั้น ๓
๖.๕ เก็บและทิง้ ถุงขยะ
๖.๖ ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย

๓๖
ผนวก ก
ผู้มอี านาจตัดคะแนนความประพฤติและหลักเกณฑ์ การตัดคะแนนความประพฤติ มีดงั นี้
๑. ผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีอานาจตัดคะแนน
ความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน ในทุกลักษณะความผิดที่ปรากฏท้ายผนวกนี้
๒. รองผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีอานาจตัดคะแนน
ความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๕๐ คะแนน ในทุกลักษณะความผิดที่ปรากฏท้ายผนวกนี้
๓. ผูอ้ านวยการกองการศึกษา โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีอานาจ
ตัดคะแนนความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๓๐ คะแนน ในทุกลักษณะความผิดที่ปรากฏท้ายผนวกนี้
๔. นายทหารปกครองนักเรี ยน โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก มีอานาจ
ตัดคะแนนความประพฤติได้คราวละไม่เกิน ๒๐ คะแนน ในทุกลักษณะความผิดที่ปรากฏท้ายผนวกนี้
๕. ผูม้ ีหน้าที่ให้การฝึ กศึกษาหัวหน้านายทหารนักเรี ยน หรื อหัวหน้านายสิ บนักเรี ยน
หากเห็นว่านายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนผู้ใดบกพร่ องในทางความประพฤติ สมควรตัด
คะแนนความประพฤติ ให้รายงานต่อฝ่ ายปกครองนักเรี ยนเพื่อขอให้ตดั คะแนนความประพฤติได้
ตามควรแต่กรณี
๖. การสั่งตัดคะแนนความประพฤติที่นอกเหนือไปจากลักษณะความผิดที่ปรากฏท้าย
ผนวกนี้ให้ผมู ้ ีอานาจตัดคะแนนความประพฤติพิจารณาตัดคะแนนความประพฤตได้ตามความเหมาะสม
๗. ผูท้ ี่กระทาความผิดในลักษณะเดียวกันซ้ าจากที่ได้ถูกตัดคะแนนไปครั้งหนึ่งแล้ว
ให้เพิ่มการตัดคะแนนเป็ นทวีคูณ

๓๗
ผนวก ข
การปฏิบัติและการรายงานเมือ่ นายทหารนักเรียน และนายสิ บนักเรียนถูกสั่ งตัดคะแนนความประพฤติ
๑. ให้ฝ่ายปกครองนักเรี ยนจัดทาบัญชีคุมคะแนนความประพฤตินายทหารนักเรี ยน
และนายสิ บนักเรี ยน เป็ นรายบุคคลในแต่ละหลักสู ตรที่เข้ารับการศึกษาตามแบบที่ปรากฏท้าย เพื่อเป็ น
เครื่ องมือสาหรับการบันทึกสถิติ และลักษณะความผิดที่นายทหารนักเรี ยน และนายาสิ บนักเรี ยนมี
ความบกพร่ องในทางความประพฤติ ตามลักษณะความผิดท้าย ผนวก ก
๒. เมื่อผูม้ ีอานาจตัดคะแนนความประพฤติตาม ผนวก ก ได้สั่งตัดคะแนนความประพฤติ
นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องในทางความประพฤติตามลักษณะความผิดท้าย
ผนวก ก ให้ผมู ้ ีอานาจตัดคะแนนความประพฤติดงั กล่าว แจ้งให้นายทหารปกครองนักเรี ยนทราบ เพื่อ
บันทึกความผิดและจานวนคะแนนความประพฤติที่ถูกตัดเป็ นรายบุคคล
๓. ให้นายทหารปกครองนักเรี ยนเรี ยกพบนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนที่ถูก
สั่งตัดคะแนนความประพฤติตามข้อ ๒ เพื่อลงนามรับทราบการถูกสั่งตัดคะแนนความประพฤติน้ นั
ในบัญชีคุมคะแนนความประพฤติ และกระทาเช่นนี้ทุกครั้ง
๔. เมื่อนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนผูใ้ ดถูกสั่งตัดคะแนนความประพฤติ
เกินกว่า ๑๐๐ คะแนน ในขณะที่กาลังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาตามหลักสู ตร ให้นายทหารปกครอง
นักเรี ยนรี บรายงานให้ ผูบ้ ญั ชาการโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก ทราบในทันที
เพื่อสั่งให้นายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนผูน้ ้ นั พ้นสภาพความเป็ นนายทหารนักเรี ยน และ
นายสิ บนักเรี ยนต่อไป
๕. ในกรณี หลักสู ตรการศึกษาได้สิ้นสุ ดระยะเวลาการศึกษาตามห้วงเวลาที่กาหนด ให้
ฝ่ ายปกครองนักเรี ยนรวบรวมข้อมูลการตัดคะแนนความประพฤติจากบัญชีคุมคะแนนความประพฤติ
รายงานผูอ้ านวยการกองการศึกษาทราบ เพื่อแจ้งให้หวั หน้าแผนกประเมินผลและสถิติใช้เป็ นข้อมูล
ประกอบหนังสื อการรายงานผลการศึกษาของนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยน ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
หน่วยต้นสังกัดของนายทหารนักเรี ยน และนายสิ บนักเรี ยนผูน้ ้ นั ทราบเป็ นรายบุคคล

๓๘
บัญชีคะแนนความประพฤติ
ของ ..............................................................
วัน เดือน
ปี

ลักษณะ
ความผิด

คะแนน
ทีถ่ ูกตัด

ผู้สั่งตัด
คะแนน

คะแนน
ทีเ่ หลือ

ลงลายมือชื่อ
รับทราบ

หมายเหตุ

๓๙
ผนวก ค

แบบฟอร์ มการขอรับคาปรึกษา
เขียนที่ ..........................................................
เรี ยน ................................................... อาจรย์ที่ปรึ กษา
ด้วยกระผม / ดิฉนั ........................................... นทน. / นสน. หลักสู ตร..............................
เลขที่ ....................... มีความประสงค์ ขอเรี ยนปรึ กษาด้วยเรื่ อง ...............................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาพิจารณา
......................................................
(
)
................../................../..................
เรี ยน ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
ตามที่ ......................................นทน./นสน. หลักสู ตร .................................เลขที่ ...............
ได้ขอรับคาปรึ กษาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ด้วยเรื่ อง ...................................................................................
...................................................................................................................................................................
ซึ่ ง กระผม / ดิฉนั ในฐานะอาจารย์ที่ปรึ กษา ได้ให้คาปรึ กษาแก่ นทน./นสน. โดยแนะนา ..................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาทราบ
.........................................................
- ทราบ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
พ.อ. ..........................................
................../................../.................
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
................../................../................. - ทราบ
......................................................
นทน. / นสน. .........................................
................../................../.................

๔๐
ผนวก ง

แบบคาร้ องขอสอบแก้ตัว หรือเปลีย่ นผลการเรียน
เขียนที่ ............................................................
วันที่ ................... เดือน ........................พ.ศ. .............
เรื่ อง ขออนุญาตสอบแก้ตวั
เรี ยน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
กระผม / ดิฉนั ................................................................นทน./นสน.เลขที่ ....................
หลักสู ตร........................................................................................ขออนุญาต
สอบแก้ตวั ครั้งที่ .........................วิชา ..............................................................
ผูส้ อน ..............................................................................................................
เปลี่ยนผลการเรี ยน
“ I ” วิชา ......................................................................
ผูส้ อน ..............................................................................................................
อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................................
เหตุผล .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาพิจารณา
(ลงชื่อ)..................................................................
นทน./นสน. หลักสู ตร...............................
อนุญาต เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษา
รับคาสัง่ ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
เพื่อกรุ ณาพิจารณา
พ.อ. (ลงชื่อ) .....................................................
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. นายทหารปกครองนักเรี ยน
............../............../...............
............../............../...............
เรี ยน ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
เรี ยน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต
(ลงชื่อ) .....................................................
พ.อ.
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
............../............../...............
............../............../...............

๔๑

แบบคาร้ องขอดูคะแนนสอบ
เขียนที่

….......................................................

วันที่.....................เดือน...........................พ.ศ.....................
เรื่ อง ขอดูคะแนนสอบ
เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษา
กระผม / ดิฉนั ......................................

………………………………………นทน. / นสน.

หลักสู ตร............................................................................................................เลขที่...................................
ขออนุญาตดูคะแนนผลการสอบวิชา.....................................................................................
ผูส้ อน......................................................................เพราะ............................................................................
......................................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาทราบ
(ลงชื่อ).........................................................................
นทน. / นสน.
เรี ยน หน.ผปส.รร.สบ.ศบ.ทบ.
เพื่อกรุ ณาพิจารณา
(ลงชื่อ).........................................................................
อาจารย์ทีป่ รึ กษา
นทน. / นสน. ทราบผลคะแนนแล้ว
มีความพอใจ
มีขอ้ สงสัยเพราะ...........................................................................................................................

๔๒
ผนวก จ

ใบลาป่ วย
เขียนที่ ............................................................
วันที่ ................... เดือน ........................พ.ศ. .............
เรื่ อง ขออนุญาตลาป่ วย
เรี ยน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
กระผม / ดิฉนั ................................................................นทน./นสน.เลขที่ ....................
หลักสู ตร.................................................ขออนุญาตลาป่ วยเนื่องจาก......................................................
มีกาหนด.............วัน ตั้งแต่วนั ที่.............เดือน..............พ.ศ.............ถึง วันที่.............เดือน...................
พ.ศ. ................... เมื่อวันที่.................เดือน......................พ.ศ. .................ในหลักสู ตรนี้ กระผม / ดิฉนั
ได้ลาป่ วยมาแล้ว..............................ชัว่ โมง รวมครั้งนี้เป็ น..............................ชัว่ โมง
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุ ณา
(ลงชื่อ)................................................................
นทน. / นสน.
เรียน
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง ฯ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.

วดป.ทีน่ าเสนอ

ผู้นาเสนอ

ตาแหน่ ง
หน.กลุ่ม
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง ฯ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ

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

หมายเหตุ
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต

๔๓
ผนวก ฉ

ใบลากิจ
เขียนที่ ............................................................
วันที่ ................... เดือน ........................พ.ศ. .............
เรื่ อง ขออนุญาตลากิจ
เรี ยน ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
กระผม / ดิฉนั ................................................................นทน./นสน.เลขที่ ....................
หลักสู ตร.................................................ขออนุญาตลากิจเพื่อ.................................................................
มีกาหนด.........วัน ตั้งแต่วนั ที่...........เดือน...........พ.ศ..........ถึง วันที่..........เดือน.............พ.ศ................
ในระหว่างที่ลานั้น กระผม / ดิฉนั จะพักอยูบ่ า้ นเลขที่......................................หมู่.................................
ซอย.................................................ถนน...........................................ตาบล.............................................
อาเภอ........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์.............................................
ในหลักสู ตรนี้ กระผม/ดิฉนั ได้ลากิจมาแล้ว....................ชัว่ โมง รวมครั้งนี้เป็ น..........................ชัว่ โมง
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุ ณา
(ลงชื่อ)................................................................
นทน. / นสน.
เรียน
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง ฯ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ.
ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
อนุญาต

วดป.ทีน่ าเสนอ

ผู้นาเสนอ

ตาแหน่ ง
หน.กลุ่ม
หน.นทน./นสน.
นายทหารปกครอง ฯ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ผอ.กศ.รร.สบ.สบ.ทบ

พ.อ.
รอง ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ. ทาการแทน
ผบ.รร.สบ.สบ.ทบ.
............../............../...............

หมายเหตุ
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต
เห็นสมควรอนุญาต

๔๔
ผนวก ช

ใบลาประจาชั่วโมง
วันที่ ................... เดือน ........................พ.ศ. .............
เรี ยน หน.นทน. / นสน. หลักสู ตร ........................................................................................................
กระผม / ดิฉนั .....................................................เลขที่ ....................กลุ่มที่.....................
ขออนุญาตลาประจาชัว่ โมง เพื่อ...............................................................................................................
ตั้งแต่เวลา..........................ถึง......................................ของวันที่.............เดือน....................พ.ศ................
รวม.............................ชัว่ โมง ในระหว่างวิชา.......................................................................................
โดยมี................................................................................................เป็ นอาจารย์รับผิดชอบในหลักสู ตรนี้
อาเภอ........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์.............................................
กระผม / ดิฉนั ได้ลามาแล้ว.......................................ชัว่ โมง รวมครั้งนี้เป็ น..................................ชัว่ โมง
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาพิจารณา
(ลงชื่อ)....................................................................
นทน./นสน. หลักสู ตร...................................................
(ลงชื่อ)....................................................................
หน.กลุ่ม.........................
(ลงชื่อ)....................................................................
หน.นทน./นสน.
เรี ยน นายทหารปกครอง
เพื่อกรุ ณาพิจารณา
(ลงชื่อ)..........................................................
ผช.นายทหารปกครอง
อนุญาต
พ.อ.
นายทหารปกครอง
............../............../............... บันทึกการลาแล้ว
.......................................................
............../............../...............

๔๕
ผนวก ซ
แบบบันทึกรายละเอียดการเดินทางไปศึกษาและดูงานภายนอกทีต่ ้ งั หน่ วย
เขตพื้นที่ ทภ. .................................ห้วงระยะเวลาการเดินทาง................................................................
ยศ – ชื่อ...................................................................หมายเลข...................................................................
หลักสู ตร.........................................................................................รถคันที่...............................................
สภาพเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปศึกษาและดูงาน
๑. สภาพเส้นทางโดยทัว่ ไป...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๒. ระยะทางจาก...........................................ถึง.........................................รวม.......................ก.ม.
สภาพภูมิประเทศโดยรวม...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
หน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน
๑. นามหน่วย / ที่ต้ งั ........................................................................................................................
๒. ภารกิจของหน่วย.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๓. การจัดหน่วย..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
๔. บุคคลสาคัญภายในหน่วย..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ความรู ้และประโยชน์ที่ได้รับ.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ปัญหาและข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ข้อคิดเห็นอื่น ๆ............................................................................................................................................

๔๖
ผนวก ด
ตัวอย่ างคากล่าวขอบคุณ
เรี ยนท่าน..............................................................(ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผูใ้ ห้การต้อนรับ) ที่เคารพ
กระผม (ยศ/ชื่อ)......................................................................................................................ในนามของ
นายทหารนักเรี ยนโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก หลักสู ตร....................................
ขอขอบพระคุณท่าน.............................................(หัวหน้าหน่วยงาน) และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การ
ต้อนรับตลอดจนให้การบรรยายสรุ ปในครั้งนี้ ทาให้พวกกระผมได้รับความรู ้ และประสบการณ์ในเรื่ อง
๑.....................................๒.......................................๓....................................๔.......................................
ซึ่ งนับว่าเป็ นประโยชน์แก่พวกกระผมในการศึกษาและการปฏิบตั ิหน้าที่ในอนาคตเป็ นอย่างมาก
ในโอกาสนี้ กระผมขอเรี ยนเชิญผูอ้ านวยการเดินทาง ยศ/ชื่อ...............................................
ตาแหน่ง...............................................................ได้กรุ ณามอบของที่ระลึกแด่ (นามหน่วย, ชื่อหน่วยงาน
หรื อตาแหน่งผูใ้ ห้การต้อนรับ) ขอเรี ยนเชิญครับ
- ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ตอ้ นรับหรื อบรรยายสรุ ปมีอาวุโสน้อยกว่า
ผูอ้ านวยการเดินทางมากให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
ในโอกาสนี้กระผมขอเรี ยนเชิญ.....................................(หัวหน้าหน่วยงานที่ให้การต้อนรับ
หรื อบรรยายสรุ ป) ได้กรุ ณารับของที่ระลึกจากผูอ้ านวยการเดินทาง ยศ/ชื่อ............................................
ตาแหน่ง....................................................)
ขอเรี ยนเชิญครับ
หมายเหตุ ๑.) ตัวอย่างนี้เป็ นทางการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๒.) หากมีการมอบของที่ระลึกแก่หน่วยหลายหน่วย ให้กล่าวขอบคุณครั้งเดียวโดยเพิม่
ผูร้ ับของที่ระลึกตามลาดับอาวุโส
๓.) ร่ างคากล่าวขอบคุณ ควรเตรี ยมทุกครั้ง หากทาได้ไม่ควรนาขึ้นมาอ่านยกเว้นกรณี
จาเป็ น เช่น ยศ/ชื่อ..........................ตาแหน่ง......................ของผูอ้ านวยการเดินทาง
หรื อหัวหน้าหน่วยงานที่ให้การต้อนรับ
๔.) หากพูดหรื อกล่าวผิดให้ใช้คาว่า
“ขออภัย” แล้วจึงกล่าวข้อความใหม่ให้ถูกต้อง

