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สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 





 
 
“…ขอใหผูบังคับบญัชาและผูที่มีความสมัพันธเกี่ยวของกับสถาบันนี ้
โดยเฉพาะนักเรียนนายรอยทุกรุนทุกคน  สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ที่ทรงพระปรีชาญาณ 
เห็นการณไกลถึงประโยชนที่จะบังเกิดแกบานเมอืงจากการตัง้โรงเรียน
นายรอยขึน้แลว  จงตั้งใจพยายามประพฤติปฏิบัติตัวใหดี  ใหตรง  สังวร
ระวังในระเบียบ  วนิัย  และหนาที่  พรอมใจกันธํารงรักษาและพัฒนา
สถานศึกษาของตนใหมั่นคงกาวหนา  ดวยความรู  ดวยสติปญญา  ความ
ฉลาด  รอบคอบ  และดวยความบริสุทธิจ์ริงใจเสมอเปนนิตยตลอดไป  
อยาใหเสือ่มถอย...”  
 
 
 
 
 
 

(พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานในวันเสด็จฯ ทรงเปดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  จังหวัดนครนายก 

วันที่  ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๙)



  
 
 
 

 
“ทหาร นอกจากจะเปนผูมีเกียรติ  มีวินัย 

มีความกลาหาญแลว  ยงัเปนผูรักวิชาการ  รักการคนควา 
หาความรู  ที่สําคัญทีสุ่ด  คอืความโอบออมอาร ี
เขาใจเพื่อนรวมงาน  สอดสองดูแลความเปนอยู 

ของผูใตบงัคับบัญชา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พระราโชวาท  ทลูกระหมอมอาจารย 
พระราชทานใหแกนักเรียนนายรอยเนื่องในโอกาสสําเร็จการศึกษา 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๐) 
 

 

 

 



  

เครือ่งหมายราชการของโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

กองทัพบก  กระทรวงกลาโหม 

 
   เปนรูปพระราชลัญฉกรประจําแผนดิน       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ     

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เบื้องลางพระราชลัญฉกร     มีแถบปลายแฉกสะบัดท้ังสองขางกลางแถบ 

มีคําวา “ รร. นายรอย จปร.”  โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลา-

เจาอยูหัว     ทรงเปนผูพระราชทานกําเนดิโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา       จึงไดใชรูปพระราช-

ลัญฉกรประจําแผนดินนี้เปนสวนหนึ่งของเครื่องหมายราชการของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

เพื่อเปนเคร่ืองระลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณ 

(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๗ ตอนที่ ๗๗ หนา ๕๗๑       ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๓) 

 

 

 



 

ปรัชญา สกศ.รร.จปร. 

“...การทหารนัน้ที่จะสําเร็จไปไดก็โดยที่มผีูบังคับบญัชาควบคุมให

พอแกการ  ถงึแมวาเราจะมีพลทหารมากมายเทาใดก็ดี  แตไมมีผูที่จะ

ควบคุมทหารเหลานั้นเขาสนามรบ  ทหารเหลานัน้ก็ไมสามารถจะไดไชย

ชํานะแกขาศึกไดเลย  ยอมตองอาไศรยนายทหารทีม่ีความรู แลมี

สติปญญาสามารถทีจ่ะนําไปสูไชยชาํนะได  แลควบคุมบังคบับัญชาใน

เวลาปรกต ิ ก็นายทหารนัน้จะไดมาจากไหนเลา  กต็องไดจากโรงเรียน

นายรอย  คือ  จากพวกเจานีเ่อง  เพราะฉนั้นเจาทั้งหลายจงตัง้อุสาหะ

พยายามในการเลาเรียนวชิาของตนใหดเีถิด  เตรียมการที่จะทํานาที่ซ่ึง

สําคัญที่สุด  ซ่ึงถาพดูในทางทาํการใหแกเจาแผนดิน  ก็เปนการฉลอง  

พระเดชพระคุณดีทีสุ่ดยิ่งกวาอยางอืน่  คือนาที่ปองกันความอิศระภาพ

ของบานเกิดเมอืงนอนของเรา…” 

  
  

(พระราชดํารัสฯ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ   (พระราชดํารัสฯ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ   
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่๕ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่๕ 
พระราชทานแกนักเรียนนายรอย พระราชทานแกนักเรียนนายรอย 
วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๒) วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๒) 

  
   
  



 
ปณิธาน สกศ.รร.จปร. 

 
 “สวนการศึกษามุงมัน่เสริมสรางให นนร. สามารถกาวสูความเปน
เลิศทางวิชาการ  เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม  เพือ่เปน
นายทหารสัญญาบตัรของกองทัพบกผูอทุิศตนสรางคุณประโยชนตอ
ประเทศชาต”ิ 
 
 
 

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานแก สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗) 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนสวนการศกึษา 
 

“รวมศักยภาพของสวนการศึกษา  สูความเปนเลิศทางวชิาการ” 
 
 



 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบุคลากรทางการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
 

๑) มีความรูความเขาใจในหนาที่รับผิดชอบอยางแทจริง 
๒) มีความสามารถในการถายทอดความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
๓) แสวงหาและตดิตามความกาวหนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาการสอนอยางตอเนื่อง 
๔) รัก และเมตตา นนร. ดวยการสั่งสอน  อบรม  ปลูกฝงระเบียบวนิัย  คุณธรรม  จริยธรรม 

กิริยา  มารยาท 
๕) มุงมั่น  ตั้งใจ  กระตือรือรนในการทํางานดวยความขยัน  มานะ  อดทน และเสียสละ 
๖) มีระเบียบ  รักษาวินยั  ดํารงตนอยูในคุณธรรม  มีจริยธรรม  และเปนตวัอยางที่ด ี
๗) ซ่ือสัตย  สุจริต  มีความยุติธรรม  โปรงใส  ตรวจสอบได 
๘) มีมนุษยสัมพนัธ  ทํางานรวมกับผูอ่ืนในสงัคมไดเปนอยางดี 
๙) อุทิศตนในการทํางานราชการมากกวาสวนตัว  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับ 
๑๐) มีจิตวิญญาณของความเปนครู  และมีลักษณะความเปนผูนําที่ด ี

 
 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกทีส่ําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. 

 
  ๑) เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะเปนผูนํา มีวินัย รูแบบธรรมเนียม   
ของกองทัพ อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน โดยการปลูกฝงวิชาผูนําและครูทหารเปนหลัก 
  ๒) มีความรูความสามารถขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติทางทหารในระดับหมวดของหนวย  
กําลังรบ รูบทบาทของเหลาตางๆ และมีพื้นฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 
  ๓) มีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพตลอดจนการอุทิศตน  
เพื่อเปนทหารอาชีพ 
  ๔) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดํารง
ความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายทั้งในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยของตน 
  ๕) มีพื้นฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอสําหรับเสริมสรางคุณลักษณะขางตน 
และเปนผูที่ทันโลก และทันเหตุการณ 
  ๖) มีความสามารถในการฝกสอนอบรม และเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา 

 
 



 
 
 

 
 

เพลงรั้วแดงกําแพงเหลือง 
    

ในรั้วแดงกําแพงเหลือง  เหมือนดังเมืองของเราแนบเนาดวงใจ 
แหลงนี้มีพระคุณยิ่งใหญ  สรางรั้วกําแพงไทยผองเรารักใครบูชา 

มัฆวานราชดําเนินนี้  ทุกถ่ินท่ีมิมีวันลืมแรมลา 
เราทุกคนซ้ึงในคุณคา  สรางสรรคปวงเทวาแข็งแรงแกรงกลาเกินใคร 
จากไปหรือยังอยู  ไมรูลืมได  สุดแสนอาลัย  ถึงตัวไกลแตใจสัมพันธ 

เคยขอพรไหววอนคารวะ  พระปยมหาราชเจาท่ัวกัน 
ในรั้วแดงกําแพงเหลืองก้ัน  ศึกษามานานวนัขอระลึกม่ันไมลืม 

 
 
 

 



 
 
 

สวนการศึกษาวิชาการ  
       คํารอง  พ.อ.หญิง จุฑานาถ   ภูเจริญ 

        ทํานอง  อาจารยอดุลย  วงศแกว 
 

 สวนการศกึษา  ล้ําเลศิชูเชดิสถาบัน  พวกเราทุกคนสรางสรรค (ซํ้า) 
มานะบากบั่น เพือ่ จปร. 
 วิศวกรรมศาสตร  ประกาศฝมอืเชงิชาง  ทุกสาขาพฒันาแนวทาง 
(ซํ้า)  ใหความรูกระจางแกนักเรียนทัง้ผอง 
 วิทยาศาสตร  เคมีประยุกต  ส่ิงแวดลอมสนุกคนควาทดลอง 
ฟสิกสคิดคนสนอง (ซํ้า)  สนามประลองอาวุธวิทยา 
 พัฒนาสังคม  นาชืน่ชมประโยชนล้าํคา  ศึกษาวิจัยคนควา       
พัฒนาพาชาตริุงเรอืง 
 ประวัติศาสตรทั่วไป  องักฤษ  คณิต  ไทย  กฎหมาย  การเมือง 
นักเรียนนายรอยรูรอบปราดเปรื่อง  จปร.นามกระเดื่อง  คูกองทัพไทย 
 
 
 
 

(เพลงประจํา สกศ.รร.จปร. 
ตามดําริ พล.ต.ณัทกร  เกดิสุขผล  ผอ.สกศ.รร.จปร.) 



คํานํา 
 

                   สวนการศึกษา โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดจัดทําคูมือบุคลากรทางการศกึษา 

สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พทุธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อความ

สะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวของในกระบวนการเรียนการสอนนกัเรียน

นายรอย 

                   ในการจัดทําคูมือบุคลากรทางการศึกษานี ้ สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลาไดรวบรวมระเบียบ คําสัง่ และขอมูลที่เปนประโยชนมาไวที่เดียวกนั เพื่อประโยชนใน

การปฏิบัติงานประจําวัน เสมือนเปนระเบียบปฏิบัติประจําของหนวย สําหรับบุคลากรทางการศกึษา 

สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดยึดถือเปนคูมือประจําตัวในการปฏิบัติงาน 

                   สวนการศึกษา โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา หวังเปนอยางยิง่วา คูมือเลมนี้คง

อํานวยประโยชนใหแกบุคลากรทางการศกึษา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใน

การปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

 

            พลตร ี

                                                                                           (ณัทกร     เกิดสุขผล) 

                    ผูอํานวยการสวนการศึกษา 

                  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

                              ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 





 
 

สารบัญ 
หนา 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช    ค 
พระราโชวาททูลกระหมอมอาจารย       ง 
เคร่ืองหมายราชการของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     จ 
ปรัชญา รร.จปร.          ฉ 
ปณิธาน สกศ.รร.จปร.         ช 
วิสัยทัศน สกศ.รร.จปร.         ซ 
คุณลักษณะที่พึงประสงคของบุคลากรทางการศึกษา สกศ.รร.จปร.    ด 
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนายทหารสัญญาบัตรท่ีสําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.  ต 
เพลงรั้วแดงกาํแพงเหลือง                                                                                                             ถ 
เพลงประจํา สกศ.รร.จปร.        ท 
คํานํา                                                                                                                                             น 
สารบัญ           ป 
สวนนํา           ๑ 
 ๑. กลาวทั่วไป         ๑ 
 ๒. หลักสูตร นนร. รร.จปร. พ.ศ.๒๕๔๔      ๑ 
 ๓. ปริญญาที่ไดรับ         ๒ 
 ๔. หนวยกิตการศกึษา        ๓ 
 ๕. ระบบการศึกษา         ๓ 
 ๖. การวัดผลและประเมินผล การศึกษา      ๔ 
 ๗. การใหรางวัลการศึกษา        ๕ 
ระเบียบ สกศ.รร.จปร. วาดวยระเบียบปฏิบตัิประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๑ ๖ 

การเตรียมการกอนเปดภาคการศึกษา     ๗  หมวด ๑ 
 หมวด ๒ การปฏิบัติประจําวันของอาจารยผูสอน และนักเรยีนนายรอย  ๙ 
 หมวด ๓ การปฏิบัติในการสอบและการรายงานผลการสอบ    ๑๑ 
 หมวด ๔ การบันทึกชัว่โมงการสอนของอาจารยผูสอน และชัว่โมงการศึกษา 
   ของนักเรียนนายรอย       ๑๔ 
 หมวด ๕ เบ็ดเตล็ด        ๑๔ 
 ผนวก ก แบบรายงานอาจารยทําการสอน ประกอบระเบียบ สกศ.รร.จปร.   ๑๖ 
 ผนวก ข แบบกําหนดการสอน ประกอบระเบียบ สกศ.รร.จปร.   ๑๗ 
  



 ผนวก ค (๑) แบบตารางเวลาการใหคําปรกึษาแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา แก นนร. 
   ประกอบระเบยีบ สกศ.รร.จปร.      ๑๙ 
 ผนวก ค (๒) แบบตารางเวลาการเขาพบอาจารยผูสอน ประกอบระเบยีบ สกศ.รร.จปร. ๒๐ 
 ผนวก ง (๑) แบบรายงานการกระทําความผิดทางวินยัของ นนร. ขณะเรียน  
   ประกอบระเบยีบ สกศ.รร.จปร.      ๒๑ 
 ผนวก (๒) แบบรายงานการกระทําความผิดทางวินยัของ นนร. ประกอบระเบียบ 
   สกศ.รร.จปร.        ๒๒ 
 ผนวก จ แบบรายงาน นนร. ขาดการศึกษา ประกอบระเบียบ สกศ.รร.จปร.  ๒๓ 
 ผนวก ฉ คํากลาวรายงาน ประกอบระเบียบ สกศ.รร.จปร.    ๒๔ 
 ผนวก ช แบบฟอรมรายงานการทจุริตในการสอบ ประกอบระเบยีบ สกศ.รร.จปร. ๒๕ 
 ผนวก ซ แบบฟอรม สกศ.๕ ประกอบระเบียบ สกศ.รร.จปร.    ๒๖ 
จรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     ๒๗ 
 แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอย พระจุลจอมเกลา  ๒๗ 
 แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๓๐ 
 แนวทางปองกนัการกระทําผิดจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๓๐ 
 ระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๓๐ 
 การลงทัณฑผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ๓๑ 
อาจารยท่ีปรึกษา          ๓๒ 
 บทนํา          ๓๒ 
 คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษา       ๓๒ 
 จรรยาบรรณของอาจารยที่ปรึกษา       ๓๒ 
 บทบาทอาจารยที่ปรึกษา        ๓๓ 
 ภารกิจของอาจารยที่ปรึกษา        ๓๔ 
 เทคนิคการใหคําปรึกษาเบื้องตน       ๓๔ 
ระเบียบ ทบ. วาดวย รร.จปร. พ.ศ.๒๕๔๕       ๓๖ 
 หมวด ๑ นนร.         ๓๖ 
 หมวด ๒ สภา รร.จปร.        ๓๗ 
 หมวด ๓ การศึกษาของ นนร.       ๓๙ 
 หมวด ๔ ระบบการปกครองและการบังคับบัญชา     ๔๐ 
 หมวด ๕ ระบบเกยีรติศักดิ ์       ๔๐ 
 หมวด ๖ ระบบความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร     ๔๐ 
 หมวด ๗ คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ     ๔๑ 
 หมวด ๘ รางวัลการศึกษา รางวัลความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร 



   รางวัลความประพฤติดี และรางวัลการศึกษา    ๔๑ 
 หมวด ๙ การถอนทะเบยีนออกจากความเปน นนร.     ๔๒ 
 หมวด ๑๐ การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลนกัเรียนนายรอย   ๔๔ 
 หมวด ๑๑ การสําเร็จการศึกษาของนักเรียนนายรอย     ๔๕ 
 หมวด ๑๒ เบ็ดเตล็ด        ๔๖ 
ระเบียบ รร.จปร. วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษา นนร. พ.ศ.๒๕๔๘  ๔๘ 
 หมวด ๑ ระบบการศึกษา        ๔๘ 
 หมวด ๒ การจัดการศกึษา        ๕๑ 
 หมวด ๓ การวัดผลการศึกษา       ๕๒ 
 หมวด ๔ การบันทึกผลการศึกษา       ๕๕ 
 หมวด ๕ การใหรางวัลการศึกษา       ๕๖ 
 หมวด ๖ เบ็ดเตล็ด        ๕๗ 
คําสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี ๑๒๖/๒๕๔๔ ลง ๒๙ มิ.ย.๒๕๔๔ 
เร่ือง  การปฏบิัติในการนํา นนร. ดงูานนอกสถานที่      ๕๘ 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนนํา 
 
๑.  กลาวทั่วไป 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพบก       
มีภารกิจในการใหการศึกษาอบรมและดําเนินการฝกอบรมนักเรียนนายรอยและผลิตนายทหาร  
สัญญาบัตรใหกับกองทัพบก ที่ใหผูสําเร็จการศึกษาบรรลุถึงคุณลักษณะดังตอไปนี้คือ 

๑) มีความรูวิชาทหารขั้นพื้นฐานในหลักการทั่วไปทุกเหลา  ทั้งในทางเทคนิคและยุทธวิธี  
ใหมีความรูพอที่จะปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงระดับผูบังคับหมวดของเหลาตางๆ ได สามารถนําหนวย
ทหารขนาดเล็กปฏิบัติการได โดยมิไดมุงหมายที่จะใหเชี่ยวชาญในเหลาหนึ่งเหลาใดโดยเฉพาะ ความรู
ความชํานาญโดยเฉพาะของเหลาจะตองศึกษาเพิ่มเติมในโรงเรียนของเหลาหรือสายวิทยาการตางๆ     
ซ่ึงเปดอบรมเพิ่มเติมใหเมื่อไดรับการบรรจุในเหลานั้นแลว 

๒) มีพื้นฐานความรูและความชํานาญในดานจิตวิทยาและการเปนผูนําทหารอยางเพียงพอที่จะ
นําไปปฏิบัติหนาที่บังคับบัญชาทหาร 

๓) มีรางกายสมบูรณแข็งแรง คลองแคลววองไว มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจักการเปนผูแพ     
และเปนผูชนะ โดยใหมีการฝกพลศึกษาและเลนกีฬาตางๆ ตลอดเวลา ๔ ป 

๔) มีความรูพื้นฐานเพียงพอทั้งทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตร และ
ภาษาศาสตร ในระดับอุดมศึกษา 

เมื่อเขาศึกษาในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จะใชเวลา ๔ ป เพื่อรับการศึกษา           
ตามหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๔๔ หลักสูตรดังกลาวนี้      
นักเรียนนายรอยจะไดรับการศึกษาภาควิชาการจากสวนการศึกษา การฝกและศึกษาวิชาทหารจาก
สวนวิชาทหาร และการอบรมและเสริมสรางลักษณะผูนําจากกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค 
 

๒. หลักสูตรนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๔๔
หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดรับการพัฒนามาหลายครั้ง        

ที่ใชอยูในปจจุบัน คือ หลักสูตรนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๔๔     
ซ่ึงเปนหลักสูตร ๔ ป โดยไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามกรอบขอบังคับ และสอดคลองกับ
กฎระเบียบตางๆ เชน นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๓ และมติคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การศึกษาของกองทัพบก ซ่ึงใหปรับปรุงหลักสูตรโดยใชเวลาการศึกษา ๔ ป มีหนวยกิตและรายวิชา
ตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัย  ขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร  และขอบังคับ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 



 ๒  

๓. ปริญญาที่ไดรับ 
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (หลักสูตร ๔ ป) 

จะไดรับปริญญาตามสาขาที่เรียน ดังนี้.- 

 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๑. วิศวกรรมเครื่องกลและวิชาการทหาร               
๒. วิศวกรรมไฟฟาส่ือสารและวิชาการทหาร      
๓. วิศวกรรมอุตสาหการและวิชาการทหาร            
๔. วิศวกรรมโยธาและวิชาการทหาร                       
๕. วิศวกรรมสํารวจและวิชาการทหาร 
๖. วิศวกรรมอากาศยานและวิชาการทหาร 
๗. วิศวกรรมไฟฟากําลังและวชิาการทหาร 
๘. วิศวกรรมคอมพิวเตอรและวชิาการทหาร 
๙. วิศวกรรมสรรพาวุธและวิชาการทหาร 

วิทยาศาสตรบณัฑิต ๑. วิทยาการคอมพิวเตอรและวชิาการทหาร        
๒. เคมีประยุกตทางทหารและวชิาการทหาร        
๓. วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมและวิชาการทหาร  
๔. เทคโนโลยีสารสนเทศและวชิาการทหาร 

 
 

 

 

 

 

๕. วิทยาศาสตรทัว่ไปและวิชาการทหาร 

ศิลปศาสตรบณัฑิต ๑. สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาและวิชาการทหาร 
๒. บริหารรัฐกิจและวิชาการทหาร 
๓. การบริหารทั่วไปและวิชาการทหาร 

 
 



 ๓  

๔. หนวยกิตการศึกษา 
ตามหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (หลักสูตร ๔ ป) นักเรียนนายรอย 

จะตองรับการศึกษาวิชาการในดานตางๆ คิดเปนจํานวนหนวยกิตตลอด ๔ ปการศึกษา รวม ๑๕๕ - ๑๖๓ 
หนวยกิต แยกเปนดังนี้ 

หนวยกิตวิชาการ          ๑๔๕-๑๕๓  หนวยกิต 
หนวยกิตวิชาวทิยาการทหาร            ๑๐ หนวยกิต     
          ซ่ึงประกอบดวย 

- ภาคทฤษฎ ี            ๑๐  หนวยกิต 
- ภาคสนาม (ไมนับหนวยกิต)         (๒๖) หนวยกิต 

                   หนวยกิตวิชาเสริมสรางลักษณะผูนํา (ไมนบัหนวยกิต)  (๑๖) หนวยกิต 

๕. ระบบการศึกษา     
ใชระบบการศึกษาแบบชั้นป โดยหนึ่งปการศึกษาประกอบดวย ๑ ภาคการฝก และ ๒ ภาค

การศึกษา 
๕.๑ การจัดแบงภาคการศึกษา 
 ๕.๑.๑ ภาคการฝก เปนภาคแรกของปการศึกษา มีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ สัปดาห 

หรือมีช่ัวโมงการฝกรวมเทียบเทา ๘ สัปดาห 
 ๕.๑.๒ ภาคการศึกษา แบงเปนภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยแตละ

ภาคการศึกษา มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 
 ๕.๑.๓ ในแตละสัปดาหของภาคการศึกษา จะศึกษาภาควิชาการใชเวลาศึกษาตั้งแต 

๐๘๐๐ - ๑๕๐๐ หลัง ๑๕๐๐ นักเรียนนายรอยจะอยูในการกํากับดูแลของกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค 
เพื่อฝกและอบรมลักษณะผูนํา พลศึกษา และการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนนายรอย 

๕.๒ แนวทางการศึกษาของนักเรียนนายรอย 
 ๕.๒.๑ ช้ันปที่ ๑ นักเรียนนายรอยทั้งชั้นจะเรียนรวมกันในวิชาบังคับทั่วไป 
 ๕.๑.๒ ช้ันปที่ ๒ - ๔ นักเรียนนายรอยจะแยกไปศึกษาตามสาขาวิชาที่ตนสมัครใจ 

โดยเลือกสาขาวิชาตามลําดับคะแนนที่สอบได  



 ๔  

๖. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 ๖.๑ การวัดผลการศึกษา กระทําโดยใชการสอบ มี ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๖.๑.๑ การสอบโดยอาจารย เปนการวัดในบางบทเรียน หรือการวัดผลจากการทํา
แบบฝกหัด และ/หรืองานมอบอื่นๆ คะแนนสอบไมเกินรอยละ ๒๐ ของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษา 
  ๖.๑.๒ การสอบระหวางภาค มีการสอบอยางนอย ๑ คร้ัง เปนการวัดผลหลังจากที่ได
ศึกษาตามบทเรียนมาเปนระยะเวลาหนึ่ง คะแนนสอบไมเกินรอยละ ๔๐ ของคะแนนรวมทั้งภาค
การศึกษา 
  ๖.๑.๓ การสอบประจําภาค เปนการวัดผลหลังจากที่ไดศึกษาตามบทเรียนจนจบ
การศึกษา คะแนนไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษา 
 ๖.๒ การขาดสอบ  
  นนร. ตองเสนอรายงาน วัน เวลา และรายวิชาที่ขาดสอบ พรอมดวยเหตุผลและ
หลักฐานตออาจารยผูสอนภายใน ๕ วัน นับจากวันที่มิไดเขาสอบ 
  ๖.๒.๑ สอบโดยอาจารย อนุมัติใหสอบโดยอาจารยผูสอนรายวิชานั้นๆ 
  ๖.๒.๒ สอบระหวางภาค อนุมัติใหสอบโดยผูอํานวยการกองวิชา 
  ๖.๒.๓ สอบประจําภาค อนุมัติใหสอบโดยผูอํานวยการสวนการศึกษา 
 ๖.๓ การประเมินผล  
  ใชอักษรระดับคะแนน “เกรด” ไดแก A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ตามระบบ  
หนวยกิต นักเรียนนายรอยจะมีสิทธิ์ไดเล่ือนชั้นสูงขึ้นเมื่อไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๒.๐๐ และไมติด 
F ในวิชาใดๆ สอบผานวิชาทหารภาคการฝก ตั้งแตระดับอักษร C ขึ้นไป และไมถูกตัดคะแนน     
ความประพฤติเกินกวากึ่งหนึ่ง และนักเรียนนายรอยจะสําเร็จการศึกษาไดก็ตอเมื่อสําเร็จการศึกษา   
ในชั้นปที่ ๔ 
 ๖.๔ การสอบปรับอักษรระดับ   
  นนร. สามารถขอปรับอักษรระดับในรายวิชาที่ต่ํากวา C ไดรายวิชาละ 2 คร้ัง ระยะเวลา
ที่ทําการสอบ คือ 
  ๖.๔.๑ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ กระทําหลังจบการศึกษาในแตละภาค
การศึกษา โดยมีการจัดอาจารยสอนทบทวน 
  ๖.๔.๒ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ กระทําหลังสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒  
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๗. การใหรางวัลการศึกษา 
 นนร. จะไดรับรางวัลการศึกษาในแตละปการศึกษา ถาไมถูกตัดคะแนนความประพฤติ      
เกินหนึ่งในแปดของคะแนนเต็ม และมีผลการศึกษาตามเกณฑ ดังนี้ 
 ๗.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ เปนเหรียญทองคํา สําหรับ นนร.ช้ันปที่ ๑ ที่สอบไดคะแนนเฉลี่ย
ประจําปการศึกษา ตั้งแต ๓.๗๐ ขึ้นไป และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 
 ๗.๒ รางวัลการศึกษาดีมาก เปนเหรียญเงิน สําหรับ นนร.ช้ันปที่ ๑ ที่สอบไดคะแนนเฉลี่ย
ประจําปการศึกษา ตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป แตไมถึง ๓.๗๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C 
 ๗.๓ รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา เปนเหรียญทองคํา ในสาขาวิชาสําหรับ นนร.    
ที่สอบไดคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา ตั้งแต ๓.๗๐ ขึ้นไป ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
๓.๔๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ในปการศึกษานั้น 
 ๗.๔ รางวัลการศึกษาดีมากเฉพาะสาขาวิชา เปนเหรียญเงิน ในสาขาวิชาสําหรับ นนร.         
ที่สอบไดคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา ตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป แตไมถึง ๓.๗๐ ระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา ๓.๒๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ในปการศึกษานั้น  
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ระเบียบสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
----------------------------- 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     
มีความสอดคลองกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  และใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียน     
นายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๘  
จึงไดกําหนดระเบียบปฏิบัติประจํา เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ของหนวยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา    
วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ขอ ๓ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดที่ไดกําหนดไวแลว แตมีความขัดแยงกับ

ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “กรรมการตรวจระเบียบกํากับดูแลอาจารยและนักเรียนนายรอยประจําวัน” 

หมายถึง นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ที่ไดรับ  
การแตงตั้งจากผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหเปนกรรมการตรวจ
ระเบียบและการปฏิบัติของนักเรียนนายรอย ในวัน เวลา ที่กําหนด 

 “อาจารยหัวหนาวิชา” หมายถึง อาจารยที่รับผิดชอบในการจัดทํากําหนดการสอน
และทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน ใหเปนไปตามแผนกําหนดการสอนและ  
การจัดการศึกษาตามระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการศึกษาและการใหรางวัล
การศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๘ ทั้งนี้ อาจเปนผูรับผิดชอบในการสอนเองทั้งหมดหรือมี
อาจารยผูอ่ืนรวมสอนดวย



 ๗  

 “อาจารยผูสอน” หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายใหทําการ
สอนนักเรียนนายรอยในแตละวิชา 

 “อาจารยที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งและมอบหมายในการ 
ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักเรียนนายรอยที่อยูในความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องการเรียนการสอน และ
เร่ืองตางๆ ที่นักเรียนนายรอยตองการขอคําแนะนําปรึกษา 

 “น.ศูนยประสานงาน สกศ.รร.จปร.” หมายถึง นายทหารสวนการศึกษา โรงเรียน   
นายรอยพระจุลจอมเกลา ที่ไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการสวนการศึกษา ใหเปนนายทหาร        
ศูนยประสานงาน สวนการศึกษา โรงเรียนนายนรอยพระจุลจอมเกลา

 “เจาหนาที่” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่ไมใชอาจารยผูสอน นายทหาร    
ช้ันประทวน พนักงานราชการ ลูกจาง ที่ปฏิบัติหนาที่ในสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

 “ใบยอด” หมายถึง บัตรแบบหมายเลข ๑ (ทบ.๓๔๘-๐๐๔) 
 “สมุดบันทึกความคิดเห็นของอาจารย” หมายถึง สมุดบันทึกที่ กรมนักเรียนนายรอย

รักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จัดทําขึ้น เพื่อใหหัวหนาตอนนักเรียนนายรอยนําไป
ใหอาจารยผูสอนบันทึกความคิดเห็นในการสอนแตละครั้ง  

 “ปายหนาหองเรียน” หมายถึง ปายแสดงรหัสวิชา ช่ืออาจารยผูสอน ช้ันตอน       
ของนักเรียนนายรอย และวัน เวลา ที่ทําการสอน 

 “กรรมการประจําชั้น” หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งจากสวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหเปนกรรมการประจําชั้น 

 คํายอหรือคําจํากัดความใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหยึดถือตามกฎ 
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 ช้ันปที่ ๑ - ๔ ประจําภาคการศึกษานั้นๆ ใหเปนไปตามระเบียบโรงเรียนนายรอย    



 ๘  

วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๘ และ
รายงานขออนุมัติตอ รร.จปร. กอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย ๔ สัปดาห 

ขอ ๙ สกศ.รร.จปร. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบกํากับดูแลอาจารยและ             
นักเรียนนายรอยประจําวัน กอนเปดภาคการศึกษาอยางนอย ๒ สัปดาห 

ขอ ๑๐ สกศ.รร.จปร. แตงตั้งคณะกรรมการประจําชั้นนักเรียนนายรอยช้ันปที่ 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 คร้ัง คร้ังละ ๒ ช่ัวโมง นักเรียนนายรอยตองเขาพบอาจารย         
ที่ปรึกษาอยางนอย ๑ คร้ังตอภาคการศึกษา 

ขอ ๑๕ การพบอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนตองจัดหวงเวลาใหนักเรียนนายรอย           
มีโอกาสเขาพบเพื่อซักถามปญหาการเรียนการสอนอยางนอยสัปดาหละ ๒ คร้ัง คร้ังละ ๒ ช่ัวโมง 

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 กองวิชาสงสําเนาคําส่ังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา และสําเนาคําสั่ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองวิชา ตามระเบียบประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
ถึง สกศ.รร.จปร. กอนเปดภาคการศึกษา อยางนอย ๒ สัปดาห 



 ๙  

หมวด ๒ 
การปฏิบตัิประจําวันของอาจารยผูสอน และนักเรียนนายรอย 

 
ขอ ๑๘ การปฏิบัติของอาจารยผูสอน 
 ๑๘.๑ อาจารยผูสอนตองไปถึงหองเรียนกอนเวลาสอนอยางนอย ๕ นาที    

เพื่อรอรับนักเรียนนายรอยและติดปายหนาหองเรียน ดังนี้ รหัสวิชา ช่ืออาจารยผูสอน ช้ันตอนของ 
นักเรียนนายรอย และวัน เวลา ที่ทําการสอน และเก็บปายหนาหองเรียนหลังการสอน 

 ๑๘.๒ อาจารยผูสอนรับการรายงานยอดจาก หน.ตอน นนร. กอนทําการสอน 
โดยลงชื่อรับทราบในใบยอด ๒ ใบ และมอบใบยอด ๑ ใบ ให หน.ตอน นนร. ไปใสในชองใสใบยอด
หนาหองเรียน สวนอีก ๑ ใบ ใหนํากลับไปดําเนินการบันทึกการปวย การลา หรือการขาด              
ของนักเรียนนายรอยและเวลาทําการสอนของอาจารยผูสอน และเก็บไวที่กองวิชา 

 ๑๘.๓ อาจารยผูสอนตองทําการสอนตามกําหนดการสอน (ผนวก ข) ที่สงถึง 
กตก.สกศ.รร.จปร. และกํากับดูแลการปฏิบัติของนักเรียนนายรอยใหเปนไปตามระเบียบและ        
แบบธรรมเนียมทหารโดยเครงครัด 

 ๑๘.๔ อจ.สกศ.รร.จปร. ตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณอาจารยที่กําหนดไว  
ในคูมือจรรยาบรรณอาจารย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ๑๘.๕ ในระหวางการสอน ถามีนักเรียนนายรอยหลับหรือกระทําความผิด 
อาจารยผูสอนตองตักเตือน หากนักเรียนนายรอยยังไมปรับปรุงตัว ใหอาจารยผูสอนเขียนความผิด   
ลงในสมุดบันทึกความคิดเห็นอาจารยผูสอน ซ่ึงสามารถเรียกไดจาก 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 



 ๑๐  

ขอ ๑๙ การปฏิบัติตัวของนักเรียนนายรอย 
 ๑๙.๑ เวลา ๐๗๔๕ นักเรียนนายรอยทุกนายตองเดินแถวถึง สกศ.รร.จปร. 

หัวหนานักเรียนนายรอยรายงานยอดตอ น.ศูนยประสานงาน สกศ.รร.จปร. เมื่อไดรับคําสั่งใหเลิกแถว 
ใหนักเรียนนายรอยแยกยายไปหองเรียนของตนเพื่อเขาแถวเตรียมเคารพธงชาติหนาหองเรียน 

 ๑๙.๒ ในชวงเชาเวลา ๐๗๕๕ นักเรียนนายรอยทุกนายเขาแถวหนาหองเรียน
หรือที่ซ่ึงกองวิชาฯ กําหนดไว เพื่อเตรียมเคารพธงชาติในเวลา ๐๘๐๐ ขณะเคารพธงชาตินักเรียนนายรอย
ทุกนายตองรองเพลงชาติโดยพรอมเพรียงกัน 

 ๑๙.๓ กอนเขารับการสอนในแตละวิชา นักเรียนนายรอยทุกนายตองเขาแถว
หนาหองเรียนเพื่อทําการตรวจยอด และให หน.ตอน นนร. กรอกขอมูลลงในใบยอด ๒ ใบ หากมีการ
จําหนายยอด ใหบันทึกเลขที่ ช่ือ สกุล ของผูถูกจําหนาย พรอมระบุเหตุผลใหชัดเจนแลวมอบใหแก
อาจารยผูสอนหลังเสร็จจากการรายงานยอด 

 ๑๙.๔ หน.ตอน นนร. หรือผูแทน บอกแสดงความเคารพอาจารยผูสอนและ
รายงานยอดตออาจารยผูสอน ตามผนวก ฉ  คํากลาวรายงาน ในหองเรียนกอนการสอน 

 ๑๙.๕ หามนักเรียนนายรอยถอดเสื้อเครื่องแบบหรือรองเทาในเวลาเรียน   
หรือเวลาฝกฝนตนเอง หรือขณะพักประจําวิชา ยกเวนแตไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน 

 ๑๙.๖ หามนักเรียนนายรอยหลับในขณะเรียน ใหรักษาระเบียบวินัยและ      
เชื่อฟงคําส่ังสอนของอาจารยอยางเครงครัด 

 ๑๙.๗ ในชั่วโมงคนควา นักเรียนนายรอยตองฝกฝนตนเองในหองเรียน            
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 นักเรียนนายรอยตองแสดงความเคารพตามแบบธรรมเนียมทหาร        
วาดวยการแสดงความเคารพและคูมือการฝกบุคคลทามือเปลาโดยเครงครัด 

 ๑๙.๑๑ หามนักเรียนนายรอยใชโทรศัพทของทางราชการภายใน สกศ.รร.จปร. 
เวนแตไดรับอนุญาตในกรณีที่จําเปนเทานั้น 

 ๑๙.๑๒ หามนักเรียนนายรอยเขาไปในหองธุรการของกองวิชา เวนแตไดรับ
อนุญาตเทานั้น และตองกลาวคํารายงานขออนุญาตทุกครั้ง ตามผนวก ฉ  คํากลาวรายงาน 



 ๑๑  

 ๑๙.๑๓ การไปรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนนายรอยตองเดินแถวและ
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ใหเดินกลับ สกศ.รร.จปร. เปนรายบุคคลได 

 ๑๙.๑๔ ในกรณีที่เลยกําหนดเวลาสอนไปแลว ๕ นาที ไมมีอาจารยผูสอนเขามา
ทําการสอน ใหนักเรียนนายรอยผูทําหนาที่ หน.ตอน นนร. หรือผูแทน รีบไปแจงที่กองวิชาของ
อาจารยผูสอน เพื่อกองวิชาจะไดดําเนินการจัดอาจารยมาทําการสอนแทน 

 ๑๙.๑๕ การเปลี่ยนหองเรียนที่ไมอยูในอาคารเรียนเดียวกันกับวิชาที่เรียนผานมา 
และอาคารเรียนไมมีหลังคาตอเนื่อง นักเรียนนายรอยตองเดินไปเปนแถว ทั้งนี้ใหอยูในความควบคุม
ของ หน.ตอน นนร. หรือผูแทน ยกเวนนักเรียนชั้นสูงสุด 

 ๑๙.๑๖ นักเรียนนายรอยสามารถซื้อเครื่องดื่มและอาหารวางรับประทานได   
ในระหวางพักประจําชั่วโมงหรือช่ัวโมงคนควา 

 ๑๙.๑๗ หามนักเรียนนายรอยรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในหองเรียน  
โดยไมไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน 

 ๑๙.๑๘ ในวันที่นักเรียนนายรอยศึกษาภาควิชาการที่ สกศ.รร.จปร. หาม 
นักเรียนนายรอยกลับ กรม นนร.รอ. กอนเวลา ๑๕๐๐ ยกเวนไปเรียนวิชาพลศึกษา หรือไดรับอนุญาต
จากอาจารยผูสอนในกรณีที่จําเปน หรือไดรับคําส่ังใหงดการศึกษาเทานั้น 

 
หมวด ๓ 

การปฏิบตัิในการสอบและการรายงานผลการสอบ
 

ขอ ๒๐ การปฏิบัติในชวงกอนการสอบระหวางภาคและกอนการสอบประจําภาค 
 ๒๐.๑ กตก.สกศ.รร.จปร. จัดตารางสอบ หองสอบ และกรรมการคุมสอบ  

กอนสอบ อยางนอย ๒ สัปดาห 
 ๒๐.๒ กองวิชาจัดทําปญหาสอบและดําเนินการตามขั้นตอนของการกํากับ

มาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหแลวเสร็จกอนการสอบ ๑ สัปดาห 
ขอ ๒๑ การปฏิบตัิในขณะสอบของการสอบระหวางภาคและการสอบประจําภาค 
 ๒๑.๑ หนาที่ของกรรมการคุมสอบ 
  ๒๑.๑.๑ จัดลําดับหมายเลขที่นั่งสอบ เพื่อใหนักเรียนนายรอยนั่ง

ตามลําดับหมายเลขที่กําหนด 
  ๒๑.๑.๒ กอนอนุญาตใหเขาหองสอบ กรรมการคุมสอบตองตรวจสอบ

ความเรียบรอยของหองสอบ ตรวจยอดนักเรียนนายรอย พรอมทั้งแจงใหนักเรียนนายรอยทราบผล    
ที่ไดรับจากการทุจริตในการสอบวา โทษของการทุจริตในการสอบคือการถอนทะเบียนออกจาก 



 ๑๒  

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 เขียนชื่อ - สกุล ช้ัน ตอน ลําดับที่  ลงในปญหาสอบและ
กระดาษคําตอบใหถูกตองชัดเจน รวมทั้งลงลายมือช่ือในใบรายชื่อประจําตอน (สถต.๓ ทบ.๓๔๘-๐๒๘)  

  ๒๑.๒.๕ ใหนักเรียนนายรอยอานคําแนะนําและคําเตือนที่ปญหาสอบ
ใหเขาใจและปฏิบัติตามโดยเครงครัด 

  ๒๑.๒.๖ ไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูเขาสอบคนอื่นๆ 
ขณะอยูในหองสอบหรือออกจากหองสอบไปแลว 

  ๒๑.๒.๗ ไมคัดลอกหรือลักลอบนําขอสอบที่ ไมได รับอนุญาต        
ออกจากหองสอบ 

  ๒๑.๒.๘ ขณะสอบตองไมพูดคุยหรือติดตอกับนักเรียนนายรอยคนอื่น 
ทั้งที่อยูในหองสอบและนอกหองสอบ 

  ๒๑.๒.๙ ไมชําเลืองดูคําตอบของนักเรียนนายรอยคนอื่น หรือยอมให
นักเรียนนายรอยคนอื่นดูคําตอบของตน 



 ๑๓  

  ๒๑.๒.๑๐  ไมหยิบยื่นอุปกรณในการสอบ เชน ดินสอ ยางลบ ปากกา 
เครื่องคิดเลข ฯลฯ ของตน ใหแกนักเรียนนายรอยคนอื่น เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 

  ๒๑.๒.๑๑  เมื่อหมดเวลาสอบและกรรมการคุมสอบไดส่ังใหหยุดทํา
ขอสอบ นักเรียนนายรอยตองหยุดทําขอสอบทันที และจะออกจากหองสอบไดตอเมื่อกรรมการคุมสอบ     
เก็บกระดาษคําตอบ ปญหาสอบเสร็จเรียบรอยแลว และอนุญาตใหออกนอกหองสอบได 

  ๒๑.๒.๑๒  ตองปฏิบัติตามคําส่ัง 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 ช่ัวโมงตอ ๑ หนวยกิต 



 ๑๔  

 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
ตามคําส่ัง รร.จปร. ไมถือเปนการขาดเรียน ใหจัดการสอนเสริมและถือเปนเวลาเรียน 

 
หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด

 
ขอ ๒๘ ในชั่วโมงแรกของการสอน ใหอาจารยแจกกําหนดการสอน ตําราเรียน เอกสาร

ประกอบการสอน และชี้แจงแกนักเรียนนายรอยใหทราบรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน    
ตลอดจนถึงวิธีวัดผลการศึกษา 

ขอ ๒๙ ประธานกรรมการประจําชั้นแตละชั้นปที่ไดรับการแตงตั้งจาก ผอ.สกศ.รร.จปร.      
จัดใหมีการประชุมกรรมการประจําชั้นอยางนอยเดือนละ ๑ คร้ัง ของแตละภาคการศึกษา 

ขอ ๓๐ กองวิชาประสานกับ กตก.สกศ.รร.จปร. ใหจัดตารางเวลาสอนเสริมใหแก 
นักเรียนนายรอยที่ไมไดเขารับการศึกษาเนื่องจากติดภารกิจราชการ 



 ๑๕  

ขอ ๓๑ การนํานักเรียนนายรอยไปศึกษาดูงานนอกสถานที่นอกสัปดาหดูงานตามปฏิทิน
การศึกษา ใหรายงานขออนุมัติตอ ผบ.รร.จปร. ผาน สกศ.รร.จปร. ลวงหนาอยางนอย ๔ สัปดาห 

ขอ ๓๒ หามเปลี่ยนแปลงตารางการศึกษาและหองเรียนแบบถาวร เวนแตมีเหตุจําเปน 
ใหรายงานขออนญุาตตอ สกศ.รร.จปร. กอนลวงหนาอยางนอย ๒ สัปดาห 

ขอ ๓๓ การเปลี่ยนหองเรียนหรือเวลาการศึกษาชั่วคราว ใหรายงานขออนุญาตตอ        
สกศ.รร.จปร. กอนลวงหนาอยางนอย ๓ วันทําการ 

ขอ ๓๔ การรวมตอนเรียนโดยมีนักเรียนนายรอยเกินกวา ๓๐ นาย (ตลอดภาคการศึกษา) 
ใหรายงานขออนุญาตตอ สกศ.รร.จปร. ลวงหนาอยางนอย ๒ สัปดาห 

ขอ ๓๕ การรวมตอนเรียนโดยมีนักเรียนนายรอยเกินกวา ๓๐ นาย เปนครั้งคราว          
ใหรายงานขออนุญาตตอ สกศ.รร.จปร. ลวงหนาอยางนอย ๓ วันทําการ 

ขอ ๓๖ กรรมการตรวจระเบียบกํากับดูแลอาจารยและนักเรียนนายรอยประจําวัน         
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   กนัยายน    พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

  (ลงชื่อ) พลตรี ณัทกร   เกดิสุขผล 

           (ณัทกร   เกิดสุขผล) 

                                ผูอํานวยการสวนการศึกษา   
    โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   
 



 ๑๖  

ผนวก ก  แบบรายงานอาจารยทําการสอน ประกอบระเบียบสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
กําหนดการสอนรายวนัของอาจารยผูสอน 

กองวิชา …………………………………สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ภาคการศึกษาที่ ……………….. ปการศึกษา …….………….. 

 
๑. อาจารยผูสอนภายในกองวิชาฯ มีจํานวน   …………… นาย 
๒. จําหนาย      …………… นาย 

สาเหตุของการจําหนาย (ตวัอยาง) 
๒.๑  ร.อ.ชาตทิหาร   ขยันกลา  ศึกษาชั้นนายพัน  ๑๕ พ.ค. – ๓๐ ก.ค.๕๑ 
๒.๒                                     ฯ ล ฯ 

๓. คงเหลือ     …………… นาย 
 

ตารางกําหนดการสอนรายวนัของอาจารยผูสอนตลอดภาคการศึกษาที่ .........ปการศึกษา......... 
ลําดับ ช่ือ-สกุล อาจารย

ผูสอน 
ช้ันป
ที่

สอน 

รหัสวิชา ช่ือวิชา ตอน วัน- 
เวลาสอน 

หองเรียน จํานวน 
นักเรียน
นายรอย 

หมายเหตุ 

๑ (ตัวอยาง) 
พ.ต.หญิง อาจารย  ใจดี 

 
๒ 

 
AB 1001 

 
ประวัติดนตรี
ไทย 

 
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. 

 



 ๑๗  

ผนวก ข  แบบกําหนดการสอน ประกอบระเบียบสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย
ระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

 
กองวิชา ……………………… สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

( แบบ ปคศ.๑ หนา ๑ ) 

 

กําหนดการสอน ภาคการศกึษา ที่ ……… ปการศึกษา ………. 
นักเรียนนายรอยช้ันปที ่......  สาขา.................…………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือวิชา ................................................……………………..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 (ไมตํ่ากวา ๑ใน ๕ ของคะแนนรวมทั้งภาค) 
 ๕. อื่นๆ …………………………… 
 
หมายเหตุ ยกเวนวิชาปฏิบัติการ สัมมนา และโครงงานวิจัย อาจกําหนดคะแนนเปนอยางอื่นได 

 



 ๑๘  

( แบบ ปคศ.๑ หนา ๒ ) 
กําหนดการสอน วิชา……………………… รหัส ……………………… 

 
ครั้งที่ วัน  เวลา เนื้อหา งานมอบ หมายเหตุ 
๑ พุธ ๐๘๐๐-๐๙๓๐ รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ การบานขอ ๑-๕  
๒.    รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๓.    รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ  สอบโดยอาจารยคร้ังที่ ๑ 

๔.    รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๕.    รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๖.    รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ  สอบโดยอาจารยคร้ังที่ ๒ 

๗.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๘.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๙.   สอบระหวางภาคครั้งที่ ๑   

๑๐.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๑๑.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๑๒.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๑๓.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ  สอบโดยอาจารยคร้ังที่ ๓ 

๑๔.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๑๕.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๑๖.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๑๗.   สอบระหวางภาคครั้งที่ ๒   

๑๘.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๑๙.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๒๐.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ  สอบโดยอาจารยคร้ังที่ ๔ 

๒๑.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๒๒.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๒๓.   รายละเอียด, เนื้อหา, การปฏิบัติ   

๒๔.   สอบประจําภาค   
 

ตรวจถูกตอง                        
         ........................................ 

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

 
หมายเหต ุ หวงเวลาของการกําหนดสอบโดยอาจารยและการสอบระหวางภาค ใหกําหนดตาม 

ความเหมาะสม 

 



 ๑๙  

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

 
 
ตารางเวลาการใหคําปรึกษาแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาแกนกัเรียนนายรอย  

กองวิชา ..........................................สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ภาคการศึกษา.................ปการศึกษา................. 

 

วัน-เวลา ใหคาํปรึกษา 
รายช่ืออาจารยที่ปรึกษา 

วัน เวลา 
สถานที่ เบอรโทร. และ E-Mail 

จันทร ๐๙๓๐ – ๑๐๓๐ หองพักอาจารย กวส.ฯ ๖๒๒๙๘, ๐๘๙-๑๑๑-๒๒๒๒ (ตัวอยาง) 
พ.อ.นักรบ  ใจกลา พุธ ๐๙๓๐ – ๑๐๓๐ หองพักอาจารย กวส.ฯ nj@hotmail.com 

     
     

 
 
 
 

ตรวจถูกตอง 
            
                   …………………………………….. 

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

 



 ๒๐  

ผนวก ค (๒)  แบบตารางเวลาการเขาพบอาจารยผูสอน ประกอบระเบียบสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอย              
พระจุลจอมเกลา วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
 

ตารางเวลาการเขาพบอาจารยผูสอน  
กองวิชา ..........................................สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ภาคการศึกษา.................ปการศึกษา................. 
 

วัน-เวลา ใหเขาพบ 
รายช่ืออาจารยผูสอน 

วัน เวลา 
สถานที่ เบอรโทร. และ E-Mail 

จันทร ๐๙๓๐ – ๑๐๓๐ หองพักอาจารย กวส.ฯ ๖๒๒๙๘, ๐๘๙-๑๑๑-๒๒๒๒ (ตัวอยาง) 
พ.อ.นักรบ  ใจกลา พุธ ๐๙๓๐ – ๑๐๓๐ หองพักอาจารย กวส.ฯ nj@hotmail.com 

     
     

 
 
 
 

ตรวจถูกตอง 
            
                  …………………………………….. 

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

 



 ๒๑  

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

 
 

 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กองวิชาฯ        (โทร.                   )     

 

ที่   กห        วันที่           
เร่ือง   รายงานการกระทําความผิดทางวินัยของนักเรียนนายรอยขณะเรียน       

เรียน ผอ.กองวิชา  

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

               (    ) 

              อาจารยประจาํวิชา 

 



 ๒๒  

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

 
 

 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กองวิชาฯ        (โทร.                   )     

 

ที่   กห        วันที่           
เร่ือง   รายงานการกระทําความผิดทางวินัยของนักเรียนนายรอย       

เรียน อาจารย ( ยศ ช่ือ สกุล ) 

  ดวย  กระผม นนร. (ช่ือ - สกุล) ............................................... ช้ันปที่ ........... ตอน .........           
ไดกระทําความผิดวินัยในวันที่ .................................... เวลา .......... สถานที่ ................................................. 
โดยมีลักษณะการกระทําผิดวินัย ดังนี้ (ใหนักเรียนนายรอยแจงรายละเอียดการกระทําผิด) …………................ 
................................................                                       
  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
 

                 นนร. 

               (    ) 

                   ช้ันปที่ ....... ตอน ......... 

 



 ๒๓  

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

 
 
 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กองวิชาฯ        (โทร.                   )     

 

ที่   กห        วันที่           
เร่ือง   รายงานนักเรียนนายรอยขาดการศึกษา         

เรียน ผอ.สกศ.รร.จปร. (ผาน ผอ.กองวิชา) 

  ดวย กระผม/ดิฉัน (ยศ ช่ือ สกุล) ……………..………………. ตําแหนง ………..……….......        
กองวิชา ……............ เปนอาจารยประจําวิชา …………. (รหัสวิชา) …………. สอนในวันที่ …………...……. 
เวลา  …….. ณ  ....................... ตรวจพบ  มีนักเรียนนายรอยขาดเรียน  จํานวน …… นาย  คือ                   
นนร. ..………...……......... ช้ันปที่ ….. ทั้งนี้ไดประสานกับ กตก.สกศ.รร.จปร. แลว พบวาขาดการศึกษาจริง
เนื่องจาก ......................................................................................... 

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
 
        พ.อ. 

               (    ) 

                            อาจารยประจําวชิา 

 



 ๒๔  

ผนวก ฉ  คํากลาวรายงาน ประกอบระเบียบสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยระเบียบ
ปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
คํากลาวรายงานยอดกอนเขาเรียน 
กระผม นักเรียนนายรอย .………. ( ช่ือ-สกุล ) ……… หัวหนาตอน ………… ช้ันปที่ …………..  
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 คร้ัง) 
*** (ในกรณี อาจารยอยูในหองที่มีประตูเปดอยู ไมตองเคาะประตู) 
กระผม นักเรียนนายรอย .………. ( ช่ือ - สกุล ) ……… ช้ันปที่ ………….…… ขออนุญาตเขาพบ  
…………… ( ยศ ช่ือ สกุล ) …………… ครับ 
*** ( เมื่อไดรับอนุญาตใหขออนุญาตเขาหอง) 
 
คํากลาวรายงานเขาหอง 
กระผม นักเรียนนายรอย .……… ( ช่ือ – ส กุล ) ……… ช้ันปที่ ………  
ขออนุญาตเขาหอง ……………………….……………….… ครับ 
หมายเหตุ  ตามระเบียบ เมื่อนักเรียนนายรอยอยูในชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนสั้น (ชุดศึกษา)     
นักเรียนนายรอยตองกลัดกระดุมคอเสื้อเมื่อเขาพบผูบังคับบัญชา อาจารย ผูอาวุโสสูงกวา รวมทั้งขณะเดินแถว 

 



 ๒๕  

ผนวก ช แบบฟอรมรายงานการทุจริตในการสอบ ประกอบระเบียบสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอย         
พระจุลจอมเกลา วาดวยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   กองวิชาฯ        (โทร.                   )     

 

ที่   กห        วันที่           
เร่ือง   การกระทําที่สอไปในทางทุจริตหรือทุจริตในการสอบ       

เรียน กรรมการคุมสอบ 

  กระผม นักเรียนนายรอย .........……………..…………… ช้ันปที่ ……สาขาวิชา …….... 
ตอน ......... เลขที่สอบ ........ ขณะทําการสอบวิชา ........................ รหัสวิชา .............. ภาคการศึกษาที่ .....         
ปการศึกษา ............ ไดกระทําการที่สอไปในทางทุจริตหรือทุจริตในการสอบโดยมีพฤติกรรมดังนี้ 
....................................................................................................................................................................  
  ทั้งนี้ไดมอบหลักฐานใหกรรมการคุมสอบ คือ  
  ๑.  ..................................................... 
  ๒. ..................... ฯลฯ ...................... 

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา 
 
                                                     นักเรียนนายรอย .............................. 
                                                            (                             ) 

                                                                   นักเรียนนายรอย ............................... พยาน 
                                                             (                             ) 

                                                                                นักเรียนนายรอย ............................... พยาน 
                                                             (                             ) 

                                      ................................................... กรรมการคุมสอบ 
                                                             (                             ) 

 



 ๒๖  

ผนวก ซ แบบฟอรม สกศ.๕ ประกอบระเบียบสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย
ระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียนการสอน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
( แบบฟอรมสกศ.๕ )  

ช้ันปที่ ….ตอน …… วิชา ……………………………….รหัส …….ภาคการศึกษาที่ ……./….. 

สอ
บป

ฏิบ
ัติ 

สอ
บโ

ดย
 อจ

. …
..ค
รั้ง

 

สอ
บร

ะห
วา
งภ
าค

 ๑
 

สอ
บร

ะห
วา
งภ
าค

 ๒
 

สอ
บป

ระ
จํา
ภา
ค 

รว
มค

ะแ
นน

ทั้ง
หม

ด 

ลําดับ ช่ือ นักเรียนนายรอย 

      

รอยละ เกรด 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
       

(ลงช่ือ) ........................................ 

         ( ................................ ) 

                           อจ.  
 

(ลงช่ือ) ........................................ 

         ( ................................ ) 

                             ผอ. ………. สกศ.รร.จปร. 
 

 
 

 



 ๒๗  

จรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

๑. อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนนายรอยและบุคคลทั่วไป ทั้งดานสวนตัว
และการงาน 

๒. อาจารยพึงสอนนักเรียนนายรอยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและ
ปฏิบัติตอนักเรียนนายรอยอยางมีเมตตาและเปนธรรม 

๓. อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตยสุจริต 
๔. อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด 
๕. อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 
๖. อาจารยพึงเปนนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
๗. อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานแบบกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริมและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
๘. อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน   

นายรอยพระจุลจอมเกลา 
๙. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอ่ืน สังคม และประเทศชาติ 
๑๐. อาจารยพึงรักษาวินัยและประพฤติตนตามแบบธรรมเนียมทหารอยางเครงครัด 

 

แนวทางการปฏิบัตติามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอย พระจุลจอมเกลา 
๑. อาจารยพึงดํารงตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนนายรอยและบุคคลทั่วไป ทั้งดานสวนตัว

และการงาน 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมจรรยาและขนบธรรมเนียม อันดีงาม 
๒) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางนาเชื่อถือตอบุคคลทั่วไป 
๓) ปฏิบัติตนใหมสุีขภาพและบคุลิกภาพที่ดีอยูเสมอ 
๔) แตงกายถูกระเบียบ สะอาด สุภาพเรียบรอย และเหมาะสมกับกาลเทศะ 
๕) ตรงตอเวลา 
๖) มีมารยาทอันดงีาม 
๗) ระมัดระวังในการกระทําและการพูดของตนเอง ไมพูดคําหยาบหรือกาวราว ไมนนิทาหรอื

พูดจาสอเสียด 
๘) ไมโกรธงายหรือแสดงอารมณฉุนเฉียวตอนักเรียนนายรอยและเพื่อนรวมงาน 
๙) มองโลกในแงดี 

๒. อาจารยพึงสอนนักเรียนนายรอยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ ชวยเหลือและ
ปฏิบัติตอนักเรียนนายรอยอยางมีเมตตาและเปนธรรม 

 



 ๒๘  

แนวทางปฏิบัติ 
๑) มีการวางแผนการเรียนการสอน 
๒) อบรมสั่งสอนนักเรียนนายรอยอยางเต็มความสามารถ ใหเนื้อหาครบถวน ครอบคลุม       

ไมบิดเบือนหรือปดบังอําพราง 
๓) เอาใจใสตอพฤติกรรมของนักเรียนนายรอย 
๔) ควรเลือกใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนนายรอย 
๕) มอบหมายงานและตรวจผลงานดวยความยุติธรรม ไมเลือกที่รักมักที่ชัง 
๖) ใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักเรียนนายรอยอยางเต็มความสามารถ 

๓. อาจารยพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซ่ือสัตยสุจริต 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) อาจารยตองซ่ือสัตยตอตนเองและนักเรียนนายรอย มีความรับผิดชอบตอช้ันเรียน นักเรียน

นายรอย และเนื้อหาวิชาที่สอน 
๒) ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือความรูสึกของสังคม 

๔. อาจารยพึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการ ไมถูกครอบงําดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) มีการสรางสรรคผลงานทางวิชาการอยางมปีระสิทธิภาพ 
๒) นําผลงานทางวิชาการไปใชใหเกิดประโยชน 
๓) กลาแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะทางวิชาการ 

๕. อาจารยพึงหมั่นศึกษา คนควา ติดตาม ติดตามความกาวหนาทางวิชาการใหทันสมัยอยาง
ตอเนื่อง 

แนวทางปฏิบัติ 
๑) ศึกษา คนควา หาความรู ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ 
๒) นําความรูมาวิเคราะหกําหนดเปาหมายแนวทางการพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร 

๖. อาจารยพึงเปนนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามขอกําหนดของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) ตองซื่อสัตย และมีคุณธรรม ไมคัดลอกผลงานของผู อ่ืน ไมจางวานผูอ่ืนใหทําผลงาน 

หรือไมรับจางทําผลงานใหผูอ่ืน 
๒) ตองปฏิบัติตามพันธกรณีในการวิจัย ตามขอตกลงที่ทําไวกับหนวยงานที่สนับสนุนการวิจัย

และหนวยงานที่ตนสังกัด 

 



 ๒๙  

๓) ตองมีความรับผิดชอบตอส่ิงที่ศึกษาวิจัยทั้งคน สัตว พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม 

๔) ตองมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติที่อาจนําไปสูการบิดเบือนขอมูล 
๕) ตองเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน 
๖) พึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ ทํางานวิจัยเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ งานวิจัย 

ที่เปนประโยชนแกกองทัพ สังคม และประเทศชาติ 
๗) พึงเคารพความคิดเห็นทางวชิาการของผูอ่ืน 
๘) พึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางที่ถูกตองเหมาะสม 

๗. อาจารยพึงปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานแบบกัลยาณมิตร ชวยเหลือ สงเสริมและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) ใหเกียรติเพื่อนรวมงานทกุสายงาน 
๒) แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนรวมงาน 
๓) ชวยเหลือเพื่อนรวมงานในทางสรางสรรค 
๔) ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน 

๘. อาจารยพึงสรางและสงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน  
นายรอยพระจุลจอมเกลา 

แนวทางปฏิบัติ 
๑) สนับสนุนและเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๒) ปกปองเกียรติภูมิของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๓) เสียสละเพื่อพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๔) ใหความเห็นในเชิงสรางสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๕) ไมทําใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะ และใหอภัยเพื่อนรวมงานหากเกิดความผิดพลาด 

๙. อาจารยพึงปฏิบัติตนดวยความรับผิดชอบตอผูอ่ืน สังคม และประเทศชาติ 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) จงรักภกัดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
๒) ภูมิใจในความเปนไทย และนิยมไทย 
๓) ปองกันและรกัษาผลประโยชนของชาติ 
๔) รวมมือรวมใจปฏิบัติงานเพื่อสวนรวม 
๕) ไมละเลยที่จะเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความสามัคคีของชาติ 
๖) เสียสละความสุขสวนตนเพือ่ประเทศชาต ิ
๗) มีจิตสํานึกในการอยูรวมกันในสังคม 

 



 ๓๐  

๑๐. อาจารยพึงรักษาวินัยและประพฤติตนตามแบบธรรมเนียมทหารอยางเครงครัด 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) ปฏิบัติตามคูมือครูอาจารยสถาบันการศึกษาของกองทัพ  
๒) ปฏิบัติตามประมวลวนิัยทหาร  

๒.๑) ภาค ๑ วาดวย การปกครอง 
๒.๒) ภาค ๔ วาดวย กฎหมายเกี่ยวกับทหาร ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย

แหงชาติ 
๒.๓) ภาค ๕ วาดวย เบด็เตล็ด 

 
แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

คณะกรรมการสงเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอย          
พระจุลจอมเกลามีหนาที่ ดังนี้  

๑. ติดตามกํากับดูแลอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๒. รวบรวมขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสังเกต การรับฟงความคิดเห็นของผูที่ เกี่ยวของ         

การวิเคราะหจากขอเสนอแนะทายแบบประเมินการสอน แบบประเมินคานายทหารสัญญาบัตร และอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 

๓. ตักเตือนผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

แนวทางปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดกําหนดนโยบายไวดงันี้ 
๑. ไมใหอาจารยรับอามิสสินจางจากผูปกครองหรือคนภายนอกไมวากรณีใดๆ 
๒. ไมใหอาจารยแสวงหาผลประโยชนจากนกัเรียนนายรอย 
๓. อาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตองปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารและรักษาวินัย

อยางเครงครัด 
 
ระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

เมื่ออาจารยไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหคณะกรรมการ
สงเสริมและกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาสืบสวน          
หาขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอรองเรียนที่เกิดขึ้น หากพบอาจารยไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียน     
นายรอยพระจุลจอมเกลา หรือมีพฤติกรรมสอไปในทางผิดวินัยทหารตองไดรับการลงทัณฑ 
 

 
 



 ๓๑  

การลงทัณฑผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
การลงทัณฑอาจารยที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา                      

ใหผูบังคับบัญชาโดยตรงของอาจารยผูนั้นดําเนินการตามประมวลวินัยทหาร 

 



 ๓๒  

อาจารยที่ปรึกษา 

บทนํา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันการศึกษาที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหแกกองทพับก 
อาจารยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีหนาที่ใหการศึกษาอบรมใหนักเรียนนายรอยเปนนักรบ 
นักพัฒนา และสุภาพบุรุษของชาติ ในการดําเนินงานดานวิชาการของนักเรียนนายรอยใหสําเร็จลุลวงไปได
นั้น จําเปนตองไดรับความรวมมือจากบุคคลกรและหนวยงานภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   
สวนหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ “อาจารยท่ีปรึกษา” ซ่ึงตองมีหนาที่เกี่ยวของและตองรับผิดชอบโดยตรงตอนักเรียน
นายรอยในงานดานวิชาการ โดยอาจารยที่ปรึกษาเปนผูใหคําปรึกษาตอนักเรียนนายรอย ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเรียน เรื่องสวนตัว และเรื่องอื่นๆ ที่นักเรียนนายรอยตองการปรึกษา กระตุนให นนร. มีความสนใจ      
ในดานการเรียน และสงเสริมให นนร. ปฏิบัติตามระเบียบของ รร.จปร. อยางเครงครัด ตลอดจนสงเสริมให 
นนร. รวมมือในกิจกรรมที่ รร.จปร. จัดขึ้น  

คุณลักษณะของอาจารยท่ีปรึกษา  

คุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดี  ควรมีลักษณะดังนี้  

๑) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
๒) มีความรับผิดชอบที่ดี 
๓) ใจกวางและรับฟงความคิดเห็นของ นนร.  
๔) มีความรูกวางขวางและทันเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
๕) มีความจริงใจและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
๖) มีเหตุผลและมีความสามารถในการแกปญหา 
๗) มีความเมตตากรุณา 
๘) ไวตอการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว 
๙) มีหลักจิตวิทยาในการใหคําปรึกษาและมีจรรยาบรรณอาจารยที่ปรึกษา 
๑๐) มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเปนแบบอยางที่ดีได 
๑๑) รูบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางดี 
๑๒) มีประสบการณในหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

จรรยาบรรณของอาจารยท่ีปรึกษา  

เนื่องจากอาจารยที่ปรึกษาตองมีหนาที่ใหการปรึกษาแนะนํา ชวยเหลืออบรมดูแล นนร. จึงมีความ
จําเปนตองยึดมั่นในจรรยาบรรณ คํานึงถึงสวัสดิภาพของ นนร. ตองรักษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับเรื่องสวนตัว
ให เปนความลับ  ชวยเหลือ  นนร .  จนสุดความสามารถ  (ภายในขอบเขตความสามารถของตน )                      
ไมวิพากษวิจารณบุคคลหรือสถาบันให นนร. ฟงในทางเสื่อมเสีย และที่สําคัญอาจารยที่ปรึกษาตองเปนผูที่มี

 



 ๓๓  

ความประพฤติที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพในสาขาที่ตนสอนและมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม เพื่อ
เปนแบบอยางที่ดีแก นนร.  

บทบาทอาจารยท่ีปรึกษา 

๑. หนาที่ของผูบริหาร 

             ผูบริหารตองใหความสําคัญและสนับสนุนระบบอาจารยที่ปรึกษาอยางเต็มที่เพื่อใหระบบอาจารยที่
ปรึกษามีประสิทธิภาพ ใหความรวมมือชวยเหลือแกไขปญหาใหอาจารบที่ปรึกษา อีกทั้งตองสามารถให
คําปรึกษาที่ดีแกอาจารยที่ปรึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อสรางระบบงานอาจารยที่ปรึกษาใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

๒. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ 

- ใหการปรึกษาแนะนํา นนร. เกี่ยวกับหลักสูตร 
- ใหการปรึกษา นนร. เกี่ยวกับวิธีการเรียน การคนควา และติดตามผลการเรียนของ นนร. อยาง

สม่ําเสมอ 
- ใหคําปรึกษาแนะนําหรือตักเตือนเมื่อผลการเรียนของ นนร. ต่ําลง 
- ใหการปรึกษาและชวยเหลือ นนร. เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการเรียนวิชาตางๆ 
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยของ นนร.  
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับสูง 
๓. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานบริการและพัฒนา นนร.  

- ใหการปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสวนตัว ไดแก สุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพการและสุขภาพจิต 
- ใหการปรึกษาเกี่ยวกับปญหาสังคม ไดแก การปรับตัวในสังคม และปญหาการคบเพื่อน  
- ใหการปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม 
- ใหคําแนะนํา ควบคุมและสอดสอง นนร. เกี่ยวกับการแตงกาย ความประพฤติ และมารยาททาง

สังคม 
๔. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาดานอื่นๆ 

- ประสานงานกับอาจารยผูสอนและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกรมนักเรียนนายรอย
รักษาพระองคเพื่อชวยเหลือและเพื่อประโยชนของ นนร.  

- กําหนดเวลาให นนร. เขาพบเพื่อขอคําปรึกษาแนะนําอยางสม่ําเสมอ 
- เก็บขอมูลรายละเอียดของ นนร. ที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน สําหรับให

คําปรึกษา และชวยเหลือ นนร.                                       
- ใหความรวมมือ สรางสัมพันธภาพและความเขาใจอันดีระหวาง นนร. คณาจารย  
- ใหการรับรอง นนร. เมื่อตองการนําขอมูลไปแสดงแกผูอ่ืนในสถานการณตางๆ 
- ช้ีแจงให นนร. เขาใจหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา และหนาที่ของ นนร. ตออาจารยที่ปรึกษา  

 



 ๓๔  

- ปอนขอมูลยอยกลับ (feed back) มายังผูบริหารเกี่ยวกับปญหาตางๆ ของ นนร. 

ภารกิจของอาจารยท่ีปรึกษา 
- อาจารยที่ปรึกษาตองศึกษากฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
- อาจารยที่ปรึกษาตองติดตารางเวลา (office hours) ไวที่ทํางาน เพื่อให นนร. เขาพบอยางนอย

เดือนละครั้ง  
- อาจารยที่ปรึกษาควรติดตามผลการเรียนของ นนร. ในความดูแลของตนเองเพื่อแนะนําและ

ชวยเหลือ นนร.  และใหความสนใจกับ นนร. ในโครงการพิเศษ หรือกรณี นนร. ที่มีปญหาในดานตางๆ 
- อาจารยที่ปรึกษาควรสมใจที่จะพัฒนาตนเองทั้งในดานเทคนิคในการใหการปรึกษาและดาน

อ่ืนๆ เพื่อใหมีลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดีทั้ง ๑๒ ประการ 

เทคนิคการใหคําปรึกษาเบื้องตน 
อาจารยที่ปรึกษาตองมีเทคนิคการสรางสัมพันธภาพที่ดี เพื่อให นนร. รูสึกวาอาจารยที่ปรึกษา

สามารถใหความเปนกันเอง ใหความอบอุน และเปนที่พึ่งทางใจของ นนร. ได  

เทคนิคการใหการปรึกษาเบื้องตนที่สําคัญและจําเปน มีดังนี้ 

๑. เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพ 

- สรางบรรยากาศที่เปนมิตร อบอุน ยิ้มแยมแจมใส 
- เปดเผยไมมีลับลมคมใน 
- มีความสนใจ มีเมตตากรุณา 
- มีความจริงใจและปฏิบัติตนอยางเสมอตนเสมอปลาย 
- ยอมรับทั้งคุณคาและความแตกตางของบุคคล 
- พยายามทําความเขาใจทั้งความรูสึก ปญหาและความตองการของ นนร.  
- ใหความชวยเหลือ นนร. อยางจริงจังและจริงใจ 

๒. การใหคําแนะนําและการปรึกษา 
- การใหคําแนะนํา (advising) เปนวิธีที่อาจารยที่ปรึกษาใหการชวยเหลือแก นนร. มากที่สุด ซ่ึง

มักจะเปนเรื่องกฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่ใชกันอยูเปนประจํา เชน การขาดเรียน การขาดสอบ หรือปญหา
เล็กนอยที่อาจารยที่ปรึกษามีประสบการณ เพื่อชวยให นนร. สามารถหาทางแกปญหาไดการใหคําแนะนําไม
เหมาะสมกับปญหาที่เกี่ยวกับอารมยอยางรุนแรง ปญหาบุคลิกภาพ หรือปญหาที่ตองตัดสินใจเลือกทําอยาง
ใดอยางหนึ่ง    

- การใหคําปรึกษา (counseling) เปนกระบวนการชวยเหลือให นนร. เขาใจตนเอง 
สภาพแวดลอม และปญหาที่เผชิญอยู และสามารถใชความเขาใจดังกลาวมาแกปญหาหรือตัดสินใจเลือก
เปาหมายในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง และเพื่อการปรับตัวที่ดีในอนาคต 

 



 ๓๕  

เทคนิคในการปรึกษา เปนเทคนิคในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ซ่ึงจะตองมีการศึกษาอบรมและมี
การฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความรู ความชํานาญ จึงจะสามารถแกปญหาของ นนร. ไดอยางกวางขวาง อาจารย  
ที่ปรึกษามิไดฝกอบรมมาทางนี้โดยตรง  แตมีหนาที่ตองชวยเหลือ นนร. จึงจําเปนตองศึกษาและฝกทักษะใน
เทคนิคตาง ๆ เพื่อใหมีพื้นฐานความรู ความชํานาญพอสมควรในการชวยเหลือ นนร. อยางไรก็ตามปญหาของ 
นนร. บางอยางเปนปญหาที่แกไขไดยาก หรือตองใชเวลา เชน ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาครอบครัว เปนตน  
อาจารยที่ปรึกษาจําเปนตองใชเทคนิคในการปรึกษาอยางระมัดระวังเพื่อชวยใหปญหาคลี่คลาย  

สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ  การเปนผูฟงที่ดี ควรใหกําลังใจ ใหความอบอุน  และใหความจริงจังและ
จริงใจในการชวยเหลือ นนร. อยางเต็มความสามารถ และหาทางออกเบื้องตนอยางดีที่สุดในฐานะอาจารยที่
ปรึกษา 

 



 ๓๖  

ระเบียบกองทัพบก 
วาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

-------------------- 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบก วาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา    
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทัพบก วาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.
๒๕๔๕” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบก วาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.๒๕๒๗ 

บรรดาความในระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใดในสวนที่นํามากําหนดไวในระเบียบนี้ ซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชความในระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ภารกิจและการจัดของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหเปนไปตามที่กองทัพบก
กําหนด 

ขอ ๕ ใหผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
นักเรียนนายรอย 

ขอ ๖ ในระเบียบนี้นักเรียนที่เขารับการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียน 
นายรอยพระจุลจอมเกลา เรียกวา “นักเรียนนายรอย” ใชคํายอวา “นนร.” 

ขอ ๗ การรับบุคคลเขาเปนนักเรียนนายรอย 
 ๗.๑ บุคคลที่จะเขาเปนนักเรียนนายรอย จะตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของ

โรงเรียนเตรียมทหาร ไดคะแนนตามที่ทางราชการกําหนด 
 ๗.๒ ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก

บุคคลเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ทางราชการ
กําหนด 

 ๗.๓ บุคคลที่จะเขาเปนนักเรียนนายรอยตามขอ ๗.๑ จะตองยื่นใบสมัครเขาเปน
นักเรียนนายรอย  ตามแบบใบสมัครเขาเปนนักเรียนนายรอยทายระเบียบใหแกโรงเรียนนายรอย                
พระจุลจอมเกลา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

 



 ๓๗  

 ๗.๔ การทําหนังสือสัญญาของผูปกครองและผูรับรอง 
  ๗.๔.๑ ผูสมัครเขาเปนนักเรียนนายรอยตองมีผูปกครองหนึ่งคน และผูรับรอง

อีกหนึ่งคน เพื่อรับรองและปฏิบัติตามขอความและพันธกรณีตามหนังสือสัญญาของผูปกครองและหนังสือ
สัญญาของผูรับรอง 

  ๗.๔.๒ ผูปกครองและผู รับรองตองทําสัญญาตามแบบหนังสือสัญญาของ
ผูปกครองและหนังสือสัญญาของผูรับรองแนบทายระเบียบ และเมื่อเปนผูปกครองหรือผูรับรองนักเรียน 
นายรอยคนหนึ่งคนใดแลว คูสมรสจะเปนผูรับรองหรือผูปกครองนักเรียนนายรอยคนนั้นอีกไมได อนึ่ง 
บุคคลเดียวกันจะเปนผูปกครองหรือผูรับรองนักเรียนนายรอยเกินกวาสองคนไมได ผูปกครองและผูรับรอง
ดังกลาว ตองเปนผูที่มีหลักฐานที่สามารถรับรองขอความและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ทําสัญญาไวทุกประการ 
และจะตองเปนผูที่ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเห็นสมควรใหเปนผูปกครองและผูรับรอง 

 ๗.๕ การประกาศความเปนนักเรียนนายรอยและขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการเมื่อ
ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เห็นชอบตามใบสมัครและหนังสือสัญญาของผูปกครองและ  
ผูรับรอง ใหเสนอรายชื่อตอผูบัญชาการทหารบกเพื่อออกคําสั่งแตงตั้งเปนนักเรียนนายรอย และโรงเรียน 
นายรอยพระจุลจอมเกลานําขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

ขอ ๘ สิทธิและหนาที่ของนักเรียนนายรอย 
 ๘.๑ นักเรียนนายรอยเปนนักเรียนทหาร ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวย

โรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๘.๒ บุคคลที่สมัครเขาเปนนักเรียนนายรอย ใหถือวาเปนผูที่รองขอเขารับราชการ

ทหารกองประจาํการ ตามกฎกระทรวงออกตามในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 ๘.๓ นักเรียนนายรอยจะตองปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  คําสั่ ง  แบบธรรมเนียม            

ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กับจะตองเคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบขอบังคับ คําสั่ง และ   
แบบธรรมเนียมของทหาร ทั้งยังตองปฏิบัติตามกฎหมายอีกดวย 

 ๘.๔ นักเรียนนายรอยจะตองรับการฝกศึกษาและอบรม ตามระเบียบและหลักสูตร    
ที่ทางราชการกําหนดโดยเครงครัด 

 ๘.๕ นักเรียนนายรอยมีสิทธิไดรับเงินเดือน การเลี้ยงดู การรับสิ่งอุปกรณตางๆ       
การรักษาพยาบาล รวมทั้งสิทธิอ่ืนๆ ตามที่ทางราชการกําหนดตลอดเวลาที่เปนนักเรียนนายรอย 

 
หมวด ๒ 

สภาโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 

ขอ ๙ สภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 ๙.๑ องคประกอบสภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สภาโรงเรียนนายรอย    

พระจุลจอมเกลา ประกอบดวยกรรมการ ๒ ประเภท คือ กรรมการโดยตําแหนง และกรรมการโดยแตงตั้ง 

 



 ๓๘  

  ๙.๑.๑ กรรมการโดยตําแหนง 
   ๙.๑.๑.๑ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนประธาน 
   ๙.๑.๑.๒ รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (๑) เปน

รองประธาน (๑) 
   ๙.๑.๑.๓ รองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (๒) เปน 

รองประธาน (๒) 
   ๙.๑.๑.๔ ผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

เปนกรรมการ 
   ๙.๑.๑.๕ ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

เปนกรรมการ 
   ๙.๑.๑.๖ ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค โรงเรียน 

นายรอยพระจุลจอมเกลา เปนกรรมการ 
   ๙.๑.๑.๗ ผูอํานวยการสวนบริการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

เปนกรรมการ 
   ๙.๑.๑.๘ ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

เปนกรรมการ 
   ๙.๑.๑.๙ ผูอํานวยการกองกําลังพล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

เปนกรรมการ 
   ๙.๑.๑.๑๐ ผูอํานวยการกองสงกําลังบํารุง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

เปนกรรมการ 
   ๙.๑.๑.๑๑ ผูอํานวยการกองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

เปนกรรมการ 
   ๙.๑.๑.๑๒ เสนาธิการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนกรรมการ

และเลขานุการ 
   ๙.๑.๑.๑๓ รองเสนาธิการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ 
   ๙.๑.๑.๑๔ ผูอํานวยการกองยุทธการและการขาวโรงเรียนนายรอย    

พระจุลจอมเกลา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ๙.๑.๒ กรรมการโดยการแตงตั้ง 
   ๙.๑.๒.๑ ศาสตราจารยสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

จํานวน ๓ นาย เปนกรรมการ 
   ๙.๑.๒.๒ ผู อํานวยการกองในสวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอย         

พระจุลจอมเกลา จํานวน ๓ นาย เปนกรรมการ 
 



 ๓๙  

   ๙.๑.๒.๓ ผู อํานวยการกองในสวนวิชาทหาร  โรงเรียนนายรอย        
พระจุลจอมเกลา จํานวน ๒ นาย เปนกรรมการ 

   ๙.๑.๒.๔ ผูอํานวยการกองในกรมนักเรียนนายรอย รักษาพระองค 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จํานวน ๑ นาย เปนกรรมการ 

  ทั้งนี้ สภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อาจเชิญบุคคลอื่นเขารวมในการ
ประชุมดวยก็ได 

 ๙.๒ สภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาที่กําหนดและพิจารณาในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

  ๙.๒.๑ กําหนดระเบียบวาดวยการประชุมสภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
และดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด 

  ๙.๒.๒ กําหนดนโยบายและวิธีการศึกษาใหเหมาะสมตามที่กองทัพบกกําหนด 
  ๙.๒.๓ กําหนดหลักสูตรการศึกษาและการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมและ

ทันสมัยอยูเสมอ 
  ๙.๒.๔ กําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับระบบการฝกศึกษา การอบรม การ

ปกครองบังคับบัญชา ระบบเกียรติศักดิ์ คะแนนความประพฤติ การลงทัณฑ ความเหมาะสมในการเปนผูนํา
ทางทหาร การปลูกฝงนิสัย วินัย จิตวิทยาการนําทหาร วิชาทหาร และพลศึกษา เพื่อใหมีคุณลักษณะ         
เปนนายทหารที่ดีของกองทัพบก 

  ๙.๒.๕ การอนุมัติผลงานทางวิชาการ วิชาการทหาร และตําราเกี่ยวกับการขอ
ตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ รวมทั้งตําราเกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือเอกสารเพื่อการคนควาวิจัย 

  ๙.๒.๖ เร่ืองอื่นๆ ที่ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเห็นควรให
นําเขาพิจารณา โดยสภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 
หมวด ๓ 

การศึกษาของนักเรียนนายรอย 

ขอ ๑๐ หลักสูตรการศึกษา ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พิจารณาเสนอหลักสูตร
การศึกษาไดตามความเหมาะสม และเมื่อไดรับอนุมัติจากสภาการศึกษาวิชาการทหารแลว ใหจัดการศึกษา 
แกนักเรียนนายรอยใหเปนไปตามหลักสูตรนั้น 

ขอ ๑๑ การจัดการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 
ขอ ๑๒ การเรียนซ้ําชั้น นักเรียนนายรอยผูที่ไมมีสิทธิเล่ือนชั้นในกรณีที่ไมผานการศึกษาในป

การศึกษานั้น ใหเรียนซํ้าชั้นไดช้ันละ ๑ ป 
ขอ ๑๓ การจัดลําดับความสามารถในการศึกษาทุกปการศึกษา  ใหจัดทําบัญชี ลําดับ

ความสามารถในการศึกษาของนักเรียนนายรอยแตละชั้น จากคะแนนรวมทั้งทางวิชาการ วิชาการทหาร และ

 



 ๔๐  

คะแนนอื่นๆ โดยใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนดระเบียบหรือหลักเกณฑที่เหมาะสมในการ
จัดลําดับที่นักเรียนนายรอย เพื่อสิทธิตางๆ เชน การจัดตอนเรียน การใหรางวัล การแตงตั้งหัวหนาตอน     
การไปศึกษาตอตางประเทศ การเลือกสาขาวิชาเรียน การแตงตั้งนักเรียนผูบังคับบัญชา ตลอดจนการเลือก
เหลาและเลือกที่อยู เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของทางราชการ 

 
หมวด ๔ 

ระบบการปกครองและการบังคับบัญชา 

ขอ ๑๔ การจัดกําลังนักเรียนนายรอย ใหจัดกําลังนักเรียนนายรอยเปนหนวยตามที่กองทัพบก
กําหนด 

ขอ ๑๕ การฝกการปกครองบังคับบัญชา ใหมีการแตงตั้งนักเรียนนายรอยเปนนักเรียน
ผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการตามความเหมาะสม เพื่อฝกการปกครองบังคับบัญชา โดยทําหนาที่เปน
ผูชวยผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามระเบียบที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

ขอ ๑๖ นักเรียนนายรอยที่ไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาตอน และนักเรียนนายรอยที่ไดรับการ
แตงตั้งตามขอ ๑๕ ใหไดรับเงินเดือนและใหประดับเครื่องหมายตามที่ทางราชการกําหนดในขณะที่ดํารง
ตําแหนงนั้น 

 
หมวด ๕ 

ระบบเกียรติศักดิ ์

ขอ ๑๗ นักเรียนนายรอยจักตองธํารงไวซ่ึงเกียรติศักดิ์ของทหาร โดยประพฤติตนเปนผูมีความ
ซ่ือสัตยสุจริต และมีหิริโอตตัปปะ ในอันที่จะไมกลาวคําเท็จ ไมทุจริต ไมขโมย ไมเพิกเฉยตอการรายงาน
ผูกระทําผิดดังกลาว หากปรากฏวานักเรียนนายรอยผูใดฝาฝนระบบเกียรติศักดิ์ จักตองไดรับการพิจารณา
ความผิดจากคณะกรรมการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยกฎเกียรติศักดิ์ หรือใหถอนทะเบียนออก
จากความเปนนักเรียนนายรอย ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

 
หมวด ๖ 

ระบบความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร 

ขอ ๑๘ เพื่อสรางใหนักเรียนนายรอยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งทางกาย ทางสติปญญา 
ทางอารมณ ทางนิสัย และทางสังคม อันเปนพื้นฐานในการเปนผูนําทหาร และเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
สามารถนําทหารในระดับที่กองทัพบกตองการ หากปรากฏวานักเรียนนายรอยผูใดไมปรับปรุงตัวใหดีขึ้น  
ถึงมาตรฐานที่ตองการ ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาพิจารณาใหถอนทะเบียนออกจากความเปน
นักเรียนนายรอย ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

 



 ๔๑  

หมวด ๗ 
คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ 

ขอ ๑๙ เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชา และการฝกอบรมบมนิสัย อุปนิสัย และความมี
ระเบียบวินัยใหเปนนักเรียนนายรอย ซ่ึงอยูในมาตรฐานอันเหมาะสมที่จะเปนนายทหารที่ดีในอนาคต         
จึงกําหนดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑเปนหลักปฏิบัติดังนี้ 

 ๑๙.๑ นักเรียนนายรอยมีคะแนนความประพฤติในรอบปการศึกษาคนละ ๒๐๐ คะแนน 
การกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการตัดคะแนนความประพฤติในรอบปการศึกษา ใหเปนไปตามที่
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

 ๑๙.๒ ผลการตัดคะแนนวามประพฤติ 
  ๑๙.๒.๑  นักเรียนนายรอยผูใดถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินรอยละ ๖๐ หรือ 

๑๒๐ คะแนน หากสอบไดใหถือวาสอบตกซ้ําชั้น หากสอบตกซ้ําชั้นใหถอนทะเบียนออกจากความเปน
นักเรียนนายรอย 

  ๑๙.๒.๒ นักเรียนนายรอยผูใดถูกตัดคะแนนวามประพฤติเกิน ๒๐๐ คะแนน 
ใหถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 

  ๑๙.๒.๓  คะแนนความประพฤติมีผลตอการไดรับสิทธิตางๆ ตามที่โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

 ๑๙.๓ การลงทัณฑ นอกเหนือจากการตัดคะแนนวามประพฤตินักเรียนนายรอย           
ที่กระทําผิดวินัยทหารแลว ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะตองพิจารณาลงทัณฑนักเรียนนายรอยที่กระทําผิด
ตามโทษานุโทษ ทัณฑที่จะลงทัณฑแกนักเรียนนายรอยกําหนดเปน ๔ สถาน คือ ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กัก 
ขัง 

 ๑๙.๔ การตัดคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลากําหนด 

 
หมวด ๘ 

รางวัลการศึกษา รางวัลความเหมาะสมในการเปนผูนาํทหาร 
รางวัลความประพฤติดี และรางวัลการศึกษา 

ขอ ๒๐ รางวัลการศึกษา 
 ๒๐.๑  รางวัลการศึกษาประจําชั้นในการศึกษาแตละชั้นหรือแตละสาขาวิชา แบง

รางวัลการศึกษาเปน ๒ ประเภท คือ 
   ๒๐.๑.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ ไดรับเหรียญทองคํา 
   ๒๐.๑.๒ รางวัลการศึกษาดีมาก ไดรับเหรียญเงิน 

 



 ๔๒  

 ๒๐.๒ รางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 
   ๒๐.๒.๑ รางวัลสําหรับผูที่มีผลการศึกษาวิชาทหารเปนอันดับ ๑ ตลอด

หลักสูตรการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตรและจํารึกนาม 
   ๒๐.๒.๒ รางวัลสําหรับผูที่มีผลการศึกษาเปนอันดับ ๑ ของแตละสาขาวิชา

ตลอดหลักสูตรการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
 ๒๐.๓  รางวัลปริญญาตรีเกียรตินิยมเมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแบงเปน ๒ 

ประเภท 
   ๒๐.๓.๑  ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
   ๒๐.๓.๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง 
 ๒๐.๔  หลักเกณฑการใหรางวัลตามขอ ๒๐ ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอย       

พระจุลจอมเกลากําหนด 
ขอ ๒๑ รางวัลความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร และรางวัลความประพฤติดี 
 ๒๑.๑  หัวหนานักเรียนนายรอยแตละป ไดรับประกาศนียบัตรและการจารึกนาม 

ด ๒๑.๒ นักเรียนนายรอยที่ไดรับการแตงตั้งเปนนักเรียนผูบังคับบัญชาแตละป ไ รับ
ประกาศนียบัตร 

 ๒๑.๓  นักเรียนนายรอยที่ไดรับคะแนนรวมสูงสุดตลอดหลักสูตรการศึกษา จาก
คะแนนความประพฤติ คะแนนพลศึกษา  และคะแนนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหาร ได รับ
ประกาศนียบัตรและโล 

 ๒๑.๔  นักเรียนนายรอยที่ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติตลอดหลักสูตรการศึกษา ไ
ดรับประกาศนียบัตร 

 ๒๑.๕  หลักเกณฑการใหรางวัลตามขอ ๒๑ ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอย        
พระจุลจอมเกลากําหนด 

ขอ ๒๒ รางวัลการกีฬา การใหรางวัลนักเรียนนายรอยที่มีความสามารถทางการกีฬา ใหเปนไป
ตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

 
หมวด ๙ 

การถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 

ขอ ๒๓ การถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย นักเรียนนายรอยจะถูกถอน
ทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอยดังตอไปนี้ 

 ๒๓.๑  ไลออก 
   ๒๓.๑.๑  นักเรียนนายรอยจะถูกไลออกเนื่องจาก 

 



 ๔๓  

      ๒๓.๑.๑.๑ กระทําผิกฎหมายจนถึงตองโทษจําคุก เวนแตเปน
ความผิดฐานประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

      ๒๓.๑.๑.๒ กระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
      ๒๓.๑.๑.๓ ประพฤติเสื่อมเสียแกตนเองหรือทางราชการอยางรายแรง

จนโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเห็นสมควรไลออก 
 ๒๓.๒ ใหออก 
   ๒๓.๒.๑ นักเรียนนายรอยจะถูกใหออกเนื่องจาก 
      ๒๓.๒.๑.๑ ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามขอ ๑๙.๒ 
      ๒๓.๒.๑.๒ ขาดผูปกครองหรือผูรับรอง หรือมีเหตุทําใหผูปกครอง

หรือผูรับรองเปนบุคคลไมนาเชื่อถือ หรือไมนาเชื่อวาจะสามารถปฏิบัติตามสัญญาได และนักเรียนนายรอย  
ผูนั้น หาผูปกครองหรือผูรับรองใหมไมได 

      ๒๓.๒.๑.๓ เรียนซํ้าชั้นตามขอ ๑๒ เกินกวา ๑ ป 
      ๒๓.๒.๑.๔ เกิดความพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถ  

จะรับการทหารได ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
      ๒๓.๒.๑.๕ ปรากฏวาสวนหนึ่งสวนใดของใบสมัครไมเปนความจริง

หรือไมปฏิบัติตามที่ระบุไวในใบสมัคร 
      ๒๓.๒.๑.๖ ไมปฏิบัติตามพันธะทางการเงินที่ทําไวกับโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา 
      ๒๓.๒.๑.๗ ฝาฝนกฎเกียรติศักดิ์ตามขอ ๑๗ 
      ๒๓.๒.๑.๘ ขาดความเหมาะสมในการเปนผูนําทหารตามขอ ๑๘ 
      ๒๓.๒.๑.๙ หนีราชการตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
      ๒๓.๒.๑.๑๐  กระทําผิดเกี่ยวกับการประสงคตอทรัพย 
      ๒๓.๒.๑.๑๑  ติดยาเสพติด 
      ๒๓.๒.๑.๑๒ กระทําผิดในกรณีชูสาวจนเสียหายหรือประพฤติ   

ไดเสียกับหญิงสาวจนถึงขั้นที่วาเปนภริยา 
      ๒๓.๒.๑.๑๓ ทุจริตในการสอบ 
   ๒๓.๒.๒ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนผูส่ังใหออก 
 ๒๓.๓ ลาออก 
   ๒๓.๓.๑ การลาออกถือวาสมบูรณเมื่อผูปกครอง  และผู รับรองยินยอม      

เปนลายลักษณอักษร 
   ๒๓.๓.๒ ลาออกโดยทางราชการไมเห็นชอบ เมื่อผูบัญชาการโรงเรียน      

นายรอยพระจุลจอมเกลาพิจารณาแลว ไมเห็นดวยกับเหตุผลในการลาออก นักเรียนนายรอยผูนั้น หรือ
ผูปกครอง หรือผูรับรอง ทั้งหมดหรือแตละคน จะตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกทางราชการ ตามจํานวน
 



 ๔๔  

ปการศึกษาที่เขาเปนนักเรียนนายรอย เปนเงินปละหนึ่งแสนบาท เศษของปคิดเทียบตามสัดสวน แลวจึง
อนุมัติใหลาออกได 

   ๒๓.๓.๓ เมื่อผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาพิจารณาแลว  
เห็นดวยกับเหตุผลที่ลาออก ก็ใหลาออกไดโดยไมเรียกคาเสียหายตามขอ ๒๓.๓.๒ 

   ๒๓.๓.๔ ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนผูอนุมัติให
ลาออก 

 ๒๓.๔ ถึงแกกรรม 
ขอ ๒๔ นักเรียนนายรอยที่ถูกถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย ตามขอ ๒๓.๑ 

หรือขอ ๒๓.๒ นักเรียนนายรอยผูนั้น หรือผูปกครอง หรือผูรับรอง ทั้งหมดหรือแตละคน ตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายแกทางราชการ ตามจํานวนปการศึกษาที่เขาเปนนักเรียนนายรอย ปละหนึ่งแสนบาท        
เศษของปคิดเทียบตามสัดสวน เวนแตกรณีที่ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเห็นสมควร       
ไมตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย 

ขอ ๒๕ เมื่อไดถอนทะเบียนนักเรียนนายรอยผูใดไปแลว มิใหโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
รับผูนั้นกลับเขาเปนนักเรียนนายรอยอีก 

ขอ ๒๖ นักเรียนนายรอยผูใดถูกถอนทะเบียนออกจากความเปนนักเรียนนายรอย เพราะเหตุใด 
ก็ตาม ซ่ึงมิใชการปลดพนราชการทหาร ถานักเรียนนายรอยผูนั้นไดขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการแลว  
แตยังรับราชการไมครบกําหนด ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา สงตัวผูนั้นไปรับราชการในกรม กองทหาร จนกวาจะครบกําหนดปลดเปนทหารกองหนุน
ตอไป 

ขอ ๒๗ นักเรียนนายรอยซ่ึงตองพนสภาพความเปนนักเรียนนายรอยดวยการใหออกตามขอ 
๒๓.๒.๑.๒ และขอ ๒๓.๒.๑.๓ หรือลาออกตามขอ ๒๓.๓ หากทางราชการเห็นสมควรใหกลับเขารับ
ราชการตามขอเสนอของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ก็จะไดการบรรจุเขารับราชการตามกฎกระทรวง
ดังนี้ 

 ๒๗.๑  สอบไดตั้งแตช้ันปที่ ๓ ขึ้นไปไดรับการแตงตั้งเปนนายทหารสัญญาบัตร 
 ๒๗.๒ สอบไดต่ํากวาชั้นปที่ ๓ ไดรับการแตงตั้งเปนนายทหารประทวน 
 

หมวด ๑๐ 
การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลนักเรียนนายรอย 

ขอ ๒๘ การตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาลนักเรียนนายรอย ใหปฏิบัติตามระเบียบที่
กองทัพบกกําหนด 

ขอ ๒๙ นักเรียนนายรอยที่เจ็บปวย ซ่ึงคณะกรรมการแพทยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
พิจารณาแลวเห็นวา 

 



 ๔๕  

 ๒๙.๑  ไมอาจรักษาหายไดทันการศึกษาในปที่เกิดการเจ็บปวยนั้น ใหพักการศึกษาได
ไมเกิน ๑ ป เมื่อมีสุขภาพดีแลว ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเห็นสมควรใหกับเขารับ
การศึกษาใหมตอไป 

 ๒๙.๒ ถาไมอาจรักษาใหหายไดภายใน ๑ ป หรือปวยเปนโรคซึ่งไมสามารถจะรับ
ราชการทหารได ตามกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ก็ใหถอนทะเบียน
ออกจากความเปนนักเรียนนายรอย 

ขอ ๓๐ หลักเกณฑการพิจารณาตามขอ ๒๙ ใหเปนไปตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
กําหนด 

 
หมวด ๑๑ 

การสําเร็จการศึกษาของนักเรียนนายรอย 

ขอ ๓๑ นักเรียนนายรอยที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด 
จะไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ขอ ๓๒ นักเรียนนายรอยที่สอบไดช้ันปที่ ๓ และมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดจะไดรับ
ประกาศนียบัตร เมื่อจําเปนที่จะตองพนสภาพจากความเปนนักเรียนนายรอย 

ขอ ๓๓ การเลือกเหลาและการเลือกที่อยู ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่โรงเรียนนายรอย         
พระจุลจอมเกลากําหนดขึ้น โดยพิจารณาจากปจจัยหลักดังนี้ 

 ๓๓.๑  ความตองการของทางราชการ 
 ๓๓.๒ ผลการจัดลําดับความสามารถเปนไปตามขอ ๑๓ 
 ๓๓.๓ สมรรถภาพทางรางกาย 
 ๓๓.๔ ความสมัครใจ 
ขอ ๓๔ การแตงตั้งยศแกผูที่สําเร็จการศึกษา นักเรียนนายรอยที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา ตามขอ ๓๑ และขอ ๓๒ ทางราชการจะแตงตั้งยศเปนวาที่รอยตรี ใหไดรับเงินเดือน
ตามกฎกระทรวง และบรรจุเขารับราชการตามความตองการของทางราชการเปนระยะเวลาไมนอยกวา    
สองเทาของจํานวนปการศึกษาที่เขาเปนนักเรียนนายรอย หากรับราชการไมครบตามที่กําหนด นักเรียน    
นายรอยผูนั้น หรือผูปกครอง หรือผูรับรอง ทั้งหมดหรือแตละคน ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกทาง
ราชการ ตามจํานวนปที่รับราชการไมครบนั้น ปละหาหมื่นบาท เศษของปคิดเทียบตามสัดสวนภายใน ๓๐ 
วัน นับตั้งแตทางราชการเรียกรอง 

 
 
 
 

 



 ๔๖  

หมวด ๑๒ 
เบ็ดเตล็ด 

ขอ ๓๕ คาประกันทรัพยสินทางราชการ นักเรียนนายรอยจะตองมีเงินประกันทรัพยสิน        
ทางราชการตามจํานวนที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด และถานักเรียนนายรอยไดจายเงิน 
จํานวนนี้ไปแลวเทาใดก็ตาม จะตองนําเงินมาเพิ่มเติมใหเต็มจํานวนที่กําหนดไวเดิมตลอดเวลาที่เปนนักเรียน
นายรอย โดยทางราชการจะคืนเงินจํานวนนี้เมื่อนักเรียนนายรอยผูนั้นพนสภาพจากความเปนนักเรียน       
นายรอย 

ขอ ๓๖ คาบํารุงทั่วไป นักเรียนนายรอยจะตองเสียคาบํารุงกิจการภายในโรงเรียนที่นักเรียน   
ไดใชประโยชนตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

ขอ ๓๗ คาเสียหายเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณการศึกษา ตํารา และสิ่งของซึ่งทางราชการจายให 
นักเรียนนายรอยยืมเพื่อใชการศึกษา เมื่อนักเรียนนายรอยหมดความจําเปนที่จะตองใชแลวใหนําสงคืน    
หากทําสูญหายหรือเสียหายจะตองชดใชเงินตามราคาที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

ขอ ๓๘ การเรียกคืนสิ่งของและอุปกรณการศึกษา เพื่อพนสภาพจากความเปนนักเรียนนายรอย 
ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เรียกคืนสิ่งของอุปกรณการศึกษาและทรัพยสินของทางราชการที่ยังไม
หมดอายุ ถาไมสามารถสงคืนใหครบถวน นักเรียนนายรอยผูนั้น หรือผูปกครอง หรือผูรับรอง ทั้งหมดหรือ
แตละคน จะตองชดใชเงินแกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เทากับราคาสิ่งของที่ขาดจํานวนไปนั้น 

ขอ ๓๙ ส่ิงของที่นักเรียนนายรอยจะตองจัดหาเอง นอกจากที่ทางราชการไดจายให นักเรียน
นายรอยมีหนาที่จัดหาสิ่งของเครื่องใชเพิ่มขึ้นเอง ตามที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด 

ขอ ๔๐ การแตงตั้งและบรรจุเจาหนาที่ตางๆ ในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหเปนไป
ตามระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนายทหารสัญญาบัตรซ่ึงปฏิบัติหนาที่ปกครอง
บังคับบัญชานักเรียนนายรอย จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา หรือ
สถาบันการศึกษาวิชาทหาร ซ่ึงเทียบเทาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ขอ ๔๑ ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาพิจารณาจัดสงเจาหนาที่ หรือนักเรียนนายรอย   
ไปฝกศึกษา ประชุมสัมมนาหรือดูงานตามหนวยหรือสถาบันอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศได ทั้งนี้ โดยไดรับ
อนุมัติจากกองทัพบก 

ขอ ๔๒ บรรดาขอผูกพันหรือสัญญาระหว างทางราชการกับนัก เรียนนายรอย  หรือ
บุคคลภายนอก ซ่ึงมีอยูกอนใชระเบียบนี้ ใหคงใชบังคับตามขอผูกพันหรือสัญญานั้น 

ขอ ๔๓ ใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีสิทธิและอํานาจดังนี้ 
 ๔๓.๑  เชิญหรือจางผูทรงคุณวุฒิพิเศษทําการสอน บรรยาย หรือฝก ใหแกนักเรียน 

นายรอยและเจาหนาที่ตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามที่ทางราชการกําหนด 
 ๔๓.๒ จัดทําเอกสาร หลักฐานรับรองการศึกษา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน

นายรอย 

 



 ๔๗  

 ๔๓.๓ กําหนดระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม  แตตองไมขัดกับ
ระเบียบนี้ 
 
     ประกาศ   ณ   วันที่     ๒๒     พฤษภาคม   พ.ศ.    ๒๕๔๕   

  (ลงชื่อ) พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

                           (สุรยุทธ  จุลานนท) 

                          ผูบัญชาการทหารบก  

     

 

ยก.ทบ.                          

 



 ๔๘  

- ราง - 

 

ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
........................................ 

 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุง ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวย
การศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย ใหมีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคลองกับนโยบาย
ของกองทัพบก จึงกําหนดระเบียบไว ดังนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการศึกษาและ
การใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๔๘” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาคําส่ัง ระเบียบ หรือขอบังคับใดในเรื่องการศึกษาของนักเรียนนายรอย              
ที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดกําหนดไวแลว แตขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับแกนักเรียนนายรอยที่ เข า รับการฝก  ศึกษา  และอบรม                 
ตาม หลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 ขอ ๕ ใหรองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผูที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาเสนอแนะ 
ทําการแทน และสั่งการ ในนามของผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการฝก 
ศึกษา และอบรม เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

 ขอ ๖ เพื่อใหบรรลุภารกิจการฝก ศึกษา และอบรมแกนักเรียนนายรอย จึงใชระบบการศึกษา
แบบชั้นป โดยหนึ่งปการศึกษาประกอบดวย ๑ ภาคการฝก และ ๒ ภาคการศึกษา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  ๖.๑ นักเรียนนายรอยทุกนายตองศึกษารายวิชาที่กําหนดไว ในแนวทางการศึกษาของ
แตละภาคการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
  ๖.๒ นักเรียนนายรอยที่ศึกษาผานเกณฑที่กําหนดครบทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา 
และไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกวาเกณฑที่กําหนด จะไดเล่ือนชั้นสูงขึ้น 
 

 



 ๔๙  

  ๖.๓ นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษารายวิชาใดไมผานเกณฑที่กําหนด สามารถขอสอบ
ปรับอักษรระดับไดในเวลาที่กําหนด 
  ๖.๔ นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาไมผานเกณฑที่กําหนด และไมสามารถปรับ
อักษรระดับไดใหเรียนซํ้าชั้น 
  ๖.๕ นักเรียนนายรอยที่เรียนซ้ําชั้น สามารถของดเรียนซ้ําในรายวิชาที่สอบไดอักษร
ระดับ B ขึ้นไป ยกเวนวิชาทหารในภาคการฝก 
 ขอ ๗ การจัดภาคการศึกษา ใหกระทําดังนี้ 
  ๗.๑ ภาคการฝก เปนภาคแรกของปการศึกษา มีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ สัปดาห หรือ
มีช่ัวโมงการฝกรวมเทียบเทา ๘ สัปดาห 
  ๗.๒ ภาคการศึกษา แบงเปนภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดยแตละภาค
การศึกษามีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 
  ๗.๓ หลังภาคการฝก มีระยะเวลาประมาณ ๔ สัปดาห เปนชวงปดภาคการฝกสําหรับ
นักเรียนนายรอยที่สอบผานวิชาทหารในภาคการฝก หรือเปนชวงการสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ สําหรับ
นักเรียนนายรอยที่สอบไมผานวิชาทหารในภาคการฝก หากยังสอบไมผาน สามารถสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ 
๒ ได ในภาคการศึกษาที่ ๑ และ/หรือภาคการศึกษาที่ ๒ โดยใหสวนวิชาทหารดําเนินการนอกเวลาฝก ศึกษา 
และอบรม ตามปกติ 
  ๗.๔ หลังภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๒ สัปดาห เปนชวงปดภาค
การศึกษาสําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบผานเกณฑที่กําหนดทุกรายวิชา หรือเปนชวงการสอบปรับอักษร
ระดับครั้งที่ ๑ สําหรับนักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาไมผานเกณฑที่กําหนด 
  ๗.๕ เมื่อผานชวงการสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ ของภาคการศึกษาที่ ๒ แลว           
มีระยะเวลาไมเกิน ๒ สัปดาห เปนชวงการสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ สําหรับนักเรียนนายรอยที่มีผล
การศึกษาไมผานเกณฑที่กําหนดทั้งปการศึกษา 
 ขอ ๘ การนับหนวยกิตใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 
  ๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาการศึกษาในหองเรียน ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอด
ภาคการศึกษาที่มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
  ๘.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาปฏิบัติ ๒ ถึง ๓ ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาที่มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
  ๘.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลา ๓ ถึง ๖ ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาค
การศึกษาที่มีระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับเปน ๑ หนวยกิต 
  ๘.๔ การนับหนวยกิตสําหรับภาคการศึกษาที่มีระยะเวลานอยกวา ๑๕ สัปดาห ใหนับ
จํานวนชั่วโมงตามสัดสวน โดยยึดถือวิธีการนับหนวยกิตจากระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห เปนหลัก 
 

 



 ๕๐  

 ขอ ๙ การกําหนดอักษรระดับ ระดับคะแนน และการคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ใหกระทํา
ดังตอไปนี้ 
  ๙.๑ การกําหนดอักษรระดับ และระดับคะแนน ใหใชขอกําหนดตอไปนี้ 

                                                     ผลการศึกษา                        อักษรระดบั                      ระดับคะแนน 

ดีเลิศ                               A                                 ๔.๐ 
ดีมาก B+ ๓.๕ 
ดี B ๓.๐ 
คอนขางดี C+ ๒.๕ 
พอใช C ๒.๐ 
ออน D+ ๑.๕ 
ออนมาก D ๑.๐ 
ตก F ๐.๐  
ไมสมบูรณ I - 
ถอนตัว W - 
รวมฟง AU - 
ผาน P - 
ไมผาน N - 

 
  ๙.๒ การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย ใหใชสูตรในการคํานวณดังตอไปนี้ 

                                       คะแนนคุณภาพ                    =       ระดับคะแนน x จํานวนหนวยกิต 
                                       ระดบัคะแนนเฉลี่ย                 =      ผลรวมของคะแนนคุณภาพ 
                                                                                              ผลรวมของจํานวนหนวยกติ 
  ๙.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซ่ึงคํานวณ 
จากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
  ๙.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซ่ึงคํานวณจาก
ทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในปการศึกษานั้น 
  ๙.๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซ่ึงคํานวณจากทุกรายวิชา 
ที่ไดศึกษาตั้งแตเร่ิมตนการศึกษาตามหลักสูตร 
 

 



 ๕๑  

หมวด ๒ 
การจัดการศึกษา 

 ขอ ๑๐ ในดานการบริหารการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบบริหารการศึกษาตามระบบและ
หลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหไดมาตรฐาน โดยใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 
  ๑๐.๑ จัดแบงนักเรียนนายรอยเพื่อการฝก ศึกษา และอบรม ออกเปน ๔ ช้ันป โดยในแต
ละชั้นป ใหจัดแบงออกเปนชั้นตอนเรียน ตอนละไมเกิน ๓๐ นาย 
  ๑๐.๒ การจัดแบงชั้นตอนเรียนที่ประกอบดวยนักเรียนนายรอยเกินกวา ๓๐ นาย        
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
  ๑๐.๓ การรวมชั้นตอนเรียนเพื่อกระทําการสอนในคราวเดียวกันตลอดภาคการศึกษา 
โดยที่มีนักเรียนนายรอยเกินกวา ๓๐ นาย จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา 
  ๑๐.๔ การรวมชั้นตอนเรียนเพื่อกระทําการสอนเปนครั้งคราว โดยที่นักเรียนนายรอย
เกินกวา ๓๐ นาย จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการสวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร 
หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค ที่รับผิดชอบวิชานั้น 
  ๑๐.๕ การจัดนักเรียนนายรอยเขาชั้นเรียนเพื่อทําการฝก ศึกษา และอบรม จะตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามเวลาที่ไดกําหนดไวในตารางการฝก  ศึกษา และอบรม ประจําวันอยางเครงครัด 
  ๑๐.๖ การตรวจโรคประจําวันตามปกติของนักเรียนนายรอย ใหดําเนินการกอนหรือ
หลังตารางการฝก ศึกษา และอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
  ๑๐.๗ การนํานักเรียนนายรอยไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ สมควรกระทํา     
ในสัปดาหการดูงานที่กําหนดไวในปฏิทินการศึกษาประจําปของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
  ๑๐.๘ การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ใหแกนักเรียนนายรอย หรือการนํานักเรียนนายรอย
ไปรวมในกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่มีผลเสียตอเวลาการฝก ศึกษา และอบรมของนักเรียนนายรอย จะกระทําได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยกเวนในกรณีมีความจําเปนที่สําคัญ 
และเรงดวน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และใหหนวยงานที่
รับผิดชอบจัดเวลาการฝก ศึกษา และอบรมเพิ่มเติมใหแกนักเรียนนายรอย 
  ๑๐.๙ การจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ใหแกนักเรียนนายรอย หรือการนํานักเรียนนายรอย
ไปรวมกิจกรรมพิเศษตางๆ กอนการสอบประจําภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห และในระหวางการสอบประจํา
ภาคการศึกษา จะกระทํามิได ยกเวนในกรณีมีความจําเปนที่สําคัญและเรงดวน ใหอยูในดุลยพินิจของ           
ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 ขอ ๑๑ ในดานการใหการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามระบบ
การศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่กําหนดไวอยางเครงครัด โดยใหยึดถือ
แนวทางตอไปนี้ 

 



 ๕๒  

  ๑๑.๑ จัดเตรียมตําราและอุปกรณการสอน รวมทั้งจัดทํากําหนดการสอน ตารางสอน 
ตารางการฝก ศึกษา และอบรม ที่สอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในสวนที่
รับผิดชอบตลอดภาคการศึกษาทุกรายวิชา ใหแลวเสร็จกอนเปดภาคการศึกษา 
  ๑๑.๒ การจัดตารางสอนตามปกติสําหรับหนึ่งรายวิชาภาคทฤษฎี สมควรจัดไมเกิน   
วันละหนึ่งคาบ คาบละไมเกิน ๙๐ นาที ยกเวนวิชาทหาร และหากตองใชเวลาสอนเกินกวาหนึ่งคาบตอหนึ่ง
สัปดาห ใหเวนระยะหนึ่งวันเปนอยางนอยสําหรับรายวิชานั้น 
 ขอ ๑๒ ในดานการฝกศึกษาของนักเรียนนายรอย ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการให
นักเรียนนายรอยเขารับการฝก ศึกษา และอบรม ตามระบบการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนนายรอย  
พระจุลจอมเกลาอยางเครงครัด โดยใหยึดถือแนวทางตอไปนี้ 
  ๑๒.๑ ใหนักเรียนนายรอยทุกนายเขารับการฝก ศึกษา และอบรมตรงตามเวลาที่
กําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา และอบรม 
  ๑๒.๒ ใหนักเรียนนายรอยทุกนายมีช่ัวโมงการฝก ศึกษา และอบรม อยางนอยรอยละ 
๘๐ ของจํานวนชั่วโมงในแตละรายวิชาที่ไดกําหนดไวในตารางการฝก ศึกษา และอบรม 
  ๑๒.๓ นักเรียนนายรอยที่มีช่ัวโมงการฝก ศึกษา และอบรมนอยกวารอยละ ๘๐     
ตามขอ ๑๒.๒ ไมมีสิทธิเขาสอบประจําภาคการศึกษา และใหไดอักษรระดับ F หรือ N ในรายวิชานั้น 
  ๑๒.๔ การนับชั่วโมงการฝก ศึกษา และอบรม ตามขอ ๑๒.๒ ใหนับตามจํานวน
ช่ัวโมงที่นักเรียนนายรอยไดฝก ศึกษา และอบรมจริง ยกเวนนักเรียนนายรอยที่ขาดการฝก ศึกษา และอบรม 
เนื่องจากไปราชการ ตามที่ไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และใหหนวยงานที่
รับผิดชอบแจงใหอาจารยผูสอนทราบลวงหนา กับทั้งประสานงานใหมีการสอนเพิ่มเติม 
 

หมวด ๓ 
การวัดผลการศึกษา 

 ขอ ๑๓ การสอบเพื่อใชวัดผลการศึกษา ใหดําเนินการดังนี้ 
  ๑๓.๑ การสอบโดยอาจารย เปนการวัดผลในบางบทเรียนหรือการวัดผลจากการทํา
แบบฝกหัด และ/หรืองานมอบอื่นๆ ที่กําหนดขึ้นโดยอาจารยผูสอน เพื่อใหนักเรียนนายรอยมีความพรอม  
ในการศึกษาอยูตลอดเวลา คะแนนจากการสอบโดยอาจารยตองไมเกินหนึ่งในหาของคะแนนรวมทั้งภาค
การศึกษาของรายวิชานั้น 
  ๑๓.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา เปนการวัดผลหลังจากที่ไดศึกษาตามบทเรียน
ไปไดระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติใหมีการสอบระหวางภาคการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในหนึ่งภาคการศึกษา  
และกําหนดขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชานั้น คะแนนจากการสอบระหวางภาคการศึกษา 
ตองไมเกินสองในหาของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 

 



 ๕๓  

  ๑๓.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา เปนการวัดผลหลังจากที่ไดศึกษาบทเรียนจนจบ
ภาคการศึกษา และกําหนดขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบในการสอนรายวิชานั้น คะแนนจากการสอบประจํา
ภาคการศึกษาตองไมต่ํากวาสองในหาของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
 ขอ ๑๔ นักเรียนนายรอยที่มิไดเขาสอบตามกําหนด จะตองเสนอรายงานแจง วัน เวลา และ
รายวิชาที่มิไดเขาสอบตามกําหนด พรอมดวยเหตุผลและหลักฐานประกอบตออาจารยผูสอนภายในหาวัน  
ทําการ นับตอจากวันหมดกําหนดอนุญาต เพื่อขอรับการอนุมัติใหสอบในวิชาที่มิไดเขาสอบตามกําหนด 
มิฉะนั้นจะถือวาขาดสอบและไดรับคะแนนเปนศูนยจากการสอบครั้งนั้น 
 ขอ ๑๕ การอนุมัติใหนักเรียนนายรอยที่ไมไดเขาสอบตามกําหนด ไดมีสิทธิสอบ ใหกระทํา
ดังนี้ 
  ๑๕.๑ การสอบโดยอาจารย พิจารณาอนุมัติใหสอบโดยอาจารยผูสอนรายวิชานั้น 
  ๑๕.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา  พิจารณาอนุมัติใหสอบโดยผูอํานวยการกอง  
ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  ๑๕.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติใหสอบโดยผู อํานวยการ       
สวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค ที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
 ขอ ๑๖ การแจงผลการสอบ สําหรับการสอบโดยอาจารยและการสอบระหวางภาคการศึกษา 
ใหอาจารยผูสอนแจงคะแนนใหนักเรียนนายรอยทราบภายในหาวันทําการนับจากวันสุดทายที่สอบ สําหรับ
การสอบประจําภาคการศึกษา ใหหนวยงานที่รับผิดชอบแจงคะแนนใหนักเรียนนายรอยทราบภายในสามวัน
ทําการ นับจากวันสุดทายของการสอบประจําภาคการศึกษานั้น หากนักเรียนนายรอยมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ
ผลการตรวจขอสอบ สามารถขอดูใบตอบปญหาของตนจากอาจารยผูสอนไดทันทีที่ไดรับทราบคะแนน 
 ขอ ๑๗ การรายงานผลการสอบ ใหกระทําดังนี้ 
  ๑๗.๑ การสอบโดยอาจารย ใหอาจารยผูสอนจัดทําบัญชีรวบรวมคะแนนจากการ
สอบโดยอาจารยทุกครั้งเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 
  ๑๗.๒ การสอบระหวางภาคการศึกษา  ใหอาจารยผูสอนรายงานผลการสอบ            
ในรูปแบบของอักษรระดับ ซ่ึงแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย และการสอบระหวางภาค
การศึกษาที่มีอยูจนถึงขณะนั้นทั้งหมด ผานหนวยงานที่ตนสังกัดอยูไปยังสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือ
กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค เพื่อใหนักเรียนนายรอยไดทราบสถานภาพการศึกษาของตนเอง           
ในรายวิชานั้น โดยประกาศใหทราบภายในหาวันทําการนับจากวันที่มีการสอบ 
  ๑๗.๓ การสอบประจําภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนรายงานผลการสอบในรูปแบบ
ของอักษรระดับ ซ่ึงแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย การสอบระหวางภาคการศึกษา และการสอบ
ประจําภาคการศึกษารวมกันตลอดภาคการศึกษา ผานหนวยงานที่ตนสังกัดอยูไปยังสวนการศึกษา สวนวิชา
ทหาร หรือกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค เพื่อสงตอไปยังกองสถิติและวิจัยภายในสามวันทําการนบัจาก
วันที่มีการสอบ 
 



 ๕๔  

  ๑๗.๔ การประกาศผลการสอบในรูปแบบอักษรระดับ และระดับคะแนนเฉลี่ยประจํา
ภาคการศึกษา ใหกองสถิติและวิจัยเปนผูดําเนินการภายในสองวันทําการ นับจากวันที่ไดรับรายงานผล     
การสอบจากสวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค 
 ขอ ๑๘ การสอบปรับอักษรระดับ นักเรียนนายรอยที่ขาดคุณสมบัติในขอ ๑๙.๑ หรือในรายวิชา
ที่มีอักษรระดับต่ํากวา C ใหมีสิทธิสอบปรับอักษรระดับไดสองครั้งในหนึ่งปการศึกษา โดยจะขอสอบปรับ
อักษรระดับไดทุกรายวิชาที่ต่ํากวา C และจะตองเสนอรายงานถึงผูอํานวยการสวนการศึกษา ผูอํานวยการ
สวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค ภายในระยะเวลาที่กําหนด ระบุวิชาที่
ประสงคจะสอบปรับอักษรระดับตามความสมัครใจ สําหรับผูที่ไดอักษรระดับ D หรือ D+ และบังคับ
สําหรับผูที่ไดรับอักษรระดับ F หรือ N ถาผลการสอบปรับอักษรระดับดีขึ้น ใหปรับเปนอักษรระดับสูงขึ้น
จากอักษรระดับเดิม แตไมสูงกวาอักษรระดับ C ถาผลการสอบปรับอักษรระดับไมดีขึ้นใหคงสภาพอักษร
ระดับเดิม 
  ๑๘.๑ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ ใหดําเนินการสอบภายใน ๓ สัปดาห หลัง
ภาคการศึกษานั้นๆ นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาบางรายวิชาต่ํากวาอักษรระดับ C และไดเสนอรายงาน
ขอปรับอักษรระดับไวแลว จะตองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสอบปรับอักษรระดับ โดยใหสวนการศึกษา สวนวิชา
ทหาร หรือกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค จัดการสอนทบทวนใหกอนการสอบปรับอักษรระดับ 
  ๑๘.๒ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ ใหดําเนินการสอบหลังการสอบปรับอักษร
ระดับครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ นักเรียนนายรอยที่ยังมีผลการศึกษาบางรายวิชาต่ํากวาอักษรระดับ C     
และไดเสนอรายงานขอปรับอักษรระดับไวแลว จะตองศึกษาทบทวนเพิ่มเติมดวยตนเองภายในบริเวณ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยการกํากับดูแลของกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค เพื่อสอบปรับ
อักษรระดับตามวัน เวลา ที่ผูอํานวยการสวนการศึกษา ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร หรือผูบังคับการกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองคกําหนด 
 ขอ ๑๙ การเลื่อนชั้นปการศึกษา นักเรียนนายรอยจะไดรับการพิจารณาใหเล่ือนชั้นปการศึกษา
สูงขึ้นกอนเปดภาคการฝกของปการศึกษาตอไป โดยจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนด
ดังตอไปนี้ 
  ๑๙.๑ สอบผานทุกรายวิชาที่ไดกําหนดไวในแนวทางการศึกษาของแตละชั้นป
การศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยที่ไมมีผลการศึกษารายวิชาใดไดอักษร
ระดับ F และมีระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๑๙.๒ สอบผานวิชาทหารในภาคการฝกที่ไดกําหนดไวในแตละชั้นปการศึกษา โดยมี
ผลการศึกษาไมต่ํากวาอักษรระดับ C หรือ P 
  ๑๙.๓ ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินรอยละ ๖๐ ในปการศึกษา 
 ขอ ๒๐ การเรียนซ้ําชั้น นักเรียนนายรอยที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามขอ ๑๙ หลังจากสอบ
ปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ แลว จะตองเรียนซ้ําชั้นในปการศึกษาเดิม และใหถือเสมือนวายังมิไดศึกษาในป

 



 ๕๕  

 ขอ ๒๑ การศึกษาไมสมบูรณ นักเรียนนายรอยที่มีผลการศึกษาไมสมบูรณในบางรายวิชา
เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ใหบันทึกผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ดวยอักษรระดับ I และดําเนินการทําใหการศึกษา
สมบูรณ พรอมทั้งเปลี่ยนอักษรระดับ I เปนอักษรระดับอื่นตามความสามารถ กอนการพิจารณาใหเล่ือนชั้นป
การศึกษา หากไมสามารถดําเนินการไดทัน ใหใชคะแนนที่มีอยูเปนเกณฑในการพิจารณาเปลี่ยนอักษรระดับ 
I เปนอักษรระดับอื่นตามความเหมาะสม 
 ขอ ๒๒ การพักการศึกษา นักเรียนนายรอยที่เจ็บปวยไมสามารถศึกษาตลอดปการศึกษา และ
ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอนุมัติใหพักการศึกษาได ใหบันทึกผลการศึกษาทุกรายวิชา   
ในปการศึกษานั้นดวยอักษรระดับ W และใหถือเสมือนวายังมิไดศึกษารายวิชานั้นๆ 
 

หมวด ๔ 
การบันทึกผลการศึกษา 

 ขอ ๒๓ การบันทึกผลการศึกษาของนักเรียนนายรอย ใหกระทําเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๒๓.๑ การบันทึกผลการศึกษาครั้งแรก เปนการบันทึกผลการศึกษาที่นักเรียน    
นายรอยไดรับกอนสอบปรับอักษรระดับ 
  ๒๓.๒ การบันทึกผลการศึกษาครั้งสุดทาย เปนการบันทึกผลการศึกษาที่นักเรียน
นายรอยไดรับหลังการสอบปรับอักษรระดับ 
 ขอ ๒๔ ผลการศึกษาครั้งแรกในขอ ๒๓.๑ ใหใชในการพิจารณาใหสิทธิในการเปนหัวหนา
ตอน การเลือกสาขาวิชา การรับรางวัลการศึกษา การรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ การเลือกเหลาและการ
เลือกที่อยูของนักเรียนนายรอย 
 ขอ ๒๕ การรับรองผลการศึกษาเปนทางการสําหรับนักเรียนนายรอยเพื่อสิทธิในการศึกษาตอ
ในสถาบันการศึกษาตางๆ ใหใชผลการศึกษาครั้งสุดทาย 
 ขอ ๒๖ การจัดลําดับที่เพื่อสิทธิตางๆ ในขอ ๒๔ ใหใชหลักเกณฑตามลําดับดังนี้ 
  ๒๖.๑ ใหจัดผูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย (ประจําภาคการศึกษา ประจําปการศึกษาหรือ
สะสมแลวแตกรณี) สูงกวา เปนลําดับกอนผูที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา 
  ๒๖.๒ ถามีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากัน ใหจัดผูที่ไดรับอักษรระดับ A ที่มีหนวยกิต 
รวมมากกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ A ที่มีหนวยกิตรวมนอยกวา 
  ๒๖.๓ ถาไดรับอักษรระดับ A ที่มีหนวยกิตรวมเทากัน ใหจัดผูที่ไดรับอักษรระดับ 
B+ ที่มีหนวยกิตรวมมากกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ B+ ที่มีหนวยกิตรวมนอยกวา และให
ปฏิบัติเชนเดียวกันนี้ตามลําดับจนถึงอักษรระดับ D 

 



 ๕๖  

  ๒๖.๔ ถาไดรับอักษรระดับ D ที่มีหนวยกิตรวมเทากัน ใหจัดผูไดรับอักษรระดับ F 
ที่มีหนวยกิตรวมนอยกวา ไวในลําดับกอนผูที่ไดรับอักษรระดับ F ที่มีหนวยกิตรวมมากกวา 
  ๒๖.๕ ถาไดอักษรระดับ F ที่มีหนวยกิตรวมเทากันใหจัดไวในลําดับเดียวกัน 
  ๒๖.๖ ถามีผูที่อยูในลําดับเดียวกัน ใหเวนที่ในลําดับตอไปไวเทากับจํานวนผูที่อยู
ในลําดับเดียวกัน แลวเรียงลําดับที่ใหม โดยพิจารณาจากคะแนนความประพฤติและคะแนนความเหมาะสม
ตามลําดับ 
 

หมวด ๕ 
การใหรางวัลการศึกษา 

 ขอ ๒๗ นักเรียนนายรอยจะไดรับรางวัลการศึกษาในแตละปการศึกษา ถาไมถูกตัดคะแนน     
ความประพฤติเกินหนึ่งในแปดของคะแนนเต็ม และมีผลการศึกษาตามเกณฑตอไปนี้ 
  ๒๗.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ เปนเหรียญทองคํา สําหรับนักเรียนนายรอยช้ันปที่ ๑ 
ที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๗๐ ขึ้นไป และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา 
C 
  ๒๗.๒ รางวัลการศึกษาดีมาก เปนเหรียญเงิน สําหรับนักเรียนนายรอยช้ันปที่ ๑         
ที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป แตไมถึง ๓.๗๐ และไมมีรายวิชาใด      
ไดอักษรระดับต่ํากวา C 
  ๒๗.๓ รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา เปนเหรียญทองคํา ในสาขาวิชา
สําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา ตั้งแต ๓.๗๐ ขึ้นไป ระดับคะแนน
เฉล่ียสะสมไมต่ํากวา ๓.๔๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ในปการศึกษานั้น 
  ๒๗.๔ รางวัลการศึกษาดีมากเฉพาะสาขาวิชา เปนเหรียญเงิน ในสาขาวิชาสําหรับ
นักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับคะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษาตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป แตไมถึง ๓.๗๐ ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๒๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ในปการศึกษานั้น 
 ขอ ๒๘ นักเรียนนายรอยจะไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม เมื่อสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษา และไมเรียนซํ้าชั้น รวมทั้งไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินหนึ่งในแปดของคะแนนเต็มในแตละ
ช้ันปการศึกษา โดยมีผลการศึกษาตามเกณฑตอไปนี้ 
  ๒๘.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๗๐ ขึ้นไป และไมมีรายวิชาใดไดอักษรต่ํากวา C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
  ๒๘.๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง สําหรับนักเรียนนายรอยที่สอบไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๕๐ ขึ้นไป แตไมถึง ๓.๗๐ และไมมีรายวิชาใดไดอักษรระดับต่ํากวา C ตลอด
หลักสูตรการศึกษา 

 



 ๕๗  

 ขอ ๒๙ รางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา ถาไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน    
หนึ่งในแปดของคะแนนเต็ม และมีผลการศึกษาตามเกณฑตอไปนี้ 
  ๒๙.๑ รางวัลสําหรับผูที่มีผลการศึกษาวิชาทหารเปนอันดับ ๑ ตลอดหลักสูตร
การศึกษา ไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
  ๒๙.๒ รางวัลการศึกษาสําหรับผูที่มีผลการศึกษาเปนอันดับ ๑ ของแตละสาขาวิชา
ตลอดหลักสูตรการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
 

หมวด ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 ขอ ๓๐ สําหรับนักเรียนนายรอยหลักสูตร ๕ ป ที่ยังศึกษาอยูในปจจุบัน ใหใชระเบียบ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.
๒๕๓๗ ไปจนจบหลักสูตร 
 ขอ ๓๑ หากมีปญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ใหใชมติของสภาโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา เปนเกณฑตัดสิน 
 

                                       ประกาศ     ณ     วนัที่     ๖   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

                                                                                    (ลงชื่อ) พลโท    สุเทพ     โพธ์ิสุวรรณ 

                                                                                                             ( สุเทพ     โพธ์ิสุวรรณ ) 

                                                                                           ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
 
กยข.รร.จปร. 
 

พ.ท. ..............................ราง..............พ.ค.๔๘ 

        ....................พิมพ/ทาน..............พ.ค.๔๘ 

พ.อ. .............................ตรวจ.............พ.ค.๔๘ 

พ.อ. .............................ตรวจ.............พ.ค.๔๘ 

พล.ต. ...........................ตรวจ.............พ.ค.๔๘ 

 

 



 ๕๘  

 
 

คําส่ังสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

(เฉพาะ) 

ที่  ๑๒๖ / ๒๕๔๔ 

เร่ือง   การปฏิบัติในการนํานักเรียนนายรอยดูงานนอกสถานที่  

........................................ 

เพื่อใหการนํานักเรียนนายรอยไปดูงานนอกสถานที่ เปนไปดวยความเรียบรอยและปลอดภัย    
จึงใหปฏิบัติดังนี้ 

๑. การเดินทาง 
 ๑.๑ กอนออกเดินทาง ใหสํารวจสภาพยานพาหนะใหมั่นใจวาสามารถเดินทางไดอยาง

ปลอดภัย หากพบขอบกพรองใหดําเนินการแกไขกอนออกเดินทาง 
 ๑.๒ ใหผูอํานวยการเดินทางกํากับดูแลการเดินทางดวยยานพาหนะทุกชนิด โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยเปนหลัก 
 ๑.๓ หากใหยานพาหนะในการเดินทางมากกวา ๑ คัน ใหจัดเปนขบวนเดินทาง มีการ

ควบคุมขบวนเดินทาง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก และใหจัดนายทหารเปนผูควบคุมยานพาหนะ   
ทุกคัน 

๒. การรายงาน 
 ๒.๑ ใหผูอํานวยการเดินทางรายงานเหตุการณใหสวนการศึกษาทราบทางโทรศัพท อยางนอย 

วันละ ๑ คร้ัง 
 ๒.๒ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวย หรือขอขัดของตางๆ รวมทั้งการ

ปฏิบัติที่ผิดไปจากกําหนดการ ใหรายงานทางโทรศัพทถึงสวนการศึกษาในโอกาสแรก 
 ๒.๓ ใหกองเตรียมการจัดเจาหนาที่รับผิดชอบในการรับรายงานจากคณะดูงานตลอด ๒๔ 

ช่ัวโมง 
 ๒.๔ ใหกองเตรียมการทําสรุปรายงานประจําวัน และคณะดูงานทุกคณะให ผอ.สกศ.รร.จปร. 

ทราบ เพื่อรายงานตอ รร.จปร. ตอไป และใหแจงเหตุฉุกเฉินตามขอ ๒.๒ ให ผอ.สกศ.ฯ ทราบในทันทีที่ทราบ
ขาว 

 



 ๕๙  

๓. การปฏิบัติในการดูงาน 
 ๓.๑ ใหผูรับผิดชอบการดูงาน กําหนดให นนร. ตองทํารายงานการดูงานสงเปนบุคคล หรือ

เปนกลุมตามสมควร 
 ๓.๒ ให นนร. รับฟงการบรรยาย หรือเขาชมสถานที่ดวยความสนใจ หากมีการแยกกลุม

หรือเพื่อเขาชม หามแยกตัวออกจากกลุม และใหผูรับผิดชอบการดูงานจัดนายทหารรวมอยูในกลุมดูงานดวย
ทุกกลุม 

 ๓.๓ ใหจัดเตรียมคําถาม หรือกําหนดตัวผูซักถามโดยผูรับผิดชอบการดูงานตองชี้แจงให 
นนร. ทราบถึงมารยาทในการซักถาม 

 ๓.๔ ผูซักถาม ตองรายงานตัวดังนี้ “กระผม......ช้ันปที่......สาขา......ขออนุญาตเรียนถามวา
.......ครับ” และเมื่อไดรับคําตอบแลวใหกลาวคํา “ขอบคุณครับ” 

 ๓.๕ การเขาชมสถานที่ ใหผูรับผิดชอบการดูงานระวังเรื่องการรักษาความปลอดภัย โดย
เนนย้ําให นนร. ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูนําชม หามเขาไปในเขตหวงหาม หรือจับตองสิ่งอุปกรณ รวมทั้ง
เครื่องมือตางๆ โดยพลการ 

๔. การแตงกายของ นนร. ถือตามการปฏิบัติ เชนเดียวกับที่อยูใน รร.จปร. คือ 
 ๔.๑ ระหวางเดินทางและดูงานตามสถานที่ตางๆ ใชชุดปกติ ค. แขนสั้น 
 ๔.๒ การเลนกีฬา ใชชุดกีฬา 
 ๔.๓ เวลานอน ใชชุดนอนของ รร.จปร. 
 ๔.๔ ผูที่ขอลาไปพักบานหลังการดูงานใชชุดปกติ ค. แขนยาว หรือตามที่ กรม นนร.รอ. 

กําหนด 
 ๔.๕ การไปทัศนศึกษาตามลําพัง ควรแตงชุดปกติ ค. แขนสั้น แตในกรณีที่จําเปน อาจใชชุด

พลเรือนสุภาพ ซ่ึงตองเปนกางเกงขายาว เส้ือคอปก และรองเทาหุมสน 
๕. การปฏิบัติในงานเลี้ยงรับรอง 
 ๕.๑ ใหแตงกายตามขอ ๔.๕ 
 ๕.๒ หามดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด 
 ๕.๓ รักษากิริยามารยาทอยางสุภาพชน 
๖. การทัศนศึกษาตามลําพัง 
 ๖.๑ ตองกําหนดเวลาไป-กลับ ใหเหมาะสมและผูรับผิดชอบการดูงานตองกํากับดูแลให

เปนไปตามเวลาที่กําหนด 
 ๖.๒ ใหแตงกายตามขอ ๔.๕ 
 ๖.๓ หาม นนร. เขาสถานเริงรมย สถานที่ขายบริการทางเพศ และที่ไมเหมาะสมตางๆ 
 ๖.๔ หามเสพเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด 
 ๖.๕ พึงหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท 

 



 ๖๐  

 ๖.๖ ใหผูรับผิดชอบการดูงานอํานวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะไป-กลับ เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายจากการโดยสารรถรับจางในทองถ่ิน 

 ๖.๗ หาม นนร. ขับขี่ยานพาหนะโดดเด็ดขาด 
๗. การปลอย นนร. กลับไปพักบาน 
 ๗.๑ ใหปฏิบัติตามคําสั่งเดินทาง คือ คณะดูงานทุกคนจะตองรวมอยูในคณะจนจบภารกิจ 

เดินทางกลับถึง รร.จปร. 
 ๗.๒ นนร. ที่ประสงคจะแยกจากคณะดูงานในระหวางการดูงาน ใหปฏิบัติตามระเบียบ 

รร.จปร. วาดวยการลา 
 ๗.๓ นนร. ผูประสงคจะลา ตองสงรายงานขออนุญาตตอ กรม นนร.รอ. และตองไดรับ

อนุมัติกอนออกเดินทาง 
๘. ใหผูอํานวยการกองวิชาที่ดําเนินการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนผูรับผิดชอบอํานวยการ 

และกํากับดูแลใหเปนไปตามคําส่ังนี้ 
ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

ส่ัง     ณ     วันที่     ๒๙     มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                                                                                                        พล.ต.   สุชิน     บุญรอด 

                                                                                                                  ( สุชิน     บุญรอด ) 

                                                                                                                   ผอ.สกศ.รร.จปร. 
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	                                                     ผลการศึกษา                        อักษรระดับ                      ระดับคะแนน

	 
	  ๙.๒ การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ใช้สูตรในการคำนวณดังต่อไปนี้ 
	  ๙.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคำนวณ จากทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
	  ๙.๔ ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำปีการศึกษา หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคำนวณจากทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในปีการศึกษานั้น 
	  ๙.๕ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคำนวณจากทุกรายวิชา ที่ได้ศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาตามหลักสูตร 
	หมวด ๒ 
	การจัดการศึกษา 
	 ข้อ ๑๐ ในด้านการบริหารการศึกษา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารการศึกษาตามระบบและหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ได้มาตรฐาน โดยให้ยึดถือแนวทางต่อไปนี้ 
	  ๑๐.๑ จัดแบ่งนักเรียนนายร้อยเพื่อการฝึก ศึกษา และอบรม ออกเป็น ๔ ชั้นปี โดยในแต่ละชั้นปี ให้จัดแบ่งออกเป็นชั้นตอนเรียน ตอนละไม่เกิน ๓๐ นาย 
	  ๑๐.๒ การจัดแบ่งชั้นตอนเรียนที่ประกอบด้วยนักเรียนนายร้อยเกินกว่า ๓๐ นาย        จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
	  ๑๐.๓ การรวมชั้นตอนเรียนเพื่อกระทำการสอนในคราวเดียวกันตลอดภาคการศึกษา โดยที่มีนักเรียนนายร้อยเกินกว่า ๓๐ นาย จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
	  ๑๐.๔ การรวมชั้นตอนเรียนเพื่อกระทำการสอนเป็นครั้งคราว โดยที่นักเรียนนายร้อยเกินกว่า ๓๐ นาย จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการส่วนการศึกษา ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร หรือผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ที่รับผิดชอบวิชานั้น 
	  ๑๐.๕ การจัดนักเรียนนายร้อยเข้าชั้นเรียนเพื่อทำการฝึก ศึกษา และอบรม จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ในตารางการฝึก  ศึกษา และอบรม ประจำวันอย่างเคร่งครัด 
	  ๑๐.๖ การตรวจโรคประจำวันตามปกติของนักเรียนนายร้อย ให้ดำเนินการก่อนหรือหลังตารางการฝึก ศึกษา และอบรมตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
	  ๑๐.๗ การนำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานที่ สมควรกระทำ     ในสัปดาห์การดูงานที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำปีของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
	  ๑๐.๘ การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย หรือการนำนักเรียนนายร้อยไปร่วมในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่มีผลเสียต่อเวลาการฝึก ศึกษา และอบรมของนักเรียนนายร้อย จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยกเว้นในกรณีมีความจำเป็นที่สำคัญ และเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเวลาการฝึก ศึกษา และอบรมเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนนายร้อย 
	  ๑๐.๙ การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย หรือการนำนักเรียนนายร้อยไปร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ก่อนการสอบประจำภาคการศึกษาหนึ่งสัปดาห์ และในระหว่างการสอบประจำภาคการศึกษา จะกระทำมิได้ ยกเว้นในกรณีมีความจำเป็นที่สำคัญและเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ           ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
	 ข้อ ๑๑ ในด้านการให้การศึกษา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามระบบการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดถือแนวทางต่อไปนี้ 
	  ๑๑.๑ จัดเตรียมตำราและอุปกรณ์การสอน รวมทั้งจัดทำกำหนดการสอน ตารางสอน ตารางการฝึก ศึกษา และอบรม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในส่วนที่รับผิดชอบตลอดภาคการศึกษาทุกรายวิชา ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 
	  ๑๑.๒ การจัดตารางสอนตามปกติสำหรับหนึ่งรายวิชาภาคทฤษฎี สมควรจัดไม่เกิน   วันละหนึ่งคาบ คาบละไม่เกิน ๙๐ นาที ยกเว้นวิชาทหาร และหากต้องใช้เวลาสอนเกินกว่าหนึ่งคาบต่อหนึ่งสัปดาห์ ให้เว้นระยะหนึ่งวันเป็นอย่างน้อยสำหรับรายวิชานั้น 
	 ข้อ ๑๒ ในด้านการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้นักเรียนนายร้อยเข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรม ตามระบบการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อย  พระจุลจอมเกล้าอย่างเคร่งครัด โดยให้ยึดถือแนวทางต่อไปนี้ 
	  ๑๒.๑ ให้นักเรียนนายร้อยทุกนายเข้ารับการฝึก ศึกษา และอบรมตรงตามเวลาที่กำหนดไว้ในตารางการฝึก ศึกษา และอบรม 
	  ๑๒.๒ ให้นักเรียนนายร้อยทุกนายมีชั่วโมงการฝึก ศึกษา และอบรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของจำนวนชั่วโมงในแต่ละรายวิชาที่ได้กำหนดไว้ในตารางการฝึก ศึกษา และอบรม 
	  ๑๒.๓ นักเรียนนายร้อยที่มีชั่วโมงการฝึก ศึกษา และอบรมน้อยกว่าร้อยละ ๘๐     ตามข้อ ๑๒.๒ ไม่มีสิทธิเข้าสอบประจำภาคการศึกษา และให้ได้อักษรระดับ F หรือ N ในรายวิชานั้น 
	  ๑๒.๔ การนับชั่วโมงการฝึก ศึกษา และอบรม ตามข้อ ๑๒.๒ ให้นับตามจำนวนชั่วโมงที่นักเรียนนายร้อยได้ฝึก ศึกษา และอบรมจริง ยกเว้นนักเรียนนายร้อยที่ขาดการฝึก ศึกษา และอบรม เนื่องจากไปราชการ ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบล่วงหน้า กับทั้งประสานงานให้มีการสอนเพิ่มเติม 
	 
	หมวด ๓ 
	การวัดผลการศึกษา 
	 ข้อ ๑๓ การสอบเพื่อใช้วัดผลการศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้ 
	  ๑๓.๑ การสอบโดยอาจารย์ เป็นการวัดผลในบางบทเรียนหรือการวัดผลจากการทำแบบฝึกหัด และ/หรืองานมอบอื่นๆ ที่กำหนดขึ้นโดยอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักเรียนนายร้อยมีความพร้อม  ในการศึกษาอยู่ตลอดเวลา คะแนนจากการสอบโดยอาจารย์ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
	  ๑๓.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา เป็นการวัดผลหลังจากที่ได้ศึกษาตามบทเรียนไปได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติให้มีการสอบระหว่างภาคการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งภาคการศึกษา  และกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอนรายวิชานั้น คะแนนจากการสอบระหว่างภาคการศึกษา ต้องไม่เกินสองในห้าของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
	  ๑๓.๓ การสอบประจำภาคการศึกษา เป็นการวัดผลหลังจากที่ได้ศึกษาบทเรียนจนจบภาคการศึกษา และกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอนรายวิชานั้น คะแนนจากการสอบประจำภาคการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่าสองในห้าของคะแนนรวมทั้งภาคการศึกษาของรายวิชานั้น 
	 ข้อ ๑๔ นักเรียนนายร้อยที่มิได้เข้าสอบตามกำหนด จะต้องเสนอรายงานแจ้ง วัน เวลา และรายวิชาที่มิได้เข้าสอบตามกำหนด พร้อมด้วยเหตุผลและหลักฐานประกอบต่ออาจารย์ผู้สอนภายในห้าวัน  ทำการ นับต่อจากวันหมดกำหนดอนุญาต เพื่อขอรับการอนุมัติให้สอบในวิชาที่มิได้เข้าสอบตามกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าขาดสอบและได้รับคะแนนเป็นศูนย์จากการสอบครั้งนั้น 
	 ข้อ ๑๕ การอนุมัติให้นักเรียนนายร้อยที่ไม่ได้เข้าสอบตามกำหนด ได้มีสิทธิสอบ ให้กระทำดังนี้ 
	  ๑๕.๑ การสอบโดยอาจารย์ พิจารณาอนุมัติให้สอบโดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น 
	  ๑๕.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา  พิจารณาอนุมัติให้สอบโดยผู้อำนวยการกอง  ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
	  ๑๕.๓ การสอบประจำภาคการศึกษา พิจารณาอนุมัติให้สอบโดยผู้อำนวยการ       ส่วนการศึกษา ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร หรือผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
	 ข้อ ๑๖ การแจ้งผลการสอบ สำหรับการสอบโดยอาจารย์และการสอบระหว่างภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งคะแนนให้นักเรียนนายร้อยทราบภายในห้าวันทำการนับจากวันสุดท้ายที่สอบ สำหรับการสอบประจำภาคการศึกษา ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งคะแนนให้นักเรียนนายร้อยทราบภายในสามวันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการสอบประจำภาคการศึกษานั้น หากนักเรียนนายร้อยมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลการตรวจข้อสอบ สามารถขอดูใบตอบปัญหาของตนจากอาจารย์ผู้สอนได้ทันทีที่ได้รับทราบคะแนน 
	 ข้อ ๑๗ การรายงานผลการสอบ ให้กระทำดังนี้ 
	  ๑๗.๑ การสอบโดยอาจารย์ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำบัญชีรวบรวมคะแนนจากการสอบโดยอาจารย์ทุกครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
	  ๑๗.๒ การสอบระหว่างภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบ            ในรูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย์ และการสอบระหว่างภาคการศึกษาที่มีอยู่จนถึงขณะนั้นทั้งหมด ผ่านหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ไปยังส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้ทราบสถานภาพการศึกษาของตนเอง           ในรายวิชานั้น โดยประกาศให้ทราบภายในห้าวันทำการนับจากวันที่มีการสอบ 
	  ๑๗.๓ การสอบประจำภาคการศึกษา ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบในรูปแบบของอักษรระดับ ซึ่งแปลงจากคะแนนของการสอบโดยอาจารย์ การสอบระหว่างภาคการศึกษา และการสอบประจำภาคการศึกษารวมกันตลอดภาคการศึกษา ผ่านหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ไปยังส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ เพื่อส่งต่อไปยังกองสถิติและวิจัยภายในสามวันทำการนับจากวันที่มีการสอบ 
	  ๑๗.๔ การประกาศผลการสอบในรูปแบบอักษรระดับ และระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา ให้กองสถิติและวิจัยเป็นผู้ดำเนินการภายในสองวันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงานผล     การสอบจากส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 
	 ข้อ ๑๘ การสอบปรับอักษรระดับ นักเรียนนายร้อยที่ขาดคุณสมบัติในข้อ ๑๙.๑ หรือในรายวิชาที่มีอักษรระดับต่ำกว่า C ให้มีสิทธิสอบปรับอักษรระดับได้สองครั้งในหนึ่งปีการศึกษา โดยจะขอสอบปรับอักษรระดับได้ทุกรายวิชาที่ต่ำกว่า C และจะต้องเสนอรายงานถึงผู้อำนวยการส่วนการศึกษา ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร หรือผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบุวิชาที่ประสงค์จะสอบปรับอักษรระดับตามความสมัครใจ สำหรับผู้ที่ได้อักษรระดับ D หรือ D+ และบังคับสำหรับผู้ที่ได้รับอักษรระดับ F หรือ N ถ้าผลการสอบปรับอักษรระดับดีขึ้น ให้ปรับเป็นอักษรระดับสูงขึ้นจากอักษรระดับเดิม แต่ไม่สูงกว่าอักษรระดับ C ถ้าผลการสอบปรับอักษรระดับไม่ดีขึ้นให้คงสภาพอักษรระดับเดิม 
	  ๑๘.๑ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ ให้ดำเนินการสอบภายใน ๓ สัปดาห์ หลังภาคการศึกษานั้นๆ นักเรียนนายร้อยที่มีผลการศึกษาบางรายวิชาต่ำกว่าอักษรระดับ C และได้เสนอรายงานขอปรับอักษรระดับไว้แล้ว จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสอบปรับอักษรระดับ โดยให้ส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ จัดการสอนทบทวนให้ก่อนการสอบปรับอักษรระดับ 
	  ๑๘.๒ การสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ ให้ดำเนินการสอบหลังการสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ นักเรียนนายร้อยที่ยังมีผลการศึกษาบางรายวิชาต่ำกว่าอักษรระดับ C     และได้เสนอรายงานขอปรับอักษรระดับไว้แล้ว จะต้องศึกษาทบทวนเพิ่มเติมด้วยตนเองภายในบริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยการกำกับดูแลของกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ เพื่อสอบปรับอักษรระดับตามวัน เวลา ที่ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร หรือผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์กำหนด 
	 ข้อ ๑๙ การเลื่อนชั้นปีการศึกษา นักเรียนนายร้อยจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนชั้นปีการศึกษาสูงขึ้นก่อนเปิดภาคการฝึกของปีการศึกษาต่อไป โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดดังต่อไปนี้ 
	  ๑๙.๑ สอบผ่านทุกรายวิชาที่ได้กำหนดไว้ในแนวทางการศึกษาของแต่ละชั้นปีการศึกษา ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยที่ไม่มีผลการศึกษารายวิชาใดได้อักษรระดับ F และมีระดับคะแนนเฉลี่ยประจำปีการศึกษาตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
	  ๑๙.๒ สอบผ่านวิชาทหารในภาคการฝึกที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละชั้นปีการศึกษา โดยมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่าอักษรระดับ C หรือ P 
	  ๑๙.๓ ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินร้อยละ ๖๐ ในปีการศึกษา 
	 ข้อ ๒๐ การเรียนซ้ำชั้น นักเรียนนายร้อยที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑๙ หลังจากสอบปรับอักษรระดับครั้งที่ ๒ แล้ว จะต้องเรียนซ้ำชั้นในปีการศึกษาเดิม และให้ถือเสมือนว่ายังมิได้ศึกษาในปีการศึกษานั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ ๖.๕ และหากเคยเรียนซ้ำชั้นปีการศึกษาเดิมมาก่อน ให้ถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายร้อย 
	 ข้อ ๒๑ การศึกษาไม่สมบูรณ์ นักเรียนนายร้อยที่มีผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ในบางรายวิชาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ให้บันทึกผลการศึกษารายวิชานั้นๆ ด้วยอักษรระดับ I และดำเนินการทำให้การศึกษาสมบูรณ์ พร้อมทั้งเปลี่ยนอักษรระดับ I เป็นอักษรระดับอื่นตามความสามารถ ก่อนการพิจารณาให้เลื่อนชั้นปีการศึกษา หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้ใช้คะแนนที่มีอยู่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเปลี่ยนอักษรระดับ I เป็นอักษรระดับอื่นตามความเหมาะสม 
	 ข้อ ๒๒ การพักการศึกษา นักเรียนนายร้อยที่เจ็บป่วยไม่สามารถศึกษาตลอดปีการศึกษา และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอนุมัติให้พักการศึกษาได้ ให้บันทึกผลการศึกษาทุกรายวิชา   ในปีการศึกษานั้นด้วยอักษรระดับ W และให้ถือเสมือนว่ายังมิได้ศึกษารายวิชานั้นๆ 
	 
	หมวด ๔ 
	การบันทึกผลการศึกษา 
	 ข้อ ๒๓ การบันทึกผลการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้กระทำเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
	  ๒๓.๑ การบันทึกผลการศึกษาครั้งแรก เป็นการบันทึกผลการศึกษาที่นักเรียน    นายร้อยได้รับก่อนสอบปรับอักษรระดับ 
	  ๒๓.๒ การบันทึกผลการศึกษาครั้งสุดท้าย เป็นการบันทึกผลการศึกษาที่นักเรียนนายร้อยได้รับหลังการสอบปรับอักษรระดับ 
	 ข้อ ๒๔ ผลการศึกษาครั้งแรกในข้อ ๒๓.๑ ให้ใช้ในการพิจารณาให้สิทธิในการเป็นหัวหน้าตอน การเลือกสาขาวิชา การรับรางวัลการศึกษา การรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ การเลือกเหล่าและการเลือกที่อยู่ของนักเรียนนายร้อย 
	 ข้อ ๒๕ การรับรองผลการศึกษาเป็นทางการสำหรับนักเรียนนายร้อยเพื่อสิทธิในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ใช้ผลการศึกษาครั้งสุดท้าย 
	 ข้อ ๒๖ การจัดลำดับที่เพื่อสิทธิต่างๆ ในข้อ ๒๔ ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามลำดับดังนี้ 
	  ๒๖.๑ ให้จัดผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย (ประจำภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษาหรือสะสมแล้วแต่กรณี) สูงกว่า เป็นลำดับก่อนผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 
	  ๒๖.๒ ถ้ามีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ให้จัดผู้ที่ได้รับอักษรระดับ A ที่มีหน่วยกิต รวมมากกว่า ไว้ในลำดับก่อนผู้ที่ได้รับอักษรระดับ A ที่มีหน่วยกิตรวมน้อยกว่า 
	  ๒๖.๓ ถ้าได้รับอักษรระดับ A ที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดผู้ที่ได้รับอักษรระดับ B+ ที่มีหน่วยกิตรวมมากกว่า ไว้ในลำดับก่อนผู้ที่ได้รับอักษรระดับ B+ ที่มีหน่วยกิตรวมน้อยกว่า และให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ตามลำดับจนถึงอักษรระดับ D 
	  ๒๖.๔ ถ้าได้รับอักษรระดับ D ที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากัน ให้จัดผู้ได้รับอักษรระดับ F ที่มีหน่วยกิตรวมน้อยกว่า ไว้ในลำดับก่อนผู้ที่ได้รับอักษรระดับ F ที่มีหน่วยกิตรวมมากกว่า 
	  ๒๖.๕ ถ้าได้อักษรระดับ F ที่มีหน่วยกิตรวมเท่ากันให้จัดไว้ในลำดับเดียวกัน 
	  ๒๖.๖ ถ้ามีผู้ที่อยู่ในลำดับเดียวกัน ให้เว้นที่ในลำดับต่อไปไว้เท่ากับจำนวนผู้ที่อยู่ในลำดับเดียวกัน แล้วเรียงลำดับที่ใหม่ โดยพิจารณาจากคะแนนความประพฤติและคะแนนความเหมาะสมตามลำดับ 
	 
	หมวด ๕ 
	การให้รางวัลการศึกษา 
	 ข้อ ๒๗ นักเรียนนายร้อยจะได้รับรางวัลการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ถ้าไม่ถูกตัดคะแนน     ความประพฤติเกินหนึ่งในแปดของคะแนนเต็ม และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
	  ๒๗.๑ รางวัลการศึกษาดีเลิศ เป็นเหรียญทองคำ สำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ ที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำปีการศึกษาตั้งแต่ ๓.๗๐ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต่ำกว่า C 
	  ๒๗.๒ รางวัลการศึกษาดีมาก เป็นเหรียญเงิน สำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑         ที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำปีการศึกษาตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๓.๗๐ และไม่มีรายวิชาใด      ได้อักษรระดับต่ำกว่า C 
	  ๒๗.๓ รางวัลการศึกษาดีเลิศเฉพาะสาขาวิชา เป็นเหรียญทองคำ ในสาขาวิชาสำหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำปีการศึกษา ตั้งแต่ ๓.๗๐ ขึ้นไป ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๔๐ และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต่ำกว่า C ในปีการศึกษานั้น 
	  ๒๗.๔ รางวัลการศึกษาดีมากเฉพาะสาขาวิชา เป็นเหรียญเงิน ในสาขาวิชาสำหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำปีการศึกษาตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๓.๗๐ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๐ และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต่ำกว่า C ในปีการศึกษานั้น 
	 ข้อ ๒๘ นักเรียนนายร้อยจะได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา และไม่เรียนซ้ำชั้น รวมทั้งไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินหนึ่งในแปดของคะแนนเต็มในแต่ละชั้นปีการศึกษา โดยมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
	  ๒๘.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สำหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๗๐ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรต่ำกว่า C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
	  ๒๘.๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง สำหรับนักเรียนนายร้อยที่สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๓.๗๐ และไม่มีรายวิชาใดได้อักษรระดับต่ำกว่า C ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
	 ข้อ ๒๙ รางวัลการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา ถ้าไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน    หนึ่งในแปดของคะแนนเต็ม และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
	  ๒๙.๑ รางวัลสำหรับผู้ที่มีผลการศึกษาวิชาทหารเป็นอันดับ ๑ ตลอดหลักสูตรการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรและจารึกนาม 
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