๑

ระเบียบสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน
พ.ศ. ๒๕๕๑
----------------------------เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
มีความสอดคลองกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๘
จึงไดกําหนดระเบียบปฏิบัติประจํา เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของหนวยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ดัง นี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ระเบียบ ขอบั งคับ และคําสั่งอื่นใดที่ ไดกําหนดไวแ ลว แตมีความขัดแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กรรมการตรวจระเบีย บกํากับดูแลอาจารยและนักเรียนนายรอยประจําวัน ”
หมายถึง นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหเปนกรรมการตรวจ
ระเบียบและการปฏิบัติของนักเรียนนายรอย ในวัน เวลา ที่กําหนด
“อาจารยหัวหนาวิชา” หมายถึง อาจารยที่รับผิดชอบในการจัดทํากําหนดการสอน
และทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปตามแผนกําหนดการสอนและ
การจัดการศึกษาตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการศึกษาและการใหรางวัล
การศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๘ ทั้งนี้ อาจเปนผูรับผิดชอบในการสอนเองทั้งหมดหรือมี
อาจารยผูอื่นรวมสอนดวย

๒
“อาจารยผูสอน” หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายใหทําการ
สอนนักเรียนนายรอยในแตละวิชา
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายในการ
ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักเรียนนายรอยที่อยูในความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน และ
เรื่องตางๆ ที่นักเรียนนายรอยตองการขอคําแนะนําปรึกษา
“น.ศูนยประสานงาน สกศ.รร.จปร.” หมายถึง นายทหารสวนการศึกษา โรงเรียน
นายร อยพระจุ ล จอมเกล า ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จากผู อํ า นวยการส ว นการศึ ก ษา ให เ ป น นายทหาร
ศูนยประสานงาน สวนการศึกษา โรงเรียนนายนรอยพระจุลจอมเกลา
“เจาหนาที่ ” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่ไมใชอาจารยผูสอน นายทหาร
ชั้นประทวน พนักงานราชการ ลูกจาง ที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
“ใบยอด” หมายถึง บัตรแบบหมายเลข ๑ (ทบ.๓๔๘-๐๐๔)
“สมุดบันทึกความคิดเห็นของอาจารย ” หมายถึง สมุดบันทึกที่ กรมนักเรียนนายรอย
รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จัดทําขึ้น เพื่อใหหัวหนาตอนนักเรียนนายรอยนําไป
ใหอาจารยผูสอนบันทึกความคิดเห็นในการสอนแตละครั้ง
“ปายหนาหองเรียน” หมายถึง ปายแสดงรหัสวิชา ชื่ออาจารยผูสอน ชั้นตอน
ของนักเรียนนายรอย และวัน เวลา ที่ทําการสอน
“กรรมการประจําชั้น ” หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งจากสวนการศึกษา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหเปนกรรมการประจําชั้น
คํ าย อหรื อ คํ า จํา กั ด ความใดที่ ไ ม ไ ด กํา หนดไวใ นระเบี ย บนี้ ให ยึด ถื อ ตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หรือแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติราชการ
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษาสวนการศึกษา โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การเตรียมการกอนเปดภาคการศึกษา
ขอ ๖ อจ.สกศ.รร.จปร. ทุกนาย ตองเขารวมรับฟงการปฐมนิเทศที่ รร.จปร. จัดใหแก
นักเรียนนายรอยกอนเปดภาคการศึกษาที่ ๑
ขอ ๗ อจ.สกศ.รร.จปร. ทุกนาย ตองเขารับฟงนโยบายและเปาหมายของการจัดการศึกษา
จาก ผอ.สกศ.รร.จปร. กอนเปดภาคการศึกษาที่ ๑
ขอ ๘ กตก.สกศ.รร.จปร. จัดตารางการศึกษาพรอมตารางการใชหองเรียน สําหรับ
นักเรียนนายรอย ชั้นปที่ ๑ - ๔ ประจําภาคการศึกษานั้นๆ ใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียนนายรอย

๓
วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๘ และ
รายงานขออนุมัติตอ รร.จปร. กอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย ๔ สัปดาห
ขอ ๙ สกศ.รร.จปร. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจระเบี ย บกํ า กั บ ดู แ ลอาจารย แ ละ
นักเรียนนายรอยประจําวัน กอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาห
ขอ ๑๐ สกศ.รร.จปร. แต งตั้ งคณะกรรมการประจํ าชั้ นนั กเรี ยนนายร อยชั้ นป ที่ ๑ - ๔
กอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาห
ขอ ๑๑ กองวิชาสงรายละเอียดอาจารยผูสอน และวัน เวลา ที่สอนของอาจารยทุกนาย
จํานวน ๑ ชุด ตามผนวก ก แบบรายงานอาจารยทําการสอน ถึง สกศ.รร.จปร. กอนเปดภาคการศึกษา
อยางนอย ๓ สัปดาห
ขอ ๑๒ กองวิชาสงกําหนดการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ ตามผนวก ข แบบกําหนดการสอน
(แบบ ปคศ.๑) จํานวน ๑ ชุด ถึง สกศ.รร.จปร. กอนเปดภาคการศึกษา อยางนอย ๑ สัปดาห
ขอ ๑๓ กองวิชาจัดทําแผนการสอนรายครั้งในวิชาทั้งหมดที่รับผิดชอบ กอนทําการสอน
และเก็บไวที่กองวิชา
ขอ ๑๔ การพบอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาตองจัดหวงเวลาใหนักเรียนนายรอย
มีโอกาสเขาพบอยางนอยสัปดาหละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง นักเรียนนายรอยตองเขาพบอาจารย
ที่ปรึกษาอยางนอย ๑ ครั้งตอภาคการศึกษา
ขอ ๑๕ การพบอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนตองจัดหวงเวลาใหนักเรียนนายรอย
มีโอกาสเขาพบเพื่อซักถามปญหาการเรียนการสอนอยางนอยสัปดาหละ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒ ชั่วโมง
ขอ ๑๖ กองวิชาสงตารางเวลาการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา ตามผนวก ค (๑) ตารางเวลา
การใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแกนักเรียนนายรอย และตารางเวลาการเขาพบอาจารย
ผูสอน ตามผนวก ค (๒) ตารางเวลาการเขาพบอาจารยผูสอน ถึง สกศ.รร.จปร. กอนเปดภาคการศึกษา
อยางนอย ๒ สัปดาห และประกาศใหนักเรียนนายรอยทราบภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ขอ ๑๗ กองวิชาสงสําเนาคําสั่งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา และสําเนาคําสั่ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองวิชา ตามระเบียบประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.
ถึง สกศ.รร.จปร. กอนเปดภาคการศึกษา อยางนอย ๒ สัปดาห

๔
หมวด ๒
การปฏิบตั ิประจําวัน ของอาจารยผูสอน และนักเรียนนายรอย
ขอ ๑๘ การปฏิบัติของอาจารยผูสอน
๑๘.๑ อาจารย ผู ส อนต อ งไปถึ ง ห อ งเรี ย นก อ นเวลาสอนอย า งน อ ย ๕ นาที
เพื่อรอรับนักเรียนนายรอยและติดปายหนาหองเรียน ดังนี้ รหัสวิชา ชื่ออาจารยผูสอน ชั้นตอนของ
นักเรียนนายรอย และวัน เวลา ที่ทําการสอน และเก็บปายหนาหองเรียนหลังการสอน
๑๘.๒ อาจารยผูสอนรับการรายงานยอดจาก หน.ตอน นนร. กอนทําการสอน
โดยลงชื่อรับทราบในใบยอด ๒ ใบ และมอบใบยอด ๑ ใบ ให หน.ตอน นนร. ไปใสในชองใสใบยอด
หน า หอ งเรี ย น
ส ว นอี ก ๑ ใบ ให นํ า กลั บ ไปดํา เนิ น การบัน ทึก การปว ย การลา หรื อ การขาด
ของนักเรียนนายรอยและเวลาทําการสอนของอาจารยผูสอน และเก็บไวที่กองวิชา
๑๘.๓ อาจารยผูสอนตองทําการสอนตามกําหนดการสอน (ผนวก ข) ที่สงถึง
กตก.สกศ.รร.จปร. และกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ข องนั ก เรี ย นนายร อ ยให เ ป น ไปตามระเบี ย บและ
แบบธรรมเนียมทหารโดยเครงครัด
๑๘.๔ อจ.สกศ.รร.จปร. ตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณอาจารยที่กําหนดไว
ในคูมือจรรยาบรรณอาจารย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๕๐
๑๘.๕ ในระหวางการสอน ถามีนักเรียนนายรอยหลับหรือกระทํ าความผิด
อาจารยผูสอนตองตักเตือน หากนักเรียนนายรอยยังไมปรับปรุงตัว ใหอาจารยผูสอนเขียนความผิด
ลงในสมุดบันทึกความคิดเห็นอาจารยผูสอน ซึ่งสามารถเรียกไดจาก หน.ตอน นนร. และรายงาน
การกระทําความผิดของนักเรียนนายรอย ตามผนวก ง (๑) แบบรายงานการกระทําความผิดทางวินัย
ของนักเรียนนายรอยขณะเรียนตอ ผอ.กองวิชา
๑๘. ๖ ในกรณีที่ อจ.สกศ.รร.จปร. พบนักเรียนนายรอยกระทําความผิดนอกหองเรียน
ใหนักเรียนนายรอยเขียนรายงานพฤติกรรมความผิดลงในรายงานตาม ผนวก ง (๒) แบบรายงาน
การกระทําความผิดทางวินัยของนักเรียนนายรอย และ อจ.สกศ.รร.จปร. รายงานให ผอ.กองวิชา ทราบ
๑๘.๗ ในกรณีที่อาจารยผูสอนจําเปนตองขาดการสอนอยางกะทันหัน ใหรีบ
แจงกองวิชา กองวิชาตองดําเนินการจัดหาอาจารยผูสอนมาแทนในทันทีที่ทราบ และใหกองวิชา
รายงานถึง สกศ.รร.จปร. ภายในวันนั้น
๑๘.๘ ในกรณีที่นักเรียนนายรอยขาดเรียน อาจารยผูสอนตองแจง กตก. สกศ.รร.จปร.
หากพบวานักเรียนนายรอยขาดเรียนจริง ใหรายงานถึง สกศ.รร.จปร. ตามผนวก จ แบบรายงานนักเรียนนายรอย
ขาดการศึกษา หลังเสร็จสิ้นการสอนทันที

๕
ขอ ๑๙ การปฏิบัติตัวของนักเรียนนายรอย
๑๙.๑ เวลา ๐๗๔๕ นักเรียนนายรอยทุกนายตองเดินแถวถึง สกศ.รร.จปร.
หัวหนานักเรียนนายรอยรายงานยอดตอ น.ศูนยประสานงาน สกศ.รร.จปร. เมื่อไดรับคําสั่งใหเลิกแถว
ใหนักเรียนนายรอยแยกยายไปหองเรียนของตนเพื่อเขาแถวเตรียมเคารพธงชาติหนาหองเรียน
๑๙.๒ ในชวงเชาเวลา ๐๗๕๕ นักเรียนนายรอยทุกนายเขาแถวหนาหองเรียน
หรือที่ซึ่งกองวิชาฯ กําหนดไว เพื่อเตรียมเคารพธงชาติในเวลา ๐๘๐๐ ขณะเคารพธงชาตินักเรียนนายรอย
ทุกนายตองรองเพลงชาติโดยพรอมเพรียงกัน
๑๙.๓ กอนเขารับการสอนในแตละวิชา นักเรียนนายรอยทุกนายตองเขาแถว
หนาหองเรียนเพื่อทําการตรวจยอด และให หน.ตอน นนร. กรอกขอมูลลงในใบยอด ๒ ใบ หากมีการ
จําหนายยอด ใหบันทึกเลขที่ ชื่อ สกุล ของผูถูกจําหนาย พรอมระบุเหตุผลใหชัดเจนแลวมอบใหแก
อาจารยผูสอนหลังเสร็จจากการรายงานยอด
๑๙.๔ หน.ตอน นนร. หรือผูแทน บอกแสดงความเคารพอาจารยผูสอนและ
รายงานยอดตออาจารยผูสอน ตามผนวก ฉ คํากลาวรายงาน ในหองเรียนกอนการสอน
๑๙.๕ ห า มนั ก เรี ย นนายร อ ยถอดเสื้ อ เครื่ อ งแบบหรื อ รองเท า ในเวลาเรี ย น
หรือเวลาฝกฝนตนเอง หรือขณะพักประจําวิชา ยกเวนแตไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน
๑๙.๖ หามนักเรียนนายรอยหลับในขณะเรียน ใหรักษาระเบียบวินัยและ
เชื่อฟงคําสั่งสอนของอาจารยอยางเครงครัด
๑๙.๗ ในชั่ ว โมงค น คว า นั ก เรี ย นนายร อ ยต อ งฝ ก ฝนตนเองในห อ งเรี ย น
ที่กําหนด หรืออาจไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมที่หอสมุด รร.จปร. หองสมุดกองวิชา ไปพบอาจารยผูสอน
อาจารยที่ปรึกษา หรือไปตัดผมได แตทั้งนี้ตองกลับถึงหองเรียนใหทันเวลากอนการเรียนการสอนในวิชา
ตอไป
๑๙.๘ การเขาพบอาจารยทุกครั้ง นักเรียนนายรอยตองกลาวคํารายงานในการ
เขาพบอาจารย ตามผนวก ฉ คํากลาวรายงาน
๑๙.๙ เมื่อนักเรียนนายรอยอยูในชุดศึกษาหรือชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับ
แขนสั้น ตองกลัดกระดุมคอเสื้อใหเรียบรอยกอนเขาพบผูบังคับบัญชา อาจารย หรือผูที่อาวุโสสูงกวา
๑๙.๑๐ นั ก เรี ย นนายร อ ยต อ งแสดงความเคารพตามแบบธรรมเนี ย มทหาร
วาดวยการแสดงความเคารพและคูมือการฝกบุคคลทามือเปลาโดยเครงครัด
๑๙.๑๑ หามนักเรียนนายรอยใชโทรศัพทของทางราชการภายใน สกศ.รร.จปร.
เวนแตไดรับอนุญาตในกรณีที่จําเปนเทานั้น
๑๙.๑๒ หามนักเรียนนายรอยเขาไปในหองธุรการของกองวิชา เวนแตไดรับ
อนุญาตเทานั้น และตองกลาวคํารายงานขออนุญาตทุกครั้ง ตามผนวก ฉ คํากลาวรายงาน

๖
๑๙.๑๓ การไปรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนนายรอยตองเดินแถวและ
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ใหเดินกลับ สกศ.รร.จปร. เปนรายบุคคลได
๑๙.๑๔ ในกรณีที่เลยกําหนดเวลาสอนไปแลว ๕ นาที ไมมีอาจารยผูสอนเขามา
ทําการสอน ใหนักเรียนนายรอยผูทําหนาที่ หน.ตอน นนร. หรือผูแ ทน รีบไปแจงที่กองวิชาของ
อาจารยผูสอน เพื่อกองวิชาจะไดดําเนินการจัดอาจารยมาทําการสอนแทน
๑๙.๑๕ การเปลี่ยนหองเรียนที่ไมอยูในอาคารเรียนเดียวกันกับวิชาที่เรียนผานมา
และอาคารเรียนไมมีหลังคาตอเนื่อง นักเรียนนายรอยตองเดินไปเปนแถว ทั้งนี้ใหอยูในความควบคุม
ของ หน.ตอน นนร. หรือผูแทน ยกเวนนักเรียนชั้นสูงสุด
๑๙.๑๖ นักเรียนนายรอยสามารถซื้อเครื่องดื่มและอาหารวางรับประทานได
ในระหวางพักประจําชั่วโมงหรือชั่วโมงคนควา
๑๙.๑๗ หามนัก เรี ย นนายรอ ยรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ในห อ งเรีย น
โดยไมไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน
๑๙.๑๘ ในวั น ที่ นั ก เรี ย นนายร อ ยศึ ก ษาภาควิ ช าการที่ สกศ.รร.จปร. ห า ม
นักเรียนนายรอยกลับ กรม นนร.รอ. กอนเวลา ๑๕๐๐ ยกเวนไปเรียนวิชาพลศึกษา หรือไดรับอนุญาต
จากอาจารยผูสอนในกรณีที่จําเปน หรือไดรับคําสั่งใหงดการศึกษาเทานั้น
หมวด ๓
การปฏิบตั ิในการสอบและการรายงานผลการสอบ
ขอ ๒๐ การปฏิบัติในชวงกอนการสอบระหวางภาคและกอนการสอบประจําภาค
๒๐.๑ กตก.สกศ.รร.จปร. จัดตารางสอบ หองสอบ และกรรมการคุมสอบ
กอนสอบ อยางนอย ๒ สัปดาห
๒๐.๒ กองวิชาจัดทํ าปญหาสอบและดําเนินการตามขั้นตอนของการกํากับ
มาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหแลวเสร็จกอนการสอบ ๑ สัปดาห
ขอ ๒๑ การปฏิบตั ิในขณะสอบของการสอบระหวางภาคและการสอบประจําภาค
๒๑.๑ หนาที่ของกรรมการคุมสอบ
๒๑.๑.๑ จั ด ลํ า ดั บ หมายเลขที่ นั่ ง สอบ เพื่ อ ให นั ก เรี ย นนายร อ ยนั่ ง
ตามลําดับหมายเลขที่กําหนด
๒๑.๑.๒ กอนอนุญาตใหเขาหองสอบ กรรมการคุมสอบตองตรวจสอบ
ความเรียบรอยของหองสอบ ตรวจยอดนักเรียนนายรอย พรอมทั้งแจงใหนักเรียนนายรอยทราบผล
ที่ไดรับจากการทุจริตในการสอบวา โทษของการทุจริตในการสอบคือการถอนทะเบียนออกจาก
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ความเปนนักเรียนนายรอย และตรวจหนังสือ ตํารา เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณตางๆ ที่อนุญาตใหนําเขา
หองสอบได
๒๑.๑.๓ ใหนักเรียนนายรอยลงชื่อในใบรายชื่อประจําตอน (สถต.๓
ทบ.๓๔๘-๐๒๘) ทุกครั้งที่มีการสอบ ยกเวนการสอบโดยอาจารย
๒๑.๑.๔ เมื่อนักเรียนนายรอยนั่งในหองสอบเรียบรอยแลว ใหกรรมการ
คุมสอบแจงเตือนนักเรียนนายรอยเรื่องผลของการทุจริตในการสอบอีกครั้ง เพื่อเปนการเนนย้ํา รวมทั้ง
เตือนใหนักเรียนนายรอยอานคําแนะนําและคําเตือนที่ปญหาสอบ
๒๑.๑.๕ กรรมการคุมสอบตองทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลการสอบ
อยางเครงครัด และตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนนายรอยทุจริตในการสอบ
มิฉะนั้นจะถือวากรรมการคุมสอบบกพรองตอหนาที่
๒๑.๒ การปฏิบัติของนักเรียนนายรอย
๒๑.๒.๑ ใหไปถึงหองสอบกอนเวลาสอบ ๑๐ นาที ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด เพื่อเขาแถวหนาหองสอบ ตรวจยอด และฟงคําชี้แจงจากกรรมการคุมสอบกอนเขา
หองสอบ
๒๑.๒.๒ ไมนําหนังสือ ตํารา เอกสาร หรือวัสดุอุปกรณตางๆ เขาไป
ในหองสอบ เวนแตกรรมการคุมสอบอนุญาต
๒๑.๒.๓ แสดงบัตรประจําตัวนักเรียนนายรอยทุกครั้ง หากไมมีบัตร
ดังกลาว กรรมการคุมสอบจะไมอนุญาตใหเขาสอบ เวนแตมีหลักฐานยืนยันวาเปนนักเรียนนายรอย
ผูเขาสอบตัวจริง
๒๑.๒.๔ เขี ย นชื่ อ - สกุ ล ชั้ น ตอน ลํ า ดั บ ที่ ลงในป ญ หาสอบและ
กระดาษคําตอบใหถูกตองชัดเจน รวมทั้งลงลายมือชื่อในใบรายชื่อประจําตอน (สถต.๓ ทบ.๓๔๘-๐๒๘)
๒๑.๒.๕ ใหนักเรียนนายรอยอานคําแนะนําและคําเตือนที่ปญหาสอบ
ใหเขาใจและปฏิบัติตามโดยเครงครัด
๒๑.๒.๖ ไม ก ระทํ า การใดๆ อั น เป น การรบกวนผู เ ข า สอบคนอื่ น ๆ
ขณะอยูในหองสอบหรือออกจากหองสอบไปแลว
๒๑.๒.๗ ไม คั ด ลอกหรื อ ลั ก ลอบนํ า ข อ สอบที่ ไ ม ไ ด รั บ อนุ ญ าต
ออกจากหองสอบ
๒๑.๒.๘ ขณะสอบตองไมพูดคุยหรือติดตอกับนักเรียนนายรอยคนอื่น
ทั้งที่อยูในหองสอบและนอกหองสอบ
๒๑.๒.๙ ไมชําเลืองดูคําตอบของนักเรียนนายรอยคนอื่น หรือยอมให
นักเรียนนายรอยคนอื่นดูคําตอบของตน
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๒๑.๒.๑๐ ไมหยิบยื่นอุปกรณในการสอบ เชน ดินสอ ยางลบ ปากกา
เครื่องคิดเลข ฯลฯ ของตน ใหแกนักเรียนนายรอยคนอื่น เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
๒๑.๒.๑๑ เมื่อหมดเวลาสอบและกรรมการคุมสอบไดสั่งใหหยุดทํา
ขอสอบ นักเรียนนายรอยตองหยุดทําขอสอบทันที และจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการคุมสอบ
เก็บกระดาษคําตอบ ปญหาสอบเสร็จเรียบรอยแลว และอนุญาตใหออกนอกหองสอบได
๒๑.๒.๑๒ ตองปฏิบัติตามคําสั่ง คําแนะนํา และคําเตือนของกรรมการ
คุมสอบ
๒๑.๒.๑๓ ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการทุจริตในการสอบ หรือสอไป
ในทางทุจริตในการสอบ
ขอ ๒๒ การปฏิบัติเมื่อมีการทุจริต
๒๒.๑ ในกรณีที่นักเรียนนายรอยทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตในการสอบ
ใหนักเรียนนายรอยที่กระทําการดังกลาวเขียนรายงานพฤติกรรม ตามผนวก ช แบบรายงานการทุจริต
ในการสอบ และใหกรรมการคุมสอบบันทึกพฤติกรรมการกระทําของนักเรียนนายรอย พรอมทั้ง
เก็บและรวบรวมพยานหลักฐาน แลวรายงานใหผูอํานวยการกองวิชาทราบทันที
๒๒.๒ กองวิชา เมื่อไดรับรายงานทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตในการสอบ
จากกรรมการคุมสอบแลว ใหรายงาน ผอ.สกศ.รร.จปร. ทราบดวยวาจาทันที ทําการสอบสวนขอเท็จจริง
ในเบื้องตนใหเสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทําการ นับตั้งแตวันที่มีการทุจริตในการสอบและรายงานผล
การสอบสวนตอผูอํานวยการสวนการศึกษา
๒๒.๓ สกศ.รร.จปร. เมื่อไดรับรายงานทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตในการสอบ
จากกองวิชาฯ แลว ใหรายงาน ผบ.รร.จปร. ทราบดวยวาจาทันที และแตงตั้งกรรมการสอบสวนทําการ
สอบสวนขอเท็จจริงใหเสร็จสิ้นภายใน ๗ วันทําการ นับจากวันไดรับรายงานจากกองวิชา และรายงาน
ผลการสอบสวนตอ ผบ.รร.จปร.
ขอ ๒๓ การปฏิบัติหลังการสอบระหวางภาคและการสอบประจําภาค
๒๓.๑ กองวิชารายงานผลการสอบระหวางภาคตามแบบฟอรม ทบ.๓๔๘-๐๒๘
จํานวน ๓ ชุด และผนวก ซ แบบฟอรม สกศ.๕ จํานวน ๑ ชุด ถึง กตก.สกศ.รร.จปร. และติดประกาศให
นักเรียนนายรอยทราบผลการสอบระหวางภาค ภายใน ๕ วันทําการนับจากวันที่มีการสอบ
๒๓.๒ กองวิชารายงานผลการสอบประจําภาคตามแบบฟอรม ทบ.๓๔๘ - ๐๒๘
จํานวน ๓ ชุด และผนวก ซ แบบฟอรม สกศ.๕ จํานวน ๑ ชุด ถึง กตก.สกศ.รร.จปร. ภายใน ๒ วันทําการ
นับจากวันที่มีการสอบประจําภาค
๒๓.๓ กตก.สกศ.รร.จปร. จัดตารางสอนทบทวนและสอบปรับอักษรระดับ
ใหแกนักเรียนนายรอยที่รายงานขอสอบปรับอักษรระดับ และสอบไดอักษรระดับต่ํากวา C โดยจัดให
มีจํานวนเวลาสอนทบทวนพรอมสอบอยางนอย ๓ ชั่วโมงตอ ๑ หนวยกิต
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๒๓.๔ กองวิชาสงผลสอบปรับอักษรระดับ ตามแบบฟอรม ทบ.๓๔๘-๐๒๘
จํานวน ๓ ชุด ถึง สกศ.รร.จปร. ภายใน ๓ วันทําการนับจากวันสิ้นสุดการสอบปรับอักษรระดับ
หมวด ๔
การบันทึกชั่วโมงการสอนของอาจารยผูสอน และชั่วโมงการศึกษาของนักเรียนนายรอย
ขอ ๒๔ ในการสอนของอาจารยแตละครั้ง นักเรียนนายรอยจะมอบใบยอดใหอาจารยผูสอน
จํานวน ๒ ใบ กตก.สกศ.รร.จปร. รับผิดชอบในการเก็บใบยอด ๑ ใบ หนาหองเรียน อาคาร ก และ ข
สําหรับใบยอดอีก ๑ ใบ อาจารยผูสอนนําไปมอบใหเจาหนาที่กองวิชาเพื่อนํามาบันทึกชั่วโมงสอน
ของอาจารยผูสอน และเก็บไวเปนหลักฐานที่กองวิชา ทั้งนี้จะตองปฏิบัติใหเสร็จสิ้นภายในวันที่มี
การเรียนการสอน
ขอ ๒๕ กองวิชาจะตองเก็บใบยอดหนาหองเรียนที่มีการเรียนการสอนอยูภายในกองวิชา
แลวนํามาบันทึกชั่วโมงสอนของอาจารยผูสอนหลังเสร็จสิ้นการสอนของแตละวิชาทุกวัน ทั้งนี้ให
กองวิชาเก็บใบยอด ๑ ใบ ไวเปนหลักฐานอยูที่กองวิชา และอีก ๑ ใบ ใหสงถึง กตก.สกศ.รร.จปร. ภายใน
๑๖๐๐ ของวันที่มีการเรียนการสอน
ขอ ๒๖ กองวิชาสงจํานวนชั่วโมงสอนประจําเดือนของอาจารยผูสอนแตละคนให กตก.สกศ.รร.จปร.
ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
ขอ ๒๗ ใหอาจารยหัวหนาวิชาบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนนายรอย หากมีนักเรียนนายรอย
ที่มีเวลาเรียนไมครบรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ใหรายงาน สกศ.รร.จปร. ทันที เวนการไปราชการ
ตามคําสั่ง รร.จปร. ไมถือเปนการขาดเรียน ใหจัดการสอนเสริมและถือเปนเวลาเรียน
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๒๘ ในชั่ วโมงแรกของการสอน ใหอาจารยแจกกํ าหนดการสอน ตําราเรี ยน เอกสาร
ประกอบการสอน และชี้ แ จงแก นั ก เรีย นนายร อ ยให ทราบรายละเอีย ดต า งๆ ที่เ กี่ย วกับ การเรี ย น
ตลอดจนถึงวิธีวัดผลการศึกษา
ขอ ๒๙ ประธานกรรมการประจําชั้นแตละชั้นปที่ไดรับการแตงตั้งจาก ผอ.สกศ.รร.จปร.
จัดใหมีการประชุมกรรมการประจําชั้นอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง ของแตละภาคการศึกษา
ขอ ๓๐ กองวิ ช าประสานกั บ กตก.สกศ.รร.จปร. ให จั ด ตารางเวลาสอนเสริ ม ให แ ก
นักเรียนนายรอยที่ไมไดเขารับการศึกษาเนื่องจากติดภารกิจราชการ

๑๐
ขอ ๓๑ การนํานักเรียนนายรอยไปศึกษาดูงานนอกสถานที่นอกสัปดาหดูงานตามปฏิทิน
การศึกษา ใหรายงานขออนุมัติตอ ผบ.รร.จปร. ผาน สกศ.รร.จปร. ลวงหนาอยางนอย ๔ สัปดาห
ขอ ๓๒ หามเปลี่ยนแปลงตารางการศึกษาและหองเรียนแบบถาวร เวนแตมีเหตุจําเปน
ใหรายงานขออนุญาตตอ สกศ.รร.จปร. กอนลวงหนาอยางนอย ๒ สัปดาห
ขอ ๓๓ การเปลี่ ย นห อ งเรี ย นหรื อ เวลาการศึ ก ษาชั่ ว คราว ให ร ายงานขออนุ ญ าตต อ
สกศ.รร.จปร. กอนลวงหนาอยางนอย ๓ วันทําการ
ขอ ๓๔ การรวมตอนเรียนโดยมีนักเรียนนายรอยเกินกวา ๓๐ นาย (ตลอดภาคการศึกษา)
ใหรายงานขออนุญาตตอ สกศ.รร.จปร. ลวงหนาอยางนอย ๒ สัปดาห
ขอ ๓๕ การรวมตอนเรี ย นโดยมี นั ก เรี ย นนายร อ ยเกิ น กว า ๓๐ นาย เป น ครั้ ง คราว
ใหรายงานขออนุญาตตอ สกศ.รร.จปร. ลวงหนาอยางนอย ๓ วันทําการ
ขอ ๓๖ กรรมการตรวจระเบี ย บกํ า กั บ ดู แ ลอาจารย แ ละนั ก เรี ย นนายร อ ยประจํ า วั น
สงรายงานการตรวจระเบียบและการปฏิบัติของนักเรียนนายรอยตามแบบฟอรม ให สกศ.รร.จปร.
ทราบ ภายในวันราชการถัดไป
ขอ ๓๗ กองวิชารายงานผลกระบวนการปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทางทหารและการฝก
ของนักเรียนนายรอย ถึง สกศ.รร.จปร. ทุกวันที่ ๑๐ และวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
ขอ ๓๘ ผอ.กองวิชา กํากับดูแลการปฏิบัติที่เกี่ยวของใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๓๙ หากมีปญหาการตีความตามระเบียบนี้ให ผอ.สกศ.รร.จปร. เปนผูมีอํานาจในการสั่งการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ) พลตรี ณัทกร เกิดสุขผล
(ณัทกร เกิดสุขผล)
ผูอํานวยการสวนการศึกษา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

๑๑
ผนวก ก แบบรายงานอาจารยทําการสอน ประกอบระเบียบสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑

กําหนดการสอนรายวันของอาจารยผูสอน
กองวิชา …………………………………สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ภาคการศึกษาที่ ……………….. ปการศึกษา …….…………..
๑. อาจารยผูสอนภายในกองวิชาฯ มีจํานวน …………… นาย
๒. จําหนาย
…………… นาย
สาเหตุของการจําหนาย (ตัวอยาง)
๒.๑ ร.อ.ชาติทหาร ขยันกลา ศึกษาชั้นนายพัน ๑๕ พ.ค. – ๓๐ ก.ค.๕๑
๒.๒
ฯลฯ
๓. คงเหลือ
…………… นาย
ตารางกําหนดการสอนรายวันของอาจารยผูสอนตลอดภาคการศึกษาที่ .........ปการศึกษา.........
ลําดับ

ชื่อ-สกุล อาจารย
ผูสอน

๑

(ตัวอยาง)
พ.ต.หญิง อาจารย ใจดี

ชั้นป
ที่
สอน
๒

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

AB 1001 ประวัติดนตรี
ไทย

ตอน

วันเวลาสอน

หองเรียน

จํานวน
นักเรียน
นายรอย

หมายเหตุ

วศ.

พุธ
๐๘๐๐ -๐๙๓๐
ศุกร
๐๘๐๐ -๐๙๓๐

ก ๓/
๓๒๒

๒๐

อจ.
หน.วิชา ฯ
สอนเฉพาะ
เดือน...........
ถึงเดือน......

ตรวจถูกตอง
พ.อ.
(....................................)
ผอ.กองวิชา.................สกศ.รร.จปร.

๑๒
ผนวก ข แบบกําหนดการสอน ประกอบระเบียบสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย
ระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑

( แบบ ปคศ.๑ หนา ๑ )

กองวิชา ……………………… สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
กําหนดการสอน ภาคการศึกษา ที่ ……… ปการศึกษา ……….
นักเรียนนายรอยชั้นปที่ ...... สาขา.................……………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อวิชา ................................................……………………..รหัสวิชา ...................................................
จํานวนหนวยกิต ..................................................………………..( บรรยาย - ปฏิบัติ - หนวยกิต )
สังเขปรายวิชา(อางอิงหลักสูตร)..............................................................................................................
....................................................................................................................................................……….
อาจารยผูสอน ๑. ............................................................................... หน.วิชา
๒. …………………………………………………..
วิธีการศึกษา................................................................................ ( สอนเชิงบรรยาย หรือปฏิบัติการ )
วัน .......................................................เวลา ......................... หองเรียน...........................................….
ตําราเรียน
....................................................................................
หนังสืออางอิง ๑. ..................................................................................
๒. ...............................................................................
วิธีการวัดผล และประเมินผล
๑. คะแนนเต็ม
........ คะแนน
๒. สอบโดยอาจารย
........ คะแนน (ไมเกิน ๑ ใน ๕ ของคะแนนรวมทั้งภาค)
๓. สอบระหวางภาค ๒ ครั้ง
....... คะแนน (ไมเกิน ๓ ใน ๕ ของคะแนนรวมทั้งภาค)
๔. สอบประจําภาค
....... คะแนน (ไมต่ํากวา ๑ใน ๕ ของคะแนนรวมทั้งภาค)
๕. อื่นๆ ……………………………
หมายเหตุ ยกเวนวิชาปฏิบัติการ สัมมนา และโครงงานวิจัย อาจกําหนดคะแนนเปนอยางอื่นได

๑๓
( แบบ ปคศ.๑ หนา ๒ )
กําหนดการสอน วิชา……………………… รหัส ………………………
ครั้งที่
๑
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

วัน
พุธ

เวลา
เนื้อหา
๐๘๐๐-๐๙๓๐ รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ

งานมอบ
การบานขอ ๑-๕

หมายเหตุ

สอบโดยอาจารยครั้งที่ ๑

สอบโดยอาจารยครั้งที่ ๒

สอบระหวางภาคครั้งที่ ๑

รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ

สอบโดยอาจารยครั้งที่ ๓

สอบระหวางภาคครั้งที่ ๒

รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ
รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ

สอบโดยอาจารยครั้งที่ ๔

สอบประจําภาค

ตรวจถูกตอง
........................................
( ................................ )
อจ.หน.วิชา

หมายเหตุ

หวงเวลาของการกําหนดสอบโดยอาจารยและการสอบระหวางภาค ใหกําหนดตาม
ความเหมาะสม

๑๔
ผนวก ค (๑) แบบตารางเวลาการใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา แกนักเรียนนายรอยประกอบระเบียบ
สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน
พ.ศ. ๒๕๕๑

ตารางเวลาการใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแกนกั เรียนนายรอย
กองวิชา ..........................................สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ภาคการศึกษา.................ปการศึกษา.................
รายชื่ออาจารยที่ปรึกษา
(ตัวอยาง)
พ.อ.นักรบ ใจกลา

วัน-เวลา ใหคาํ ปรึกษา
สถานที่
เบอรโทร. และ E-Mail
วัน
เวลา
จันทร ๐๙๓๐ – ๑๐๓๐ หองพักอาจารย กวส.ฯ ๖๒๒๙๘, ๐๘๙-๑๑๑-๒๒๒๒
nj@hotmail.com
พุธ
๐๙๓๐ – ๑๐๓๐ หองพักอาจารย กวส.ฯ

ตรวจถูกตอง
……………………………………..
( ……………………… )
ผอ.กองวิชา.................สกศ.รร.จปร.

๑๕
ผนวก ค (๒) แบบตารางเวลาการเข าพบอาจารย ผู สอน ประกอบระเบี ยบส วนการศึ กษาโรงเรี ยนนายร อย
พระจุลจอมเกลา วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๑

ตารางเวลาการเขาพบอาจารยผูสอน
กองวิชา ..........................................สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ภาคการศึกษา.................ปการศึกษา.................
รายชื่ออาจารยผูสอน
(ตัวอยาง)
พ.อ.นักรบ ใจกลา

วัน-เวลา ใหเขาพบ
สถานที่
เบอรโทร. และ E-Mail
วัน
เวลา
จันทร ๐๙๓๐ – ๑๐๓๐ หองพักอาจารย กวส.ฯ ๖๒๒๙๘, ๐๘๙-๑๑๑-๒๒๒๒
nj@hotmail.com
พุธ
๐๙๓๐ – ๑๐๓๐ หองพักอาจารย กวส.ฯ

ตรวจถูกตอง
……………………………………..
( ……………………… )
ผอ.กองวิชา.................สกศ.รร.จปร.

๑๖
ผนวก ง (๑) แบบรายงานการกระทําความผิดทางวินัยของนักเรียนนายรอยขณะเรียน ประกอบระเบียบ
สวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน
พ.ศ. ๒๕๕๑

บันทึกขอความ
สวนราชการ กองวิชาฯ
(โทร.
วันที่
ที่ กห
เรื่อง รายงานการกระทําความผิดทางวินัยของนักเรียนนายรอยขณะเรียน

)

เรียน ผอ.กองวิชา
ดวย กระผม/ดิฉัน (ยศ ชื่อ สกุล) …………....…..…. ตําแหนง …….………… เปนอาจารย
ประจําวิชา ……… รหัสวิชา …….... ทําการสอนใหแกนักเรียนนายรอยชั้นปที่ ........... ในวันที่ ……………
เวลา …… ณ หองเรียน ………. ขอรายงานการกระทําผิดวินัยของนักเรียนนายรอยขณะเรียน จํานวน ....... นาย
คือ นักเรียนนายรอย .................................................................... โดยมีลักษณะการกระทําผิดวินัย ดังนี้
(ใหแจงรายละเอียดของนักเรียนนายรอยแตละนาย) ...…………................................................................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
พ.อ.
(

)
อาจารยประจําวิชา

๑๗
ผนวก ง (๒) แบบรายงานการกระทําความผิดทางวินัยของนักเรียนนายรอยประกอบระเบียบสวนการศึกษา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑

บันทึกขอความ
สวนราชการ กองวิชาฯ
ที่ กห
วันที่
เรื่อง รายงานการกระทําความผิดทางวินัยของนักเรียนนายรอย

(โทร.

)

เรียน อาจารย ( ยศ ชื่อ สกุล )
ดวย กระผม นนร. (ชื่อ - สกุล) ............................................... ชั้นปที่ ........... ตอน .........
ไดกระทําความผิดวินัยในวันที่ .................................... เวลา .......... สถานที่ .................................................
โดยมีลักษณะการกระทําผิดวินัย ดังนี้ (ใหนักเรียนนายรอยแจงรายละเอียดการกระทําผิด) …………................
................................................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นนร.
(

)
ชั้นปที่ ....... ตอน .........

๑๘
ผนวก จ แบบรายงานนักเรียนนายรอยขาดการศึกษา ประกอบระเบียบสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑

บันทึกขอความ
สวนราชการ กองวิชาฯ
ที่ กห
เรื่อง รายงานนักเรียนนายรอยขาดการศึกษา

(โทร.

)

วันที่

เรียน ผอ.สกศ.รร.จปร. (ผาน ผอ.กองวิชา)
ดวย กระผม/ดิฉัน (ยศ ชื่อ สกุล) ……………..………………. ตําแหนง ………..……….......
กองวิชา ……............ เปนอาจารยประจําวิชา …………. (รหัสวิชา) …………. สอนในวันที่ …………...…….
เวลา …….. ณ ....................... ตรวจพบ มี นั ก เรี ย นนายร อ ยขาดเรี ย น จํ า นวน ……
นาย คื อ
นนร. ..………...……......... ชั้นปที่ ….. ทั้งนี้ไดประสานกับ กตก.สกศ.รร.จปร. แลว พบวาขาดการศึกษาจริง
เนื่องจาก .........................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
พ.อ.
(
อาจารยประจําวิชา

)

๑๙
ผนวก ฉ คํากลาวรายงาน ประกอบระเบียบสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยระเบียบ
ปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑

คํากลาวรายงานยอดกอนเขาเรียน
กระผม นักเรียนนายรอย .………. ( ชื่อ-สกุล ) ……… หัวหนาตอน ………… ชั้นปที่ …………..
ไดนํานักเรียนนายรอย ตอน …………… มารอรับการสอน ยอดเดิม ……. นาย
รายการจําหนาย (ราชการ ……. นาย ปวย ……. นาย ลา ……. นาย ขาด ……. นาย)
รวมจําหนาย ……. นาย หรือ (ไมมีจําหนาย) คงเหลือรอรับการสอน ……. นาย ครับ
คํากลาวรายงานยอดกอนเขาเรียน( ภาษาอังกฤษ)
Sir,/ Ma’am / (rank) The section is formed.
(กรณีเขาเรียนครบ)
All cadets are present.
(กรณีมี นนร.ขาด/ ลา) ________________ cadets are present.
________________ cadets are accounted for.
Be seated.
คํากลาวรายงานเขาพบอาจารย
*** (ในกรณี อาจารยอยูในหองที่มีประตูปดอยู ใหเคาะประตู ๓ ครั้ง)
*** (ในกรณี อาจารยอยูในหองที่มีประตูเปดอยู ไมตองเคาะประตู)
กระผม นักเรียนนายรอย .………. ( ชื่อ - สกุล ) ……… ชั้นปที่ ………….…… ขออนุญาตเขาพบ
…………… ( ยศ ชื่อ สกุล ) …………… ครับ
*** ( เมื่อไดรับอนุญาตใหขออนุญาตเขาหอง)
คํากลาวรายงานเขาหอง
กระผม นักเรียนนายรอย .……… ( ชื่อ – ส กุล ) ……… ชั้นปที่ ………
ขออนุญาตเขาหอง ……………………….……………….… ครับ
หมายเหตุ ตามระเบี ย บ เมื่ อ นั ก เรี ย นนายร อ ยอยู ใ นชุ ด ปกติ ก ากี แ กมเขี ย วคอพั บ แขนสั้ น (ชุ ด ศึ ก ษา)
นักเรียนนายรอยตองกลัดกระดุมคอเสื้อเมื่อเขาพบผูบังคับบัญชา อาจารย ผูอาวุโสสูงกวา รวมทั้งขณะเดินแถว

๒๐
ผนวก ช แบบฟอร ม รายงานการทุจ ริ ต ในการสอบ ประกอบระเบี ย บส ว นการศึ ก ษา โรงเรี ย นนายร อ ย
พระจุลจอมเกลา วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑

บันทึกขอความ
สวนราชการ กองวิชาฯ
ที่ กห
วันที่
เรื่อง การกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือทุจริตในการสอบ

(โทร.

)

เรียน กรรมการคุมสอบ
กระผม นักเรียนนายรอย .........……………..…………… ชั้นปที่ ……สาขาวิชา ……....
ตอน ......... เลขที่สอบ ........ ขณะทําการสอบวิชา ........................ รหัสวิชา .............. ภาคการศึกษาที่ .....
ป ก ารศึ ก ษา ............ ได ก ระทํ า การที่ ส อ ไปในทางทุ จ ริ ต หรื อ ทุ จ ริ ต ในการสอบโดยมี พ ฤติ ก รรมดั ง นี้
....................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ไดมอบหลักฐานใหกรรมการคุมสอบ คือ
๑. .....................................................
๒. ..................... ฯลฯ ......................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
นักเรียนนายรอย ..............................
(
)
นักเรียนนายรอย ............................... พยาน
(
)
นักเรียนนายรอย ............................... พยาน
(
)
................................................... กรรมการคุมสอบ
(
)

๒๑
ผนวก ซ แบบฟอรม สกศ.๕ ประกอบระเบียบสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย
ระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พุทธศักราช ๒๕๕๑
( แบบฟอรมสกศ.๕ )

รวมคะแนนทั้งหมด

สอบประจําภาค

สอบระหวางภาค ๒

สอบระหวางภาค ๑

ชื่อ นักเรียนนายรอย

สอบโดย อจ. …..ครั้ง

ลําดับ

สอบปฏิบัติ

ชั้นปที่ ….ตอน …… วิชา ……………………………….รหัส …….ภาคการศึกษาที่ ……./…..

รอยละ

(ลงชื่อ) ........................................
( ................................ )
อจ.
(ลงชื่อ) ........................................
( ................................ )
ผอ. ………. สกศ.รร.จปร.

เกรด

