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ประวัติกรมจเรทหารบก
*****************
แจ้งความกรมยุทธนาธิการ
ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิร าช สยามมกุฎราช กุมาร ทรงรับ ตาแหน่ ง
เป็ นจเรทั พบกมี หน้ า ที่ท รงตรวจราชการทหารบกทั่ว ไป กั บทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มเด็ จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับตาแหน่งเป็ นนายพันโท ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กต่อไปด้วย
ศาลายุทธนาธิการ
วันที่ ๖ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒
(ลงพระนาม ) จิรประวัติ วรเดช
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
**********************************
กิจ การจเรทหารบกเริ่ มขึ้น ในรัช สมั ยพระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาจุฬ าลงกรณ์ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่ หัว พระองค์ได้ ทรงจั ดตั้ง จเรทั พบก ขึ้นเป็ นครั้ งแรก เมื่อ วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศั กราช ๒๔๔๖ และได้
ทรงโปรดเกล้ าแต่ งตั้ง ให้ สมเด็ จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้า มหาวชิร าวุธ สยามมกุฎราชกุ มาร ทรงรับ ตาแหน่ ง
จเรทั พบก มี หน้ าที่ ทรงตรวจราชการทหารทั่ว ไป และพระองค์ท รงด ารงตาแหน่ งนี้ต ลอดมาจนเสด็ จเถลิงถวัล ย์
ราชสมบัติ เฉลิ มพระปรมาภิไธยว่ า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิร าวุ ธ พระมงกุฎ เกล้ าเจ้าอยู่หั ว ในปี
พุทธศัก ราช ๒๔๕๓ ซึ่ง นับ ได้ว่ าทรงเป็น จเรทัพบกพระองค์แรกและพระองค์ท่ านเป็ น ผู้ว างรากฐานกิจ การจเร
ทหารบก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ หน่วย กรมจเรทหารบก จึงได้ ยึดถือวั นที่ ๖ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวัน คล้ายวั น
สถาปนากรมจเรทหารบก
นับ ตั้ง แต่ กรมจเรทั พบกได้รั บการสถาปนาขึ้ น เมื่อ วัน ที่ ๖ พฤษภาคม พุ ทธศัก ราช ๒๔๔๖ ได้ วิวั ฒนาการ
ขึ้นมาตามลาดับ ประกอบด้วย ๔ ยุค โดยแบ่งจากการปรับปรุงโครงสร้างการจัด และสายการบังคับบัญชา ดังนี้
ยุคแรก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๔๖ - พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยในยุค นี้ได้มุ่งเน้น ในเรื่อ งการตรวจราชการทหารบกทั่วไป และ
การฝึกหัดทหารเป็นสาคัญ
ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๑ กรมยุทธนาธิการได้จั ดตั้งจเรเหล่าต่างๆเพิ่มขึ้นอี ก ๕ เหล่ าได้แก่ แผนกจเรทหารราบ
แผนกจเรทหารม้า แผนกจเรทหารปื นใหญ่ แผนกจเรทหารช่าง และแผนกจเรพั สดุ มี หน้า ที่ตรวจกิจ การใน
เหล่าของตนเองโดยเฉพาะ และเรียกชื่อเป็นส่วนรวมว่า จเรทัพบก
ปีพุทธศัก ราช ๒๔๕๖ ได้เ ปลี่ยนชื่อ แผนกจเรเหล่าเป็นกรมจเรของเหล่าต่ างๆ อันได้แ ก่กรมจเรทหารราบ กรม
จเรทหารม้า กรมจเรทหารปืน ใหญ่ กรมจเรทหารช่ าง และกรมจเรพัสดุ รวมทั้ง ได้ย กเลิ กกรมจเรทหารราบไป
รวมกั บกรมจเรทัพบก และต่อ มากระทรวงกลาโหมได้เปลี่ยนชื่อ จเรทัพบก เป็น กรมจเรทั พบก และการปื นเล็ ก
ปืนกล
ปีพุทธศักราช ๒๔๖๙ กระทรวงกลาโหมเปลี่ย นชื่อกรมจเรทัพบกและการปืน เล็กปืน กลเป็ น กรมจเรทหารบก
รวมทั้งเปลี่ยนชื่อตาแหน่งจเรทัพบกและการปืนเล็กปืนกล เป็น จเรทหารบก

๓
ปีพุทธศักราช ๒๔๗๑ กระทรวงกลาโหมได้ ยุบกองบังคั บการกรมจเรทหารบก และให้กรมจเรเหล่าต่ างๆขึ้ น
ตรงต่อกรมเสนาธิการทหารบก
ในยุคแรกจะเรียกชื่อผู้ดารงตาแหน่งจเรว่า จเรทัพบก ต่อมาเปลี่ยนเป็น จเรทัพบก และการปืนเล็กปืนกล
ยุคที่ ๒ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ - พ.ศ. ๒๔๘๔ มุ่งเน้นในการกากับดูแลการฝึกศึกษาของเหล่าต่างๆ
ปีพุทธศั กราช ๒๔๗๖ กระทรวงกลาโหมได้จั ดตั้ง กรมจเรทหารบกโดยให้ ขึ้น ตรงต่อ กรมเสนาธิการทหารบก
และโอนกิจการจเรเหล่าต่า งๆมาเป็นหน่ วยในบังคับบั ญชาของกรมจเรทหารบก รวมทั้ งแปรสภาพจากกองบังคั บ
การทหารราบ กองบั งคั บการทหารม้า กองบัง คับ การทหารปื น ใหญ่ กองบั งคั บการทหารช่า ง กองบั งคั บ
การทหารสื่อสาร เป็นแผนกที่ ๑ ถึง แผนกที่ ๕ ตามลาดับ
ปีพุท ธศัก ราช ๒๔๗๘ กระทรวงกลาโหมได้ ตั้งแผนกเพิ่มขึ้นอี ก ๑ แผนกคื อ แผนกที่ ๖ กรมจเรทหารบก ซึ่ ง
แผนกนี้ได้ยุบไปรวมกับแผนก ๒ ในปี พุทธศักราช ๒๔๘๑
ปีพุท ธศั กราช ๒๔๘๔ กระทรวงกลาโหมได้ยุ บกรมจเรทหารบก และให้ แผนกที่ ๑ ถึงแผนกที่ ๕ แปรสภาพ
เป็ นแผนกทหารราบ แผนกทหารม้ า แผนกทหารปื นใหญ่ แผนกทหารช่ าง แผนกทหารสื่ อสาร ขึ้ นการบั งคั บบั ญชา
กรมเสนาธิการทหารบก
ยุคที่ ๓ ตั้ง แต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ - พ.ศ. ๒๔๙๑ มุ่ ง เน้ น ในการควบคุ มอานวยการวิ ท ยาการของเหล่ า ต่า งๆ
รวมถึงการจัดทาแบบฝึก
ปีพุทธศั กราช ๒๔๘๙ กระทรวงกลาโหมได้ร วบรวมอัตราเจ้ าหน้า ที่กองทั พบกขึ้น ใหม่ เรียกว่า ข้อบังคั บทหาร
ว่าด้วยกาหนดกาลังเจ้าหน้าที่กองทัพบกปกติ๘๙ ซึ่ งกาหนดอัต ราของกรมจเรทหารบกไว้ อันได้แก่ กองบังคับการ
แผนกที่ ๑ ถึ ง แผนกที่ ๓ โดยมี หน่ว ยขึ้น ตรง ได้ แก่ กรมจเรทหารราบ กรมจเรทหารม้ า กรมจเรทหารปืน ใหญ่
กรมจเรทหารช่าง และกรมจเรทหารสื่อสาร
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ กรมจเรทหารบกแปรสภาพเป็นกรมยุทธศึกษาทหารบก
ยุคที่ ๔ ตั้ งแต่ พ.ศ.๒๔๙๑ ถึง ปัจ จุบั น จะมุ่ง เน้ นการตรวจราชการ เพื่ อประสิท ธิภ าพและความพร้อ มรบ
รวมทั้งการสืบสวนสอบสวน ในส่วนของการตรวจการฝึกได้โอนให้กรมยุทธศึกษาทหารบก รับผิดชอบ
ปีพุท ธศั ก ราช ๒๔๙๕ กระทรวงกลาโหมก าหนดให้ ก รมจเรทหารบกเป็ น กรมฝ่า ยกิจ การพิ เศษขึ้น ตรงต่ อ
กองทัพบก แบ่ งส่วนราชการออกเป็น แผนกกลาง กองตรวจ และกองสื บสวนสอบสวนมีหน้าที่ดาเนิ นการเกี่ยวกั บ
การตรวจราชการ สืบ สวนและสอบสวน ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิท ธิภาพ และการปฏิบัติร าชการของหน่วยต่า งๆ
รวมทั้ งสื บ สวนสอบสวน และพิจ ารณาเรื่ อ งราวร้ อ งทุก ข์ การร้ อ งเรี ย น ที่ เกี่ ย วกั บ ราชการหรื อ ทหารหรื อ
ข้าราชการของกองทัพบก
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เปลี่ยนแผนก กลาง เป็นกองกลาง และเพิ่มกองตรวจการจัดหา
ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ เปลี่ยนชื่อ กองกลาง เป็น กองธุรการ
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ ยุบกองตรวจการจัดหาไปรวมกับกองตรวจ รวมทั้งจัดตั้งกองแผนและโครงการ
ตั้งแต่ปี พุทธศั กราช ๒๕๒๑ กาหนดส่วนราชการตามอั ตราการจัดเฉพาะกิ จ หมายเลข ๒๓๐๐ ซึ่งได้ป รับปรุ ง
แก้ไขมาโดยต่อเนื่ องจนถึงปัจจุบั นมีการจัดซึ่งประกอบด้วย กองธุรการ กองแผนและโครงการ กองตรวจกิจการ
ทั่วไป กองตรวจการจัดหา และกองสืบสวนสอบสวน
กรมจเรทหารบก ได้มีการพั ฒนาขึ้นมาตามลาดับ ก็ด้ วยความสามารถของผู้บังคั บบัญ ชาทุก ๆ ท่ าน รวมทั้ ง
ความร่ว มมื อร่ วมใจของก าลัง พลภายในหน่ วย โดยมีจ เรทั พบก ,จเรทัพบกและการปืน เล็ กปื นกล ,จเรทหารบก
และเจ้ากรมจเรทหารบกตั้งแต่อดีต จนถึง ปัจจุบันดังนี้
- นายพลเอก สมเด็ จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ ามหาวชิราวุธ สยามมกุ ฎราชกุมาร จเรทั พบก ตั้งแต่
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๔๔๖ ถึง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๔๕๓

๔
- จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เ ธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยาภาณุพันธุ์ วงศ์ วรเดช จเรทั พบก ตั้ง แต่ วั น ที่
๑๓ ธันวาคม ๒๔๕๓ ถึง วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๕๖
- นายพลโท พระเจ้า น้ อ งยาเธอ กรมขุ น กาแพงเพ็ช ร์ อั ครโยธิ น จเรทั พบกและการปื น เล็ก ปื น กล
ตั้งแต่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๔๕๖ ถึง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๐
- นายพลเอก พระยาเทพอรชุน จเรทั พบกและการปื นเล็ก ปื น กล ตั้ง แต่ วัน ที่ ๑๒ พฤศจิ กายน
๒๔๖๐ ถึง วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๗๐
- นายพลโท หม่ อมเจ้า อลงกฎ จเรทหารบก ตั้งแต่วั นที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๗๐ ถึง วัน ที่ ๓๑ มีนาคม
๒๔๗๑
- พันเอก พระสิ ทธิเรือ งเดชพล จเรทหารบก ตั้ง แต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๗๖ ถึ ง วันที่ ๕ ธั นวาคม
๒๔๗๗
- พันเอก พระประจนปัจจนึก จเรทหารบก ตั้งแต่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๔๗๗ ถึง วั นที่ ๑๗ มิ ถุนายน
๒๔๘๑
- พันเอก หลวงสฤษฎยุ ทธศิ ลป์ จเรทหารบก ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ มิถุ นายน ๒๔๘๑ ถึ ง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม
๒๔๘๒
- พันเอก หลวงสวัสดิ รณรงค์ จเรทหารบก ตั้งแต่วั นที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๘๒ ถึ ง วั นที่ ๗ มีน าคม
๒๔๘๔
- พลตรี เดช เดชประดิยุท ธ์ จเรทหารบก ตั้ งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม ๒๔๘๙ ถึง วัน ที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๔๙๐
- พลโท เรือง เรืองวีรยุทธ์ จเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ ถึง วัน ที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๔๙๓
- พลโท หลวงสวัสดิ์ กลยุทธ์ จเรทหารบก ตั้ งแต่ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๓ ถึง วันที่ ๘ กันยายน
๒๔๙๕
- พลตรี พร้อม พุธานานนท์ เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๔๙๕ ถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๐๓
- พลตรี เฉลีย ว เพ็ช ร์โ ยธิ น จเรทหารบก ตั้ง แต่ วัน ที่ ๓๐ ธัน วาคม ๒๕๐๓ ถึ ง วัน ที่ ๑ มิถุ นายน
๒๕๐๘
- พลตรี สิง ห์ท อง เสนาลั กษณ์ จเรทหารบก ตั้ งแต่วั นที่ ๑ มิ ถุน ายน ๒๕๐๘ ถึ ง วัน ที่ ๑ ตุ ล าคม
๒๕๑๒
- พลตรี สงวน สงวนศักดิ์โยธิน เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๑๙
- พลตรี ระดม จิตรดอน เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๙ ถึ ง วันที่ ๓๐ กั นยายน
๒๕๒๐
- พลตรี ศิริ ทนุกิจ เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๑
- พลตรี ยง เฉลิมสุข เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๒
- พลตรี อุไร สุคั นธนาค เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้ง แต่วั นที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๒๒ ถึ ง วัน ที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๒๓

๕
- พลตรี จรรยา ประชิ ตโรมรัน เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้ง แต่วัน ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๓ ถึ ง วัน ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๒๔
- พลตรี สวัสดิพงษ์ บุณยมานพ เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๒๔ ถึ ง วั น ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๒๗
- พลตรี ประทีป ศิลาลาย เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ ถึง วัน ที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๒๘
- พลตรี ปัญญา ขวัญอยู่ เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้ งแต่วัน ที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๒๘ ถึง วัน ที่ ๓๐ กั นยายน
๒๕๓๐
- พลตรี เลอศั กดิ์ สุ ทธิส าแดง เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้ งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึ ง วั นที่ ๓๐ กั นยายน
๒๕๓๓
- พลตรี ประพันธ์ อิทธิกุล เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ถึ ง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน
๒๕๓๖
- พลตรี บรรจบ จูภ าวัง เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้ง แต่วั นที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๓๖ถึง วัน ที่ ๓๐ กัน ยายน
๒๕๓๗
- พลตรี โฉลก โพธิ์พงษ์ เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้ งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๑
- พลตรี วันชัย อิทธิวิบูลย์ เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๔๑ ถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๔๔
- พลตรี ฉัต รเฉลิมพล บุศ ยกุ ล เจ้า กรมจเรทหารบก ตั้ง แต่ วัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ ถึง วั นที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๔๕
- พลตรี มนตรี สังขทรัพย์ เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๗
- พลตรี วุทธิไกร ผาลิโน เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๘
- พลตรี อัมพร พิทักษ์วงศ์ เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๑
- พลตรี ศักดิ์ชัย อ่าครองธรรม เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึง วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๔
- พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗
- พลตรี สมศักดิ์ สรไชยเมธา เจ้ากรมจเรทหารบก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ปัจจุบัน

๖

การจัด (อฉก. ๒๓๐๐)

๗

ภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สาคัญ
ภารกิจ
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการตรวจราชการสืบสวนและสอบสวนในเรื่องที่ เกี่ย วกับประสิ ทธิภ าพ และราชการ
ของหน่วยต่ างๆของกองทัพบก การสืบ สวนสอบสวน และพิจ ารณาเรื่องราวร้อ งทุก ข์ และการร้ องเรีย นที่เกี่ ยวกั บ
ราชการหรือทหาร หรือข้าราชการของกองทัพบก

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สาคัญ
๑. กาหนดนโยบายและวางแผนในการตรวจราชการ และสืบสวนสอบสวนของกองทั พบก ควบคุ ม และ
ให้คาแนะนาในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารจเรของหน่วยในกองทัพบก
๒. เป็น ตัวแทนผู้บังคั บบัญชา ทาการตรวจราชการของหน่วยในกองทั พบกเกี่ยวกับ กิจการทั่วไป กิจการ
ส่งกาลังบารุง และการตรวจการจัดหา ยกเว้นกิจการฝึก
๓. ดาเนินการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๘

แหนบพระมหาวชิราวุธ

เมื่ อ ปี พุท ธศัก ราช ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้ าอยู่ หั ว ได้ เสด็ จ เถลิ ง ถวั ลย์ ร าชสมบั ติ
นับเป็นพระมหากษั ตริย์ รัชกาลที่ ๖ แห่ งพระบรมราชจั กรีว งศ์ พระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจ อัน เป็ น
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ นานัป การ ด้ วยสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์ ปวงชนชาวไทย จึ งพร้อ ม
ใจถวายพระนามว่ า “สมเด็จพระมหาธีร ราชเจ้า ” ในโอกาส สถาปนากรมจเรทหารบก ครบรอบ ๑๐๐ ปี เมื่ อ
๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้อัญ เชิ ญพระบรมรูปของพระองค์ มาประดิ ษฐานไว้ ณ ห้ องพระบารมีป กเกล้าและได้ข อ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต จัด ทาแหนบ “พระมหาวชิร าวุธ” ขึ้นเพื่ อเป็นการเฉลิ มพระเกียรติ พระองค์ท่า น
องค์ พระผู้ด ารงตาแหน่ง“จเรทัพบก”เป็ นพระองค์ แรก มอบแก่ท หารหาญและผู้ท าคุ ณประโยชน์ต่อ กองทั พบก
และประเทศชาติ รวมทั้ งผู้ มีค วามจงรัก ภั กดี ต่อ สถาบัน พระมหากษั ตริ ย์ โดยได้ด าเนิน การ ตั้ งแต่ ๙ ธัน วาคม
๒๕๔๖ เป็น ต้นมา แหนบพระมหาวชิราวุธมีลั กษณะเป็น แหนบคันชี พรูป สี่เหลี่ ยมผืน ผ้ามุมล่างทรงมน พื้น ลงยาสี
ดาขอบสีท อง ขนาดกว้า ง ๒.๕ ซม. ยาว ๓ ซม. มีรูป วชิราวุธสี เงินประดิ ษฐานบนพานแว่นฟ้ าตั้ง อยู่บ นพระแท่ น
เท้าสิงห์ มีรัศมีโดยรอบแผ่ไปสุดขอบพระแท่นเท้าสิงห์ พานแว่นฟ้า และรัศมีเป็นทอง
ความหมาย
๑. พระมหาวชิราวุธ สีเงิน หมายถึง พระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ”
๒. ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าปากกระจับ, ปากกระจับ ๒ ชั้นตั้งอยู่บนพระแท่นเท้าสิงห์ สีทอง
หมายถึง การเฉลิมพระเกียรติให้สมกับพระบารมี ตามแบบแผนแห่ งราชประเพณี
๓. รัศมีแผ่รอบพระมหาวชิราวุธ หมายถึง พระบรมเดชานุภาพอันแผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศ
๔. ขอบลายรักร้อยกระหนาบสีทอง โอบรับไว้ทั้งสิ้น หมายถึง ความรัก -สามัคคี-ร้อยรัก-ร่วมภักดีใน
พระองค์ผู้ทรงเป็น “จเรทัพบก” พระองค์แรก
๕. พื้นแหนบสีดา หมายถึง สีวันพระราชสมภพคือ วันเสาร์
ผู้ที่ได้รับการประดับแหนบต้องมีคุณสมบั ติ ดังนี้
๑. ต้องเป็นผู้ทมี่ ีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนพระองค์
๒. ต้องเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และราชวงศ์ทุกพระองค์
๓. ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อกรมจเรทหารบก หรือผู้ที่ ทาคุณประโยชน์ต่อทางราชการ โดยมีคณะกรรมการ
เป็นผู้พิจารณาเห็นควรได้รับ
การประดั บแหนบพระมหาวชิร าวุธ ใช้ป ระกอบกั บเครื่องแบบทุกชนิด (ยกเว้นเครื่องแบบฝึกและเครื่อ งแบบ
สนาม) หรือชุดสุภาพ โดยประดับที่ปกเสื้อด้านซ้ายชิดขอบกระเป๋าด้านบนใกล้กับกระดุมกลางลาตัวเสื้อ ถ้าเป็นเครื่อง
แบบที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับแหนบนี้บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนวเดียวกันกับกระเป๋าบน

๙
( สาเนา )

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการประเมินผลการศึก ษาในโรงเรี ยนทหารบก
พ.ศ. ๒๕๔๒
-----------------------------โดยที่เป็ นการสมควรปรั บปรุงระเบี ยบกองทั พบก ว่ าด้ว ยการตรวจสอบการศึก ษาในโรงเรี ยนทหารบก
ให้มีความทันสมัยเป็นสากล และสอดคล้องกับระบบการศึกษาในปัจจุบัน จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้ เรีย กว่ า “ระเบีย บกองทั พบก ว่า ด้วยการประเมิ ลผลการศึก ษาในโรงเรี ยนทหารบก
พ.ศ. ๒๕๔๒ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจสอบการศึกษาในโรงเรียนทหารบก พ.ศ. ๒๔๙๙
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใด ที่ได้กาหนดไว้แล้วและที่มีอยู่ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“โรงเรี ย นทหารบก ” หมายถึ ง โรงเรี ย น ประจ าหน่ ว ย, เหล่ า และสายวิ ท ยาการ รวมทั้ ง โรงเรี ย น
ซึ่งกองทัพบกจัดตั้ง ขึ้นเพื่อจัด การศึกษาหลักสูต รใดหลักสู ตรหนึ่งโดยเฉพาะ ยกเว้นสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสู ง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิทยาลั ยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
“การวัดผล” หมายถึง การให้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ได้จากการสอบภาควิชาการ หรือการสอบอื่นๆ หรือ
การฝึกที่กาหนดในหลักสูตร
“การประเมินผล” หมายถึง การนาข้อมูลที่ได้มาจากการวัดผลมาทาการพิจารณาตัดสินอย่างมีหลักเกณฑ์
แล้วสรุปผลว่าการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับใด
“หน่วยกิต” หมายถึง จานวนตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาของรายวิชาที่โรงเรียนทหารบกกาหนด
“คะแนนเฉลี่ย สะสม ” หมายถึง ผลการศึ กษาตลอดระยะเวลาที่ ศึ กษา โดยน าเอาระดั บผลการศึก ษา
ในทุกวิ ชาและจานวนหน่วยกิตที่สะสมได้ ทาการคานวณอย่างมี หลักเกณฑ์ออกมาเป็ นตัวเลข เพื่อ แสดงให้ เห็นถึ ง
ความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนั้น
หมวดที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการศึก ษาและการกาหนดหน่วยกิ ต
ข้อ ๖ การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
๖.๑ โรงเรี ย นทหารบกมี ห น้ า ที่ป ระเมิ น ผลการศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของกรมยุ ทธศึ ก ษา
ทหารบกในเรื่องของเกณฑ์ และแนวดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการศึ กษา

๑๐
๖.๒ ให้ป ระเมิน ผลการศึ กษาเป็น รายวิช าตามระบบหน่ว ยกิต จานวนหน่ วยกิตของแต่ละรายวิช า
ให้ถือตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๖.๓ ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ข้อ ๗ หลักการกาหนดหน่วยกิตสาหรับแต่ละวิชา มีดังนี้
๗.๑ รายวิชาที่ใช้เวลาบรรยาย ๑๕ - ๒๐ ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๗.๒ รายวิชาที่ใ ช้เวลาปฏิบัติก าร การทดลอง การฝึ ก การศึ กษาเป็ นคณะ และ/หรือการอภิปราย
๓๐ - ๖๐ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๗.๓ ในกรณีที่ ไม่สามารถจะใช้ห ลักการก าหนดหน่ วยกิ ตตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ให้ ผู้บัง คับบั ญชา
โรงเรียนทหารบกพิจารณาใช้หลักเกณฑ์อื่นในการกาหนดหน่วยกิตได้ตามความเหมาะสม
หมวดที่ ๒
วิธีการประเมินผลการศึก ษา
ข้อ ๘ ให้ด าเนิน การประเมินผลการศึกษาเป็น รายวิ ชา โดยใช้ วิธีวัด ผลวิ ธีใดวิ ธีหนึ่ง หรือ หลายวิธีผ สมกั น
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๙ ให้ครู /อาจารย์ผู้ส อนแต่ละรายวิช า แจ้ง ให้นัก เรียนได้ทราบถึง ความมุ่งหมาย วิธีการประเมินผล
และเกณฑ์ขั้นต่าของการผ่าน ก่อนทาการสอนรายวิชานั้น ๆ
ข้อ ๑๐ ให้ครู/อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ดาเนินการวัดผลระหว่างเรียน หรือมอบหมายงานพิเศษอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในวิชานั้นให้นักเรียนปฏิบัติอย่างน้อย ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๑ โรงเรีย นทหารบกดาเนิ นการวัด ผลและประเมิ นผลเมื่อ สิ้น ภาคเรีย น หรื อเมื่ อ สิ้น สุด การเรี ย น
รายวิชา โดยวัดผลให้ครอบคลุมความมุ่งหมายและเนื้อหาที่กาหนด
ข้อ ๑๒ ปัญ หาที่ ใช้ ใ นการวั ด ผลตลอดจนเฉลยปัญ หานั้ น ๆ ทุ กปั ญ หา จะต้ อ งผ่ า นการพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยผู้บังคับบัญ ชาโรงเรียนทหารบกแต่ล ะโรงเรียน
ข้อ ๑๓ ในการวัดผลแต่ละครั้ง นักเรียนจะต้องเข้าวั ดผลตามก าหนดเวลา ถ้าไม่ได้เ ข้าวั ดผลก็เ ป็นอันหมด
สิทธิ์ใ นการวัด ผลครั้งนั้น เว้ นแต่ ผู้เจ็บ ป่วยซึ่งมี นายแพทย์ทหารลงนามเห็น ว่าไม่สามารถเข้า วัดผลในคราวนั้นได้
หรือนั กเรีย นที่ไม่ ได้เข้ าวัดผลในคราวนั้นมีค วามจาเป็ นอย่า งอื่น ซึ่งผู้ บังคับ บัญชาโรงเรียนทหารบกนั้ น เห็ นชอบ
ด้วยแล้วก็อนุญาตให้ทาการวัดผลในภายหลังเวลาที่พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๑๔ การตั ดสิ นผลการศึ กษารายวิ ชา ให้ น าคะแนนในข้ อ ๑๐ กั บข้ อ ๑๑ ตามอั ตราส่ วนที่ ผู้ บั งคั บบั ญชา
โรงเรียนทหารบกกาหนด แล้วนามาเปลี่ยนเป็นระดับผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์ซึ่งแทนด้วย
อักษรโรมันและตัวเลข ดังต่อไปนี้
ตัวอักษร
ค่าระดับผลการศึก ษา
ความหมาย
A
๔.๐
ดีมาก
B+ , B
๓.๕ , ๓.๐
ดี
+
C ,C
๒.๕ , ๒.๐
พอใช้
+
D ,D
๑.๕ , ๑.๐
อ่อน
F
๐.๐
อ่อนมาก ( ตก )
S
เป็นที่พอใจ ( ผ่าน )
U
ไม่เป็นที่น่าพอใจ ( ไม่ผ่าน )
I
ไม่สมบูรณ์

๑๑
ข้อ ๑๕ การคานวณค่า ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาเอาผลบวกของผลคูณระหว่ างจานวนหน่วยกิต ของ
แต่ล ะรายวิช ากั บค่า ระดั บผลการศึก ษาหารด้วยผลบวกของจานวนหน่ วยกิ ตของแต่ละรายวิชา คิด ทศนิยมสาม
ตาแหน่งปัดเศษ
( ในกรณีที่มีการวัดผลแก้ตัวให้ใช้ค่าระดับผลการศึกษาจากการวัดผลแก้ ตัวครั้ง หลังสุด ของวิชานั้น ๆ )
ข้อ ๑๖ การจั ดลาดับ ที่ในการส าเร็ จการศึ กษา ให้ ผู้ที่ มีค ะแนนเฉลี่ ยสะสมมากที่ สุดในระยะเวลาศึ กษา
ตามหลัก สูต ร เป็ นล าดับ ที่ ๑ และลดหลั่ นกั นลงไปตามลาดั บ หากมีคะแนนรวมเท่ ากัน ก็ให้ อยู่ ในล าดับ เดีย วกั น
แล้วเรียงลาดับต่อไปจนครบเท่าจานวนที่เข้ารับการศึกษา
หมวดที่ ๓
คะแนนความประพฤติ
ข้อ ๑๗ ให้โรงเรียนทหารบก กาหนดคะแนนความประพฤติประจ าตัวนัก เรียน ตามระเบียบกองทัพบก
ว่าด้ว ยการกาหนดคะแนนความประพฤติและการตัด คะแนนความประพฤติ หากนั กเรีย นผู้ใ ดมีค วามบกพร่ องใน
ความประพฤติ ให้ ตัด คะแนนนี้ล งตามเกณฑ์ ที่ไ ด้ก าหนดไว้ คะแนนที่ เหลือเป็น คะแนนแสดงความประพฤติ ของ
ผู้นั้น หรื อเพื่อถอนทะเบี ยนจากความเป็ นนั กเรีย นแล้วแต่กรณี คะแนนความประพฤติประจาตัว นี้ไม่ต้องนาเข้าไป
รวมกับคะแนนแสดงผลการศึกษา
ข้อ ๑๘ นักเรียนผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ เหลือต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มในหลักสูตรใด
หรือ ปีใดนับ ว่าหมดสิท ธิเข้า สอบหรือเลื่ อนชั้น การศึกษาในหลั กสู ตรนั้ นหรือปี นั้ น และต้ องถู กถอนทะเบี ยนออก
จากความเป็นนักเรียนทันที
หมวดที่ ๔
การตัดสินผลการศึก ษา
ข้อ ๑๙ การตัดสินผลการศึกษาให้ถือปฏิบัติดังนี้.๑๙.๑ พิจารณาตัดสิ นผลการศึ กษาเป็น รายวิ ชา หากรายวิ ชาใดนักเรียนมี ระดั บผลการศึกษา
ต่ากว่า ๒.๐๐ ต้องทาการวัดผลแก้ตัว
๑๙.๒ รายวิชาที่มีระดับผลการศึ กษาตั้งแต่ ๑ ขึ้นไป ให้นับจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็ น
จานวนหน่วยกิตสะสมได้
๑๙.๓ การให้ F สาหรับรายวิชาใด จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๙.๓.๑ นักเรียนเข้าวัดผล และได้ผลการศึกษาอยู่ในระดับอ่อนมาก
๑๙.๓.๒ นักเรียนขาดการวัดผลในรายวิชานั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนทหารบก
๑๙.๓.๓ นักเรียนผู้ซึ่งมีเวลาเรียนของรายวิชานั้นไม่ถึงร้อยละ ๘๕ และมีเวลาวัดผลไม่
ถึงร้อยละ ๘๕
๑๙.๓.๔ นักเรียนผู้นั้นได้ทาการผิดระเบียบปฏิบัติในการสอบ
๑๙.๔ การให้ S หรือ U จะกระทาได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตเท่านั้น
๑๙.๕ การให้ I ในรายวิชาใด จะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๙.๕.๑ ครู /อาจารย์ผู้ สอนเห็ นสมควรให้ร อผลการศึ ก ษาไว้ ก่อ น เนื่ อ งจากนัก เรี ย น
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
๑๙.๕.๒ นั ก เรี ย นไม่ ไ ด้ วั ด ผลเนื่ อ งจากสาเหตุ สุ ด วิ สั ย ทั้ ง นี้ ใ ห้ อ ยู่ ใน ดุ ลยพิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบก ตามข้อ ๑๓
ข้อ ๒๐ การเปลี่ยนระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑๒
๒๐.๑ การสอบแก้ตัว
๒๐.๑.๑ ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบก
๒๐.๑.๒ สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง
๒๐.๑.๓ การสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการศึกษาไม่เกิน ๒.๐๐
๒๐.๒ การเปลี่ยนผลการเรียน “ I ” แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
๒๐.๒.๑ ในกรณีที่นักเรียนได้ผลการเรียน “ I ” เพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อนักเรียนได้เข้า
วัดผลหรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ
๒๐.๒.๒ ในกรณีที่ นัก เรียนได้ ผลการเรียน “ I ” โดยผู้บั งคับ บัญ ชาโรงเรี ยนทหารบก
พิจารณาแล้ว เห็นว่ าไม่ใช่ เหตุสุด วิสัย เมื่อนัก เรียนได้เข้า วัดผลหรือส่ง ผลงานที่ติด ค้างอยู่ เสร็จ เรียบร้ อยแล้ ว ให้ไ ด้
ระดับผลการเรียน ไม่เกิน ๒.๐๐
ข้อ ๒๑ การตัดสินว่าได้สาเร็จการศึกษา ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ .๒๑.๑ ศึกษาได้ครบตามจานวนหน่วยกิตสะสมที่ได้กาหนดไว้ ในหลักสู ตร
๒๑.๒ เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒๑.๓ เวลาในการวัดผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาในการวัดผลตลอดหลักสูตร
๒๑.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และไม่มีรายวิชาใดที่มี I และ U
เหลืออยู่
๒๑.๕ มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐
๒๑.๖ นั กเรีย นผู้ ใดมี เวลาในการศึก ษาหรื อเวลาในการวัด ผลต่ากว่ าเกณฑ์ที่ กาหนดถึ งแม้ว่ า
จะได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รและคะแนนความประพฤติ ผ่ า นตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ให้ ถื อ ว่ า ผ่ า น
การศึกษาเฉพาะหลักสูตรนั้นเท่านั้น และถือว่าไม่สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๒ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรที่จะใช้รายงานผลการศึกษา ทบ. ให้ถือเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๓.๕๐ - ๔.๐๐
ดีเลิศ
๓.๐๐ - ๓.๔๙
ดีมาก
๒.๕๐ - ๒.๙๙
ดี
๒.๐๐ - ๒.๔๙
พอใช้
ต่ากว่า ๒.๐๐
ไม่พอใช้
ข้อ ๒๓ ผู้บังคั บบัญชาโรงเรียนทหารบกแต่ละโรงเรี ยน อาจรายงานขอยกเลิ กสภาพความเป็ นนักเรีย น
ของนักเรียนผู้ใดก็ได้ เมื่อพิจารณาว่านักเรียนผู้นั้นไม่สามารถดาเนินการศึ กษาต่อไปได้
หมวดที่ ๕
หน้าที่ของโรงเรียนทหารบก
ข้อ ๒๔ โรงเรียนทหารบกต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้ .๒๔.๑ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาประจาตัวนักเรียน ตามผนวก ก
๒๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา ตามผนวก ข
ข้อ ๒๕ เมื่ อ ได้ ท าการปิ ดหลั กสู ต รใดหลั กสู ต รหนึ่ งแล้ ว ให้ โรงเรีย นทหารบกรายงานผลการศึ ก ษา
โดยแนบใบรายงานผลการศึกษาตาม ข้อ ๒๔.๒ ขึ้นไป ตามลาดับจนถึงผู้บัญชาการทหารบก
ข้อ ๒๖ ระเบีย บละเอี ยดปลีก ย่อยนอกจากนี้ ให้ผู้บั งคับบัญ ชาโรงเรียนทหารบกแต่ละโรงเรียนกาหนด
ขึ้นได้ตามความเหมาะสม

๑๓

หมวดที่ ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ ให้ใ ช้ร ะเบีย บกองทั พบก ว่า ด้ว ยการตรวจสอบการศึ กษาในโรงเรีย นทหารบก พ.ศ. ๒๔๙๙
กับ หลั ก สูต รการศึ ก ษาที่ ยั งไม่ได้ รับการแก้ไขให้ เป็ นระบบหน่ วยกิ ต ไปจนกว่ าหลั กสู ตรนั้ นจะได้ รั บการแก้ ไขให้ แล้ ว
เสร็จสมบูรณ์ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
( ลงชื่อ ) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
( สุรยุทธ์ จุลานนท์ )
ผู้บญ
ั ชาการทหารบก
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท.ทวีศักดิ์ บุญรักษา
( ทวีศักดิ์ บุญรักษา )
ประจาแผนก กศ.ยศ.ทบ.
๗ พ.ค. ๔๒

๑๔
( สาเนา )

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการกาหนดคะแนนความประพฤติ และการตั ดคะแนนความประพฤติ
นายทหารนักเรียนและนายสิ บนั กเรียน
พ.ศ.๒๕๑๘
--------------------------------------เพื่อ ให้ การปกครองบั งคั บบั ญชานายทหารนัก เรี ยนและนายสิบ นัก เรี ยนที่ เ ข้ารั บ การศึก ษา
ในหลัก สูตรต่าง ๆ ของโรงเรีย นในกองทัพบก ดาเนิ นไปด้ว ยความเรียบร้อ ย และให้ผู้เข้า การศึก ษาประพฤติ อ ยู่
ในระเบีย บวิ นัย แบบธรรมเนีย มของทหาร ตลอดจนข้อ บัง คับ และค าชี้ แ จงของกองทั พบก และของโรงเรีย น
ทหารบก จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เรี ยกว่า “ ระเบีย บกองทั พว่ าด้ วยการกาหนดคะแนน ความประพฤติ และ
การตัดคะแนนความประพฤตินายทหาร และนายสิบนักเรียน พ.ศ.๒๕๑๘ ”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิ กบรรดาระเบี ยบ ข้อ บังคับ หรือคาชี้แจง ซึ่ งมีข้อ ความขั ดกับระเบียบนี้ และให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ นิยามศัพท์
๔.๑ โรงเรียนทหารตามระเบียบนี้ ได้แ ก่ โรงเรี ยนเสนาธิการทหารบก โรงเรีย นประจ า
เหล่ า และสายวิ ท ยาการ และโรงเรี ย นซึ่ ง กองทั พบกจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง
โดยเฉพาะยกเว้นโรงเรียนนายร้อยพระจุ ลจอมเกล้ า โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรีย นพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย
๔.๒ “ผู้เข้า รับการศึก ษา” หมายถึง นายทหารนักเรียน และนายสิบนั กเรีย นที่เ ข้ารั บ
การศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของโรงเรียนตามข้อ ๔.๑
๔.๓ “คะแนนความประพฤติ ” หมายถึง คะแนนที่ไ ด้กาหนดไว้ให้ ประจ าตัวแก่ ผู้เข้ารั บ
การศึ กษา และเป็ นเครื่ องชี้ บอกถึงความประพฤติ ของผู้ เข้า รับการศึ กษาว่าได้ ประพฤติ ตนเหมาะสมเพียงใดใน
ระหว่างการศึกษา
๔.๔ “ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาโรงเรี ย น” หมายถึ ง ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นหรื อ ผู้ อ านวยการ
โรงเรียนหรือผู้บังคับการโรงเรียน
๔.๕ “นายทหารปกครอง” ผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคั บบัญชาโรงเรี ยนให้ทาหน้า ที่
ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษาในระหว่างมาเข้า รับการศึกษา
๔.๖ “อาจารย์ ผปู้ กครอง” หมายถึ ง ผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคั บบัญ ชาโรงเรียนให้
ทาหน้าที่อานวยการศึกษา หรือมีตาแหน่งเทียบเท่า หัวหน้ากองการศึกษา
๔.๗ “หั วหน้า นักเรีย น” หมายถึง ผู้เข้ารั บการศึ กษาที่ ได้รับ การคัด เลือกและแต่งตั้งให้
เป็นหัวหน้ารุ่น หรือหัวหน้าชุดของแต่ละหลักสูตรการศึกษา

๑๕
ข้ อ ๕ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษา มี ค ะแน นความประพฤติ ป ระจ าตั ว ๒๐๐ คะแนน ตลอด
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๖ ผู้เ ข้า รับ การศึ กษาบางคนประพฤติ ต นไม่ เหมาะสม ถูก ตัด คะแนนความประพฤติ เกิ น
๑๐๐ คะแนน ถือ ว่า เป็น ผู้ที่ ประพฤติ ตนไม่ส มควรที่ จะให้ รับ การศึก ษาต่อไป ให้ผู้ บัง คับ บัญ ชาโรงเรีย นส่ งตั ว
ผู้นั้นกลับต้นสังกัด และดาเนินการให้พ้นจากสภาพของผู้เข้ารับการศึกษา
ข้อ ๗ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดงดบาเหน็จประจาปีแก่ผู้ที่ถูกส่ง ตัวคืน
ข้อ ๘ การตัดคะแนนความประพฤติให้ดาเนินการดังนี้
๘.๑ ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน ผนวก ก. ท้ายระเบียบนี้
๘.๒ ให้ถือ ว่าไม่เป็น การลบล้ างอานาจของผู้บัง คับบั ญชา ที่จ ะพิจ ารณาสั่งด าเนิ นการ
ตามกฎหมายอื่นที่มีอยู่ในเมื่อการฝ่าฝืนที่กาหนดไว้ใน ผนวก ก. นั้นผิดกฎหมาย
๘.๓ ผู้ที่ กระท าความผิดในลักษณะเดียวกันซ้าจากที่ไ ด้ถูกตั ดคะแนนไปครั้งหนึ่ งแล้วให้
เพิ่มการตัดคะแนนเป็นทวีคูณ
ข้อ ๙ ผู้มีอานาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติ
๙.๑ ผู้บังคับบัญชาโรงเรียน สั่งตัดคะแนนได้คราวละ ไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน
๙.๒ รองผู้บังคับบัญชาโรงเรียนสั่งตัดคะแนนได้คราวละ ไม่เกิน ๕๐ คะแนน
๙.๓ นายทหารปกครองหรืออาจารย์ ผู้ปกครอง สั่งตัดคะแนนได้ คราวละ ไม่เกิน ๒๕ คะแนน
๙.๔ ผู้ท าหน้าที่ ให้การฝึกหรื อศึกษาหรือหัว หน้านั กเรียนหากเห็ นว่าผู้เข้ ารับการศึกษา
ผู้ใดบกพร่ องในทางความประพฤติ สมควรตัด คะแนนความประพฤติ ให้ รายงานต่ อผู้ บัง คับ บัญ ชาที่ป กครอง
บังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อขอให้ตัดคะแนนความประพฤติไ ด้ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้บัง คับบัญ ชา ได้สั่ งตัดคะแนนความประพฤติผู้เข้า รับการศึกษาผู้ ใดแล้ว ต้องแจ้ ง
ให้ ผู้ ถูก ตั ดคะแนนความประพฤตินั้ น ทราบ พร้ อ มทั้ ง เหตุ ผล และแจ้ง ให้ ผู้ ถู กตั ด คะแนนความประพฤติ ตน
ตามข้อ ๙ ทราบด้วย
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ ที่ ทาหน้า ที่ เป็ น นายทหารปกครองหรือ อาจารย์ ปกครอง จั ดท าบัญ ชี ค ะแนน
ความประพฤติประจาตัวผู้เข้ารับการศึกษา
ข้อ ๑๒ ให้ ผู้บังคับบั ญชาโรงเรียน แจ้ งผลการตั ดคะแนนความประพฤติของผู้เข้ารับ การศึกษา
ให้หน่วยต้นสังกัดทราบ พร้อมกับการรายงานผลการศึกษา
ข้อ ๑๓ ให้ ผู้บัง คับบั ญชาโรงเรี ยน มี อานาจวางระเบียบปฏิบั ติปลีก ย่อยโดยไม่ขัด กับระเบีย บ
ได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ให้ เจ้ ากรมยุ ทธศึก ษาทหารบกเป็ น ผู้รั กษาระเบี ยบนี้ กั บมี อานาจกาหนดระเบี ย บ
ปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๘
(ลงชื่อ) พลเอก บุญชัย บารุงพงศ์
( บุญชัย บารุงพงศ์ )
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก

๑๖
ผนวก ก.
เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
๑. ผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษากระท าความผิ ด ดั ง กล่ า วต่ อ ไปนี้ ให้ ตั ด คะแนน ความปร ะพฤติ ตั้ ง แต่
๕๑ คะแนน ถึง ๑๐๐ คะแนน
๑.๑ เจตนาขัด คาสั่งของผู้บัง คับ บัญ ชา ครู อาจารย์ ผู้ มีห น้า ที่ในการปกครองบังคั บบั ญชาใน
ระหว่างรับการฝึกและศึกษา
๑.๒ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ โดยเจตนา
๑.๓ ขาดการศึกษาหรือขาดการอบรมติดต่อกันเกินกว่า ๓ วัน
๑.๔ ยุยงส่งให้แตกความสามัคคีในหมู่ค ณะ
๑.๕ ประพฤติเสื่อมเสียแก่ตนเอง และ/หรือทางราชการอย่างแรง
๑.๖ ประมาทเลิ นเล่ออย่ างร้ายแรงเกี่ย วกับวินัย ในการเก็บรักษาอาวุธ กระสุน และวัต ถุระเบิ ด
หรือ เป็นสาเหตุให้สิ่งของของทางราชการขารุดสูญหาย
๑.๗ ไม่รักษาความลับของทางราชการ
๑.๘ ทุจริตในการสอบ
๑.๙ เล่นการพนัน
๒. ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษากระท าความผิ ด ดั ง กล่ า วต่ อ ไปนี้ ใ ห้ ตั ด คะแน นความประพฤติ ตั้ ง แต่
๒๖ คะแนน ถึง ๕๐ คะแนน
๒.๑ เสพเครื่องดองของเมาจนเสียมารยาทในสัง คม
๒.๒ ทาให้เสียเกียรติต่อหมู่คณะ
๒.๓ แสดงกริยาวาจา โอหังต่อผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ หรือผู้ใหญ่
๒.๔ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครั ด
๒.๕ แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือ ไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการศึกษา
๒.๖ รายงานเท็จหรือกล่าวคาเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ในระหว่างการฝึกและศึกษา
๒.๗ ไม่แสดงการเคารพตามข้อบังคับ
๒.๘ ขาดหรือหลีกเลี่ยงการเรียนการฝึกการทางานหรือการประชุม
๒.๙ ไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึก หรือทางานตามที่ได้มอบหมาย
๒.๑๐ ไม่แสดงการคารวะต่อผู้ บังคับบั ญชา หรือ ครูอาจารย์ด้วยวาจากริยาท่าทาง หรือการขีดเขียน
๒.๑๑ ไม่ระมัดระวังในเรื่องการรักษาความลับของทางราชการ
๓. ผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษากร ะท าความผิ ด ดั ง กล่ า วต่ อ ไปนี้ ใ ห้ ตั ด คะแนนความประพฤติ ตั้ ง แต่
๑ คะแนน ถึง ๒๕ คะแนน
๓.๑ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารโดยไม่เจตนา
๓.๒ ล้อเลียนผู้ปฏิบัติตามหน้าที่
๓.๓ กล่าววาจาหยาบคาย
๓.๔ ก่อความราคาญให้แก่ผู้อื่น
๓.๕ ไม่ตรงต่อเวลา
๔. ผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษาประพฤติ ไ ม่ สมควรนอกจ ากที่ ก ล่ า วมานี้ ใ ห้ พิจ ารณาตั ด คะแนนความ
ประพฤติได้ตามสมควรแก่กรณี โดยเปรียบเทียบลักษณะการฝ่าฝืนให้ใกล้เคีย งกับ ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ ของผนวกนี้

๑๗

คาแนะนาด้านการศึกษา
๑. เวลาในการศึ กษา กรมจเรทหารบก ได้ กาหนดในสัป ดาห์ หนึ่ ง เรี ยน ๕ วั น หยุด วั น เสาร์ –
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในแต่ละวันได้แบ่งเวลาเรียน ดังนี้.- เวลา ๐๗๕๐ - ๐๘๐๐
เข้าแถวฟังคาชี้แจงหน้าห้องพระบารมีฯ
สวดมนต์ เคารพธงชาติ
- เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐
การศึกษาภาคเช้า ๔ ชั่วโมง
- เวลา ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐
รับประทานอากลางวันที่ห้องอาหารส่วนกลางชั้น ๑
- เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
การศึกษาภาคบ่าย ๓ ชั่วโมง
๒. การหยุดพัก ประจาชั่ว โมง ให้ มีก ารหยุ ดพั ก ประจ าชั่ วโมง ได้ ชั่ว โมงละ ๑๐ นาที โดยใช้เวลา
ก่อ นครบชั่ว โมง (เรี ยน ๕๐ นาที พัก ๑๐ นาที) เว้ นเวลา ๑๒๐๐ และ ๑๖๐๐ ไม่ ต้อ งมี การหยุ ดพั ก เพราะ
หลัง จากนั้ นจะเป็ นเวลาเลิก เรีย นอยู่แ ล้ว ให้ นทน./นสน. ที่ท าหน้า ที่หั วหน้าชั้ นเป็น ผู้ค วบคุ มเวลาเรี ยน โดย
กาหนดสัญญาดังนี้
- สัญญาหยุดพัก
สัญญาณยาว ๑ ครั้ง
- สัญญาเข้าเรียน
สัญญาณยาว ๒ ครั้ง
๓. การแจกจ่ายตาราและเอกสาร
- ทาง ผวช.กผน.จบ. จะให้เ จ้าหน้าที่ นาเอกสารแจกจ่า ยวางไว้ บนโต๊ะวางเอกสารกลาง และให้
นทน./นสน. ที่เป็นตัวแทนรับผิดชอบนาเอกสารไปแจกจ่าย
- เมื่ อได้ รับ เอกสารไปแล้ ว ควรระมั ดระวัง อย่ าให้ถู กท าลาย หรือ สูญ หาย ควรเซ็น ชื่อ และวั น ที่
กากับไว้ทุกครั้งและเก็บเข้าแฟ้มเป็นแต่ล ะวิชา
- เอกสารหรือ เครื่อ งประกอบการศึ กษาใด ๆ ที่ ทางจ่า ยให้ยื ม ขอให้น าส่ งคื นตามกาหนด และ
ระวังอย่าให้ชารุดเสียหาย ทางโรงเรียนอาจเรียกค่าเสียหายในกรณีดังกล่าวข้างต้น
๕. การบริ การพิม พ์ เอกสาร/ถ่ ายเอกสาร เนื่องจากเสมีย นพิ มพ์ ของ ผวช.กผน.จบ. มีจ านวนน้อ ย
การช่ ว ยพิ มพ์ เอกสารให้ นทน./นสน. จึ งกระท าได้ อย่ างจ ากั ด ถ้ าหากเป็ นการพิ มพ์ เล็ ก ๆ น้ อย ๆ ให้ บริ การได้
แต่การพิมพ์จานวนมาก นทน./นสน. ควรจะหาทางช่วยตนเอง
๖. การจัดที่ นั่งในห้องเรียน เพื่อให้ นทน./นสน. เกิด ความคุ้นเคยซึ่งกั นและกันอย่ างทั่ว ถึง และเพื่ อ
ความเหมาะสมบางประการ จบ. โดย นายทหารก ากั บ หลั ก สู ต ร จะจุ ด ที่ นั่ ง ผลั ด เปลี่ ย นหมุ น กั น ไปทุ ก
๒ สัปดาห์ ผู้ใดมีค วามจาเป็ นส่วนตัว ที่จะขอเปลี่ยนที่นั่ งกับคนอื่ นต้องขออนุญาตนายทหารกากับหลั กสูตรก่อ น
ห้ามกระทาโดยพละการ
๗. การนั่ งฟั ง บรรยาย เนื่ อ งจาก จบ. ได้ เชิ ญ ผู้บ รรยายเป็น จ านวนมาก การนั่ง ฟั งบรรยายของ
นทน./นสน. จึงควรจะต้อ งอยู่ ในลั กษณะส ารวม แสดงถึงการให้เกี ยรติ และเคารพผู้ บรรยาย ไม่ ส่งเสี ยงคุ ยกั น
จนน่ารังเกียจ และไม่ลุกเดินจากที่นั่งและไม่ออกนอกห้ องเรียนโดยไม่จาเป็น
๘. การซักถาม โดยปกติผู้บรรยายจะกาหนดเวลาการซั กถามไว้ในช่วงท้ายของการบรรยาย ๕ - ๑๐
นาที นอกจากผู้บรรยายบางคนจะกาหนดให้ซักถามได้ในเวลาอื่น ก็ย่อมกระทาได้ ข้อสังเขปในกรณีซักถาม คือ
- ให้ นทน./นสน. ยกมือขออนุญาตเป็นผู้ซักถามเสียก่อน
- เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นรายงาน ยศ - นาม ของตนเองก่อนซักถาม
- ปัญหาที่ถามควรเป็นเรื่องเดียวกัน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กาลังบรรยายอยู่
- ควรเป็นคาถามที่มีคุณค่าและมีความลึกซึ้งเหมาะสมกับลักษณะของผู้ถามและผู้บรรยาย
- ไม่ควรเป็นปัญหาที่ต้องการถามเพื่อไล่ภูมิผู้บรรยาย

๑๘
๙. การรักษาความปลอดภัยของเอกสาร คาบรรยายของ จบ. และเอกสารบรรยายจาก อจ. ภายนอก
บางเรื่องเป็นเอกสารที่มีกาหนดชั้นความลับ หรือเป็นเอกสารที่ไม่ควรเปิดเผย นทน./นสน. จึงควรเก็บรักษาเอกสาร
ที่ได้รับแจกไว้ให้ดี โดยปฏิบัติต ามระเบีย บ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งนอกจากจะ
ไม่ให้เอกสารดังกล่าวได้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่ค วรทราบแล้ว ยัง จะเป็นประโยชน์ที่ นทน./นสน. จะได้เก็บรักษา
เอกสารดังกล่าว ไว้เป็นคู่มือค้นคว้าเมื่อกลับไปปฏิบัติราชการยังหน่วยเดิมอีกด้วย
๑๐. การพัก ผ่อนในระหว่ างพัก ประจ าชั่วโมง การพักประจาชั่ วโมงมี ความมุ่งหมายให้ นทน./นสน.
ผ่อนคลายสมอง ผ่อนคลายอิริยาบถ การเข้าห้องสุขา และการดื่มเครื่องดื่มเบา ๆ เป็นสาคัญ นทน./นสน. ไม่ควรส่ง
เสียงอึกกระทึกและมีการเล่นที่ต้องใช้กาลัง มาก จะทาให้เหนื่ อยมากเป็นผลเสี ยแก่การเรียนในชั่วโมงถั ดไป จบ.
จึงได้จัดหาเกมกีฬาในร่มมาประจาที่ห้องสมุด จบ. ตามที่จะหาได้ เช่น หมากรุก หมากฮอส เป็นต้น ข้อควรระวั ง
คือห้ามเล่นการพนันอย่างเด็ดขาด
๑๑. การเชิญอาจารย์ผู้สอน
๑๑.๑ อาจารย์ภ ายนอกให้ นทน./นสน. รอรับ บริ เวณชั้น ๑ อาคารกองบั ญชาการกองทั พบก
(มัฆวานรั งสรรค์) กรมจเรทหารบก ถ้าเลยเวลาเข้าสอนประมาณ ๑๕ นาที อาจารย์ยังไม่มา ให้รายงานผู้ช่ว ย
นายทหารกากับหลักสูตร
๑๑.๒ นทน./นสน. ที่ รับ ผิด ชอบในการรั บอาจารย์ภ ายนอกที่ มาสอนชั่ วโมงแรกเวลา ๐๘๐๐
ไม่ต้องเข้าแถวเคารพธงชาติและให้หัวหน้านายทหารนักเรียนรายงานผู้ช่วยนายทหารปกครองทราบด้วย
๑๑.๓ เมื่ออาจารย์สิ้ นสุดการสอน ดูแลส่ งอาจารย์ให้เรี ยบร้อ ย สาหรับอาจารย์ภ ายนอกที่ จบ.
ต้องจัดรถรั บ – ส่ง หากรถยังไม่มาหรือไม่มีร ถไปส่งอาจารย์ให้ นทน./นสน. ประสานกับ ผู้ช่วยนายทหารกากั บ
หลักสูตร
๑๒. การลาในหลักสูตร อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๓๐ ชม. ( ๗ ชม. = ๑ วัน) นทน. จะต้องมีเวลา
เข้าเรียนไม่น้อยกว่า ๘๕ % ของเวลาทั้งหมด

คาแนะนาด้านบริการ
๑. การบริการที่พัก จบ. ได้จัดหาที่พักให้ นทน./นสน. ตามความเหมาะสม
๒. การบริการทางการเงิน นทน./นสน. สังกัด ทบ. ที่อยู่ต่างจังหวัด ทาง จบ. จะดาเนินการ เบิก – จ่าย
ให้ นทน./นสน. เป็นส่วนรวม และ ฝกง. จะแจ้งให้ทราบต่อไป สาหรับการเดินทางไปฝึกปฏิบัติการตรวจราชการ
จบ. จะดาเนินการให้เช่นเดียวกัน
๓. การบริการที่จอดรถ เนื่ องจากที่ จอดรถของ จบ. มีจ ากั ด จึงขอให้ นทน./นสน. จอดรถไว้ ที่ ฝั่ ง บก.ทบ.
บริเวณหน้าเสาธงหรืออาคารจอดรถ
๔. การบริการอาหารกลางวัน จบ. พิจารณาเห็นว่าการร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันเป็นสิ่งจาเป็น
ในการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย ได้พูดคุยกันระหว่างกลุ่มอย่างทั่วถึง ได้มีเวลาพักผ่อนนานพอสมควร และ
สามารถเข้า ศึกษาในตอนบ่ายได้ทั นตามเวลา จบ. จึงได้ จัดอาหารกลางวันไว้ใ ห้ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่
เหมาะสม
- การบริหารอาหารกลางวัน ห้าม นทน./นสน. นาสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มมึนเมาอื่นใดเข้ามาดื่ม
- การ
บริการอาหารเช้า มีร้านค้าให้บริการกับ นทน./นสน. และบุคคลทั่วไป ห้องอาหารส่วนกลาง
ชั้น ๑ และ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๕. การบริก ารเครื่องดื่ ม ทาง จบ. จะได้จัดให้ มีการจาหน่ายเครื่องดื่มบางชนิด ตามความต้ องการของ
นทน. (เว้นสุราและเบียร์) ณ ร้านกาแฟยิ้มสยาม

๑๙
๖. การบริการไปรษณีย์ การจ่ายหน้าซองจดหมายถึง นทน./นสน. ให้ใช้ตามแบบดังนี้.กรุณาส่ง

ไปรษณียากร
ชื่อ (นายทหารนักเรียน)
หลักสูตร ...................................................
กรมจเรทหารบก อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค์)
ถนน ราชดาเนินนอก แขวงวัดโสมมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

- จดหมายเข้า นทน./นสน. ให้ไปรับที่ได้ที่ จุดรับ – ส่ง กองธุรการ จบ.
- จดหมายส่งออกให้ นทน./นสน. ฝากส่งไว้ที่เจ้าหน้าที่รับ – ส่ง กองธุรการ จบ.
๗. การบริก ารยานพาหนะ ทาง จบ. มีความยินดีที่จะบริการยานพาหนะให้แ ก่ นทน./นสน. ในกรณี
จาเป็นเร่งด่วนให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดย นทน./นสน. ต้องขอผ่าน นายทหารกากับหลั กสูตร เป็นผู้อนุมัติ
๘. การบริการงานของรุ่น จบ. จะพยายามไม่ เข้าไปเกี่ ยวข้องการบริหารงานในส่ วนรวมของ นทน./
นสน. ที่เป็ นกิจกรรมของรุ่น โดย นทน./นสน. จะต้องจั ดตั้งกรรมการบริก ารงานของรุ่นขึ้นมาเอง หลั งจากที่ไ ด้
ศึก ษาไปแล้ว ชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ง ควรประกอบด้ว ย หน.นทน./หน.นสน. (ประธานรุ่น ) รอง หน.นทน./
รอง หน.นสน. (รองประธาน) เลขานุการ เหรัญ ญิก ปฏิ คม กี ฬา บัน เทิง และกรรมการฝ่า ยอื่น ๆ ตามแต่จ ะ
เห็นสมควร

๒๐

คาแนะนา

ตัวอย่างคากล่าวในโอกาสต่า งๆสาหรับ นทน.
ตัวอย่างการแนะนาวิทยากร
เรียน ตาแหน่ง / อาจารย์ และสวัสดีเพื่อนนายทหารนักเรียน

กระผม / ดิฉัน................................................... ตาแหน่ง...........................................................
ทักทายทั่วไป เกริ่นนา ( ความสาคัญของเรื่องที่จะบรรยาย พอสัง เขป ).....................................
วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเรา นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ..........
ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่าน ( ตาแหน่ง ) / ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ในการมาบรรยายเกี่ยวกับ ( วิชา / หัวข้อ
ที่จะสอน / บรรยาย )
ท่านจบการศึกษา
๑. การศึกษาในประเทศ ดังนี้
ปริญญาตรี.........................สาขา......................จาก (ชื่อสถาบัน )...................................
และ ปริญญาโท.........................สาขา......................จาก (ชือ่ สถาบัน )...................................
..................................................................................................................................
๒. การศึกษาในต่างประเทศ ( ให้ระบุประเทศด้วย )
..................................................................................................................................
๓. การดูงานในต่างประเทศ
..................................................................................................................................
๔. การศึกษาทางทหาร……………………………รุ่นที่ / ชุดที่ .....................................
..................................................................................................................................
๕. ประสบการณ์การทางานของท่าน
ท่านเคยดารงตาแหน่งสาคัญหลายตาแหน่ง ( ถ้าให้เลือกใช้คาว่า อาทิ เช่น )
..................................................................................................................................
๖. นอกจากนี้ท่านยังปฏิบัติหน้าที่ ราชการพิเศษ คือ ( ถ้าให้เลือกใช้คาว่า อาทิ เช่น )
..................................................................................................................................
๗. ปัจจุบันท่านดารงตาแหน่ง ............................................................................................
..................................................................................................................................
กระผม / ดิฉัน มีความยินดีแนะนาให้ทุกท่านได้รู้จักกับ....... ยศ – ชื่อ – สกุลตาแหน่ง
ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ / ค่ะ
( นายทหารนักเรียนปรบมือ )

๒๑

ตัวอย่างการกล่าวขอบคุณผู้บรรยาย
จากการที่ท่านได้รับฟังการบรรยาย ( ชื่อวิชา ) ทาให้ทราบเกี่ยวกับ ( เก็บประเด็นหรือทิ้งท้ายให้ประทับใจ /พอสังเขป )
ในโอกาสนี้ กระผม / ดิฉัน.........................ในนามของนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่........
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา และการ
ปฏิบัติงานในอนาคต

( หัวหน้านายทหารนักเรียนบอกทาความเคารพ )

ตัวอย่างการกล่าวขอบคุณหน่ว ยงานที่ให้ ดูงาน
เรียน..............(ยศ–ชื่อ-สกุล แล ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ให้ดูงาน ) ที่เคารพ
กระผม/ดิฉัน (ยศ–ชื่อ-สกุล) ................................. ในนามของคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนายทหารนักเรียนหลักสูตร
นายทหารจเรกองทัพบก รุ่นที่ ................ กรมแพทย์ทหารบก ได้มาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานของท่านในวันนี้
(ความประทับใจที่ได้รับและสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ.............................. )
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาของ ( บอกชื่อหน่วยงาน.........) ที่ให้การต้อนรับอย่างดี ความรู้และประสบการณ์
ต่างๆที่ได้รับ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในอนาคต

การมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บรรยาย / หน่วยงานที่ให้ดูงาน
กรณีผู้มอบอาวุโสน้อยกว่า
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ กระผม / ดิฉัน ขอเรียนเชิญ .......... (ยศ– ชื่อ–สกุล- ตาแหน่งของผู้มอบ)
กรุณามอบของที่ระลึก แก่ ................................................... ( ยศ – ชื่อ – สกุล ตาแหน่งของอาจารย์ หรือผู้แทนหน่วย )
ขอเรียนเชิญ ครับ / ค่ะ

กรณีที่ผู้มอบอาวุโสสูงกว่า
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ กระผม / ดิฉัน ขอเรียนเชิญ ............ (ยศ –ชื่อ–สกุล- ตาแหน่งของอาจารย์ หรือผู้แทน
หน่วย) กรุณารับมอบของที่ระลึกจาก .................................( ยศ–ชื่อ–สกุล- ตาแหน่ง ผู้มอบ)
ขอเรียนเชิญ ครับ / ค่ะ

๒๒

คาแนะนาการสอบ
๑. นั่งให้ ตรงตามผัง ที่นั่ง และห้อ งสอบ ตรวจสอบได้ ที่หน้ าห้ องสอบ รวมทั้ง ติดบั ตรหมายเลข
ประจาตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องสอบ
๒. การเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาเริ่มต้นสอบ ๑๕ นาที ถือว่าขาดสอบ
๓. ห้า มน าเครื่ องมื อสื่ อสารทุก ชนิ ดเข้า ห้อ งสอบ / ปิ ดเครื่อ งมื อสื่ อสารและน ามาฝากไว้ที่ โต๊ ะ
กรรมการคุมสอบ
๔. เขีย น ยศ – ชื่อ – นามสกุ ล เลขที่ ลงทั้ งในปั ญ หาสอบและกระดาษค าตอบให้ชั ด เจน
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นให้ลงตามแบบฟอร์มนั้นๆ ไป
๕. ห้า มท าการทุ จ ริตทุ กกรณี หากตรวจพบจะถูก เชิญ ออกนอกห้อ งสอบ ปรับ ตกในวิช านั้ น
ถูกตัดคะแนนความประพฤติ และรายงานการกระทาความผิดตามสายการบังคับบัญชาจนถึงหน่วยต้นสังกัด
๖. ถ้ามีปัญหาข้อสงสัย สอบถามจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
๗. ปฏิบัติตามคาสั่ง คาชี้แจง ของกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด
๘. เมื่อ ทาปัญ หาสอบเสร็จก่อ นสิ้นสุ ดเวลาสอบ ทั้ งนี้อย่า งน้อยกึ่ งหนึ่งของเวลาสอบทั้ง หมด ให้
นาปัญหาสอบและกระดาษคาตอบทั้งหมดใส่ซองวางไว้บนโต๊ะ กรรมการคุมสอบจะเก็บซองฯ เอง
๙. เมื่อส่ง ปัญหาสอบและกระดาษคาตอบเรียบร้อยแล้ว ห้ามเข้าห้ องสอบอี ก ไม่ว่าความจาเป็ น
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๑๐. เมื่อ หมดเวลาสอบให้ห ยุ ดท าปั ญ หาสอบทัน ที วางดิ น สอหรือ ปากกา นาปั ญหาสอบและ
กระดาษคาตอบทั้งหมดใส่ซองวางไว้บนโต๊ะ กรรมการคุมสอบจะเก็บซองปัญหาสอบเอง
๑๑. กรณี ขาดสอบ ให้ กรอกแบบฟอร์มใบขออนุญ าตทาการสอบ (ขอที่ กผน.จบ. ) พร้อ ม
แนบหลั กฐาน เช่น ใบลา / ใบรับ รองแพทย์ ( กรณี เจ็บ ป่ว ย ) ซึ่ง ผ่านความเห็น ชอบจาก ผช.นายทหาร
ปกครอง, ผช.นายทหารปกครอง บั นทึ กนาเรียน น.ก ากับ หลัก สูตร เพื่อ กรุณาอนุ มัติแ ล้วจึ งไปนั ด วัน -เวลา
และทาการสอบที่ กผน.จบ. ระดับผลการศึกษาจะได้ไม่เกิน ๒ ในรายวิชานั้น ๆ
๑๒. วัน-เวลาสอบในหลักสูตรฯ กาหนดขึ้นตามตารางสอนที่ กผน.จบ. จัดทา

๒๓

ใบอนุญาตลากิจ/ลาป่วย
เขียนที่.......................................
วันที่....................เดือน......................พ.ศ.............
เรื่อง

ขออนุญาตลากิจ/ลาป่วย

เรียน

น.กากับหลักสูตรฯ/น.ปกครอง

กระผม/ดิ ฉั น .......................................................................................................................................
ขออนุ ญ าตลากิ จ /ลาป่ ว ย เพื่ อ...............................................................................................................................
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ..........เดื อ น ..................พ.ศ. ............เวลา................ถึ ง เวลา.................รวม.................ชั่ ว โมง
หรื อ วั น ที่...........เดื อ น...................พ.ศ. .............. ถึ งวั น ที่ ..........เดื อ น.....................พ.ศ. ..............รวม............วั น
ในระหว่ า งวิ ช า .....................................................................................................................................................
โดยมี ....................................................................................................................เป็ น อา จาร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
กระผม/ดิฉัน ได้ลามาแล้ว ............... ชั่วโมง/วัน รวมครั้งนี้ด้วยเป็น.........................ชั่ วโมง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ).....................................................
นทน. หลักสูตรจเรกองทัพบก รุ่นที่ …….…..

( ) อนุญาต ( ) ไม่อนุญาต
พ.อ. .................................................
( .......................................... )
น.กากับหลักสูตรฯ/น.ปกครอง
............/...................../...........

๒๔
ร้องเพลงชาติ โดย หัวหน้าร้องนาเพียงวรรคต้น
บทสวดมนต์ตามแบบธรรมเนี ยม
บทกราบพระ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา/ พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ / (กราบ)
สะ(ห)วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม/ ธัมมัง นะมัสสามิ / (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ/ สังฆัง นะมามิ / (กราบ)
บทนะโม
(หัวหน้านาสวดนา) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต (ทั้งหมดรับ) อะระหะโต สัมมาสัมพุท/ธัส/สะ
นะโม ตัส/สะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท/ธัส/สะ
นะโม ตัส/สะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท/ธัส/สะ
บทเจริญพระพุทธคุณ ( นั่งประนมมือ )
(หัวหน้านาว่า อิติปิ โส)
อิติปิโส/ ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุท/โธ วิช/ชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุต/ตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัต/ถา เทวะมะนุส/สานัง พุท/โธ ภะคะวาติ ฯ
บทระลึกถึงพระพุทธคุณ
(หัวหน้านากล่าวนาเป็นวรรค ๆ )
พระพุทธเจ้า/ ทรงรู้ดีรู้ชอบได้เอง/ ทรงบริสุทธิ์สิ้นเชิง/ ทรงสงสารสั่งสอนผู้อื่น/ ให้รู้ดีรู้ชอบด้วย/
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า/ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต/ ไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งกว่า/
บทเจริญพระธรรมคุณ
(หัวหน้านาว่า สวากขาโต)
สะ(ห)วากขาโต/ ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏ/ฐิโก อะกาลิโก เอหิปัส/สิโก โอปะนะยิโก
ปัจ/จัต/ตัง เวทิตัพ/โพ วิญญูหีติ ฯ
บทระลึกถึงพระธรรมคุณ
(หัวหน้านากล่าวนาเป็นวรรคๆ)
พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า / ย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติตาม/ ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว/
ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเจ้า / เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต/ ไม่มที ี่พึ่งอื่นจะยิ่งกว่า/

๒๕

บทเจริญพระสังฆคุณ
(หัวหน้านาว่า สุปะฏิปันโน)
สุปะฏิปันโน/ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัต/ตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏ/ฐะปุริสะปุค/คะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทัก/ขิเณยโย อัญชะลี
กะระณีโย อะนุต/ตะรัง ปุญญัก/เขตตัง โลกัส/สาติ ฯ
บทระลึกถึงพระสังฆคุณ
(หัวหน้านากล่าวนาเป็นวรรค ๆ )
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า / เป็นผู้ปฏิบัติดี/ ปฏิบัติตรง/ ปฏิบัติควร/ ปฏิบัติชอบ/
เป็นพยานในพระธรรม/ คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า/ ว่าปฏิบัติตามได้จริง/ และมีผลประเสริฐจริง/
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆเจ้า/ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต/ ไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งกว่า/

บทแผ่เมตตา
(หัวหน้ากล่าวนาว่า “ลดมือลงประสานกันข้างหน้า ว่าตามข้าพเจ้า ”
สัตว์ทั้งหลาย/ ที่เป็นเพื่อนทุกข์/ เกิดแก่เจ็บตาย/ ด้วยกันหมดทั้งสิ้น/ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด/
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย/ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิ ด/ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย/ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด/
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย/ จงมีความสุขกายสุขใจ/ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
(กราบ ๓ ครั้ง)
บทปลงใจ
(ทั้งหมดยืนตรง หัวหน้านากล่าวเป็นวรรค ๆ เมื่อจาได้แล้ว หัวหน้านาก่อนเพี ยงวรรคต้น)
ชาติของเรา, เป็นไทยอยู่ได้, จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้, เพราะบรรพบุรุษของเรา, เอาเลือด, เอาเนื้อ,
เอาชีวิต, และความลาบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบารุงชาติ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ

๒๖

มาร์ชกรมจเรทหารบก
พวกเรากรมจเรทหารบกเกรียงไกร
เด่นเรืองรองกองทัพบกผองไทยต่างยกย่องนานมา
ตรวจตรางานใดใดกายและใจยอมพลี
กรมจเรทหารบกผลงานปรากฏไปทั่วกัน
ผอง .... เรากรมจเร
รัก .... ชาติเกียรติวินัย
พร้อม .... ปฏิบัติงาน
งาน .... จเรให้ผล
พวกเรากรมจเรทหารบกลือชา
อยู่ในธรรมประพฤติดีรกั ศักดิ์รักศรีทุกชีวิน

ระเบียบวินัยเปี่ยมในดวงใจทุกครา
รักชาติ ศาสนา ราชาเหนือดวงชีวัน
ระเบียบมีคุณธรรมความดีครบครัน
รักงานรักยิ่งชีวันสัมพันธ์กันไป
ทหารบกมีความภูมิใจ
กล้าหาญขึ้นใจแม้จนวายชนม์
ให้เป็นธรรมแด่คนทุกคน
ทั่วแคว้นแดนชนทั่วไทยแผ่นดิน
ภาระมาตรวจตราสอบสวนทุกถิ่น
ต้นแบบทหารลือระบิลทั่วถิ่นแดนไทย

(ซ้ ำ)

ลาดับ
๑
๒

ชื่อ

การประสานงาน
ตาแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบการศึกษา
ผอ.กผน.จบ.

นายทหารกากับหลักสูตร

๙๘๘๔๑, ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๔๑

ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบการศึกษา
๒.๑ หน.ผวช.กผน.จบ.
๒.๒ ประจากอง กผน.จบ.

ผู้ช่วยนายทหารกากับหลักสูตร
นายทหารธุรการ

๙๘๘๔๕, ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๔๕
๙๘๘๔๐, ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๔๐

