ระเบียบโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓

๑

คานา
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ตระหนังถึงภารกิจอันสาคัญที่มตี ่อพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่
จะต้องทาหน้าที่ในการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า รวมทัง้ จัดการศึกษาให้แก่ เยาวชนของชาติอย่างมีคุณภาพ ตาม
ระบบการศึกษาคาทอลิก ดังนัน้ เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็ นไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีระเบียบปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้ออกระเบียบ
ว่าด้วยเรื่องต่างๆ เพื่อการบริหารงานโรงเรียน โดยได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ ง
โครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความเป็ นเอกภาพ และบทบาทภาระหน้าที่ท่พี งึ มีในการบริหารจัดการ
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิกต่อไป

๒

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
คาอนุ มตั ิประกาศใช้
ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการโรงเรียน
ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ
ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาล แพร่ธรรม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียน
ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายสานักบริหาร ธุรการสานักงาน
ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคลครู บุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคล พนักงาน
ระเบียบว่าด้วยเรื่องงานบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานสถานศึกษา
ระเบียบว่าด้วยเรื่องงานสารบรรณ
ระเบียบว่าด้วยเรื่องงบประมาณ การเงิน และบัญชีโรงเรียน
ระบบรับเงิน
ระบบจัดซื้อ
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ระบบจ่ายเช็ค
ระบบคุมวัสดุ
ภาคผนวก
คณะกรรมการจัดทาระเบียบโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
รายชื่อโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
จรรยาบรรณครู

๓

๔
๕
๑๔
๑๙
๒๓
๒๗
๓๑
๓๕
๓๙
๕๗
๖๔
๗๕
๘๘
๑๐๕
๑๑๒
๑๒๔
๑๓๔
๑๕๔
๑๖๗
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓
เพือ่ ให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพ มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึ กษา
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕ และมาตรฐานตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก อาศัย
อานาจตามความในระเบียบกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ดังต่อไปนี้
๑. ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการโรงเรียน
๒. ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
๓. ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ
๔. ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาล แพร่ธรรม
๕. ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียน
๖. ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายสานักบริหาร ธุรการสานักงาน
๗. ระเบียบว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
๘. ระเบียบว่าด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคลครู บุคลากรทางการศึกษา
๙. ระเบียบว่าด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคล พนักงาน
๑๐. ระเบียบว่าด้วยเรื่องงานบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
๑๑. ระเบียบว่าด้วยเรื่องการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานสถานศึกษา
๑๒. ระเบียบว่าด้วยเรื่องงานสารบรรณ
๑๓. ระเบียบว่าด้วยเรื่องงบประมาณ การเงิน และบัญชีโรงเรียน
ระเบียบนี้ให้บงั คับใช้ตงั้ แต่วนั คัดจากวันประกาศใช้โดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

................................................
(บาทหลวงเอนก ธรรมนิต)
ประธานคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

๔

................................................
(พระสังฆราชซิลวิโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี)
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการโรงเรียน
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตระหนักถึงความสาคัญของคณะกรรมการโรงเรียน จึง กาหนดระเบียบว่าด้วยเรื่อง
คณะกรรมการโรงเรียนดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการโรงเรียน พ.ศ.
๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บงั คับใช้ตงั้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้
จากสังฆมณฑลจันทบุรใี ห้ดารงตาแหน่งผูร้ บั ใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุ รีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน ”หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏในตราสารจัดตัง้ นิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุ ญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุ ญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
๕

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ านวยการ หมายความว่า รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมัน คาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้และ
ให้มอี านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการโรงเรียนประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ านวยการ
(๔) รองผูอ้ านวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
(๖) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
(๗) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๘) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรม
(๙) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ
(๑๐) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายสานักบริหาร ธุรการสานักงาน
(๑๑) ผูแ้ ทนครู
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๑๐ ) เป็ นคณะกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการ (๑๑) เป็ นคณะกรรมการจากการเลือกสรร
และหรือแต่งตัง้
ข้อ ๗ ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต แต่งตัง้ คณะกรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๑)ให้ผูร้ บั
ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตเป็ นประธานคณะกรรมการ
๖

ในกรณีทก่ี รรมการ (๑) ถึง (๓) เป็ นบุคคลเดียวกันให้ทาหน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) พ้นจากตาแหน่งเมือ่ มีคาสัง่ ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือมิส
ซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ มูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าที่ผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๑) มีวาระการดารงตาแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตาแหน่งใหม่อกี ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณี ท่กี รรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๑) พ้นจากตาแหน่ งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการแทนภายใน
๓๐ วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผูท้ ่ตี นแทน
หมวด ๒
คุณสมบัติ วิธีการสรรหา และบทบาทหน้าที่
ข้อ ๑๐ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั งิ าน ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต
คุณสมบัติ
(๑) เป็ นบาทหลวงทีส่ งั กัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี
การสรรหา แต่งตัง้
(๑) บาทหลวงที่สงั กัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
วาระการปฏิบตั งิ าน
(๑) ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต วาระสิ้นสุดลงเมื่อมีการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตคนใหม่ และเข้ารับหน้าที่
แทน
ข้อ ๑๑ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั งิ าน ผูจ้ ดั การ
คุณสมบัติ
(๑) เป็ นบาทหลวงที่สงั กัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือบาทหลวงที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากสังฆมณฑล
จันทบุรใี ห้เป็ นผูจ้ ดั การของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา

๗

(๒) ภคินี ที่มิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือสังฆมณฑลจันทบุรีมอบหมายให้ทาหน้าที่ผูจ้ ดั การของ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
เขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
การสรรหา แต่งตัง้
(๑) บาทหลวงที่สงั กัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การของโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
(๒) ภคินีหรือ บุคคลที่ได้รบั การแต่ ง ตัง้ จากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ทาหน้าที่ผู จ้ ดั การ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
เขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดย
ได้รบั ความเห็นชอบ และรับรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี และให้มขุ
นายกสังฆมณฑลจันทบุรลี งนามรับรอง
วาระการปฏิบตั งิ าน
(๑) ผูจ้ ดั การทีเ่ ป็ นบาทหลวง วาระสิ้นสุดลงเมือ่ มีการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การคนใหม่ และเข้ารับหน้าทีแ่ ทน
(๒) ผูจ้ ดั การทีเ่ ป็ นภคินี สิ้นสุดลงเมือ่ มีการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การคนใหม่ และเข้ารับหน้าทีแ่ ทน
ข้อที่ ๑๒ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั งิ าน ผูอ้ านวยการ
คุณสมบัติ
(๑) เป็ นบาทหลวงสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือบาทหลวงที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากสังฆมณฑล
จันทบุรีให้เป็ น ผูอ้ านวยการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
(๒) หรือภคินี ทีม่ สิ ซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือสังฆมณฑลจันทบุรีมอบหมายให้ทาหน้าที่ผูอ้ านวยการ
ของโรงเรี ย นคาทอลิก สัง กัด มิส ซัง โรมัน คาทอลิก กรุ ง เทพฯ หรื อ โรงเรี ย นคาทอลิก สัง กัด มิส ซัง
โรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์
เด็ก พัทยา
(๓) หรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เห็นว่ามีความเหมาะสมและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการ โดยได้รบั ความเห็นชอบ และรับรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี และให้มขุ นายกสังฆมณฑลจันทบุรลี งนามรับรอง
(๔) มีคุณสมบัตติ ามทีร่ ะบุไว้สาหรับผูท้ ม่ี ใี บประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การสรรหา แต่งตัง้
(๑) บาทหลวงที่สงั กัดมิสซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือบาทหลวงที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากสังฆมณฑล
จันทบุรีให้เป็ นผูอ้ านวยการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
๘

คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
(๒) หรือภคินี ทีม่ สิ ซังโรมันคาทอลิก เขตจันทบุรี หรือสังฆมณฑลจันทบุรีมอบหมายให้ทาหน้าที่ผูอ้ านวยการ
ของโรงเรี ย นคาทอลิก สัง กัด มิส ซัง โรมัน คาทอลิก กรุ ง เทพฯ หรื อ โรงเรี ย นคาทอลิก สัง กัด มิส ซัง
โรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์
เด็ก พัทยา
(๓) หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ทาหน้าที่ผูอ้ านวยการโรงเรียน
โดยได้รบั ความเห็นชอบ และรับรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี และ
ให้มขุ นายกสังฆมณฑลจันทบุรีลงนามรับรอง
วาระการปฏิบตั งิ าน
(๑) ผูอ้ านวยการทีเ่ ป็ นบาทหลวง วาระสิ้นสุดลงเมือ่ มีการแต่งตัง้ ผูอ้ านวยการคนใหม่ และเข้ารับหน้าทีแ่ ทน
(๒) ผูอ้ านวยการทีเ่ ป็ นภคินี สิ้นสุดลงเมือ่ มีการแต่งตัง้ ผูอ้ านวยการคนใหม่ และเข้ารับหน้าทีแ่ ทน
(๓) ผูอ้ านวยทีเ่ ป็ นบุคคลทัว่ ไป มีวาระคราวละ ๓ ปี ต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๒ วาระ
(๔) กรณี ป ฏิบตั ิง านครบวาระแล้ว ให้ทาการประเมิน การปฏิบตั ิง านตามแบบประเมินของกลุ่มโรงเรีย น
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อที่ ๑๓ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั งิ าน รองผูอ้ านวยการ
คุณสมบัติ
(๑) บุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เห็นว่ามีความเหมาะสมและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งรอง
ผูอ้ านวยการ โดยได้รบั ความเห็นชอบ และรับรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี และให้มขุ นายกสังฆมณฑลจันทบุรลี งนามรับรอง
(๒) มีคุณสมบัตติ ามทีร่ ะบุไว้สาหรับผูท้ ม่ี ใี บประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
การสรรหา แต่งตัง้
(๑) บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ทาหน้าที่รองผูอ้ านวยการโรงเรียน
โดยได้รบั ความเห็นชอบ และรับรองจากคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี และ
ให้มขุ นายกสังฆมณฑลจันทบุรีลงนามรับรอง
วาระการปฏิบตั งิ าน
(๑) รองผูอ้ านวยทีเ่ ป็ นบุคคลทัว่ ไป มีวาระคราวละ ๓ ปี ต่อเนื่องได้ไม่เกิน ๒ วาระ
(๒) กรณี ปฏิบตั ิง านครบวาระแล้ว ให้ทาการประเมินการปฏิบตั ิง านตามแบบประเมินของกลุ่มโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๑๔ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั งิ าน ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย
คุณสมบัติ
(๑) เป็ นครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียน และได้รบั การบรรจุมาไม่นอ้ ยกว่า ๓-๕ ปี
(๒) มีทกั ษะ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
๙

(๓) มีคุณสมบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศกั ยภาพทีจ่ ะเรียนรู ้ นโยบาย แผนงาน โครงสร้าง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ของโรงเรียน และของทางราชการ การประกันคุณภาพ ตลอดจนมีความกระตือรือร้น ในการบริหารงาน
โรงเรียน เรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ ๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการทางานที่ได้รบั มอบหมาย
(๕) มีวิจารณญาณ รับฟังความคิดเห็น มีความสามารถในการแก้ป ญ
ั หา สามารถสื่อสารและถ่ายถอดสิ่ง
ใหม่ๆได้ รักการทางานเป็ นทีม ตลอดจนทางานร่วมงานกับผูอ้ ่นื ได้อย่างเหมาะสม
การสรรหา แต่งตัง้
วิธีท่ี ๑ การเลือกตัง้
(๑) เป็ นการเลือกตัง้ ทีม่ สี ่วนร่วมระหว่างครูกบั ผูบ้ ริหาร
(๒) เลือกจากบุคลากรครูทป่ี ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงเรียนที่มคี ุณสมบัติตามข้อกาหนด ในแต่ละฝ่ าย โดย
การลงคะแนนลับจากครู และเลือกผูท้ ไ่ี ด้รบั คะแนนสูงสุด ๓ คนแรก
(๓) นา ๓ คนทีม่ คี ะแนนสูงสุดเสนอผูบ้ ริหารของโรงเรียนพิจารณาเห็นชอบผูท้ เ่ี หมาะสมเพียง ๑ คน
(๔) การเลือกผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอาจจะเลือกผูท้ ม่ี คี วามสามารถจากฝ่ ายอื่นมาก็ได้
(๕) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนามแต่งตัง้ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ก่อนเปิ ดปี
การศึกษาในกรณีปกติ
(๖) ในกรณีทผ่ี ูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายพ้นจากตาแหน่ง ก่อนครบวาระ ให้ทาการเลือกตัง้ ใหม่ตามแนว
ปฏิบตั ขิ อ้ (๑.๑) ถึง ( ๑.๔) และให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนามแต่งตัง้
และให้ผู ท้ ่ีได้รบั การแต่ง ตัง้ แทนตาแหน่ งที่ว่างลง ดารงตาแหน่ ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ ตนแทน
(๗) แจ้งให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทราบถึงการเลือกและแต่งตัง้ ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารทราบใน
วาระการประชุม
วิธีท่ี ๒ การแต่งตัง้
(๑) โดยพิจารณาจากบุคลากรครู ที่มคี ุณสมบัติตามข้อกาหนดในแต่ละฝ่ าย โดยการกลัน่ กรองของ
คณะกรรมการโรงเรียน ฝ่ ายละ ๓ คน
(๒) นา ๓ คนทีผ่ ่านการกลันกรอง
่
เสนอผูบ้ ริหารของโรงเรียนพิจารณาเลือกผูท้ เ่ี หมาะสมเพียง ๑ คน
(๓) การเลือกผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอาจจะเลือกผูท้ ม่ี คี วามสามารถจากฝ่ ายอื่นมาก็ได้
(๔) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนามแต่งตัง้ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย ก่อน
เปิ ดปี การศึกษาในกรณีปกติ
(๕) ในกรณีทผ่ี ูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ทาการเลือกตัง้ ใหม่ตามแนว
ปฏิบตั ิตาม (๑.๑) ถึง ( ๑.๔) และให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนาม
แต่งตัง้ และให้ผูท้ ่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ แทนตาแหน่งที่ว่างลง ดารงตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการซึง่ ตนแทน
๑๐

(๖) แจ้งให้คณะกรรมการบริห ารโรงเรียน ทราบถึงการเลือกและแต่งตัง้ ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารทราบใน
วาระการประชุม
วาระการปฏิบตั งิ าน
(๑) ผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือก และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีว่ าระ ละ ๓ ปี
(๒) กรณีผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ และได้รบั การแต่งตัง้ มาปฏิบตั ิหน้าที่แทน คนเดิมที่ส้ นิ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ครบเวลาที่เหลือ ของวาระนัน้
(๓) ผูท้ เ่ี คยได้รบั การเลือกตัง้ และแต่งตัง้ และครบวาระแล้วสามารถถูกเลือก หรือแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิหน้าที่
ในฝ่ ายเดิมต่อเนื่องได้อกี แต่ไม่เกิน ๒ วาระ
(๔) ตามความในข้อ ๓ หากครบ ๒ วาระในฝ่ ายเดิมแล้ว สามารถได้รบั เลือกให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ เป็ นผูช้ ่วย
ผูอ้ านวยการฝ่ ายอื่นได้ โดยถือว่าต่างวาระกัน ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของผูบ้ ริหาร
(๕) เมือ่ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย ครบกาหนดตามวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายคน
ใหม่ข้นึ มา ให้ผูช้ ่วยที่พน้ จากตาแหน่งอยู่ดาเนินงานต่อไป จนกว่าผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ ขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๑๕ คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการปฏิบตั งิ าน ผูแ้ ทนครู
คุณสมบัติ
(๑) เป็ นครูทป่ี ฏิบตั งิ านในโรงเรียน และได้รบั การบรรจุมาไม่นอ้ ยกว่า ๓-๕ ปี
(๒) มีทกั ษะ ทัศนคติ และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปฏิบตั ิ หน้าที่ได้ย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปัจจุบนั และ
อนาคต
(๓) มีคุณสมบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศกั ยภาพที่จะเรียนรู ้ นโยบาย แผนงาน โครงสร้าง ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ของโรงเรียน และของทางราชการ การประกันคุณภาพ ตลอดจนมีความกระตือรือร้น ในการ
บริหารงานโรงเรียน เรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ ๆทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการทางานที่ได้รบั มอบหมาย
(๕) มีวจิ ารณญาณ รับฟังความคิดเห็น มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา สามารถสื่อสารและถ่ายถอดสิ่ง
ใหม่ๆได้ รักการทางานเป็ นทีม ตลอดจนทางานร่วมงานกับผูอ้ ่นื ได้อย่างเหมาะสม
การสรรหา แต่งตัง้
(๑) โดยพิจารณาจากบุคลากรครูท่มี คี ุณสมบัตติ ามข้อกาหนด หรือตามคุณสมบัตทิ โ่ี รงเรียนกาหนด
(๒) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนามแต่งตัง้ ผูแ้ ทนครู ก่อนเปิ ดปี การศึกษาในกรณี
ปกติ
(๓) ในกรณี ท่ีผูแ้ ทนครูพน้ จากตาแหน่ งก่อนครบวาระ ให้ทาการเลือกตัง้ ใหม่ตามแนวปฏิ บตั ิตามข้อ (๑)
และ (๒) และให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูล้ งนามแต่งตัง้ และให้ผูท้ ่ไี ด้รบั การ
แต่งตัง้ แทนตาแหน่งทีว่ ่างลง ดารงตาแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการซึง่ ตนแทน
(๔) แจ้งให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทราบถึงการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนครูทราบในวาระการประชุม
๑๑

วาระการปฏิบตั งิ าน
(๑) ผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือก และได้รบั การแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีว่ าระ ละ ๓ ปี หรือตามทีโ่ รงเรียนกาหนด
(๒) กรณี ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ และได้รบั การแต่ งตัง้ มาปฏิบตั ิหน้าที่แทน คนเดิมที่ส้ ินสุดการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ครบเวลาที่เหลือ ของวาระนัน้
(๓) ผูท้ ่เี คยได้รบั การแต่งตัง้ และครบวาระแล้วสามารถถูกแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ งเดิมต่อเนื่องได้
อีก แต่ไม่เกิน ๒ วาระ
(๔) ตามความในข้อ ๓ หากครบ ๒ วาระในตาแหน่ งเดิมแล้ว สามารถได้รบั แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ตาแหน่งอื่นได้ โดยถือว่าต่างวาระกัน ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของผูบ้ ริหาร
(๕) เมือ่ ผูแ้ ทนครู ครบกาหนดตามวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ ผูช้ ่วยผูแ้ ทนครูคนใหม่ข้นึ มา ให้ผูแ้ ทนครูท่ี
พ้นจากตาแหน่งอยู่ดาเนินงานต่อไป จนกว่าผูแ้ ทนครูทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้ คือ
(๑) กาหนดนโยบายเชิงปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสาเร็จของโรงเรียน
(๒) ให้ความเห็นชอบ ในการจัดทา และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(๓) กาหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ ายตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
(๔) ให้ความเห็นชอบ นโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ าย
และปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านประจาปี ของโรงเรียน
(๕) ให้คาปรึกษาและคาแนะนาด้านการบริหารงานในฝ่ ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน
(๖) กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานของฝ่ ายต่างๆ ในโรงเรียน พร้อมทัง้ จัดทารายงานประจาปี
(๗) ส่งเสริม สนับสนุ น การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อ ให้ได้รบั การรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษาภายนอก (สมศ.)
(๘) ร่วมพิจารณาการเปลีย่ นแปลงการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน
(๙) ให้คาแนะนา คาร้องทุกข์ของครู ผูป้ กครอง นักเรียน และผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง
(๑๐) ดาเนินการตามทีป่ รากฏในระเบียบ ข้อบังคับ ของโรงเรียน
(๑๑) ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีค่ ณะกรรมการบริหารโรงเรียนมอบหมาย
หมวด ๓
การประชุมและการลงมติ
ข้อ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนและการลงมติ
(๑) คณะกรรมการโรงเรียนต้องจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย เดือนละหนึ่งครัง้ และดาเนินการประชุมให้มแี ละ
เป็ นไปตามระเบียบวาระการประชุมทีก่ าหนด
๑๒

(๒) ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนหรือมอบหมายให้ผูจ้ ดั การโรงเรียนมีหน้าที่จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ
โรงเรียน โดยการประชุมของคณะกรรมการโรงเรียน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้ งหมด
จึงจะครบองค์ประชุม
(๓) ให้ป ระธานกรรมการบริห ารโรงเรีย น หรือ มอบหมายให้ผู จ้ ดั การเป็ น ประธานในที่ป ระชุม ถ้า ประธาน
กรรมการบริหารโรงเรียน หรือผูจ้ ดั การ ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผูอ้ านวยการทาหน้าที่เป็ นประธาน
ในทีป่ ระชุมแทน
(๔) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็ นเสียงชี้ขาด
(๕) คาวินิจฉัยของประธานในทีป่ ระชุมถือเป็ นทีส่ ้นิ สุด

หมวด ๔
การเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๘ ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่พฒั นาและฝึ กอบรม คณะกรรมการให้เพิ่มพูนความรู ค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง านอาจกาหนดให้มีการพัฒนา
คณะกรรมการดังนี้
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั งิ านวิจยั
(๓) การปฏิบตั ิงานบริการด้านบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ งานบริการและกิจการนักเรียน งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม งานอภิบาลแพร่ธรรม งานบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ งานสานักบริหาร ธุรการสานักงาน
(๔) การไปเพิม่ พูนความรูง้ านต่าง ๆ
(๕) การอื่นใดทีจ่ าเป็ นหรือเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธกี ารอื่นๆ ให้ข้นึ อยู่กบั ลักษณะหน้าทีข่ องกรรมการแต่ละราย

๑๓

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
เพือ่ ให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาหนดระเบียบว่า
ด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรีย กว่ า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สัง กัด สัง ฆมณฑลจันทบุรี ” ว่ าด้ว ยเรื่องคณะกรรมการฝ่ าย
บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บงั คับใช่ตงั้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้
จากสังฆมณฑลจันทบุรใี ห้ดารงตาแหน่งผูร้ บั ใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุ รีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน ”หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เ คราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏในตราสารจัดตัง้ นิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
๑๔

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ านวยการ หมายความว่า รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั
ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้และ
ให้มอี านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ านวยการ
(๔) รองผูอ้ านวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
(๖) หัวหน้างาน ๘ กลุม่ สาระ
(๗) หัวหน้ากลุม่ สาระภาษาไทย
(๘) หัวหน้ากลุม่ สาระคณิตศาสตร์
(๙) หัวหน้ากลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
(๑๐) หัวหน้ากลุม่ สาระสังคม
(๑๑) หัวหน้ากลุม่ สาระสุขศึกษาพลานามัย
(๑๒) หัวหน้ากลุม่ สาระศิลปะ
(๑๓) หัวหน้ากลุม่ สาระการงานอาชีพเทคโนโลยี
๑๕

(๑๔) หัวหน้ากลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ
(๑๕) หัวหน้ากลุม่ งานวัดผลประเมินผล
(๑๖) หัวหน้ากลุม่ งานสือ่ เพือ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
(๑๗) หัวหน้ากลุม่ งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
(๑๘) หัวหน้ากลุม่ งานวิจยั ในชัน้ เรียน
(๑๙) หัวหน้าวิชาการระดับปฐมวัย
(๒๐) หน้าวิชาการระดับประถม
(๒๑) หัวหน้าวิชาการระดับมัธยม
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการ (๕) ถึง (๒๑) เป็ นคณะกรรมการจาก
การเลือกสรร/แต่งตัง้
ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
ให้ผูอ้ านวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ป็ นรองประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) พ้นจากตาแหน่งเมือ่ มีคาสัง่ ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือมิส
ซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าที่ผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ หรือ รองผูอ้ านวยการ
ข้อ ๙ กรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๒๑) มีวาระการดารงตาแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตาแหน่งใหม่อกี ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามข้อ ๘ วรรค ๑ และตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(๔) ตาย
(๕) ลาออก
(๖) ขาดคุณสมบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณีทก่ี รรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๒๑) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการแทนภายใน
๓๐ วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผูท้ ่ตี นแทน
ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการ (๔)ถึง(๒๑) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการโรงเรียน
หมวด ๒
บทบาทหน้าที่
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการฝ่ ายบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้คือ
(๑) กาหนดนโยบายของฝ่ ายในในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการที่ตอบสนอง
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสาเร็จของโรงเรียน

๑๖

(๒) วางแผนและดาเนินการสร้าง และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กาหนดสาระ รายละเอียดของหลักสูตรให้
สัมพันธ์และสอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง และการจัดการศึกษาตามจุดเน้นของโรงเรียน และอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู ้
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การวัดและประเมินผล การวิจยั ในชัน้ เรียนให้เป็ นไปตามจุดหมายและแนว
ทางการดาเนินการของหลักสูตร
(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่ วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) กาหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ในการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
(๖) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นกั เรียน ผูป้ กครอง ชุมชนและผูท้ ่เี กี่ยวข้อง และนา
ข้อมูลป้ อนกลับจากฝ่ ายต่าง ๆ มาพิจารณาเพือ่ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
(๘) กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านประจาปี ของฝ่ าย
(๙) ให้คาปรึกษาและคาแนะนาด้านการดาเนินการตามโครงการ งาน กิจกรรม ในฝ่ าย
(๑๐) กากับดู แ ล ติดตามผลการเรียนของนัก เรีย นรายบุคคล ระดับชัน้ และระดับกลุ่มวิชาในแต่ ละปี
การศึกษา เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
(๑๑) ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครูและการบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา
ในรอบปี ท่ีผ่ านมา แล้ว ใช้ผ ลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบตั ิง านของครู และการบริหาร
หลักสูตรปี การศึกษาต่อไป
(๑๒) กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๑๓) กากับดู แลให้มีระบบการประกัน คุ ณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดาเนินงานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๑๔) ร่วมมือกับหน่วยงานศูนย์วชิ าการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในระดับกลุ่ม
โรงเรียน
(๑๕) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี ภายในฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
(๑๖) พิจารณาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
(๑๗) ดาเนิ น การตามที่ปรากฏในระเบียบ ประกาศต่ าง ๆ ของโรงเรียนกาหนดให้เ ป็ น อานาจหน้า ที่ข อง
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
(๑๘) รายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการบริหารหลักสูตรของโรงเรียนโดยเน้น ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการโรงเรียน

๑๗

ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้
การดาเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ าย ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทีม่ ใี นขณะนัน้
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ าย รายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่
มีการประชุม
หมวด ๓
การเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายมีหน้าทีด่ าเนินการ ประสานงาน และจัดกิจกรรมฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาคณะกรรมการ
ให้เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้
ปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพื่อ ประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง านอาจกาหนดให้มีการพัฒ นา
คณะกรรมการดังนี้
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั งิ านวิจยั
(๓) การปฏิบตั งิ านบริการด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
(๔) การศึกษาต่อในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิชาการไปเพิม่ พูนความรูง้ านต่าง ๆ
(๕) การอื่นใดทีจ่ าเป็ นหรือเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธกี ารอื่น ๆ ให้ข้นึ อยู่กบั ลักษณะหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้

๑๘

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ
เพือ่ ให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาหนดระเบียบว่า
ด้วยเรื่องคณะกรรมฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบัญชี
การเงิน ทรัพย์สนิ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บงั คับใช่ตงั้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้
จากสังฆมณฑลจันทบุรใี ห้ดารงตาแหน่งผูร้ บั ใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏในตราสารจัดตัง้ นิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
เขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรื อ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
๑๙

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ านวยการ หมายความว่า รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพ ย์สิน ” คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่ง ตัง้ จากประธานคณะกรรมการ
โรงเรียนให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สนิ
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้และ
ให้มอี านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สนิ ประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ านวยการ
(๔) รองผูอ้ านวยการ
(๕) หัวหน้างานบัญชี
(๖) หัวหน้างานการเงิน
(๗) หัวหน้างานทรัพย์สนิ
(๘) หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง/ Stock
(๙) หัวหน้างานร้านค้า / สหการ
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการ (๕) ถึง (๙) เป็ นคณะกรรมการจาก
การเลือกสรร/แต่งตัง้
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ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
ให้ผูอ้ านวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียน
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นรองประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) พ้นจากตาแหน่งเมือ่ มีคาสัง่ ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
มิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าที่ผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ หรือ รองผูอ้ านวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) มีวาระการดารงตาแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตาแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(๗) ตาย
(๘) ลาออก
(๙) ขาดคุณสมบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณีทก่ี รรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการแทนภายใน ๓๐
วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ มีวาระเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่ของผูท้ ต่ี นแทน
ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการ (๔) ถึง (๙) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารคณะ
กรรมฝ่ ายบัญชี การเงิน และทรัพย์สนิ
หมวด ๒
บทบาทหน้าที่
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้คือ
(๑) กาหนดนโยบายของฝ่ าย ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ตอบสนองวิสยั ทัศน์ พัน ธกิจ
เป้ าหมาย และสภาพความสาเร็จของโรงเรียน
(๒) กาหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ าย
(๓) กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านประจาปี ของฝ่ าย
(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพื่อการการดาเนินงานของฝ่ าย
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ให้คาปรึกษาและคาแนะนาด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว้ในแผนงาน
(๖) กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๗) กากับดู แลให้มีระบบการประกัน คุ ณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดาเนินงานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๘) ดาเนินการจัดทารายงานประจาปี ของฝ่ าย
(๙) ดาเนิ น การตามที่ปรากฏในระเบียบ ประกาศต่ าง ๆ ของโรงเรียนกาหนดให้เ ป็ น อานาจหน้า ที่ข อง
คณะกรรมการฝ่ าย
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(๑๐) รายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการดาเนินงานบริการและกิจการนักเรียนโดยเน้นผลการพัฒนางานด้าน
ธุรการ การเงิน ต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการโรงเรียน
ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้
การดาเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ าย ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทีม่ ใี นขณะนัน้
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ าย รายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่
มีการประชุม
หมวด ๓
การเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและดาเนินการ คณะกรรมการให้เพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพื่อ ประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง านอาจกาหนดให้มีการพัฒนา
คณะกรรมการดังนี้
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั งิ านวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานการประกันคุณภาพสถานศึกษาด้านบัญชี การเงิน และทรัพย์สนิ
(๓) การปฏิบตั งิ านด้านบัญชี การเงิน และทรัพย์สนิ
(๔) การไปเพิม่ พูนความรูป้ ระสบการณ์งานต่าง ๆ ด้านงานบัญชี การเงิน และทรัพย์สนิ
(๕) การอื่นใดทีจ่ าเป็ นหรือเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธกี ารอื่น ๆ ให้ข้นึ อยู่กบั ลักษณะหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้
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ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรม
เพือ่ ให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาหนดระเบียบว่า
ด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ า ยอภิบาล
แพร่ธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บงั คับใช้ตงั้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้
จากสังฆมณฑลจันทบุรใี ห้ดารงตาแหน่งผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏในตราสารจัดตัง้ นิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุ ญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุ ญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
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“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ านวยการ” หมายความว่า รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายอภิบาล แพร่ธรรม” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากประธานคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายอภิบาล แพร่ธรรม
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรเี ป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้และ
ให้มอี านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรมประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุ ญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ านวยการ
(๔) รองผูอ้ านวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรม
(๖) ผูร้ บั ผิดชอบงานอภิบาลแพร่ธรรมระดับปฐมวัย
(๗) ผูร้ บั ผิดชอบงานอภิบาลแพร่ธรรมระดับประถม
(๘) ผูร้ บั ผิดชอบงานอภิบาลแพร่ธรรมระดับมัธยม
(๙) ผูร้ บั ผิดชอบงานอภิบาลแพร่ธรรมระดับอาชีวะ (ระดับอาชีวะ)
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการ (๕) - (๙) เป็ นคณะกรรมการจากการ
เลือกสรร/แต่งตัง้
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ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
ให้ผูอ้ านวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายอภิบาล แพร่ธรรมปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นรอง
ประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๔) พ้นจากตาแหน่งเมือ่ มีคาสัง่ ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือมิสซัง
โรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าทีผ่ ูร้ บั
ใบอนุ ญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ หรือ รองผูอ้ านวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) มีวาระการดารงตาแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตาแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอนในกรณีท่กี รรมการ
ตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการแทนภายใน ๓๐ วัน และ
ให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผูท้ ่ตี นแทน
ข้อ ๑๐ การได้มาซึง่ คณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาร
คณะกรรมการฝ่ ายอภิบาลแพร่ธรรม
หมวด ๒
บทบาทหน้าที่
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้คือ
(๑) กาหนดนโยบายของฝ่ ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านงานอภิบาลแพร่ธรรมของนักเรียนที่
ตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสาเร็จของโรงเรียน
(๒) กาหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ าย
(๓) กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านประจาปี ของฝ่ าย
(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพือ่ การดาเนินงานอภิบาลแพร่
ธรรมให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ให้คาปรึกษาและคาแนะนาด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว้ในแผนงาน
(๖) กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๗) กากับดูแลให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดาเนินงานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๘) ดาเนินการจัดทารายงานประจาปี ของฝ่ าย
(๙) ดาเนินการตามที่ปรากฏในระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการฝ่ าย
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(๑๐) รายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการดาเนินงานอภิบาลแพร่ธรรมโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ต่อคณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้
การดาเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ าย ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธกี ารที่คณะกรรมการกาหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทีม่ ใี นขณะนัน้
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ าย รายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีม่ ี
การประชุม
หมวด ๓
การเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายมีหน้าทีพ่ ฒั นาและฝึ กอบรม คณะกรรมการให้เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านอาจกาหนดให้มกี ารพัฒนา
คณะกรรมการดังนี้
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั งิ านวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานอภิบาลแพร่ธรรม
(๓) การปฏิบตั งิ านด้านอภิบาลแพร่ธรรม
(๔) การไปเพิม่ พูนความรูป้ ระสบการณ์งานต่าง ๆ ด้านงานอภิบาลแพร่ธรรม
(๕) การอื่นใดทีจ่ าเป็ นหรือเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธีการอื่น ๆ ให้ข้นึ อยู่กบั ลักษณะหน้าทีข่ องกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้
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ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพือ่ ให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาหนดระเบียบว่า
ด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บงั คับใช่ตงั้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้
จากสังฆมณฑลจันทบุ รีให้ดารงตาแหน่ ง ผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ โรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏในตราสารจัดตัง้ นิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุ ญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
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“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ านวยการ หมายความว่า” รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากประธาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรเี ป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้และ
ให้มอี านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุ ญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ านวยการ
(๔) รองผูอ้ านวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
(๖) ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย
(๗) ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับประถม
(๘) ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับมัธยม
(๙) ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับทุกระดับ (ระดับอาชีวะ)
(๑๐) ผูแ้ ทนฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ระดับอาชีวะ)
(๑๑) ผูร้ บั ผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับหมวดทุกหมวด (ระดับอาชีวะ)
(๑๒) ผูแ้ ทนนักเรียนทุกระดับ (ระดับอาชีวะ)
(๑๓) ผูแ้ ทนกรรมการโรงเรียน (ระดับอาชีวะ)
๒๘

ข้อ ๖ กรรมการ (๑) และ (๒) เป็ นกรรมการทีป่ รึกษา กรรมการ (๓) หรือ (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตาแหน่ง
กรรมการ (๕) - (๑๓) เป็ นคณะกรรมการจากการเลือกสรร/แต่งตัง้
ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็ นผูล้ งนามแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ให้ผูอ้ านวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียนปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นรองประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) พ้นจากตาแหน่งเมือ่ มีคาสัง่ ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ มิส
ซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ มูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าทีผ่ ูร้ บั
ใบอนุ ญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ หรือ รองผูอ้ านวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๓) มีวาระการดารงตาแหน่ ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตาแหน่งใหม่อกี ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณี ท่กี รรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๓) พ้นจากตาแหน่ งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการแทนภายใน
๓๐ วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผูท้ ่ตี นแทน
ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๓) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หา คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
หมวด ๒
บทบาทหน้าที่
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้คือ
(๑) กาหนดนโยบายของฝ่ ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนที่
ตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสาเร็จของโรงเรียน
(๒) กาหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ าย
(๓) กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านประจาปี ของฝ่ าย
(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพือ่ การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของผูเ้ รียนให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ให้คาปรึกษาและคาแนะนาด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนงาน
(๖) กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๗) กากับดูแลให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดาเนินงานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๘) ดาเนินการจัดทารายงานประจาปี ของฝ่ าย
๒๙

(๙) ดาเนินการตามที่ปรากฏในระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการฝ่ าย
(๑๐) รายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ รียนโดยเน้นผลการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน
ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้
การดาเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ ายให้เป็ นไปตามระเบียบวิธกี ารที่คณะกรรมการกาหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทีม่ ใี นขณะนัน้
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ าย รายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่มี
การประชุม
หมวด ๓
การเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายมีหน้าทีพ่ ฒั นาและฝึ กอบรม คณะกรรมการให้เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านอาจกาหนดให้มกี ารพัฒนา
คณะกรรมการดังนี้
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั งิ านวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ รียน
(๓) การปฏิบตั งิ านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ รียน
(๔) การไปเพิม่ พูนความรูป้ ระสบการณ์งานต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียน
(๕) การอื่นใดทีจ่ าเป็ นหรือเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธีการอื่น ๆ ให้ข้นึ อยู่กบั ลักษณะหน้าทีข่ องกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้

๓๐

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมฝ่ ายสานักบริหาร - ธุรการสานักงาน
เพือ่ ให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาหนดระเบียบว่า
ด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายสานักบริหาร - ธุรการสานักงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายสานัก
บริหาร - ธุรการสานักงาน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บงั คับใช่ตงั้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้
จากสังฆมณฑลจันทบุรใี ห้ดารงตาแหน่งผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุ รีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏในตราสารจัดตัง้ นิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุ ญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุ ญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
๓๑

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ านวยการ หมายความว่า รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายสานักบริหาร - ธุรการสานักงาน” หมายความว่า คณะบุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั
ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายสานักบริหาร – ธุรการสานักงาน
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรเี ป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้และ
ให้มอี านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายสานักบริหาร - ธุรการสานักงานประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุ ญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ านวยการ
(๔) รองผูอ้ านวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายสานักบริหาร - ธุรการสานักงาน
(๖) หัวหน้างานธุรการ
(๗) ผูช้ ่วยงานธุรการ
(๘) หัวหน้างานสารบรรณ
(๙) ผูช้ ่วยงานสารบรรณ
(๑๐) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
(๑๑) ผูช้ ่วยงานประชาสัมพันธ์
(๑๒) หัวหน้างานวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓๒

(๑๓) ผูช้ ่วยงานวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๑๔) หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก
(๑๕) ผูช้ ่วยงานประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก
(๑๖) ผูร้ บั ผิดชอบงานเลขาประสานงาน (งบประมาณ / โครงการ)
(๑๗) ผูร้ บั ผิดชอบงานมาตรฐานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(๑๘) ผูร้ บั ผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
(๑๙) ผูร้ บั ผิดชอบงานสารสนเทศ (web site/ วรสาร)
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการ (๕) - (๑๙) เป็ นคณะกรรมการจาก
การเลือกสรร/แต่งตัง้
ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
ให้ผูอ้ านวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูเ้ รียนปฏิบตั ิ
หน้าที่เป็ นรองประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) พ้นจากตาแหน่งเมือ่ มีคาสัง่ ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ มิส
ซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าทีผ่ ูร้ บั
ใบอนุ ญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ หรือ รองผูอ้ านวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๙) มีวาระการดารงตาแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตาแหน่งใหม่อกี ได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณีท่กี รรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๑๙) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการแทนภายใน
๓๐ วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ มีวาระเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่ของผูท้ ต่ี นแทน
ข้อ ๑๐ การได้มาซึง่ คณะกรรมการ (๔) - (๑๙) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหารคณะกรรม
ฝ่ ายสานักบริหาร – ธุรการสานักงาน
หมวด ๒
บทบาทหน้าที่
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้คือ
(๑) กาหนดนโยบายของฝ่ ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทีต่ อบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
และสภาพความสาเร็จของโรงเรียน
(๒) กาหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ าย
(๓) กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านประจาปี ของฝ่ าย
๓๓

(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพือ่ การดาเนินงานของฝ่ ายให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ให้คาปรึกษาและคาแนะนาด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว้ในแผนงาน
(๖) กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๗) กากับดูแลให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในของฝ่ าย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดาเนินงานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๘) ดาเนินการจัดทารายงานประจาปี ของฝ่ าย
(๙) ดาเนินการตามที่ปรากฏในระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียนกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการฝ่ าย
(๑๐) รายงานผลการปฏิบตั งิ าน และผลการพัฒนางานด้านสานักบริหาร – ธุรการสานักงาน ต่อคณะกรรมการ
โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้
การดาเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ าย ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธกี ารที่คณะกรรมการกาหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทีม่ ใี นขณะนัน้
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ ายรายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ทีม่ ี
การประชุม
หมวด ๓
การเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ ายมีหน้าทีพ่ ฒั นาและฝึ กอบรม คณะกรรมการให้เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านอาจกาหนดให้มกี ารพัฒนา
คณะกรรมการดังนี้
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั งิ านวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานการประกันคุณภาพสถานศึกษาด้านสานักบริหาร - ธุรการสานักงาน
(๓) การปฏิบตั งิ านด้านสานักบริหาร - ธุรการสานักงาน
(๔) การไปเพิม่ พูนความรูป้ ระสบการณ์งานต่าง ๆ ด้านสานักบริหาร - ธุรการสานักงาน
(๕) การอื่นใดทีจ่ าเป็ นหรือเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธีการอื่น ๆ ให้ข้นึ อยู่กบั ลักษณะหน้าทีข่ องกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้

๓๔

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
เพือ่ ให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาหนดระเบียบว่า
ด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบริการ และกิจการนักเรียน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการฝ่ ายบริการและ
กิจการนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บงั คับใช่ตงั้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้
จากสังฆมณฑลจันทบุรใี ห้ดารงตาแหน่งผูร้ บั ใบอนุญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้มาจากการ
สรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้
โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏในตราสารจัดตัง้ นิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุ ญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
๓๕

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ านวยการ” หมายความว่า รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิ กกรุงเทพฯ
หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากประธาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นผูร้ กั ษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้และ
ให้มอี านาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
หมวด ๑
องค์ประกอบ และสมาชิกภาพ
ข้อ ๕ กรรมการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียนประกอบด้วย
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๒) ผูจ้ ดั การ
(๓) ผูอ้ านวยการ
(๔) รองผูอ้ านวยการ
(๕) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียน
(๖) ผูร้ บั ผิดชอบงานบริการและกิจการนักเรียนระดับปฐมวัย
(๗) ผูร้ บั ผิดชอบงานบริการและกิจการนักเรียนระดับประถม
(๘) ผูร้ บั ผิดชอบงานบริการและกิจการนักเรียนระดับมัธยม
(๙) ผูร้ บั ผิดชอบงานบริการและกิจการนักเรียนระดับอาชีวะ
ข้อ ๖ กรรมการ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) เป็ นคณะกรรมการโดยตาแหน่ง กรรมการ (๕) - (๙) เป็ นคณะกรรมการจากการ
เลือกสรร/แต่งตัง้

๓๖

ข้อ ๗ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
ให้ผูอ้ านวยการ เป็ นประธานคณะกรรมการ และผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริการและกิจการนักเรียนปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ป็ นรองประธานคณะกรรมการ
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๕ (๑) ถึง (๓) หรือ (๔) พ้นจากตาแหน่ งเมื่อมีคาสัง่ ของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
มิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ มูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้พน้ จากหน้าที่ผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ หรือ รองผูอ้ านวยการ
ข้อ ๙ คณะกรรมการโรงเรียนตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) มีวาระการดารงตาแหน่ง ๓ ปี และอาจได้รบั ตาแหน่งใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และคณะกรรมการพิจารณาถอดถอน
ในกรณีทก่ี รรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระให้มกี ารแต่งตัง้ กรรมการแทน
ภายใน ๓๐ วัน และให้ผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ มีวาระเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่ของผูท้ ต่ี นแทน
ข้อ ๑๐ การได้มาซึ่งคณะกรรมการตามข้อ ๕ (๔) ถึง (๙) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หารคณะกรรมการบริการและกิจการนักเรียน
หมวด ๒
บทบาทหน้าที่
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้คือ
(๑) กาหนดนโยบายของฝ่ ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านงานบริการและกิจการนักเรียนของ
นักเรียนทีต่ อบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และสภาพความสาเร็จของโรงเรียน
(๒) กาหนดระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ภายในฝ่ าย
(๓) กาหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ งานกิจกรรมต่าง ๆ และปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านประจาปี ของฝ่ าย
(๔) ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่ วยงาน องค์กรต่าง ๆ และชุมชนเพื่อการดาเนินงานบริการและ
กิจการนักเรียนให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
(๕) ให้คาปรึกษาและคาแนะนาด้านการดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีก่ าหนดไว้ในแผนงาน
(๖) กากับดูแล และติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ ของฝ่ าย
(๗) กากับดู แ ลให้มีร ะบบการประกัน คุ ณภาพภายในของฝ่ าย ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและ
ปรับปรุงการดาเนินงานเพือ่ การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก และการได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
(๘) ดาเนินการจัดทารายงานประจาปี ของฝ่ าย
(๙) ดาเนิ น การตามที่ปรากฏในระเบียบ ประกาศต่ าง ๆ ของโรงเรียนกาหนดให้เ ป็ น อานาจหน้า ที่ข อง
คณะกรรมการฝ่ าย
๓๗

(๑๐) รายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการดาเนินงานบริการและกิจการนักเรียนโดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน
ข้อ ๑๒ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการฝ่ าย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้
การดาเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ าย ให้เป็ นไปตามระเบียบวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดโดยให้มี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทีม่ ใี นขณะนัน้
ให้ประธานคณะกรรมการฝ่ าย รายงานผลการประชุมต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่
มีการประชุม
หมวด ๓
การเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ าย มีหน้าที่พฒั นาและฝึ กอบรม คณะกรรมการให้เพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ ให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปัจจุบนั และอนาคต
ข้อ ๑๔ เพื่อ ประโยชน์ในการพัฒนาคณะกรรมการให้มี ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิง านอาจกาหนดให้มีการพัฒนา
คณะกรรมการดังนี้
(๑) การไปศึกษา ฝึ กอบรมหรือดูงาน
(๒) การปฏิบตั งิ านวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานบริการและกิจการนักเรียน
(๓) การปฏิบตั งิ านด้านบริการและกิจการนักเรียน
(๔) การไปเพิม่ พูนความรูป้ ระสบการณ์งานต่าง ๆ ด้านงานบริการและกิจการนักเรียน
(๕) การอื่นใดทีจ่ าเป็ นหรือเหมาะสมเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนา
กรณีของการฝึ กอบรมหรือการศึกษาต่อ หรือวิธกี ารอื่น ๆ ให้ข้นึ อยู่กบั ลักษณะหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย
ข้อ ๑๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการตามระเบียบนี้

๓๘

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคลครู บุคลากรทางการศึกษา
เพือ่ ให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงได้กาหนดระเบียบว่า
ด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคลดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บงั คับใช้ตงั้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบอื่น ๆ ทีข่ ดั กับระเบียบนี้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการกลุม่ โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจัทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากสังฆ
มณฑลจันทบุรีให้ดารงตาแหน่งผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ โรงเรียนในสังกัดสังฆ
มณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารกลุม่ โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้มาจากการสรร
หาของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบรีตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้โดย
คณะกรรมการกลุม่ โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน ”หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏในตราสารจัดตัง้ นิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
๓๙

“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ านวยการ หมายความว่า รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ครู” หมายความว่า ครูโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัด
มิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“บุคลากรทางการศึกษา”หมายความว่าบุคคลที่ทาหน้าทีอ่ ่นื ๆ ในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยกเว้นครู ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชัว่ คราว
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๕ การเรียกร้อ งหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามระเบียบนี้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิหรื อประโยชน์ท่ีครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พึงได้ตามกฎหมายอื่น
ข้อ ๖ ให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตครู และบุคลากรทางการศึกษา ตกลงจ่ายและรับเงินเดือนหรือค่า
สอนไม่ตา่ กว่าอัตราตามที่ทางราชการกาหนดหรือ ตามระเบียบว่าด้วย บัญชีเงินเดือนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสัง ฆ
มณฑลจันทบุรี
ข้อ ๗ การขอแต่งตัง้ หรือบรรจุครู ตอ้ งมีสญั ญาต่อกันระหว่างผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตกับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยจะกาหนดระยะเวลาการจ้างไม่ได้ เว้นแต่ครูทเ่ี ป็ นชาวต่างประเทศ และครูอตั ราจ้าง
ข้อ ๘ ผูร้ บั ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต จะหักเงินเดือน ค่าสอน ค่าทางานล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุดและ
ค่าทางานล่วงเวลาในวันหยุดไม่ได้ เว้นแต่หกั เพื่อปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองการทางานของครูใหญ่และครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๐

หมวด ๒
ความประพฤติ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อ ๙ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็ นผูใ้ ห้การศึกษาอบรม จึงต้องประพฤติตนเป็ นแบบฉบับที่ดีแก่นกั เรียนในทุก
สถานทีแ่ ละทุกโอกาส
ข้อ ๑๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงเป็ นผูศ้ รัทธา และปฏิบตั ิตามหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างสมา่ เสมอพร้อมทัง้
เคารพและให้เกียรติศาสนาอื่น
ข้อ ๑๑ ครู และบุค ลากรทางการศึ กษาพึง ประพฤติป ฏิบตั ิตนตามระเบีย บครุ สภาว่ าด้ว ยมาตรฐานวิช าชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๑๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงแต่งกายให้เรียบร้อย และถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๑๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงปฏิบตั ิตนต่อบุคคลอื่นอย่างสุภาพชน และไม่ร่วมมือกับผูอ้ ่ืนโดยใช้อานาจ
หน้าทีเ่ พือ่ ประโยชน์อนั มิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๑๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงละเว้นจากการใช้อานาจ และหน้าที่ในทางที่ผิ ด ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือ
ทางอ้อม
ข้อ ๑๕ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงส่งเสริม หรือสนับสนุ น ให้เกิดบรรยากาศแห่งความรัก ความสามัคคีและ
ความมีระเบียบวินยั ในโรงเรียนและชุมชน
ข้อ ๑๖ ความประพฤติทท่ี างโรงเรียนถือว่าเป็ นความผิดร้ายแรง
(๑๖.๑) การกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(๑๖.๒) ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพของมึนเมาจนเป็ นเหตุให้แสดงกิรยิ าอาการทีไ่ ม่สามารถ ครองสติได้
(๑๖.๓) เป็ นผูห้ มกมุน่ ในการพนัน มีหนี้สนิ รุงรัง หรือกระทาผิดทางอาญา
(๑๖.๔) ประพฤติทางชูส้ าว หรือประกอบอาชีพทีไ่ ม่เหมาะสมกับสภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา
หมวด ๓
หน้าที่พ้ นื ฐานของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามที่ได้รบั มอบหมาย
หน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปกครองนักเรียนและหน้าที่การสอน
ข้อ ๑๗ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงมีความรักความเมตตาต่อนักเรียน เสมือนบิดามารดามีต่อบุตร
ข้อ ๑๘ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่อบรมสัง่ สอนนักเรียนให้มคี วามประพฤติเรียบร้อย มีมารยาทดี
งาม มีความตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียนทัง้ ประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๑๙ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันในการควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบแถว
ข้อ ๒๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข้าสอนในคาบเรียนต่อไปหลังจากเวลาพัก ให้ควบคุมดู แลความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนส่วนครูอ่นื ๆ ให้ประจาอยู่ในทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ข้อ ๒๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูส้ อนจะอนุ ญาตให้นกั เรียนที่ขาดเรียน หรือมาสายเข้าห้องเรียนได้ เมื่อมี
ใบอนุญาตเข้าห้องเรียนจากครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ข้อ ๒๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงควบคุมดูแลนักเรียนในห้องเรียนให้อยู่ในระเบียบวินยั เสมอ
๔๑

ข้อ ๒๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงดูแลเอาใจใส่ และรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดี
ยิง่ ขึ้น
ข้อ ๒๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงสารวจเวลาเรียนของนักเรียนทุกครัง้ ที่เข้าสอน นักเรียนที่มาสาย ป่ วย ลา
ขาดเรียนเป็ นประจา ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาติ ดตามและรายงานผลให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ เพื่อดาเนินการ
ช่วยเหลือและแก้ไขต่อไป
ข้อ ๒๕ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงตรวจตรามิให้นกั เรียนนา หรือพกพาอาวุธ สื่อลามก สิ่งเสพติด และสิ่งที่ไม่
เหมาะสมอื่นๆ เข้ามาในโรงเรียน
ข้อ ๒๖ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงเอาใจใส่ป ลูกฝังนักเรียนให้รกั ษาความสะอาดเรียบร้อยของสมุดทางาน
ห้องเรียน สิง่ แวดล้อมในโรงเรียน และอนามัยทัว่ ไปของนักเรียนเป็ นประจาทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกาย และ
ทรงผมให้เป็ นไปตามระเบียบของโรงเรียน
ข้อ ๒๗ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่ละทิ้งห้องเรียน และให้นกั เรียนอยู่ตามลาพังโดยพลการ เมือ่ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีกจิ ธุระจาเป็ นต้องออกจากห้องเรียนต้องแจ้งให้ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ หรือ ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย
ทราบเพือ่ ส่งครู และบุคลากรทางการศึกษา ไปแทน (ระเบียบฝ่ ายวิชาการ)
ข้อ ๒๘ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่มสี ทิ ธิไล่นกั เรียนออกจากห้องเรียน ในกรณีท่นี กั เรียนทาผิดร้ายแรง หรือก่อ
ความไม่สงบในห้องเรียน ต้องแจ้งให้ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ หรือฝ่ ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทราบ
ข้อ ๒๙ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพึงบันทึกความประพฤติของนักเรียนในชัน้ เรียนของตนในสมุดบันทึก
ความประพฤติ
ข้อ ๓๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อการปกครองและอบรมนักเรียนให้
เกิดประสิทธิผลดียง่ิ ขึ้น
ข้อ ๓๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงทาหน้าที่ครู เวรด้วยความเสียสละ ตามที่ทางโรงเรียนมอบหมายและจด
บันทึกรายวันเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น
ข้อ ๓๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน หรือ
นักศึกษา
ข้อ ๓๓ ครู ประจ าชัน้ มีหน้า ที่ทาบัญชีเ รียกชื่อ สมุดวัดผล สมุดรายงานประจาตัว นัก เรีย นและเอกสารต่ างๆ ให้
เรียบร้อย และเป็ นปัจจุบนั
ข้อ ๓๔ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงควบคุม ตรวจการทดสอบด้วยตนเอง กรอก และรวมคะแนนให้เป็ นไป
อย่างละเอียดถี่ถว้ น ถูกต้อง ยุติธรรม เรียบร้อย และให้ถือว่าการวัดผลการเรียนของนักเรียนตามวัตถุประสงค์เป็ น
หน้าทีอ่ นั สาคัญยิง่
ข้อ ๓๕ ครู และบุคลากรทางการศึ กษาพึง สานึ กว่าการสอนวิชาการเป็ นหน้าที่ท่ีสาคัญของครู ฉะนัน้ ให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเตรียมการสอนทุกวัน โดยบันทึกการสอนล่วงหน้า เข้าสอนให้ตรงตามเวลา และทาการสอนอย่าง
เต็มที่ ให้การบ้านอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงวิชาอื่นๆ และวันหยุดด้วย ส่วนการตรวจและแก้การบ้านของนักเรียนต้อง
ได้รบั การเอาใจใส่อย่างดี และสมา่ เสมอ
๔๒

ข้อ ๓๖ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงปฏิบตั ขิ ณะทาการสอนดังนี้
(๓๖.๑) ให้ยนื ขณะทาการสอน
(๓๖.๒) เมือ่ สัง่ งานนักเรียนแล้วควรเดินตรวจเพือ่ แก้ไข แนะนา หรือชี้แจงให้นกั เรียนทีย่ งั ไม่เข้าใจ
(๓๖.๓) ดูแลนักเรียนให้อยู่ในบรรยากาศการเรียนการสอน
(๓๖.๔) จัดให้นกั เรียนมีงานทาอยู่เสมอ เพือ่ ฝึ กทักษะการเรียนรู ้ และรักษาระเบียบวินยั ในชัน้ เรียน
(๓๖.๕) ส่งเสริม และปลูกฝังให้นกั เรียนรูจ้ กั รักษา อุปกรณ์ เครื่องใช้ สือ่ การสอน ในห้องเรียน อยู่เสมอ
(๓๖.๖) ให้การดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่เรียนอ่อน และส่งเสริมสนับสนุ นนักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถ
พิเศษให้ดมี ากยิง่ ขึ้น
(๓๖.๗) เอาใจใส่ และกวดขันเรื่องลายมือ ปลูกฝังนิสยั การมีระเบียบเรียบร้อยในการทางานของนักเรียน
ข้อ ๓๗ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พึ ง เอาใจใส่ ใ นการเรี ย น การสอนอย่ า งเต็ ม ที่ โดยไม่ ท างานส่ ว นตัว
รับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม อ่านหนังสือพิมพ์ หรือใช้เครื่องมือสือ่ สารเพือ่ กิจส่วนตัวในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
ข้อ ๓๘ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พึงอยู่ท่หี อ้ งพักครูเตรียมการสอน ตรวจแก้สมุดงานของนักเรียนหรือทางาน
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ ๓๙ ห้องพักครูเป็ นห้องทางานโดยส่วนรวมของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉะนัน้ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาพึงรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ความสงบเงียบ ไม่ควรสนทนา ส่งเสียงดัง หรือนาของมารับประทาน
ข้อ ๔๐ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงให้ความช่วยเหลือเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน และมีหน้าที่
เข้าสอนแทนครู และบุคลากรทางการศึกษาทีข่ าดตามทีผ่ ูอ้ านวยการหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย เห็นสมควร
ข้อ ๔๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษาพึงตัง้ ใจค้นคว้าหาความรู ้ รวมทัง้ เทคนิคในการสอนเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้
การสอนของตนมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ทัง้ ยังเป็ นการพัฒนาวิชาชีพของตน
หมวด ๔
กาหนดเวลา วันหยุด และการขอลา
ข้อ ๔๒ กาหนดเวลาทางานปกติของโรงเรียน มีดงั นี้
(๔๒.๑) เวลาทีโ่ รงเรียนเปิ ดสอนตามที่ได้รบั อนุ ญาต
(๔๒.๒) เวลาทีโ่ รงเรียนกาหนดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบตั ขิ องโรงเรียนในระหว่างวันหยุด
๑) ให้ครูผลัดเปลีย่ นกันทาหน้าทีค่ รูเวร
๒) ประชุมหรืออบรมเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
๓) จัดทากิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
๔) ปฏิบตั งิ านเพือ่ เตรียมการสอนเป็ นเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ก่อนวันเปิ ดภาคเรียนของปี การศึกษาใหม่
๕) ให้มาสอนชดเชย
ข้อ ๔๓ ชัว่ โมงสอนของครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๔๓.๑) ผูอ้ านวยการ สอนไม่เกิน ๔ ชัว่ โมง/สัปดาห์
(๔๓.๒) ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สอนไม่เกิน ๖ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๔๓

(๔๓.๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย สอนไม่เกิน ๒๕ ชัว่ โมง/สัปดาห์
(๔๓.๔) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา สอนไม่เกิน ๒๕ ชัว่ โมง/สัปดาห์
(๔๓.๖) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอนไม่เกิน ๒๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
(๔๓.๗) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป สอนไม่เกิน ๒๐ ชัว่ โมง/สัปดาห์
(๔๓.๘) ครู และบุคลากรทางการศึกษาระดับ ปวช. ปวท. ปวส. สอนไม่เกิน ๒๐ ชัว่ โมง/สัปดาห์
ชัว่ โมงสอนข้างต้นไม่รวมถึงเวลาในการเตรียมการสอน ตรวจงาน ประเมินผลงาน หรือหน้าที่ท่ตี อ้ งปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔๔ เวลาพัก
เวลาพักของครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ถอื ตามระเบียบปฏิบตั ขิ องโรงเรียน
ข้อ ๔๕ วันหยุดของครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๔๕.๑) วันหยุดประจาสัปดาห์ ตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต
(๔๕.๒) วันหยุดภาคเรียน
(๔๕.๓) วันหยุดตามคาสัง่ หรือประกาศของทางราชการ
(๔๕.๔) วันหยุดตามประเพณี
(๔๕.๕) วันทีโ่ รงเรียนสัง่ ให้หยุดเรียน
ข้อ ๔๖ การหยุดพักผ่อนประจาปี
วันหยุดพักผ่อนประจาปี ของครู และบุคลากรทางการศึกษาถือวันหยุดปิ ดภาคเรียนตามทีโ่ รงเรียนกาหนด
ข้อ ๔๗ การลาป่ วย
(๔๗.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ต้องแจ้งการป่ วยให้ทางโรงเรียนทราบ
โดยเร็วทีส่ ุด
และยืน่ ขอลาป่ วยในวันแรกทีม่ าทางานต่อผูอ้ านวยการ และผูอ้ านวยการให้ยน่ื ขอลาป่ วยต่อผูจ้ ดั การ
(๔๗.๒) ในกรณีทป่ี ่ วยตัง้ แต่ ๓ วันทางานขึ้นไป ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องแสดงใบรับรองแพทย์ของ
แพทย์แผนปัจจุบนั ชัน้ หนึ่ง หรือของสถานพยาบาลราชการ
(๔๗.๓) ในรอบปี การศึกษาหนึ่ง ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถลาป่ วยได้ดงั นี้
๑) กรณีเจ็บป่ วยธรรมดา ให้ลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทางาน
๒) กรณีการเจ็บป่ วยทีต่ อ้ งรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ลาได้ไม่เกิน ๖๐ วันทางาน
ข้อ ๔๘ การลาคลอด
(๔๘.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสทิ ธิลาคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน ๔๕ วัน (โดยไม่ถอื เป็ นวันลาป่ วย)
(๔๘.๒) ในการลาคลอด ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องส่งใบลาล่วงหน้า หรือส่งในวันคลอด
(๔๘.๓) ในกรณีทไ่ี ม่ได้ลาก่อนคลอด ให้แจ้งการลาภายใน ๓ วัน
ข้อ ๔๙ การลากิจ
(๔๙.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสทิ ธิลากิจได้ไม่เกิน ๑๐ วัน ในหนึ่งปี การศึกษา
๔๔

(๔๙.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องยื่นใบลากิจล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน ในกรณีจาเป็ นที่ไม่สามารถ
ยืน่ ได้ตอ้ งแจ้งการลาให้โรงเรียนทราบโดยเร็วทีส่ ุด
ข้อ ๕๐ การลาเพือ่ รับราชการทหาร
(๕๐.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสทิ ธิลาเพื่อรับราชการทหาร เพื่อฝึ กวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความ
พรัง่ พร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้ไม่เกิน ๖๐ วัน โดยยื่นลาต่อโรงเรียนล่วงหน้า หลังรับหมายเรียก
ภายใน ๓ วัน
(๕๐.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสทิ ธิได้รบั ค่าจ้างปกติตามจานวนวันลาที่ปรากฏตามหมายของราชการ
ทหาร
(๕๐.๓) ในกรณีท่คี รู และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั มอบหมายของราชการทหารให้เข้ารับราชการเกิน ๖๐
วัน ครูจะไม่ได้รบั ค่าจ้างในส่วนทีเ่ กินจาก ๖๐ วัน
ข้อ ๕๑ การลาเพือ่ ฝึ กอบรมระหว่างปิ ดภาคเรียน
(๕๑.๑) ในระหว่างปิ ดภาคเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิได้รบั อนุ ญาตให้ไปศึกษาต่อเพิ่มเติม
หรือรับการฝึ กอบรมในวิชาที่เป็ นประโยชน์ต่องานทีค่ รู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ติ ามทีผ่ ูร้ บั ใบอนุ ญาตอนุมตั ิ
(๕๑.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องยื่นเรื่องขออนุ ญาตไปศึกษาต่อเพิ่มเติมล่วงหน้าก่อนปิ ดภาค
เรียนหรือก่อน 1 เดือน โดยระบุจานวนวันลาอย่างชัดเจนและไม่เกิน ๓๐ วัน
(๕๑.๓) เมื่อ พ้นเวลาอบรมนี้แล้ว ผูร้ บั ใบอนุ ญาตอาจสัง่ ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิง านของ
โรงเรียนเป็ นการทดแทนงานทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ริ ะหว่างปิ ดภาคเรียนได้
ข้อ ๕๒ การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจั ย์
(๕๒.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ม่เคยอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮจั ย์ และสอนในโรงเรียนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี มีสทิ ธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน โดยได้รบั เงินเดือนตามปกติ
(๕๒.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องยื่นใบลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮจั ย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๓
เดือน และในกรณีทโ่ี รงเรียนยังหาครูแทนไม่ได้ โรงเรียนอาจยับยัง้ การลานัน้ ไว้ก่อนเพือ่ ให้ลาในปี ต่อไปได้
ข้อ ๕๓ การแจ้งการลา
เมื่อมีเหตุจาเป็ นต้องขอลาหยุดงาน สาหรับผูอ้ านวยการให้ย่นื ต่อผูจ้ ดั การ แต่ถา้ เป็ นผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ หรือครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ยน่ื ใบลาต่อผูอ้ านวยการ
ข้อ ๕๔ การนับวันลา
(๕๔.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มาทางานสาย หรือกลับก่อนเวลา รวม 5 ครัง้ โรงเรียนถือว่าเป็ นการ
ลากิจ 1วัน
(๕๔.๒) ให้นบั วันหยุดทีค่ นั ่ ระหว่างวันลาเป็ นวันลาด้วย ยกเว้นการลาป่ วย
(๕๔.๓) ในกรณี ท่คี รู และบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถทางานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วย
เนื่องจากการทางานให้โรงเรียนซึง่ มีสาเหตุจากงานโดยตรง ไม่ถอื เป็ นวันลาป่ วยของครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๕๔.๔) การมาทางานสาย หรือกลับก่อนเวลา โดยไม่ได้รบั อนุญาตถือเป็ นความบกพร่องต่อหน้าที่
๔๕

หมวดที่ ๕
เรื่อง เงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ
สวัสดิการและการสงเคราะห์อน่ื ๆ
ข้อ ๕๕ การสรรหา การบรรจุครู และบุคลากรทางการศึกษา และเงินเดือน
(๕๕.๑) โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สรรหาบุคลากรตามคุณสมบัติ และความสามารถที่
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านครูในรูปแบบและวิธีการทีเ่ หมาะสมโดยมีขนั้ ตอนดังนี้
(๕๕.๑.๑) จัดให้มคี ณะกรรมการสรรหา และคัดเลือกครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน
(๕๕.๑.๒) จัดให้มีการประกาศวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
ต้องการรับ
(๕๕.๑.๓) จัดให้มีการคัดเลือก ทดสอบความรู พ้ ้ นื ฐานในรายวิชาเอกและที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หรือ
ตาแหน่งงาน
(๕๕.๑.๔) จัดให้มกี ารสัมภาษณ์และตรวจสอบประวัตกิ ่อนเข้าสู่การทดลองงาน
(๕๕.๑.๕) จัดให้มที ดลองงานและประเมินครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นระยะเวลา ๑๘๐ วันก่อน
ทาการพิจารณาบรรจุเข้าเป็ นครูตามระเบียบราชการ และระหว่างทดลองงานจัดทาสัญญา
จ้างพิเศษเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจ่ายค่าตอบแทนตามวุฒกิ ารศึกษา
(๕๕.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั เงินเดือนประจาวุฒิตามอัตราที่โรงเรียนบรรจุ และจะได้รบั
เงินเดือน แต่ละเดือนอย่างช้าภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป
(๕๕.๓) เงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นไปตามวุฒิการศึกษาที่โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆ
มณฑลจันทบุรกี าหนด และสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือค่าแรงขัน้ ตา่ ทีก่ าหนด
(๕๕.๔) การปรับฐานเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีการประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการต้อง
ได้รบั การพิจารณาและประกาศใช้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคณะกรรมการ รสจ.
ข้อ ๕๖ การปรับวุฒเิ งินเดือน
(๕๖.๑) ได้รบั การอนุมตั เิ ห็นชอบจากผูบ้ ริหารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(๕๖.๒) เป็ นไปตามตาแหน่ ง หรืออัตราที่ทางโรงเรียนกาหนดและ ตามระเบียบของโรงเรียนคาทอลิกสังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรี
(๕๖.๓) เป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ และร่วมมือกับผูบ้ ริหารอย่างดี
(๕๖.๔) การปรับวุฒสิ ูงกว่าปริญญาตรีจะต้องได้รบั การพิจารณาจากผูบ้ ริหาร อนุ มตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
เรียนว่าเป็ นวุฒแิ ละสาขาวิชาตามความต้องการของโรงเรียนซึง่ สามารถอนุ ญาตให้ปรับวุฒกิ ารศึกษาได้เมือ่ เรียนจบ
(๕๖.๕) ทางโรงเรียนจะปรับเงินเดือ นตามวุ ฒิใหม่ ตามระเบียบว่ าด้ว ยบัญชีเงินเดือนโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
(๕๖.๖) การปรับเงินเดือนตามวุฒิใหม่ ทางโรงเรียนจะพิจารณาและอนุ มตั ิในเดือนเมษายน โดยครู และ
บุคลากรทางการศึกษาต้องยื่นแบบคาร้องขอปรับวุฒิพร้อมเอกสารประกอบแสดงวุฒิการศึกษาใหม่ก่อนการพิจารณา
๔๖

อนุ มตั ิเป็ นเวลา ๑ เดือนและโรงเรียนสามารถขอให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทางานแสดงศักยภาพและคุณภาพ
ตามวุฒใิ หม่ประกอบการพิจารณา
ข้อ ๕๗ การขึ้นขัน้ เงินเดือนประจาปี
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยบัญชีเงินเดือน โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
(๔๗.๑) โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรมี กี ารพิจารณาคุณภาพการปฏิบตั ิหน้าที่และพิจารณาขึ้นขัน้
เงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกปี การศึกษา จะพิจารณาและอนุ มตั ิภายในเดือนมิถุนายน โดยให้แต่ละ
โรงเรียนประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์และเครื่องมือที่โรงเรียนจัดทาขึ้น หรือ
ใช้เครื่องมือทีค่ ณะกรรมการรสจ. จัดทาขึ้น โดยแจ้งหัวข้อและวิธกี ารประเมินทีใ่ ช้ให้ครูทราบล่วงหน้า
(๕๗.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั การขึ้นเงินเดือนเมือ่ ทาการสอน หรือปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
ไม่น อ้ ยกว่ า ๑ ปี ครู ท่ีป ระพฤติผิด ระเบีย บโรงเรีย นในเรื่อ งการทุจ ริต หรือ ความผิด ร้า ยแรงหรือ ประพฤติผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพจะไม่ได้รบั การพิจารณาขึ้นเงินเดือน
(๕๗.๓) โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ใช้ผงั บัญชีเงินเดือน ขัน้ ละ ๓๐๐ บาทซึ่งสอดคล้องและ
สัมพันธ์กบั อัตราเงินเดือนทีร่ าชการประกาศใช้ ซึ่งจัดทาผังไว้ท่ลี ะครึ่งขัน้ การขึ้นเงินเดือนสามารถเทียบขัน้ ที่แสดงไว้ใน
ผังบัญชี ทัง้ นี้ได้กาหนดให้แต่ละวุฒิการศึกษามีเพดานเงินสูงสุดตามที่กาหนดคือ ระดับตา่ กว่าปริญญาตรี ขัน้ สูงสุดคือ
ขัน้ ที่ ๔๕ ระดับปริญญาตรี ขัน้ สูงสุดคือขัน้ ที่ ๕๐ ปริญญาโทขัน้ สูงสุดคือ ขัน้ ที่ ๕๐ และปริญญาเอกขัน้ สูงสุดคือขัน้ ที่
๕๕ หรือตามที่ รสจ. กาหนด
กรณี ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ทางานครบ ๓ ปี ข้ นึ ไปในการพิจารณาขึ้นเงินเดือนจะมีค่าประสบการณ์
วิชาชีพเพิม่ ให้ตามที่ รสจ.กาหนด
(๕๗.๔) การเปลี่ยนแปลงขัน้ และผัง บัญชีเงินเดือนจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รสจ.
และสังฆมณฑลจันทบุรี
(๕๗.๕) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีย่ งั ไม่ได้รบั การบรรจุครูตามระเบียบราชการจะต้องทาสัญญาการจ้าง
สอนกับโรงเรียนเป็ นรายปี และจะไม่ได้รบั การพิจารณาขึ้นเงินเดือนตามระเบียบนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจาก
คณะกรรมการ รสจ.
ข้อ ๕๘ เงินรางวัลขวัญและกาลังใจโอกาสคริสต์มาสและปี ใหม่
จัดให้ในโอกาสคริสตมาสเพือ่ เป็ นขวัญและกาลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ท่ไี ด้รบั การบรรจุตาม
ระเบียบราชการ โดยกาหนดให้ คนละ ๕,๐๐๐ บาท ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ทางานไม่ครบหนึ่งปี จะได้รบั
สวัสดิการนี้ ลดไปตามสัดส่วนที่สอดคล้องกับระยะเวลาทางาน โดยคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี จะพิจารณาเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าครองชีพครูตามสถานการณ์ปจั จุบนั กรณี
โรงเรียนใดไม่สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบข้อนี้ได้ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร รสจ.
ข้อ ๕๙ เงินสวัสดิการบาเหน็ จสะสม และสวัสดิการนานปี
(๕๙.๑) สวัสดิการบาเหน็จสะสมโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
๑) เมือ่ ทาการสอนปี ท่ี
๑ ถึงปี ท่ี ๕ จะได้รบั เงินบาเหน็จสะสมปี ละ ๑,๐๐๐ บาท
๒) เมือ่ ทาการสอนถึงปี ท่ี ๖ ถึงปี ท่ี ๑๕ จะได้รบั เงินบาเหน็จสะสมปี ละ ๒,๐๐๐ บาท
๔๗

๓) เมือ่ ทาการสอนถึงปี ท่ี ๑๖ ขึ้นไป จะได้รบั เงินบาเหน็จสะสมปี ละ ๒,๕๐๐ บาท
ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั เงินสวัสดิการบาเหน็จได้เมือ่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออก และ
ทาการสอนไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี โดยไม่มดี อกเบี้ย ให้เริ่มนับอายุงานตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๓๑ และใช้ระเบียบนี้เมือ่ มี
การประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ โดยยึดถือเอกสารการบรรจุครูเป็ นหลัก
(๕๙.๒) สวัสดิการนานปี โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
(๕๙.๒.๑) เมื่อบุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีนบั ตัง้ แต่วนั บรรจุ
ครบ ๑๕ ปี จะได้รบั เงินสวัสดิการนานปี จานวนเงิน ๑๕,๐๐๐บาท ครบ ๒๐ปี จะได้รบั เงิน
สวัสดิการนานปี จานวน ๕,๐๐๐ บาท ครบ ๒๕ ปี จะได้รบั เงินสวัสดิการนานปี จานวน
๕,๐๐๐ บาท และโรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้เกียรติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสม
(๕๙.๒.๒) กรณีโรงเรียนที่มกี ารให้สวัสดิการครูนานปี ในโรงเรียนก่อนระเบียบนี้ ให้ยดึ อัตราบาเหน็จ
สะสมเดิม แก่ ครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษาที่เคยได้ร บั สวัส ดิก ารนานปี ๑๕,๒๐,๒๕
มาแล้ว โดยยึดตามอายุงานที่เคยได้รบั ในปัจจุบนั เป็ นฐานในการคิด โดยมีหลักในการ
ดาเนินการดังนี้
๑) กรณีทค่ี รู และบุคลากรทางการศึกษายังไม่เคยได้รบั สวัสดิการนานปี ใดๆ นอกจาก
สวัสดิการทางานครบ ๒๕ ปี ตามระเบียบ รสจ.เดิม ให้ใช้ระเบียบข้อ ๕๙.๑ ในการ
คิดบาเหน็จสะสมรายปี ยอ้ นหลังให้ แต่จะไม่ได้รบั เงินนานปี ยอ้ นหลัง
๒) กรณี ท่คี รู และบุคลากรทางการศึกษาเคยได้รบั สวัสดิการนานปี ท่โี รงเรียนจัดให้
๑๐,๑๕,๒๐,๒๕ ปี ให้ใช้ระเบียบสวัสดิการบาเหน็จสะสมเดิมจนถึงปี ปจั จุบนั และ
เริ่มใช้ระเบียบใหม่ขอ้ ๕๙.๑ในปี การศึกษาถัดไป
๓) กรณี ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบั สวัสดิการนานปี ท่ีโรงเรียนจัดให้เกิน
๒๕ ปี ให้ใช้สวัสดิการบาเหน็จสะสมเดิมจนจบอายุงาน ตัวอย่าง
(๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก. อายุงาน ๑๘ ปี ไม่เคยได้สวัสดิการนานปี
จะได้รบั บาเหน็จสะสมรายปี ตามระเบียบข้อ ๕๙.๑ แต่จะไม่ได้รบั ย้อนหลัง
สวัสดิการนานปี ๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ข. อายุงาน ๑๖ ปี เคยได้รบั สวัสดิการนานปี ท่ี
โรงเรียนจัดให้ตอนครบ ๑๕ ปี จะรับสวัสดิการบาเหน็จสะสมตามระเบียบ
เดิมถึงปัจจุบนั และเริ่มใช้ระเบียบใหม่ขอ้ ๕๙.๑ ในปี การศึกษาถัดไป
(๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษา ง. อายุงาน ๓๑ ปี เคยได้รบั สวัสดิการนานปี
ที่โรงเรียนจัดให้เมือ่ ครบ ๑๕,๒๐,๒๕ ปี จะได้รบั สวัสดิการบาเหน็จสะสม
ตามระเบียบเดิมจนจบอายุงาน

๔๘

(๕๙.๒.๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะไม่ได้รบั สวัสดิการบาเหน็จสะสมเมื่อจงใจกระทาการให้
โรงเรียนได้รบั ความเสียหายในการออกจากหน้าที่ของตนหรือ กรณีท่ลี าออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าตามระเบียบ
ข้าราชการครูกาหนด ทาให้โรงเรียนได้รบั ความเสียหายในการจัดการเรียนการสอนปกติ
ข้อ ๖๐ การหัก หรืองด ขึ้นขัน้ เงินเดือนประจาปี
(๖๐.๑) ผูบ้ ริหารของโรงเรียนมีสิทธิหกั หรืองดเงินเดือนขึ้นขัน้ ประจาปี ในกรณี ท่ีครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาบกพร่องในการปฏิบตั หิ น้าที่ ของตน หรือในกรณีทท่ี าให้ผูบ้ ริหารหรือโรงเรียนได้รบั ความเสียหายโดยเป็ นไปตาม
ระเบียบของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีกาหนดไว้ในคู่มอื ครู รสจ.
(๖๐.๒) ผูบ้ ริหารของโรงเรียนมีสิทธิให้รางวัลในกรณี ท่คี รู และบุคลากรทางการศึกษาทาการดีพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์และประเภทที่โรงเรียนกาหนดไว้ ทัง้ นี้โดยใช้แบบประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบการพิจารณา
(๖๐.๓) ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ปสอบบรรจุจะไม่ได้รบั การพิจารณาขึ้นเงินเดือนและสวัสดิการในการ
พัฒนาวิชาชีพเป็ นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี การศึกษา
ข้อ ๖๑ เงินสมทบ ๓ %
โรงเรียนส่งเงินสมทบ ๓ % ให้กองทุนสงเคราะห์ของ สช. ส่วนเงินสมทบ ๑๒% ของผูบ้ ริหารที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ในโรงเรียนให้ยกเป็ นของโรงเรียนเมือ่ ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงเรียนแล้ว และให้ทาการโอนย้ายตามตาแหน่งที่รบั ผิดชอบ
หรือจาหน่ายออกเมือ่ พ้นหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๖๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสมรส
ในกรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสมรส โรงเรียนจะช่วยงานในวงเงิน คนละ ๓,๕๐๐ บาท
ข้อ ๖๓ สวัสดิการเกษียณอายุครู และบุคลากรทางการศึกษา
(๖๓.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ในโรงเรียนได้จนถึงอายุ ๖๐ ปี จึงเกษียณอายุ โดย
เมือ่ เกษียณอายุจะได้รบั สวัสดิการบาเหน็จเกษียณอายุพจิ ารณาจานวนเงินสามเท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายแต่ไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
(๖๓.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถขอปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อในโรงเรียนหลังเกษียณอายุได้อีกไม่เกิน ๕ ปี
โดยจะไม่ได้รบั การพิจารณาขึ้นเงินเดือน แต่จะได้รบั เฉพาะบาเหน็จสะสมรายปี
ข้อ ๖๔ ค่าใช้จา่ ยในกรณี ออกปฏิบตั งิ านนอกสถานที่
(๖๔.๑) ในกรณี ที่โรงเรียนมอบหมายให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาไปประชุม สัมมนา อบรม หรืองานอื่น
โรงเรียนเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
(๖๔.๒) ในกรณีคา้ งคืน ให้ผูบ้ ริหารโรงเรียนจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยคนละ
๑๐๐ บาทต่อวัน ยกเว้นการสัมมนานัน้ ๆ มีการจัดเบี้ยเลี้ยงไว้ให้แล้ว
(๖๔.๓) การออกไปปฏิบตั ิหน้าที่นอกสถานที่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องลงชื่อรับทราบคาสัง่ ของ
โรงเรียนทีอ่ อกโดยผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือ ผูอ้ านวยการหรือผูท้ าการแทนจึงถือเป็ นอันถูกต้อง

๔๙

ข้อ๖๕ ครู และบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม และสวัสดิการฌาปนกิจบิดา มารดา บุตร สามีและภรรยาครู
(๖๕.๑) เมือ่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรมจะได้รบั สวัสดิการดังนี้
(๖๕.๑.๑) เงินเดือนทัง้ เดือน
(๖๕.๑.๒) เงินสวัสดิการบาเหน็จสะสมตามข้อ ๕๙.๑
(๖๕.๑.๓) เงินค่าฌาปนกิจ เป็ นจานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษามีบุตร
ทีเ่ รียนอยู่ในโรงเรียนรสจ. บุตรจะได้รบั สิทธิ ในสวัสดิการบุตรครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาจนถึงการศึกษาภาคบังคับหรือชัน้ สูงสุดของโรงเรียน และ โรงเรียนจัดพวงหรีด
และเป็ นเจ้าภาพงานศพ ๑ คืนด้วยเงินช่วยเหลือจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๖๕.๒) สวัสดิการฌาปนกิจบิดา มารดา บุตร สามีและภรรยาครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนจัดพวงหรีด และเป็ นเจ้าภาพงานศพ ๑ คืนในวงเงินช่วยเหลือจานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๖๕.๓) กรณี ครู และบุคลากรทางการศึ กษาที่ยงั ไม่ได้บรรจุ และครู อตั ราจ้างให้ใช้ระเบียบพนักงานและ
เจ้าหน้าทีข่ องสังฆมณฑลจันทบุรแี ทน
ข้อ ๖๖ ค่าล่วงเวลาและเบี้ยประชุม
(๖๖.๑) ในกรณีทโ่ี รงเรียนจัดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทางานเกินเวลาทาการปกตินอกจากที่กาหนดไว้
ในข้อ ๔๒.๒ ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั ค่าตอบแทนตามระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองการทางานของครูใหญ่
และครูโรงเรียนเอกชนพ.ศ. ๒๕๔๒ คือครัง้ ละไม่นอ้ ยกว่า ๑๕๐ บาท
(๖๖.๒) ในกรณีท่โี รงเรียนกาหนดให้สอนเกินจากจานวนชัว่ โมงที่ระบุไว้ในข้อ ๔๓ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาจะได้รบั ค่าชัว่ โมงที่สอนเกินตามอัตราที่กระทรวงกาหนดคือ - ปฐมวัย และประถมศึกษา ชัว่ โมงละ ๔๐ บาท มัธยมต้น ชัว่ โมงละ ๕๐ บาท -มัธยมปลายและอาชีวศึกษา ชัว่ โมงละ ๖๐ บาท
ข้อ ๖๗ ค่าทางานในวัดหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ในกรณีท่โี รงเรียนจัดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทางานในวันหยุดนอกเหนือที่ระบุไว้ในข้อ ๔๒.๒ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามระเบียบว่าด้วยการคุม้ ครองการ
ทางานของครู และครูโรงเรียนเอกชนพ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๖๘ ค่าสอนแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา อืน่ ที่ขออนุ ญาตลา
(๖๘.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั ค่าสอนแทน กรณีท่สี อนแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทีล่ าตามกาหนดอนุญาตของกระทรวงไม่เกิน ๓๐ วัน
(๖๘.๒) ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รบั ค่าสอนแทนกรณีท่สี อนแทนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
ลาเกินกาหนดอนุ ญาตของกระทรวงในอัตราค่ าสอนแทนตามระเบียบค่าสอนในชัว่ โมงเกินกรณี ท่กี ารสอนแทนนัน้ เกิน
กว่าจานวนทีอ่ นุญาตในหนึ่งสัปดาห์ตามระเบียบ
ข้อ ๖๙ เงินประจาตาแหน่ ง
การจัดเงินประจาตาแหน่งครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี จาแนก
ตามขนาดโรงเรียน เป็ น ๓ ระดับดังนี้
๕๐

(๖๙.๑) ตาแหน่งผูอ้ านวยการ โรงเรียนขนาดใหญ่นกั เรียนมากกว่า ๒,๕๐๐ คน รับ ๒,๐๐๐ บาท โรงเรียนขนาด
กลาง นักเรียนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน รับ ๑,๕๐๐ บาท โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน รับ ๑,๐๐๐ บาท
(๖๙.๒) ตาแหน่งผูช้ ่วยอานวยการ โรงเรียนขนาดใหญ่นกั เรียนมากกว่า ๒,๕๐๐ คน รับ ๑,๒๐๐ บาท
โรงเรียนขนาดกลาง นักเรียนมากกว่า ๑,๐๐๐ คน รับ ๙๐๐ บาท โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน รับ
๕๐๐ บาท
ข้อ ๗๐ สวัสดิการทุนศึกษาต่อและการอบรมสัมมนา
(๗๐ .๑) โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี จัดให้ทุนแก่บุคลากรศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ตามสาขาวิชาทีท่ างโรงเรียนต้องการจนจบในวงเงินไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงในระยะเวลาปกติท่ี
หลักสูตรกาหนด โดยทาสัญญากับผูไ้ ด้รบั ทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูไ้ ด้รบั ทุนศึกษาต่อต้องทางานใช้ทุนไม่นอ้ ยกว่า ๗
ปี หากครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสัญญาต้องชดใช้เงินคืนตามที่ได้ใช้จ่ายจริงในการเรียนตาม
ระยะเวลาที่เหลือ หรือ จัดให้ทุนครึ่งหนึ่งของค่ าใช้จ่ายในการเรียนระยะเวลาปกติท่หี ลักสูตรกาหนดในสาขาวิชาที่
โรงเรียนพิจารณาเห็นว่าเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา ผูไ้ ด้รบั ทุนศึกษาต่อต้องทางานใช้ทุนไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี
หากครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสัญญาต้องชดใช้เงินคืนตามที่ได้ใช้จ่ายจริงในการเรียนตาม
ระยะเวลาที่เหลือ ทัง้ นี้จานวนทุนที่ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของโรงเรียน และต้องรายงานให้กบั สังฆมณฑลได้รบั ทราบเป็ น
ประจาทุกปี
(๗๐.๒) โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ส่งเสริมการส่งบุคลากรระดับผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ หรือ
หัวหน้าระดับเข้ารับการพัฒนาในหลักสู ตร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาโดยผูไ้ ด้รบั การพัฒนาในหลักสู ตร
ข้างต้นต้องทางานใช้ทุนในตาแหน่ งงานที่โรงเรียนเห็ นสมควรไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี และโรงเรียนจัดอบรม สัมมนา หรือ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาวิชาชีพอย่างน้อยปี การศึกษาละ ๑ ครัง้ ในกรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกไป
สอบบรรจุทางโรงเรียนสามารถคิดค่าใช้จ่ายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาท่านนัน้ คืนได้ไม่เกิน ๗๕% ของ
ค่าใช้จ่ายทีโ่ รงเรียนจ่ายไป
(๗๐.๓) โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สนับสนุ นและให้ทุนแก่บุคลากรครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาคาสอนทีส่ นใจศึกษาในหลักสูตรคริสต์ศาสนาระดับปริญญาตรี โดยเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงในระยะเวลาปกติท่ี
หลักสูตรกาหนด และทาสัญญากับผูไ้ ด้รบั ทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผูไ้ ด้รบั ทุนศึกษาต่อต้องทางานใช้ทุนไม่นอ้ ยกว่า ๗
ปี หากครู และบุคลากรทางการศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสัญญาต้องชดใช้เงินคืนตามที่ได้ใช้จ่ายจริงในการเรียนตาม
ระยะเวลาที่เหลือ หรือ สนับสนุ นและจัดให้ทุนแก่บุคลากรครูคาสอน ที่สนใจเรียนหลักสู ตรในภาคฤดูรอ้ นโดยจัดทา
สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ ผูไ้ ด้รบั ทุนศึกษาต่อต้องทางานใช้ทุนไม่นอ้ ยกว่า ๔ ปี หากครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาลาออกก่อนระยะเวลาสัญญาต้องชดใช้เงินคืนตามทีไ่ ด้ใช้จ่ายจริงในการเรียนตามระยะเวลาที่เหลือ ทัง้ นี้จานวนทุน
ทีใ่ ห้ข้นึ อยู่กบั ดุลพินิจของโรงเรียน และต้องรายงานให้กบั สังฆมณฑลได้รบั ทราบเป็ นประจาทุกปี
ข้อ ๗๑ สวัสดิการเงินยืมศึกษาต่อ
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ส่งเสริมให้แต่ละโรงเรียนจัดให้มกี องทุนเงินยืมใด ๆเพื่อการศึกษา
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถยืมเงินศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่
มีดอกเบี้ย โดยต้องจัดทาสัญญาการยืมเงินเพื่อศึกษาต่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและต้องคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี
๕๑

นับจากการยืม ทัง้ นี้สาขาและจานวนเงินที่ให้ยืมต้องเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และ
ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละโรงเรียน
ข้อ ๗๒ สวัสดิการทัว่ ไป
(๗๒.๑) สวัสดิการค่าธรรมเนียมการเรียนบุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนให้สวัสดิการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเรียนอื่นแก่บุตรโดยกาเนิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครู และบุคลากรทางการศึกษาจ่าย
เฉพาะ ค่าอาหารครึ่งหนึ่ง ค่าประกันอุบตั เิ หตุ ค่าอาหารเสริม ค่าเรียนพิเศษวันเสาร์ ) ทัง้ นี้ครูตอ้ งเบิกเงินช่วยเหลือบุตร
ที่ได้รบั จากภาครัฐส่งให้กบั โรงเรียนภายใน ๑๕ วันหลังจากที่ได้รบั เงินจากภาครัฐ หากพ้นกาหนดและแจ้งเตือนแล้ว
โรงเรียนสามารถหักจากเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษาใน ๒ เดือนสุดท้ายของภาคเรียนนัน้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบล่วงหน้า
(๗๒.๒) สวัสดิการอาหารกลางวันครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวัน ให้กบั ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในวันปฏิบตั งิ านตามความเหมาะสม
(๗๒.๓) สวัสดิการทัศนศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจัดให้มกี ารทัศนศึกษาของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนออกเงินให้ไม่เกินปี ละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนที่เกินครู และบุคลากรทางการศึกษาต้อง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
(๗๒.๔) สวัสดิการประกันอุบตั ิเหตุ โรงเรียนจัดทาประกันอุบตั ิเหตุประเภทหมู่ให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในอัตราทีเ่ หมาะสมทุกปี
(๗๒.๕) สวัสดิการชุดแต่งกายครู และบุคลากรทางการศึกษา เมือ่ โรงเรียนมีการพิจารณาเปลีย่ นชุดเครื่องแบบ
การแต่งกายใหม่จะจัดผ้าตัดชุดเครื่องแบบการแต่งกายแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๒ ชุด โดยครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการตัดเย็บเอง
ข้อ๗๓ ในกรณี ท่โี รงเรียนใดในสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ไม่สามารถจัดสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้ย่นื คาร้องขอการ
ช่วยเหลือมาทีก่ รรมการบริหาร รสจ. หรือ สังฆมณฑลจันทบุรเี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หมวด ๖
การจ้างและการเลิกจ้าง
ข้อ ๗๔ การจ้าง
(๗๔.๑) ผูส้ มัครเป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องไปสมัค รด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อความในแบบใบ
รับสมัครทีโ่ รงเรียนจัดทาขึ้น
(๗๔.๒) ผูส้ มัครต้องนาวุฒิทางการศึกษาไปแสดงด้วย โดยทางโรงเรียนอาจทดสอบความรูห้ รือทดลองการ
ปฏิบตั งิ านตามเห็นสมควร
(๗๔.๓) เมือ่ โรงเรียนพิจารณารับเป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแล้ว โรงเรียนจะทาสัญญาจ้าง
ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุม้ ครองการทางานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒

๕๒

ข้อ ๗๕ การบอกเลิกสัญญาจ้าง
(๗๕.๑) ผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูท้ าการแทนอาจบอกเลิกสัญญาจ้างการเป็ นครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย
บอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสือให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบเมือ่ ถึงหรือก่อนจะถึงกาหนดจ่ายเงินเดือนคราวใด เพื่อให้เป็ นผลเลิก
สัญญาเมือ่ ถึงกาหนดดังต่อไปนี้
(๗๕.๑.๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาผิดอาญา โดยเจตนาแก่ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูท้ าการแทน
(๗๕.๑.๒) จงใจทาให้ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือผูท้ าการแทนได้รบั ความเสียหาย
(๗๕.๑.๓) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้ผูร้ บั ใบอนุ ญาต หรือผูท้ าการแทนได้รบั ความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง
(๗๕.๑.๔) ฝ่ าฝื นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยจรรยา มารยาท วินยั ตามประเพณีของครูท่คี รุ
สภากาหนด
(๗๕.๑.๕) ฝ่ าฝื นระเบียบกระทรวงศึ กษาธิการ ว่ าด้ว ยจรรยา มารยาท วินยั และหน้าที่ของผู ร้ บั
ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๖
(๗๕.๑.๖) ฝ่ าฝื นระเบียบของโรงเรียนซึ่งได้รบั อนุ มตั ิจากผูร้ บั ใบอนุ ญาตแล้ว หรือคาสัง่ โดยชอบด้วย
กฎหมายและเป็ นธรรมของผูร้ บั ใบอนุญาต และโรงเรียนได้ตกั เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้ว ในกรณีรา้ ยแรงไม่ตอ้ งมีการตักเตือน
(๗๕.๑.๗) มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่
(๗๕.๑.๘) ละทิ้งหน้าทีเ่ ป็ นเวลา ๗ วันติดต่อกัน โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
(๗๕.๑.๙) ได้รบั โทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๗๖ การรับค่าชดเชย
ในกรณีทค่ี รู และบุคคลากรทางการศึกษาถูกบอกเลิกจ้างโดยไม่มคี วามผิดในกรณีต่อไปนี้
๑) โรงเรียนเลิกล้มกิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
๒) โรงเรียนยุบชัน้ เรียน หรือลดห้องเรียน
๓) โรงเรียนหยุดกิจการชัว่ คราว
๔) ผูร้ บั ใบอนุญาตบอกเลิกสัญญา โดยทีค่ รู และบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้กระทาความผิด
(๗๖.๑) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทางานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า
๑ เดือนของเงินเดือน
(๗๖.๒) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทางานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า ๓
เดือนของเงินเดือน
(๗๖.๓) กรณี ครู และบุคลากรทางการศึกษาทางานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า ๖
เดือนของเงินเดือน
(๗๖.๓) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทางานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า ๘
เดือนของเงินเดือน
๕๓

(๗๖.๔) กรณีครู และบุคลากรทางการศึกษาทางานติดต่อกันครบ ๑๐ ปี ข้นึ ไป ได้รบั ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ เดือนของ
เงินเดือน
ข้อ ๗๗ กรณีต่อไปนี้เมือ่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาถูกบอกเลิกสัญญาจ้างจะไม่ได้รบั เงินค่าชดเชย
(๗๗.๑) ถูกบอกเลิกสัญญาจ้างเนื่องมาจากความผิดในข้อ ๗๕.๑
(๗๗.๒) ลาออกโดยสมัครใจ
(๗๗.๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็ นครู
(๗๗.๓) ภายในระยะเวลาปฏิบตั ิงานซึ่งไม่ครบ ๑๒๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั อนุ ญาตบรรจุเข้าเป็ นครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ปรากฏว่ามีความประพฤติไม่ดหี รือไม่มคี วามรู ้ หรือไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ิหน้าที่
ข้อ ๗๘ ในกรณี ท่โี รงเรียนได้พิจารณาสอบสวนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่า กระทาความผิด ถ้า
ผูแ้ ทนรับใบอนุ ญาตพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิหน้าที่ในโรงเรียนต่อไปจะเกิดความ
เสียหายแก่การเรียนการสอน สามารถสัง่ พักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกาหนดไม่เกิน ๗ วัน โดยทาเป็ น
คาสัง่ ระบุความผิดและกาหนดระยะเวลาพักงานแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบก่อนการพักงาน
ข้อ ๗๙ การสิ้นสุดสัญญาจ้าง สัญญาจ้างของครู และบุคลากรทางการศึกษาสิ้นสุดเมือ่
(๗๙.๑) ครู และบุคลากรทางการศึกษาถึงแก่กรรม
(๗๙.๒) ได้รบั อนุญาตให้ลาออก โดยแจ้งต่อผูบ้ ริหารล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน
(๗๙.๓) ถูกสัง่ ให้ออกตามข้อ ๗๑.๒
(๗๙.๔) เจ็บป่ วยหรือเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีข่ องตนได้โดยสมา่ เสมอ
(๗๙.๕) เกษียณอายุ ๖๐ ปี (แต่ผูบ้ ริหารของโรงเรียนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าให้ทาการสอนต่อไป หากพิจารณา
เห็นว่ามีความเหมาะสม)
หมวดที่ ๖
เรื่อง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์
ข้อ ๘๐ ให้มคี ณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึง่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแต่งตัง้
(๒) กรรมการซึง่ มาจากกรรมการทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนครู หรือผูแ้ ทนผูป้ กครอง จานวน ๒ คน
(๓) กรรมการซึง่ เลือกจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จานวน ๑ คน
(๔) กรรมการจากผูช้ ่วยผูบ้ ริหารโรงเรียน จานวน ๑ คน หรือ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิทม่ี คี วามรูท้ างกฎหมาย
จานวน ๑ คน
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์แต่งตัง้ กรรมการคนหนึ่งเป็ นเลขานุการ
ประธานและกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มวี าระการดารงตาแหน่ งสองปี และอาจได้รบั แต่งตัง้ หรื อเลือกตัง้
ใหม่ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
๕๔

ในกรณี ท่ีตาแหน่ งประธานหรือกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ว่างลงก่อนกาหนดให้ดาเนินการ แต่งตัง้
ประธาน หรือเลือกกรรมการแทนภายในกาหนดสามสิบวัน นับแต่วนั ที่ตาแหน่ งดังกล่าวว่างลง เว้นแต่วาระของ
กรรมการทีเ่ หลืออยู่นอ้ ยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการแต่งตัง้ หรือเลือกก็ได้ ผูซ้ ่งึ ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นประธานหรือผูซ้ ่งึ
ได้รบั เลือกเป็ นกรรมการแทนนัน้ ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผูซ้ ง่ึ ตนแทน
ในกรณีท่ปี ระธานและกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พน้ จากตาแหน่งตามวาระ แต่ยงั มิได้แต่งตัง้ ประธานและ
เลือกกรรมการใหม่ ให้ประธานและกรรมการอุทธรณ์และ ร้องทุกข์ทพ่ี น้ จากตาแหน่งตามวาระปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะได้แต่งตัง้ ประธานและเลือกกรรมการใหม่
การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) (๔) ให้เป็ นไปตามที่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกาหนด
ข้อ ๘๑ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มอี านาจและหน้าที่ดงั นี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสัง่ ลงโทษ ให้ออก ตัดเงินเดือน งดการขึ้นเงินเดือน ภาคทัณฑ์
(๒) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์
(๓) แต่งตัง้ อนุกรรมการเพือ่ ทา การใดๆ อันอยู่ในอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ข้อ ๘๒ การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ต้องมีกรรมการร่วมประชุม ไม่นอ้ ยกว่า กึ่งหนึ่ง จึงจะเป็ น
องค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในทีป่ ระชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่ประธาน
มอบหมายทาหน้าที่ประธาน ถ้าประธานมิได้มอบหมายให้ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าทีป่ ระธาน
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องทีเ่ กี่ยวกับกรรมการผูใ้ ด กรรมการผูน้ นั้ ไม่ มีสทิ ธิเข้าประชุม และให้ถอื ว่า
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ หลืออยู่การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคน
หนึ่งให้มเี สียงหนึ่งเสียงในการ ลงคะแนน ถ้ามีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียง
ชี้ขาด
ข้อ ๘๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใ้ ดถูกสัง่ ลงโทษตามข้อบังคับนี้ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูน้ นั้ มีสทิ ธิอุทธรณ์ดงั นี้
(๑) การอุทธรณ์คาสัง่ ลงโทษวินยั ไม่รา้ ยแรง ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ งดการขึ้นเงินเดือนหรือ ตัดเงินเดือน ให้
อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับตัง้ แต่วนั รับทราบคาสัง่ ลงโทษ เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์พิจารณา
วินิจฉัยประการใดให้ถอื เป็ นที่สุด
(๒) การอุทธรณ์คาสัง่ ลงโทษวินยั ร้ายแรง ได้แก่ โทษให้ออก ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ภายในสามสิบวันนับตัง้ แต่วนั รับทราบคาสัง่ ลงโทษ เมือ่ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์พจิ ารณาวินิจฉัยแล้วให้
เสนอข้อวินิจฉัยต่อ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เมือ่ คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน พิจารณาวินิจฉัยประการ
ใดให้ถอื เป็ นทีส่ ุด
ข้อ ๘๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมือ่ เห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบตั ิต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบตั ิต่อตนให้ ถูกต้องตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของโรงเรียน หรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ิของ ผูบ้ งั คับบัญชาต่อตน ให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผูน้ นั้ มีสทิ ธิรอ้ งทุกข์ ตามขัน้ ตอน ดังนี้
๕๕

(ก) ร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาทีส่ ูงขึ้นไปหนึ่งชัน้ จากผูท้ ป่ี ฏิบตั ิต่อตนหากผลการวินิจฉัย
ยังไม่เป็ นที่พอใจก็ให้รอ้ งทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาที่สูงขึ้นไปตามลาดับ จนถึงผูอ้ านวยการภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั เกิด
สิทธิให้รอ้ งทุกข์ หรือทราบผลการวินิจฉัย หากผลการวินิจฉัยของผูอ้ านวยการยังไม่เป็ นที่พ อใจ ก็ให้ผูน้ นั้ มีสทิ ธิรอ้ ง
ทุกข์ ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ภายในสามสิบวัน เมือ่ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์วนิ ิจฉัยประการ
ใดให้ถอื เป็ นทีส่ ุด
(ข) ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์กรณีทผ่ี ูอ้ านวยการเป็ น ผูป้ ฏิบตั ติ ่อตน
ภายในสามสิบวันนับตัง้ แต่เกิดสิทธิให้รอ้ งทุกข์ เมือ่ คณะกรรมการอุทธรณ์รอ้ งทุกข์วนิ ิจฉัยประการใดให้ถอื เป็ นที่สุด
(๒) เมื่อ ถูก สัง่ ให้อ อกจากงานหรือ เลิก จ้า ง ให้ค รู แ ละบุค ลากรทางการศึ ก ษา ผู น้ ั้น มีสิท ธิร อ้ งทุก ข์ต่ อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีร่ บั ทราบคาสัง่ เมือ่ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
วินิจฉัยประการใดให้ถอื เป็ นทีส่ ุด
การอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละร้อ งทุ ก ข์ใ ห้เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารที่
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์กาหนด
ข้อ ๘๕ หากมีการแก้ไข ปัญหา ข้อสงสัย ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมระเบียบการใดๆ ให้คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรมี อี านาจเต็มที่ในการตีความและเปลีย่ นแปลงแก้ไขระเบียบนี้ตามทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
ข้อ ๘๖ ให้ประธานโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็ นผูม้ อี านาจหน้าทีด่ าเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้

๕๖

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรื่องการบริหารงานบุคคล พนักงาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)
เนื่องจาก “พนักงาน” เป็ นบุคลากรในโรงเรียนที่สาคัญอีกส่วนหนึ่ง ในการมีส่วนร่วมดาเนินงานในโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ และสวัสดิการที่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปจั จุบนั จึงมีระเบียบการให้โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับโรงเรียนและสถานที่พฒั นาเด็กเล็กทุกประเภท ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี ตัง้ แต่วนั ประกาศใช้เป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ในระเบียบนี้ ให้ใช้ควบคู่กบั พระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๑
ความหมายพนักงาน
ข้อ ๓ “พนักงาน” หมายถึง ลูกจ้างที่ทางโรงเรียนจ้างเข้ามาทางาน ซึ่งหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงเรียน นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย พนักงานขับรถ พนักงานทาความสะอาด ผูป้ ระกอบและขายอาหาร ช่างประจา คนดูแล
สวน เป็ นต้น
ข้อ ๔ พนักงานแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
(๑) พนักงานจ้างรายวัน
(๒) พนักงานจ้างประจา
หมวด ๒
เวลา และค่าจ้าง
ข้อ ๕ “วันทางาน” วันจันทร์-วันเสาร์ หรือสัปดาห์ละ ๖ วัน หรือกาหนดเป็ นอย่างอื่นตามประเภทของแรงงาน
ข้อ ๖ “ชัว่ โมงการทางาน” แต่ละวันไม่เกิน ๘ ชัว่ โมง ไม่รวมเวลาพัก และเมือ่ รวมเวลาทางานทัง้ สิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่ง
ไม่เกิน ๔๘ ชัว่ โมง
ข้อ ๗ “ค่าจ้างรายวัน” พนักงานจ้างรายวัน จะได้รบั ค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างแรงงานรายวันของจังหวัดนัน้
ข้อ ๘ “เงินเดือน” พนักงานจ้างประจา จะได้รบั เงินเดือนโดยพิจารณาอัตราค่าจ้างจากกฎหมายค่าจ้างแรงงานรายวัน
ของจังหวัดนัน้ จานวน ๓๐ วัน
ข้อ ๙ “ค่าล่วงเวลา” พนักงานทีท่ างานล่วงเวลาเกินกว่า ๘ ชัว่ โมง ต้องพิจารณาและจ่ายเงินค่าล่วงเวลาตาม พ.ร.บ.
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ข้อ ๑๐ “เงินเพิ่มประจาปี ” พนักงานจ้างประจา จะได้รบั เงินเพิ่มประจาปี เมื่อทางานครบ ๑ ปี โดยพิจารณาจาก
คุณภาพ และผลงานในอัตราเงินเพิม่ ไม่ตา่ กว่า ๓% ของเงินเดือน
ข้อ ๑๑ “การปรับเงินเพิม่ ” จะปรับให้กบั พนักงานในต้นปี การศึกษาถัดไป
๕๗

หมวด ๓
วันหยุด และการลา
ข้อ ๑๒ พนักงานมีวนั หยุดดังนี้คือ
(๑) วันหยุดประจาสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่นอ้ ยกว่า ๑ วัน
(๒) วันหยุดตามทีโ่ รงเรียนกาหนด
(๓) วันหยุดตามประเพณี ๑๓ วัน(รวมวันแรงงานแห่งชาติ) หรือตามทีโ่ รงเรียนกาหนด
(๔) วันหยุดพักผ่อนประจาปี ไม่นอ้ ยกว่า ๖ วัน เมือ่ ทางานครบ ๑ ปี
ข้อ ๑๓ การลา พนักงานสามารถลาได้ดงั นี้คือ
“ลาป่ วย” ลาได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
“ลากิจ” ลาได้ไม่เกิน ๗ วัน
“ลาคลอดบุตร” ครรภ์หนึ่งลาได้รวมกันไม่เกิน ๙๐ วัน โดยนับรวมวันหยุดที่มใี นระหว่างวันลา และ
จะได้รบั เงินค่าจ้างจานวน ๔๕ วัน
ข้อ ๑๔ การแจ้งลา ให้ปฏิบตั ติ ามดังนี้
(๑) ลากิจ ให้ลากับทางโรงเรียน พร้อมส่งใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน
(๒) ลาป่ วยให้ลากับทางโรงเรียนก่อนเวลาทางานและส่งใบลาเมือ่ มาทางาน ในกรณีท่ลี าป่ วย ๓ วัน
ติดต่อกัน ให้ส่งใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์
(๓) ลาอุปสมบท ให้ลากับทางโรงเรียน พร้อมกับส่งใบลาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๓ เดือน
หมวด ๔
การควบคุม
ข้อ ๑๕ ให้โ รงเรีย นซึ่ง มีพ นัก งานรวมกัน ตัง้ แต่ ๑๐ คนขึ้น ไป จัด ให้มีข อ้ บัง คับ เกี่ย วกับ การท างาน และต้อ งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังต่อไปนี้
(๑) วันทางาน เวลาทางานปกติ และเวลาพัก
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
(๓) หลักเกณฑ์การทางานล่วงเวลา และการทางานในวันหยุด
(๔) วันและสถานทีจ่ ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
(๕) วันลา และหลักเกณฑ์การลา
(๖) วินยั และโทษทางวินยั
(๗) การร้องทุกข์
(๘) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
ข้อ ๑๖ ให้โรงเรียนซึง่ มีพนักงานตัง้ แต่ ๑๐ คนขึ้นไป จัดทาทะเบียนเก็บไว้ ณ โรงเรียน พร้อมทีจ่ ะตรวจสอบเสมอ

๕๘

ข้อ ๑๗ ทะเบียนพนักงานนัน้ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อตัวและนามสกุล
(๒) เพศ
(๓) สัญชาติ
(๔) วัน เดือน ปี ทเ่ี กิด หรืออายุ
(๕) ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
(๖) วันทีเ่ ริ่มจ้าง
(๗) ตาแหน่งหรืองานในหน้าที่
(๘) อัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีโ่ รงเรียนตกลงจ่ายให้แก่พนักงาน
(๙) วันสิ้นสุดของการจ้าง
ข้อ ๑๘ ให้โรงเรียนซึ่งมีพนักงานรวมกันตัง้ แต่ ๑๐ คนขึ้นไป มีเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางาน
ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ซึง่ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) วันและเวลาทางาน
(๒) ผลงานทีท่ าได้สาหรับพนักงาน ซึง่ ได้รบั ค่าจ้างตามผลงาน โดยคานวณเป็ นหน่วย
(๓) อัตราและจานวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่พนักงาน
แต่ ละคนได้รบั เมื่อ มีการจ่ายค่ าจ้าง ค่ าล่ว งเวลา ค่ าทางานในวันหยุ ด และค่ าล่ว งเวลาใน
วันหยุดให้แก่พนักงาน ให้โรงเรียนจัดให้พนักงานลงลายมือชื่อในเอกสารไว้เป็ นหลักฐาน
หมวด ๕
การจ้างงาน และการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้โรงเรียนจ้างเด็กอายุตา่ กว่า ๑๕ ปี เป็ นพนักงาน
ข้อ ๒๐ ผูส้ มัครจะต้องมีเอกสารทีจ่ าเป็ นตามที่ทางราชการและทางโรงเรียนกาหนด ยืน่ พร้อมใบสมัครในวันทีส่ มัครงาน
ข้อ ๒๑ ผูผ้ ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าทางาน จะต้องผ่านขัน้ ตอนการทดลองงานเป็ นเวลาอย่างน้อย ๑๒๐ วัน หรือ
ตามความเหมาะสมตามประเภทของงาน
ข้อ ๒๒ ผูท้ จ่ี ะเข้าเป็ นพนักงาน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ร่ี บั มอบหมายจากผูบ้ ริหารให้ทาหน้าที่แทน
ข้อ ๒๓ สัญญาจ้างของพนักงานจะสิ้นสุดเมือ่
(๑) ครบกาหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง
(๒) โรงเรียนเลิกจ้า
(๓) ลาออก
(๔) ทาผิดโดยจงใจ ให้โรงเรียนหรือผูบ้ ริหารได้รบั ความเสียหาย
(๕) ถูกตักเตือนในความผิดเดิม เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกิน ๒ ครัง้ ภายในปี การศึกษาเดียวกัน
(๖) ทุจริตต่อหน้าทีห่ รือกระทาผิดทางอาญา โดยเจตนาแก่โรงเรียนหรือผูบ้ ริหาร
(๗) ประมาท เลินเล่อ เป็ นเหตุให้โรงเรียนได้รบั ความเสียหายอย่างร้ายแรง
๕๙

(๘) ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรือระเบียบ หรือคาสัง่ ของผูบ้ ริหาร
(๙) ละทิ้งหน้าที่ เป็ นเวลา ๓ วันทางานติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอนั ควร
(๑๐) เจ็บป่ วย หรือเป็ นโรคติดต่อร้ายแรง ทาให้ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสมา่ เสมอ
หมวด ๖
ค่าชดเชย
ข้อ ๒๔ โรงเรียนจ่ายค่าชดเชยแก่พนักงาน เมือ่ เลิกจ้างต่อไปนี้
(๑) พนักงานทางานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการ
ทางาน ๓๐ วันสุดท้าย
(๒) พนักงานทางานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน
๙๐ วันสุดท้าย
(๓) พนักงานทางานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน
๑๘๐ วันสุดท้าย
(๔) พนักงานทางานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน
๒๔๐ วันสุดท้าย
(๕) พนักงานทางานติดต่อกันครบ ๑๐ ปี ข้นึ ไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน ๓๐๐ วัน
สุดท้าย
ข้อ ๒๕ โรงเรียนไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชย เมือ่ เลิกจ้างในกรณีหนึ่ง กรณีใดดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่ หรือทาความผิดทางอาญา
(๒) จงใจให้โรงเรียนได้รบั ความเสียหาย
(๓) ประมาท เลินเล่อ เป็ นเหตุให้โรงเรียนได้รบั ความเสียหายร้ายแรง
(๔) ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรือระเบียบคาสัง่ ของโรงเรียนและโรงเรียนได้ตกั เตือนเป็ น
หนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีรา้ ยแรงผูบ้ ริหารไม่จาเป็ นต้องตักเตือน
(๕) ละทิ้งหน้าทีเ่ ป็ นเวลา ๓ วันติดต่อกัน โดยไม่มเี หตุอนั ควร
(๖) ได้รบั โทษจาคุกตามคาพิพากษา

๖๐

หมวด ๗
เรื่อง เงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ
สวัสดิการและการสงเคราะห์อน่ื ๆของเจ้าหน้าที่และพนักงาน
ข้อ ๒๖ การสรรหา การบรรจุ และเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และพนักงาน
(๒๖.๑) วัดและโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สรรหาเจ้าหน้าที่ และพนักงานตามคุณสมบัติ
และความสามารถที่ตอ้ งการในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม และให้มที ดลองงานและประเมินเป็ น
ระยะเวลา ๑๘๐ วันก่อนทาการพิจารณาบรรจุ ในช่วงการทดลองงานจะได้รบั ค่าตอบแทนตามวุฒิ
และตามอัตราค่าแรงทีก่ าหน
(๒๖.๒) เจ้าหน้าที่ และพนักงานจะได้รบั เงินเดือนประจาวุฒิตามอัตราที่บรรจุ และจะได้รบั เงินเดือน แต่ละ
เดือนอย่างช้าภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป
(๒๖.๓) เงินเดือนเป็ นไปตามวุฒิการศึกษาที่ระเบียบของสังฆมณฑลจันทบุรีกาหนด และสอดคล้องกับอัตรา
เงินเดือนข้าราชการหรือค่าแรงขัน้ ตา่ ทีก่ าหนด
(๒๖.๔) การปรับฐานเงินเดือนต่อเมื่อมีการประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการหรือปรับเปลี่ยนค่าแรงขัน้ ตา่ ซึ่ง
ต้องได้รบั การพิจารณาและประกาศใช้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร จากสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๒๗ การขึ้นขัน้ เงินเดือนประจาปี
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยบัญชีเงินเดือนสังฆมณฑลจันทบุรี
(๒๗.๑) วัดและโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มีการพิจารณาคุณภาพการปฏิบตั ิหน้าที่และ
พิจารณาขึ้นขัน้ เงินเดือนบุคลากรทุกปี จะพิจารณาและอนุ มตั ิภายในเดือนมิถุนายน โดยมีการ
ประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรตามเกณฑ์และเครื่องมือที่จดั ทาขึ้น โดยแจ้งหัว ข้อและ
วิธกี ารประเมินทีใ่ ช้ให้บคุ ลากรทราบล่วงหน้า
(๒๗.๒) บุคลากรจะได้รบั การขึ้นเงินเดือนเมือ่ ปฏิบตั ิงาน ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี บุคลากร ที่ประพฤติผดิ ระเบียบ
โรงเรียนในเรื่องการทุจริตหรือความผิดร้ายแรงหรือประพฤติผดิ จรรยาบรรณวิชาชีพจะไม่ได้รบั การ
พิจารณาขึ้นเงินเดือน
(๒๗.๓) วัดและโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ใช้ผงั บัญชีเงินเดือน ขัน้ ละ ๒๐๐ บาท ซึ่ง
สอดคล้องและสัมพันธ์กบั อัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าแรงที่ราชการประกาศใช้ ซึ่งจัดทาผังไว้ท่ลี ะครึ่ง
ขัน้ การขึ้นเงินเดือนสามารถเทียบขัน้ ที่แสดงไว้ในผังบัญชี ทัง้ นี้ได้กาหนดให้แต่ละวุฒิการศึกษามี
เพดานเงินสูงสุดตามทีก่ าหนด
(๒๗.๔) การเปลีย่ นแปลงขัน้ และผังบัญชีเงินเดือนจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสังฆมณฑลจันทบุรี
(๒๗.๕) บุคลากรที่ยงั ไม่ได้ทาสัญญาการจ้าง เป็ นรายปี และจะไม่ได้รบั การพิจารณาขึ้นเงินเดือนตามระเบียบ
นี้จนกว่าจะมีประกาศเปลีย่ นแปลง

๖๑

ข้อ ๒๘ เงินรางวัลขวัญและกาลังใจโอกาสคริสต์มาสและปี ใหม่
จัด ให้ใ นโอกาสคริสตมาสเพื่อ เป็ นขวัญและก าลัง ใจแก่ เ จ้า หน้า ที่ และพนัก งาน โดยกาหนดให้ คนละ
๕,๐๐๐ บาท โดยสังฆมณฑลจันทบุรีจะพิจารณาเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าครองชีพตาม
สถานการณ์ปจั จุบนั
ข้อ ๒๙ เงินสวัสดิการบาเหน็ จสะสม และสวัสดิการนานปี
(๒๙.๑) สวัสดิการบาเหน็จสะสม สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
เจ้าหน้าที่จะได้รบั สวัสดิการบาเหน็จสะสมดังนี้ เมือ่ ปฏิบตั ิหน้าที่ครบปี ท่ี ๑-๑๐ จะได้รบั เงินบาเหน็จ
สะสม ปี ละ ๑,๒๐๐ บาท ปี ท่ี ๑๑-๒๐ จะได้รบั เงินบาเหน็จสะสม ปี ละ ๑,๕๐๐ บาท โดยจะได้รบั เมือ่ ทางานครบ ๓ ปี
นับจากวันบรรจุ โดยไม่มดี อกเบี้ย หากออกก่อนระยะเวลา ๕ ปี จะไม่ได้รบั สวัสดิการในส่วนนี้
พนักงานประจาจะได้รบั สวัสดิการบาเหน็จสะสมปี ละ ๑,๒๐๐ บาท โดยจะได้รบั สวัสดิการบาเหน็จ
สะสม เมื่อ ปฏิบตั ิงานครบ ๓ ปี นบั จากวันทาสัญญาจ้าง หากลาออกก่อนกาหนดเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รบั เงินบาเหน็จ
สะสม
(๒๙.๒) สวัสดิการนานปี สงั ฆมณฑลจันทบุรี
(๒๙.๒.๑) เมือ่ เจ้าหน้าประจาที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสังฆมณฑลจันทบุรีนบั ตัง้ แต่วนั บรรจุครบ ๑๕ ปี จะ
ได้รบั เงินสวัสดิการนานปี จานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ครบ ๒๐ ปี จะได้รบั เงินสวัสดิการ
นานปี จานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท
เมื่อพนักงานจ้างประจาปฏิบตั ิหน้าที่ในสังฆมณฑลจันทบุรีนบั ตัง้ แต่วนั ทาสัญญาจ้าง ครบ ๓ ปี จะ
ได้รบั เงินสวัสดิการนานปี เป็ นจานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท
(๒๙.๒.๒) เจ้าหน้าที่และบุคลากรจะไม่ได้รบั สวัสดิการบาเหน็จสะสมเมือ่ จงใจกระทาการให้วดั หรือ
โรงเรียนได้รบั ความเสียหายในการออกจากหน้าที่ของตนหรือ กรณี ท่ลี าออกโดยไม่แจ้ง
ล่วงหน้าก่อน ๑ เดือน
ข้อ ๓๐ สวัสดิการงานสมรส
ในกรณีพนักงานของโรงเรียนสมรส จะได้รบั สวัสดิการงานสมรสคนละ ๓,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๑ ปฏิบตั งิ านครบ ๒๕ ปี
เมือ่ เจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานทาหน้าทีค่ รบ ๒๕ ปี ตดิ ต่อกัน จะได้รบั การจัด กิจกรรมเพือ่ เป็ นเกียรติ และเพื่อให้
กาลังใจ พร้อมทัง้ ได้รบั เงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๒ เจ้าหน้าที่และพนักงานถึงแก่กรรม และสวัสดิการฌาปนกิจบิดา มารดา บุตร สามีและภรรยาครูท่ถี ูกต้องตาม
กฎหมาย
(๓๒.๑) เมือ่ เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานถึงแก่กรรมจะได้รบั สวัสดิการดังนี้
(๓๒.๑.๑) เงินเดือนทัง้ เดือน
(๓๒.๑.๒) เงินค่าฌาปนกิจ เป็ นจานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท กรณี มบี ุตรที่เรียนอยู่ในโรงเรียนรสจ.
บุตรจะได้รบั สิทธิ ในสวัสดิการจนถึง การศึกษาภาคบังคับหรือชัน้ สู ง สุ ดของโรงเรียน
โรงเรียนจัดพวงหรีด และเป็ นเจ้าภาพ ๑ คืนด้วยเงินช่วยเหลือจานวน ๕,๐๐๐ บ
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(๓๒.๒) สวัสดิการฌาปนกิจบิดา มารดา บุตร สามีและภรรยา
โรงเรียนจัดพวงหรีด และเป็ นเจ้าภาพ ๑ คืนด้วยเงินช่วยเหลือจานวน ๕,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓๓ สวัสดิการทัว่ ไป
(๓๓.๑) สวัสดิการค่าธรรมเนียมการเรียนบุตรเจ้าหน้าที่และพนักงาน หากเรียนในโรงเรียนของสังฆมณฑลจะได้รบั
สวัสดิการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียนอื่นแก่บุตรโดยกาเนิด (จ่ายเฉพาะ ค่าเรียนพิเศษ)
(๓๓.๒) สวัสดิการประกันอุบตั ิเหตุ วัดและโรงเรียนจัดทาประกันอุบตั ิเหตุประเภทหมู่ ให้กบั เจ้าหน้าที่และพนักงาน
ในอัตราทีเ่ หมาะสมทุกปี
(๓๓.๓) สวัสดิการประกันสังคม วัดและโรงเรียนจัดทาประกันสังคมให้กบั เจ้าหน้าที่และพนักงานตามระเบียบ
กระทรวงแรงงานกาหนด
(๓๓.๔) สวัสดิการชุดแต่งกาย เมือ่ มีการเปลีย่ นเครื่องแบบการแต่งกาย วัดและโรงเรียนจัดสวัสดิการชุดเครื่องแบบ
การแต่งกายแก่เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงาน ๒ ชุด
หมวด ๘
ข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงาน
ข้อ ๓๔ พนักงานพึงปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(๑) มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
(๒) ประพฤติตนเป็ นผูม้ คี ุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ นเยีย่ งศาสนิกชนทีด่ ี
(๓) แต่งกายสุภาพเรียบร้อยในชุดเครื่องแบบทีท่ างโรงเรียนกาหนดในขณะปฏิบตั ิหน้าที่
(๔) มีความสุภาพ เคารพ ให้เกียรติต่อผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน และเพือ่ นร่วมงาน
(๕) เป็ นคนซือ่ สัตย์และตรงต่อเวลา
(๖) ทางานในหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
(๗) มีความสามัคคี รักษาทรัพย์สนิ และชื่อเสียงของโรงเรียน
(๘) หลีกเลีย่ งการพนัน สิง่ เสพติด ตลอดจนอบายมุขต่างๆ ทีเ่ ป็ นเหตุให้ตนเองและผูอ้ ่นื เสียหาย
(๙) อุทศิ ตนให้กบั โรงเรียน และงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(๑๐) ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรียน ว่าด้วยเรื่องพนักงานและสวัสดิการพนักงาน อย่างเคร่งครัด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๕ ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วยเรื่องพนักงานและสวัสดิการ ให้คงใช้โดยที่ไม่
ขัดแย้ง กับ พ.ร.บ. คุ ม้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ระเบีย บราชการอื่น และระเบียบการของโรงเรีย นคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ทัง้ นี้จนกว่าจะมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขต่อไป
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ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยเรื่องการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ
เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเป็ นไป
อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิ ผ ล มุ่ง สู่ คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาที่ก าหนดไว้ต าม
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และมาตรฐานตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก อาศัย กฎกระทรวง เรื่องการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ และอาศัยคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่ ๒๙๓/
๒๕๕๑ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ กาหนดให้สถานศึกษา ใน
สังกัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และอาศัยอานาจตาม
ความในระเบียบกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ครัง้ ที่ .................เมือ่ วันที่.........เดือน.......พ.ศ
.............. ให้กาหนดระเบียบเรือ่ งการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” ว่าด้วยเรื่อง บริหารงานหลักสูตรและ
งานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บงั คับใช้ตงั้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบโดยอาศัยอานาจของคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้
จากสังฆมณฑลจันทบุรีให้ดารงตาแหน่ ง ผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ โรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้มาจาก
การสรรหาของคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรตี ามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนด
ไว้โดยคณะกรรมการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏในตราสารจัดตัง้ นิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
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“ผูร้ บั ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุ ญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรีย นของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรื อโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ านวยการ” หมายความว่า รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย” หมายความว่า ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุเคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและงานวิชาการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่ง ตัง้ จากผูร้ บั
ใบอนุญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การพัฒนาหรือการดาเนิ นการเกีย่ วกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน่
ข้อ ๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนาหรือการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน่ ดังนี้
๕.๑ วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาไว้
๕.๒ วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพือ่ กาหนดจุดเน้นหรือประเด็นทีส่ ถานศึกษาให้ความสาคัญ
๕.๓ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อนามาเป็ นข้อมูลจัดทาสาระการ
เรียนรูท้ อ้ งถิน่ ของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
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๕.๔ จัดทาสาระการเรียนรูท้ อ้ งถิ่นของสถานศึกษาเพื่อนาไปจัดทารายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จัดทา
คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู ้ เพื่อจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้แก่ผูเ้ รียน ประเมินผลและปรับปรุง
๕.๕ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมตั ิ
หมวด ๒
การวางแผนงานด้านวิชาการ
ข้อ ๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีใ่ นการวางแผนงานด้านวิชาการ ดังนี้
๖.๑ วางแผนงานด้านวิชาการโดยการรวบรวมข้อมูล และกากับ ดูแล นิเทศและติดตามเกี่ยวกับ
งานวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ การวัดผล
ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนา
และใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู ้ การวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ
๖.๒ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมตั ิโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หมวด ๓
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ข้อ ๗ คณะกรรมการบริหารหลัก สู ต รและงานวิช าการมีบ ทบาทหน้าที่ในการบริหารการจัด การเรีย นการสอนใน
สถานศึกษา ดังนี้
๗.๑ จัดทาแผนการเรียนรูท้ กุ กลุม่ สาระการเรียนรู ้
๗.๒ จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุก ระดับชัน้ ตามแนวปฏิรูปการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ พัฒนาคุณธรรมนาความรู ้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๓ ใช้สอ่ื การเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู ้
๗.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
๗.๕ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู ้
๗.๖ ส่ ง เสริม การพัฒ นาความเป็ น เลิศ ของนัก เรีย นและช่ ว ยเหลือ นัก เรียนพิก าร ด้อ ยโอกาสและมี
ความสามารถพิเศษ
หมวด ๔
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ข้อ ๘ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีใ่ นการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนี้
๘.๑ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเป็ นของตนเอง โดย
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๘.๑.๑ จัดให้มกี ารวิจยั และพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและเป็ นต้นแบบให้กบั โรงเรียนอื่น มุง่ สู่
ระดับมาตรฐานสากล
๘.๑.๒ จัดทาหลักสูตรทีม่ งุ่ เน้นพัฒนานักเรียนให้เป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั้
ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา มีความรูแ้ ละคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
๘.๑.๓ จัดให้มวี ชิ าต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
๘.๑.๔ เพิม่ เติมเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สูงและลึกซึ้งมากขึ้นสาหรับ
กลุม่ เป้ าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาด้านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาทีส่ ่งเสริมความเป็ นเลิศ ผูบ้ กพร่อง พิการ
และการศึกษาทางเลือก
๘.๑.๕ เพิม่ เติมเนื้อหาสาระของรายวิชาที่สอดคล้องสภาพปัญหา ความ
ต้องการของผูเ้ รียน ผูป้ กครอง ชุมชน สังคมและโลก
๘.๒ สถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู ้ การสอนและอื่นๆ ให้
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุม่ เป้ าหมายพิเศษ
๘.๓ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา
๘.๔ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให้สานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษารับทราบ
หมวด ๕
การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
ข้อ ๙ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูด้ งั นี้
๙.๑ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
๙.๒ ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้
มาใช้เพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปัญหา
๙.๓ จัดกิจกรรมให้ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น
ทาเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รูอ้ ย่างต่อเนื่อง
๙.๔ จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูด้ า้ นต่างๆ อย่างได้สดั ส่วนสมดุลกัน
รวมทัง้ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
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๙.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือ่ การเรียน และ
อานวยความสะดวกเพือ่ ให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู ้ รวมทัง้ สามารถใช้การ
วิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ้ ทัง้ นี้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน
จากสือ่ การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
๙.๖ จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึ้นได้ทกุ เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดา
มารดา ผู ป้ กครอง และบุค คลในชุ ม ชนทุ ก ฝ่ าย เพื่อ ร่ ว มกัน พัฒ นาผู เ้ รีย นตามศัก ยภาพ
๙.๗ ศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบกระบวนการเรียนรูท้ ่กี า้ วหน้า เพือ่ เป็ นผูน้ า
การจัดกระบวนการเรียนรู ้ เพือ่ เป็ นต้นแบบให้กบั สถานศึกษาอื่น
หมวด ๖
การวัดผลประเมินผลและการดาเนิ นการเทียบผลการเรียน
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการวัดผลประเมินผลและการดาเนินการเทียบ
ผลการเรียน ดังนี้
๑๐.๑ กาหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
๑๐.๒ จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา
๑๐.๓ วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียนและอนุมตั ผิ ลการเรียน
๑๐.๔ จัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนทุกระดับชัน้ และจัดให้มกี ารซ่อมเสริมกรณีทม่ี ผี ูเ้ รียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑๐.๕ จัดให้มกี ารพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
๑๐.๖ จัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพือ่ ใช้ใน
การอ้างอิง ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
๑๐.๗ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุ มตั ผิ ลการประเมิน การเรียนด้านต่าง ๆ รายปี / รายภาค และ
ตัดสินผลการเรียนการผ่านระดับชัน้ และจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๑๐.๘ การเทียบโอนผลการเรียนเป็ นอานาจของสถานศึกษาทีจ่ ะแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินการเพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ได้แก่ คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษาทัง้
ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการพร้อมทัง้ ให้ผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
การเทียบโอน
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หมวด ๗
การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา ดังนี้
๑๑.๑ กาหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูแ้ ละ
กระบวนการทางานของนักเรียน ครูและผูเ้ กี่ยวข้องกับการศึกษา
๑๑.๒ พัฒนาครูและนักเรียนให้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับ การปฏิรูปการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั
เป็ นสาคัญในการเรียนรูท้ ซ่ี บั ซ้อนขึ้นทาให้ผูเ้ รียนได้ฝึกการคิด การจัดการ การหา
เหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรูแ้ บบสหวิทยาการและการเรียนรูใ้ น
ปัญหาที่ตนสนใจ
๑๑.๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจยั
๑๑.๔ รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจยั เพือ่ การเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทัง้
สนับสนุ นให้ครูนาผลการวิจยั มาใช้เพือ่ พัฒนา การเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
หมวด ๘
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มแี หล่งเรียนรู ้ ดังนี้
๑๒.๑ จัดให้มแี หล่งเรียนรูอ้ ย่างหลากหลายทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงเพือ่
สนับสนุ นการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองกับการจัดกระบวนการเรียนรู ้
๑๒.๒ จัดระบบแหล่งการเรียนรูภ้ ายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เช่น พัฒนาห้องสมุดให้
เป็ นแหล่งการเรียนรู ้ จัดให้มหี อ้ งสมุดหมวดวิชา ห้องสมุดเคลือ่ นที่ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้อง
พิพธิ ภัณฑ์ ห้องมัลติมเี ดีย ห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ศูนย์วชิ าการ ศูนย์วทิ ยบริการ (Resource
Center) สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลแหล่งการเรียนรูใ้ นท้องถิน่ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนของสถานศึกษาของ
ตนเอง เช่น จัดเส้นทาง/แผนทีแ่ ละระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด
สถาบันการศึกษา พิพธิ ภัณฑ์ พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น ฯลฯ
๑๒.๔ ส่งเสริมให้ครูและผูเ้ รียนได้ใช้แหล่งเรียนรู ้ ทัง้ ในและนอกสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาการเรียนรู ้ และ
นิเทศ กากับติดตาม

๖๙

หมวด ๙
การนิ เทศการศึกษา
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีใ่ นการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนิเทศการศึกษา
ดังนี้
๑๓.๑ สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผูเ้ กี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็ นกระบวนการทางาน
ร่วมกันที่ใช้เหตุผลการนิเทศเป็ นการพัฒนาปรับปรุงวิธกี ารทางานของแต่ละบุคคลให้มคี ุณภาพ การนิเทศเป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพือ่ ให้ทกุ คนเกิดความเชื่อมันว่
่ า ได้ปฏิบตั ิถกู ต้อง ก้าวหน้าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้ รียนและตัวครูเอง
๑๓.๒ จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มคี ุณภาพ ทัว่ ถึงและต่อเนื่องเป็ นระบบและกระบวนการ
๑๓.๓ จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
หมวด ๑๐
การแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ดังนี้
๑๔.๑ กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาทีม่ กี ารแนะแนวเป็ นองค์ประกอบสาคัญ โดยให้ทกุ คนในสถานศึกษา
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๔.๒ จัดระบบงานและโครงสร้างองค์กรแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชดั เจน
๑๔.๓ สร้างความตระหนักให้ครูทกุ คนเห็นคุณค่าของการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพือ่ ให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรูแ้ ละเชื่อมโยงสู่การดารงชีวติ ประจาวัน
๑๔.๕ คัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรู ้ ความสามารถและบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม ทาหน้าทีค่ รูแนะแนว ครูท่ี
ปรึกษา ครูประจาชัน้ และคณะอนุกรรมการแนะแนว
๑๔.๖ ดูแล กากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็ น
ระบบ
๑๔.๗ ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู ผูป้ กครองและชุมชน
๑๔.๘ ประสานงานด้านการแนะแนว ระหว่างสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน บ้าน ศาสนสถาน ชุมชน
ในลักษณะเครือข่ายการแนะแนว
๑๔.๙ เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๗๐

หมวด ๑๑
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
๑๕.๑ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร้างการบริหารทีเ่ อื้อต่อการพัฒนางานและการสร้างระบบ
ประกันคุณภาพภายในจัดระบบสารสนเทศให้เป็ นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้งา่ ย สะดวก
รวดเร็ว ปรับให้เป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ
๑๕.๒ จัดทาแผนสถานศึกษาที่มงุ่ เน้นคุณภาพการศึกษา(แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์)
๑๕.๓ ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรมสถานศึกษาต้องสร้างระบบการ
ทางานทีเ่ ข้มแข็งเน้นการมีส่วนร่วมและวงจรการพัฒนาคุณภาพ ของ เดมมิง่ (Deming Cycle)
๑๕.๔ ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนให้
ครู ผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
๑๕.๕ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานทีก่ าหนดเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
๑๕.๖ จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี (SAR) และสรุปรายงานประจาปี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
หมวด ๑๒
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการส่ง เสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ ดังนี้
๑๖.๑ จัดกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
๑๖.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายในชุมชน
๑๖.๓ ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ้ ข้อมูล ข่าวสารและรูจ้ กั เลือกสรรภูมิ
ปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ
๑๖.๔ พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทัง้ หาวิธกี ารสนับสนุนให้มกี าร
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างชุมชน

๗๑

หมวด ๑๓
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอืน่
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีใ่ นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ดังนี้
๑๗.๑ ระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น เพือ่ เสริมสร้าง
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทัง้ สืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่
๑๗.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน เพือ่ ให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและท้องถิน่
๑๗.๓ ให้บริการด้านวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารกับแหล่งวิชาการในทีอ่ ่นื ๆ
๑๗.๔ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ศิษย์เก่า การประชุม
ผูป้ กครองนักเรียน การปฏิบตั งิ านร่วมกับชุมชน การร่วมกิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่น
หมวด ๑๔
การส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่ วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอืน่ ที่จดั การศึกษา
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุ นงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นทีจ่ ดั การศึกษาดังนี้
๑๘.๑ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ในเรือ่ ง
เกี่ยวกับสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานการศึกษา
๑๘.๒ จัดให้มกี ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจ การเพิม่ ความพร้อมให้กบั บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นที่ร่วมจัดการศึกษา
๑๘.๓ ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นร่วมกันจัดการศึกษาและใช้
ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้ รียน
๑๘.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
๑๘.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ได้รบั ความ
ช่วยเหลือทางด้านวิชาการตามความเหมาะสมและจาเป็ น
๗๒

๑๘.๖ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ ทัง้ ด้านคุณภาพและปริมาณเพือ่ การเรียนรู ต้ ลอดชีวติ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หมวด ๑๕
การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา ดังนี้
๑๙.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายรับรูแ้ ละถือปฏิบตั เิ ป็ นแนวเดียวกัน
๑๙.๒ จัดทาร่างระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา เพื่อให้ผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
รับรูแ้ ละถือปฏิบตั เิ ป็ นแนวเดียวกัน
๑๙.๓ ตรวจสอบร่างระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและแก้ไขปรับปรุง
๑๙.๔ นาระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิ
๑๙.๕ ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาและ
นาไปแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
หมวด ๑๖
การคัดเลือกหนังสือ
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการมีบทบาทหน้าทีใ่ นการคัดเลือกหนังสือ ดังนี้
๒๐.๑ ศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ ที่มคี ุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเพือ่ เป็ นหนังสือแบบเรียนเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๒๐.๒ จัดทาหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึ กหัด ใบงาน ใบความรู ้
เพือ่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน
๒๐.๓ ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึ กหัด ใบ
งาน ใบความรูเ้ พือ่ ใช้ประกอบการเรียนการสอน
หมวด ๑๗
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชามีบทบาทหน้าทีใ่ นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ดังนี้
๒๑.๑ จัดให้มกี ารร่วมกันกาหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหา และพัฒนาสือ่ การเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษาของสถานศึกษา
๗๓

๒๑.๒ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสือ่ การเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
พร้อมทัง้ ให้มกี ารจัดตัง้ เครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการเพือ่ เป็ นแหล่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา
๒๑.๓ พัฒนาและใช้สอ่ื และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุง่ เน้นการพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ให้ขอ้ เท็จจริงเพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะหาแหล่งสือ่ ที่เสริมการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
๒๑.๔ พัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งการเรียนรูข้ องสถานศึกษา และชุมชน
๒๑.๕ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช้และพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันอาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ข้อ ๒๓ กรณี มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
อนุมตั ิ และให้ความเห็นชอบก่อนนาไปใช้

๗๔

ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานสถานศึกษา โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
โดยที่โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ให้ใช้
หลักสู ตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานสถานศึ กษา พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามคาอนุ มตั ิในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรี ย น สามัญ ครัง้ ที่ . ........... ลงวัน ที่. ..............และเพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามแนวทางการด าเนิ น งานตามค าสัง่
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก............... ลงวันที.่ .............. เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และกระจายอานาจให้สถานศึกษากาหนดหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้เอง เพื่อให้สอดคล้องกับคาสัง่ ดังกล่าว โรงเรียน
คาทอลิก สัง กัด สัง ฆมณฑลจัน ทบุ รี โดยคณะกรรมการบริ ห ารงานหลัก สู ต รและงานวิ ช าการโรงเรี ย น และ
คณะอนุกรรมการวัดผลประเมินผล จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบข้อบังคับหรือคาสัง่ อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้
ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้ควบคู่กบั หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานสถานศึกษา ๒๕๕๓
ข้อ ๕ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หลักการในการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๖ การประเมินผลการเรียนให้เป็ นไปตามหลักการต่อไปนี้
(๖.๑) สถานศึกษาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเ้ รียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา และคณะอนุกรรมการวัดผลประเมินผล
(๖.๒) การวัดและประเมินผลการเรียนต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วดั ที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(๖.๓) การประเมินผลการเรียนต้องประกอบด้วย การประเมินเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาผูเ้ รียน การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลเพือ่ ตัดสินผลการเรียน
(๖.๔) การประเมิน ผลเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการจัด การเรีย นการสอนต้อ งด าเนิ น การด้ว ยวิธีก ารที่
หลากหลาย เหมาะสมกับสิง่ ทีต่ อ้ งการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับชัน้
(๖.๕) ให้มกี ารประเมินผลการเรียนรู ้ ๘ กลุ่มสาระ เป็ นรายภาค และรายปี ครอบคลุมตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานสถานศึกษา
(๖.๖) ให้มกี ารประเมินความสามารถของผูเ้ รียนในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามแนวทางที่สถานศึกษา
กาหนดไว้ในแต่ละช่วงชัน้
๗๕

(๖.๗) ให้มกี ารประเมินความสามารถของผูเ้ รียนในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสือ่ ความในแต่ละระดับชัน้
(๖.๘) ให้มกี ารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนในแต่ละระดับชัน้
(๖.๙) ให้มกี ารประเมินคุณภาพผูเ้ รียนในระดับชาติ ในระดับชัน้ ทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(๖.๑๐) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนตรวจสอบผลการประเมินการเรียนได้
(๖.๑๑) ให้มกี ารเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ
หมวด ๒
วิธีการประเมินผลการเรียน
ข้อ ๗ การวัดและประเมินผลการเรีย นรู ้ เป็ นกระบวนการที่ให้ผู ส้ อนใช้พ ฒั นาคุ ณภาพผู เ้ รียนเพื่อให้ไ ด้ขอ้ มูล
สารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสาเร็จทางการเรียนของผูเ้ รียน ให้เป็ นการประเมินเพื่อปรับปรุง
การเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน ประกอบด้วย
(๗.๑) การวัดและประเมินผลระดับชัน้ เรียนเป็ น การวัดความก้าวหน้าทัง้ ด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้
(๗.๒) การประเมินผลระดับสถานศึ กษาเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า การเรียนรู เ้ ป็ นรายปี และช่ ว งชัน้
สาหรับสถานศึกษานาข้อมูลที่ได้ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้ รียน
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเรียนรู ้ รวมทัง้ พิจารณาตัดสินการเลือ่ นชัน้
(๗.๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ เป็ นการประเมินด้วยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทีเ่ ป็ นมาตรฐานระดับชาติ เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติ สาหรับ
นาผลการประเมินไปวางแผนดาเนินการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการผูเ้ รียนให้ได้มาตรฐาน
(๗.๔) การประเมินเพือ่ ตัดสินผลการเรียน เป็ นการประเมินเพื่อ สรุปความสาเร็จในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนในการ
จบในแต่ละระดับชัน้ และจบหลักสู ตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้ผูเ้ รียนได้รบั การรับรองความรู แ้ ละวุฒิ
การศึกษาจากสถานศึกษา
ข้อ ๘ แนวดาเนินการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการดาเนินการตามหลักการกระจายอานาจ มีการประเมินผูเ้ รียนตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียน มีการตรวจสอบและกากับติดตามประเมินคุณภาพการประเมินผลการเรียนอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิทธิภาพ จึงกาหนดแนวดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ดังนี้
(๘.๑) สถานศึ กษาโดยคณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรและวิชาการสถานศึ กษา คณะอนุ กรรมการวัดผล
ประเมินผล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกาหนดรูปแบบ ระบบ และระเบียบประเมินผลของ
สถานศึกษาเพือ่ ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
(๘.๒) สถานศึกษาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา กาหนดแนวทางและ
กระบวนการประเมินตัวชี้วดั รายปี / รายภาค และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ ดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรูช้ ่วง
๗๖

ชัน้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ จุดประสงค์การดาเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เพือ่ ใช้เป็ นเป้ าหมายในการวัดและการประเมินผลการเรียนรูร้ ายปี / รายภาค
(๘.๓) คณะอนุ กรรมการระดับกลุ่ม สาระให้ความเห็นชอบของรู ปแบบ วิธีการเครื่องมือสาหรับ การประเมิน
และผลการตัดสินการประเมินผลการเรียนรายวิชาของผูส้ อน
(๘.๔) ผูส้ อนจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบพัฒนาการของผูเ้ รียน และประเมินสรุปผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนด้วย
วิธกี ารหลากหลายตามสภาพจริง โดยนาผลการเรียนรูร้ ะหว่างเรียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐ ไปใช้เป็ นข้อมูลรวมกับการ
ประเมินปลายภาค / ปลายปี
(๘.๕) หัวหน้าสถานศึกษาอนุมตั ผิ ลการเรียนปลายภาค / ปลายปี และการผ่านในแต่ละระดับชัน้
(๘.๖) สถานศึ ก ษาจัดท ารายงานผลการด าเนิ น การประเมินผลการเรียนประจาปี โ ดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๙ ให้มกี ารประเมินผลการเรียนในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
(๙.๑) การประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรูร้ ายวิชา ตามผลการเรียนรูข้ องรายวิชา ซึ่งสถานศึกษาวิเคราะห์
จากมาตรฐานการเรียนรูช้ นั้ ปี การประเมินสาระการเรียนรูร้ ายวิชา ให้ตดั สินผลการประเมิ นเป็ นระดับผลการเรียน ๘
ระดับ ดังนี้
๔. หมายถึง ผลการเรียนดีเยีย่ ม
ช่วงคะแนนร้อยละ ๘๐-๑๐๐
๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนดีมาก
ช่วงคะแนนร้อยละ ๗๕-๗๙
๓ หมายถึง ผลการเรียนดี
ช่วงคะแนนร้อยละ ๗๐-๗๔
๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนค่อนข้างดี ช่วงคะแนนร้อยละ ๖๕-๖๙
๒ หมายถึง ผลการเรียนน่าพอใจ
ช่วงคะแนนร้อยละ ๖๐-๖๔
๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนพอใช้
ช่วงคะแนนร้อยละ ๕๕-๕๙
๑ หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ช่วงคะแนนร้อยละ ๕๐-๕๔
ขัน้ ตา่
๐ หมายถึง ตา่ กว่าเกณฑ์ ช่วงคะแนนร้อยละ ๐-๔๙
(๙.๒) การประเมินการร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เป็ นการประเมินความสามารถและพัฒนาการของผูเ้ รียน ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนในแต่ละภาคเรียน / แต่ละปี ตามเกณฑ์ของแต่ละกิจกรรม และตัดสินผลการประเมิน
ผ่านเป็ น ๓ ระดับ และไม่ผ่าน ดังนี้
ระดับดีเยีย่ ม หมายถึง ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและมีผลการประเมินจุดประสงค์ต่างๆ ของแต่
ละกิจกรรมตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในระดับดีเยี่ยม
ระดับดี
หมายถึง ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและมีผลการประเมินจุดประสงค์ต่างๆ ของ
แต่ละกิจกรรมตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในระดับดี
ระดับพอใช้ หมายถึง ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและมีผลการประเมินจุดประสงค์ต่างๆ ของแต่
ละกิจกรรมตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในระดับพอใช้
๗๗

เมือ่ จบในระดับชัน้ จะพิจารณาจากผลการประเมิน “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยการประเมิน
“ผ่าน” ต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” ขึ้นไป
ไม่ผ่าน
หมายถึง ผูเ้ รียนขาดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน หรือมีผลการประเมินไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์การผ่านของแต่ละกิจกรรมที่กาหนดไว้
(๙.๓) การประเมินความสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ผ่านช่วงชัน้ ปี เป็ นการประเมินทักษะการ
คิด และการถ่ายทอดความคิดด้ว ยทักษะการอ่าน การคิ ดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ตามเงื่อนไข และวิธีการที่
สถานศึกษากาหนดและตัดสินผลการประเมินผ่านเป็ น ๓ระดับ และไม่ผ่านดังนี้
ระดับดีเยีย่ ม
หมายถึง ความสามารถในการอ่ า น คิ ด วิเ คราะห์ และเขีย นสื่อ ความมีค วามสัม พัน ธ์
เชื่อมโยงกันดี และครอบคลุมเนื้อหาสาระทัง้ หมด
ระดับ ดี
หมายถึง ความสามารถในการอ่ า น คิด วิเ คราะห์ และเขียนสื่อความมีค วามสัม พัน ธ์
เชื่อมโยงกันดี แต่ยงั ไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทัง้ หมด
ระดับ พอใช้
หมายถึง ความสามารถในการอ่ า น คิ ด วิเ คราะห์ และเขีย นสื่อ ความมีค วามสัม พัน ธ์
เชื่อมโยงกันค่อนข้างดี และยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทัง้ หมด
เมือ่ จบระดับชัน้ พิจารณาจากผลการประเมิน “ผ่าน” และ“ไม่ผ่าน” โดยการประเมิน “ผ่าน” นัน้ ต้องมี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” ขึ้นไป
ไม่ผ่าน
หมายถึง ความสามารถในการอ่ า น คิ ด วิเ คราะห์ และเขีย นสื่อความขาดความสัม พัน ธ์
เชื่อมโยง และไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
(๙.๔) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นการประเมินพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน ตามคุณลักษณะที่สถานศึกษากาหนด การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์จะประเมินเป็ นรายคุณลักษณะประจาปี การศึกษา และตัดสินผลการประเมินผ่านเป็ น ๓ ระดับ และไม่ผ่าน
ดังนี้
ระดับดีเยีย่ ม หมายถึง ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจานวนตัวบ่งชี้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทก่ี าหนดไว้
ระดับดี
หมายถึง ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๕-๗๙ ขึ้นไป ของจานวนตัว
บ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทก่ี าหนดไว้
ระดับพอใช้ หมายถึง ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๐- ๖๔ ขึ้นไปของจานวนตัว
บ่งชี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทก่ี าหนดไว้
เมือ่ จบระดับชัน้ จะพิจารณาจากผลการประเมิน “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” โดยการประเมิน “ผ่าน” ต้องมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” ขึ้นไป
ไม่ผ่าน
หมายถึง ผูเ้ รียนมีพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ ร้อยละตา่ กว่า ๕๐ ของจานวนตัวบ่งชี้ใน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีกาหนดไว้ แสดงว่าผูเ้ รียนขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
จุดมุง่ หมายของหลักสูตรในภาพรวม
๗๘

(๙.๕) การตัดสินผลการเรียนผ่านในระดับชัน้ เป็ นการนาผลการประเมินในด้านต่าง ๆ มาประมวลสรุปเพื่อ
ตัดสินให้ผูเ้ รียนผ่านชัน้ ปี ต่าง ๆ ตามเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนแต่ละระดับชัน้
ข้อ ๑๐. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนผ่านระดับชัน้ และจบหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ ผูเ้ รียนหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐานที่ผ่านการศึกษาแต่ ละระดับชัน้ และจบหลักสู ตรสถานศึ กษา ครบถ้ว นตามโครงสร้างของหลักสู ตรของ
สถานศึกษา และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงกาหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนผ่านระดับชัน้
การจบ
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และจบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานไว้ดงั นี้
(๑๐.๑) เกณฑ์การผ่านระดับชัน้ ประถมปี ท่ี ๑ – ๖ ผูเ้ รียนมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(๑๐.๑.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั้ ๘ กลุ่ม ครบตามโครงสร้างหลักสูตรของ
สถานศึกษา และได้รบั การตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษากาหนด และได้
จานวนชัว่ โมงทีส่ ถานศึกษากาหนด
(๑๐.๑.๒) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ให้ได้ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากาหนด
(๑๐.๑.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด
(๑๐.๑.๔) ผูเ้ รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษา
กาหนด
(๑๐.๒) เกณฑ์การผ่านช่วงระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ – ๓ ผูเ้ รียนมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(๑๐.๒.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั้ ๘ กลุ่ม ได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ของสถานศึกษา และได้รบั การตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด
(๑๐.๒.๒) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน สื่อความ ให้ได้ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากาหนด
(๑๐.๒.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษากาหนด
(๑๐.๒.๔) ผูเ้ รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษา
กาหนด
(๑๐.๓) เกณฑ์การผ่านระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี ๔ – ๖ หรือจบหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
(๑๐.๓.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั้ ๘ กลุ่ม ได้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
ของสถานศึกษา และได้รบั การตัดสินผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด
(๑๐.๓.๒) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่ าน คิดวิเคราะห์ เขียน สื่อความให้ได้ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากาหนด
(๑๐.๓.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด
(๑๐.๓.๔) ผูเ้ รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษา
กาหนด
๗๙

หมวด ๓
การตัดสินผลการเรียน
ข้อ ๑๑ การตัดสินผลการเรียนให้ถอื ปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑๑.๑) พิจารณาตัดสินว่าผูเ้ รียนผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู ท้ งั้ ๘ กลุ่ม และ
ได้รบั ผลการเรียนไม่ตา่ กว่า ๑.๕
(๑๑.๒) การตัด สินพิจ ารณาว่ าผู เ้ รีย นจะนับจ านวนชัว่ โมง/จ านวนหน่ ว ยน า้ หนักผู เ้ รีย นจะต้องเข้า ร่ ว ม
กิจกรรรมโดยนับจานวนชัว่ โมงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทัง้ หมดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
(๑๑.๓) ได้รบั การตัดสินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นรายปี / รายภาคและรายระดับชัน้ โดยถ้าผ่าน
เกณฑ์การประเมินให้ได้ผลประเมินเป็ น ดีเยีย่ ม ดี หรือพอใช้ และถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ให้ผลการประเมิน
ได้ “ไม่ผ่าน
(๑๑.๔) ได้รบั การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ เป็ นรายปี หรือรายภาค และนาไป
ตัดสินการผ่านระดับชัน้ โดยผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ระดับผลการประเมิน “ผ่าน” ถ้าไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ให้ได้ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”
(๑๑.๕) ได้รบั การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนเป็ นรายปี หรือรายภาค และนาไปตัดสินการ
ผ่านระดับชัน้ โดยถ้าผ่านเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนดให้ได้ผลการประเมินเป็ นดี เยี่ยม ดี และพอใช้
ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ได้ผลการประเมินเป็ น “ไม่ผ่าน”
(๑๑.๖) วัดผลปลายภาคหรือปลายปี เฉพาะผูท้ ่มี เี วลาเรียนตลอดภาคเรียน หรือตลอดปี ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานัน้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู ้ เสนอ
ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา คณะอนุ กรรมการวัดผลประเมินผล
เห็นชอบและเสนอผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ิ
(๑๑.๗) ผูเ้ รียนทีม่ เี วลาเรียนไม่ถงึ ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนในรายวิชานัน้ และไม่ได้รบั การผ่อนผันให้เข้ารับ
การวัดผลปลายภาคเรียนให้ได้ผลการเรียน “มส”
(๑๑.๘) ผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการเรียนตา่ กว่าเกณฑ์ท่สี ถานศึกษากาหนด ให้ได้ระดับผลการเรียน “๐”
๑๑.๙ ผูเ้ รียนที่ทุจริตในการสอบหรือทุจริตในงานที่มอบหมายให้ทาในรายวิชาใด ครัง้ ใด ก็ตาม ให้ได้
คะแนน “๐” ในครัง้ นัน้
(๑๑.๑๐) ผูเ้ รียนทีไ่ ม่ได้วดั รายปี หรือรายภาค ไม่ได้ส่งงานที่ได้รบั มอบหมายให้ทา หรือมีเหตุสุดวิสยั ที่ทาให้
ประเมินผลการเรียนไม่ได้ ให้ได้ผลการเรียน “ร”

๘๐

กรณี ท่ีผู เ้ รียนได้ผลการเรียน “ร”
เพราะไม่ส่งงานนัน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลุม่ สาระการเรียนรู ้ คณะอนุกรรมการวัดผลประเมินผล
ข้อ ๑๒ การเปลี่ยนแปลงระดับผลการเรียนให้ถอื ปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑๒.๑) การเปลีย่ นระดับผลการเรียนจาก “๐” ให้ครูผูส้ อนดาเนินการพัฒนาผูเ้ รียนโดยจัดสอนซ่อมเสริม
ปรับปรุง แก้ไข ผูเ้ รียนในผลการเรียนรู ท้ ่ี ไม่ผ่านเกณฑ์ขนั้ ตา่ แล้วประเมินด้วยวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพจนผูเ้ รียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและให้ระดับผลการเรียนใหม่ ให้ได้ระดับผล
การเรียนไม่เกิน “๑” ตามเงือ่ นไขที่สถานศึกษากาหนด ทัง้ นี้ควรดาเนินการให้เสร็จสิ้นในภาค
เรียนต่อไป
(๑๒.๒) การเปลี่ยนระดับผลการเรียนจาก “มผ” ให้สถานศึกษาดาเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไข
ผูเ้ รียนในส่วนทีไ่ ม่ผ่านการประเมินตามระยะเวลาทีส่ ถานศึกษากาหนด
(๑๒.๓) การเปลี่ยนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ ไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดาเนินการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไข หรือตามวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด เพือ่ ให้ผูเ้ รียนผ่านเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด
ข้อ ๑๓ การตัดสินให้ผูเ้ รียนผ่านระดับชัน้ (จบการศึกษาภาคบังคับ / จบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน)
(๑๓.๑) ผูเ้ รียนทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ผ่านระดับชัน้ ประถมศึกษา ประถมปี ท่ี ๑-๖ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑๓.๑.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั้ ๘ กลุ่ม และได้รบั การตัดสินผลการ
เรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด
(๑๓.๑.๒) ผู เ้ รีย นต้อ งเข้าร่ ว มกิจกรรมพัฒ นาผู เ้ รียน และผ่ า นการประเมิน ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากาหนด
(๑๓.๑.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ให้ได้ตามเกณฑ์
ทีส่ ถานศึกษากาหนด
(๑๓.๑.๔) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กาหนด
(๑๓.๒) ผูท้ จ่ี ะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ผ่านระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้อน มัธยมศึกษาปี ท่ี ๑ - ๓ ต้อง
มีคุณสมบัตดิ งั นี้
(๑๓.๒.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุม่ สาระการเรียนรูท้ งั้ ๘ กลุ่ม และได้รบั การตัดสินผลการ
เรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด
(๑๓.๒.๒) ผูเ้ รียนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากาหนด
(๑๓.๒.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ให้ได้ตาม
เกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด
๘๑

(๑๓.๒.๔) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษา
กาหนด
(๑๓.๓) ผูท้ ่จี ะได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิให้ผ่านระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปี ท่ี ๔ - ๖
ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
(๑๓.๓.๑) ผูเ้ รียนต้องเรียนรูต้ ามกลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั้ ๘ กลุ่ม และได้รบั การตัดสินผล
การเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด
(๑๓.๓.๒) ผู เ้ รียนต้องเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากาหนด
(๑๓.๓.๓) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความ ให้ได้ตาม
เกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด
(๑๓.๓.๔) ผูเ้ รียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่สี ถานศึกษา
กาหนด
การตัดสินผลการเรียนการผ่านระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น (จบการศึกษาภาคบังคับ) ผูเ้ รียนต้องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานครบทัง้ ๔ เกณฑ์ ซึง่ สะสมมาจากการประเมินผลการเรียนปลายปี หรือปลายภาค
หมวด ๔
การเทียบโอนผลการเรียน
ข้อ ๑๔ การเทียบโอนผลการเรียน เป็ นการนาผลการเรียนซึ่งเป็ นความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ของผูเ้ รียนที่เกิด
จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มาประเมินเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
แนวการดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็ นไปตามระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน ดังนี้
(๑๔.๑) ผูข้ อเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็ นนักเรียนของสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง ทัง้ นี้โดยผูข้ อเทียบ
โอนจะต้องไม่เป็ นผูท้ ่กี าลังศึกษาอยู่ในระบบ โดยสถานศึกษาดังกล่าวดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ในภาค
เรียนแรกทีข่ ้นึ ทะเบียนเป็ นนักเรียน ยกเว้นกรณีมเี หตุจาเป็ น
(๑๔.๒) จานวนสาระการเรียนรู ้ รายวิชา จานวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอน และอายุข องผลการเรียนที่จะ
นามาเทียบโอน ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ทัง้ นี้เมือ่ เทียบโอน
แล้วต้องมีเวลาเรียนอยู่ในสถานศึกษาทีจ่ ะรับเทียบโอนไม่นอ้ ยกว่า ๑ ภาคเรียน
(๑๔.๓) การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียนจานวน
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน
ข้อ ๑๕ การเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
๘๒

(๑๕.๑) การเทียบระดับการศึกษา หมายถึง การนาผลการเรียน ความรู ้ และประสบการณ์ท่ีได้จาก
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกระบบ ไม่แบ่งระดับมาประเมินเพือ่ เทียบเท่ าการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง มี
แนวทางการเทียบระดับการศึกษาดังนี้
(๑๕.๑.๑) ผูข้ อเทียบระดับการศึกษาจะต้องไม่เป็ นผูท้ ่กี าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในระบบ
หรือสถานศึกษานอกระบบที่จดั การศึกษาเป็ นระบบเดียวกันกับการศึกษาในระบบ
และเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับที่ตา่ กว่า
ระดับการศึกษาที่ขอเทียบ ๑ ระดับ ผูไ้ ม่เคยมีวุฒิการศึกษาใด ๆ จะขอเทียบ
ระดับการศึกษาได้ไม่เกินระดับประถมศึกษา
(๑๕.๑.๒) ให้สถานศึกษาซึ่งเป็ นที่ทาการเทียบระดับการศึกษา ดาเนินการเทียบระดับด้วยการ
ประเมินความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ของผูข้ อเทียบระดับ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายทัง้ ด้วยการทดสอบ การประเมินแฟ้ มผลงาน การสังเกตพฤติกรรมต่าง
ๆ ให้ครอบคลุมคุณลักษณะของผูเ้ รียนทัง้ ด้านพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรทีข่ อเทียบระดับ
(๑๕.๑.๓) ผูผ้ ่านการประเมินจะได้รบั หลักฐานแสดงผลการประเมินเทียบระดับความรู ้ และใบ
ประกาศนียบัตรรับรองระดับความรูข้ องกระทรวงศึกษาธิการ
(๑๕.๒) การเทีย บโอนผลการเรี ย น หมายถึง การน าผลการเรี ย นซึ่ง เป็ น ความรู ้ ทัก ษะ และ
ประสบการณ์ของผูเ้ รียนทีเ่ กิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และผลการศึกษา
จากต่างสถานศึกษามาประเมินเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสู ตรใดหลักสู ตรหนึ่งที่กาลังศึกษา มีแนวการ
ดาเนินการดังนี้
(๑๕.๒.๑) คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร และงานวิชาการของสถานศึ กษากาหนดจานวน
รายวิชา จานวนหน่ วยกิต ที่สถานศึกษาจากัดให้ผูเ้ รียนสามารถขอเทียบโอนได้ใน
การศึ กษาตามหลักสู ตรของสถานศึ กษาแต่ ละช่ ว งชัน้ ทัง้ นี้ ผู เ้ รียนจะต้องเหลือ
รายวิชาที่จะต้องศึกษาในสถานศึกษาอีกอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน หรือในช่วงเวลาที่
คณะกรรมการเห็นเหมาะสมพร้อมกับการกาหนดแนวทางและวิธีการเทียบโอน ทัง้
กรณี เทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผูเ้ รียนศึกษาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษา และ
กรณี เทียบโอนผลการเรียนที่ผูเ้ รียนขออนุ ญาตไปศึกษาต่างสถานศึกษา จะต้อง
จัดท าเป็ น ระเบียบการเทียบโอน ผลการเรีย นของสถานศึ กษาให้สอดคล้อ งกับ
กฎกระทรวงว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนด้วย
(๑๕.๒.๒) สถานศึกษาแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
ให้ปฏิบตั ิหน้าที่กาหนดสาระ จัดสร้างเครื่องมือ สาหรับการเทียบโอนผลการเรียน
และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(๑๕.๒.๓) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน ทาการเทียบโอนผลการเรียนให้
ผูเ้ รียนในกรณีต่อไปนี้
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(๑๕.๒.๓.๑) กรณีการเทียบโอนผลการเรียนเดิม ที่ผูเ้ รียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาใน
สถานศึกษาให้ดาเนินการดังนี้
(๑๕.๒.๓.๒.)ให้ดาเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผูเ้ รียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
หรือในช่วงเวลาทีค่ ณะกรรมการเห็นเหมาะสม
(๑๕.๒.๓.๓.) ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็ นรายวิชา
(๑๕.๒.๓) ผู ข้ อเทีย บโอนยื่นค าร้อ งเป็ นลายลักษณ์อ กั ษรขอเทียบความรู ต้ ามรายวิช าใน
หลักสูตรของสถานศึกษา ตามจานวนรายวิชาที่สถานศึกษากาหนดไว้ในระเบียบการ
เทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาให้ผูเ้ รียนยืน่ คาร้อง พร้อมเอกสารหลักสูตรที่
นามาขอเทียบ และเอกสารการศึกษาทีไ่ ด้รบั มา (ถ้าผูเ้ รียนมี)
(๑๕.๒.๔) คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐาน
เอกสารเดิม ของผู เ้ รียน เพื่อ เปรีย บเทีย บหลัก สู ต รที่เรีย นมากับ หลัก สู ตรของ
สถานศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบ ถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๖๐ ให้รบั เทียบโอนได้ และให้ได้ระดับผลการเรียนตามที่ได้มาในกรณี
ทีผ่ ูเ้ รียนย้ายสถานศึกษา แต่ถา้ เป็ นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาต่าง
ระบบ ให้คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียน
เดิมหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับก็ตอ้ งประเมินให้ใหม่ดว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
(๑๕.๒.๕)คณะกรรมการด าเนิ น การเทีย บโอนผลการเรีย น จัด ให้มีก ารประเมิน ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผูเ้ รียนใหม่ ตามผลการเรียนรู ข้ องรายวิชาที่
ผูเ้ รียนขอเทียบในกรณีท่ผี ูเ้ รียนไม่มเี อกสาร หลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดง หรือ
หลักสูตรที่ผูเ้ รียนนามาขอเทียบโอน มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
สาระของหลักสูตรทีข่ อเทียบไม่ถงึ ร้อยละ ๖๐ ผูเ้ รียนที่ผ่านการประเมินจะได้รบั การ
เทียบโอนผลการเรียนได้ โดยได้ระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได้ ส่วนผูท้ ่ไี ม่
ผ่านการประเมินจะไม่ได้รบั การเทียบโอนผลการเรียน
(๑๕.๓) กรณี ผูเ้ รียนขออนุ ญาตไปศึกษารายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ต่างสถานศึกษาหรือขอศึกษาด้วย
ตนเองให้ดาเนินการดังนี้
(๑๕.๓.๑) ให้ด าเนิ น การโดยผู เ้ รี ย นยื่น ค าร้อ งไปศึ ก ษาต่ า งสถานที่ ห รื อ ต่ า งรู ป แบบต่ อ
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ซึ่งจะพิจารณาผลการเรียนและความจาเป็ น
ของผู เ้ รียนตามระเบียบการจัด การศึ ก ษา ๓ รู ปแบบ ของสถานศึ กษาที่จ ะจัด
การศึกษาในระบบ
(๑๕.๓.๒) รายวิชาทีผ่ ูเ้ รียนขอไปศึกษาต่างสถานที่ หรือต่างรูปแบบต้องมีจุดประสงค์และเนื้อหา
สาระสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรของสถานศึกษาที่จะนามาเทียบโอนไม่น ้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
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(๑๕.๓.๓) กรณี ผูเ้ รียนขอไปศึกษาต่างสถานศึกษาหรือระบบที่มสี ถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนแน่นอน ถ้าเห็นควรอนุญาตให้ไปเรียนได้ให้มกี ารประสานงาน เรื่องการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และการรับโอนผลการเรียนก่ อน เมื่อได้ตกลง
ร่วมกันเรียบร้อยแล้วจึงจะอนุญาตเมือ่ ศึกษาสาเร็จ ให้รบั โอนผลการเรียนได้ทนั ที
(๑๕.๓.๔) กรณี ผูเ้ รียนขออนุ ญาตศึกษาด้วยตนเอง หรือศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่สามารถ
ติดต่อประสานได้ ถ้าคณะกรรมการพิจารณาความจาเป็ นแล้ว เห็นควรอนุ ญาต
เมือ่ ผูเ้ รียนมารายงานผลการเรียน
ให้คณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียนทาการเทียบโอนผลการเรียนให้ผูเ้ รียน เช่นเดียวกันกรณี การเทียบโอนผล
การเรียนเดิมทีผ่ ูเ้ รียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาใน สถานศึกษา
(๑๕.๓.๕) คณะกรรมการด าเนิ นการเทียบโอนผลการเรีย น รายงานผลการเทีย บโอนให้
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอผูบ้ ริหารสถานศึกษาอนุมตั ผิ ลการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๕
การกาหนดให้ซ้าชัน้ เรียน
ข้อ ๑๖ การกาหนดให้ซา้ ชัน้ เรียนให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบตั ิในการเรียนซา้ ชัน้ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
(๑๖.๑) ให้มกี ารเรียนซา้ ชัน้ ในกรณีท่พี บว่า ผูเ้ รียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ ยของปี ท่ผี ่านมาตา่ กว่า ๑ และ
ไม่ให้ความเอาใจใส่ในการเรียน และครูประจาชัน้ เห็นสมควรให้ซา้ ชัน้ เนื่องจากจะเป็ นปัญหาต่อผูเ้ รียนในการเรียน
ระดับสูงขึ้น ก็จะจัดให้เรียนซา้ ชัน้ แล้วยกผลการเรียนเดิมและให้ใช้ผลกการเรียนใหม่แทน
(๑๖.๒) การพิจารณาเห็นชอบให้เรียนซา้ ชัน้ ให้ครูประจาชัน้ ที่เห็นสมควรให้ซา้ ชัน้ ยื่นเสนอข้อมูลผลการ
เรียน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษา คณะอนุ กรรมการ
วัดผลประเมินผล พิจารณา และผ่านการเห็นชอบ
(๑๖.๓) การพิจารณาตัดสินให้เรียนซา้ ชัน้ ต้องนาเสนอต่อผู บ้ ริหาร และได้รบั การอนุ มตั ิจากผู บ้ ริหาร
สถานศึกษาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หมวด ๖
หน้าที่ของสถานที่ศึกษา
ข้อ ๑๗ ให้สถานศึกษาจัดให้มเี อกสารการประเมินผลการเรียนต่าง ๆ ดังนี้
(๑๗.๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.๑) เป็ นเอกสารบันทึกผลการเรียนของผูเ้ รียน
ตามสาระการเรียนรูก้ ลุ่มวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เรียนในแต่ละช่วงชัน้ ของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อให้
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เป็ นหลักฐานแสดงสถานภาพและความสาเร็จในการศึกษาของผูเ้ รียนแต่ละคน ใช้เป็ นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาต่อ
สมัครทางานหรือดาเนินการ ในเรื่องอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
(๑๗.๒) หลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.๒) เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้กบั
ผูส้ าเร็จการศึกษาและรับรองวุฒกิ ารศึกษาของผูเ้ รียน ให้ผูเ้ รียนนาไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงระดับวุฒกิ ารศึกษาของตน
(๑๗.๓) แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็ นแบบรายงานรายชื่อและข้อมูลของผูส้ าเร็จการศึกษา
ภาคบังคับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เพื่อใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบยืนยันและรับรองความสาเร็จและ
วุฒกิ ารศึกษาของผูส้ าเร็จการศึกษาแต่ละคนต่อเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
(๑๗.๔) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.๔) เป็ นเอกสารรายงานพัฒนาการด้าน
คุณลักษณะของผูเ้ รียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่สี ถานศึกษากาหนดขึ้น
เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนเป็ นพิเศษ เพื่อการแก้ปญั หาหรือสร้าง เอกลักษณ์ให้ผูเ้ รียนตามวิสยั ทัศน์ของสถานศึกษา เป็ นการ
รายงานผลการประเมินที่แสดงถึงสภาพหรือระดับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รียนในแต่ละช่วงชัน้ สถานศึกษาต้องจัดทาเอกสารนี้ให้ผูเ้ รียนทุก ๆ คน ควบคู่ กบั ระเบียนแสดงผลการเรียนของ
ผูเ้ รียน เพือ่ นาไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงคุณลักษณะของผูเ้ รียนเพือ่ ประกอบในการสมัครศึกษาต่อหรือสมัครทางาน
(๑๗.๕) แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียน (ปพ.๕) เป็ นเอกสารสาหรับผูส้ อนใช้บนั ทึกเวลาเรียน
ข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการเรียน ข้อมูลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนแต่ละคนที่เรียนใน
ห้องเรียนกลุม่ เดียวกัน เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม และตัดสินผล
การเรียนของผูเ้ รียน รวมทัง้ ใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน สภาพการเรียน การมีส่ว นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
และผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนแต่ละคน
(๑๗.๖) แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนรายบุคคล (ปพ.๖) เป็ นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับผลการเรียน พัฒนาการในด้านต่าง ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ของผูเ้ รียน
(๑๗.๗) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.๗) เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้ผูเ้ รียนเป็ นการเฉพาะกิจเพื่อ
รับรองสถานภาพทางการศึกษาของผูเ้ รียนเป็ นการชัว่ คราว ทัง้ กรณีผูเ้ รียน ยังไม่สาเร็จการศึกษาและสาเร็จการศึกษา
แล้ว
(๑๗.๘) ระเบียนสะสม (ปพ.๘) เป็ นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ
ของผูเ้ รียนทัง้ ทีส่ ถานศึกษาและทีบ่ า้ น เพือ่ ประโยชน์ในการแนะแนวผูเ้ รียนในทุก ๆ ด้าน
(๑๗.๙) สมุดบันทึกผลการเรียน (ปพ.๙) เป็ นสมุดบันทึกผลการประเมินตัวชี้วดั ที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น
เพือ่ บันทึกรายการรายวิชาต่าง ๆ ทีผ่ ูเ้ รียนจะต้องเรียนในแต่ละช่วงชัน้ ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อม
ด้วยผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา และสถานศึกษาออกให้ผูเ้ รียนสาหรับใช้ศึกษาและนาไปแสดงให้บุคคล
หรือหน่วยงานทีส่ นใจได้ทราบ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยผล
การเรียนของผูเ้ รียนจากการเรียนแต่ละรายวิชา กรณี ท่ผี ูเ้ รียนย้ายสถานศึกษาข้อมูลในสมุดบันทึกผลการเรียนรูจ้ ะ
เป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไปเป็ นผลการเรียนตามหลักสูตร
ของสถานศึกษาใหม่
๘๖

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและวิชาการของสถานศึกษา ประธานคณะอนุ กรรมการวัดผล
ประเมินผล รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๙ กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงแก้ไข ให้เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุมตั ิ และให้ความเห็นชอบ

๘๗

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยทีเ่ ห็นเป็ นการสมควรมีระเบียบสาหรับปฏิบตั ิให้เหมือนกันในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบนั และแผนการศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑลจันทบุรจี งึ วางระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า "ระเบี ย บโรงเรี ย นคาทอลิ ก สัง กัด สัง ฆมณฑลจัน ทบุ รี ว่ า ด้ว ยงานสารบรรณ
พุทธศักราช ๒๕๕๓
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ทีถ่ ดั จากวันประกาศใช้เป็ นต้นไป
(๒.๑) ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒.๒) ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรวี ่าด้วยการลงชื่อในหนังสือของโรงเรียน
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะกรรมการและคาสัง่ อื่นใด ในส่วนทีก่ าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้แก่โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
โรงเรียนใดมีความจาเป็ นที่จะต้องปฏิบตั ิงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทา
ความตกลงกับคณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานทีเ่ กี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตัง้ แต่การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย
“หนังสือ” หมายความว่า เอกสารทีเ่ ป็ นหลักฐานของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซัง โรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุ เคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
พัทยา
“คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ปรากฏในตราสารจัดตัง้ นิติ
บุคคลของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“คณะกรรมการโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ ทนผูร้ บั
ใบอนุญาตให้ดารงตาแหน่งคณะกรรมการโรงเรียน
“ผูร้ บั ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูร้ บั ใบอนุ ญาต โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา

๘๘

“ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต” หมายความว่า ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือ
โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ โรงเรีย นคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือ
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียนของ
มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
“รองผูอ้ านวยการ” หมายความว่า รองผูอ้ านวยการ โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิธรรมานุ เคราะห์ หรือโรงเรียน
ของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา
หมวด ๑
ชนิ ดของหนังสือ
ข้อ ๕ หนังสือ คือ เอกสารทีเ่ ป็ นหลักฐานในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ได้แก่
(๕.๑) หนังสือทีม่ ไี ปมาระหว่างโรงเรียน
(๕.๒) หนังสือทีโ่ รงเรียนมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึง่ มิใช่โรงเรียน หรือทีม่ ไี ปถึงบุคคลภายนอก
(๕.๓) หนังสือทีห่ น่วยงานอื่นใดซึง่ มิใช่โรงเรียน หรือทีบ่ คุ คลภายนอกมีมาถึงโรงเรียน
(๕.๔) เอกสารทีท่ างโรงเรียน จัดทาขึ้นเพือ่ เป็ นหลักฐานในโรงเรียน
(๕.๕) เอกสารทีท่ างโรงเรียน จัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
(๕.๖) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือทีไ่ ด้รบั จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๖ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ
(๖.๑) หนังสือภายนอก
(๖.๒) หนังสือภายใน
(๖.๓) หนังสือประทับตรา
(๖.๔) หนังสือสัง่ การ
(๖.๕) หนังสือประชาสัมพันธ์
(๖.๖) หนังสือทีเ่ จ้าหน้าทีท่ าขึ้นหรือรับไว้เป็ นหลักฐานในโรงเรียน

๘๙

ส่วนที่ ๑
หนังสือภายนอก
ข้อ ๗ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อกับโรงเรียนที่เป็ นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราโรงเรียนเป็ นหนังสือติดต่อ
ระหว่างโรงเรียน หรือโรงเรียนมีถึงหน่ วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่โรงเรียน หรือ โรงเรียนมีถึงบุคคลภายนอก ( ดูตวั อย่างใน
ภาคผนวก)
(๗.๑) ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะตามทีก่ าหนดไว้ตามด้วยตัวเลขทะเบียนหนังสือส่งทับปี พ.ศ.
(๗.๒) โรงเรียนเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อโรงเรียน สถานที่โรงเรียน หรือคณะกรรมการซึ่งเป็ นเจ้าของหนังสือ
นัน้ และโดยปกติให้ลงที่ตงั้ ไว้ดว้ ย
(๗.๓) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกหนังสือ
(๗.๔) เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อทีเ่ ป็ นใจความสัน้ ทีส่ ุดของหนังสือฉบับนัน้ ในกรณีทเ่ี ป็ นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้
ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
(๗.๕) คาขึ้นต้น ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผูร้ บั หนังสือ การใช้คาขึ้นต้นสรรพนาม และคาลงท้าย แล้วลง
ตาแหน่งของผูท้ ่หี นังสือนัน้ มีถงึ หรือชื่อบุคคลในกรณีท่มี ถี งึ ตัวบุคคล ไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ (ดูตารางตัวอย่างใน
ภาคผนวก)
(๗.๖) อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อา้ งถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่โรงเรียนผูร้ บั หนังสื อได้รบั มาก่อนแล้ว
จะจากหน่ วยงานใดก็ตามโดย ให้ลงชื่อหน่ วยงานเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปี พุทธศักราชของ
หนังสือนัน้
การอ้างถึง ให้อา้ งถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มเี รื่องอื่นที่เป็ นสาระสาคัญต้อง
นามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับเรื่องนัน้ โดยเฉพาะให้ทราบด้วย
(๗.๗) สิง่ ที่สง่ มาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิง่ ของ เอกสาร หรือ บรรณสารทีส่ ่งไปพร้อมกับหนังสือนัน้
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
(๗.๘) ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้แยก
เป็ นข้อ ๆ
(๗.๙) คาลงท้าย ให้ใช้คาลงท้ายตามฐานะของผูร้ บั หนังสือ การใช้คาขึ้นต้น สรรพนาม และคาลงท้าย (ดู
ตารางตัวอย่างในภาคผนวก)
(๗.๑๐) ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อที่
กาหนดไว้
(๗.๑๑) ตาแหน่ ง ให้ลงตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ
(๗.๑๒) โรงเรียนเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อโรงเรียนเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานทีอ่ อกหนังสือ
หรือหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
๙๐

(๗.๑๓) โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนเจ้าของเรื่องหรือหน่ วยงานที่ออกหนังสือ และหมายเลข
ภายในตูส้ าขา (ถ้ามี) ไว้ดว้ ย
(๗.๑๔) สาเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีทผ่ี ูส้ ่งจัดทาสาเนาส่งไปให้โรงเรียน หรือบุคคลอื่นทราบ และประสงค์จะให้
ผูร้ บั ทราบว่าได้มสี าเนาส่งไปให้ ผูใ้ ดแล้วให้พมิ พ์ช่อื เต็มหรือชื่อย่อของโรงเรียน หรือชื่อบุคคลที่ส่งสาเนาไปให้เพื่อให้
เป็ นทีเ่ ข้าใจระหว่างผูส้ ่งและผูร้ บั ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พมิ พ์ว่าส่งไปตามรายชื่อทีแ่ นบและแนบรายชื่อไปด้วย
ส่วนที่ ๒
หนังสือภายใน
ข้อ ๘ หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อภายในโรงเรียนที่เป็ นแบบพิธีนอ้ ยกว่าหนังสือภายนอก เป็ นหนังสือติดต่อ
ภายในโรงเรียนเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จดั ทาตามแบบที่ได้กาหนดไว้ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๘.๑) โรงเรียน ให้ลงชื่อโรงเรียนเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานทีอ่ อกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอ
สมควร พร้อมทัง้ หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
(๘.๒) ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะของเจ้าของเรื่องตามทีก่ าหนดไว้ ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งสาหรับหนังสือของ
คณะกรรมการ ให้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิม่ ขึ้นได้ตามความจาเป็ น
(๘.๓) วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกหนังสือ
(๘.๔) เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็ นใจความสัน้ ที่สุดของหนังสือฉบับนัน้ ในกรณี ท่เี ป็ นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติ
ให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
(๘.๕) คาขึ้นต้น ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผูร้ บั หนังสือใช้คาขึ้นต้น สรรพนาม และคาลงท้าย ที่กาหนดไว้
แล้วลงตาแหน่งของผูท้ ห่ี นังสือนัน้ มีถงึ หรือชื่อบุคคลในกรณีทม่ี ถี งึ ตัวบุคคล ไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
(๘.๖) ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ ให้แยก
เป็ นข้อ ๆ ในกรณีทม่ี กี ารอ้างถึงหนังสือทีเ่ คยมีตดิ ต่อกันหรือมีสง่ิ ทีส่ ่งมาด้วย ให้ระบุ
ไว้ในข้อนี้
(๘.๗) ลงชื่อและตาแหน่ ง ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และเขียนชื่อเต็มไว้ใต้ลายมือชื่อ หลังจากนัน้ ให้ลง
ตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ
ส่วนที่ ๓
หนังสือประทับตรา
ข้อ ๙ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของโรงเรียน โดยให้โรงเรียนหรือผูท้ ่ีได้รบั
มอบหมายจากโรงเรียนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบลงชื่อย่อกากับตราหนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทงั้ ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน
และระหว่างโรงเรียนกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีทไ่ี ม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่
๙๑

(๙.๑) การขอรายละเอียดเพิม่ เติม
(๙.๒) การส่งสาเนาหนังสือ สิง่ ของ เอกสาร หรือบรรณสาร
(๙.๓) การตอบรับทราบทีไ่ ม่เกี่ยวกับงานสาคัญหรือการเงิน
(๙.๔) การแจ้งผลงานทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องทราบ
(๙.๕) การเตือนเรื่องทีค่ า้ ง
(๙.๖) เรื่องซึง่ โรงเรียนกาหนดโดยทาเป็ นคาสัง่ ให้ใช้หนังสือประทับตรา
ข้อ ๑๐ หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษโรงเรียน และให้จดั ทาตามแบบทีไ่ ด้กาหนดโดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
(๑๐.๑) ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะประจาของเจ้าของเรื่องตามทีก่ าหนดไว้ทบั เลขทะเบียนหนังสือ ส่ง
(๑๐.๒) ถึง ให้ลงชื่อโรงเรียน หน่วยงาน หรือบุคคลทีห่ นังสือนัน้ มีถงึ
(๑๐.๓) ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย
(๑๐.๔) ชื่อโรงเรียนที่สง่ หนังสือออก ให้ลงชื่อโรงเรียนทีส่ ่งหนังสือออกไว้ใต้ขอ้ ความพอสมควร
(๑๐.๕) ตราชื่อโรงเรียนให้ประทับตราชื่อโรงเรียนด้วยหมึกแดงและให้ผูร้ บั ผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกากับตรา
(๑๐.๖) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีอ่ อก
หนังสือ
(๑๐.๗) โรงเรียนเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อโรงเรียนเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานทีอ่ อกหนังสือ
(๑๐.๘) โทร. หรือทีต่ งั้ ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนเจ้าของเรื่องด้วยและหมายเลขภายใน
ตูส้ าขา(ถ้ามี)ในกรณีทไ่ี ม่มโี ทรศัพท์ให้ลงชื่อที่ตงั้ ของโรงเรียนเจ้าของเรื่องโดยให้ลงตาบล
ทีอ่ ยู่ตามความจาเป็ นและแขวงไปรษณีย ์ (ถ้ามี)

ส่วนที่ ๔
หนังสือสัง่ การ
ข้อ ๑๑ หนังสือสัง่ การ ให้ใช้ตามแบบทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้
โดยเฉพาะหนังสือสัง่ การมี ๓ ชนิด ได้แก่ คาสัง่ ระเบียบ และข้อบังคับ
ข้อ ๑๒ คาสัง่ คือ บรรดาข้อความทีผ่ ูบ้ งั คับบัญชาสัง่ การให้ปฏิบตั โิ ดยชอบด้วยกฎหมาย
ใช้กระดาษตราโรงเรียน และให้จดั ตามรูปแบบคาสัง่ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๑๒.๑) คาสัง่ ให้ลงชื่อโรงเรียนหรือตาแหน่งของผูม้ อี านาจทีอ่ อกคาสัง่ รูปแบบคาสัง่
(๑๒.๒) ที่ ให้ลงเลขทีท่ อ่ี อกคาสัง่ โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็ นลาดับไปจนสิ้นปี ปฏิทนิ
ทับเลขปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกคาสัง่
(๑๒.๓) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องทีอ่ อกคาสัง่
๙๒

(๑๒.๔) ข้อความ ให้อา้ งเหตุทอ่ี อกคาสัง่ และอ้างถึงอานาจทีใ่ ห้ออกคาสัง่ (ถ้ามี)ไว้ดว้ ยแล้วจึง
ลงข้อความทีส่ งั ่ และวันใช้บงั คับ
(๑๒.๕) สัง่ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกคาสัง่
(๑๒.๖) ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผูอ้ อกคาสัง่ และพิมพ์ช่อื เต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
(๑๒.๗) ตาแหน่ ง ให้ลงตาแหน่งของผูอ้ อกคาสัง่
ข้อ ๑๓ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผูม้ อี านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือ
เป็ นหลักปฏิบตั งิ านเป็ นการประจา ใช้กระดาษตราโรงเรียน ระเบียบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๑๓.๑) ระเบียบ ให้ลงชื่อโรงเรียนทีอ่ อกระเบียบ
(๑๓.๒) ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ
(๑๓.๓) ฉบับที่ ถ้าเป็ นระเบียบทีก่ ล่าวถึงเป็ นครัง้ แรกในเรื่องนัน้ ไม่ตอ้ งลงว่าเป็ นฉบับทีเ่ ท่าใด
แต่ถา้ เป็ นระเบียบเรื่องเดียวกันทีม่ กี ารแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็ น ฉบับที่ ๒ และที่ถดั ๆ ไปตามลาดับ
(๑๓.๔) พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกระเบียบ
(๑๓.๕) ข้อความ ให้อา้ งเหตุผลโดยย่อ เพือ่ แสดงถึงความมุง่ หมายทีต่ อ้ งออกระเบียบและอ้างถึง
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
(๑๓.๖) ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็ นระเบียบเป็ นข้อ ๆ โดยให้ขอ้ ๑ เป็ นชื่อระเบียบข้อ ๒ เป็ นวันใช้บงั คับ
กาหนดว่า ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่เมือ่ ใดและข้อสุดท้าย เป็ นข้อผูร้ กั ษาการระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็ น
หมวดก็ได้ โดยให้ยา้ ยข้อผูร้ กั ษาการไปเป็ นข้อสุดท้ายก่อนทีจ่ ะขึ้นหมวด ๑
(๑๓.๗) ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกระเบียบ
(๑๓.๘) ลงชื่อให้ลงลายมือชื่อผูอ้ อกระเบียบ และพิมพ์ช่อื เต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
(๑๓.๙) ตาแหน่ ง ให้ลงตาแหน่งของผูอ้ อกระเบียบ
ข้อ ๑๔ ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผูม้ อี านาจหน้าที่กาหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่บญั ญัติให้กระทา
ได้ ใช้กระดาษตราโรงเรียนและให้จดั ทาตามแบบทีท่ า้ ยระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๑๔.๑) ข้อบังคับ ให้ลงชื่อโรงเรียนหรือหน่วยงานทีอ่ อกข้อบังคับ
(๑๔.๒) ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ
(๑๔.๓) ฉบับที่ ถ้าเป็ นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็ นครัง้ แรกในเรื่องนัน้ ไม่ตอ้ งลงว่าเป็ นฉบับที่เท่าใด แต่ ถ้าเป็ น
ข้อบังคับเรื่องเดียวกันทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมให้ลงเป็ นฉบับที่๒และทีถ่ ดั ๆ ไปตามลาดับ
(๑๔.๔) พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกข้อบังคับ
(๑๔.๕) ข้อความ ให้อา้ งเหตุผลโดยย่อเพือ่ แสดงถึงความมุง่ หมายที่ตอ้ งออกข้อบังคับและอ้างถึง
กฎหมาย ทีใ่ ห้อานาจออกข้อบังคับ
(๑๔.๖) ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บงั คับเป็ นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็ นชื่อข้อบังคับ ข้อ ๒ เป็ นวันใช้บงั คับ
กาหนดว่า ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่เมื่อใดและข้อสุดท้ายเป็ นข้อผูร้ กั ษาการข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือ
หลายเรื่องจะแบ่งเป็ นหมวดก็ได้โดยให้ยา้ ยข้อผูร้ กั ษาการไปเป็ นข้อสุดท้าย ก่อนทีจ่ ะขึ้นหมวด ๑
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(๑๔.๗) ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกข้อบังคับ
(๑๔.๘) ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผูอ้ อกข้อบังคับ และพิมพ์ช่อื เต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
(๑๔.๙) ตาแหน่ ง ให้ลงตาแหน่งของผูอ้ อกข้อบังคับ
ส่วนที่ ๕
หนังสือประชาสัมพันธ์
ข้อ ๑๕ หนัง สือ ประชาสัม พัน ธ์ ให้ใ ช้ต ามแบบที่ก าหนดไว้เ ว้น แต่ จ ะมีก าหนดแบบไว้โ ดยเฉพาะ หนัง สือ
ประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ข้อ ๑๖ ประกาศ คือ บรรดาข้อความทีท่ างโรงเรียนประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบตั ิ ใช้กระดาษตรา
โรงเรียน โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๑๖.๑) ประกาศ ให้ลงชื่อโรงเรียนทีอ่ อกประกาศ
(๑๖.๒) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องทีป่ ระกาศ
(๑๖.๓) ข้อความ ให้อา้ งเหตุผลทีต่ อ้ งออกประกาศและข้อความที่ประกาศ
(๑๖.๔) ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกประกาศ
(๑๖.๕) ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ช่อื เต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
(๑๖.๖ ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผูอ้ อกประกาศในกรณีท่กี ฎหมายกาหนดให้ทาเป็ นแจ้งความ
ให้เปลีย่ นคาว่าประกาศ เป็ น แจ้งความ
ข้อ ๑๗ ข่าว คือ บรรดาข้อความทีท่ างโรงเรียนเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๑๗.๑) ข่าว ให้ลงชื่อโรงเรียนทีอ่ อกข่าว
(๑๗.๒) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องทีอ่ อกข่าว
(๑๗.๓) ฉบับที่ ใช้ในกรณีท่จี ะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่เรียงตามลาดับ
ไว้ดว้ ย
(๑๗.๔) ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
(๑๗.๕) โรงเรียนทีอ่ อกข่าว ให้ลงชื่อโรงเรียนที่ออกข่าว
(๑๗.๖) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกข่าว
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ส่วนที่ ๖
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็ นหลักฐานในโรงเรียนหรือหน่ วยงาน
ข้อ ๑๘ หนัง สื อ ที่ เ จ้า หน้า ที่ ท าขึ้น หรื อ รับ ไว้เ ป็ น หลัก ฐานในโรงเรี ย น คื อ หนัง สื อ ที่ ท างโรงเรี ย นท าขึ้น
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่โรงเรียนหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงโรงเรียนรับไว้
เป็ นหลักฐานของทางโรงเรียน มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
ข้อ ๑๙ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่โรงเรียนออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่ง อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทัว่ ไปไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราโรงเรียน และโดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
(๑๙.๑) เลขที่ ให้ลงเลขทีข่ องหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตัง้ แต่เลข ที่ ๑ เรียงเป็ นลาดับไปจนถึงสิ้นปี ปฏิทนิ
ทับเลขปี พทุ ธศักราชทีอ่ อกหนังสือรับรอง หรือลงเลขทีข่ องหนังสือทัว่ ไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด
(๑๙.๒) โรงเรียนเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อโรงเรียนซึ่งเป็ นเจ้าของหนังสือนัน้ และจะลงสถานที่ตงั้ ของเจ้าของ
หนังสือด้วยก็ได้
(๑๙.๓) ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า แล้วต่อด้วยชื่อบุคคล นิติบุคคล
หรือหน่วยงานที่ทางโรงเรียนรับรองในกรณีเป็ นบุคคลให้พมิ พ์ช่อื เต็มโดยมีคานาหน้านาม ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งหน้าที่
และสังกัดหน่วยงานทีผ่ ูน้ นั้ ทางานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อความทีร่ บั รอง
(๑๙.๔) ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราชที่ออกหนังสือ
รับรอง
(๑๙.๕) ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อโรงเรียนผูอ้ อกหนังสือหรือ ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย และพิมพ์ช่ือเต็มของเจ้าของ
ลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
(๑๙.๖) ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผูล้ งลายมือชื่อในหนังสือ
(๑๙.๗) รูปถ่ายและลายมือชื่อผูไ้ ด้รบั การรับรอง ในกรณีท่กี ารรับรองเป็ นเรื่องสาคัญที่ออกให้แก่บุคคล ให้
ติดรู ปถ่ายของผูท้ ่ีได้รบั การรับรอง ขนาด ๔X๖ เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตราชื่อโรงเรียน ที่ออก
หนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู น้ นั้ ลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่าย พร้อมทัง้ พิมพ์
ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย
ข้อ ๒๐ รายงานการประชุม คือการบันทึกความคิดเห็นของผูม้ าประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม และมติของ
ทีป่ ระชุมไว้เป็ นหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๒๐.๑) รายงานการประชุมให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนัน้
(๒๐.๒) ครัง้ ที่ ให้ลงครัง้ ทีป่ ระชุม
(๒๐.๓) เมือ่ ให้ลงวันเดือนปี ทป่ี ระชุม
(๒๐.๔) ณ ให้ลงสถานทีท่ ป่ี ระชุม
(๒๐.๕) ผูม้ าประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นคณะที่ประชุมซึง่ มาประชุม
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ในกรณีทม่ี ผี ูม้ าประชุมแทนให้ลงชื่อผูม้ าประชุมแทนและลงว่ามาประชุมแทนผูใ้ ด
หรือตาแหน่งใด
(๒๐.๖) ผูไ้ ม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นคณะที่ประชุม
ซึง่ มิได้มาประชุมพร้อมทัง้ เหตุผล (ถ้ามี)
(๒๐.๗) ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผูท้ ม่ี ไิ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นคณะทีป่ ระชุมซึง่
ได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
(๒๐.๘) เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาทีเ่ ริ่มประชุม
(๒๐.๙) ข้อความให้บนั ทึกข้อความทีป่ ระชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิ ดประชุมและ
เรื่องทีป่ ระชุม กับมติหรือข้อสรุปของทีป่ ระชุมในแต่ละเรื่องตามลาดับ
(๒๐.๑๐) เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาทีเ่ ลิกประชุม
(๒๐.๑๑) ผูจ้ ดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผูจ้ ดรายงานการประชุม ครัง้ นัน้
ข้อ ๒๑ บันทึก คือ ข้อความซึง่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูบ้ งั คับบัญชาสัง่ การแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือข้อความทีเ่ จ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานระดับตา่ กว่าโรงเรียนติดต่อกันในการ
ปฏิบตั ิ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มหี วั ข้อดังต่อไปนี้
(๒๑.๑) ชื่อตาแหน่งทีบ่ นั ทึกถึง โดยใช้คาขึ้นต้นตามทีก่ าหนดไว้
(๒๑.๒) สาระสาคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องทีบ่ นั ทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ดว้ ย
(๒๑.๓) ชื่อและตาแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผูบ้ นั ทึก และในกรณีท่ไี ม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
ให้ลงวันเดือ นปี ท่ีบนั ทึกไว้ดว้ ย การบันทึกต่ อเนื่ อง โดยปกติให้ผู บ้ นั ทึกระบุคาขึ้นต้นใจความบันทึก และลงชื่อ
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น และให้ลงวัน เดือน ปี กากับใต้ลายมือชื่อผูบ้ นั ทึก หากไม่มคี วามเห็นใดเพิ่มเติม ให้ลง
ชื่อและวัน เดือน ปี กากับเท่านัน้
ข้อ ๒๒ หนังสืออื่น คือ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดทีเ่ กิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ เพือ่
เป็ นหลักฐานโรงเรียน ซึง่ รวมถึง ภาพถ่าย ฟิ ลม์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก
ที่ย่นื ต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รบั เข้าทะเบียนรับหนังสือของโรงเรียนแล้วมีรูปแบบตามที่กาหนดขึ้นใช้ ตามความ
เหมาะสม เว้นแต่มแี บบเฉพาะเรื่องให้ทาตามแบบ เช่นโฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและ
สอบสวน และคาร้อง เป็ นต้น
ส่วนที่ ๗
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๓ หนังสือทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เร็วกว่าปกติ เป็ นหนังสือทีต่ อ้ งจัดส่ง และดาเนินการทางสารบรรณ
ด้วยความรวดเร็วเป็ นพิเศษ แบ่งเป็ น ๓ ประเภทคือ
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( ๒๓.๑) ด่วนทีส่ ุด ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ใิ นทันทีท่ไี ด้รบั หนังสือนัน้
( ๒๓.๒) ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั โิ ดยเร็ว
(๒๓.๓) ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้ ให้ระบุชนั้ ความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาด
ไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ ง ๓๒ พอยท์ ให้เห็นได้ชดั บนหนังสือและบนซองตามที่กาหนดไว้โดยให้ระบุคาว่า ด่วนที่สุด ด่วน
มากหรือ ด่วน แล้วแต่กรณี ในกรณีทต่ี อ้ งการให้หนังสือส่งถึงผูร้ บั ภายในเวลาที่กาหนด ให้ระบุคาว่า ด่วนภายใน แล้ว
ลง วัน เดือน ปี และกาหนดเวลาที่ตอ้ งการให้หนัง สือนัน้ ไปถึง ผูร้ บั กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึง ผูร้ บั ซึ่ง ระบุบนหน้าซอง
ภายในเวลาที่ กาหนด
ข้อ ๒๔ เรื่องที่โรงเรียนจะดาเนิ นการหรือสัง่ การด้วยหนังสือได้ไม่ทนั ให้ส่งข้อความทางเครื่องมื อสื่อสาร เช่ น
โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอีเลคทรอนิค วิทยุสอ่ื สาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุ โทรทัศน์ เวปไซต์ เป็ นต้น และให้
ผูร้ บั ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับได้รบั หนังสือ ในกรณีทจ่ี าเป็ นต้อง ยืนยันเป็ น หนังสือ ให้ทาหนังสือยืนยันตามไปทันที การส่ง
ข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มหี ลักฐาน ปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรทัศน์ วิทยุส่อื สาร วิทยุกระจายเสียง หรือ
วิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้น ให้ผูส้ ่งและผูร้ บั บันทึกข้อความไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อที่ ๒๕ หนังสือที่จดั ทาขึ้นโดยปกติให้มสี าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ท่ตี น้ เรื่อง ๑ ฉบับ และให้มสี าเนาเก็บไว้ท่หี น่วยงานสาร
บรรณกลาง ๑ ฉบับ สาเนาคู่ ฉบับให้ผูล้ งชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ และให้ผูร้ ่าง ผูพ้ ิมพ์ และผูต้ รวจลง
ลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อไว้ทข่ี า้ งท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ
ข้อ ๒๖ หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีโรงเรียนอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รบั ทราบด้วย โดยปกติให้ส่ง
สาเนา
ไปให้ทราบ โดยทาเป็ นหนังสือประทับตรา สาเนาหนังสือนี้ให้มคี ารับรองว่า สาเนา ถูกต้อง โดยให้ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ขึ้นไป ซึง่ เจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทัง้ ลงชื่อตัวบรรจงและตาแหน่งทีข่ อบล่างของหนังสือ
ข้อ ๒๗ หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มถี งึ ผูร้ บั เป็ นจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัว พยัญชนะ หน้า
เลขทะเบียน หนังสือส่ง ซึ่งกาหนดเป็ นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตัง้ แต่ เลข ๑ เรียงเป็ นลาดับไปจนถึงสิ้นปี
ปฏิทนิ หรือใช้เลขที่ของหนังสือทัว่ ไปตามแบบ หนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด เมือ่ ผูร้ บั ได้รบั หนังสือเวียนแล้วเห็น
ว่าเรื่องนัน้ จะต้องให้หน่ วยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ได้รบั ทราบด้วยก็ให้มเี จ้าหน้า ที่จดั ทาสาเนา
หรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านัน้ โดยเร็ว
ข้อ ๒๘ สรรพนามทีใ่ ช้ในหนังสือ ให้ใช้ตามฐานะแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าของหนังสือและผูร้ บั หนังสือ
ข้อ ๒๙ หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราโรงเรียน หนังสือที่เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ทาตามแบบที่กาหนดไว้
สาหรับหนังสือทีเ่ ป็ นภาษาอื่น ๆ ซึง่ มิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็ นไปตามประเพณีนิยม
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หมวด ๒
การรับและส่งหนังสือ
ส่วนที่ ๑
การรับหนังสือ
ข้อ ๓๐ หนังสือรับ คือ หนังสือทีไ่ ด้รบั เข้ามาจากภายนอกให้เจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียนปฏิบตั ติ ามทีก่ าหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๓๑ จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลังและให้ผูเ้ ปิ ดซองตรวจเอกสารหาก
ไม่ถกู ต้อง ให้ตดิ ต่อโรงเรียน เจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานทีอ่ อกหนังสือเพือ่ ดาเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่อง
ไว้เป็ นหลักฐานแล้วจึงดาเนินการเรื่องนัน้ ต่อไป
ข้อ ๓๒ ประทับตรารับหนังสือตามแบบ ทีม่ มุ บนด้านขวา ของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๓๒.๑) เลขรับ ให้ลงเลขทีร่ บั ตามเลขทีร่ บั ในทะเบียน
(๓๒ ๒) วันที่ ให้ลงวันเดือนปี ทร่ี บั หนังสือ
(๓๒.๓) เวลา ให้ลงเวลาทีร่ บั หนังสือ
ข้อ ๓๓ ลงทะเบียนหนังสือรับในทะเบียนหนังสือรับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๓๓.๑) ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปี ทล่ี งทะเบียน
(๓๓.๒) เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปี ปฏิทินเลข
ทะเบียน ของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ (เสนอให้มกี ารพิจารณาการเลือกการใช้ปีปฏิทนิ หรือปี
การศึกษา)
(๓๓.๓) ที่ ให้ลงเลขทีข่ องหนังสือทีร่ บั เข้ามา
(๓๓.๔) ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปี ของหนังสือทีร่ บั เข้ามา
(๓๓.๕) จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อหน่วยงานหรือชื่อบุคคลในกรณีทไ่ี ม่มตี าแหน่ง
(๓๓.๖) ถึง ให้ลงตาแหน่งของผูท้ ห่ี นังสือนัน้ มีถงึ หรือชื่อหน่วยงานหรือชื่อบุคคลในกรณีทไ่ี ม่มตี าแหน่ง
(๓๓.๗) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนัน้ ในกรณีทไ่ี ม่มชี ่อื เรื่อ งให้ลงสรุปเรื่องย่อ
(๓๓.๘) การปฏิบตั ิ ให้บนั ทึกการปฏิบตั เิ กี่ยวกับหนังสือฉบับนัน้
(๓๓.๙) หมายเหตุให้บนั ทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ ๓๔ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการโดยให้ลงชื่อหน่ วยงานที่รบั หนังสือนัน้
ในช่องการปฏิบตั ถิ า้ มีช่อื บุคคลหรือตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือ ให้ลงชื่อหรือตาแหน่งไว้ดว้ ย การส่งหนังสือที่
ลงทะเบียนรับแล้วไปให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องดาเนินการจะส่งโดยใช้สมุดส่งหนังสือ หรือให้ผูร้ บั หนังสือลงชื่อ และวัน
เดือนปี ท่รี บั หนังสือไว้เป็ นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือได้การดาเนินการตามขัน้ ตอนนี้จะเสนอผ่านผูบ้ งั คับบัญชาให้
เป็ นไปตามที่โรงเรียนการกาหนด ถ้าหนังสือรับนัน้ จะต้องดาเนินเรื่องในหน่ วยงานนัน้ เองจนถึงขัน้ ได้ตอบหนังสือไป
แล้ว ให้ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือที่เท่าใด วันเดือนปี ใด
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ข้อ ๓๕ การรับหนังสือภายในโรงเรียนเดียวกัน เมือ่ ผูร้ บั ได้รบั หนังสือ จากหน่วยงานสารบรรณกลางแล้ว
ให้ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารที่กล่าวข้างต้น
ส่วนที่ ๒
การส่งหนังสือ
ข้อ ๓๖ หนังสือส่ง คือ หนังสือทีส่ ่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบตั ติ าม ทีก่ าหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ ๓๗ ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทัง้ สิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพือ่ ส่งออก
ข้อ ๓๘ เมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานสารบรรณกลางได้รบั เรื่องแล้วให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(๓๘.๑) ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๓๘.๒) ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปี ทล่ี งทะเบียน
(๓๘.๓) เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงลาดับ ติดต่อกันไปตลอดปี ปฏิทนิ
(๓๘.๔) ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะของโรงเรียนเรื่องในหนังสือทีจ่ ะส่งออก
(๓๘.๕) ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปี ทจ่ี ะส่งหนังสือนัน้ ออก
(๓๘.๖) จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อโรงเรียนหรือชื่อ บุคคลในกรณีทไ่ี ม่มตี าแหน่ง
(๓๘.๗) ถึง ให้ลงตาแหน่งของผูท้ ห่ี นังสือนัน้ มีถงึ หรือชื่อโรงเรียน หรือชื่อบุคคลในกรณีทไ่ี ม่มตี าแหน่ง
(๓๘.๘) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนัน้ ในกรณีทไ่ี ม่ มีช่อื เรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
(๓๘.๙) การปฏิบตั ิ ให้บนั ทึกการปฏิบตั เิ กี่ยวกับหนังสือฉบับนัน้
(๓๘.๑๐) หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
(๓๘.๑๑) ลงเลขทีแ่ ละวันเดือนปี ในหนังสือทีจ่ ะส่งออกทัง้ ในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับ ให้ตรงกับ
เลขทะเบียนส่งและวันเดือนปี ในทะเบียนหนังสือส่ง
ข้อ ๓๙ ก่ อ นบรรจุ ซ อง ให้เ จ้า หน้า ที่ ข องหน่ ว ยงานสารบรรณกลางตรวจความเรี ย บร้อ ย ของหนัง สื อ
ตลอดจนสิง่ ทีส่ ่งไปด้วยอีกครัง้ หนึ่ง แล้วปิ ดผนึกหนังสือทีไ่ ม่มคี วามสาคัญมากนัก อาจส่งไป
โดยวิธีพบั ยึดติด
ด้วยแถบกาว กาว เย็บด้วยลวด หรือวิธอี ่นื แทนการบรรจุซอง
ข้อ ๔๐ การจ่าหน้าซองให้ปฏิบตั ิ สาหรับหนังสือทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เร็วกว่าปกติ ให้ปฏิบตั ติ ามข้อ ๒๓
ข้อ ๔๑ การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย ์ ให้ถอื ปฏิบตั ิตามระเบียบหรือวิธกี ารที่การสือ่ สารแห่งประเทศไทยกาหนด
การส่งหนังสือซึง่ มิใช่เป็ นการส่งโดยทางไปรษณีย ์ เมือ่ ส่งหนังสือให้ผูร้ บั แล้วผูส้ ่งต้องให้ผูร้ บั ลงชื่อรับในสมุดส่งหนังสือ
หรือใบรับ แล้วแต่กรณี ถ้าเป็ นใบรับให้นาใบรับนัน้ มาผนึกติดไว้ทส่ี าเนาคู่ฉบับ
ข้อ ๔๒ หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีท่เี ป็ นการตอบหนังสือซึ่งรับเข้ามาให้ลงทะเบียนว่าหนังสือนัน้ ได้ตอบตาม
หนังสือรับทีเ่ ท่าใด วันเดือนปี ใด
ข้อ ๔๓ สมุดส่งหนังสือให้จดั ทาตามโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๙๙

(๔๓.๑) เลขทะเบียน ให้ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง
(๔๓.๒) จาก ให้ลงตาแหน่งหรือชื่อโรงเรียนหรือชื่อบุคคล
(๔๓.๓) ถึง ให้ลงตาแหน่งของผูท้ ห่ี นังสือนัน้ มีถงึ หรือชื่อหน่ วยงาน หรือชื่อบุคคลในกรณีทไ่ี ม่มตี าแหน่ง
(๔๓.๔) หน่วยรับ ให้ลงชื่อโรงเรียนทีร่ บั หนังสือ
(๔๓.๕) ผูร้ บั ให้ผูร้ บั หนังสือลงชื่อทีส่ ามารถอ่านออกได้
(๔๓.๖) วันและเวลา ให้ผูร้ บั หนังสือลงวัน เดือน ปี และเวลาทีร่ บั หนังสือ
(๔๓.๗) หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ ๔๔ ใบรับหนังสือ ให้จดั ทาโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๔๔.๑) ที่ ให้ลงเลขทีข่ องหนังสือฉบับนัน้
(๔๔.๒) ถึง ให้ลงตาแหน่งของผูท้ ห่ี นังสือนัน้ มีถงึ หรือชื่อโรงเรียน หรือชื่อบุคคลในกรณีทไ่ี ม่มตี าแหน่ง
(๔๔.๓) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนัน้ ในกรณีท่ไี ม่มชี ่อื เรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
(๔๔.๔) รับวันที่ ให้ผูร้ บั หนังสือลงวัน เดือน ปี ทร่ี บั หนังสือ
(๔๔.๕) เวลา ให้ผูร้ บั หนังสือลงเวลาทีร่ บั หนังสือ
(๔๔.๖) ผูร้ บั ให้ผูร้ บั หนังสือลงชื่อทีส่ ามารถอ่านออกได้
ส่วนที่ ๓
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๔๕ เพือ่ ให้การรับและส่งหนังสือดาเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อย และรวดเร็วโรงเรียนจะกาหนดหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิ
ตลอดจนแนวทางปฏิบตั นิ นั้ ไว้ดว้ ยก็ได้ ทัง้ นี้ ให้มกี ารสารวจทะเบียนหนังสือรับเป็ นประจาว่าหนังสือตามทะเบียนรับนัน้
ได้มกี ารปฏิบตั ิไปแล้วเพียงใดและให้มกี ารติดตามเรื่องด้วยในการนี้ โรงเรียนใดเห็นสมควรจะจัดให้มบี ตั รตรวจค้น
สาหรับหนังสือรับ และหนังสือส่ง เพือ่ ความสะดวกในการค้นหาก็ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๔๖ บัตรตรวจค้น ให้จดั ทาโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๔๖.๑) เรื่อง รหัส ให้ลงเรื่องและรหัสตามหมวดหมูข่ องหนังสือ
(๔๖.๒) เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนตามที่ปรากฏในทะเบียนหนังสือรับ
(๔๖.๓) ที่ ให้ลงเลขทีข่ องหนังสือ
(๔๖.๔) ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปี ของหนังสือ
(๔๖.๕) รายการ ให้ลงเรื่องย่อของหนังสือเพือ่ ให้ทราบว่า หนังสือนัน้ มาจากทีใ่ ด เรื่องอะไร
(๔๖.๖) การปฏิบตั ิ ให้บนั ทึกการปฏิบตั เิ กี่ยวกับหนังสือนัน้ เพือ่ ให้ ทราบว่าส่งไปทีใ่ ดเมือ่ ใด

๑๐๐

หมวด ๓
การเก็บรักษา ยืม และทาลายหนังสือ
ส่วนที่ ๑
การเก็บรักษา
ข้อ ๔๗ การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็ น การเก็บระหว่างปฏิบตั ิ การเก็บเมือ่ ปฏิบตั ิเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ
ข้อ ๔๘ การเก็บระหว่างปฏิบตั ิ คือการเก็บหนังสือทีป่ ฏิบตั ิยงั ไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยให้
กาหนดวิธกี ารเก็บให้เหมาะสมตามขัน้ ตอนของการปฏิบตั งิ าน
ข้อ ๔๙ การเก็บเมือ่ ปฏิบตั ิเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบตั เิ สร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มอี ะไรทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิต่อไป
อีกให้เจ้าหน้าทีข่ องเจ้าของเรื่องปฏิบตั ดิ งั นี้
(๔๙.๑) จัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บให้มตี น้ ฉบับและสาเนาคู่ฉบับสาหรับเจ้าของเรื่อง และหน่วยเก็ บเก็บไว้อย่าง
ละฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๔๙.๑.๑) ลาดับที่ ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือทีเ่ ก็บ
(๔๙.๑.๒) ให้ลงเลขทีข่ องหนังสือแต่ละฉบับ
(๔๙.๑.๓) ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปี ของหนังสือแต่ละฉบับ
(๔๙.๑.๔) เรื่องให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับในกรณีทไ่ี ม่มชี ่อื เรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
(๔๙.๑.๕) อายุการเก็บหนังสือให้ลงวันเดือนปี ทจ่ี ะเก็บถึง ในกรณี ให้เก็บไว้ตลอดไปให้ลง
คาว่า ห้ามทาลาย
(๔๙.๑.๖) หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอื่นใด(ถ้ามี)
(๔๙.๒) ส่งหนังสือและเรื่องปฏิบตั ิทงั้ ปวงที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนัน้ พร้อมทัง้ บัญชีหนังสือส่งเก็บ ไปให้หน่วย
เก็บทีโ่ รงเรียนนัน้ ๆ กาหนด
ข้อ ๕๐ เมือ่ ได้รบั เรื่องจากเจ้าของเรื่องตามข้อ ๔๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ผูร้ บั ผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบตั ดิ งั นี้
(๕๐.๑) ประทับตรากาหนดเก็บหนังสือไว้ท่มี มุ ล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนัน้ และลง
ลายมือชื่อย่อกากับตรา
(๕๐.๑.๑) หนังสือทีต่ อ้ งเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคาว่า ห้ามทาลาย ด้วยหมึกสีแดง
(๕๐.๑.๒) หนังสือที่เก็บโดยมีกาหนดเวลา ให้ประทับตราคาว่า เก็บถึง พ.ศ. ... ด้วยหมึกสีนา้ เงิน
และลงเลขของปี พทุ ธศักราชทีใ่ ห้เก็บถึง
(๕๐.๒) ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็ นหลักฐานโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๕๐.๒.๑) ลาดับที่ ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือทีเ่ ก็บ
(๕๐.๒.๒) วันเก็บ ให้ลงวันเดือนปี ทน่ี าหนังสือนัน้ เข้าทะเบียนเก็บ
(๕๐.๒.๓) เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
๑๐๑

(๕๐.๒.๔) ที่ ให้ลงเลขทีข่ องหนังสือแต่ละฉบับ
(๕๐.๒.๕) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีทไ่ี ม่มชี ่อื เรื่องให้ลงสรุปย่อ
(๕๐.๒.๖) รหัสแฟ้ ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมูข่ องการจัดแฟ้ มเก็บหนังสือ
(๕๐.๒.๗) กาหนดเวลาเก็บ ให้ลงระยะเวลาการเก็บตามที่กาหนดในตรากาหนดเก็บหนังสือตามข้อ
๕๐.๑
(๕๐.๒.๘) หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ ๕๑ การเก็บไว้เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือทีป่ ฏิบตั เิ สร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จาเป็ นจะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบเป็ นประจาไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของโรงเรียน ตามข้อ ๔๙ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็ นเอกเทศ
โดยแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีข่ ้นึ รับผิดชอบก็ได้เมือ่ มีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จดั ส่งหนังสือนัน้ ไปยัง
หน่วยเก็บของโรงเรียน
ข้อ ๕๒ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
(๕๒.๑) หนังสือทีต่ อ้ งสงวนเป็ นความลับ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ
(๕๒.๒) หนั ง สื อ ที่ เ ป็ นหลัก ฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรื อ ของพนั ก งานสอบสวนหรื อ
หนังสืออื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือ ระเบียบแบบแผนกาหนดไว้เป็ นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนัน้
(๕๒.๓) หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี สถิติ หลักฐาน หรือเรื่องที่ตอ้ งใช้
สาหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็ นหลักฐาน ทางโรงเรียนตลอดไปหรือตามทีก่ าหนด
(๕๒.๔) หนังสือทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านเสร็จสิ้นแล้ว และเป็ นคู่สาเนาที่มตี น้ เรื่องจะค้นได้จากที่อ่นื ให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า
๕ ปี
(๕๒.๕) หนังสือทีเ่ ป็ นเรื่องธรรมดาสามัญซึง่ ไม่มคี วามสาคัญและเป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึ้นเป็ นประจา เมือ่
ดาเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี ในกรณีหนังสือทีเ่ กี่ยวกับการเงิน ซึ่งมิใช่เป็ นเอกสารสิทธิหากเห็นว่าไม่มี
ความจาเป็ นต้องเก็บไว้ถงึ ๑๐ ปี ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาตกลงร่วมกันอนุญาตให้ทาลายได้
ข้อ ๕๓ การรักษาหนังสือ ให้เจ้าหน้าทีร่ ะมัดระวังรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทุกโอกาส หากชารุดเสียหายต้อง
รีบซ่อมให้ใช้งานได้เหมือนเดิ มหากสูญหายต้องหาสาเนามาแทนถ้าชารุด เสียหาย จนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพ
เดิมได้ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วย ถ้าหนังสือที่สูญหายเป็ นเอกสารสิทธิตาม
กฎหมายหรือหนังสือสาคัญทีเ่ ป็ นการแสดงเอกสารสิทธิให้ดาเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน

๑๐๒

ส่วนที่ ๒
การยืม
ข้อ ๕๔ การยืมหนังสือทีส่ ่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(๕๔.๑) ผูย้ มื จะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องทีย่ มื นัน้ จะนาไปใช้ในโรงเรียนใด
(๕๔.๒) ผูย้ ืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยมื ไว้ในบัตรยืมหนังสือและให้
เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวม หลักฐานการยืม เรียงลาดับวันเดือนปี ไว้เพื่อติดตามทวงถามส่วนบัตรยืมหนังสือนัน้ ให้เก็บไว้
แทนทีห่ นังสือทีถ่ กู ยืมไป
(๕๔.๓) การยืมหนังสือระหว่างโรงเรียน ผูย้ มื และผูอ้ นุ ญาตให้ยมื ต้องเป็ นโรงเรียนระดับ ผูบ้ ริหารสูงสุด หรือผู ้
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(๕๔.๔) การยืมหนังสือภายในโรงเรียนเดียวกัน ผูย้ มื และผูอ้ นุ ญาตให้ยมื ต้องเป็ น หัวหน้าหน่วยงานนัน้ หรือผู ้
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ
ข้อ ๕๕ บัตรยืมหนังสือ ให้จดั ทาโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๕๕.๑) รายการ ให้ลงชื่อเรื่องหนังสือทีข่ อยืมไปพร้อมด้วยรหัสของหนังสือนัน้
(๕๕.๒) ผูย้ มื ให้ลงชื่อบุคคล ตาแหน่ง หรือชื่อหน่วยงานทีย่ มื หนังสือนัน้
(๕๕.๓) ผูร้ บั ให้ผูร้ บั หนังสือนัน้ ลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อกากับพร้อมด้วยตาแหน่งในบรรทัดถัดไป
(๕๕.๔) วันยืม ให้ลงวันเดือนปี ทย่ี มื หนังสือนัน้
(๕๕.๕) กาหนดส่งคืน ให้ลงวันเดือนปี ทจ่ี ะส่งหนังสือนัน้ คืน
(๕๕.๖) ผูส้ ่งคืน ให้ผูส้ ่งคืนลงลายมือชื่อ
(๕๕.๗) วันส่งคืน ให้ลงวันเดือนปี ทส่ี ่งหนังสือคืน
ข้อ ๕๖ การยืมหนังสือทีป่ ฏิบตั ยิ งั ไม่เสร็จหรือหนังสือทีเ่ ก็บไว้เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบ ให้ถอื ปฏิบตั ิ ตามข้อ ๕๔
ข้อ ๕๗ การให้บคุ คลภายนอกยืมหนังสือจะกระทามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ ทัง้ นี้ จะต้อง
ได้รบั อนุญาตจากผูบ้ ริหารโรงเรียนหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายก่อน
ส่วนที่ ๓
การทาลาย
ข้อ ๕๘ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปี ปฏิทนิ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบในการเก็บหนังสือสารวจ
หนังสือทีท่ ค่ี รบกาหนดอายุการเก็บในปี นนั้ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้แต่งตัง้ คณะกรรมการทาลาย
หนังสือ บัญชีหนังสือขอทาลายให้จดั ทาอย่างน้อยให้มตี น้ ฉบับและสาเนาคู่ฉบับโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(๕๘.๑) ชื่อบัญชีหนังสือขอทาลาย ประจาปี ให้ลงตัวเลขของ ปี พทุ ธศักราชทีจ่ ดั ทาบัญชีทจ่ี ดั ทาบัญชี
(๕๘.๒) ให้ลงชื่อโรงเรียนทีจ่ ดั ทาบัญชี
๑๐๓

(๕๘.๓) วันที่ ให้ลงวันเดือนปี ทจ่ี ดั ทาบัญชี
(๕๘.๔) แผ่นที่ ให้ลงเลขลาดับของแผ่นบัญชี
(๕๘.๕) ลาดับที่ ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือ
(๕๘.๖) รหัสแฟ้ ม ให้ลงหมายเลขลาดับหมูข่ องการจัดแฟ้ มเก็บหนังสือ
(๕๘.๗) ที่ ให้ลงเลขทีข่ องหนังสือแต่ละฉบับ
(๕๘.๘) ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปี ของหนังสือแต่ละฉบับ
(๕๘.๙) เลขทะเบียนรับ ให้ลงทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ
(๕๘.๑๐) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีทไ่ี ม่มชี ่อื เรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
(๕๘.๑๑) การพิจารณา ให้คณะกรรมการทาลายหนังสือเป็ นผูก้ รอก
(๕๘.๑๒) หมายเหตุ ให้บนั ทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
ข้อ ๕๙ ให้โรงเรียนแต่งตัง้ คณะกรรมการทาลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อย
สองคน ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธาน
มติของคณะกรรมการ ให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผูใ้ ดไม่เห็นด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้
ข้อ ๖๐ คณะกรรมการทาลายหนังสือ มีหน้าทีด่ งั นี้
(๖๐.๑) พิจารณาหนังสือทีจ่ ะขอทาลายตามบัญชีหนังสือขอทาลาย
(๖๐.๒) ในกรณีท่คี ณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทาลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว้
ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถงึ เมือ่ ใดในช่อง การพิจารณาของบัญชีหนังสือขอทาลาย แล้วให้แก้ไขอายุการ
เก็บหนังสือในตรากาหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธานกรรมการทาลายหนังสือลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข
(๖๐.๓) ในกรณีท่คี ณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ทาลาย ให้กรอก เครื่องหมายกากบาท
(x) ลงในช่อง การพิจารณาตามบัญชีหนังสือขอทาลาย
(๖๐.๔) เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมทัง้ บันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ(ถ้ามี) ต่อโรงเรียน เพื่อ
พิจารณาสัง่ การ
(๖๐.๕) ควบคุมการทาลายหนังสือซึ่งผูม้ อี านาจอนุ มตั ิให้ทาลายได้ แล้วโดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดที่จะไม่ให้
หนังสือนัน้ อ่านเป็ นเรื่องได้และเมือ่ ทาลายเรียบร้อยแล้วให้ทาบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผูม้ อี านาจอนุมตั ทิ ราบ
ข้อ ๖๑ ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาตให้พจิ ารณาสัง่ การดังนี้
(๖๑.๑) ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทาลายให้สงั ่ การให้เก็บหนังสือนัน้ ไว้จนถึงเวลาการทาลายงวดต่อไป
(๖๑.๒) ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทาลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้พิจารณาก่อน เว้นแต่ หนังสือ
ประเภททีโ่ รงเรียนนัน้ ได้ขอทาความตกลงแล้วไม่ตอ้ งส่งไปให้พจิ ารณา

๑๐๔

ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ว่าด้วยงบประมาณ การเงินและการบัญชีโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดระเบียบว่ าด้ว ย งบประมาณ การเงินและการบัญชีโรงเรียน คาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เพิม่ เติม ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ว่าด้วย งบประมาณ การเงินและ
การบัญชีโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุญาต ผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี้ และให้มอี านาจออก
ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ ต่างๆ เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีมปี ญั หาเกี่ยวกับการดาเนินการตามระเบียบนี้ ให้ผูค้ ณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี ถือเป็ นทีส่ ุด
ข้อ ๔ รายได้ของโรงเรียนมีดงั ต่อไปนี้
(๑) เงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลทีร่ ฐั จ่ายให้แก่ผูเ้ รียน
(๒) เงินอุดหนุนจากภาครัฐ
(๓) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น
(๔) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ูบ้ ริจาคให้โรงเรียน
(๕) ดอกผลทีเ่ กิดจากทรัพย์สนิ ของโรงเรียน
(๖) เงินทีไ่ ด้จากการให้บริการทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการ
อื่นให้แก่นกั เรียน ครู ผูป้ กครอง บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ อาหาร
สุขภาพอนามัย ทีพ่ กั อาศัย รถรับ-ส่งนักเรียน การกีฬา และสระว่ายนา้ เป็ นต้น
(๗) รายได้จากการจัดงานหรือการหาทุนของโรงเรียน
(๘) รายได้จากการจัดกิจ กรรมเสริมหลักสู ตรหรือเสริมประสบการณ์ผูเ้ รียน ตามความสมัครใจของ
ผูเ้ รียนและผูป้ กครอง เช่น ค่ายกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ทัศน-ศึกษา กิจกรรม
เสริมทักษะชีวติ เป็ นต้น
(๙) รายได้จากผลิตผลของโรงเรียน
(๑๐) รายได้ทเ่ี กิดจากการบริหารทรัพย์สนิ ในอนาคต
(๑๑) รายได้ตามทีค่ ณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นชอบให้ดาเนินการ

๑๐๕

หมวด ๑
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๕ ในการรับเงินทุกประเภทยกเว้นเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลให้โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็ นหลักฐาน แบบของ
ใบเสร็จรับเงินให้เป็ นไปตามที่โรงเรียนกาหนดและให้มสี าเนาอย่างน้อย ๑ ฉบับ ให้พิมพ์หมายเลขกากับเล่ม มี
หมายเลขกากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับและให้มที ะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการเบิกใบเสร็จรับเงินที่
สามารถตรวจสอบได้
ในกรณีทอ่ี อกใบเสร็จรับเงินโดยคอมพิวเตอร์จะไม่มหี มายเลขกากับเล่ม และทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินก็ได้
ข้อ ๖ ใบเสร็จรับเงินแต่ละเล่มให้ใช้สาหรับรับเงินในแต่ละรอบปี บญั ชีเท่านัน้ เมือ่ ขึ้นปี การศึกษาใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับ
เงินเล่มใหม่ ส่วนเล่มเก่าให้ประทับตราเลิกใช้เพือ่ มิให้นากลับมาใช้รบั เงินได้อกี
ข้อ ๗ ห้ามขูด ขีด ลบ แก้ไข เพิม่ เติม หมายเลขกากับเล่มใบเสร็จรับเงิน หมายเลขกากับใบเสร็จรับเงิน จานวนเงิน
หรือผูช้ าระเงินในใบเสร็จรับเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ให้ขดี ฆ่าและเขียนใหม่ให้ชดั เจน
พร้อมทัง้ ให้ผูร้ บั เงินลงลายมือชื่อกากับการขีดฆ่าไว้ดว้ ย
การยกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้นาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ขดี ฆ่ายกเลิกเก็บไว้กบั สาเนาในเล่ม โดย
มีตน้ ฉบับและสาเนาครบทัง้ ชุด
ข้อ ๘ การจัดเก็บเงินทุกประเภท ให้ผูจ้ ดั การเป็ นผูจ้ ดั เก็บยกเว้นเงินรายได้ประเภทที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กาหนดให้ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นผูจ้ ดั เก็บและเงินที่ได้รบั จะต้องนาส่งส่วนการเงินและบัญชีในวันนัน้ หรืออย่างช้าในวัน
ทาการถัดไปทันที
ข้อ ๙ เงินทีร่ บั ทุกประเภทและทุกจานวนของโรงเรียน ต้องนาฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเห็นชอบในนามของโรงเรียนภายในวันนัน้ หรืออย่างช้าในวันทาการถัดไป
ข้อ ๑๐ เงินอุดหนุ นรายหัวจากรัฐบาลตามงบประมาณประจาปี ให้นาฝากไว้กบั ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ผูท้ าการ
แทนผูร้ บั ใบอนุญาตเห็นชอบ
ข้อ ๑๑ ให้โรงเรียนจัดให้มตี ูน้ ิรภัยสาหรับเก็บรักษาเงินของโรงเรียนทัง้ หมดและมีตูน้ ิรภัยขนาดเล็กสาหรับเก็บรักษา
เงินสดย่อยในมือ
ข้อ ๑๒ ให้ตงั้ ตูน้ ิรภัยไว้ทฝ่ี ่ ายบัญชีและการเงินและในทีป่ ลอดภัย
ข้อ ๑๓ ให้มีการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทรัพ ย์สินที่สาคัญในตูน้ ิ รภัยและให้มีการตรวจสอบเป็ นครัง้ คราวใน
กาหนดเวลาทีส่ มควร

๑๐๖

หมวด ๒
การจ่ายเงิน
ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการของโรงเรียนหรือตามที่ได้รบั อนุ มตั ิจากผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือ
ผูจ้ ดั การหรือผูอ้ านวยการ
ให้ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตมีอานาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การหรือผูอ้ านวยการ มีอานาจอนุ มตั ิและสัง่
จ่ายตามทีผ่ ูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตเห็นสมควร โดยจัดทาหนังสือมอบอานาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ให้ชดั เจน
ข้อ ๑๕ การยืมเงินทดรองจ่าย ให้กระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ให้ผูป้ ฏิบตั งิ านยืมเพือ่ ปฏิบตั งิ านนอกสถานที่
(๒) ทดรองจ่ายเพือ่ การจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ โดยวิธตี กลงราคาทีจ่ าเป็ นต้องจ่ายเป็ นเงินสด
(๓) ทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งเกี่ยวกับงานของโรงเรียนและค่าใช้จ่ายนัน้ สามารถเบิกจ่ายจาก
โรงเรียนได้
ข้อ ๑๖ การยืมเงินทดรองจ่ายตามข้อ ๑๕ ให้เป็ นไปตามคู่มอื บัญชีระบบจ่ายเช็คและระบบเงินสดย่อย ให้ผูย้ มื คืน
เงินยืมทีเ่ หลือภายใน ๑๕ วัน และหรือกาหนดเวลาส่งใบสาคัญจ่ายเพือ่ หักล้างเงินยืมทดรองจ่ายล่วงหน้าดังต่อไปนี้
(๑) ผูย้ มื ต้องส่งใบสาคัญจ่ายหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่เสร็จการ
ใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ทข่ี อยืมเงิน
(๒) กรณี ใ บส าคัญ หัก ล้า งเงิ น ยื ม ทดรองมี จ านวนน้อ ยกว่ า เงิ น ยื ม ทดรอง ผู ย้ ื ม ต้อ งน าเงิ น
ส่วนทีเ่ หลือจ่ายทัง้ หมดส่งคืนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีเ่ สร็จการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทข่ี อยืมเงิน
กรณีใบสาคัญหักล้างเงินที่ยมื ทดรองจ่ายมีจานวนมากกว่าเงินยืมทดรองจ่าย ผูย้ มื ต้องนา
หลักฐานการจ่ายทัง้ หมดทีไ่ ด้จ่ายไป ตัง้ เบิกเพิม่ โดยผูจ้ ดั การเห็นชอบ
(๓) เมือ่ ผูย้ มื เงินทดรองส่งใช้หนี้เงินยืม ให้เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั บันทึกการรับคืนเงิน พร้อมทัง้ ออกใบเสร็จการ
รับเงินคืนให้ผูย้ มื ไว้เป็ นหลักฐาน
ในกรณีทไ่ี ม่อาจปฏิบตั ติ ามข้อบังคับในข้อใดข้อหนึ่งได้ ให้รายงานให้ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุญาตทราบ
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินยืม ให้ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตมีอานาจอนุมตั ิตามทีเ่ ห็นสมควรดาเนินการดังนี้
(๑) การจ่ายเงินยืม จะจ่ายได้แต่ท่ผี ูย้ มื ได้ทาสัญญาการยืมตามแบบที่กาหนดและผูม้ อี านาจได้อนุ มตั ิให้
จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงินนัน้ แล้วเท่านัน้
(๒) ให้ผูม้ อี านาจพิจารณาอนุ มตั ิให้ยมื เท่าที่จาเป็ นเพื่อใช้ในการศึกษา และห้ามมิให้อนุ มตั ิให้เงินยืมใหม่
ในเมือ่ ผูย้ มื มิได้ชาระเงินยืมเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน
(๓) ให้มกี ารตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน และติดตามให้ผูย้ มื ส่งใช้เงินยืมภายในเวลาที่กาหนด หรือเรียก
ชดใช้เงินยืมตามเงือ่ นไขในใบยืมให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วนั ครบกาหนด
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(๔) ให้เ ก็ บ รัก ษาสัญ ญาการยื ม เงิ น ซึ่ ง ยัง มิ ไ ด้ช าระคื น เงิ น ยื ม ให้เ สร็ จ สิ้ น ไว้ใ นที่ ป ลอดภัย
อย่ า ให้สู ญ หายได้ และเมื่ อ ผู ย้ ื ม ได้ช าระคื น เงิ น ยื ม เสร็ จ สิ้ นแล้ว ก็ ใ ห้เ ก็ บ รัก ษาเช่ น เดี ย วกับ หลัก ฐาน
การจ่ายเงิน
ข้อ ๑๘ การออกเช็คสัง่ จ่ ายเงินของโรงเรียน ให้ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตมีอานาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การหรือ
ผูอ้ านวยการลงนาม
การเขียนเช็คสัง่ จ่ายเงิน ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ ให้ออกเช็คสัง่ จ่ายในนามของเจ้าหนี้ ขีดฆ่าคาว่า “หรือตามคาสัง่ ” หรือ
“หรือผูถ้ อื ” ออกและขีดคร่อมด้วย
(๒) ในกรณีสงั ่ จ่ายเงินเพื่อขอรับเงินสดมาจ่าย ให้ออกเช็คสัง่ จ่ายในนามผูป้ ฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมาย
และขีดฆ่าคาว่า “หรือตามสัง่ ” หรือ “หรือผูถ้ อื ” ออก
(๓) การเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินในเช็คที่เป็ นตัวอักษร ให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชิดคาว่า “บาท” หรือ
ขีดเส้นหน้าจานวนเงิน อย่าให้มชี ่องว่างที่จะเขียนหรือพิมพ์จานวนเงินเพิ่มเติมได้ และให้ขดี เส้นตรงหลังชื่อสกุล ชื่อ
บริษทั หรือชื่อห้างหุน้ ส่วน จนชิดคาว่า “หรือผูถ้ อื ” หรือ “หรือตามคาสัง่ ” แล้วแต่กรณี โดยมิให้มกี ารเขียนหรือ
พิมพ์ช่อื บุคคลอื่นเพิม่ เติมได้อกี
ข้อ ๑๙ การจ่ายเงินทุกรายการจะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบและต้องประทับตรา
“จ่ายเงินแล้ว”
ข้อ ๒๐ “หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มกี ารจ่ายเงินให้แก่ผู ร้ บั หรือเจ้าหนี้ตามภาระผูกพัน
ถูกต้องแล้วเช่น ใบสาคัญจ่าย ใบเบิกเงินสดย่อย และเอกสารประกอบการลงบัญชี
“เอกสารประกอบการลงบัญชี” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายที่เป็ นใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี บิล
เงินสด หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้
การจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูร้ บั เงินได้ให้ผูจ้ ่ายเงินใช้หลักฐาน
จ่ายเงินตามแบบทีก่ าหนดในคู่มอื บัญชีระบบจ่ายเช็ค และระบบเงินสดย่อย
ข้อ ๒๑ การจ่ายเงิน ถ้าผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ จะมอบฉันทะให้ผูอ้ ่นื เป็ นผูร้ บั แทนก็ได้ โดย
จะต้องมีใบมอบฉันทะการรับเงินพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินในต่างประเทศ ซึ่งตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของประเทศนัน้ ๆ ไม่ตอ้ งออกใบเสร็จรับเงิน
หรือใบเสร็จรับเงินไม่เป็ นไปตามข้อ ๒๐ ให้ผูจ้ ่ายเงินทาเอกสารประกอบการจ่ายเงิน โดยระบุว่าเป็ นการจ่ายเงินค่า
อะไร วัน เดือน ปี ทีจ่ ่ายเงินและจานวนทีจ่ ่าย และให้ลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายไว้ดว้ ย ในกรณีท่หี ลักฐานการจ่ายเงิน
เป็ นอย่างอื่น ให้แนบหลักฐานเพือ่ ตรวจสอบด้วย
ข้อ ๒๓ ในกรณี ใบเสร็จรับเงินสู ญหาย ให้ใช้สาเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผูร้ บั เงินรับรองแล้วแทนก็ได้ แต่ตอ้ งแนบ
หลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และให้ทาคารับรองไว้ว่าหากพบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินในภายหลัง
จะไม่นามาเบิกเงินอีก
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ข้อ ๒๔ หลักฐานจ่ายเงินต้องพิมพ์ หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่ายให้ใช้วธิ ีขดี ฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียน
ใหม่ และให้ผูอ้ อกเอกสารลงลายมือชื่อกากับไว้ทกุ แห่ง
ข้อ ๒๕ การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของผูป้ ฏิบตั ิงานให้นาเช็คไปขึ้นเงินสดและจัดส่งให้พนักงานบัญชีเงินเดือน เพื่อ
นาไปจัดสรรใส่ซองเงินเดือนต่อไป หรือให้ใช้บริการของธนาคารที่สะดวกต่อโรงเรียนโดยขอเปิ ดบัญชีของผูป้ ฏิบตั ิงาน
แต่ละราย
ให้งานบัญชีเงินเดือนและการเงินจัดทาบัญชีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ รายการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หัก ณ ทีจ่ ่าย และเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้หกั แล้วนาเช็คไปขึ้นเงินสด หรือนาเข้าฝากธนาคารในบัญชีของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่
ละราย เพือ่ ทีผ่ ูป้ ฏิบตั งิ านจะสามารถเบิกเงินจากธนาคารได้ตามกาหนดเวลา

หมวด ๓
ทรัพย์สนิ
ข้อ ๒๖ โรงเรียนมีทรัพย์สนิ ประเภทต่างๆ ดังนี้
(๑) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นที่มเี หตุผลจะคาดหมายได้ว่าจะเปลี่ยนเป็ น
เงินสดหรือขาย หรือใช้หมดไป ระหว่างรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติของโรงเรียน เช่น เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้ และวัสดุทางการศึกษาคงเหลือ เป็ นต้น
(๒) ทรัพย์สนิ ถาวร ได้แก่ ทรัพย์สนิ อันมีลกั ษณะคงทน ที่ ใช้ในการดาเนินกิจการและใช้ได้นานกว่า
หนึ่งรอบระยะเวลาดาเนินงานตามปกติ มิได้มไี ว้เพือ่ ขาย เช่น ทีด่ นิ อาคาร และครุภณั ฑ์ เป็ นต้น
(๓) ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ ทรัพย์สินที่ไม่อาจจัดเข้าเป็ นทรัพย์สนิ หมุนเวียนหรือทรัพย์สนิ ถาวรได้ เช่น
สิทธิครอบครองและยินยอมให้ใช้ หนังสือห้องสมุด และเงินประกันต่างๆ เป็ นต้น
ข้อ ๒๗ ให้โรงเรียนจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีและทะเบียนทรัพ ย์สินไว้เป็ นหลักฐานให้อยู่ในสภาพที่สามารถ
ตรวจสอบได้
ข้อ ๒๘ การเช่าหรือการให้เช่าทรัพย์สนิ ต้องมีเงือ่ นไขดังนี้
(๑) ระยะเวลาการเช่าไม่เกินหนึ่ งปี หรือการต่ออายุสญั ญาเช่าแต่ละครัง้ ไม่เกินหนึ่งปี ให้เป็ นอานาจของ
ผูจ้ ดั การหรือผูอ้ านวยการ
(๒) ระยะเวลาเช่าเกินหนึ่งปี หรือการต่ออายุสญั ญาเช่าแต่ละครัง้ ไม่เกินสามปี ให้เป็ นอานาจของผูท้ า
การแทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(๓) ระยะเวลาเช่าเกินสามปี หรือการต่ออายุสญั ญาเช่าแต่ละครัง้ เกินสามปี ให้เป็ นอานาจของผูท้ าการ
แทนผูร้ บั ใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และรายงานให้ทางสังฆมณฑลจันทบุรีทราบ
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หมวด ๔
การบัญชี
ข้อ ๒๙ การบัญชีโรงเรียน จัดทาขึ้นโดยสามารถแสดงผลการดาเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินทีเ่ ป็ นอยู่ตามความเป็ นจริงและตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองกันทัว่ ไป
ข้อ ๓๐ รอบระยะเวลาบัญชีของโรงเรียน ให้ถอื ตามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ข้อ ๓๑ หลักฐานทีใ่ ช้ในการลงบัญชี จะต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็ นระเบียบไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี เพือ่ สะดวกในการตรวจสอบ
ข้อ ๓๒ ให้งานบัญชีและการเงินรับผิดชอบจัดทารายงานการเงิน ดังนี้
(๑) จัดทารายงานการเงินประจาเดือนเสนอต่ อ ผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การ ผู แ้ ทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต และ
สังฆมณฑลจันทบุรี ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
(๒) จัดทารายงานการเงินทุก ๖ เดือน เสนอต่อผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การ ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(๓) เมือ่ สิ้นสุดรอบปี บญั ชี ให้จดั ทางบการเงินและบัญชีทาการของโรงเรียนเสนอผูอ้ านวยการ ผูจ้ ดั การ
ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุญาต คณะกรรมการบริหารโรงเรียนภายใน ๖๐ วัน นับตัง้ แต่วนั สิ้นปี บญั ชีทกุ ปี

หมวด ๕
การตรวจสอบบัญชี
ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี โดยความเห็นชอบจากผูร้ บั ใบอนุ ญาต โรงเรียนสังกัด
มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขตจันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธิ
ธรรมานุเคราะห์ หรือ โรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา และผูส้ อบบัญชีดาเนินการตรวจสอบ แสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดังนี้
(๑) บัญชีทางการเงินและทรัพย์สนิ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบว่าโรงเรียนได้ปฏิบตั ิทางการเงิน
และทรัพย์สินถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้ หลักฐานและเอกสารทางการเงินและทรัพย์สินมีความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ การบันทึกบัญชีแยกประเภทและสรุปผล รวมทัง้ รายงานทางการบัญชีได้ปฏิบตั ิตามหลักการบัญชี
ทีร่ บั รองโดยทัว่ ไป
(๒) การอื่นทีม่ คี วามจาเป็ นตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่รบั รองโดยทัว่ ไป

๑๑๐

หมวด ๖
การงบประมาณ
ข้อ ๓๔ ให้โรงเรียนจัดทางบประมาณรายรับและรายจ่ายประจาปี โดยแยกหมวดเงินและประเภทรายจ่ายตามแผนงาน
และโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิใช้เป็ นงบประมาณในปี งบประมาณนัน้ และ
นาเสนอต่อสังฆมณฑลจันทบุรที ราบ
ข้อ ๓๕ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นในปี งบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปี งบประมาณนัน้ หากมีเหตุผล
และความจาเป็ นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี หรือกันเงินไว้จ่ายเหลือ่ มปี ให้ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ข้อ ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของโรงเรียนให้ประกอบด้วยรายจ่ายประเภทเพื่อดาเนินการและรายจ่ายประเภทเพื่อการ
ลงทุน
ในกรณี ท่ีมีก ารเปลี่ย นแปลงประเภทรายจ่ าย ตั้ง งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่มเติม ระหว่ างปี หรือ ลด
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งลดงบประมาณรายจ่ า ยที่ ไ ด้ร ับ อนุ มัติ
ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(๒) การเปลี่ย นแปลงรายจ่ า ยจากประเภทหนึ่ ง ไปเป็ น อีก ประเภทหนึ่ ง ให้ ผู ใ้ ห้ผู ท้ าการแทนผู ร้ บั
ใบอนุญาตเป็ นผูอ้ นุมตั ิ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนรับทราบ
(๓) ในกรณีท่จี าเป็ นต้องใช้จ่ายเงินเกินกว่า วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รบั อนุ มตั ิ ให้โรงเรียนเสนอ
ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี ต่อคณะกรรการบริหารโรงเรียนเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ เป็ นงบประมาณรายจ่าย
เพิม่ เติม

๑๑๑

(ตัวอย่าง)
ตราโรงเรียน

คาสัง่ โรงเรียน .......................................................
ที.่ .............../...........................
เรื่อง การแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บญั ชีโรงเรียน
-----------------------------------อาศัย อ านาจตามข้อ บัง คับ โรงเรี ย น..........................................ว่ า ด้ว ยการเงิน และบัญ ชี พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๓ เพือ่ ให้การบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชีของโรงเรียนเป็ นไปตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงขอแต่งตัง้
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินและเจ้าหน้าที่บญั ชีของโรงเรียน ดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว ...................................... เป็ นเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
๑. การรับ-จ่ายเงินของโรงเรียนทุกประเภทของโรงเรียน
๒. จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินทุกประเภทของโรงเรียน
๒. นาย/นาง/นางสาว ...................................... เป็ นเจ้าหน้าทีบ่ ญั ชี ให้ปฏิบตั หิ น้าที่
๑. จัดทาเอกสารประกอบบันทึกบัญชีทุกประเภทของโรงเรียน
๒. จัดทารายงานการเงินของโรงเรียน
ให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ ตามคาสัง่ นี้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดย
เคร่งครัด
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที.่ ................เดือน.......................................พ.ศ.......................
สัง่ ณ วันที่ ..............เดือน...........................พ.ศ.................

ลงชื่อ ........................................................
(.......................................................)
ผูจ้ ดั การ / ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุญาต
(เลือกเพียงตาแหน่งเดียวเท่านัน้ )
๑๑๒

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ระบบการรับเงิน
ข้อมูลทัว่ ไป
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ หรือโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกเขต
จันทบุรี หรือ โรงเรียนของมูลนิธธิ รรมานุเคราะห์ หรือโรงเรียนของมูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก พัทยา มีรายได้หลักจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นและค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมต่างๆ ซึง่ การรับชาระเงิน ส่วนใหญ่ทาง
โรงเรียนได้รบั ชาระเป็ นเงินสด มีการรับชาระเป็ นเช็คและการโอนเงินบ้าง การรับเงินจากค่าธรรมเนียมนี้เป็ นส่วนทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือผิดพลาดได้งา่ ย ดังนัน้ การจัดบุคลากรด้านการรับเงินและการแบ่งแยกหน้าที่ทเ่ี หมาะสมและ
รัดกุมก็สามารถช่วยป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ควบคุมเงินสดรับและเช็ครับให้มกี ารนาฝากธนาคารครบถ้วนและนาฝากทันทีในวันทาการนัน้ หรือวัน
ทาการถัดไป
2. เพือ่ ให้สามารถกระทบยอดเงินสดรับตามใบเสร็จรับเงินกับยอดเงินทีน่ าฝากธนาคารว่าถูกต้องตรงกัน
3. เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายการรับเงินได้บนั ทึกบัญชีครบถ้วน

การควบคุมภายในเกีย่ วกับการรับเงิน
1. ใบเสร็จรับเงิน
- กรณีใบเสร็จรับเงินเป็ นเล่มจะต้องพิมพ์เลขทีไ่ ว้ลว่ งหน้า
- ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ทพ่ี มิ พ์มาจากโรงพิมพ์ กรณีท่ตี อ้ งมีเลขที่ทพ่ี มิ พ์มาจากโรงพิมพ์
จะต้องพิมพ์เลขทีไ่ ว้ลว่ งหน้า
2. การนาใบเสร็จรับเงินมาใช้ ให้นามาใช้ครัง้ ละ 1 เล่ม
3. การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงินให้ทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินด้วย
4. ใบเสร็จรับเงินทีย่ งั มิได้ใช้ ให้จดั เก็บในตูท้ ่มี กี ุญแจล็อค เพื่อป้ องกันการสูญหาย
5. เงินสดและเช็คที่ได้รบั จะต้องนาฝากธนาคารทันที และนาฝากทัง้ หมด และค่อยเบิกมาใช้สาหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เพือ่ ให้สามารถกระทบยอดเงินสดที่ได้รบั จากรายงานการรับเงินประจาวันและ
ใบนาเงินฝากธนาคาร
6. พนักงานรับเงินจะต้องแยกหน้าที่ชดั เจนกับพนักงานทาบัญชี

วิธกี ารปฏิบตั ิ
การรับเงินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) การรับเงินค่าธรรมเนี ยมการศึกษา
1.1 เมือ่ ได้รบั เงิน เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงินจะออกใบเสร็จรับเงินและลงลายมือชื่อรับเงินในต้นฉบับ
๑๑๓

ใบเสร็จรับเงิน (บช 1) และสาเนา 1 ฉบับ
ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
สาเนาใบเสร็จรับเงิน

หลังจากนัน้ ให้เอกสารเป็ นชุดเพือ่ แจกจ่ายดังนี้

ส่งมอบให้นกั เรียนเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ส่งมอบให้พนักงานบัญชี

1.2 ทุกสิ้นวันเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงินต้องบันทึกทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (บช 2) ทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั เงิน
1.3 จัดทารายงานการรับเงินประจาวัน (บช 3) ขึ้น มีตน้ ฉบับ และสาเนา 2 ชุด
1.4 ส่งรายงานการรับเงินประจาวัน พร้อมด้วยสาเนาใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 2 และเงินสดและเช็ค
ส่งให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน นาเงินฝากธนาคาร
1.5 เจ้าหน้าทีก่ ารเงินได้รบั เงินสดและเช็คแล้วต้องตรวจสอบว่าตรงกับใบเสร็จรับเงินและรายงานการรับเงิน
1.6 เงินสดและเช็คทีไ่ ด้รบั ถูกต้องตรงตามสาเนาใบเสร็จ เจ้าหน้าทีก่ ารเงินจะประทับตรา “รับเงินแล้ว” และลง
ลายมือชื่อในรายงานการรับเงิน
1.7 เจ้าหน้าทีก่ ารเงินจะต้องเอาเงินสดและเช็คทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั นาฝากเข้าธนาคารทัง้ หมด
1.8 สาเนาใบนาฝากธนาคารกับสาเนารายงานสรุปการรับเงินประจาวัน ฉบับที่ 1 จะถูกส่งจากเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ไปยังแผนกบัญชี เพือ่ บันทึกบัญชี
1.9 พนักงานบัญชีได้รบั สาเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับที่ 1 และสาเนาใบนาฝากธนาคารกับสาเนารายงาน
การรับเงินจากฝ่ ายการเงิน จะต้องกระทบยอดจานวนเงินสดรวม ตามสาเนาใบเสร็จรับเงินให้ตรง
กับสาเนาใบนาฝากธนาคาร
1.10 พนักงานบัญชีจดั ทาใบสาคัญรับเงิน (บช 4) แนบกับหลักฐาน และทาการบันทึกบัญชี ดังนี้
บันทึกรายได้จากสาเนาใบเสร็จรับเงินและรายงานการรับเงินประจาวัน
กรณีรบั รายได้ในภาคเรียนนัน้ ๆ
Dr. เงินสด
Cr. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
บันทึกรายได้จากสาเนาใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมรายได้รบั ล่วงหน้า
กรณีรบั รายได้ในภาคเรียนถัดไป
Dr. เงินสด
Cr. รายได้รบั ล่วงหน้า
บันทึกโอนเงินฝากธนาคารจากสาเนาใบนาฝากธนาคารและสาเนารายงานการรับเงิน
Dr. เงินฝากธนาคาร
Cr. เงินสด
๑๑๔

1.11 จัดทาทะเบียนคุมรายได้ (ตามรหัสบัญชี) (บช 5) จาแนกตามประเภทรายได้
1.12 พนักงานบัญชีจะต้องทารายงานค่าธรรมเนี ยมค้างรับ (บช 6) โดยเปรียบเทียบรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รบั จาก
อาจารย์ประจาชัน้ กับรายงานการรับเงินที่ได้รบั จากฝ่ ายการเงิน
1.13 กรณีมรี ายได้รบั ล่วงหน้า ให้จดั ทาทะเบียนคุมรายได้รบั ล่วงหน้า (ตามรหัสบัญชี) (บช 7)
บันทึกรายได้รบั ล่วงหน้า จากทะเบียนคุมรายได้รบั ล่วงหน้า
Dr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร
Cr. รายได้ ................................ รับล่วงหน้า (ตามชื่อและรหัสบัญชีรบั ล่วงหน้า)
รายได้ ................................ รับล่วงหน้า (ตามชื่อและรหัสบัญชีรบั ล่วงหน้า)
2) การรับเงินค่าธรรมเนี ยมอืน่ และรายได้อน่ื
กรณีท่โี รงเรียนได้รบั ค่าธรรมเนียมอื่น วิธกี ารรับเงินมีแนวทางเดียวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
2.1 พนักงานผูร้ บั ผิดชอบจะจัดส่งรายงานการรับค่าธรรมเนียมอื่นประจาวัน พร้อมเงินสดทีไ่ ด้รบั ไปให้
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน เพือ่ นาฝากธนาคาร
2.2 เจ้าหน้าที่การเงิน จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินทีไ่ ด้รบั ให้ตรงกับรายงานการรับเงิน
2.3 เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน จะเขียนใบนาฝากธนาคารแล้วนาเงินฝากธนาคารทันทีในวันนัน้ หรือวันรุ่งขึ้น
2.4 เมือ่ นาเงินฝากธนาคารแล้ว เหรัญญิกจะต้องนาสาเนาใบนาฝากธนาคาร ส่งไปให้เจ้าหน้าทีบ่ ญั ชี
2.5 พนักงานบัญชี เมือ่ ได้รบั สาเนาใบนาฝากธนาคารแล้ว ให้ตรวจสอบยอดเงินทีน่ าฝากกับรายงาน
การรับค่าธรรมเนียมอื่นประจาวันว่าถูกต้องตรงกัน
2.6 พนักงานบัญชี จัดทาใบสาคัญรับเงิน (บช 4) และบันทึกบัญชี ดังนี้
บันทึกรายได้จากสาเนาใบเสร็จรับเงิน
Dr. เงินสด
Cr. รายได้ ..........................................
(ตามชื่อและรหัสบัญชีของค่าธรรมเนียมอื่น/รายได้อ่นื )

๑๑๕

เอกสารที่ใช้ในระบบการรับเงิน
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
3. รายงานการรับเงินประจาวัน
4. ใบสาคัญรับเงิน
5. ทะเบียนคุมรายได้
6. รายงานค่าธรรมเนียมค้างรับ
7. ทะเบียนคุมรายได้รบั ล่วงหน้า

เอกสารตัวอย่าง บช 1
เอกสารตัวอย่าง บช.2
เอกสารตัวอย่าง บช 3
เอกสารตัวอย่าง บช 4
เอกสารตัวอย่าง บช 5
เอกสารตัวอย่าง บช 6
เอกสารตัวอย่าง บช 7

๑๑๖

เลขที่ _____/_______
โรงเรียน______________________________________
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
วัน/เดือน/ปี เล่มที่ เลขที่__ถึงเลขที่__
จานวนรับ
จานวนจ่าย
ส่งคืน
เล่ม ฉบับ เล่ม ฉบับ เล่ม ฉบับ

ชื่อผูร้ บั ผิดชอบ

(เอกสารตัวอย่าง บช 2)
๑๑๗

(ต้นฉบับ)
เล่มที่ 01

เลขที่ 00001

โรงเรียน _____________________________
ใบเสร็จรับเงิน
ได้รบั จาก__________________________________________________________ ชัน้ ________________
เทอมที่ _______________ ปี การศึกษา __________________ วันที่ _______________________________
รายการ
จานวนเงิน
เบิกได้
เบิกไม่ได้
1. ค่าธรรมเนียม________________________
2. ค่าธรรมเนียม________________________
3. ค่าธรรมเนียม________________________
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
รวม
ตัวอักษร
รวมทัง้ สิ้น
____________________________
(___________________________)
(ตาแน่งผูม้ อี านาจลงนาม)
ประทับตราโรงเรียน

ลงชื่อ ____________________________ผูร้ บั เงิน
(___________________________)
ฝ่ ายการเงิน
(เอกสารตัวอย่าง บช 1)
๑๑๘

ใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่
เลขที่

โรงเรียน _____________________________
รายงานการรับเงินประจาวัน
ชื่อนักเรียน
เลขประจาตัว
ชัน้
จานวนเงินรับ
นักเรียน

หมายเหตุ

(เอกสารตัวอย่าง บช 3)
๑๑๙

เลขที่___________
โรงเรียน _____________________________
ใบสาคัญรับเงิน
ได้รบั จาก_______________________________________________ วันที_่ __________________________
รับโดย _________________________________________________
 เงินสด
 เงินโอน
 เช็คธนาคาร __________________________ เลขที่ _____________ ลงวันที่ ______________
รายการ
ชื่อบัญชี
รหัสบัญชี
จานวนเงิน
เดบิต
เครดิต

จัดทาโดย______________ ตรวจสอบโดย______________ อนุมตั โิ ดย______________ ผูร้ บั เงิน______________

(เอกสารตัวอย่าง บช 4)
๑๒๐

(เอกสารตัวอย่าง บช 7)
๑๒๑

(เอกสารตัวอย่าง บช 5)
๑๒๒

(เอกสารตัวอย่าง บช 6)
๑๒๓

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ระบบจัดซื้อ
ข้อมูลทัว่ ไป
การประกอบธุรกิจโรงเรียนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นตัง้ แต่ การจัดซื้อวัสดุ ครุภณั ฑ์และสือ่ การสอนต่างๆ ซึง่ การ
ดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จ จะต้องมีการประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของกิจการ และมีระบบการทางานเป็ น
ขัน้ ตอน สาหรับหน้าทีง่ านด้านการจัดซื้อวัสดุ ครุภณั ฑ์ และสือ่ การสอนต่างๆ เพือ่ ใช้ในการสอนซึง่ เป็ นส่วนทีส่ าคัญส่วน
หนึ่งของกิจการ โดยทัว่ ไปจะประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น
- การกาหนดปริมาณซื้อในแต่ละครัง้ เพือ่ มิให้ทางโรงเรียนต้องมีภาระในการเก็บรักษาเกินความ
จาเป็ นในกรณีท่สี งั ่ ซื้อมากเกินความต้องการ หรือในทางตรงข้ามคือไม่เพียงพอ ทาให้วสั ดุต่างๆ
ไม่พอเพียง เมือ่ สัง่ ซื้อน้อยกว่าความต้องการ
- การทุจริตทีเ่ กี่ยวข้องกับการสัง่ ซื้อ เช่น สัง่ ซื้อวัสดุเพือ่ นามาใช้ประโยชน์ส่วนตัวแทนทีจ่ ะนามา
ใช้เพือ่ ประโยชน์ของโรงเรียน หรือ การสัง่ ซื้อด้วยราคาที่สูงเกินความจริง เป็ นต้น
- การเก็บบันทึกข้อมูลทางด้านการเงินคลาดเคลือ่ น หรือไม่เพียงพอทีจ่ ะใช้ในการตัดสินใจสาหรับ
ฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น
ดังนัน้ เพือ่ ให้การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจการ
จึงจาเป็ นต้องมีระเบียบข้อบังคับ และระบบการควบคุมภายในทีร่ ดั กุม เพือ่ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นได้

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพือ่ ให้การซื้อวัสดุหรือบริการอื่นทีเ่ หมาะสมและเกี่ยวข้องกับกิจการ
เพือ่ ควบคุมการซื้อวัสดุให้ได้ในราคาทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ให้การซื้อวัสดุได้ทาในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ควบคุมการสัง่ ซื้อให้มกี ารส่งมอบทันเวลาและถูกต้องตามการสัง่ ซื้อ

ระบบการควบคุมภายใน
หลักสาคัญในการควบคุมภายในของระบบการจัดซื้อ มีดงั นี้
1. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการสัง่ ซื้อ การตรวจรับสินค้า การเก็บรักษา และการบันทึกรายการเพือ่
สามารถตรวจสอบซึง่ กันและกันได้
2. มีการอนุมตั กิ ารสัง่ ซื้อโดยเจ้าหน้าทีผ่ ูม้ อี านาจ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ ที่ซ้อื เพือ่ ให้แน่ใจว่าการ
สัง่ ซื้อนัน้ ทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประโยชน์ของโรงเรียน
๑๒๔

3. การตรวจรับสินค้าทีส่ งั ่ ซื้อ ควรจะมอบหมายให้แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งทีเ่ กี่ยวข้อง เป็ นผูต้ รวจรับสินค้า
ทัง้ หลายของโรงเรียน
4. การตรวจรับสินค้า จะต้องทาการตรวจนับสินค้าและตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทัง้ เปรียบเทียบการตรวจรับ
จริง กับปริมาณและคุณภาพทีไ่ ด้ระบุไว้บนเอกสารของผูข้ าย
5. ใบกากับสินค้าของผูข้ าย จะต้องจัดส่งให้แก่แผนกบัญชี ในทันที เพือ่ ทาการตรวจสอบปริมาณสินค้าที่
ตรวจรับ ราคา ตลอดจนการคานวณต่าง ๆ เพือ่ ให้รายการบันทึกทางการบัญชีสามารถกระทาไปอย่างถูกต้อง และทัน
ต่อเหตุการณ์
6. จัดให้มกี ารจัดตัง้ ระดับครุภณั ฑ์คงเหลือขัน้ ตา่ สาหรับครุภณั ฑ์แต่ละชนิดเพือ่ ป้ องกันมิให้มสี นิ ค้าคง
คลังมากเกินไป หรือ น้อยเกินไป

นโยบายเกีย่ วกับวิธกี ารปฏิบตั ขิ องระบบวัสดุ
โรงเรียนควรจะกาหนดนโยบายในการดาเนินการเกี่ยวกับระบบวัสดุซง่ึ สามารถกาหนดได้เป็ น 2 แนวทางคือ
1. โรงเรียนขนาดเล็กซึง่ ใช้วสั ดุทางการศึกษาและวัสดุสานักงานหมุนเวียนไม่มากนัก เป็ นโรงเรียนทีไ่ ม่มี
ความจาเป็ นในการเก็บวัสดุคงเหลือปริมาณสูงมากนัก การซื้อวัสดุต่างๆ ให้บนั ทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายตามประเภทรหัส
บัญชีของหมวดค่าใช้จ่ายนัน้ ๆ
2. โรงเรียนขนาดใหญ่ซง่ึ ใช้วสั ดุทางการศึกษาและวัสดุสานักงานหมุนเวียนค่อนข้างสูง มีความจาเป็ นใน
การเก็บวัสดุคงเหลือเป็ นจานวนมากเพือ่ ใช้งานในแผนก / ฝ่ าย / โครงการต่างๆ การซื้อวัสดุต่างๆ ให้บนั ทึกค่าวัสดุเข้า
ประเภทรหัสบัญชีของหมวดสินทรัพย์ ในระหว่างงวดมีการเบิกใช้งาน ให้เก็บบันทึกข้อมูลการเบิกใช้งานตามระบบวัสดุ
ณ วันสิ้นงวดมีการดาเนินการตรวจนับวัสดุคงเหลือ จากนัน้ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามประเภทรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายตาม
จานวนวัสดุทใ่ี ช้งานในงวดบัญชีนนั้
การบันทึกบัญชีวสั ดุเป็ นค่าใช้จ่ายตามจานวนวัสดุทเ่ี บิกใช้งานจริง จะทาให้ได้ตน้ ทุนที่แท้จริงตาม
จานวนทีใ่ ช้งาน และยังสามารถรูค้ ่าใช้จ่ายที่แท้จริงของแผนก / ฝ่ าย / โครงการต่างๆ ด้วย

วิธกี ารปฏิบตั ิ
1) การขอซื้อ
1. การขอซื้อวัสดุต่างๆ พนักงานคลังสินค้าจะพิจารณาจากระดับวัสดุคงเหลือเมือ่ ถึงระดับที่กาหนด
ไว้ว่าต้องสัง่ ซื้อ จะจัดทาใบขอซื้อ (บช 11)
2. ใบขอซื้อ จะต้องได้รบั อนุมตั ิจากหัวหน้าแผนกวัสดุ ใบขอซื้อแต่ละชุดประกอบด้วยต้นฉบับและ
สาเนาอีก 2 ฉบับ การแจกจ่ายใบขอซื้อกระทาดังนี้ คือ
ต้นฉบับ
สาเนาฉบับที่ 1
สาเนาฉบับที่ 2

สาหรับพนักงานจัดซื้อ เพือ่ แนบติดกับใบสัง่ ซื้อ
สาหรับพนักงานบัญชี เพือ่ ตรวจสอบการสัง่ ซื้อ
สาหรับแผนกที่ขอซื้อ เพือ่ เป็ นหลักฐานการขอซื้อ
๑๒๕

2) การสัง่ ซื้อ
1. พนักงานจัดซื้อจัดทาใบสัง่ ซื้อ (บช 12) หลังจากได้รบั ใบขอซื้อและตรวจสอบระดับวัสดุคงเหลือว่าถึงระดับที่
ต้องสัง่ ซื้อ
2. ใบสัง่ ซื้อทุกฉบับจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากหัวหน้าแผนกจัดซื้อ เพือ่ พิจารณาราคาและเงือ่ นไข
การสัง่ ซื้อ ใบสัง่ ซื้อแต่ละชุดประกอบด้วย

ต้นฉบับ
สาเนาฉบับที่ 1
สาเนาฉบับที่ 2
สาเนาฉบับที่ 3

จัดส่งให้ผูข้ ายสินค้า
จัดส่งให้พนักงาน-เจ้าหนี้ เพือ่ ตรวจสอบกับใบรับของ
และ ใบส่งของของผูข้ าย
จัดส่งให้แผนกรับของ
จัดเก็บได้ทพ่ี นักงานจัดซื้อ เพือ่ ติดตามการสัง่ ซื้อ

3) การรับของ
1. การรับสินค้า พนักงานแผนกรับของจะต้องตรวจสอบเพือ่ ให้แน่ใจก่อนว่า สินค้าทีส่ ่งมาเป็ นสินค้า
ซึง่ โรงเรียนได้ทาการสัง่ ซื้อตามใบสัง่ ซื้อทีไ่ ด้รบั จากพนักงานจัดซื้อเท่านัน้ สินค้าทีส่ ่งมาโดยไม่มใี บสัง่ ซื้อ
ของโรงเรียนซึง่ ผ่านการอนุ มตั จิ ากผูม้ อี านาจอนุ มตั ิ จะต้องส่งคืนให้ผูส้ ่งสินค้าทันที จากนัน้ จัดทา
ใบรับของ (บช 14) และลงชื่อเป็ นหลักฐานการตรวจสอบเอกสารมอบให้ผูส้ ่งสินค้านาไปให้แผนกคลังสินค้า
2. แผนกคลังสินค้า ทาการตรวจรับสินค้า สาหรับการตรวจรับสินค้าทีต่ อ้ งมีการตรวจสอบคุณภาพ
แผนกคลังสินค้าต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทเ่ี กี่ยวข้องจัดส่งเจ้าหน้าทีผ่ ูช้ านาญการมาทาการตรวจสอบ
คุณภาพ
3. หลังจากการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของสินค้าแล้ว พนักงานคลังสินค้าจะต้องลงลายมือชื่อ
บนใบส่งของฉบับของผูข้ ายและใบรับของ เพือ่ เป็ นหลักฐานการรับสินค้า จากนัน้ จึงแจกจ่ายใบรับของ
ให้แก่ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องดังนี้
ต้นฉบับ
สาเนาฉบับที่ 1

สาเนาฉบับที่ 2

จัดส่งให้แผนกรับของ เพือ่ รวบรวมส่งให้พนักงาน-เจ้าหนี้
จัดส่งให้แผนกรับของเพือ่ จัดส่งให้พนักงานคุมสินค้าพร้อม
ทัง้ ใบส่งของของผูข้ าย เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของ
การบันทึกรายการรับสินค้า
จัดเก็บไว้ทแ่ี ผนกคลังสินค้า เพือ่ บันทึกรายการรับสินค้า
ในแฟ้ มวัสดุ
๑๒๖

4) การบันทึกบัญชี
1. เมือ่ ได้รบั ใบรับของ ใบส่งของของผูข้ าย และใบกากับภาษีแล้ว พนักงาน-เจ้าหนี้จะทาการ
ตรวจสอบความถูกต้อง โดยทาการตรวจสอบเปรียบเทียบรายการบนใบส่งของ ใบรับของโรงเรียน
รวมถึงตรวจสอบราคา และการคานวณ
2. หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พนักงาน-เจ้าหนี้กาหนดเลขที่บญั ชีเกี่ยวข้องใน
ใบรับของ และบันทึกรายการซื้อสินค้าในแฟ้ มเจ้าหนี้
3. พนักงานคุมสินค้า ทาการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารทุกใบที่ได้รบั และเรียงลาดับ
เลขที่ และตรวจความถูกต้องของการบันทึกรายการรับสินค้าในแฟ้ มวัสดุ
4. ใบรับของจัดเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ มโดยเรียงลาดับเลขทีใ่ บรับของ
5. ทุกสิ้นเดือนผ่านรายการจาก แฟ้ มเจ้าหนี้ แฟ้ มวัสดุไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป จากนัน้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีเจ้าหนี้รายตัว กับบัญชีคุม (บัญชีแยกประเภททัว่ ไป)
การบันทึกบัญชี เป็ นดังนี้
1. กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก ทีซ่ ้อื เพือ่ ใช้งานและบันทึกวัสดุเป็ นค่าใช้จ่าย
กรณีซ้อื เป็ นเงินสด
พนักงานบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่าย โดยมีใบเสร็จรับเงินเป็ นเอกสารประกอบแนบ
Dr. วัสดุ ................................... (ตามชื่อและรหัสบัญชีค่าวัสดุ - หมวดค่าใช้จ่าย)
Cr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร
กรณีซ้อื เป็ นเงินเชื่อ
พนักงานบัญชีตงั้ เจ้าหนี้ โดยมีใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้เป็ นเอกสารประกอบแนบ
Dr. วัสดุ .................................. (ตามชื่อและรหัสบัญชีค่าวัสดุ - หมวดค่าใช้จ่าย)
Cr. เจ้าหนี้ – รายชื่อ ............................
2. กรณีโรงเรียนขนาดใหญ่ ทีซ่ ้ อื ไว้เป็ นวัสดุคงเหลือ เมือ่ มีความต้องการจึงทาการเบิกไปใช้งาน
กรณีซ้อื เป็ นเงินสด
พนักงานบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่าย โดยมีใบเสร็จรับเงินเป็ นเอกสารประกอบแนบ
Dr. วัสดุ ................................... (ตามชื่อและรหัสบัญชีวสั ดุ - หมวดสินทรัพย์)
Cr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร
กรณีซ้อื เป็ นเงินเชื่อ
พนักงานบัญชีตงั้ เจ้าหนี้ โดยมีใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้เป็ นเอกสารประกอบแนบ
Dr. วัสดุ .................................. (ตามชื่อและรหัสบัญชีวสั ดุ - หมวดสินทรัพย์)
Cr. เจ้าหนี้ – รายชื่อ ............................
๑๒๗

เอกสารที่ใช้ในระบบจัดซื้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ใบขอซื้อ
ใบสัง่ ซื้อ
รายงานใบสัง่ ซื้อ
ใบรับของ
รายงานใบรับของ

เอกสารตัวอย่าง บช 11
เอกสารตัวอย่าง บช 12
เอกสารตัวอย่าง บช 13
เอกสารตัวอย่าง บช 14
เอกสารตัวอย่าง บช 15

๑๒๘

(ต้นฉบับ)
โรงเรียน ______________________________________
เลขที่ _________________
ใบขอซื้อ
วันที่ _________________
ชื่อผูข้ อซื้อ __________________________ สถานที่ส่งของ__________________________________________
วันทีต่ อ้ งการ ________________________ ______________________________________________________
ลาดับ
รายการ
จานวนขอ
แผนกจัดซื้อ
จานวนสังซื
่ ้อ
ซื้อ
ราคา
ชื่อผูข้ าย
PO#

แผนก______________ ฝ่ าย/หมวด_______ ผูอ้ นุมตั ขิ อซื้อ_____________________ ผูส้ งั ่ ซื้อ______________
วันที_่ _______________________________ วันที่ ____________________________ วันที_่ _______________

(เอกสารตัวอย่าง บช 11)
๑๒๙

(ต้นฉบับ)
เล่มที่ 01

เลขที่ 001

โรงเรียน _____________________________
ใบสัง่ ซื้อ (PURCHASE ORDER)
ชื่อ _____________________________________________________________ เลขที่ _________________
ทีอ่ ยู่ ____________________________________________________________ วันที่ _________________
ใบขอซื้อเลขที่ :

วันกาหนดส่งของ :

เงือ่ นไขการชาระเงิน :

ลาดับที่

รายการ

จานวน

หน่วย

สถานทีจ่ ดั ส่ง :

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

รวมราคาสินค้า
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (Vat 7%)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น(บาท)
ผูจ้ ดั ทา ________________________ ผูอ้ นุมตั ิ __________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 12)
๑๓๐

ใบสัง่ ซื้อ#

รายงานใบสัง่ ซื้อ
จาก________________________ ถึง____________________________
รายการ
วันทีข่ อซื้อ จานวนสัง่ ซื้อ จานวนทีร่ บั
วันทีร่ บั

ใบรับของ#

จัดทาโดย: ________________________ ผูต้ รวจสอบเอกสาร __________________________

(เอกสารตัวอย่าง บช 12)
๑๓๑

(ติดเล่ม)
เลขที่ ___________
วันที่ ____________
ประเภท _________

โรงเรียน _____________________________
ใบรับของ

ผูข้ าย _____________________________________________ เลขที่ใบสัง่ ซื้อ ______________________
__________________________________________________ เลขที่ใบกากับสินค้า _________________
รหัส

รายการ

ชื่อบัญชี

ปริมาณ

สาหรับแผนกบัญชี
เลขที่บญั ชี

ลงชื่อ _________________________
ผูร้ บั ของ

เดบิต

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

เครดิต

ลงชื่อ _________________________
ผูจ้ ดั การแผนก
(เอกสารตัวอย่าง บช 14)
๑๓๒

เลขที่
ใบรับของ

รายการ

รายงานใบรับของ
ณ วันที่________________________
เรียงตามลาดับใบรับของ
เลขที่
วันที่
จานวน
ใบสัง่ ซื้อ
รับของ
ทีร่ บั

ต้นทุน
ต่อหน่วย

จานวน
เงิน

จัดทาโดย: ________________________ ผูต้ รวจสอบเอกสาร __________________________

(เอกสารตัวอย่าง บช 15)
๑๓๓

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ข้อมูลทัว่ ไป
สินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ทีด่ ิน อาคาร ครุภณั ฑ์ อุปกรณ์ และยานพาหนะ หมายถึง สินทรัพย์ท่โี รงเรียนมีไว้เพื่อ
ใช้ในการดาเนินกิจการของโรงเรียน มิได้มไี ว้เพือ่ จาหน่ายหรือเก็งกาไร สินทรัพย์ดงั กล่าวมีอายุการใช้งานเกินกว่าหนึ่งปี
โดยทัว่ ไป สินทรัพย์ถาวรจะเกิดการทุจริตและสูญหายได้ยากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด หรือ สินค้า
คงคลัง แต่มีลกั ษณะพิเศษประการหนึ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร คือ เมื่อซื้อมาใช้งานแล้วมักจะจาหน่ ายออกได้ยาก
ดังนัน้ โรงเรียนจึงควรมีมาตรการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดซื้อเพื่อให้เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรได้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มที่
สินทรัพย์ถาวรทีถ่ กู ใช้งานแล้วจะต้องมีการสึกหรอ เสือ่ มคุณภาพ และล้าสมัย เมือ่ พิจารณาในด้านการสึกหรอ
แล้ว ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ได้กาหนดอนุ ญาตให้ตดั จาหน่ายรายจ่ายที่เป็ นทุน(ค่าเสื่อมราคา)ของ
สินทรัพย์ถาวรเป็ นรายจ่ายดาเนินงานแต่ละงวดได้ตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว ทางโรงเรียน จะต้องยึดถือเป็ นหลักใน
การปฏิบตั ิสาหรับการหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าสึกหรอของสิน ทรัพย์ถาวร เพื่อการจัดทางบดุล งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ปัญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การจัดประเภทระหว่างรายจ่ายเป็ นทุน (สินทรัพย์ถาวร) และรายจ่ายดาเนินงาน
(เช่น ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา) ความผิดพลาดของการจัดประเภทรายจ่ายทัง้ สองประเภทนี้ อาจทาให้โรงเรียนจัด ทา
งบดุล และงบรายได้ ค่าใช้จ่าย ไม่ถกู ต้องได้
วัตถุประสงค์
1. สามารถตรวจสอบกรรมสิทธิ์ได้
2. สามารถกระทบยอดสินทรัพย์ถาวรกับทะเบียนคุมได้ตลอดเวลา
3. สามารถตรวจนับสินทรัพย์ถาวรได้
4. สามารถแยกรายจ่ายส่วนทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
5. สามารถวางแผนการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช้แล้วได้อย่างมีเหตุผล
6. สามารถตรวจสอบการคานวณค่าเสือ่ มในอัตราทีถ่ กู ต้องเหมาะสมและสมา่ เสมอ
7. สามารถตรวจสอบการทาประกันภัยว่าพอเพียงหรือไม่
หลักสาคัญในการควบคุมภายในของระบบสินทรัพย์ถาวร มีดงั นี้
1. การซื้อสินทรัพย์ถาวรควรซื้อได้เฉพาะภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็ นทุนซึ่งได้รบั อนุ ญาตจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน
2. การสัง่ ซื้อสินทรัพย์ถาวรรวมทัง้ การทาสัญญาเช่าซื้อระยะยาวต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากผู ท้ าการแทนผูร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายก่อนทุกครัง้
๑๓๔

3. จัดให้มที ะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ วันที่ซ้ อื ราคาทุน
สถานทีต่ งั้ อายุการใช้งาน โดยประมาณและมีการเปรียบเทียบยอดคงเหลือกับบัญชีคุมบัญชีแยก
ประเภททัว่ ไป
4. การจ าหน่ าย ตัดบัญชีหรือ โอนสินทรัพ ย์ถาวรทุกครัง้ จะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากผู ท้ าการแทนผู ร้ บั
ใบอนุญาต หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
5. มีการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรอย่างน้อยปี ละครัง้ เพื่อป้ องกันการทุจริต และเพื่อแก้ไขความผิดพลาดของ
การบันทึกรายการทางบัญชี
6. กาหนดนโยบายในการจาแนกรายจ่ายเป็ นทุน และรายจ่ายประจา รวมทัง้ นโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาที่
เหมาะสมกับอายุการใช้งานของสินทรัพย์
7. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ถาวรของบริษทั ฯ เช่น โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถยนต์ ควรเก็บรักษาใน
สถานทีท่ ป่ี ลอดภัย
8. ควรจัดทาการประกันภัย สินทรัพย์ถาวรทัง้ หมดทีอ่ ยู่ในครอบครอง ทัง้ นี้เพื่อมิให้ตอ้ งรับภาระเกี่ยวกับภัย
อันตรายต่างๆ ทีจ่ ะเกิดกับสินทรัพย์เหล่านี้
งบประมาณรายจ่ายเป็ นทุน
1. ผูจ้ ดั การจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายเป็ นทุนสาหรับปี ถดั ไปภายในเวลาที่กาหนด แต่ในกรณีท่โี รงเรียน
ยังมิได้นาระบบงบประมาณมาใช้ในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงาน ผูจ้ ดั การจะต้องจัดเตรียมแผนการจัดซื้อ
สินทรัพ ย์ถาวรภายในเวลาที่โรงเรียนได้กาหนดขึ้น ให้แก่ฝ่ ายบัญชีและการเงินเพื่อทาการรวบรวมแผนการจัดซื้อ
สินทรัพย์ถาวรของโรงเรียนขึ้น
2. เสนอแผนการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรของโรงเรียนที่ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กรณีจดั ซื้อทีด่ นิ อาคาร รถยนต์ ต้องผ่านการอนุมตั จิ ากทางสังฆมณฑล
3. แผนการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรของโรงเรียนที่ได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้ว จะ
นาไปใช้ในการพิจารณาการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรต่อไป
วิธีการปฏิบตั ิ
1) การขอซื้อ
1. การซื้อสินทรัพย์ถาวรแผนกทีข่ อจะต้องเตรียมใบขอซื้อ (บช 11) เพือ่ ส่งให้พนักงานดูแลสินทรัพย์
ถาวรตรวจสอบว่ารายการทีข่ อซื้อได้มอี ยู่ในแผนการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรหรือไม่ ในบางกรณีเมือ่ มีการขอซื้อสินทรัพย์
ถาวร ที่มิได้ระบุในแผนการจัดซื้อ สินทรัพย์ถาวรก็อาจขออนุ มตั ิต่อผู ม้ ีอานาจ แต่ถา้ สินทรัพ ย์มีมูลค่ าเกินกว่ า
100,000.00 บาท การขอซื้อรายการนัน้ ก็จะต้องเสนอให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาต
หรือผูจ้ ดั การพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณีพเิ ศษ
2. ใบขอซื้อจะจัดเตรียมขึ้น 3 ฉบับ ซึ่งอนุ มตั ิโดยหัวหน้าแผนกของแต่ละแผนกที่ขอซื้อ จากนัน้ จึงแจกจ่ายให้แก่
ผูเ้ กี่ยวข้อง ดังนี้
๑๓๕

ต้นฉบับ + สาเนาฉบับที่ 1 พนักงานบัญชี - สินทรัพย์ถาวร
สาเนาฉบับที่ 2
แผนกทีข่ อซื้อ
2) การจัดซื้อ
1. เจ้าหน้าทีด่ ูแลสินทรัพย์ถาวร มีใบขอซื้อทีไ่ ด้รบั การอนุมตั แิ ล้วกับแผนการจัดซื้อสินทรัพย์ถาวร
เจ้าหน้าทีจ่ ดั ซื้อจะต้องเสนอใบขอซื้อให้ผูจ้ ดั การ หรือคณะกรรมการบริหารอนุมตั แิ ล้วแต่กรณี
เพือ่ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีโ่ รงเรียนได้จดั วางไว้ จากนัน้ จัดส่งใบขอซื้อไปแผนกจัดซื้อ
2. จัดเตรียมใบสัง่ ซื้อ Purchase Order (บช 12) เสนอให้ผูจ้ ดั การอนุมตั ิ ใบสัง่ ซื้อแต่ละชุดประกอบด้วย
ต้นฉบับ
สาเนาฉบับที่ 1
สาเนาฉบับที่ 2
สาเนาฉบับที่ 3

จัดส่งให้ผูข้ าย
จัดส่งให้พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
จัดส่งแผนกรับของ
จัดเก็บไว้ทแ่ี ผนกจัดซื้อ-เพือ่ ติดตามการสัง่ ซื้อ

3) การบันทึกบัญชี
กรณีซ้อื สินทรัพย์ถาวรเป็ นเงินสด
พนักงานบัญชีจดั ทาใบสาคัญจ่าย โดยมีใบเสร็จรับเงินเป็ นเอกสารประกอบแนบ
Dr. สินทรัพย์ถาวร ( ตามชื่อและรหัสบัญชีหมวดสินทรัพย์ถาวร )
Cr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร
กรณีซ้อื สินทรัพย์ถาวรเป็ นเงินเชื่อ
พนักงานบัญชีตงั้ เจ้าหนี้ โดยมีใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้เป็ นเอกสารประกอบแนบ
Dr. สินทรัพย์ถาวร ( ตามชื่อและรหัสบัญชีหมวดสินทรัพย์ถาวร )
Cr. เจ้าหนี้ – ร้าน ..................................
กรณีจ่ายชาระหนี้ ค่าสินทรัพย์ถาวรให้กบั เจ้าหนี้
Dr. เจ้าหนี้ – ร้าน .................................
Cr. เงินฝากธนาคาร

๑๓๖

4) การตรวจรับสินทรัพย์ถาวร
1. การตรวจรับสินทรัพย์ถาวรจะทาการตรวจรับโดยแผนกรับของ และแผนกทีเ่ กี่ยวข้อง
2. ก่อนการตรวจรับผูท้ าการตรวจรับจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสินทรัพย์ถาวรทีผ่ ูข้ ายจัดส่งมา
เป็ นสินทรัพย์ทโ่ี รงเรียนได้ทาการสัง่ ซื้อซึง่ สามารถตรวจสอบได้กบั ใบสัง่ ซื้อสินทรัพย์ถาวรทีจ่ ดั ส่งมา
โดยไม่มใี บสัง่ ซื้อของโรงเรียน ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ าก ผูม้ อี านาจอนุมตั จิ ะต้องส่งคืนให้แก่ผูจ้ ดั ส่งในทันที
3. การตรวจนับ จะต้องทาการตรวจรับทัง้ ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์ทจ่ี ดั ส่งมาโดยทีป่ ริมาณ
และคุณภาพจะต้องถูกต้องและครบถ้วนตรงตามใบสัง่ ซื้อและใบส่งสินค้าของผูข้ าย
4. หลังจากตรวจสอบ ปริมาณและคุณภาพของสินทรัพย์ถาวรแล้วผูต้ รวจรับลงลายมือชื่อบนใบส่ง สินค้าฉบับของ
ผูข้ าย เพือ่ เป็ นหลักฐาน พร้อมทัง้ จัดส่งใบส่งของไปดังนี้
ต้นฉบับ
สาเนาฉบับที่ 1
สาเนาฉบับที่ 2
สาเนาฉบับที่ 3

จัดส่งให้แก่พนักงานบัญชีเพือ่ บันทึกรายการซื้อสินทรัพย์ถาวร
และบันทึกเจ้าหนี้
จัดส่งให้พนักงาน – สินทรัพย์ถาวร เพือ่ จัดทาบัตรสินทรัพย์ถาวร
จัดส่งไปให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ซื้อ เพือ่ แจ้งให้ทราบว่าสินค้าได้รบั แล้ว
เก็บไว้ทพ่ี นักงานรับสินค้า เพือ่ เป็ นหลักฐานการรับสินค้า

5) ทะบียนสินทรัพย์ถาวร
1. พนักงาน – สินทรัพย์ถาวร จะมีหน้าทีใ่ นการบันทึกสินทรัพย์ถาวรและจัดทาทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
ทุกชิ้นทีไ่ ด้มา
2. ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร ใช้สาหรับบันทึกประวัติซง่ึ รวมทัง้ การซ่อมแซมของทรัพย์สนิ แต่ละชิ้นและ
ใช้สาหรับการคานวณค่าเสือ่ มราคา แผนกบัญชีมหี น้าทีใ่ นการบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ถาวรให้ทนั เวลา
3. เจ้าหน้าที่ – สินทรัพย์ถาวร จะเป็ นผูใ้ ห้หมายเลขสินทรัพย์ลงในทะเบียนสินทรัพย์ถาวรทัง้ นี้เพือ่
3.1 เพือ่ ให้สามารถระบุสนิ ทรัพย์ได้อย่างแน่นอนว่าเป็ นชิ้นใด และเพือ่ สะดวกในการติดตามสินทรัพย์
3.2 เพือ่ สะดวกต่อการจัดทารายงาน และตรวจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร
3.3 การกาหนดกลุม่ หมายเลข และจัดหมูส่ นิ ทรัพย์ถาวร
สามารถกาหนดจัดแบ่งเป็ นเลขหมายสินทรัพย์ถาวร ได้ดงั นี้
AAA – XX – BB – CCCC
AAA = ประเภท/กลุม่ ของสินทรัพย์ถาวร
XX = ปี ทซ่ี ้อื
BB = สถานที/่ แผนกผูใ้ ช้สนิ ทรัพย์
CCCC = เลขลาดับของสินทรัพย์ถาวร

๑๓๗

เมื่อทาการกาหนดกลุ่มหมายเลขของสินทรัพย์ถาวรแล้ว ขัน้ ต่อไปก็คือ การติดป้ ายสินทรัพย์ถาวร เพื่อความ
สะดวกในการค้นหา และเมื่อมีการตรวจสอบนับสินทรัพย์ถาวรประจาปี สามารถระบุได้ทนั ทีว่าสินทรัพย์ช้ นิ ใดที่มอี ยู่ตรง
ตามบัญชี และชิ้นใดขาดหายไป
ตัวอย่าง
102-50-01-0001 หมายถึง เก้าอี้สานักงานอยู่ท่อี าคาร 1 ตัวที่ 001 ซื้อปี 2550
110-52-02-1002 หมายถึง เครื่องปรับอากาศสานักงานอยู่ท่อี าคาร 2 ลาดับที่ 1002 ซื้อปี 2552
6) ค่าเสือ่ มราคา
การคานวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ จะเริ่มคานวณตัง้ แต่วนั ที่สนิ ทรัพย์นนั้ พร้อมที่จะใช้งานได้ทนั ที โดย
ปกติจะเริ่มคานวณตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั สินทรัพย์นนั้
เมือ่ โรงเรียนซื้อสินทรัพย์ถาวรมาแล้ว จะต้องประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อกาหนด
อัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยจัดทาเป็ นนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราต่างๆ ของประเภท
สินทรัพย์ เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็กอาจตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีท่ซี ้อื ถ้าหากราคา
ต่อชิ้นเป็ นจานวนเงินเพียงเล็กน้อย โรงเรียนควรกาหนดนโยบายด้วยว่า สินทรัพย์ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ราคาตัง้ แต่
เท่าไรขึ้นไป จึงจะบันทึกเป็ นสินทรัพย์
แผนกบัญชีมหี น้าที่ในการคานวณหาค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละรายการ ตามวิธีการและอัตราที่โรงเรียน
กาหนดรวมทัง้ การบันทึกค่าเสือ่ มราคาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
ทุกสิ้นเดือนพนักงานบัญชีทวั ่ ไป จะทาการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีโดยเปรียบเทียบยอดคงเหลือ
ระหว่างบัญชีแยกประเภททัว่ ไปกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Report)
ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสือ่ มราคา
อาคารเรียนและสิง่ ปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สนิ
อายุการใช้งาน
อัตราค่าเสือ่ มราคา
(ปี )
(ร้อยละ:ปี )
1. อาคารถาวร
20
5
2. อาคารชัว่ คราว/โรงเรือน

10

10

3. สิง่ ก่อสร้าง/ส่วนปรับปรุงอาคาร
(ขึ้นอยู่กบั ส่วนประกอบหลัก)
3.1 ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือโครงเหล็ก
3.2 ใช้ไม้หรือวัสดุอ่นื ๆ

15

6.5

8

12.5

๑๓๘

ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสือ่ มราคาทรัพย์สนิ ถาวร

ประเภททรัพย์สนิ

อายุการใช้งาน (ปี )

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ครุภณั ฑ์หอ้ งเรียน
ครุภณั ฑ์สานักงาน
ครุภณั ฑ์การกีฬา
ครุภณั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(ยกเว้นเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าให้มอี ายุ
ใช้งาน 15-20 ปี )
7. ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8. ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และ
การพยาบาล
9. ครุภณั ฑ์เครื่องครัว
10. ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
11. ครุภณั ฑ์การเกษตร
- เครื่องมือและอุปกรณ์
12. ครุภณั ฑ์ก่อสร้าง
- เครื่องมือและอุปกรณ์

ค่าเสือ่ มราคา (ร้อยละ)

5
5
5
5
5
5

20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

5
5

20.0
20.0

5
3
2

20.0
33.33
50.0

2

50.0

หมายเหตุ
(1) ครุภณั ฑ์ทม่ี มี ลู ค่าต่อชิ้น 200.00 – 999.99 บาท สัง่ ซื้อเป็ นจานวนหลายชิ้น ใบเสร็จรับเงิน
มีจานวนเงินรวม 10,000.00 บาท ขึ้นไป ให้บนั ทึกเข้าทะเบียนทรัพย์สนิ
(2) ครุภณั ฑ์ทม่ี มี ลู ค่าต่อชิ้น 500.00 – 1,999.99 บาท สัง่ ซื้อเป็ นจานวนหลายชิ้น ใบเสร็จรับเงิน
มีจานวนเงินรวม 2,000 บาท ขึ้นไป ให้บนั ทึกเข้าทะเบียนทรัพย์สนิ
(3) ครุภณั ฑ์ทส่ี งั ่ ซื้อชิ้นเดียว มีมลู ค่า 2,000.00 บาท ขึ้นไป ให้บนั ทึกเข้าทะเบียนทรัพย์สนิ
(4) นอกเหนือจากข้อ (1) (2) (3) ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามหมวดรหัสบัญชี ตามผังบัญชีทก่ี าหนดให้

๑๓๙

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
1. ครุภณั ฑ์สานักงาน

รายการ
1. โต๊ะ
2. เก้าอี้
3. ตูเ้ ก็บเอกสาร,ชัน้ วางของ
4. เครื่องพิมพ์ดดี
5. เครื่องโทรศัพท์
6. เครื่องโทรสาร
7. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
8. นาฬกิ าลงเวลา
9. เครื่องรับเงิน
10. เครื่องคานวณ
11. เครื่องถ่ายเอกสาร
12. Copy Print
13. เครื่องโรเนียว
14. เครื่องตัดสติก๊ เกอร์
15. เครื่องทาบัตรนักเรียน
16. เครื่องทาลายเอกสาร
17. เครื่องอ่านบาร์โค้ด
18. เครื่องปรับอากาศ (สนง. ,ห้องพักครู,ห้องประชุม)
19. พัดลม (สานักงาน ,ห้องพักครู,ห้องประชุม)
20. เครื่องโปรเจคเตอร์ (สานักงาน , ห้องประชุม)
21. โซฟา ชุดรับแขก
22. โต๊ะ ม้านัง่ หินอ่อน
23. โต๊ะ, เก้าอี้, ตู ้ (ห้องพักครู,การเกษตร,ก่อสร้าง)
24. พาร์ตชิ นั ่
25. รูปปัน้
26. จาน UBC
27. ผ้าม่าน
28. จักรยาน
29. ระบบ LAN ฯลฯ

๑๔๐

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ (ต่อ)
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
2. ครุภณั ฑ์ในห้องเรียน/
โรงอาหาร

3. ครุภณั ฑ์การกีฬา

รายการ
1. โต๊ะนักเรียน
2. เก้าอี้นกั เรียน
3. ตูเ้ ก็บเอกสาร
4. ชัน้ วางของ,ชัน้ วางรองเท้า
5. โต๊ะบรรยาย
6. โพเดียม
7. กระดานดา
8. เครื่องพิมพ์ดดี ไทย,อังกฤษ
9. เครื่องพิมพ์ดดี ไฟฟ้ า
10. พัดลม
11. เครื่องปรับอากาศ (ห้องเรียน,ห้องวิทยาศาสตร์)
12. เครื่องโปรเจคเตอร์ (ห้องเรียน)
13. โต๊ะ (โรงอาหาร,ห้องวิทยาศาสตร์)
14. เก้าอี้ (โรงอาหาร,ห้องวิทยาศาสตร์)
15. ตู,้ ชัน้ วางของ (ห้องวิทยาศาสตร์)
16. เครื่องเล่นอนุบาล (ในห้องเรียน)
17. ระบบ LAN
ฯลฯ
1. นวม
2. การ์ด
3. กระสอบทราย
4. โต๊ะปิ งปอง
5. แป้ นบาส
6. เสาบาส, เสาวอลเล่ยบ์ อล
7. เปตอง
8. เบาะยืดหยุ่น
9. สตาร์ทเตอร์
10. นาฬกิ าจับเวลา

๑๔๑

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ (ต่อ)
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
3. ครุภณั ฑ์การกีฬา(ต่อ)

4. ครุภณั ฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

5. ครุภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6. ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

รายการ
11. เครื่องตีเส้นสนาม
12. รถเข็นใส่ลูกฟุตบอล
13. ไม้คฑา
14. แท่นรับรางวัล
15. เครื่องเล่นกลางสนาม
16. สไลด์เดอร์
17. พื้นยางพาราสนาม
ฯลฯ
1. อุปกรณ์ดนตรีต่าง ๆ
2. ตูใ้ ส่อปุ กรณ์ดนตรี
3. ชัน้ วางเครื่องดนตรี
4. สแตนตัง้ โน้ต
5. ชุดดรัมเมเยอร์
6. ชุดการแสดง
ฯลฯ
1. รถยนต์นงั ่
2. รถบรรทุก (กระบะสาเร็จรูป)
3. รถยนต์โดยสาร
4. รถจักรยานยนต์
ฯลฯ
1. เครื่องขยายเสียงและเครื่องบันทึกเสียง
2. เครื่องเสียงติดรถยนต์
3. ลาโพงพร้อมตู/้ ขาตัง้
4. ไมโครโฟน
5. เครื่องรับ – วิทยุ – เทป – บันทึกเสียง
6. โทรทัศน์
7. เครื่องถ่ายวงจรปิ ด
8. ไมค์ลอย
9. อแดปเตอร์

๑๔๒

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ (ต่อ)
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
6. ครุภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ(ต่อ)

7. ครุภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่

8. ครุภณั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และ
การพยาบาล

รายการ
10. เครื่องไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ
11. เครื่องสารองไฟ
12. เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ
13. เครื่องดูดฝุ่น
14. เครื่องทานา้ เย็น-นา้ อุ่น
15. เครื่องปัมน
๊ า้
16. ตูเ้ ย็น (สานักงาน, ห้องพักครู)
17. โคมไฟฟ้ า
ฯลฯ
1. จอรับภาพ
2. เครื่องฉายสไลด์
3. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
4. เครื่องถ่ายรูปและไฟแวบ
5. กล้องถ่ายวีดโิ อ
6. เครื่องเล่นวีดโิ อ
7. เครื่องเทปซิงโครไนซ์
8. เครื่องรับโทรทัศน์สี
9. ป้ ายต่าง ๆ
ฯลฯ
(โต๊ะ เก้าอี้ ตู ้ จัดหมวดหมู่เข้าครุภณั ฑ์หอ้ งเรียน)
1. เตียงนอน
2. อุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์
3. กล้องจุลทรรศน์
4. หุ่นร่างกายมนุษย์
5. ฉากบังตา
ฯลฯ
(โต๊ะ เก้าอี้ ตู ้ จัดหมวดหมู่เข้าครุภณั ฑ์หอ้ งเรียน)

๑๔๓

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ (ต่อ)
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
9. ครุภณั ฑ์เครื่องครัว

10. ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ
1. ตูข้ ายอาหาร, ตูเ้ ก็บอาหาร
2. ชัน้ วางของ
3. รถเข็นอาหาร, ใส่ภาชนะ
4. อ่างล้างจาน
5. เครื่องดูดควัน
6. ถังแก๊ส, เตาแก๊ส
7. หม้อ
8. กระทะ
9. คูลเล่อร์นา้
10. ตูแ้ ช่
11. เครื่องกรองนา้
12. เครื่องผลิตนา้ แข็ง
13. เครื่องทานา้ แข็งไส
14. เครื่องผสมแป้ ง
15. อุปกรณ์ไฟฟ้ าในห้องครัว ฯลฯ
1. CASE
2. Monitor
3. Printer
4. Modem ADSL
5. Modem Router
6. Wireless Access Point
7. การ์ดเสียง
8. VGA Card
9. CPU
10. Main board
11. DDR RAM หน่วยความจา
12. Hard disk
13. DVD ROM
14. Card Reader
๑๔๔

ตารางการจัดกลุ่มประเภททรัพย์สนิ (ต่อ)
กลุ่ม/ประเภททรัพย์สนิ
10. ครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์(ต่อ)

11. ครุภณั ฑ์การเกษตร

12. ครุภณั ฑ์กอ่ สร้าง

ส่วนปรับปรุงอาคาร

รายการ
15. Harddisk Enclosured
16. Harddisk Exeter
17. Scanner
18. ค่าลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ตัง้ แต่วนั ที่ 7 สิงหาคม 2551)
19. โปรแกรมสาเร็จรูป
ฯลฯ
(โต๊ะ เก้าอี้ ตู ้ จัดหมวดหมู่เข้าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ครุภณ
ั ฑ์
ห้องเรียน ตามสถานที่ใช้งาน)
1. รถเข็นดิน
2. เครื่องตัดหญ้า
3. บันไดเหล็ก
4. ปัมน
๊ า้ (ใช้ในการเกษตร)
5. เครื่องสูบนา้ (ใช้ในการเกษตร)
6. อุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ
ฯลฯ
1. เลือ่ ยไฟฟ้ า
2. รอกแม่แรง
3. เครื่องพ่นสี
4. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก
5. เครื่องเชื่อมโลหะ
6. ตูเ้ ชื่อมไฟฟ้ า
7. เครื่องเจียร
8. แท่นตัดไฟเบอร์
ฯลฯ
1. ประตูรวั้
2. ประตู (มีเสายึดติดกับพื้นดิน)
1. การจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ให้ตดั ค่าสิทธิตดั จ่ายตามอายุการใช้งาน)

๑๔๕

7) การจาหน่ าย
การจ าหน่ ายสินทรัพ ย์ถาวรออกจากบัญชี อาจทาได้โดยการขาย โอน แลกเปลี่ยน หรือตัดออกจากบัญ ชี
เนื่องจากสินทรัพย์เสื่อมสภาพแล้ว การจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรออกจากบัญชี จะต้องทาใบจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร (บช
21) ซึ่งต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากผูจ้ ดั การก่อน และบันทึกรายการทันทีใ นบัตรสินทรัพย์ถาวร ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร Fixed Assets Report (บช 22)
8) การตรวจนับ
การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรควรทาอย่างน้อยปี ละครัง้ โดยมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบเป็ นผูท้ าการตรวจนับ จะต้อง
จัดเตรียมรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรทัง้ หมด แต่ละแผนกจากทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Report) การ
ตรวจนับจะกระทาร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่ผูร้ บั ผิดชอบและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ การจัดทากระดาษทาการตรวจนับ
สินทรัพย์ถาวร (บช 23) รายงานกระทบยอดผลการตรวจนับเปรียบเทียบกับจานวนที่บนั ทึกทางการบัญชี จะต้องทาให้
เสร็จเรียบร้อยภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากการตรวจนับ
ในกรณีท่เี กิดผลต่างระหว่างการตรวจนับและการบันทึกบัญชี ผูต้ รวจนับจะต้องติดตามหาสาเหตุและคาอธิบาย
สาหรับผลต่างแต่ละรายการ แล้วทารายงานเสนอต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณาและอนุมตั กิ ารปรับปรุงทีเ่ หมาะสมต่อไป

เอกสารที่ใช้ในระบบสินทรัพย์ถาวร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใบขอซื้อ
ใบสัง่ ซื้อ
FIXED ASSETS REPORT
ใบจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
สรุปรายการประกันสินทรัพย์
กระดาษทาการตรวจนับสินทรัพย์ถาวร

๑๔๖

เอกสารตัวอย่าง บช 11
เอกสารตัวอย่าง บช 12
เอกสารตัวอย่าง บช 22
เอกสารตัวอย่าง บช 21
เอกสารตัวอย่าง บช 25
เอกสารตัวอย่าง บช 23

(ต้นฉบับ)
โรงเรียน ______________________________________
ใบขอซื้อ
ชื่อผูข้ อซื้อ __________________________
วันทีต่ อ้ งการ ________________________
ลาดับ รายการ

เลขที่ _________________
วันที่ _________________
สถานทีส่ ่งของ__________________________________________
______________________________________________________
จ านวนขอ แผนกจัดซื้อ
ซื้อ
จานวนสัง่ ซื้อ ราคา
ชื่อผูข้ าย
PO#

แผนก______________ ฝ่ าย/หมวด_______ ผูอ้ นุมตั ขิ อซื้อ_____________________ ผูส้ งั ่ ซื้อ______________
วันที_่ _______________________________ วันที่ ____________________________ วันที_่ _______________
(เอกสารตัวอย่าง บช 11)
๑๔๗

(ต้นฉบับ)
เล่มที่ 01
เลขที่ 001
โรงเรียน _____________________________
ใบสัง่ ซื้อ (PURCHASE ORDER)
ชื่อ _____________________________________________________________ เลขที่ _________________
ทีอ่ ยู่ ____________________________________________________________ วันที่ _________________
ใบขอซื้อเลขที่ :

วันกาหนดส่งของ :

เงือ่ นไขการชาระเงิน :

ลาดับที่

รายการ

จานวน

หน่วย

สถานทีจ่ ดั ส่ง :

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

รวมราคาสินค้า
ภาษีมลู ค่าเพิม่ (Vat 7%)
รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น(บาท)
ผูจ้ ดั ทา ________________________ ผูอ้ นุมตั ิ __________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 12)
๑๔๘

๑๔๙

(เอกสารตัวอย่าง บช 22)

๑๕๐

โรงเรียน _____________________________
ใบจาหน่ ายสินทรัพย์ถาวร
เลขที่ __________
 ขาย
 แลกเปลีย่ น
 โอน  ตัดบัญชี
จาหน่ายให้/โอนให้ _______________________________________
ลาดับ ชื่อและประเภท
หมายเลขทรัพย์สนิ
ราคาทุน
ค่าเสือ่ มราคา
สะสม

การบันทึกบัญชี
มูลค่าตาม ราคาขาย กาไร
บัญชี
(ขาดทุน)

เหตุผลการจาหน่าย : ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
อนุมตั โิ ดย :

(เอกสารตัวอย่าง บช 26)
๑๕๑

รหัส___________________

ทะเบียนคุม  ทีด่ นิ  อาคารและสิง่ ก่อสร้าง
รายการ ______________________
ชื่อบัญชี ______________________________
สถานทีต่ งั้ _____________________________________________________________________________
โฉนดเลขที่ ______________________
ขนาดพื้นที่ ____ ไร่ ____ งาน ____ ตารางวา
ผูบ้ ริจาค(ชื่อและทีอ่ ยู่) ___________________________________________________________________
มูลค่าซื้อ/บริจาค ______________________ บาท
(กรณีอาคารและสิง่ ก่อสร้าง)
อายุใช้งานทีค่ าดว่าจะใช้ได้ _______ ปี
มูลค่าซากเมือ่ จาหน่าย _______________ บาท
ค่าเสือ่ มราคาต่อปี _______________ บาท
ค่าเสือ่ มราคาต่อเดือน ________________ บาท
วัน/เดือน/ปี รายการบันทึกบัญชี
มูลค่า
มูลค่าคงเหลือ
ค่าเสือ่ มราคา
ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า
สะสม

บันทึกการปรับปรุง
วัน/เดือน/ปี รายการบันทึกบัญชี

ครัง้ ที่

มูลค่าปรับปรุง

มู ล ค่ าปรั บ ปรุ ง ผูร้ บั จ้างปรับปรุง
สะสม

บันทึกการจาหน่ าย_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 24)
๑๕๒

(เอกสารตัวอย่าง บช 25)
๑๕๓

PHYSICAL INSPECTTION SHEET
กระดาษทาการตรวจนับทรัพย์สนิ ถาวร
FIXED ASSET CATEGORY _______________________________________ No. ___________________
ประเภทสินทรัพย์ถาวร
Date _________________
Item
Tag#
Particular
Per count Per recorded Discrepancy Remark
ลาดับที่ หมายเลข
รายการ
จานวนทีต่ รวจ
จานวนที่
ผลต่าง
หมายเหตุ
ทรัพย์สนิ
นับได้
บันทึกบัญชี

ตรวจนับโดย
แผนกบัญชี_______________________
ผูใ้ ช้_____________________________

วันที_่ ____________________
วันที_่ ____________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 23)
๑๕๔

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ระบบจ่ายเช็ค
ข้อมูลทัว่ ไป
เป็ นปกติธรรมดาทีโ่ รงเรียน จะต้องซื้อวัสดุทางการศึกษา ครุภณั ฑ์หรือรับบริการจากธุรกิจอื่น การจ่ายเงินเพื่อ
ชดใช้ค่าวัสดุทางการศึกษา ครุภณั ฑ์และบริการเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงเกิดความจาเป็ นที่จะต้องจัดตัง้ ระบบการ
ควบคุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินเหล่านัน้
ระบบการจ่ายเงินโดยเช็ค เป็ นระบบบัญชีระบบหนึ่ง ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นเพื่อดาเนินการและควบคุมการจ่ายชาระเงิน
สดของโรงเรียน สามารถเปลีย่ นมือได้งา่ ย การทุจริตและการสูญหายเกิดขึ้นได้งา่ ยกว่าทรัพย์สนิ อื่นของโรงเรียน
การจ่ายเงินโดยเช็ค เป็ นวิธกี ารซึง่ สามารถบรรลุถงึ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของโรงเรียนได้มากกว่า
การจ่ายเงินโดยเงินสด สืบเนื่องมาจากวิธีการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิและความคล่องตัวในการเปลี่ยนมือของเช็ค
สาหรับรายการจ่ายเงินจานวนเล็กๆ น้อยๆ ซึง่ ไม่สะดวกในการจ่ายชาระด้วยเช็คก็กาหนดให้จ่ายจาก
วงเงิน เงินสดย่อย (ระบบเงินสดย่อย)
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ป้ องกันมิให้การจ่ายเงินสาหรับรายการที่ทางโรงเรียนมิได้จดั ซื้อ
2. เพือ่ ป้ องกันการนาใบสาคัญจ่ายทีเ่ บิกแล้วมาขอเบิกซา้ อีก
3. เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของการชาระเงิน ว่าถูกต้องตามใบแจ้งหนี้ของผูข้ าย
4. ใบสาคัญจ่ายทีไ่ ด้ชาระเงินแล้วมีเอกสารประกอบครบถ้วนและได้ประทับตรา “จ่ายแล้ว” ครบถ้วนทุกใบ
5. มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีว่ายอดเงินถูกต้องและครบถ้วน
การควบคุมภายใน
1. การจ่ายเงินออกจากโรงเรียน ทุกครัง้ ต้องจ่ายด้วยเช็ค ยกเว้นจ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ทีโ่ รงเรียนกาหนดให้จ่าย
จากเงินสดย่อย
2. มีระบบการควบคุมทีด่ เี กี่ยวกับการดูแลรักษาเช็คที่ยงั ไม่ได้ใช้
3. สัง่ จ่ายเช็คโดยการขีดคร่อมเช็คทุกรายการ
4. ผูม้ อี านาจสัง่ จ่ายเช็คไม่ควรลงลายมือชื่อในเช็คเป็ นการล่วงหน้า
5. สาหรับเช็คทีเ่ สียหรือใช้ไม่ได้ทกุ ใบ ควรประทับตรา “ยกเลิก” และเก็บไว้เพือ่ เป็ นหลักฐานในการ
ตรวจสอบ
6. ในการเสนอให้ผูม้ อี านาจอนุ มตั สิ งั ่ จ่ายเช็ค ควรแนบใบสาคัญจ่ายเงินและเอกสารประกอบการจ่ายเงินติด
ไปกับเช็คด้วยทุกครัง้ เพือ่ ผูอ้ นุ มตั จิ ่ายเช็คสามารถทาการตรวจสอบกับเอกสารประกอบการจ่ายเงินได้

๑๕๕

7. ในการลงลายมือชื่ออนุ ม ตั ิสงั ่ จ่ายกาหนด ให้ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุ ญาตมีอานาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การ
หรือผูอ้ านวยการลงนาม ทุกฉบับ โดยให้ผูอ้ านวยการลงลายมือชื่อร่วมกับ ผูร้ บั ใบอนุญาต หรือ ผูแ้ ทน
8. มีการระบุเลขทีเ่ ช็คสัง่ จ่ายทุกฉบับลงบนใบสาคัญจ่ายเงิน
9. ใบสาคัญจ่ายเงินทีจ่ ่ายเงินแล้ว ควรเก็บเข้าแฟ้ มไว้กาหนดหมายเลขประทับตรา “จ่ายแล้ว” ลงบน
ใบสาคัญจ่ายเงิน และเอกสารประกอบทุกใบ
10. มีระบบทีด่ ีในการติดตามและเก็บรักษาหลักฐานสาคัญในการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน เพือ่ นาไป
แนบกับใบสาคัญจ่ายเงิน และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
11. แบ่งแยกหน้าทีใ่ นการจัดทาใบสาคัญจ่ายเงิน การจัดทาเช็ค การอนุมตั สิ งั ่ จ่ายเช็คบันทึกรายการจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินออกจากกัน
12. เอกสารสาคัญสาหรับรายการขออนุมตั จิ ่ายทีผ่ ูม้ อี านาจอนุมตั จิ ่ายไม่อนุ มตั ิการจ่ายเงินไปแล้ว จะต้องจัด
ให้มวี ธิ ีการควบคุมเพือ่ ป้ องกันมิให้นามาขอจ่ายเงินในทางทุจริตอีกครัง้
13. จัดทางบกระทบยอดเพือ่ เปรียบเทียบยอดเงินสดรับและจ่ายตามทีบ่ นั ทึกบัญชีไว้กบั ใบแจ้งยอดจาก
ธนาคาร และหน้าทีน่ ้ ีไม่ควรเกี่ยวข้องกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการอนุมตั สิ งั ่ จ่ายเช็ค
14. รายการโอนเงินระหว่างธนาคารควรได้รบั อนุมตั ิเช่นเดียวกับการจ่ายเช็ค และทาการบันทึกบัญชีทนั ที

วิธกี ารปฏิบตั ิ
วิธกี ารปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจ่ายเงินด้วยเช็ค มีดงั นี้
1) การขอเบิกเงิน
1. รายจ่ายทีจ่ ะขอเบิก จะต้องเป็ นรายจ่ายทีเ่ กี่ยวข้องและมีผลต่อการดาเนินงานของโรงเรียน ซึง่ ได้แก่
- จ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ
- จ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ ครุภณั ฑ์ วัสดุต่างๆ หรือสินทรัพย์อ่นื ๆ
- จ่ายค่าแรงงานและเงินเดือน
- การเบิกชดเชยเพือ่ ใช้จ่ายเงินสดย่อย ฯลฯ
2. เมือ่ ได้รบั หลักฐานใบสาคัญเพือ่ ขอเบิกเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงินของค่าใช้จ่ายต่างๆ ใบส่งของ
ของผูข้ าย ใบรับวางบิล พนักงาน-เจ้าหนี้จะต้องตรวจสอบเอกสารทีไ่ ด้รบั กับหลักฐานประกอบการ
จ่ายภายในโรงเรียน เช่น ใบสัง่ ซื้อ ใบรับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการสัง่ ซื้อได้รบั การ
อนุมตั ิ และโรงเรียนได้รบั สินค้าไว้เรียบร้อยแล้ว
2) เงินยืม หรือ เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า
เงินยืมหรือเงินทดรองจ่ายใด ๆ ทีจ่ ่ายให้บุคลากรของโรงเรียนจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากเจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียน ที่
ได้รบั มอบอานาจอนุ มตั ิก่อนทุกครัง้ และเงินยืมหรือเงินทดรองจ่ายนี้ จะต้องชาระคืนภายในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีเงินยืมทีจ่ ่ายให้บคุ ลากรของโรงเรียน จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอานาจอนุ มตั กิ ่อนทุกครัง้

๑๕๖

ในกรณีเงินทดรองจ่ายล่วงหน้าเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายของโรงเรียน จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ าย ที่
ผูข้ อเบิกสังกัดอยู่ทกุ ครัง้
กรณีเบิกจานวนเงินสูงให้เบิกโดยเช็คและจัดทา “ใบสาคัญจ่าย” (บช 31)
วิธีการบันทึกบัญชี ในการเบิกเงินทดรองจ่าย
Dr. เงินยืม/เงินทดรองจ่าย/สารองจ่าย
Cr. เงินฝากธนาคาร
3) การเตรียมใบสาคัญจ่าย
1. เมือ่ ตรวจสอบเอกสารเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงาน-เจ้าหนี้จดั ทาใบรับวางบิล (บช 32)
ขึ้น 2 ฉบับ โดยกาหนดนัดหมายวันทีท่ จ่ี ะจ่ายเช็คแล้วส่งมอบต้นฉบับใบรับวางบิลให้แก่เจ้าหนี้
2. เมือ่ ใกล้ถงึ กาหนดวันรับเช็ค พนักงาน-เจ้าหนี้ จัดทาใบสาคัญจ่ายเงิน (บช 31) และระบุ
รหัสบัญชีทเ่ี กี่ยวข้องในใบสาคัญจ่ายเงิน และจัดส่งให้พนักงานทัว่ ไปตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนจัดส่งให้สมุหบ์ ญั ชีสอบทานและอนุมตั ิการจ่ายเงิน
4) การเตรียมเช็คสัง่ จ่าย
1. เมือ่ ใบสาคัญจ่ายเงินและเอกสารประกอบได้รบั การตรวจสอบโดยจะส่งผ่านไปยังเหรัญญิก
เพือ่ เตรียมเช็คสัง่ จ่ายตามจานวนเงินในเอกสาร
โดยระบุเลขทีเ่ ช็คและวันทีส่ งั ่ จ่ายลงใน
ใบสาคัญจ่ายเงินด้วย
2. เสนอเอกสารทัง้ หมดซึง่ ได้แก่ ใบสาคัญจ่ายเงิน เอกสารประกอบและเช็คสัง่ จ่าย แก่ผูม้ อี านาจ
อนุมตั ลิ งลายมือชื่ออนุมตั สิ งั ่ จ่ายเช็ค
3. เช็คสัง่ จ่ายให้ผูท้ าการแทนผูร้ บั ใบอนุญาตมีอานาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การหรือผูอ้ านวยการลงลายมือชื่อ
4. เช็คจ่ายทุกใบทีจ่ ดั เตรียมขึ้น จะต้องขีดคร่อมเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าเช็คจะถึงมือผูร้ บั อย่างแน่นอน
(A/C PAYEE ONLY)
5. เมือ่ จัดเตรียมเช็คเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ระบุรายละเอียดของเช็คในทะเบียนจ่ายเช็ค (บช 33)
5) การจ่ายเช็คสัง่ จ่าย
1. ใบสาคัญจ่ายเงิน เอกสารสาคัญประกอบการจ่ายเงินและเช็ค ซึง่ รอการจ่ายให้แก่เจ้าหนี้จะเก็บ
รักษาไว้กบั เหรัญญิก เมือ่ เจ้าหนี้นาใบรับวางบิลมาขอรับเช็ค เหรัญญิกจะตรวจสอบใบรับวางบิล
กับใบสาคัญจ่ายเงินและเอกสารสาคัญประกอบการจ่าย
2. เหรัญญิก จะต้องขอใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ทกุ ครัง้ ก่อนทีจ่ ะจ่ายเช็คให้พร้อมทัง้ ขอให้เจ้าหน้าที่
ของเจ้าหนี้ผูม้ าขอรับเช็คลงลายมือชื่อบนใบสาคัญจ่ายเงิน เพือ่ เป็ นหลักฐานการรับเช็คไปจาก
โรงเรียนทุกครัง้ ด้วย
3. กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายจานวนเกินกว่า 500.- บาท ให้แก่บคุ คลธรรมดาทีไ่ ม่สามารถออกใบเสร็จ
๑๕๗

รับเงินให้ได้ ให้เหรัญญิกจัดทาใบเสร็จรับเงิน (บุคคลทัว่ ไป)(บช 56) ให้ผูม้ าขอรับเช็คกรอก
รายละเอียดและแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการแนบ
4. เหรัญญิก จะเป็ นผูก้ าหนดหมายเลขใบสาคัญจ่ายเงิน ก่อนทาการส่งมอบใบสาคัญจ่ายเงิน
และเอกสารสาคัญประกอบการจ่ายเงิน ซึง่ ได้จ่ายเช็คไปแล้ว ให้แก่พนักงานบัญชีทวั ่ ไป
เพือ่ บันทึกบัญชี
6) การขีดฆ่าหรือประทับตราบนใบสาคัญจ่ายเงินที่จา่ ยเงิน
เมือ่ ผูร้ บั เงินได้รบั เช็คไปแล้ว เหรัญญิกจะเป็ นผูป้ ระทับตรา “จ่ายแล้ว” บนใบสาคัญจ่าย และ
เอกสารประกอบทุกๆ ใบ เพือ่ ป้ องกันมิให้มกี ารนาเอกสารเหล่านัน้ มาขอเบิกซา้ อีก
7) การบันทึกบัญชี
1. พนักงานบัญชีทวั ่ ไป จะนาใบสาคัญจ่ายเงินและเอกสารประกอบต่าง ๆ ไปบันทึกบัญชีโดย
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
กรณีจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
Dr. ค่าใช้จ่าย ( ตามชื่อและรหัสบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย )
Cr. เงินฝากธนาคาร
.

กรณีชาระเจ้าหนี้
Dr. เจ้าหนี้
Cr. เงินฝากธนาคาร
2. ใบสาคัญจ่ายเงินและเอกสารสาคัญประกอบการจ่ายเงินทีบ่ นั ทึกบัญชีแล้ว พนักงานบัญชีทวั ่ ไป
ลงชื่อเป็ นหลักฐานการบันทึกบัญชี บนใบสาคัญจ่ายเงิน พร้อมทัง้ จัดเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้ ม
โดยเรียงตามลาดับเลขทีใ่ บสาคัญจ่ายเงิน
3. ทุกรายการ - Transaction ทีท่ าให้เกิดผลต่าง พนักงานบัญชีจดั ทาใบสาคัญทัว่ ไป (บช 35)
เพือ่ ปรับปรุงรายการตาม BANK STATMENT ไปบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
8) การทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกสิ้นเดือนเมือ่ สมุหบ์ ญั ชีของโรงเรียน ได้รบั ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
จะส่งไปให้พนักงานบัญชีทวั ่ ไป เพือ่ นาไปเปรียบเทียบกับรายการ กับบัญชีแยกประเภททัว่ ไปเพื่อจัดทา
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (บช 36) ประจาเดือน แล้วจึงส่งไปให้สมุหบ์ ญั ชีตรวจสอบความถูกต้องก่อนนาเสนอ
ผูบ้ ริหารต่อไป

๑๕๘

เอกสารที่ใช้ในระบบจ่ายเช็ค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารตัวอย่าง บช 32
เอกสารตัวอย่าง บช 31

ใบรับวางบิล
ใบสาคัญจ่ายเงิน
ตัวอย่างเช็ค
ทะเบียนจ่ายเช็ค
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ใบเสร็จรับเงิน(บุคคลทัว่ ไป)
ใบสาคัญทัว่ ไป

เอกสารตัวอย่าง บช 33
เอกสารตัวอย่าง บช 36
เอกสารตัวอย่าง บช 34
เอกสารตัวอย่าง บช 35

๑๕๙

เล่มที่ __________
เลขที่ __________

โรงเรียน ________________________________
ใบรับวางบิล

ได้รบั บิลจาก ______________________________________________ วันที่ _________________________
ทีอ่ ยู่ __________________________________________________________________________________
ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับที่
ใบส่งของเลขที่
วันทีใ่ บส่งของ
จานวนเงิน
หมายเหตุ

รวม _______ ฉบับ
ผูว้ างบิล

รวมเงิน
ผูร้ บั วางบิล

วันทีน่ ดั รับเช็ค

(เอกสารตัวอย่าง บช 32)
๑๖๐

เลขที่___________
โรงเรียน _____________________________
ใบสาคัญจ่ายเงิน
จ่ายให้ _________________________________________________ วันที่___________________________
จ่ายโดย
 เงินสด
 เงินโอน
 เช็คธนาคาร__________________ สาขา_____________ เลขที่_________ ลงวันที_่ _________
รายการ
ชื่อบัญชี
รหัสบัญชี
จานวนเงิน
เดบิต
เครดิต

ผูจ้ ดั ทา_________ ตรวจสอบโดย_________ อนุมตั โิ ดย_________ ผูร้ บั เงิน_________ ผูจ้ ่ายเงิน__________
(เอกสารตัวอย่าง บช 31)
๑๖๑

(ตัวอย่างเช็ค)

๑๖๒

วันทีเ่ ช็ค

เช็คเลขที่

โรงเรียน _____________________________
ทะเบียนจ่ายเช็ค
จ่ายให้
จานวนเงิน

เลขที่ใบสาคัญจ่าย

(เอกสารตัวอย่าง บช 33)
๑๖๓

โรงเรียน _____________________________
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
(BANK RECONCILIATION)
ณ วันที่ _____________________________
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ณ วันที่ _______________________
บวก

หัก

xxxx

รายการนาเข้าธนาคาร แต่ธนาคารยังไม่บนั ทึก
เช็คเลขที่ xxxxxxx วันที่ xx/xx/xx
เช็คเลขที่ xxxxxxx วันที่ xx/xx/xx

xx
xx

xx

รายการเช็คจ่ายที่ธนาคารยังไม่บนั ทึก
เช็คหมายเลข xxxxxxx
เช็คหมายเลข xxxxxxx

xx
xx

(xx)

คงเหลือตามบัญชีแยกประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ________________

xxxx

(เอกสารตัวอย่าง บช 36)
๑๖๔

ใบสาคัญรับเงิน
(บุคคลทัว่ ไป)
วันที่ __________________________
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว__________________________________ ตาแหน่ง_______________________
อยู่บา้ นเลขที่ _________ อาคาร/หมู่บา้ น ______________________ ตรอก/ซอย _____________________
ถนน _______________ ตาบล/แขวง ______________________ อาเภอ/เขต ________________________
จังหวัด _____________________ โทรศัพท์มอื ถือ ________________โทรศัพท์ท่ที างาน _______________
โทรศัพท์ทบ่ี า้ น__________________ บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ _______________________________ออก
ให้ท่_ี _______________________ วันออกบัตร _______________ วันบัตรหมดอายุ _______________ ได้รบั
เงินจากโรงเรียน__________________________ เป็ น  เงินสด  เช็ค ธนาคาร _______________ สาขา
_________________ เลขทีเ่ ช็ค _________________
จานวนเงิน _______________ บาท(________________________________________________________)
เป็ นค่า _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ไว้เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ _______________________ ผูร้ บั เงิน
(_____________________________)
_______/________/_______

ลงชื่อ _______________________ ผูจ้ ่ายเงิน
(_____________________________)
_______/________/_______

หมายเหตุ : ขอสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการผูร้ บั เงินพร้อมรับรองสาเนา
(ตัวอย่างเอกสาร บช 34)

๑๖๕

โรงเรียน _____________________________
ใบสาคัญทัว่ ไป
(JOURNAL VOUCHER)
รายการ

ชื่อบัญชี

เลขที่ JV ___________
วันที่_______________

รหัสบัญชี

จานวนเงิน
เดบิต

เครดิต

รวมเงิน(
)
ผูจ้ ดั ทา______________

ผูต้ รวจสอบ______________

ผูอ้ นุมตั ิ______________

(เอกสารตัวอย่าง บช 35)
๑๖๖

โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ระบบควบคุมวัสดุ

ข้อมูลทัว่ ไป
ระบบควบคุมวัสดุประกอบด้วย วัสดุทางการศึกษา วัสดุสานักงาน และอื่นๆ
วัสดุทางการศึกษา ได้แก่ เครื่องเขียน อุปกรณ์กฬี า อุปกรณ์ฝึกอาชีพ สือ่ การเรียนการสอน อาหารเสริม ซึ่งมี
ไว้เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอน
วัสดุสานักงาน ได้แก่ เครื่องเขียน วัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ ทีม่ ไี ว้ใช้ในสานักงาน
โดยทัว่ ไปแล้ววัสดุนนั้ เป็ นสินทรัพย์หมุนเวียน ความสาคัญของวัสดุอีกประการหนึ่งก็คือ ถ้าการบันทึกบัญชี
เกี่ยวกับวัสดุไม่ถูกต้อง และตีราคาวัสดุส้ นิ งวดบัญชีคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริง จะเป็ นผลทาให้ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานสูงไปหรือตา่ เกินไป (ซึง่ ตามหลักการบัญชีนนั้ ให้ใช้วธิ ีการ เข้าก่อน – ออกก่อน ในการคานวณสินค้าคงเหลือ
ปลายงวดและคานวณค่าใช้จ่าย) และกาไรสุทธิประจางวดคลาดเคลือ่ นจากความเป็ นจริงตามไปด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ทราบว่าวัสดุ ณ วันสิ้นงวดบัญชีมอี ยู่จริง และเป็ นปริมาณที่สมควรหรือไม่ รวมทัง้ ให้ทราบถึงคุณภาพ
และสภาพของวัสดุว่ามีการเสือ่ มค่าหรือชารุดเสียหายบ้างหรือไม่
2. เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของการตีราคาวัสดุ ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารบัญชีทถ่ี กู ต้องตามหลักการ
ทางบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไปและได้ถูกปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับปี ก่อนหรือไม่
3. เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมของวัสดุและค่าใช้จ่ายโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับอัตรากาไรขัน้ ต้น และการหมุนเวียนของวัสดุ
4. เพือ่ ประเมินผลการควบคุมภายในเกี่ยวกับ การซื้อ การรับของ การจ่ายเงิน และการควบคุม

การควบคุมภายในที่สาคัญ
1. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวัสดุ จะต้องมีการแบ่งแยกชัดเจน การรับ – จ่ายใดๆ จะต้องทาเอกสารประกอบ
ทุกครัง้ และผ่านการอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจก่อนเสมอ
2. เอกสารการรับจากวัสดุควรจะมีการกาหนดเลขทีล่ ว่ งหน้า และควบคุมการเรียงเลขที่ของเอกสารด้วย
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้าตรวจนับวัสดุทกุ เดือน หรือ ทุก 3 เดือน หรือ ทุก 6 เดือนหรือแล้วแต่นโยบายของแต่
ละโรงเรียน โดยฝ่ ายบัญชีหรือคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ของโรงเรียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
4. จัดให้มกี ารกระทบยอดผลแตกต่าง ของวัสดุทต่ี รวจนับได้กบั ยอดคงเหลือตามบัญชีคุมวัสดุคงเหลือ

๑๖๗

วิธกี ารปฏิบตั ิ
1) การบันทึกรับวัสดุ
1. ขัน้ ตอนการบันทึกรับวัสดุ
- การตรวจรับวัสดุจะทาการตรวจนับโดย แผนกรับสินค้าร่วมกับฝ่ ายที่ขอซื้อ
- ก่อนทาการตรวจนับ ผูท้ าการตรวจรับจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า วัสดุทผ่ี ูข้ ายจัดส่งมาเป็ นวัสดุ
ทีโ่ รงเรียนได้ทาการสัง่ ซื้อจริง
- วัสดุทจ่ี ดั ส่งมาโดยไม่มใี บสัง่ ซื้อของโรงเรียน ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจลงนามอนุ มตั ิ จะต้องจัด
ส่งคืนให้ผูจ้ ดั ส่งทันที
- การตรวจรับ จะทาการตรวจรับที่ปริมาณและคุณภาพของวัสดุทจ่ี ดั ส่งมา โดยปริมาณและคุณภาพจะ
ต้องถูกต้องและครบถ้วน ตามใบสัง่ ซื้อและใบส่งสินค้าของผูข้ าย
- หลังจากทาการตรวจรับวัสดุ ผูต้ รวจรับจะต้องลงลายมือชื่อในใบส่งสินค้าต้นฉบับของผูข้ าย เพือ่ เป็ น
หลักฐานทางการรับวัสดุพร้อมทัง้ จัดทา ใบรับของ (บช 14) ทัง้ 3 ฉบับ

ต้นฉบับ
สาเนาฉบับที่ 1
สาเนาฉบับที่ 2

จัดส่งให้พนักงานบัญชีเพือ่ บันทึกบัญชี
จัดส่งให้พนักงาน ผูม้ หี น้าทีบ่ นั ทึกบัญชีคุมวัสดุ
พนักงานแผนกรับสินค้าจัดเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

2) ขัน้ ตอนการเบิกจ่ายวัสดุ
การเบิกวัสดุสานักงาน และวัสดุทางการศึกษาเพื่อใช้งาน เช่น
- การเบิกวัสดุเพือ่ ใช้ในสานักงาน
- การเบิกวัสดุทางการศึกษาเพื่อใช้สอนนักเรียน
- การเบิกวัสดุทางการศึกษาเพื่อแจกให้นกั เรียนใหม่
- ให้ผูข้ อเบิกจัดทาใบเบิกวัสดุ (บช 16) ทางการศึกษา และส่งให้ผูม้ อี านาจอนุมตั ลิ งนามอนุมตั ิ
ต้นฉบับ
สาเนาฉบับที่ 1

จัดส่งพนักงาน – ควบคุมวัสดุ
เก็บไว้ทผ่ี ูข้ อเบิกวัสดุ

- ใบเบิกวัสดุทไ่ี ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว ให้ผูข้ อเบิกส่งไปยังพนักงานควบคุมวัสดุเพือ่ ขอเบิกวัสดุ เมือ่ ได้
รับวัสดุแล้ว ให้ผูร้ บั และผูจ้ ่ายของลงนามในใบขอเบิกวัสดุดว้ ย หลังจากนัน้ พนักงานควบคุม
วัสดุตอ้ งบันทึกจ่ายวัสดุลงในทะเบียนคุมวัสดุดว้ ย
- ให้เจ้าหน้าทีผ่ ูร้ บั ผิดชอบสินค้าคงเหลือของโรงเรียนบันทึกจ่ายวัสดุเข้าทะเบียนคุมวัสดุดว้ ย

๑๖๘

3) การควบคุมวัสดุทางการศึกษา
แผนกควบคุมวัสดุมหี น้าที่รบั ผิดชอบ
พนักงานคุมวัสดุจะต้องทาการบันทึกควบคุมวัสดุลงในบัญชีคุมวัสดุ - STOCK CARD (บช 15) โดย
บันทึกจากเอกสารดังต่อไปนี้
1. บันทึกรับวัสดุจากใบส่งของ / ใบกากับภาษีท่ไี ด้รบั จากผูข้ าย
2. บันทึกจ่ายวัสดุจากใบเบิกวัสดุ จากแผนกทีข่ อเบิกใช้
4) การตรวจนับวัสดุทางการศึกษาและการบันทึกวัสดุใช้งาน
4.1 ทุกเดือน หรือ ทุก 3 เดือน หรือ ทุก 6 เดือนหรือแล้วแต่นโยบายของแต่ละโรงเรียน เจ้าหน้าทีค่ ุมวัสดุของ
โรงเรียนจะต้องทาการตรวจนับสินค้าและจัดทารายงาน
1) จัดทารายงานการตรวจนับวัสดุคงเหลือ (บช 18) เปรียบเทียบจานวนทีต่ รวจนับได้กบั
จานวนคงเหลือตามบัญชี หากมีผลต่างทาการกระทบยอดให้ตรงกัน
2) จัดทารายงานสินค้าคงเหลือ (บช 17) ณ วันสิ้นเดือนส่งให้เจ้าหน้าบัญชี
4.2 เจ้าหน้าทีบ่ ญั ชีนาตัวเลขวัสดุ ณ วันสิ้นเดือน มาคานวณวัสดุใช้งาน
การคานวณวัสดุใช้งานจริง
วัสดุคงเหลือต้นงวด
xxx บาท
บวก ซื้อวัสดุระหว่างงวด
xx
วัสดุทม่ี ไี ว้ใช้งานทัง้ สิ้น
xxx
หัก วัสดุคงเหลือปลายงวด
(xxx)
วัสดุใช้งานจริง
xx
4.3 พนักงานบัญชีจดั ทาใบสาคัญทัว่ ไป ทาการปรับปรุงวัสดุ – หมวดสินทรัพย์ เข้าบัญชีวสั ดุ – หมวด
ค่าใช้จ่าย โดยใช้ตวั เลขวัสดุใช้งานจริง บันทึกบัญชีดงั นี้
Dr. ค่าวัสดุ
(ตามชื่อและรหัสบัญชีค่าวัสดุ - หมวดค่าใช้จ่าย)
Cr. วัสดุ
(ตามชื่อและรหัสบัญชีวสั ดุ - หมวดสินทรัพย์)

เอกสารที่ใช้ในระบบควบคุมวัสดุ
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารตัวอย่าง บช 14
เอกสารตัวอย่าง บช 15
เอกสารตัวอย่าง บช 16
เอกสารตัวอย่าง บช 17
เอกสารตัวอย่าง บช 18

ใบรับของ
ทะเบียนคุมวัสดุ
ใบเบิกวัสดุ
รายงานวัสดุคงเหลือ
รายงานตรวจนับวัสดุ
๑๖๙

(ติดเล่ม)
เลขที่ ___________
วันที่ ____________
ประเภท _________

โรงเรียน _____________________________
ใบรับของ

ผูข้ าย _____________________________________________ เลขที่ใบสัง่ ซื้อ ______________________
__________________________________________________ เลขที่ใบกากับสินค้า _________________
รหัส

รายการ

ชื่อบัญชี

ปริมาณ

สาหรับแผนกบัญชี
เลขที่บญั ชี

ลงชื่อ _________________________
ผูร้ บั ของ

เดบิต

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

เครดิต

ลงชื่อ _________________________
ผูจ้ ดั การแผนก
(เอกสารตัวอย่าง บช 14)
๑๗๐

โรงเรียน _____________________________
ทะเบียนคุมวัสดุ

แผ่นที่ __________

ชื่อวัสดุ ___________________________________________ รหัส ________________________________
หน่วยนับ
จานวนสูงสุด_____________
จานวนตา่ สุด_____________
วัน/เดือน/ปี
เอกสารอ้างอิง
จานวน
คงเหลือ
หมายเหตุ
ราคา@
รับ
จ่าย

(เอกสารตัวอย่าง บช 15)
๑๗๑

โรงเรียน ________________________________
ใบเบิกวัสดุ

เลขที่ ____________
วันที่_____________
ชื่อผูเ้ บิก _________________________แผนก ___________________ใช้ในโครงการ__________________
ขอเบิกวัสดุดงั รายการต่อไปนี้
ลาดับที่
รหัส
ชื่อวัสดุ
จานวนทีข่ อเบิก
จานวนทีจ่ ่าย
ราคา@

ลงชื่อ____________________________ ผูข้ อเบิก
ลงชื่อ____________________________ ผูอ้ นุมตั ิ

ลงชื่อ____________________________ ผูร้ บั วัสดุ
ลงชื่อ____________________________ ผูจ้ ่ายวัสดุ

(เอกสารตัวอย่าง บช 16)
๑๗๒

โรงเรียน ________________________________
PHYSICAL INVENTORY REPORT
รายงานวัสดุคงเหลือ
OFFICE SUPPLY & STATIONARY CATEGORY
Date _________________
ประเภทวัสดุ ___________________________
No. ___________________
Item
Code
Particular
Balance
Per unit cost
Total cost Remark
ลาดับที่
รหัส
รายการ
ยอดคงเหลือ ราคาทุน:หน่วย
ต้นทุนรวม
หมายเหตุ

ตรวจนับโดย
แผนกบัญชี_______________________
ผูใ้ ช้_____________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 17)
๑๗๓

โรงเรียน ________________________________
รายงานการตรวจรับวัสดุคงเหลือ
OFFICE SUPPLY & STATIONARY CATEGORY
ประเภทวัสดุ ___________________________
Item
Particular
Per count
ลาดับที่
รายการ
จานวนทีต่ รวจนับได้

ตรวจนับโดย_____________________
ลงชื่อ _______________________
วันที่ ________________________

วันที่ __________________
เลขที่ __________________
Per recorded
Discrepancy
จานวนทีบ่ นั ทึกบัญชี
ผลต่าง

ผูต้ รวจสอบการตรวจนับ______________________
ลงชื่อ __________________________
วันที่ __________________________
(เอกสารตัวอย่าง บช 18)
๑๗๔

ภาคผนวก
ระเบียบโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๗๕

รายชื่อคณะกรรมการจัดทาระเบียบโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

คุณพ่อเอนก
ธรรมนิต
คุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์
คุณพ่อจิรพันธ์ สุจริ านุธรรม
คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ
คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊
คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเธียรกุล
คุณพ่อชาติชาย เวฬุรตั นกุล
คุณพ่อวีระ
ผังรักษ์
คุณพ่อบรรจง พานุพนั ธ์
คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
คุณพ่อปรีชา
สกุลอ่อน
คุณพ่อประสาน พงษ์ศิรพิ ฒั น์
คุณพ่อสุดเจน ฝ่ นเรือง
คุณพ่อพินนั ต์ พรประสิทธิ์
คุณพ่อเกียรติศกั ดิ์ รุ่งเรือง
คุณพ่อปรีชา
สวัสดี
คุณพ่อนภา
กูช้ าติ
คุณพ่อเอกราช สุขชาติ
คุณพ่อสมภพ แซ่โก
คุณพ่อสมพร มีมงุ่ กิจ
คุณพ่ออนุสรณ์ พงศ์ศิรพิ ฒั น์

๑๗๖

โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรมี ีโรงเรียนประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
โรงเรียนสันติภาพ
โรงเรียนดาราจรัส
อันตนเนอสเซอรี่
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลประชาสงเคราะห์
โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
โรงเรียนดาราสมุทร
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
มารียเ์ นอสเซอรี่
โรงเรียนศรีหฤทัย
สถานรับเลี้ยงเด็ก บ้านยอแซฟพิทกั ษ์
โรงเรียนเทวรักษ์
โรงเรียนชุมชนพัฒนา
โรงเรียนปัญจทรัพย์
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ

อ.องค์รกั ษ์
อ.องค์รกั ษ์
อ.เมือง
อ.บางคล้า
อ.พนมสารคาม
อ.พนัส
อ.พานทอง
อ.พานทอง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.ศรีราชา
เมืองพัทยา
อ.เมือง
อ.ขลุง
อ.เมือง
อ.ศรีมโหสถ
อ.เมือง
เขตห้วยขวาง
อ.เมือง
เขตมีนบุรี
อ.อรัญประเทศ

๑๗๗

จ.นครนายก
จ.นครนายก
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
จ.ระยอง
จ.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
จ.ปราจีนบุรี
จ.สระแก้ว
กรุงเทพ ฯ
จ.สระแก้ว
กรุงเทพฯ
จ.สระแก้ว

จรรยาบรรณครู (คุรุสภา)
จรรยาบรรณครู หมายถึง ข้อกาหนดเกี่ยวกับความประพฤติหรือการปฏิบตั ิตนของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู
เพื่อรักษาหรือ ส่ง เสริมเกียรติคุณขื่อ เสียงและฐานะของความเป็ นครู ไทย ได้มีบญั ญัติเป็ นลายลักษณ์อ กั ษร และ
กฎหมายรองรับเป็ นครัง้ แรก เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๖ โดยอาศัยอานาจบังคับของพระราชบัญญัติครู พ.ศ.๒๔๘๘ ที่
กาหนดให้คุรุสภาเป็ นสถาบันผูอ้ อกระเบียบข้อบังคับ ได้เรียกว่า ระเบียบประเพณี ของครูว่าด้วยจรรยาบรรณครู 10
ข้อ และระเบียบว่าด้วยวินยั ครู ๑๐ ข้อ จนกระทัง่ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ คุรุสภาได้ปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ของครู ข้ ึน ใหม่ โดยตัด ข้อ ความที่มีล กั ษณะเป็ นวิน ัยออกไปเหลือเพียงบทบัญ ญัติท่ีมีลกั ษณะเป็ น จริย ธรรมหรือ
จรรยาบรรณ เรียกว่า ระเบียบคุรุสภาว่าด้วย จรรยาบรรณครู พ.ศ.๒๕๓๙
โดยประกาศใช้ตงั้ แต่ วันที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๓๙ มีทงั้ หมด ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) ครูตอ้ งรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์
โดยเสมอหน้า
(๒)

ครูตอ้ งอบรม สัง่ สอน ฝึ กฝน สร้างเสริมความรู ้ ทักษะและนิสยั ทีถ่ กู ต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(๓)

ครูตอ้ งประพฤติ ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีด่ ีแก่ศิษย์ทงั้ ทางกาย วาจา และจิตใจ

(๔)

ครูตอ้ งไม่กระทาตนเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปญั ญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์

( ๕)

ครูตอ้ งไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์
กระทาการใด ๆ อันเป็ นการหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ

(๖)

ครูย่อมพัฒนาตนเองทัง้ ทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสยั ทัศน์ให้ทนั ต่อการพัฒนาทาง วิทยาการ
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ

(๗)

ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็ นสมาชิกที่ดตี ่อองค์กรวิชาชีพครู

(๘)

ครูพงึ ช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

(๙)

ครูพงึ ประพฤติ ปฏิบตั ิตน เป็ นผูน้ าในการอนุรกั ษ์ และพัฒนาภูมปิ ญั ญา และวัฒนธรรมไทย

จรรยาบรรณครู (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแห่งชาติ)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กาหนดจรรยาบรรณครู ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนแห่งชาติข้นึ มา เพือ่ กาหนดให้ครูทกุ คนต้องถือปฏิบตั ิ มี ๑๒ ข้อ ดังนี้
(๑) ต้องรักษาความสามัคคี ชื่อเสียงของหมูค่ ณะและสถานศึกษาที่สงั กัดอยู่
(๒) ต้องไม่ลบลู่ ดูหมิน่ ศาสนา
(๓) ต้องรักษาชื่อเสียง มิให้ข้นึ ชื่อว่าประพฤติชวั ่
(๔) ไม่ละทิ้งการสอน อุทศิ เวลาให้แก่ศิษย์ และตัง้ ใจปฏิบตั ิหน้าทีด่ ว้ ยความเสียสละ
(๕) ต้องรักษาความลับของศิษย์ เพือ่ นร่วมงานและสถานศึกษา
๑๗๘

(๖) ต้องถือปฏิบตั ติ ามแบบธรรมเนียมทีด่ ีของสถานศึกษา
(๗) ต้องประพฤติตนและปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์ สุจริตและเทีย่ งธรรม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์
อัน มิชอบ
(๘) ต้องไม่ปิดบังอาพราง หรือบิดเบือนเนื้อหาสาระทางวิชาการ
(๙) ต้องไม่ดูหมิน่ เหยียดหยามเพือ่ นร่วมงานและบุคคลใด ๆ เชื่อฟังและไม่กระด้างกระเดื่องต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ สัง่ การในหน้าทีก่ ารงานโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของ
สถานศึกษา
(๑๐) ต้องไม่เบียดบังใช้แรงงาน หรือนาผลงานของศิษย์ไปเพือ่ ประโยชน์ส่วนตัว
(๑๑) ต้องไม่นาหรือยอมให้นาผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริต หรือเป็ นภัยต่อมนุ ษยชาติ
(๑๒) ต้องไม่นาผลงานของผูอ้ ่นื มาแอบอ้างเป็ นผลงานของตนเอง
จรรยาบรรณครู (ตามใบประกอบวิชาชีพ)
จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง ประมวลมาตรฐานความประพฤติท่ผี ูป้ ระกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบตั ิ
เป็ น แนวทางให้ผู ป้ ระกอบวิช าชีพ ปฏิบ ตั ิอ ย่ า งถูก ต้อ งเพื่อ ผดุ ง เกีย รติแ ละสถานะของวิช าชีพ นัน้ ก็ได้ผู ก้ ระทาผิด
จรรยาบรรณ จะต้องได้รบั โทษโดยว่ากล่าว ตักเตือน ถูกพักงาน หรือถูกยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้
ความสาคัญ ในจรรยาบรรณ วิชาชีพครู
จรรยาบรรณในวิชาจะเป็ นสิ่งสาคัญในการที่จะจาแนกอาชีพว่าเป็ นวิชาชีพหรือไม่ อาชีพที่เป็ น “วิชาชีพ” นัน้
กาหนดให้มีองค์กรรองรับ และมีการกาหนดมาตรฐานของความประพฤติของผู อ้ ยู่ในวงการวิชาชีพ ซึ่งเรียกว่ า
“จรรยาบรรณ“ ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ ” ที่สาคัญคือ เป็ นอาชีพที่มศี าสตร์ชนั้ สูงรองรับ มีการศึกษาค้นคว้าวิจยั และ
พัฒนาวิชาชีพมีการจัดการสอนศาสตร์ดงั กล่าวในระดับอุดมศึกษาทัง้ การสอนด้วยทฤษฏีและการปฏิบตั ิจนผูเ้ รียนเกิด
ความชานาญ และมีประสบการณ์ในศาสตร์นนั้ นอกจากนี้จะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี “จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ” เพื่อให้สมาชิกในวิชาชีพดาเนินชีวติ ตามหลักมาตรฐานดังกล่าวหลักที่กาหนดในจรรยาบรรณวิชาชีพทัว่ ไป
คือ แนวความประพฤติปฏิบตั ทิ ม่ี ตี ่อวิชาชีพต่อผูเ้ รียน ต่อตนเอง และต่อสังคม ดังนี้
จรรยาบรรณต่ออาชีพ
ผูท้ อ่ี ยู่ในวงวิชาชีพจะต้องยึดถือจรรยาบรรณ ในการดารงวิชาชีพให้เป็ นทีย่ อมรับ คือ
(๑) ศรัทธาต่อวิชาชีพ ผูท้ ่อี ยู่ในวงการวิชาชีพครู ต้องมีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู เห็นว่าอาชีพครู
เป็ นอาชีพ ที่มีคุณ ค่ า มีป ระโยชน์ต่อประเทศชาติ
ในฐานะที่เ ป็ นอาชีพ ที่สร้า งคนให้มีความรู ้
ความสามารถ และเป็ นคนทีพ่ งึ ประสงค์ของสังคม ผูอ้ ยู่ในวิชาชีพจะต้องมัน่ ใจ ในกาประกอบวิชาชีพนี้
ด้วยความรัก และชื่นชมในความสาคัญของวิชาชีพ
(๒) ธารงและปกป้ องวิชาชีพ สมาชิกของสังคมวิชาชีพต้องมีจิตสานึกในการธารง ปกป้ อง และรักษา
เกียรติภูมขิ องวิชา ไม่ให้ใครมาดูหมิน่ ดูแคลน หรือเหยียบยา่ ทาให้สถานะของวิชาชีพต้องตกตา่ หรือ
มัวหมองการธารงปกป้ องต้องกระทาทันทีเมือ่ เกิดเหตุการณ์ท่ไี ม่พึงปรารถนาหรือต้องมีการแก้ไขข่าว
หรือประท้วงหากมีขา่ วคราวอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ
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(๓) พัฒนาองค์ความรูใ้ นวิชาชีพ หน้าที่ของสมาชิกในวงการวิชาชีพคือ การที่ตอ้ งรับผิดชอบในการศึกษา
ค้นคว้าวิจยั สร้างความรูแ้ ละเผยแพร่ความรู ้ เพื่อทาให้วทิ ยาการในศาสตร์สาขาวิชาชีพครูกา้ วหน้าทัน
สังคมทันเหตุการณ์ ก่อประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ทาให้คนเก่ง และฉลาดขึ้น โดยวิธีการเรียน
การสอนทีก่ ระตุน้ ให้ผูเ้ รียนรักเรียน ใฝ่ รู ้ ช่างคิด ทีวจิ ารณญาณ มีบคุ ลิกภาพทีพ่ งึ ประสงค์ มากขึ้น
(๔) สร้างองค์กรวิชาชีพให้แข็งแกร่งสมาชิกในวงวิชาชีพต้องถือเป็ นหน้าที่ท่จี ะต้องสร้างองค์กรวิชาชีพให้คง
มัน่ ธารงอยู่ได้ดว้ ยการเป็ นสื่อกลางระหว่างสมาชิก และเป็ นเวทีให้คนในวงการได้แสดง ฝี มอื และ
ความสามารถทางการสร้างรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางด้านการ
สร้างแบบเรียนใหม่ ๆ การเสนอแนวความคิดห่าในเรื่องของการพัฒนาคน การเรียนการสอน และการ
ประเมินผล
(๕) ร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพ สมาชิกในสังคมวิชาชีพต้องร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดการเคลือ่ นไหวในเรื่องของความคิด หรือการจัดประชุม สัมมนา แลกเปลีย่ นแนวความคิด
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากไม่ได้รบั ความสนับสนุ นจาก
สมาชิกแล้ว ทาให้องค์กรวิชาชีพขาดความสาคัญลงและไม่สามารถดาเนินภารกิจขององค์กรวิชาชีพ
ต่อไปได้บทบาทของการธารงมาตรฐานและการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการก็ย่อมจะลดลงด้วย
ถ้าไม่มปี ริมาณสมาชิกทีส่ นับสนุนเพียงพอ
จรรยาบรรณต่อผูเ้ รียน
ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบตั ติ ่อผูเ้ รียน ๙ ประการ คือ
(๑) ตัง้ ใจถ่ายทอดวิชาการ บทบาทของครู ตอ้ งพยายามที่จะทาให้ลูกศิษย์เรียนด้วยความสุข เรียนด้วย
ความเข้าใจ และเกิดความมานะพยายามที่จะรูใ้ นศาสตร์นนั้ ครูจึงต้องตัง้ ใจอย่างเต็มที่ท่จี ะศึกษา
วิชาการทัง้ ทางศาสตร์ท่จี ะสอน ศาสตร์ท่จี ะถ่ายทอดหรือวิธีการสอน ครูตอ้ งพยายามที่จะหาวิธีการ
ใหม่ ๆ มาลองทดลองสอน
(๒) รักและเข้าใจศิษย์ ครูตอ้ งพยายามศึกษาธรรมชาติข องวัยรุ่น ว่ามีปญ
ั หามีความไวต่อความรูส้ กึ และ
อารมณ์ไม่มนั ่ คง ครูจึงควรให้อภัย เข้าใจ และหาวิธีการให้ศิษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ครูตอ้ งพยายามทาให้ลูกศิษย์รกั และไว้ใจเพือ่ ทีจ่ ะได้กล้าปรึกษาในสิง่ ต่างๆแล้วครูก็จะสามารถ
ช่วยให้ศิษย์ประสบความสาเร็จในการเรียน และการดารงชีวติ ได้อย่างถูกต้อง
(๓) ส่งเสริมการเรียนรู ป้ จั จุบนั การส่งเสริมให้ผูเ้ รียนค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเองหรือการเรียนรู จ้ ากการ
ช่วยเหลือกันในกลุม่ อาจจะทาให้ผูเ้ รียนมีวธิ ีการหาความรูจ้ ากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้นมากกว่า
จะคอยให้ครูบอกให้แต่ฝ่ายเดียว ครูจึงจาเป็ นต้องชี้ช่องทางให้ผูเ้ รียนหาวิธีการศึกษาหาความรูด้ ว้ ย
ตนเองมากขึ้น
(๔) ยุตธิ รรม อาชีพครูเป็ นอาชีพทีจ่ ะต้องฝึ กฝนตนเองให้เป็ นคนซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่มอี คติลาเอียงต่อลูก
ศิษย์ ไม่เห็นว่าคนที่มปี ญั หาเป็ นคนน่ ารังเกียจ หรือพอใจแต่เฉพาะศิษย์ท่เี รียนเก่ง ไม่ สร้างปัญหา
เท่านัน้ ครูตอ้ งมีความเป็ นธรรมในการให้คะแนน และพร้อมที่จะอธิบายวิธีการให้คะแนน และการตัด
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เกรดได้ ครูตอ้ งรอบคอบในการรอกคะแนน เพราะถ้าผิดพลาดแล้วบางครัง้ ก็จะทาให้ผูเ้ รียนที่ควรได้
คะแนนดี ๆ กลับได้คะแนนเกือบจะสอบตกไป
(๕) ไม่แสวงหาประโยชน์จากผูเ้ รียน ลักษณะของครูจะต้องเป็ นผูไ้ ม่แสวงหาอามิสสินจ้าง เงินไม่ใช่ส่งิ ที่
สร้างความสุขเสมอไป ครูจึงจะต้องมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษในการกระทาใด ๆ อันจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจได้ว่า ครูกาลังหาประโยชน์จากศิษย์อย่างไม่เป็ นธรรม
(๖) ทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ครูมอี ิทธิพลต่อศิษย์ทงั้ ด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพ และความประพฤติ
ครูจึงจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ซมึ ซับสิ่งที่ทาจากตัวครูไป เมือ่ ศิษย์เกิดศรัทธา
ในความสามารถของครู ศิษย์อาจจะเลียนแบบความประพฤติของครูไปอย่างไม่ได้เจตนา เช่น การตรง
ต่อเวลา การพูดจาชัดเจน การแสดงความคิดเห็นทีต่ รงไปตรงมา สุภาพเรียบร้อย เป็ นต้น
(๗) ให้เกียรติผูเ้ รียน การยกย่องให้เกียรติผูเ้ รียน ทาให้ผูเ้ รียนเกิดความพึงพอใจ และเกรงใจผูส้ อน ครูไม่
ควรใช้อานาจในทางที่ผิด เช่น พูดจาข่มขู่ ใช้คาพูดไม่สุภาพ เปลี่ยนชื่อผูเ้ รียน เยาะหยันหรื อดูถูก
ผูเ้ รียน การเคารพผูเ้ รียนในฐานะปัจเจกบุคคลเป็ นสิ่งที่ทาให้เกิดความเข้าใจ และการเรียนรูท้ ่ดี ี เมือ่
ผูเ้ รียนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างดี ย่อมก่อให้เกิดพลังในการศึกษาต่อไป
(๘) อบรมบ่มนิสยั ม.ล. ปิ่ น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมสนับสนุ น ให้ครูมี
บทบาทหน้าทีใ่ นการอบรมบ่มนิสยั เด็ก โดยท่านเชื่อว่า “การอบรมบ่มนิสยั ใคร ๆนัน้ เพียงแค่วนั ละนาที
ก็ดีถม” ดังนัน้ ครูควรแบ่งเวลาในการอบรมบ่มนิสยั ผูเ้ รียน เช่น ก่อนการสอนแต่ละชัว่ โมงอาจชี้แนะ
หรือให้ความคิดทีด่ แี ก่ผูเ้ รียนได้ ครูควรถือเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะต้องสอนคนให้เป็ นคนดี
(๙) ช่ ว ยเหลือ ศิ ษย์ผูเ้ รียนมาอยู่ในสถานศึ กษาพร้อ มด้ว ยประสบการณ์และปัญหาที่แตกต่ างกันออกไป
ดังนัน้ ครู จึงมีหน้าที่ท่ีจะต้องสังเกตความผิดปกติหรือข้อบกพร่องของศิษย์ และพร้อมที่จะให้การ
ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้ศิษย์ตอ้ งก้าวถลาลึกลงไปในพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
นอกจากจรรยาบรรณต่อศิษย์แล้ว ครูจะต้องมีความประพฤติปฏิบตั ิต่อตนเอง ด้วยคือ จรรยาบรรณต่อ
ตนเอง ครูจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพือ่ ให้มลี กั ษณะพฤติกรรม ดังนี้
(๑) ประพฤติชอบ ครูตอ้ งตัง้ ตนไว้ในทีถ่ กู ทีค่ วรสามารถบังคับตนเองให้ประพฤติแต่สง่ิ ที่ดงี ามถูกต้อง
(๒) รับผิดชอบ ครูตอ้ งฝึ กความรับผิดชอบ โดยตัง้ ใจทางานให้สาเร็จลุลว่ ง มีความผิดพลาดน้อย
(๓) มีเหตุผล ครูตอ้ งฝึ กถามคาถามตนเองบ่อย ๆ ฝึ กความคิดวิเคราะห์หาเหตุหาผล หาข้อดีขอ้ เสียของ
ตนเอง และเรื่องต่าง ๆ เพือ่ ทาให้ตนเองเป็ นคนมีเหตุผลที่ดี
(๔) ใฝ่ รู ้ การติดตามข่าวสารข้อมูลอยู่เสมอ ๆ ทาให้ครูมนี ิสยั ใฝ่ รู ้ อยากทราบคาตอบในเรื่องต่าง ๆ ครูควร
มีความรูร้ อบตัวอย่างดีทงั้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อให้ครูดารงชีพในสังคมได้อย่างเป็ น
สุข ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และชี้แนะสิง่ ทีถ่ กู ต้องให้ศิษย์ได้
(๕) รอบคอบ ครูตอ้ งฝึ กฝนตนเองให้เป็ นคนรอบคอบ ละเอียดและประณี ต ในการดาเนินกิจการต่าง ๆ
การทากิจกรรม เช่น ควบคุมบัญชีการเงินต้องรอบคอบ ต้องเห็นตัวเลขชัดเจนไม่ตกหล่น ทาให้เกิด
การผิดพลาดทีเ่ ป็ นผลร้ายทัง้ ของตนเองและผูอ้ ่นื
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(๖) ฝึ กจิต การพัฒนาจิต ทาให้ครูอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและส่งผลทาให้ครูทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นครูจงึ ต้องหมันฝึ
่ กจิตของตนให้สูงส่ง สูงกว่ามาตรฐาน ระงับอารมณ์ไม่ดี คิดอะไร
ได้สูงกว่ามาตรบานและคิดเป็ นบวก มากกว่าคิดลบหรือคิดร้าย
(๗) สนใจศิษย์ การสนใจพัฒนาการของผูเ้ รียน เป็ นส่วนหนึ่งที่จะทาให้วิชาชีพครูกา้ วหน้า เพราะถ้าไม่มี
ผูเ้ รียนก็ไม่มวี ิชาชีพครู ครูจึงจาเป็ นต้องศึกษาหาความรู เ้ กี่ยวกับลักษณะธรรมชาติผูเ้ รียน การ
แก้ปญั หาผูเ้ รียน การส่งเสริมให้ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรู ้
สรุปได้ว่า จรรยาบรรณ วิชาชีพครู คือ ประมวลพฤติกรรมที่กาหนด ลักษณะมาตรฐานการกระทาของครู
อันจะทาให้วชิ าชีพครูกา้ วหน้าอย่างถาวร โดยทีค่ รูจะต้องดาเนินการเรียนการสอนโดยการยึดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพต่อ
ผูเ้ รียน และต่อตนเอง ในการทาหน้าทีข่ องครูให้สมบูรณ์ .
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