๑

คู่มือแนะนำกำรฝึกอบรม
หลักสูตรนำยทหำรจเรกองทัพบก
รุน
่ ที่ ๓๑ (ผ่ำนระบบ Zoom)
๑๐ ม.ค. ๖๕ –๗ ก.พ. ๖๕

๒

คำนำ
กรมจเรทหำรบก มี พั น ธกิ จส ำคั ญ ในกำรด ำเนิ น กำร ตรวจรำชกำร และสื บ สวนสอบสวนในหน้ ำ ที่

นำยทหำรจเร รวมทั้งพัฒนำ แก้ไข และปรับปรุงกฎระเบียบ คำสั่ งทั้งปวงเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำร และ

กำรสื บ สวนสอบสวนในหน้ ำ ที่ น ำยทหำรจเรให้ มี ค วำมทั นสมั ย เหมำะสม และเท่ ำ ทั น สถำนกำรณ์
ที่ เปลี่ ย นแปลงไป กำรจั ด เตร ียม เสร ิมสร้ำ ง และพั ฒ นำบุ ค ลำกรของกรมจเรทหำรบกให้ มี ค วำมรู ้

ควำมสำมำรถต่องำนในหน้ำที่ และรูเ้ ท่ำทัน ต่อสถำนกำรณ์ และกำรเปลี่ยนแปลง ตลอดจนกำรทุจรตในรู
ิ
ปแบบ
ต่ำงๆ ดำเนินกำรตรวจรำชกำรด้วยควำมมีประสิ ทธิภำพ และปรำศจำกอคติ รวมทั้งให้ควำมรูแ
้ ก่กำลังพล

ของหน่วย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรดำเนินงำน และอำนำจกำลังรบให้กับกองทัพ บก กรมจเรทหำรบก
ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ ดังกล่ำว จึงได้เปิดหลักสู ตรในสำยงำนจเร เพื่อให้นำยทหำรนักเร ียนและนำย
สิบนักเรยนที
ี
่สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมีควำมรูค
้ วำมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรตรวจ และรับตรวจ
ในกิจกำรจเรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

คู่มื อฉบั บนี้ ประกอบด้วยประวัติและควำมเป็นมำกรมจเรทหำรบก โครงสร้ำงองค์ กร ระเบี ย บปฏิบั ติ

ประจำห้องเร ียน ตัวอย่ำงคำกล่ำวในโอกำสต่ำงๆ และกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ บทสวดมนต์ตำมแบบ
ธรรมเนียม และมำร์ชกรมจเรทหำรบก เพื่อให้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตลอดระยะเวลำในกำรศึกษำ

กรมจเรทหำรบก หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ในกำรศึกษำและขออำนวยพรให้

นำยทหำรนักเร ียนและนำยสิบนักเรยนมี
ี
ควำมสุข และประสบควำมสำเร็จในกำรศึกษำ ตลอดจนนำควำมรู ้
และประสบกำรณ์ ตลอดจนกำรแลกเปลี่ยนเร ียนรู ไ้ ปพัฒ นำตน พัฒ นำคน และพัฒ นำงำนให้มีคุณภำพ
ต่อไป

กรมจเรทหำรบก

มกรำคม ๒๕๖๕

๓

สารบัญ
ประวัติและความเป็นมาของกรมจเรทหารบก
การจัด (อฉก.๒๓๐๐)
ภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ
แหนบพระมหาวชิราวุธ
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการกำหนดคะแนนความประพฤติและการตัดคะแนน
ความประพฤตินายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๑๘
คำแนะนำด้านการศึกษา
คำแนะนำการสอบ
ตัวอย่างใบขออนุญาตลากิจ/ลาป่วย
บทสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียม
มาร์ชกรมจเรทหารบก, เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบการศึกษา
--------------------------------
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ข้อมูลประวัติหน่วยกรมจเรทหารบก
INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT
๑. ที่ตั้งหน่ วย : กรมจเรทหารบก ๗๘ ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวั ดโสมนัส เขตป้อมปราบศัต รูพ่าย กรุงเทพฯ
๑๐๑๐๐
๒. วันสถาปนาหน่วย : วันที่ ๖ พฤษภาคม ของทุกปี
๓. ประวัติความเป็นมาของหน่วย
๓.๑ กล่ า วนำ : กิ จ การจเรทหารบกเริ่ ม ขึ้ น ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร มหาจุ ฬ าลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงจัดตั้ง จเรทัพบก ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒ ๔ ๔ ๖ แ ล ะ ได้ ท ร งโป ร ด เก ล้ าแ ต่ งตั้ งให้ ส ม เด็ จ พ ร ะ บ รม โอ ร ส าธิ ร าช เจ้ าฟ้ าม ห าว ชิ ร าวุ ธ
สยามมกุฎ ราชกุมารทรงรับตำแหน่ง จเรทัพบก มีหน้าที่ ทรงตรวจราชการทหารทั่วไป และพระองค์ทรงดำรง
ตำแหน่งนี้ตลอดมาจนเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พุทธศักราช ๒๔๕๓ ซึ่งนับได้ว่าทรงเป็นจเรทัพบกพระองค์แรก และพระองค์ท่านเป็นผู้
วางรากฐานกิจการจเรทหารบก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยกรมจเรทหารบก จึงได้ยึดถือวันที่ ๖ พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมจเรทหารบก
๓.๒ ความเป็นมาตั้งแต่เริ่มตั้งหน่วย
คำสั่งการจัดตั้งหน่วย : คำสั่งกรมยุทธนาธิการที่ ๔๑/๑๓๘๐ ลง ๖ ม.ค. ร.ศ. ๑๒๒ (พ.ศ. ๒๔๔๖)
แจ้งความกรมยุทธนาธิการ
ด้วยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงรับตำแหน่ง
เปนจะเรทัพบก มีน่าที่ทรงตรวจราชการทหารบกทั่วไป กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับตำแหน่งเปนนายพันโท ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กต่อไปด้วย
ศาลายุทธนาธิการ
วันที่ ๖ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒
(ลงพระนาม) จิรประวัติ วรเดช
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ

๕

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงของหน่วย
นั บ ตั้ ง แต่ ก รมจเรทหารบกได้ รั บ การสถาปนาขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๖ พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๔๖
ได้ วิ วั ฒ นาการขึ้ น มาตามลำดั บ ประกอบด้ ว ย ๔ ยุ ค โดยแบ่ ง จากการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งการจั ด และ
สายการบังคับบัญชา ดังนี้
ยุคแรก ตั้งแต่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ โดยในยุคนี้ได้มุ่งเน้นในเรื่อง
การตรวจราชการทหารบกทั่วไปและการฝึกหัดทหารเป็นสำคัญ
ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๑ กรมยุทธนาธิการได้จัดตั้งจเรเหล่าต่างๆ เพิ่มขึ้นอีก ๕ เหล่า ได้แก่ แผนกจเรทหารราบ
แผนกจเรทหารม้า แผนกจเรทหารปื น ใหญ่ แผนกจเรทหารช่าง และแผนกจเรพั ส ดุ มี ห น้ าที่ ตรวจกิจการ
เหล่าของตนเองโดยเฉพาะ และเรียกชื่อเป็นส่วนรวมว่า จเรทัพบก

๖

ปีพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้เปลี่ยนชื่อแผนกจเรเหล่า เป็นกรมจเรของเหล่าต่างๆ อันได้แก่ กรมจเรทหารราบ
กรมจเรทหารม้า กรมจเรทหารปืนใหญ่ กรมจเรทหารช่าง และกรมจเรพัสดุ รวมทั้งได้ยกเลิกกรมจเรทหารราบไป
รวมกั บ กรมจเรทั พ บก และต่ อ มากระทรวงกลาโหมได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จเรทั พ บก เป็ น กรมจเรทั พ บกและ
การปืนเล็กปืนกล
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๖๙ กระทรวงกลาโหมเปลี่ ย นชื่ อ กรมจเรทั พ บกและการปื น เล็ ก ปื น กล
เป็น กรมจเรทหารบก รวมทั้งเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจเรทัพบกและการปืนเล็กปืนกล เป็น จเรทหารบก
ปีพุทธศักราช ๒๔๗๑ กระทรวงกลาโหมได้ยุบกองบังคับการกรมจเรทหารบก และให้กรมจเรเหล่าต่างๆ
ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารบก
ในยุคแรกจะเรียกชื่อผู้ดำรงตำแหน่งจเรว่า จเรทัพบก ต่อมาเปลี่ยนเป็น จเรทัพบกและการปืนเล็กปืนกล
ยุ ค ที่ ๒ ตั้ ง แต่ ๑๖ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๖ มี น าคม พ.ศ. ๒๔๘๔ มุ่ ง เน้ น ในการกำกั บ ดู แ ล
การฝึกศึกษาของเหล่าต่างๆ
ปีพุทธศักราช ๒๔๗๖ กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งกรมจเรทหารบก โดยให้ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการ
ทหารบก และโอนกิจการจเรเหล่าต่างๆ มาเป็นหน่วยในบังคับบัญชาของกรมจเรทหารบก รวมทั้งแปรสภาพจาก
กองบั งคั บ การทหารราบ กองบั ง คั บ การทหารม้ า กองบั ง คั บ การทหารปื น ใหญ่ กองบั ง คั บ การทหารช่ า ง
กองบังคับการทหารสื่อสาร เป็นแผนกที่ ๑ ถึง แผนกที่ ๕ ตามลำดับ
ปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ กระทรวงกลาโหมได้แผนกเพิ่มขึ้นอีก ๑ แผนก คือ แผนกที่ ๖ กรมจเรทหารบก
ซึ่งแผนกนี้ได้ยุบไปรวมกับแผนก ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๑
ปี พุ ท ธศัก ราช ๒๔๘๔ กระทรวงกลาโหมได้ยุ บกรมจเรทหารบก และให้ แผนกที่ ๑ ถึงแผนกที่ ๕
แปรสภาพเป็ น แผนกทหารราบ แผนกทหารม้ า แผนกทหารปื น ใหญ่ แผนกทหารช่ าง แผนกทหารสื่ อ สาร
ขึ้นการบังคับบัญชากรมเสนาธิการทหารบก
ยุคที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ มุ่งเน้นในการควบคุมอำนวยการ
วิทยาการของเหล่าต่างๆ รวมถึงการจัดทำแบบฝึก
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๘๙ กระทรวงกลาโหมได้ ร วบรวมอั ต ราเจ้ า หน้ า ที่ ก องทั พ บกขึ้ น ใหม่ เรี ย กว่ า
ข้อบั งคับ ทหารว่าด้ว ย กำหนดกำลั งเจ้ าหน้าที่กองทั พบกปกติ ๘๙ ซึ่งกำหนดอัตราของกรมจเรทหารบกไว้
อันได้แก่ กองบังคับการ แผนกที่ ๑ ถึงแผนกที่ ๓ โดยมีหน่วยขึ้นตรงได้แก่ กรมจเรทหารราบ กรมจเรทหารม้า
กรมจเรทหารปืนใหญ่ กรมจเรทหารช่าง และกรมจเรทหารสื่อสาร
ปีพุทธศักราช ๒๔๙๑ กรมจเรทหารบกแปรสภาพเป็นกรมยุทธศึกษาทหารบก (ทำหน้าที่แทน)
ยุค ที่ ๔ ตั้งแต่ ๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ถึงปั จจุบัน กระทรวงกลาโหมกำหนดให้ ก รมจเรทหารบก
เป็ น กรมฝ่ายกิจ การพิเศษ ขึ้น ตรงต่อกองทัพ บก แบ่ งส่ ว นราชการออกเป็ น แผนกกลาง กองตรวจ และกอง
สืบสวนสอบสวน มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ สืบสวนสอบสวน ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
และการปฏิบัติราชการของหน่วยต่างๆ รวมทั้งสืบสวนสอบสวน และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน ที่
เกี่ยวกับราชการหรือทหาร หรือข้าราชการของกองทัพบก
กรมจเรทหารบก

แผนกกลาง

กองตรวจ

กองสืบสวนสอบสวน

๗

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เปลี่ยนแผนกกลาง เป็นกองกลาง และเพิ่มกองตรวจการจัดหา
กรมจเรทหารบก

กองกลาง

กองตรวจ

กองสืบสวนสอบสวน

กองตรวจการจัดหา

ปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ เปลี่ยนชื่อกองกลาง เป็นกองธุรการ
กรมจเรทหารบก

กองธุรการ

กองตรวจ

กองสืบสวนสอบสวน

กองตรวจการจัดหา

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ ยุบกองตรวจการจัดหา ไปรวมกับกองตรวจ รวมทั้งจัดตั้งกองแผนและโครงการ
กรมจเรทหารบก

กองธุรการ

กองตรวจ

กองสืบสวนสอบสวน

กองแผนและโครงการ

ปี พุ ทธศั กราช ๒๕๒๑ เปลี่ ยนชื่อกองตรวจ เป็ นกองตรวจกิจการทั่ วไป รวมทั้ ง เพิ่ มกองตรวจการจัดหา
ขึ้ น ใหม่ ซึ่ งได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขมาโดยต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารจั ด ซึ่ งประกอบด้ ว ย กองธุ รการ กองแผนและโครงการ
กองตรวจกิจการทั่วไป กองตรวจการจัดหา และกองสืบสวนสอบสวน
กรมจเรทหารบก

กองธุรการ
- แผนกสารบรรณ
- แผนกบริการ
- แผนกสถิติ
กองตรวจกิจการทั่วไป
- แผนกตรวจกิจการทั่วไป
- แผนกตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง
- แผนกประเมินค่า

กองแผนและโครงการ
- แผนกแผน
- แผนกโครงการและงบประมาณ
- แผนกวิจัยและพัฒนา
กองตรวจการจัดหา
- แผนกตรวจการจัดซื้อ
- แผนกตรวจการจ้าง
- แผนกข้อมูลการจัดหา

กองสืบสวนสอบสวน
- แผนกพิจารณารายงานและคำร้อง
- แผนกสืบสวนสอบสวน

๘

ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม อนุ มัติ แ ละลงนามในคำสั่ ง กระทรวงกลาโหม
ให้แก้ไขอัตราเฉพาะกิจ ๒๓๐๐ กรมจเรทหารบก และกองทัพบกได้ออกคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑/๕๙
เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๑) ลง ๑๒ ม.ค. ๕๙ โดยให้ยกเลิก อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๒๓๐๐
กรมจเรทหารบก ซึ่งใช้ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๒๓/๓๘ ลง ๑๕ ก.พ. ๓๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม
ตามลำดับ จนถึงคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๒/๕๖ ลง ๒๑ มี.ค. ๕๖ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน ซึ่งมีการจัด
ดังนี้
กรมจเรทหารบก

แผนกการเงิน

กองธุรการ
- แผนกธุรการและกำลังพล
- แผนกสารบรรณ
- แผนกบริการ

กองตรวจกิจการทั่วไป
- แผนกตรวจกิจการทั่วไป
- แผนกตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง
- แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า

กองตรวจการจัดหา
- แผนกตรวจการจัดซื้อ
- แผนกตรวจการจ้าง
- แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า

กองแผน
- แผนกแผน
- แผนกงบประมาณ
- แผนกวิชาการ
- แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองสืบสวนสอบสวน
- แผนกพิจารณารายงานและคำร้อง
- แผนกสืบสวนสอบสวน

๓.๔ ภารกิจและหน้าที่ในปัจจุบัน : ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก การสืบสวน สอบสวน และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และ
การร้ อ งเรี ย น ที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการ หรื อ ทหาร หรื อ ข้ า ราชการของกองทั พ บก มี เจ้ า กรมจเรทหารบก
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๔. หมายเลข อฉก. ทีใ่ ช้ในการจัดตั้งหน่วย และหมายเลข อฉก. ที่ใช้ในปัจจุบัน : อฉก.หมายเลข ๒๓๐๐ จบ.
๕. เกียรติประวัติ
๕.๑ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว พระองค์ ได้ ท รงจั ด ตั้ ง
“จเรทัพบก” ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๒ (พ.ศ. ๒๔๔๖) และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับตำแหน่ง จเรทัพบก
๕.๒ แหนบพระมหาวชิราวุธ
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินับเป็น
พระมหากษั ต ริ ย์ รั ช กาลที่ ๖ แห่ ง พระบรมราชจั ก รี ว งศ์ พระองค์ ท รงประกอบพิ ธี พ ระราชกรณี ย กิ จ
อัน เป็ น คุณประโยชน์ ต่อประเทศชาตินานัปการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณ าธิคุณของพระองค์ ปวงชนชาวไทย
จึงพร้อมใจ ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ในโอกาสสถาปนากรมจเรทหารบก ครบรอบ ๑๐๐ ปี
เมื่อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้อัญเชิญพระบรมรูปของพระองค์ มาประดิษฐานไว้ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า และ
ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดทำแหนบ “พระมหาวชิราวุธ” ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน

๙

องค์ พ ระผู้ ด ำรงตำแหน่ ง “จเรทั พ บก” เป็ น พระองค์ แ รก มอบแก่ ท หารหาญ และผู้ ท ำคุ ณ ประโยชน์
ต่ อ กองทั พ บก และประเทศชาติ รวมทั้ งผู้ มี ค วามจงรัก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริย์ โดยได้ ด ำเนิ น การ
ตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นมา
แหนบพระมหาวชิ ราวุ ธ มี ลั กษณะเป็ นแหนบคั นชี พ รู ปสี่ เหลี่ ยมผื น ผ้ ามุ มล่ างทรงมน พื้ นลงยาสี ดำ
ขอบสีทอง ขนาดกว้าง ๒.๕ ซ.ม. ยาว ๓ ซ.ม. มีรูปวชิราวุธสีเงิน ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ตั้งอยู่บนพระแท่น
เท้าสิงห์ มีรัศมีโดยรอบแผ่ไปสุดขอบพระแท่นเท้าสิงห์ พานแว่นฟ้า และรัศมีเป็นทอง

แถลงรูป และความหมาย ; เขียนเป็นรูปแหนบมีลายพระมหาวชิราวุธ มีสีเงิน อันหมายเอาพระบรม
นามาภิไธยที่ต้องกัน ประดิษฐานอยู่ บ นพานแว่นฟ้ าปากกระจับ ๒ ชั้น ตั้งบนพระแท่นเท้าสิงห์ เป็นรูปแบบ
เพื่อจะเฉลิมพระเกียรติให้สมกับพระบารมี ตามแบบแผนแห่งราชประเพณี เป็นสีทอง พระมหาวชิระเขียนเป็น
พระรัศมีโดยรอบแผ่ ไปสุ ดขอบ หมายถึ งพระบรมเดชานุ ภาพอันแผ่ ไพศาลทั่ วสารทุกทิศ อยู่ภายขอบลายรักร้อย
กระหนาบด้วยลายเนื่ องที่ เดินลายออกจากลายตาบทิศ อันเป็ นตั วออกลาย อั นหมายถึง ความรักสามัคคีร้อยรัก
ร่ ว มภั ก ดี ใ นพระองค์ ผู้ ท รงเป็ น “จเรทั พ บก” พระองค์ แ รก เขี ย นเป็ น สี ท อง ในพื้ น แหนบสี ด ำ ซึ่ ง เป็ น
สีวันพระบรมราชสมภพ คือวันเสาร์
ผู้ที่ได้รับการประดับแหนบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ต้องเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนพระองค์
๒. ต้องเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์ทุกพระองค์
๓. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมจเรทหารบกหรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการ โดยมีคณะกรรมการ
เป็นผู้พิจารณาเห็นควรได้รับ
การประดับแหนบพระมหาวชิราวุธ ใช้ประกอบเครื่องแบบทุกชนิด (ยกเว้นเครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบ
สนาม) หรื อ ชุ ด สุ ภ าพ โดยประดั บ ที่ อ กเสื้ อ ด้ านซ้ ายชิ ด ขอบกระเป๋ า ด้ า นบนใกล้ กั บ กระดุ ม กลางลำตั ว เสื้ อ
ถ้าเป็นเครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับแหนบนี้บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนวเดียวกันกับกระเป๋าบน
๕.๓ ตราไปรษณียากรที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมจเรทหารบก

๑๐

วันแรกจำหน่าย : ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ความมุ่งหมาย : เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสถาปนากรมจเรทหารบก
ชนิดราคา : ๓.๐๐ บาท
ขนาด : ๒๗ x ๔๕ มม. (แนวตั้ง)
ภาพ : พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนายพลทหารบก พร้อมภาพอาคารที่ทำการกระทรวงกลาโหม ซึ่งกรมจเรทหารบกได้
เคยใช้เป็นที่ทำการมาในอดีต กิจการจเรทหารบกในประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ ใน
รั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯ ให้ จั ด ตั้ ง จเรทั พ บกขึ้ น
และทรงพระกระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรง
ดำรงตำแหน่งเป็น “จเรทัพบก” เป็นพระองค์แรก มีหน้าที่ตรวจราชการทหารบกทั่วไป ต่างพระเนตรพระกรรณ ดังนั้น
จึงได้ยึดถือวันที่ ๖ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา “กรมจเรทหารบก”
ผู้ออกแบบแสตมป์ : นายสุวิทย์ หลีดุลย์
บริษัทผู้พิมพ์ : จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ประเทศไทย
วิธีการพิมพ์และสี : ลิโธกราฟี่ - หลายสี
จำนวนดวงในแผ่น : ๒๐ ดวง
ซองวันแรกจำหน่าย : ซองละ ๑๐.๐๐ บาท
ผู้ออกแบบแสตมป์ : นางสาวมยุรี นาคนิศร (การสื่อสารแห่งประเทศไทย)
๕.๔ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมจเรทหารบก

เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ชื่ อ เสี ย งของกรมจเรทหารบก ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำรงตำแหน่ง “จเรทัพบก” เป็นพระองค์แรก กระทรวงการคลังจึงได้อนุมัติให้ กรมธนา
รักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี กรมจเรทหารบก (๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖) เป็นเหรียญ
กษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง ชนิดราคา ๑๐ บาท ประเภทธรรมดา
รายละเอียดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มีดังนี้
ลักษณะ : เป็นเหรียญกษาปณ์ไม่ขัดเงา วงขอบนอกมีเฟืองจักร สลับเรียบ
ส่วนผสม : โลหะสีขาว (วงนอก) มีส่วนผสมของนิกเกิลร้อยละ ๒๕ ทองแดงร้อยละ ๗๕
โลหะสีทอง (วงใน) มีส่วนผสมของทองแดงร้อยละ ๙๒ นิกเกิลร้อยละ ๒ อะลูมิเนียมร้อยละ ๖
น้ำหนัก : หนักเหรียญละ ๘.๕ กรัม
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๖ มิลลิเมตร

๑๑

ลวดลาย : ด้ า นหน้ า กลางเหรี ย ญมี พ ระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารบก ทรงสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ และ สายสร้อย
แห่ งเครื่องขัตติย ราชอิ ส ริย าภรณ์ อัน มี เกียรติคุ ณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ผิ นพระพักตร์ ทางเบื้องขวา
ภายในวงขอบเหรี ย ญเบื้ อ งบนมี ข้ อ ความว่ า “พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร” เบื้องล่างมีข้อความว่า “รัชกาลที่ ๙” โดยมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงศ์
ไขว้คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
ด้ า นหลั ง กลางเหรี ย ญมี รู ป เครื่ อ งหมายราชการของกรมจเรทหารบกและมี รั ศ มี เปล่ ง ออกโดยรอบ
ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “๑๐๐ ปี กรมจเรทหารบก ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย”
เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๑๐ บาท”
๖. การปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยและกำลังพล : ๗. ประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษของหน่วย : ๘. รายพระนามและนามผู้บังคับหน่วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ลำดับ
นาม
ตำแหน่ง
๑. นายพลเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
จเรทัพบก
เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร
๒. จอมพล สมเด็จบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
จเรทัพบก
ภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช
๓. นายพลโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพชร์
จเรทัพบก
อรรคโยธิน
และการปืนเล็กปืนกล
๔. นายพลโท พระยาเทพอรชุน
จเรทัพบก
และการปืนเล็กปืนกล
๕. นายพลโท หม่อมเจ้าอลงกฎ
จเรทหารบก
๖. นายพันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล
จเรทหารบก
๗. นายพันเอก พระประจนปัจจนึก
จเรทหารบก
๘. นายพันเอก หลวงสฤษฎยุทธศิลป์
จเรทหารบก
๙. นายพันเอก หลวงสวัสดิ์รณรงค์
จเรทหารบก
๑๐. พลตรี เดช เดชประดิยุทธ์
จเรทหารบก
๑๑. พลโท เรือง เรืองวีรยุทธ์
จเรทหารบก
๑๒. พลโท หลวงสวัสดิ์กลยุทธ์
จเรทหารบก
๑๓. พลตรี พร้อม พุธานานนท์
จเรทหารบก
๑๔. พลตรี เฉลียว เพ็ชร์โยธิน
จเรทหารบก
๑๕. พลตรี สิงห์ทอง เสนาลักษณ์
จเรทหารบก
๑๖. พลตรี สงวน สงวนศักดิ์โยธิน
เจ้ากรมจเรทหารบก
๑๗. พลตรี ระดม จิตรดอน
เจ้ากรมจเรทหารบก
๑๘. พลตรี ศิริ ทนุกิจ
เจ้ากรมจเรทหารบก
๑๙. พลตรี ยง เฉลิมสุข
เจ้ากรมจเรทหารบก

ห้วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
๖ พ.ค. ๒๔๔๖ - ๑๐ ธ.ค. ๒๔๕๓
๑๑ ธ.ค. ๒๔๕๓ - ๗ ธ.ค. ๒๔๕๖
๘ ธ.ค. ๒๔๕๖ - ๙ พ.ย. ๒๔๖๐
๑๐ พ.ย. ๒๔๖๐ - ๑๒ เม.ย. ๒๔๗๐
๑๔ เม.ย. ๒๔๗๐ - ๓๑ มี.ค. ๒๔๗๑
๒๒ ธ.ค. ๒๔๗๖ - ๖ ม.ค. ๒๔๗๗
๗ ม.ค. ๒๔๗๗ - ๑๖ มิ.ย. ๒๔๘๑
๑๗ มิ.ย. ๒๔๘๑ - ๒๔ ก.ค. ๒๔๘๒
๒๕ ก.ค. ๒๔๘๒ - ๖ มี.ค. ๒๔๘๔
๑ ม.ค. ๒๔๘๙ - ๒๐ พ.ย. ๒๔๙๐
๒๑ พ.ย. ๒๔๙๐ - ๑๑ ก.ค. ๒๔๙๓
๑๒ ก.ค. ๒๔๙๓ - ๗ ก.ย. ๒๔๙๕
๘ ก.ย. ๒๔๙๕ - ๒๙ ธ.ค. ๒๕๐๓
๓๐ ธ.ค. ๒๕๐๓ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๐๘
๑ มิ.ย. ๒๕๐๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๒
๑ ต.ค. ๒๕๑๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๑๙
๑ เม.ย. ๒๕๑๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๐
๑ ต.ค. ๒๕๒๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๑
๑ ต.ค. ๒๕๒๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๒

๑๒

ลำดับ
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘

นาม
พลตรี อุไร สุคันธนาค
พลตรี จรรยา ประชิตโรมรัน
พลตรี สวัสดิพงษ์ บุณยมานพ
พลตรี ประทีป ศิลาลาย
พลตรี ปัญญา ขวัญอยู่
พลตรี เลอศักดิ์ สุทธิสำแดง
พลตรี ประพันธ์ อิทธิกุล
พลตรี บรรจบ จูภาวัง
พลตรี โฉลก โพธิ์พงษ์
พลตรี วันชัย อิทธิวิบูลย์
พลตรี ฉัตรเฉลิมพล บุศยกุล
พลตรี มนตรี สังขทรัพย์
พลตรี วุทธิไกร ผาลิโน
พลตรี อัมพร พิทักษ์วงศ์
พลตรี ศักดิ์ชัย อ่ำครองธรรม
พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล
พลตรี สมศักดิ์ สรไชยเมธา
พลตรี ประธาน นิลพัฒน์
พลตรี ธัชพล เปี่ยมวุฒิ

ตำแหน่ง
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก
เจ้ากรมจเรทหารบก

ห้วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
๑ ต.ค. ๒๕๒๒ - ๑๐ เม.ย. ๒๕๒๓
๑๑ เม.ย. ๒๕๒๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๔
๑ ต.ค. ๒๕๒๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๗
๑ ต.ค. ๒๕๒๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๘
๑ ต.ค. ๒๕๒๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๐
๑ ต.ค. ๒๕๓๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๓
๑ ต.ค. ๒๕๓๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๖
๑ ต.ค. ๒๕๓๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๗
๑ ต.ค. ๒๕๓๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑
๑ ต.ค. ๒๕๔๑ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๔
๑ เม.ย. ๒๕๔๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๕
๑ ต.ค. ๒๕๔๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๗
๑ เม.ย. ๒๕๔๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๘
๑ ต.ค.๒๕๔๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๑
๑ ต.ค. ๒๕๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔
๑ ต.ค. ๒๕๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗
๑ ต.ค. ๒๕๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐
๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน

๙. ภาพถ่ายเครื่องแต่งกาย เครื่องหมายสังกัด และเครื่องหมายอื่นๆ รวมทั้งธงประจำหน่วย
๙.๑ เครื่องหมายสังกัด : ใช้อักษร “จบ”

๑๓

๙.๒ เครือ่ งหมายหน่วย

ความหมาย : เป็ น รู ป สุ ค รี พ ตรวจพล หั ต ถ์ ข วาทรงพระขรรค์ หมายถึ ง การตรวจ การเสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพความพร้อมรบ และการประหยัดของหน่วยทหาร เบื้องล่างมีแถบปลายแหลม กลางแถบมีคำว่า “สุ
วิ ช าโน ธมฺ ม านุ ธ มฺ ม ปฏิ ป นฺ โ น ธมฺ ม ฏฺ โ ฐ” แปลว่ า รู้ ธ รรม ปฏิ บั ติ ธ รรม และเป็ น ธรรม หมายความถึ ง
การรู้ระเบียบแบบธรรมเนียมทหาร ปฏิบัติตามระเบียบฯ และเป็นระเบียบ ทั้งหมดบรรจุอยู่ในวงกลม เบื้องบนมี
คำว่า “กรมจเรทหารบก” เบื้องล่างมีตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า “INSPECTOR GENERAL DEPARTMENT”๑
๑ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๕๙ ลง ๓๐ ส.ค. ๓๓ หน้า ๓๒๕

๙.๓ ธงสัญลักษณ์

๑๐. ภาพหน่วยปัจจุบัน

๑๔

การจัด (อฉก. ๒๓๐๐)

ภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าทีส่ ำคัญ
ภารกิจ
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการสืบสวนและสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ และราชการ
ของหน่ วยต่างๆของกองทั พบก การสืบสวนสอบสวน และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และการร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
ราชการหรือทหาร หรือข้าราชการของกองทัพบก

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ
๑. กำหนดนโยบายและวางแผนในการตรวจราชการ และสืบสวนสอบสวนของกองทัพบก ควบคุม และ
ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารจเรของหน่วยในกองทัพบก
๒. เป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชา ทำการตรวจราชการของหน่วยในกองทัพบกเกี่ยวกับกิจการทั่วไป กิจการ
ส่งกำลังบำรุง และการตรวจการจัดหา ยกเว้นกิจการฝึก
๓. ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๕

แหนบพระมหาวชิราวุธ

เมื่อ ปี พุ ท ธศัก ราช ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่หั ว ได้ เสด็ จเถลิ งถวัล ย์ราชสมบั ติ
นับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็น
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ปวงชนชาวไทย จึงพร้อม
ใจถวายพระนามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ในโอกาส สถาปนากรมจเรทหารบก ครบรอบ ๑๐๐ ปี เมื่อ
๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ได้อัญเชิญพระบรมรูปของพระองค์ มาประดิษฐานไว้ ณ ห้ องพระบารมีปกเกล้ าและได้ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดทำแหนบ “พระมหาวชิราวุธ” ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน
องค์พระผู้ดำรงตำแหน่ง“จเรทัพบก”เป็นพระองค์แรก มอบแก่ทหารหาญและผู้ทำคุณประโยชน์ต่ อกองทัพบก
และประเทศชาติ รวมทั้งผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้ดำเนินการ ตั้งแต่ ๙ ธันวาคม
๒๕๔๖ เป็นต้นมา แหนบพระมหาวชิราวุธมีลักษณะเป็นแหนบคันชีพรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมล่างทรงมน พื้นลงยาสี
ดำขอบสีทอง ขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๓ ซม. มีรูปวชิราวุธสีเงินประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าตั้งอยู่บนพระแท่น
เท้าสิงห์ มีรัศมีโดยรอบแผ่ไปสุดขอบพระแท่นเท้าสิงห์ พานแว่นฟ้า และรัศมีเป็นทอง
ความหมาย
๑. พระมหาวชิราวุธ สีเงิน หมายถึง พระบรมนามาภิไธย “วชิราวุธ”
๒. ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้าปากกระจับ, ปากกระจับ ๒ ชั้นตั้งอยู่บนพระแท่นเท้าสิงห์ สีทอง
หมายถึง การเฉลิมพระเกียรติให้สมกับพระบารมีตามแบบแผนแห่งราชประเพณี
๓. รัศมีแผ่รอบพระมหาวชิราวุธ หมายถึง พระบรมเดชานุภาพอันแผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศ
๔. ขอบลายรักร้อยกระหนาบสีทอง โอบรับไว้ทั้งสิ้น หมายถึง ความรัก-สามัคคี-ร้อยรัก-ร่วมภักดีใน
พระองค์ผู้ทรงเป็น “จเรทัพบก” พระองค์แรก
๕. พื้นแหนบสีดำ หมายถึง สีวันพระราชสมภพคือ วันเสาร์
ผู้ทไี่ ด้รับการประดับแหนบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ต้องเป็นผู้ทมี่ ีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนพระองค์
๒. ต้องเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงศ์ทุกพระองค์
๓. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมจเรทหารบก หรือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการ โดยมีคณะกรรมการ
เป็นผู้พิจารณาเห็นควรได้รับ
การประดั บ แหนบพระมหาวชิราวุธ ใช้ ป ระกอบกั บ เครื่อ งแบบทุ กชนิ ด (ยกเว้น เครื่องแบบฝึ กและ
เครื่องแบบสนาม) หรือชุดสุภาพ โดยประดับที่ปกเสื้อด้านซ้ายชิดขอบกระเป๋าด้านบนใกล้กับกระดุมกลางลำตัวเสื้ อ
ถ้าเป็นเครื่องแบบที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับแหนบนี้บริเวณอกเสื้อเบื้องซ้ายแนวเดียวกันกับกระเป๋าบน

๑๖

( สำเนา )

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
พ.ศ. ๒๕๔๒
-----------------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจสอบการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
ให้มีความทันสมัยเป็นสากล และสอดคล้องกับระบบการศึกษาในปัจจุบัน จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกองทั พบก ว่าด้วยการประเมิลผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก
พ.ศ. ๒๕๔๒ ”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจสอบการศึกษาในโรงเรียนทหารบก พ.ศ. ๒๔๙๙
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใด ที่ได้กำหนดไว้แล้วและทีม่ ีอยู่ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“โรงเรี ย นทหารบก” หมายถึ ง โรงเรี ย นประจำหน่ ว ย, เหล่ า และสายวิ ท ยาการรวมทั้ ง โรงเรี ย น
ซึ่งกองทัพบกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งโดยเฉพาะ ยกเว้นสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
“การวัดผล” หมายถึง การให้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ที่ได้จากการสอบภาควิชาการ หรือการสอบอื่นๆ หรือ
การฝึกที่กำหนดในหลักสูตร
“การประเมินผล” หมายถึง การนำข้อมูลที่ได้มาจากการวัดผลมาทำการพิจารณาตัดสินอย่างมีหลักเกณฑ์
แล้วสรุปผลว่าการศึกษาของนักเรียนอยู่ในระดับใด
“หน่วยกิต” หมายถึง จำนวนตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาของรายวิชาที่โรงเรียนทหารบกกำหนด
“คะแนนเฉลี่ยสะสม ” หมายถึงผลการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา โดยนำเอาระดับผลการศึกษา
ในทุกวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่สะสมได้ ทำการคำนวณอย่างมีหลักเกณฑ์ออกมาเป็นตัว เลข เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนั้น
หมวดที่ ๑
หลักการในการประเมินผลการศึกษาและการกำหนดหน่วยกิต
ข้อ ๖ การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามหลักการต่อไปนี้
๖.๑ โรงเรี ย นทหารบกมีห น้าที่ป ระเมิ นผลการศึกษา โดยความเห็ นชอบของกรมยุท ธศึก ษา
ทหารบกในเรื่องของเกณฑ์ และแนวดำเนินการเกีย่ วกับการประเมินผลการศึกษา
๖.๒ ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชาตามระบบหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา
ให้ถือตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

๑๗

๖.๓ ประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ข้อ ๗ หลักการกำหนดหน่วยกิตสำหรับแต่ละวิชา มีดังนี้
๗.๑ รายวิชาทีใ่ ช้เวลาบรรยาย ๑๕ - ๒๐ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๗.๒ รายวิชาที่ใช้เวลาปฏิบัติการ การทดลอง การฝึก การศึกษาเป็นคณะ และ/หรือการอภิปราย
๓๐ - ๖๐ ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
๗.๓ ในกรณีที่ไม่สามารถจะใช้หลักการกำหนดหน่วยกิตตามข้อ ๗.๑ และ ๗.๒ ให้ผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนทหารบกพิจารณาใช้หลักเกณฑ์อื่นในการกำหนดหน่วยกิตได้ตามความเหมาะสม
หมวดที่ ๒
วิธีการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๘ ให้ดำเนินการประเมินผลการศึกษาเป็นรายวิชา โดยใช้วิธีวัดผลวิธี ใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีผสมกัน
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๙ ให้ครู/อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา แจ้งให้นักเรียนได้ทราบถึง ความมุ่งหมาย วิธีการประเมิ นผล
และเกณฑ์ขั้นต่ำของการผ่าน ก่อนทำการสอนรายวิชานั้นๆ
ข้อ ๑๐ ให้ครู/อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ดำเนินการวัดผลระหว่างเรียน หรือมอบหมายงานพิเศษอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในวิชานั้นให้นักเรียนปฏิบัติอย่างน้อย ๑ ครั้ง
ข้อ ๑๑ โรงเรียนทหารบกดำเนินการวัดผลและประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน
รายวิชา โดยวัดผลให้ครอบคลุมความมุ่งหมายและเนื้อหาที่กำหนด
ข้อ ๑๒ ปั ญ หาที่ ใช้ในการวัด ผลตลอดจนเฉลยปั ญ หานั้ น ๆ ทุ ก ปั ญ หาจะต้ องผ่ านการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกแต่ละโรงเรียน
ข้อ ๑๓ ในการวัดผลแต่ละครั้ง นักเรียนจะต้องเข้าวัดผลตามกำหนดเวลา ถ้าไม่ได้เข้าวัดผลก็เป็นอันหมด
สิทธิ์ในการวัดผลครั้งนั้ น เว้นแต่ผู้เจ็บป่วยซึ่งมีนายแพทย์ทหารลงนามเห็นว่าไม่สามารถเข้าวัดผลในคราวนั้นได้
หรือนักเรียนที่ไม่ได้เข้าวัดผลในคราวนั้นมีความจำเป็นอย่างอื่น ซึ่งผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกนั้น เห็นชอบ
ด้วยแล้วก็อนุญาตให้ทำการวัดผลในภายหลังเวลาที่พิจารณาเห็นสมควร
ข้อ ๑๔ การตัดสินผลการศึกษารายวิชา ให้นำคะแนนในข้อ ๑๐ กับข้อ ๑๑ ตามอัตราส่วนที่ผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนทหารบกกำหนด แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นระดับผลการศึกษาตามหลักเกณฑ์ซึ่งแทนด้วย
ตัวอักษร
A
B+ , B
C+ , C
D+ , D
F
S
U
I

อักษรโรมันและตัวเลข ดังต่อไปนี้
ค่าระดับผลการศึกษา
๔.๐
๓.๕ , ๓.๐
๒.๕ , ๒.๐
๑.๕ , ๑.๐
๐.๐
-

ความหมาย
ดีมาก
ดี
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก ( ตก )
เป็นที่พอใจ ( ผ่าน )
ไม่เป็นที่น่าพอใจ ( ไม่ผ่าน )
ไม่สมบูรณ์

๑๘

ข้อ ๑๕ การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำเอาผลบวกของผลคูณระหว่างจำนวนหน่วยกิตของ
แต่ละรายวิชากับค่าระดั บผลการศึกษาหารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา คิดทศนิยมสาม
ตำแหน่งปัดเศษ
( ในกรณีที่มีการวัดผลแก้ตัวให้ใช้ค่าระดับผลการศึกษาจากการวัดผลแก้ตัวครั้งหลังสุดของวิชานั้น ๆ )
ข้อ ๑๖ การจัดลำดับที่ในการสำเร็จการศึกษา ให้ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากที่ สุดในระยะเวลาศึกษา
ตามหลักสูตร เป็นลำดับที่ ๑ และลดหลั่นกัน ลงไปตามลำดับ หากมีคะแนนรวมเท่ากันก็ให้อยู่ในลำดับเดียวกัน
แล้วเรียงลำดับต่อไปจนครบเท่าจำนวนที่เข้ารับการศึกษา
หมวดที่ ๓
คะแนนความประพฤติ
ข้อ ๑๗ ให้โรงเรียนทหารบก กำหนดคะแนนความประพฤติประจำตัวนักเรียน ตามระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการกำหนดคะแนนความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ หากนักเรียนผู้ใดมีความบกพร่องใน
ความประพฤติ ให้ตัดคะแนนนี้ลงตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ คะแนนที่เหลือเป็นคะแนนแสดงความประพฤติของ
ผู้นั้น หรือเพื่อถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนแล้วแต่กรณี คะแนนความประพฤติประจำตัวนี้ไม่ต้องนำเข้าไป
รวมกับคะแนนแสดงผลการศึกษา
ข้อ ๑๘ นักเรียนผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติ เหลือต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็มในหลักสูตรใด
หรือปีใดนับว่าหมดสิทธิเข้าสอบหรือเลื่อนชั้นการศึกษาในหลักสูตรนั้นหรือปีนั้น และต้องถูกถอนทะเบียนออก
จากความเป็นนักเรียนทันที
หมวดที่ ๔
การตัดสินผลการศึกษา
ข้อ ๑๙ การตัดสินผลการศึกษาให้ถือปฏิบัติดังนี้.๑๙.๑ พิจารณาตัดสินผลการศึกษาเป็นรายวิชา หากรายวิชาใดนักเรียนมีระดับผลการศึกษา
ต่ำกว่า ๒.๐๐ ต้องทำการวัดผลแก้ตัว
๑๙.๒ รายวิชาที่มีระดับผลการศึกษาตั้งแต่ ๑ ขึ้นไป ให้นับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็น
จำนวนหน่วยกิตสะสมได้
๑๙.๓ การให้ F สำหรับรายวิชาใด จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๙.๓.๑ นักเรียนเข้าวัดผล และได้ผลการศึกษาอยู่ในระดับอ่อนมาก
๑๙.๓.๒ นักเรียนขาดการวัดผลในรายวิชานั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
โรงเรียนทหารบก
๑๙.๓.๓ นักเรียนผู้ซึ่งมีเวลาเรียนของรายวิชานั้นไม่ถึงร้อยละ ๘๕ และมีเวลาวัดผลไม่
ถึงร้อยละ ๘๕
๑๙.๓.๔ นักเรียนผู้นั้นได้ทำการผิดระเบียบปฏิบัติในการสอบ
๑๙.๔ การให้ S หรือ U จะกระทำได้เฉพาะรายวิชาที่ไม่มีหน่วยกิตเท่านั้น
๑๙.๕ การให้ I ในรายวิชาใด จะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๙.๕.๑ ครู/อาจารย์ผู้สอนเห็ นสมควรให้รอผลการศึกษาไว้ก่อน เนื่องจากนักเรียน
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์
๑๙.๕.๒ นั ก เรี ย นไม่ ไ ด้ วั ด ผลเนื่ อ งจากสาเหตุ สุ ด วิ สั ย ทั้ ง นี้ ให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบก ตามข้อ ๑๓

๑๙

ข้อ ๒๐ การเปลี่ยนระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ถือปฏิบัติดังนี้
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 ในกรณีที่นักเรียนได้ผลการเรียน “ I ” โดยผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบก
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย เมื่อนักเรียนได้เข้าวัดผลหรือส่งผลงานที่ติดค้างอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ได้
ระดับผลการเรียน ไม่เกิน ๒.๐๐
ข้อ ๒๑ การตัดสินว่าได้สำเร็จการศึกษา ให้ถือตามเกณฑ์ ต่อไปนี้.๒๑.๑ ศึกษาได้ครบตามจำนวนหน่วยกิตสะสมที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร
๒๑.๒ เวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒๑.๓ เวลาในการวัดผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาในการวัดผลตลอดหลักสูตร
๒๑.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และไม่มีรายวิชาใดที่มี I และ U
เหลืออยู่
๒๑.๕ มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
๒๑.๖ นักเรียนผู้ใดมีเวลาในการศึกษาหรือเวลาในการวัดผลต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดถึงแม้ว่า
จะได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมตลอดหลั ก สู ต รและคะแนนความประพฤติ ผ่ านตามเกณฑ์ ที่ ก ำหนด ให้ ถือ ว่ าผ่ า น
การศึกษาเฉพาะหลักสูตรนั้นเท่านั้น และถือว่าไม่สำเร็จการศึกษา
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
ต่ำกว่า ๒.๐๐
ไม่พอใช้
ข้อ ๒๓ ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกแต่ละโรงเรียน อาจรายงานขอยกเลิกสภาพความเป็ นนักเรียน
ของนักเรียนผู้ใดก็ได้ เมื่อพิจารณาว่านักเรียนผู้นั้นไม่สามารถดำเนินการศึกษาต่อไปได้
หมวดที่ ๕
หน้าที่ของโรงเรียนทหารบก
ข้อ ๒๔ โรงเรียนทหารบกต้องจัดให้มีเอกสารการศึกษา ดังต่อไปนี้.๒๔.๑ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาประจำตัวนักเรียน ตามผนวก ก
๒๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา ตามผนวก ข
ข้อ ๒๕ เมื่อได้ทำการปิ ดหลั กสู ตรใดหลั กสู ตรหนึ่งแล้ว ให้ โรงเรียนทหารบกรายงานผลการศึกษา
โดยแนบใบรายงานผลการศึกษาตาม ข้อ ๒๔.๒ ขึ้นไป ตามลำดับจนถึงผู้บัญชาการทหารบก
ข้อ ๒๖ ระเบียบละเอียดปลีกย่อยนอกจากนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนทหารบกแต่ละโรงเรียนกำหนด
ขึ้นได้ตามความเหมาะสม

๒๐

หมวดที่ ๖
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ ให้ใช้ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจสอบการศึกษาในโรงเรียนทหารบก พ.ศ. ๒๔๙๙
กับหลักสูตรการศึกษาที่ ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นระบบหน่วยกิต ไปจนกว่าหลักสูตรนั้นจะได้รับการแก้ไขให้แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
( ลงชื่อ ) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
( สุรยุทธ์ จุลานนท์ )
ผู้บัญชาการทหารบก
สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ท.ทวีศักดิ์ บุญรักษา
( ทวีศักดิ์ บุญรักษา )
ประจำแผนก กศ.ยศ.ทบ.
๗ พ.ค. ๔๒

๒๑

( สำเนา )

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการกำหนดคะแนนความประพฤติและการตัดคะแนนความประพฤติ
นายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียน
พ.ศ.๒๕๑๘
--------------------------------------เพื่อให้การปกครองบังคับบัญชานายทหารนักเรียนและนายสิบนักเรียนที่ เข้ารับการศึกษา
ในหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนในกองทัพบก ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และให้ผู้เข้าการศึกษาประพฤติอยู่
ในระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมของทหาร ตลอดจนข้อบังคับและคำชี้แจงของกองทัพบก และของโรงเรียน
ทหารบก จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพว่าด้วยการกำหนดคะแนน ความประพฤติ และ
การตัดคะแนนความประพฤตินายทหาร และนายสิบนักเรียน พ.ศ.๒๕๑๘ ”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำชี้แจง ซึ่งมีข้อความขัดกับระเบียบนี้ และให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ นิยามศัพท์
๔.๑ โรงเรียนทหารตามระเบียบนี้ ได้แก่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนประจำ
เหล่ า และสายวิ ท ยาการ และโรงเรี ย นซึ่ ง กองทั พ บกจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง
โดยเฉพาะยกเว้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์
และอนามัย
๔.๒ “ผู้เข้ารับการศึกษา” หมายถึง นายทหารนักเรียน และนายสิบนักเรี ยนที่เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของโรงเรียนตามข้อ ๔.๑
๔.๓ “คะแนนความประพฤติ” หมายถึง คะแนนที่ได้กำหนดไว้ให้ประจำตัวแก่ผู้เข้ารับ
การศึกษา และเป็นเครื่องชี้บอกถึงความประพฤติของผู้ เข้ารับการศึกษาว่าได้ประพฤติตนเหมาะสมเพียงใดใน
ระหว่างการศึกษา
๔.๔ “ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาโรงเรี ย น” หมายถึ ง ผู้ บั ญ ชาการโรงเรี ย นหรื อ ผู้ อ ำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้บังคับการโรงเรียน
๔.๕ “นายทหารปกครอง” ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโรงเรียนให้ทำหน้าที่
ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษาในระหว่างมาเข้ารับการศึกษา
๔.๖ “อาจารย์ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโรงเรียนให้
ทำหน้าที่อำนวยการศึกษา หรือมีตำแหน่งเทียบเท่า หัวหน้ากองการศึกษา
๔.๗ “หัวหน้านักเรียน” หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้
เป็นหัวหน้ารุ่น หรือหัวหน้าชุดของแต่ละหลักสูตรการศึกษา

๒๒

ข้ อ ๕ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษา มี ค ะแนนความประพฤติ ป ระจำตั ว ๒๐๐ คะแนน ตลอด
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๖ ผู้เข้ ารับการศึกษาบางคนประพฤติตนไม่ เหมาะสม ถูกตัดคะแนนความประพฤติ เกิน
๑๐๐ คะแนน ถือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตนไม่สมควรที่จะให้รับการศึก ษาต่อไป ให้ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนส่งตัว
ผู้นั้นกลับต้นสังกัด และดำเนินการให้พ้นจากสภาพของผู้เข้ารับการศึกษา
ข้อ ๗ ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดงดบำเหน็จประจำปีแก่ผู้ที่ถูกส่งตัวคืน
ข้อ ๘ การตัดคะแนนความประพฤติให้ดำเนินการดังนี้
๘.๑ ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก. ท้ายระเบียบนี้
๘.๒ ให้ถือว่าไม่เป็นการลบล้างอำนาจของผู้บังคับบัญชา ที่จะพิจารณาสั่งดำเนินการ
ตามกฎหมายอื่นที่มีอยู่ในเมื่อการฝ่าฝืนที่กำหนดไว้ใน ผนวก ก. นั้นผิดกฎหมาย
๘.๓ ผู้ที่กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันซ้ำจากที่ได้ถูกตัดคะแนนไปครั้งหนึ่งแล้วให้
เพิ่มการตัดคะแนนเป็นทวีคูณ
ข้อ ๙ ผู้มีอำนาจสั่งตัดคะแนนความประพฤติ
๙.๑ ผู้บังคับบัญชาโรงเรียน สั่งตัดคะแนนได้คราวละ ไม่เกิน ๑๐๐ คะแนน
๙.๒ รองผู้บังคับบัญชาโรงเรียนสั่งตัดคะแนนได้คราวละ ไม่เกิน ๕๐ คะแนน
๙.๓ นายทหารปกครองหรืออาจารย์ผู้ปกครอง สั่งตัดคะแนนได้คราวละ ไม่เกิน ๒๕ คะแนน
๙.๔ ผู้ทำหน้าที่ให้การฝึกหรือศึกษาหรือหัวหน้านักเรียนหากเห็นว่าผู้เข้ารับการศึกษา
ผู้ใดบกพร่องในทางความประพฤติ สมควรตัดคะแนนความประพฤติ ให้ รายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่ปกครอง
บังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา เพื่อขอให้ตัดคะแนนความประพฤติได้ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้บังคับบัญชา ได้สั่งตัดคะแนนความประพฤติผู้เข้ารับการศึกษาผู้ใดแล้ว ต้องแจ้ง
ให้ ผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤตินั้ น ทราบ พร้อมทั้งเหตุผ ล และแจ้ งให้ ผู้ ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ต น
ตามข้อ ๙ ทราบด้วย
ข้อ ๑๑ ให้ ผู้ ที่ทำหน้ าที่เป็ นนายทหารปกครองหรืออาจารย์ปกครอง จัดทำบัญ ชีคะแนน
ความประพฤติประจำตัวผู้เข้ารับการศึกษา
ข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาโรงเรียน แจ้งผลการตัดคะแนนความประพฤติของผู้เข้ารับการศึกษา
ให้หน่วยต้นสังกัดทราบ พร้อมกับการรายงานผลการศึกษา
ข้อ ๑๓ ให้ผู้บังคับบัญชาโรงเรียน มีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติปลีกย่อยโดยไม่ขัดกับระเบียบ
ได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ให้ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นผู้รักษาระเบียบนี้ กับมีอำนาจกำหนดระเบียบ
ปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๘
(ลงชื่อ) พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์
( บุญชัย บำรุงพงศ์ )
ผู้บัญชาการทหารบก
กรมยุทธศึกษาทหารบก

๒๓

ผนวก ก.
เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติ
๑. ผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษากระทำความผิ ด ดั ง กล่ า วต่ อ ไปนี้ ให้ ตั ด คะแนนความประพฤติ ตั้ ง แต่
๕๑ คะแนน ถึง ๑๐๐ คะแนน
๑.๑ เจตนาขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ ผู้มีหน้าที่ ในการปกครองบังคับบัญชาใน
ระหว่างรับการฝึกและศึกษา
๑.๒ ไม่ปฏิบัตติ ามระเบียบข้อบังคับ โดยเจตนา
๑.๓ ขาดการศึกษาหรือขาดการอบรมติดต่อกันเกินกว่า ๓ วัน
๑.๔ ยุยงส่งให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๑.๕ ประพฤติเสื่อมเสียแก่ตนเอง และ/หรือทางราชการอย่างแรง
๑.๖ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเกี่ยวกับวินัยในการเก็บรักษาอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
หรือ เป็นสาเหตุให้สิ่งของของทางราชการขำรุดสูญหาย
๑.๗ ไม่รักษาความลับของทางราชการ
๑.๘ ทุจริตในการสอบ
๑.๙ เล่นการพนัน
๒. ผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษากระทำความผิ ด ดั ง กล่ า วต่ อ ไปนี้ ใ ห้ ตั ด คะแนนความประพฤติ ตั้ ง แต่
๒๖ คะแนน ถึง ๕๐ คะแนน
๒.๑ เสพเครื่องดองของเมาจนเสียมารยาทในสังคม
๒.๒ ทำให้เสียเกียรติต่อหมู่คณะ
๒.๓ แสดงกริยาวาจา โอหังต่อผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ หรือผู้ใหญ่
๒.๔ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยเคร่งครัด
๒.๕ แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือ ไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการศึกษา
๒.๖ รายงานเท็จหรือกล่าวคำเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ครูอาจารย์ในระหว่างการฝึกและศึกษา
๒.๗ ไม่แสดงการเคารพตามข้อบังคับ
๒.๘ ขาดหรือหลีกเลี่ยงการเรียนการฝึกการทำงานหรือการประชุม
๒.๙ ไม่ตงั้ ใจศึกษาเล่าเรียน ฝึก หรือทำงานตามที่ได้มอบหมาย
๒.๑๐ ไม่แสดงการคารวะต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ครูอาจารย์ด้วยวาจากริยาท่าทาง หรือการขีดเขียน
๒.๑๑ ไม่ระมัดระวังในเรื่องการรักษาความลับของทางราชการ
๓. ผู้ เข้ า รั บ การศึ ก ษากระทำความผิ ด ดั ง กล่ า วต่ อ ไปนี้ ให้ ตั ด คะแนนความประพฤติ ตั้ ง แต่
๑ คะแนน ถึง ๒๕ คะแนน
๓.๑ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของทหารโดยไม่เจตนา
๓.๒ ล้อเลียนผู้ปฏิบัติตามหน้าที่
๓.๓ กล่าววาจาหยาบคาย
๓.๔ ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
๓.๕ ไม่ตรงต่อเวลา
๔. ผู้ เข้ ารั บ การศึ ก ษาประพฤติ ไม่ ส มควรนอกจากที่ ก ล่ า วมานี้ ใ ห้ พิ จ ารณาตั ด คะแนนความ
ประพฤติได้ตามสมควรแก่กรณี โดยเปรียบเทียบลักษณะการฝ่าฝืนให้ใกล้เคียงกับ ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๓ ของผนวกนี้

๒๔

คำแนะนำด้านการศึกษา (ระบบ Zoom)
๑. เวลาในการศึกษา กรมจเรทหารบก ได้กำหนดในสั ปดาห์ ห นึ่งเรียน ๕ วัน หยุ ดวันเสาร์ –
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในแต่ละวันได้แบ่งเวลาเรียน ดังนี้.- เวลา ๐๗๔๕ - ๐๘๐๐
รายงานตัวผ่านระบบ Zoom / ภาคเช้า
- เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐
การศึกษาภาคเช้า ๔ ชั่วโมง
- เวลา ๑๒๐๐ - ๑๓๐๐
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๒๔๕ - ๑๓๐๐
รายงานตัวผ่านระบบ Zoom / ภาคบ่าย
- เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
การศึกษาภาคบ่าย ๓ ชั่วโมง
๒. การหยุดพักประจำชั่วโมง ให้มีการหยุ ดพักประจำชั่วโมง ได้ชั่วโมงละ ๑๐ นาที โดยใช้เวลา
ก่อนครบชั่วโมง (เรียน ๕๐ นาที พัก ๑๐ นาที) เว้นเวลา ๑๒๐๐ และ ๑๖๐๐ ไม่ต้องมีการหยุดพัก เพราะ
หลังจากนั้นจะเป็นเวลาเลิกเรียนอยู่แล้วให้ นทน.ควบคุมเวลาเรียน เข้าเรียนตามตารางสอน
๓. การแจกจ่ายตำราและเอกสาร
- ทาง ผวช.กผน.จบ. จะส่งเอกสารให้ทาง ไลน์กลุ่ม ก่อนชั่วโมงเรียน อย่างน้อย 3 วันทำการ
เพื่อให้ นทน.ดาวน์โหลด และศึกษาด้วยตนเอง
- กรณ๊ที่มีบ่งการ หรือ งานเพิ่ มเติมอื่น จาก อาจารย์ผู้สอน ทาง ผวช.กผน.จบ. จะส่งเอกสารให้
ทาง ไลน์กลุ่ม เช่นกัน ส่วนการส่งงาน แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
๔. การนั่งฟังบรรยาย เนื่องจาก จบ. ได้เชิญผู้บรรยายผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การแต่งกาย และ
การนั่งฟังบรรยายของ นทน. จึงควรจะต้องอยู่ในลักษณะสำรวม แสดงถึงการให้เกียรติและเคารพผู้ บรรยาย
และไม่ลุกเดินจากทีน่ ั่งและไม่ออกนอกห้องเรียนโดยไม่จำเป็น
๕. การซักถาม โดยปกติผู้ บรรยายจะกำหนดเวลาการซักถามไว้ในช่วงท้ายของการบรรยาย ๕ - ๑๐
นาที นอกจากผู้บรรยายบางคนจะกำหนดให้ซักถามได้ในเวลาอื่น ก็ย่อมกระทำได้ ข้อสังเขปในกรณีซักถาม คือ
- ให้ นทน./นสน. ยกมือขออนุญาตเป็นผู้ซักถามเสียก่อน
- เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นรายงาน ยศ - นาม ของตนเองก่อนซักถาม
- ปัญหาที่ถามควรเป็นเรื่องเดียวกัน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังบรรยายอยู่
- ควรเป็นคำถามที่มีคุณค่าและมีความลึกซึ้งเหมาะสมกับลักษณะของผู้ถามและผู้บรรยาย
- ไม่ควรเป็นปัญหาที่ต้องการถามเพื่อไล่ภูมิผู้บรรยาย
หากต้องการซักถาม ให้ส่งสัญญานผ่านระบบ Zoom เพื่อแจ้งผู้บรรยาย เพื่อขออนุญาตเปิดไมค์ในระบบ Zoom
๖. การรักษาความปลอดภัยของเอกสาร คำบรรยายของ จบ. และเอกสารบรรยายจาก อจ. ภายนอก
บางเรื่องเป็นเอกสารที่มีกำหนดชั้นความลับ หรือเป็นเอกสารที่ไม่ควรเปิดเผย นทน./นสน. จึงควรเก็บรักษาเอกสาร
ที่ได้รับแจกไว้ให้ ดี โดยปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งนอกจากจะ
ไม่ให้เอกสารดังกล่าวได้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่ควรทราบแล้ว ยั งจะเป็นประโยชน์ที่ นทน./นสน. จะได้เก็บรักษา
เอกสารดังกล่าว ไว้เป็นคู่มือค้นคว้าเมื่อกลับไปปฏิบัติราชการยังหน่วยเดิมอีกด้วย
๗. การลาในหลักสูตร อนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๑๕ % ( ๗ ชม. = ๑ วัน ) นทน. จะต้องมีเวลาเข้า
เรียนไม่น้อยกว่า ๘๕ % ของเวลาทั้งหมด

๒๕

คำแนะนำการสอบ (ผ่านระบบ ออนไลน์)
๑. สอบตามเวลาที่กำหนดในตารางสอน โดยการรายงานตัวผ่านระบบ Zoom ก่อนการเข้าห้องสอบ
๑๐ นาที
๒. เมื่อได้รับสัญญานให้ทำข้อสอบ ให้เริ่มต้นทำข้อสอบผ่าน google form ตาม link ที่ส่งให้ ในไลน์
กลุ่ม อย่าลืม กรอก ชื่อ สกุล และหมายเลข ให้ถูกต้อง โดยก่อนหมดเวลา ๑๕ นาที จะมีการแจ้งเตือนผ่าน
ระบบ Zoom และไลน์กลุ่ม เมื่อหมดเวลาทำข้อสอบแล้ว ระบบจะปิดไม่สามารถส่งคำตอบได้
๓. ถ้ามีปั ญหาข้อสงสัย ให้ ทำแบบทดสอบไปก่อน แล้วค่อยซักถามในภายหลั ง หากพบปัญหาจาก
ระบบหรือ ข้อสอบจริงจะยกประโยชน์ให้
๔. กรณีขาดสอบ ให้กรอกแบบฟอร์มใบขออนุญาตทำการสอบ (ตามแบบที่ให้) พร้อมแนบหลักฐาน
เช่น ใบลา / ใบรับรองแพทย์ (กรณีเจ็บป่วย) ผ่านไลน์กลุ่ม เพื่อนัด วัน-เวลา และทำการสอบในภายหลัง แต่
ระดับผลการศึกษาจะได้ไม่เกิน ๕๐% ในรายวิชานั้น / กรณีขาดสอบโดยไม่มีเหตุล ถือว่าขาดสอบ และหาก
ขาดสอบเกินร้อยละ ๘๕ จะถือว่าไม่สำเร็จการอบรม/ศึกษา

คำแนะนำด้านบริการ
๑. การบริการที่พกั จบ. ไม่มีที่พักสนับสนุนให้ นทน./นสน.
๒. การบริการทางการเงิน นทน./นสน. สังกัด ทบ. ที่อยู่ต่างจังหวัด ทาง จบ. จะดำเนินการ เบิก – จ่าย ให้
นทน./นสน. เป็นส่วนรวม และ ฝงป. จะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับการเดินทางไปฝึกปฏิบัติการตรวจราชการ จบ.
จะดำเนินการให้เช่นเดียวกัน
๓. การบริการที่จอดรถ เนื่องจากบริเวณ บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์) ห้ามบุคคลภายนอกมาจอดรถ
๔. การบริการอาหาร
๔.๑ อาหารเช้า มีร้านค้าให้บริการกับ นทน./นสน. และบุคคลทั่วไป บริเวณห้องอาหารชั้น ๑, ห้องโถงชั้น
๕ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ด้านข้างอาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
๔.๒ จบ. ได้จัดอาหารกลางวันไว้ให้ ณ ห้องรับประทานอาหารชั้น ๑ อาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
๔.๓ ห้าม นทน./นสน. นำสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มมึนเมาอื่นใดเข้ามาดื่มโดยเด็ดขาด
๕. การบริการเครื่องดื่ม ทาง จบ. จะได้จัดให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มบางชนิดตามความต้องการของ นทน./
นสน. (เว้นสุราและเบียร์) ณ บริเวณชั้น ๕
๖. การบริการยานพาหนะ ทาง จบ. ไม่มีที่จอดรถบริการ นทน./นสน.สามารถจอดบริเวณพื้นทีข่ ้างเคียง
อาคารได้ โดยบางพื้นที่มีค่าใช้จ่ายในการจอด
๗. การบริหารงานของรุ่น จบ. จะพยายามไม่เข้าไปเกี่ยวข้องการบริหารงานในส่วนรวมของ นทน./
นสน. ที่เป็ นกิจกรรมของรุ่น โดย นทน./นสน. จะต้องจัดตั้งกรรมการบริ ห ารงานของรุ่นขึ้นมาเอง ซึ่งควร
ประกอบด้วย หน.นทน./หน.นสน. (ประธานรุ่น) รอง หน.นทน./รอง หน.นสน. (รองประธาน) เลขานุการ
เหรัญญิก ปฏิคม กีฬา บันเทิง และกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร

๒๖

คำแนะนำ

ตัวอย่างคำกล่าวในโอกาสต่างๆสำหรับ นทน./นสน.
ตัวอย่างการแนะนำวิทยากร
เรียน ตำแหน่ง / อาจารย์ และสวัสดีเพื่อนนายทหารนักเรียน
กระผม / ดิฉัน................................................... ตำแหน่ง...........................................................
ทักทายทั่วไป เกริ่นนำ ( ความสำคัญของเรื่องที่จะบรรยาย พอสังเขป )......................................
วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พวกเรา นทน./นสน. หลักสูตร.................................. รุ่นที่ ......................
ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่าน ( ตำแหน่ง ) / ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ในการมาบรรยายเกี่ยวกับ ( วิชา / หัวข้อ
ที่จะสอน / บรรยาย )
ท่านจบการศึกษา
๑. การศึกษาในประเทศ ดังนี้
ปริญญาตรี.........................สาขา......................จาก (ชื่อสถาบัน )...................................
และ ปริญญาโท.........................สาขา......................จาก (ชื่อสถาบัน )...................................
..................................................................................................................................
๒. การศึกษาในต่างประเทศ ( ให้ระบุประเทศด้วย )
..................................................................................................................................
๓. การดูงานในต่างประเทศ
..................................................................................................................................
๔. การศึกษาทางทหาร……………………………รุ่นที่ / ชุดที่ .....................................
..................................................................................................................................
๕. ประสบการณ์การทำงานของท่าน
ท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ( ถ้าให้เลือกใช้คำว่า อาทิ เช่น )
..................................................................................................................................
๖. นอกจากนี้ท่านยังปฏิบัติหน้าที่ ราชการพิเศษ คือ ( ถ้าให้เลือกใช้คำว่า อาทิ เช่น )
..................................................................................................................................
๗. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ............................................................................................
..................................................................................................................................
กระผม / ดิฉัน มีความยินดีแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ....... ยศ – ชื่อ – สกุลตำแหน่ง
ขอเรียนเชิญอาจารย์ครับ / ค่ะ
(นทน./นสน. ปรบมือ )

๒๗

ตัวอย่างการกล่าวขอบคุณผู้บรรยาย
จากการที่ทา่ นได้รับฟังการบรรยาย ( ชื่อวิชา ) ทำให้ทราบเกี่ยวกับ ( เก็บประเด็นหรือทิ้งท้ายให้ประทับใจ /พอสังเขป )
ในโอกาสนี้ กระผม / ดิฉัน.........................ในนามของนทน./นสน. หลักสูตร.................................. รุ่นที่ ......................
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา และการ
ปฏิบัติงานในอนาคต

( หัวหน้านายทหารนักเรียนบอกทำความเคารพ )

ตัวอย่างการกล่าวขอบคุณหน่วยงานที่ให้ดูงาน
เรียน..............(ยศ–ชื่อ-สกุล แล ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ให้ดูงาน ) ที่เคารพ
กระผม/ดิฉัน (ยศ–ชื่อ-สกุล) ................................. ในนามของคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนทน./นสน. หลักสูตร
.................................. รุ่นที่ ...................... ได้มาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานของท่านในวันนี้ (ความประทับใจที่ได้รับและ
สรุปเนื้อหาความรู้ทไี่ ด้รับ.............................. )
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาของ ( บอกชื่อหน่วยงาน.........) ที่ให้การต้อนรับอย่างดี ความรู้และประสบการณ์
ต่างๆที่ได้รับ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานในอนาคต

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

กรณีที่ผมู้ อบอาวุโสสูงกว่า
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ กระผม / ดิฉัน ขอเรียนเชิญ ............ (ยศ –ชื่อ–สกุล- ตำแหน่งของอาจารย์ หรือผู้แทน
หน่วย) กรุณารับมอบของที่ระลึกจาก .................................( ยศ–ชือ่ –สกุล- ตำแหน่ง ผู้มอบ)
ขอเรียนเชิญ ครับ / ค่ะ

๒๘

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

ขออนุญาตลากิจ/ลาป่วย

เรียน

น.กำกับหลักสูตรฯ/น.ปกครอง

กระผม/ดิฉัน.......................................................................................................................................
ขออนุญาตลากิจ/ลาป่วย เพื่อ...............................................................................................................................
ตั้งแต่วัน ที่ ..........เดือน ..................พ.ศ. ............เวลา................ถึงเวลา.................รวม.................ชั่วโมง
หรือวันที.่ ..........เดือน...................พ.ศ. .............. ถึงวันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ..............รวม............วัน
ในระหว่างวิชา .....................................................................................................................................................
โดยมี....................................................................................................................เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กระผม/ดิฉัน ได้ลามาแล้ว ............... ชั่วโมง/วัน รวมครั้งนี้ด้วยเป็น.........................ชั่วโมง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ).....................................................
นทน./นสน. หลักสูตร........ รุ่นที่ …….….

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

๒๙

บทสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียม
บทกราบพระ
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา/ พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ / (กราบ)
สะ(ห)วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม/ ธัมมัง นะมัสสามิ / (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ/ สังฆัง นะมามิ / (กราบ)
บทนะโม
(หัวหน้านำสวดนำ) 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 )
(หัวหน้านำว่า อิติปิ โส)
อิติปิโส/ ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุท/โธ วิช/ชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุต/ตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัต/ถา เทวะมะนุส/สานัง พุท/โธ ภะคะวาติ ฯ
บทระลึกถึงพระพุทธคุณ
(หัวหน้านำกล่าวนำเป็นวรรค ๆ )
พระพุทธเจ้า/ ทรงรู้ดีรู้ชอบได้เอง/ ทรงบริสุทธิ์สิ้นเชิง/ ทรงสงสารสั่งสอนผู้อื่น/ ให้รู้ดีรู้ชอบด้วย/
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า/ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต/ ไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งกว่า/
บทเจริญพระธรรมคุณ
(หัวหน้านำว่า สวากขาโต)
สะ(ห)วากขาโต/ ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏ/ฐิโก อะกาลิโก เอหิปัส/สิโก โอปะนะยิโก
ปัจ/จัต/ตัง เวทิตัพ/โพ วิญญูหีติ ฯ
บทระลึกถึงพระธรรมคุณ
(หัวหน้านำกล่าวนำเป็นวรรคๆ)
พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า/ ย่อมคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติตาม/ ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว/
ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเจ้า/ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต/ ไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งกว่า/

๓๐

บทเจริญพระสังฆคุณ
(หัวหน้านำว่า สุปะฏิปันโน)
สุปะฏิปันโน/ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนั โน 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
(หัวหน้านำกล่าวนำเป็นวรรค ๆ )
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า/ เป็นผู้ปฏิบัติดี/ ปฏิบัติตรง/ ปฏิบัติควร/ ปฏิบัติชอบ/
เป็นพยานในพระธรรม/ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า/ ว่าปฏิบัติตามได้จริง/ และมีผลประเสริฐจริง/
ข้าพเจ้าถึงพระสงฆเจ้า/ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต/ ไม่มีที่พึ่งอื่นจะยิ่งกว่า/

บทแผ่เมตตา
(หัวหน้ากล่าวนำว่า “ลดมือลงประสานกันข้างหน้า ว่าตามข้าพเจ้า ”
สัตว์ทั้งหลาย/ ที่เป็นเพื่อนทุกข์/ เกิดแก่เจ็บตาย/ ด้วยกันหมดทั้งสิ้น/ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด/
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย/ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด/ อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย/ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด/
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย/ จงมีความสุขกายสุขใจ/ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
(กราบ ๓ ครัง้ )
บทปลงใจ
(ทั้งหมดยืนตรง หัวหน้านำกล่าวเป็นวรรค ๆ เมื่อจำได้แล้ว หัวหน้านำก่อนเพียงวรรคต้น)
ชาติของเรา, เป็นไทยอยู่ได้, จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้, เพราะบรรพบุรุษของเรา, เอาเลือด, เอาเนื้อ,
เอาชีวิต, และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้ เราต้องรักษาชาติ เราต้องบำรุงชาติ เราต้องสละชีพเพื่อชาติ
(จากนั้นร้อง เพลงชาติ และ เพลงสรรเสริญพระบารมี โดย หัวหน้าร้องนำเพียงวรรคต้น)

๓๑

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

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

(ซ้ ำ)

การประสานงาน
ลำดับ
๑

๒

ชื่อ

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบการศึกษา
พ.อ. สุยุทธ์ วัฒนลิขิต

ผอ.กผน.จบ.
นายทหารกำกับหลักสูตร

๙๘๘๔๑, ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๔๑
๐๘ ๑๑๔๗ ๕๕๕

ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบการศึกษา
๒.๑ พ.อ. ณรงฤทธิ์ สายใยทอง

หน.ผผน.กผน.จบ.
ผู้ช่วยนายทหารกำกับ
หลักสูตร /น.ปกครอง
หน.ผวช.กผน.จบ.
นายทหารประเมินผลการศึกษา

๙๘๘๔๓, ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๔๓
๐๘ ๙๕๐๐ ๑๒๒๗
๙๘๘๔๕, ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๔๕
๐๘ ๑๕๕๒ ๘๘๗๘

๒.๓ ร.ต. สิทธิศักดิ์ ขันธวิชัย

ประจำกอง กผน.จบ.
นายทหารธุรการ

๙๘๘๔๐, ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๔๐
๐๙ ๕๘๕๒ ๐๘๓๔

๒.๔ ส.ต.หญิง กุลิสรา ศุภภัทรานาม

เสมียน จบ.

๙๘๘๔๕, ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๔๕
๐๙ ๑๗๐๒ ๘๗๘๕

๒.๒ พ.ท.หญิง พิชญนันท์ ทัพเป็นไทย

๓๒

โปร่งใส สุจรติ ยุติธรรม

เป็นทีย
่ อมรับของผู้บง
ั คับบัญชำ หน่วยทหำร
กำลังพลของกองทัพบก และประชำชน

