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 “เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว  
ยังต้องหัดท�าการงาน และท�าความดีด้วย เพราะการ 
ท�างานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทน  
พึ่งตนเองได้ และการท�าดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข  
ความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต�่า”

พระบรมราโชวาท
พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ประจ�าปี ๒๕๓๐
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 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - class 
standard school) ที่พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียง 
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ เปิดท�าการเรียนการสอน 
มาเป็นเวลาเกือบสี่ทศวรรษ มีนักเรียนส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 
34 รุ่น ในปีการศึกษา 2563 แสดงว่าผู้ปกครองนักเรียนได้ให้ความไว้วางใจส่งลูกหลาน  
หรือนักเรียนในความปกครองเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองทุกท่าน
มุ่งหวังคงเหมือนกัน นั่นคือ ต้องการให้ลูกหลาน หรือนักเรียน  ในความปกครองมีความรู้  
ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อน�าไปแข่งขันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ 
การศึกษาที่สูงขึ้นและได้มีอาชีพการงานตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ 
 ดังนั้น การเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพและนักเรียนประสบผลส�าเร็จในการศึกษาต่อ 
จึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส�าคัญที่ท่านผู้ปกครองได้พิจารณาเป็นล�าดับแรกในการจะส่งลูกหลาน 
หรือนักเรียนในความปกครองเข้ามาเรียน ในฐานะผู้อ�านวยการโรงเรียน กระผมมีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจจริง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงสุด และปรารถนาให้ลูกศิษย์
ทุกคนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติเรียบร้อย มีกิริยา
มารยาทดี มีวาจาสุภาพ มีสัมมาคารวะต่อผู้อื่น ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู  
และตอบแทนบุญคุณท่าน ด้วยการเป็นลูกและลูกศิษย์ที่ดี เคารพเชื่อฟังค�าอบรมสั่งสอน 
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพที่เรา
เป็นนักเรียนอยู่ มีผลการเล่าเรียนดี มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นนักเรียนที่มีความสุขที่สุด                                 
 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจที่ให้วางใจคณะผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เป็นผู้เตรียมความพร้อมให้ลูกหลาน 
หรือนักเรียนในความปกครองของท่านก้าวสู่อนาคตสดใส ขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุกท่าน ผู้น�าชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน  
ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ก�าลังใจแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในการ
ปฏิบัติงาน จนประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนทุกประการ

  (นายผจญ  โพธิราช)
  ผู้อ�านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

สารจากผู้อ�านวยการ
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ประวัติโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ตั้งอยู่ที่ 580 ถนนวัชรพล  
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา  
ซึ่งนางจินตนา วรสีหะ มอบให้แก่กรมสามัญศึกษาเพื่อสร้างโรงเรียน ประกอบกับ 
ตรงกับปีที่รัฐบาลได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยสมโภช 
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรสร้างสถาน 
ศึกษาเป็นอนุสรณ์ไว้ในโอกาสนี้ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บางเขนเป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดท�าการสอนระดับมัธยมศึกษา และแต่งต้ัง  
นายดุสิต พูนพอน ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ปฏิบัติหน้าที่ฐานะ
ผู้บริหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนอีกแห่งหนึ่ง
 เมื่อประกาศจัดตั้งโรงเรียนและรับนักเรียนครั้งแรกยังไม่มีอาคารเรียน 
ได้ขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน์) โดยในปีแรก 
รับนักเรียนได้ 122 คน จ�านวน 3 ห้องเรียน และโรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี  
ได้ส่งครูมาช่วยสอน ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2534 มีการจัดสร้างอาคาร 1, 2, 
3, 4 และอาคารหอประชุม โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนได้รับ 
การปรับปรุงอาคารสถานที่เพิ่มเติมสวยงามจนถึงปัจจุบัน
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในระยะ 
เวลา 33 ปี (พ.ศ. 2525 - 2561) จากนักเรียน 122 คน ปัจจุบันมีนักเรียน  
2,316 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับและได้วางใจ
โรงเรียนให้ดูแล กุลบุตร-กุลธิดา ในด้านการศึกษาเป็นอย่างดี
 ปัจจุบันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ่ จดัการเรยีนการสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น และชัน้มธัยมศกึษา 
ตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนได้รับการ 
คัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบในโครงการ ๑ อ�าเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน”  
เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนได้รับรางวัล 
สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ระดับ 5 ดาว
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

อักษรย่อ รส.บ.

วันประกาศตั้งโรงเรียน 15 ธันวาคม 2525

ตราของโรงเรียน ใช้รูปแบบสัญลักษณ์ของ

  งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525

  รูปซุ้มเรือนแก้ว  หมายถึง  รูปแบบ

  สถาปัตยกรรมไทย ภาพมีลักษณะเป็น

  ศิลปะไทยและลายเส้น

  ซุ้มวิมาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างกรุงเทพมหานคร 

  เป็นสีทองอยู่ในวรรณะเหลือง ซึ่งเป็นสีประจ�า

  บรมราชวงศ์จักรี 

  สีพื้นเป็นสีแดงชาด หมายถึง ชาติไทย และ

  เป็นวรรณะสีอันเป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรรมไทย

  เทวดาสององค์ หมายถึง กรุงเทพมหานคร

  เป็นเมืองแห่งชาวเทวดา และได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง

  กรุงรัตนโกสินทร์ในวาระส�าคัญครบ 200 ปี

  ชื่อโรงเรียน อยู่บนพื้นสีเขียว ซึ่งเป็น

  สีประจ�าโรงเรียน

ค�าขวัญของโรงเรียนโครงการพระราชด�าร ิ

  รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น�าวิชาการ 

  สืบสานงานในพระราชด�าริ

สีประจ�าโรงเรียน เขียว-เหลือง
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ดอกไม้ประจ�าโรงเรียน ดอกพิกุล

พระพุทธรูปประจ�าโรงเรียน พระพุทธศักยมุนีศรีรัตนโกสินทร์

คติธรรม  “นิมิตฺต� สาธุรูปาน� กตญฺญูกตเวทิตา” 

  ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

นามเรียกขาน “เทพพิมาน”

สถานที่ตั้ง  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
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ผังบริเวณ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

580 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท ์0-2948-0621
โทรสาร 0-2948-1861 
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วิสัยทัศน์

 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล  

มุ่งส่งเสริมทักษะทางภาษา พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ร่วมใจอนุรักษ ์

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

ค่านิยมหลัก 12 ประการ และน้อมน�าศาสตร์  พระราชาสู่การปฏิบัติ

 2. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีทักษะทางภาษาตามศักยภาพ

 3. พัฒนาครู หลักสูตรสถานศึกษา สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

ตามมาตรฐานสากลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

 4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

 5. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่การอนุรักษ์พลังงานและ 

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

เป้าประสงค์

 1.  ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ

 2.  ครูและนักเรียนมีทักษะการสื่อสารสองภาษาในชีวิตประจ�าวัน

 3.  ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

 4.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

 5. สถานศึกษามีการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู ้

ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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นโยบาย

 1.  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 2.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 3.  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

จุดเน้น

 1. วินัยและความรับผิดชอบ

 2. ศักยภาพทางวิชาการควบคู่การนิเทศ

 3. จิตอาสาและความพอเพียง

จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา ของ ท่านผู้อ�านวยการ ผจญ  โพธิราช

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น มีการฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

มีความรู้และทักษะศิลปะ ดนตรี กีฬา อาชีพ  นักเรียนดีมีคุณธรรม

 2.  สถานศึกษา ปลอดนักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง และปลอด 

0, ร, มส

 3.  คะแนนเฉลี่ยน O-NET ม.3 และ ม.6 ไม่ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ 

ประเทศ

 4.  นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย

 5. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็น

ระบบและต่อเนื่อง

 6. สถานศึกษามีผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี บรรลุ

เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนโครงการ         



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 15

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. รักชาติ ศาส์น กษัตริย์  

 2. ซื่อสัตย์สุจริต 

 3. มีวินัย 

 4.  ใฝ่เรียนรู้ 

 5. อยู่อย่างพอเพียง  

 6.  มุ่งมั่นในการท�างาน

 7. รักความเป็นไทย  

 8.  มีจิตสาธารณะ
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ปีการศึกษา 2549

	 l	ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเหรียญทอง เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนจากส�านักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 2 

ปีการศึกษา 2550

 l	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “โมเดลเมืองในฝันเศรษฐกิจพอเพียง” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ถ้วยพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ปีการศึกษา 2552 

 l	ได้รับคัดเลือกให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง 2552” จากกระทรวง 

ศึกษาธิการ โดยร่วมกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ส�านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ 

 l	โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

 l	ชนะเลิศระดับภาคกลางและชนะเลิศระดับประเทศ “การประกวด 

ผังนิทรรศการและแฟ้มผลงาน” โครงการสร้างส�านึกพลเมือง (Project Citizen)

จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 

ปีการศึกษา 2553 

 l	โรงเรียนได้เข้าร่วมการจัดท�ามาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 

“โครงการคืนโลกสดใส ลดใช้พลังงาน” ของการไฟฟ้านครหลวง

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
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ปีการศึกษา 2554 

 l	ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี 

ระดับชั้น ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61

ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล�้าสู่ผู้น�าอาเซียน” (Nurturing 

talent Towards Supermacy in ASEAN) วันที่ 11-13 มกราคม 2555  

ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2555

 l	ได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” จากกระทรวง

ศึกษาธิการ

 l	โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว โครงการโรงเรียนประหยัดพลังงาน 

ENERGY MIND AWARD จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง ได้รับเกียรติบัตร  

พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท และเข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระเจ้า- 

วรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาธินัดดามาตุ

ปีการศึกษา 2556 

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น 

ด้านพลังงาน  (Energy  Mind  Award)  ระดับ 5 ดาว พร้อมเงินรางวัล  

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในปีการศึกษา 2556 จากการไฟฟ้า 

นครหลวง รับประทานโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  

พระวรราชาทินัดดามาตุ  และรับรางวัล Master Energy Mind Award  

 l	ผู้อ�านวยการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น  จากสมาคมผู้บริหาร 

โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
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ปีการศึกษา 2557

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับโล่สถานศึกษาดีเด่น 

ทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

กระทรวงวัฒนธรรม ประจ�าปี 2557

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 

ปฏิบัติการพิทักษ์น�้า ปีท่ี 3 ของการประปานครหลวง ได้รับเงินสนับสนุน 

การด�าเนินการเบื้องต้น 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 12  

โรงเรียนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 10  

จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้อ�านวยการจะไปรับมอบธงสัญลักษณ์ และ 

เงินสนับสนุนการท�ากิจกรรม จ�านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   

ในวันที่ 2 กันยายน 2557

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนได้รับรางวัลในการด�าเนินงาน 

มาตรการป้องกันโรคอ้วน และภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน จัดโดย 

กองส่งเสริมสุขภาพ ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับโล่รางวัลผลงาน 

ระดับดี  พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

ปีการศึกษา 2558

 l	มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มอบเกียรติบัตรแก่ 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เป็นโรงเรียน “ส่งเสริมและสรรค์สร้าง

เยาวชนคนดี ประจ�าปี 2558” 

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 4 (อาคารประเภท 

โรงเรียน) โดยการไฟฟ้านครหลวง และมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรีเป็นที่ปรึกษาด�าเนินการ 
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 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนได้ผ่านเกณฑ์และพิจารณาให ้

ได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 1 “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน” MEA ENERGY 

SAVING BUILDING  ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559

 l	นักเรียนแกนน�าอนุรักษ์พลังงานและรักษาส่ิงแวดล้อม โรงเรียน 

รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ 

ประจ�าปี 2558  และเข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวล ี

พระวรราชาทินัดดามาตุเพื่อรับประทานโล่เกียรติคุณ และเข็มอาสาสมัคร 

ดีเด่น  เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 

ปีการศึกษา 2559

 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับโล่ตราสัญญลักษณ์ ระดับที่ 2 

“กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” ของโครงการส่งเสริมการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 4  

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ 

Eco Schools ของ WWF. ประเทศไทย ได้เงินสนับสนุนการด�าเนินงาน 

เบื้องต้น 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  

	 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ

สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) จากการไฟฟ้า 

นครหลวง

ปีการศึกษา 2560

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 

ดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ด้านจริยธรรม ปีการศึกษา 2560 

ประเภทสถานศึกษา
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 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  

“การแข่งขันท�าบอร์ดตาม หัวข้อที่ก�าหนดให้” ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะ

วิชาการภาษาฝรั่งเศส สพม.๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  ในวันที่ 1 กันยายน 2560 

 l	ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

ได้มอบเกียรติบัตร “การสวดมนต์บทธัมจักกัปปวัตนสูตร” เนื่องในกิจกรรม 

เยาวชนไทยตั้งใจท�าความดี ประจ�าปีการศึกษา 2560 

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  

“โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข”  ปีการศึกษา 2560

 l การมอบเกียรติบัตร “คนดี ศรีรัตนโกสินทร์” คณะครูโรงเรียน 

รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  ประจ�าปีการศึกษา 2560

 l โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัล Green Flag  

จากโครงการ Eco - School จัดโดย WWF ประเทศไทยและบริษัทอีเกีย  

(ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งมีการด�าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม 

การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร 

ถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.9

 l โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษา 

ดีเด่น ด้านพลังงาน ระดับ 4 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้าน 

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส�าหรับกลุ่มโรงเรียนทั่วไป ตามโครงการ  

Energy Mind Award 2017 

 l โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัล Young Energy  

Master Award เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  

ในการเป็นเยาวชนผู้น�าด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ  

Energy Mind Award 2017 



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 21

 l โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน โรงเรียนในโครงการยกระดับ 

คุณภาพสู่มาตรฐานสากลได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission  

Quality Awards : OBECQA)  ปี 2559 - 2560

ปีการศึกษา 2561 

 l	ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว และ 2 ดาว

 l โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน โดย นางเตือนใจ ปิ่นนิกร  

ผู้อ�านวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัล Thailand Energy Awards 2018  

รางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล จาก พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง  

รองนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ท่ี 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบอลลูน  

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 l โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ตอบค�าถามในรายการ ม.ปลายสายเก่ง ทางช่อง 3SD ช่อง 28 และผ่านเข้าสู่

รอบ 6 ทีมสุดท้าย 

 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียน 

เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์การแข่งขันตอบค�าถามในรายการ ม.ปลายสายเก่ง  

ทางช่อง 3SD ช่อง 28

 l	ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม 

International Eco - Schools Conference ณ เมืองเปรัค ประเทศมาเลเซีย  

 l โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด

สวดมนต์

 l ท�านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
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 l โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. ระดับ 1 ดาว และ 2 ดาว

 l โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม 

รางวัลศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาค กรุงเทพมหานคร รางวัลเกียรติบัตร 

เชิดชูเกียรติ จากท่านพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานโครงการครอบครัวพอเพียงสู่

สถานศึกษาและชุมชน

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

อันดับ 3 ด้านศาสนา วัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ รางวัลขับเคลื่อน

พันธกิจศูนย์ครอบครัว 

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

อันดับ 3 ด้านส่ิงแวดล้อม รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง 

ดีเด่น ระดับภาค  กรุงเทพมหานคร

	 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  

อันดับ 3 ด้านประชาธิปไตย รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง 

ดีเด่น ระดับภาค  กรุงเทพมหานคร

	 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ด้านสังคม

 l	รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาค 

กรุงเทพมหานคร

	 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล 

Volunteer Star

	 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัล 

NBTC Walk Rally  “สร้างสรรค์ หรือท�าลาย อยู่ที่ปลายนิ้ว”
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 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ 1 รางวัล Walk Rally “อุ่นไอรัก คลายความหนาว...สายน�้าแห่ง 

รัตนโกสินทร์”

ปีการศึกษา 2562

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลได้รับรางวัลประกาศ 

เกียรติคุณ เป็นส�านักศาสนศึกษาดีเด่น ณ มณฑลพิธี วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ 

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เข้าร่วมพิธีประทานรางวัลและ 

พิธีมอบรางวัล โครงการ “นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

(Ennovation School)”

 l	โดยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 4 สาขา ดังนี้

  - รางวัลที่ 1 สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงิน 

   รางวัล 50,000 บาท และถ้วยรางวัลเกียรติยศ

  - รางวัลที่ 2 สาขานโยบายและแผนงาน พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

  - รางวัลท่ี 2 สาขาการมีส่วนร่วมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเงิน 

   รางวัล 20,000 บาท

  - รางวัลที่ 2 สาขานวัตกรรม พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท  

   และได้รับรางวัลต้นแบบยอดเยี่ยม (Best Practice of Energy  

   and Environmental Management Award) พร้อมถ้วยรางวัล 

   เกียรติยศ

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับรางวัลเกียรติยศพร้อม 

โล่รางวัล การขับเคลื่อนงานโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน 

 ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
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ปีการศึกษา 2563

 l	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  

“โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ประจ�าปีการศึกษา 2563 โดยส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
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รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

(ปี 2563 – 2567)

  1. นายชาญยุทธ   ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานกรรมการ

  2. นายสมชาย   เวสารัชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายเฉลิมชัย   จันทรมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4. นาวาอากาศตรีบัญชา  ชุนสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5. นายธามพรหมินทร์   โทสุรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

  6. นายณัชพล   สารถ้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7. นายจ�าลอง   รอดสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8. พระครูพิทักษ์   รัตนานุกิจ ผู้แทนองค์กรทางศาสนา

  9. พระครูวิชัยธรรมธารี  ผู้แทนองค์กรทางศาสนา

10. นายธีรเมธ   ชาญจ�าลอง ผู้แทนผู้ปกครอง

11. นายนพ   เปียผึ้ง ผู้แทนศิษย์เก่า

12. นางสาวรัตติกาล   แก้วเกิดม ี ผู้แทนองค์กรชุมชน

13. นายจามีกร  ซังยัง ผู้แทนครู

14. พลตรีสุทธิชัย   วงษ์บุบผา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15. นายผจญ   โพธิราช กรรมการและเลขานุการ



คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ดร.จินตนา  วรสีหะ
ผู้บริจาคที่ดิน

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

นายรังษี   ยังพะกูล
นายกสมาคม

ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

นายธีรเมธ  ชาญจ�าลอง

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ว่าที่ร้อยโท ชานนท์  สุจิตวนิช
นายกสมาคม

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

นายชาญยุทธ  ฉัตรพิริยะพันธ์

ผู้มีอุปการะคุณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกาญจนา ณ นคร นางสาวกานต์ธีรา ด้วงกูล นางสิริพร ศักดิ์ประเสริฐ นายสุริยะ กันวิเศษ

นางสาวอัปสร ปุริธรรมเมนางสาวฐานิตา หลินศรีนายสิทธิเดช เสมอภักดิ์นางสาววรินทร เทพนุรักษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวันทนา เอื้อดุลยธรรม นายนพดล  ฉิมท้วม นายพงศ์ภัทร  เลิศล�้า

นางสาวณัฐยา ภิญโยดมนายสุพัฒน์  มีพึ่ง นายธ�ารงฤทธิ์ พันธ์ฤทฤธิ์นางสุมาลี นาเมือง

นางวรารัตน์  อ�่าแดง นายสุวดล  บัวหลวง นายธรรมธร  พันธ์ศิริ

นายชัชชาญ  ผ่องอุดม นางสาวชฎาภรณ์ พูนสมบัติ นายนพพล  สังเกตุ นางณัฐนิชา มุ่งเมืองกลาง

36



งานแนะแนว

ครูอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวอรอนงค์  รอดพันธ์ นางสาวสุรัชฎา  มณีทอง

นายอมร  วิจิตร นางบุญรักษ์  เกียรติเดช นางสาวสุภนา  บุญท�า

นางสาวกาญจนา เมฆพยอม นางสาวสุปราณี แมนไธสง นายวิษณุ  กองสุวรรณ นางสาวศิลาพรรณ ศรีทองสุข

นางสาวจีระนันท์ เหล่าสิงห์นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภเลิศ นางสาวปิยมล ชุ่มสูงเนิน

นางสาวอัจฉรา ลีลาทัศนาวิจิตร

นางจงกล  พานทอง

37



ลูกจ้างประจ�า

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาววารี  แสวงสุข

นายธีรโชติ  สวัสดิจีน

นายอ�าพร  ศรีทองสุข

นายสมศักดิ์ จันทร์แจ่มใส นาบไพรัตน์  ศรีทองสุขนางบุญชื้น  วิจิตร

นายณรงค์ จันทร์แจ่มใส

นางแจ่ม  ศรีทองสุข นางคณิสา  ชัยนาท นางไทย  พูนผล นางติ๋ม  ใจเสื้อกุล

นางสุมาลี  ไทยข�า นายส�าแดง  จันทร์แจ่มใส นายล�าดวน  จันทร์แจ่มใส นายอุดม  ทองกัลป์

นางสาวสีนวล  แก้วมณี นางสาวพัชรา  ค�าภาพ

38
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กลุ่มบริหารงบประมาณ
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แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

  1. งานส�านักงานผู้อ�านวยการ

  2. งานส�านักงานกลุ่มบริหาร

 งบประมาณ

  3. งานระดมทรัพยากรและการลงทุน

 เพื่อการศึกษา

  4. งานบริหารการเงิน

  5. งานบริหารการบัญชี

  6. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

  7. งานตรวจสอบภายใน

  8. งานจัดระบบควบคุมภายใน

 หน่วยงาน

  9. งานสารบรรณ

10. งานอื่นๆ

1. งานวิเคราะห์และจัดท�าแผนของ

 สถานศึกษา

2. งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรร

 งบประมาณ

3. งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และ

 รายงานการใช้เงิน และการด�าเนินงาน

4. งานจัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

5. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

 การศึกษา

6.  งานสวัสดิการ

7. งานสารสนเทศของสถานศึกษา

8. งานอื่นๆ

นักเรียน

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงบประมำณ

ผู้ช่วยรองผู้อ�ำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงบประมำณ

รองผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ

คณะกรรมกำรบริหำร
กลุ่มบริหำรงบประมำณ
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กลุ่มบริหำรงบประมำณ

1.	 งำนส�ำนักงำนผู้อ�ำนวยกำร

 สถานที่ อาคาร 1 ชั้น 2  หน้าห้องผู้อ�านวยการ1

 งานที่บริการ อ�านวยความสะดวก ประสานงานภายในและภายนอกที่

  เกี่ยวข้องกับผู้อ�านวยการ

2.	 งำนบริหำรบัญชีและกำรเงิน

 สถานที่ อาคาร 1 ชั้น 1

 งานที่บริการ 1. เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

  2.  รับ-จ่ายเงิน บ�ารุงการศึกษา

  3. ให้ค�าปรึกษาด้านการเงิน

  4.  งานอื่นๆ เกี่ยวกับการเงินของโรงเรียน

3.	 งำนบริหำรพัสด	ุและสินทรัพย์	  

 สถานที่ อาคาร 2 ชั้น 1

 งานที่บริการ 1. จัดซื้อจัดหา เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์

  2. งานอื่นๆ เกี่ยวกับการบริการวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

4.	 งำนแผนงำน 

 สถานที่ อาคาร 1 ชั้น 1  งานที่บริการ 1. จัดท�าแผน

ปฏิบัติงานของโรงเรียน 

  2. ตรวจสอบและควบคุมให้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ

  3. สรุปประเมินผลแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน

  4. บริการข้อมูลสารสนเทศ

  5. งานอื่น ๆ เกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
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5.	 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

 สถานที่ อาคาร 1 ชั้น 1 

 งานที่บริการ 1. ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา

  2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานศึกษา

6.	 งำนสำรบรรณ	  

 สถานที่ อาคาร 1 ชั้น 1

 งานที่บริการ 1. ด�าเนินงานเกี่ยวกับงานรับ-ส่งหนังสือราชการให้เป็นไป

   ตามระเบียบของส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

   พ.ศ. 2526

  2. จัดท�าหนังสือรับรองให้กับครู และบุคลากรในโรงเรียน

 แนวปฏิบัติ 1. ประสานงานกับหัวหน้างานธุรการ หรือผู้เกี่ยวข้อง 

   ในการใช้บริการประเภทต่างๆ

  2. กรอกแบบฟอร์มเรื่องที่ขอใช้บริการ

7.	 งำนจัดระบบควบคุมภำยในและตรวจสอบภำยใน	  

 สถานที่ อาคาร 1 ชั้น 1

 งานที่บริการ 1. จัดท�ารายงานผลการจัดงบ ระบบควบคุมภายใน

   ทุกสิ้นปีงบประมาณ

  2. ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข  งานควบคุมของ

   กลุ่มบริหารงานทุกกลุ่ม

8.	 งำนสำรสนเทศ	  

 สถานที่ อาคาร 1 ชั้น 1

 งานที่บริการ 1. จัดท�าบริการข้อมูลสารสนเทศ

  2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานสารสนเทศ
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ขอบขำ่ยภำระงำน/กำรด�ำเนินงำน	ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ

1.	 กำรจัดท�ำและเสนอของบประมำณ
	 1.1	กำรวิเครำะห์	และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ
	 แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
 1. วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา 
ได้แก่ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการ 
สาธารณะทุกระดับได้แก่เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service 
Agreement : PSA) ข้อตกลงการจัดท�าผลผลิต (Service Delivery 
Agreement : SDA) ข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่และผลการ
ด�าเนินงานของสถานศึกษาที่ต้องด�าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สถานศึกษา 
ท�ากับเขตพื้นที่การศึกษา
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และตามความต้องการของสถานศึกษา
 4. วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท�ากับ
เขตพื้นที่การศึกษาด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องค�านวณ 
ต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิต งาน / โครงการ
 5. จัดท�าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นท่ีการศึกษา และสาธารณะ 
รับทราบ
 1.2	กำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์	หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ
 แนวทำงกำรปฏิบัติ

 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ 
ชุมชนมีส่วนร่วมด�าเนินการดังนี้
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 1. ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงาน
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา
 3. ก�าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค์
(Corporate Objective) ของสถานศึกษา
 4. ก�าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
 5. ก�าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัด
ความส�าเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) โดยจัดท�าเป็นข้อมูล
สารสนเทศ
 6. ก�าหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ  
และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีจะท�าร่าง 
ข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
 7. จัดท�ารายละเอียดโครงสร้าง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก
 8. จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน�าเสนอ 
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
 9. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

	 1.3	กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนอของบประมำณ
	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
 1. จัดท�ารายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ ให้ม ี
ความเชื่อมโยงกับผลผลิตและผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดความส�าเร็จของสถานศึกษา  
พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญของแผนงาน งาน/โครงการ  
เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด�าเนินการ
 2. จัดท�า กรอบประมาณ การรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium 
Term Expenditure Framework : MTEF) โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ
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ที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการด�าเนินการใน  

4 ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก  

ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และ

เงินนอกงบประมาณ

 3. จัดท�าค�าขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณ

การรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย

 4. จัดท�าร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน)  

ของสถานศึกษาที่จะต้องท�ากับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยม ี

เป้าหมายการให้บริการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

2.	 กำรจัดสรรงบประมำณ

 2.1	กำรจัดสรรงบประมำณภำยในสถำนศึกษำ

  แนวทำงกำรปฏิบัติ

  1. จัดท�าข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เมื่อได้รับงบประมาณ

  2. ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบใน

เรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 

และวิธีการจัดสรรงบประมาณ

  3. ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และ 

วิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณ

ที่ได้จากแผนการระดมทรัพยากร

  4. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะต้องด�าเนินการตามมาตรฐาน

โครงสร้างสายงาน และตามแผนงาน งาน/โครงการของสถานศึกษา เพื่อจัด 
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ล�าดับความส�าคัญ และก�าหนด งบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน 
งาน/โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินนอก
งบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร
  5. ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) ให้
สอดคล้องกับกรอบวงเงินที่ได้รับ
  6. จัดท�ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน 
งาน/โครงการที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณ 
ที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร
  7. จัดท�าข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษา และ 
ก�าหนดผู้รับผิดชอบ
  8. น�าเสนอแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ และร่างข้อตกลง
ผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
  9. แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดท�าข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายใน
สถานศึกษา  รับไปด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ

	 2.2	กำรเบิกจ่ำยและกำรอนุมัติงบประมำณ
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. จัดท�าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาสโดยก�าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน
รายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็น
รายไตรมาสเป็น งบบุคลากรงบอุดหนุน งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และ
ค่าก่อสร้าง) และงบด�าเนินการ (ตามนโยบายพิเศษ)
  2. เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจ�างวด 
เป็นรายไตรมาสผ่านเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวบรวมเสนอต่อส�านักงบประมาณ
  3. เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ�าปีและอนุมัติการใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการ

ตามที่ได้รับงบประมาณ
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	 2.3	กำรโอนเงินงบประมำณ
 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  การโอนเงิน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังก�าหนด

3.	 กำรตรวจสอบ	ติดตำม	ประเมินผล	และรำยงำนผลกำรใช้เงินและ
	 ผลกำรด�ำเนินงำน
 3.1	กำรตรวจสอบติดตำมกำรใช้เงินและผลกำรด�ำเนินงำน
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. จัดท�าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ�าป ี
งบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
  2. จัดท�าแผนการตรวจสอบ ติดตามผลการด�าเนินงานตามข้อตกลง
การให้บริการผลผลิตของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ�า
ปีงบประมาณ และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส
  3. จัดท�าแผนการก�ากับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเส่ียง 
ส�าหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง
  4. ประสานแผนและด�าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศให้เป็นไป 
ตามแผนการตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่ม ี
ความเสี่ยงสูง
  5. จัดท�าข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พร้อมทั้งเสนอ 
ข้อปัญหาที่อาจท�าให้การด�าเนินงานไม่ประสบผลส�าเร็จ เพื่อให้สถานศึกษา 
เร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์
  6. รายงานผลการด�าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
  7. สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ 
ผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา
	 3.2	กำรประเมินผลกำรใช้เงินและผลกำรด�ำเนินงำน
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
 1. ก�าหนดปัจจัยหลักความส�าเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance 
Indicators : KPIs) ของสถานศึกษา
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 2. จัดท�าตัวชี้วัดความส�าเร็จของผลผลิตที่ก�าหนดตามข้อตกลงการให้
บริการผลผลิตของสถานศึกษา
 3. สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวชี้วัดความส�าเร็จ 
ที่ก�าหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา
 4. ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ�าปีของสถานศึกษา 
และจัดท�ารายงานประจ�าปี
 5. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และเขตพื้นที่การศึกษา

4.	 กำรบริหำรกำรเงิน
 การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน  
การน�าส่งเงิน การโอนเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอน
และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�าหนด

5.	 กำรบริหำรกำรบัญชี
	 5.1	กำรจัดท�ำบัญชีกำรเงิน
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการต้ังยอดภายหลังการ 
ปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน
  2. จัดท�ากระดาษท�าการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ โอนปิด
บัญชีเงินนอก งบประมาณเข้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน 
ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ท่ีเป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) และบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดท�าใบส�าคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จ�านวน
เงินตามรายการหลังการปรับปรุง
  3. บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย : Accrual Basis) โดยบันทึก 
รายการด้านเดบิตในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึก
รายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)
  4. บันทึกบัญชีประจ�าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับ 
รายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ การรับเงินรายได้ การจ่ายเงิน 
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งบประมาณ การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม การจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
ให้ยืม การซื้อวัสดุหรือสินค้าคงเหลือ เงินทดลองจ่ายเงินมัดจ�าและค่าปรับ 
รายได้จากเงินกู้ของรัฐ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงิน
รายได้แผ่นดิน การถอนเงินรายได้แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  
การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิด
ทางละเมิด
 5. สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันท�าการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงิน
ผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง ส�าหรับ
รายการอื่นและรายการในสมุดรายวัน ทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท 
ณ วันท�าการสุดท้ายของเดือน
 6. ปรับปรุงบัญชี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้ 
จากงบประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รับที่ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/ 
รายได้ค้างรับ วัสดุหรือสินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ�าหน่าย 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
 7. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า (ต�า่กว่า)  
ค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี และปิดรายการรายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี  
เข้าบัญชีรายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดิน 
น�าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้
แผ่นดินรอน�าส่งคลัง
 8. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตาม
รายงานคงเหลือประจ�าวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชีย่อยและทะเบียน
 9. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี จากการเขียน
ข้อความผิดหรือตัวเลขผิด จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยแต่ยอดรวมถูก  
โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิด ลงลายมือชื่อย่อก�ากับพร้อมวันเดือนปี
แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง
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	 5.2	กำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. จัดท�ารายงานประจ�าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดส�านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน และกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดท�ารายงาน 
รายได้แผ่นดิน รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย รายงานเงินประจ�างวด
  2. จัดท�ารายงานประจ�าปี โดยจัดท�างบแสดงฐานะการเงิน จัดท�างบ
แสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดท�าโดยวิธีตรง จัดท�า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจ�าปีให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งส�านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนด

 5.3	กำรจัดท�ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี	ทะเบียน	และรำยงำน
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  จัดท�าและจัดหารแบบพิมพ์ข้ึนใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที ่
เขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท�า
ขึ้นเพื่อจ�าหน่ายจ่ายแจก

6.	 กำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์
	 6.1	กำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส�ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร 
และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน
  2. จ�าหน่าย บริจาค หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณี
ที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์
  3. จัดท�าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  
ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้ 
จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้ โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลา 
ที่ได้รับสินทรัพย์
  4. จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุส�าหรับท่ีดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้าง 
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ในกรณีที่ยังไม่ด�าเนินการ และที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์  
หรือส�านักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อด�าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้จัดท�า
ทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
  5. จัดท�าระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรม
ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ ถ้าสถานศึกษามีความพร้อม
  6. จัดท�าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 6.2	กำรจัดหำพัสดุ
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดท�ากรอบรายจ่ายล่วงหน้า 
ระยะปานกลางเพื่อตรวจดูกิจกรรมท่ีต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียน 
คุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่ก�าหนดตามมาตรฐานกลาง
  2. จัดท�าแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุท้ังในส่วนท่ีสถานศึกษา
จัดหาเองและที่ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา

 6.3 กำรก�ำหนดแบบรูปรำยกำรหรือคุณลักษณะเฉพำะและจัดซื้อจัดจำ้ง
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. จัดท�าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน
  2. ตั้งคณะกรรมการข้ึนก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูป
รายการในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
  3. จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์ 
คุณลักษณะเฉพาะประกาศ จ่าย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดท�าสัญญา และเมื่อตรวจรับงานให้มอบ
เรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย/ผู้จ้าง

 6.4	กำรควบคุม	บ�ำรุงรักษำ	และจ�ำหนำ่ยพัสดุ
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. จัดท�าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
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  2. ก�าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน
  3. ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจ่ายให้เป็นไป 
ตามระบบและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ�าปีอย่างสม�่าเสมอ
ทุกปี
  4. ตรวจสอบสภาพและบ�ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลัง 
การใช้งานส�าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ต้ังคณะกรรมการข้ึน 
พิจารณาและท�าจ�าหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง

7.	 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
  1. รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อน�ามาวิเคราะห์ และประสานงาน 
กับทุกหน่วยงานในโรงเรียน เพื่อวางแผนการประกันคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด
  2. ประสานงานกับทุกกลุ่มบริหารทุกกลุ่ม เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกโรงเรียนนครสวรรค์
  3. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อวางแผน 
ก�าหนดหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่งาน
  4. ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท�าเอกสารเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
  5. จัดระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศของโรงเรียน ให้มีข้อมูล 
ที่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  6. พัฒนามาตรฐานการศึกษา
  7. จัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  8. ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  9. การตรวจสอบ ทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา
  10. คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
  11. รายงานคุณภาพการศึกษาประจ�าปี การประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR)
  12. จัดระบบผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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  13. ประสานเพื่อท�าปฏิทินโรงเรียน
  14. รวบรวมและจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงาน 
ประจ�าปี
  15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

8.	กำรด�ำเนินงำนธุรกำร
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ 
กฎหมาย  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด�าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพโดยอาจน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด�าเนินงานให้เหมะสม
  3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่ก�าหนดไว้
  4. จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ด้านธุรการได้ตามระบบที่ก�าหนดไว้
  5. ด�าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก�าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง 
รวดเร็วประหยัด และคุ้มค่า
  6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ

9.	 กำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร
	 9.1	กำรจัดระบบกำรบริหำร
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การด�าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ
และสภาพของสถานศึกษา
  2. วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ภายในระบบการท�างานและการบริหารงานของสถานศึกษา
  3. น�าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา
  4. ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชน 
ทั่วไปทราบ
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  5. ด�าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการที่ก�าหนด
  6. ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจัดระบบบริหารให้ประสิทธิภาพ

 9.2	กำรพัฒนำองค์กร
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
จ�าเป็นในการพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา
  2. ก�าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ  
บุคลากรเทคโนโลยี และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการจ�าเป็นของสถานศึกษา
  3. ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถ
ที่เหมาะสมกับโครงสร้างภารกิจเทคโนโลยีและกลยุทธของสถานศึกษา
  4. ก�าหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
  5. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กร
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ
  6. น�าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

10.	กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. ส�ารวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
  2. จัดท�าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
  3. จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา
  4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มี 
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ
  5. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น  
เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง
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  6. น�าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ
และการประชาสัมพันธ์
  7. ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และ
ปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ

11.	กองทุนสวัสดิกำร

	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา
  2. วางระเบียบการใช้เงินสวัสดิการ
  3. ด�าเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ
  4. ก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ

12.	กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน

	 	 แนวทำงกำรปฏิบัติ
  1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา
  2. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด�าเนินงาน ก�าหนดปัจจัยเสี่ยง และ
จัดล�าดับความเสี่ยง
  3. ก�าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการด�าเนินงานของ
สถานศึกษา
  4. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
  5. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน�ามาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้
ในการควบคุมการด�าเนินงานตามภารกิจ
  6. ด�าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส�านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินก�าหนด
  7. ประเมินผลการด�าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก�าหนด
และปรับปรุงให้เหมาะสม
  8. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
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บริการงานแนะแนว

สถานที่ 	 อาคาร	4	 ชั้น	1

	 งานแนะแนวเป็นงานบริการที่จัดขึ้น	ส�าหรับนักเรียนทุกคน	มุ่งส่งเสริม 

และพัฒนานักเรียนให้รู ้จักตนเอง	 รู ้รักษ์ส่ิงแวดล้อม	 สามารถตัดสินใจ 

คิดแก้ปัญหา	 ก�าหนดเป้าหมาย	 วางแผนชีวิต	 ทั้งด้านการเรียน	 และอาชีพ 

สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม	 และเป็นงานท่ีช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษา 

แก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน

 ขอบข่ายงานแนะแนว

	 1.	 การแนะแนวด้านการศึกษามุ่งหวังให้ผู ้เรียนพัฒนาการเรียนได้ 

เต็มศักยภาพรู้จักแสวงหาความรู้และแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถปรับตัวด้านการเรียนและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้

	 2.	 การแนะแนวด้านอาชีพช่วยให้ผู ้เรียนรู ้จักตนเองรู ้จักงานอย่าง

หลากหลาย	 มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการท�างาน	 มีโอกาสได้รับประสบการณ ์

และฝึกงานตามความถนัดความสนใจ

	 3.	 การแนะแนวด้านชีวิตและสังคม	 ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง	 รัก 

และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน	 มีอารมณ์ม่ันคง	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

เข้าใจสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวให้ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข	

บริการสารสนเทศ

บริการให้ค�าปรึกษา

บริการจัดวางตัวบุคคล

บริการรวบรวมข้อมูล บริการติดตามและประเมินผล
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1. บริการรวบรวมข้อมูล ส�ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ

	 1.1	 การสังเกต

						 1.2		การสัมภาษณ์

						 1.3		แบบสอบถาม	แบบทดสอบ

					 1.4		การเขียนอัตชีวประวัติ

					 1.5		สังคมมิติ

					 1.6		การเยี่ยมบ้าน

												 						ฯลฯ

2. บริการสารสนเทศ

	 2.1	 รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและอาชีพ

	 2.2		จัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่นักเรียนด้านต่างๆ

	 2.3		ติดต่อขอเอกสารและวีดีทัศน์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

	 2.4		เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน

	 2.5		จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและงานอาชีพ		ฯลฯ

3. บริการให้ค�าปรึกษา

	 3.1	 ให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

	 3.2		ให้บริการแก่ผู้ปกครองและครูที่มาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานักเรียน

	 3.3		ส่งนักเรียนไปรับการบ�าบัดจากผู้เชี่ยวชาญ	ในกรณีที่นักเรียน

	 	 มีปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องด้านจิตใจ

4. บริการจัดวางตัวบุคคล

	 4.1		จัดวางตัวด้านการศึกษา

	 	 -	การเลือกแผนการเรียน

	 	 -	การวางแผนการศึกษาต่อ

	 	 -	โควตาสถาบันต่างๆ
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	 4.2	 จัดวางตัวด้านอาชีพ

	 	 -	หารายได้พิเศษระหว่างเรียน

	 	 -	ประสานบุคคล	องค์กร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 -	ทุนการศึกษา

5. บริการติดตามและประเมินผล

	 5.1		ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษาของโรงเรียน

	 5.2		ติดตามผลนักเรียนที่มาขอรับค�าปรึกษา

	 5.3		ติดตามผลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

	 5.4		ติดตามผลการด�าเนินงานการบริการแนะแนว

 การขอใช้บริการแนะแนว

 นักเรียนสามารถจะรับบริการแนะแนวที่ห้องแนะแนวอยู่ที่ชั้น	2	อาคาร	1 

ดังนี้

	 -	ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

	 -	เวลาพักกลางวัน

	 -	หลังเลิกเรียน

งานห้องสมุด
 

สถานที	่		 	 อาคาร	4	 ชั้น	2	

	 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช- 

บางเขน	 ห้องสมุดฯ	 ตั้งอยู่อาคาร	 4	 ชั้น	 2	 เปิดให้บริการ	 วันจันทร์ - วันศุกร	์	

ตั้งแต่เวลา	07.00	น.	-	16.30	น.		
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 ระเบียบการยืมหนังสือ

	 1.	 ให้บริการยืมหนังสือเวลา	 07.00 - 07.30	 น.	 เวลาพักกลางวันและ 

หลังเลิกเรียน

	 2.	 ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน	2	เล่ม		ก�าหนดส่งภายใน	7	วัน

	 3.	 ส่งหนังสือเกินก�าหนด	จ่ายค่าปรับวันละ	1	ต่อ	1	เล่ม

	 4.	 ถ้าท�าหนังสือห้องสมุดหายหรือช�ารุดต้องชดใช้เป็นเงิน	 2	 เท่าของ 

ราคาหนังสือในปัจจุบัน

	 5.	 หนังสือที่ห้ามยืมและห้ามน�าออกนอกห้องสมุด	 คือ	 หนังสืออ้างอิง		

หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่	วารสารฉบับใหม่

	 6.	 ผู้ใดตัด	 ฉีก	 หรือขโมยหนังสือ	 จะถูกพิจารณาการกระท�าความผิด 

ตามระเบียบของโรงเรียน

 มารยาทในการใช้ห้องสมุด

	 1.		วางกระเป๋าและถุงหนังสือไว้ที่ชั้นวางกระเป๋าก่อนใช้ห้องสมุด

	 2.	 ไม่น�าอาหาร	 ขนมขบเคี้ยว	 น�้าดื่ม/เครื่องด่ืม	 เข้ามารับประทาน 

	 	 ในห้องสมุด

	 3.	 ห้ามตัดหรือขีดเขียนหนังสือ	 วารสาร	 หนังสือพิมพ์	 และส่ิงพิมพ ์

	 	 ทุกชนิดของห้องสมุด

	 4.		ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

	 5.		ไม่วิ่งเล่นในห้องสมุด

	 6.		อ่านหนังสือพิมพ์		และวารสารแล้วควรน�าเก็บที่เดิมทุกครั้ง

	 7.		นักเรียนลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วให้เลื่อนเก้าอี้เข้าที่เดิมทุกครั้ง

	 8.		เมื่อมีปัญหาในการค้นหาหนังสือให้สอบถามบรรณารักษ์	 หรือ 

	 	 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	

	 9.		ใช้บริการห้องสมุด		ต้องมีบัตรประจ�าตัวนักเรียน
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บริการห้องสมุด

 “การบริการ”	 เป็นหัวใจส�าคัญ

ของห้องสมุด	 ซึ่งจ�าเป็นต้องจัดขึ้น 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน	

ให้นักเรียนเกิดความรู้	 รู้จักการศึกษา 

ด้วยตนเอง
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บริการห้องสมุด

 
บริการตอบค�าถามและ

ช่วยการค้นคว้า 

l	บริการตอบค�าถาม

l	บริการแนะแนว	การอ่าน

l	บริการบรรณานุกรม

	 หรือรายชื่อหนังสือ

l	บริการแนะน�า	การใช้

	 ห้องสมุด

บริการส�าหรับนักเรียน

บริการส�าหรับครู

l	บริการยืม-คืน

l	บริการบรรณานุกรม

	 หรือรายชื่อหนังสือ

l	บริการน�านักเรียนเข้า	

	 ค้นคว้าในห้องสมุด

	 บริการใช้สื่อ

l	ห้องสมุดสู่ชุมชน

l	กิจกรรมส่งเสริม

	 การอ่าน

l	เผยแพร่ข่าวสาร

บริการส�าหรับชุมชน

บริการพื้นฐาน

l	บริการการอ่าน

l	บริการยืม	-	คืน

l	หนังสือ/สื่อ	ICT

บริการสื่อเทคโนโลยี

	l	บริการวีซีดี,	ซีดี

	l	บริการอินเทอร์เน็ต

	l	บริการสืบค้นข้อมูล

	 	 หนังสือด้วยระบบ

	 	 คอมพิวเตอร์
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กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมความรู้

เรื่องการใช้ห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน

l	การเล่านิทาน

l	การตอบปัญหาจากหนังสือ

l	การใช้เกมสู่การอ่าน

l	การแสดงบทบาทสมมติ

l	การจัดป้ายนิเทศ

l	กิจกรรมตามวันส�าคัญ

l	ค่ายส่งเสริมการอ่าน

l	กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน

l	สัปดาห์ห้องสมุด

l	ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

	 ส�าหรับนักเรียนใหม่

l	น�าชมห้องสมุด

l	แนะน�าการค้นคว้าข้อมูล

	 จากโปรแกรมฯ

l	แนะน�าการดูแลรักษา

	 หนังสือ	ฯลฯ

l	ชมรมห้องสมุด
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 73
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แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อ�านวยการโรงเรียน

1.	 งานส�านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

2.	 งานวางแผนอัตราก�าลังและ

	 การก�าหนดต�าแหน่ง

3.	 งานสรรหา	บรรจุ	แต่งตั้ง	ลงเวลา

	 และการออกจากราชการ

4.	 งานทะเบียนประวัติและบ�าเหน็จ

	 ความชอบ

5.	 งานวินัยและการรักษาวินัย

6.	 งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง

	 ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

7.		งานอื่นๆ

1.	 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
2.	 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.	 งานส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม
	 นักเรียน
4.	 งานส่งเสริมประชาธิปไตย
5.	 งานระดับชั้น	คณะสีและครูที่ปรึกษา
6.		 งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด		 	
	 เอดส์และอบายมุข
7.		 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน
8.	 งานประสานและพัฒนาเครือข่าย
	 การศึกษา
9.	 งานโครงการในพระราชด�าริและภูมิปัญญา
10.	งานธนาคารโรงเรียน
9.	 งานอื่นๆ

นักเรียน

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานส�านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

หน้าที ่ 1.		งานธุรการประจ�ากลุ่มงาน

						 2.		รับ-ส่งหนังสือ	บันทึกข้อความ	ร่างหนังสือ	จัดท�าค�าสั่ง

					 3.	จัดท�าคู่มือการปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานบุคคล

					 4.		จัดท�าแผนปฏิบัติการ	สารสนเทศ	และประเมินผลการปฏิบัติงาน

					 5.		จัดซื้อ	จัดจ้าง	พัสดุ	ครุภัณฑ์ของกลุ่ม

งานบุคลากร

หน้าที ่ 1.		ส�ารวจความต้องการอัตราก�าลังที่ีอยู่จริงและอนาคต

	 2.		วางแผนก�าหนดต�าแหน่งตามเกณฑ์ก�าหนด

	 3.		ส�าเร็จความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	 และความต้องการสับเปลี่ยน

	 	 หน้าที่ในการปฏิบัติงาน

งานสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ลงเวลาและการออกจากราชการ

หน้าที	่	1. สรรหาภายนอก	การรับสมัคร	การคัดเลือก	การว่าจ้าง	การประเมิน 

	 	 ทดลองงาน

	 2.	สรุปผลการทดลองงาน

	 3.	งานบรรจุและแต่งตั้ง

งานทะเบียนประวัติและบ�าเหน็จความชอบ

หน้าที ่ 1.	จัดท�าทะเบียนประวัติบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่

	 2.	งานปรับอัตราเงินเดือน

	 3.	งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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งานวินัยและการรักษาวินัย
หน้าที่ 	1.	 ติดตามการลา	มาสาย	ละทิ้งหน้าที่	ฯลฯ
	 2.	รายงานผลการปฏิบัติงานและบันทึกความดี

งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
หน้าที	่	1.	 ศึกษาขอบข่ายงานของฝ่ายต่างๆ
	 2.	ศึกษาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
	 3.	ส�ารวจความต้องการในการพัฒนา
	 4.	วางแผนก�าหนดรูปแบบการพัฒนา
	 5.	รายงานการพัฒนาขยายผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
	 6.	ก�ากับติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผลและรายงานผล	น�าผล
	 	 การประเมินไปพัฒนา

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
หน้าที	่	1.	 วางแผนและก�าหนดรูปแบบการส่งเสริม
	 2.	ประสานงานกับองค์กร	และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ
	 3.	ด�าเนินการส่งเสริม	จัดส่ง	หรือเข้าร่วมกับองค์กรภายนอก
	 4.	ก�ากับติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผลและรายงานผล
	 5.	ประกาศเกียรติคุณ	ยกย่องชมเชย

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน้าที่  1.	 นิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในการใช้เอกสาร
	 	 ประกอบการประเมินนักเรียนตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือ
	 	 นักเรียน
	 2.	จัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมแนวทางพัฒนานักเรียน

	 3.	ประสานกับหัวหน้าระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง

	 	 พัฒนานักเรียน	 กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมีปัญหา	 และส่งเสริมนักเรียน 

	 	 ความสามารถพิเศษ
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	 4.	ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

	 5.	สรุปและประเมินผลของนักเรียนในทุกระดับเสนอผู้อ�านวยการ 

	 	 โรงเรียน		น�าข้อบกพร่องต่างๆ	มาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

หน้าที	่	1.	 ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียน	 เพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน 

	 	 รวมทั้งการก�าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

	 2.	ประสานงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

	 3.	 รับผิดชอบงาน	/	โครงสร้างที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนา 

	 	 วินัย	คุณธรรม	จริยธรรมนักเรียน

งานระดับชั้น คณะสีและครูที่ปรึกษา

หน้าที่ 	1.	 ปฏิบัติงานประสานอ�านวยความสะดวก	 สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

	 	 ของครูที่ปรึกษา

	 2.	ปฏิบัติงานด้านนโยบายบริหารให้งานด�าเนินการไปอย่างเป็นระบบ

	 	 เป็นแนวทางเดียวกัน

	 3.	รับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหา

	 4.	ด�าเนินการตามแผนงาน	/	โครงการร่วมกับครูที่ปรึกษา

	 5.	นิเทศ	 ติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผลงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

	 	 นักเรียนของครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

	 6.	จัดท�าข้อมูลสารสนเทศ	 ภาพกิจกรรม	 ประมวลผลงานระดับน�าเสนอ 

	 	 ในแต่ละภาคเรียน
	 7.	จัดการประชุมครูที่ปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ	 ให้เกิดความเข้าใจ 
	 	 การท�างานตรงกัน
	 8.	ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับ
	 	 เพื่อเสนอตามล�าดับชั้น
	 9.	สรรหานักเรียนดีเด่นเพื่อเสนอรับเกียรติบัตรและรางวัลอื่นๆ
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งานส่งเสริมประชาธิปไตย

หน้าที่	 1.	ส่งเสริมการท�างานของคณะกรรมการนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย

	 2.	วางแผนร่วมกับครูท่ีเกี่ยวข้อง	 จัดการเลือกต้ัง	 ประธานนักเรียน 

		 	 ประธานคณะสี	ประธานระดับชั้น	ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

	 3.	ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

	 4.	ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ด้านกระบวนการประชาธิปไตย

	 	 อย่างหลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

	 5.	จัดท�าสรุป	ประเมินผล	แฟ้มสะสมงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข

หน้าที่	 1.	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 2.	ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ

	 3.	ป้องกันและแก้ปัญหาการพนัน

	 4.	ป้องกันและแก้ปัญหาทะเลาะวิวาท

	 5.	การป้องกันและต่อต้านโรคเอดส์

งานวินัยและความประพฤตินักเรียน

หน้าที	่ 1.	ก�าหนดกฎ	 ระเบียบ	 และน�าระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	 ว่าด้วย 

	 	 ความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา	2548	มาบังคับใช้

	 2.	ตรวจสอบ	 ก�ากับติดตามความประพฤติผู้เรียน	 วางแผน	 ก�าหนด 

	 	 รูปแบบการด�าเนินการและจัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย

	 3.	ประสานงานกับงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 4.	จัดท�าสถิติข้อมูลการมาโรงเรียน

	 5.	จัดท�าข้อมูลนักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนพฤติกรรมอันพึงประสงค ์

	 	 พิมพ์แจ้งครูที่ปรึกษา	 สัปดาห์ละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อการแก้ไขพฤติกรรม 

	 	 ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนได้ทันเวลา
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	 6.	ก�ากับติดตาม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และรายงานผลให้ฝ่าย 

	 	 บริหารทราบ

งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

หน้าที่	 1.	วางแผนจัดการเลือกตั้งผู้ปกครองเครือข่าย

	 2.	ประสานงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายในทุกระดับชั้น

	 3.	จัดท�าปฏิทินการปฏิบัติงานเครือข่ายผู้ปกครอง

	 4.	น�าเสนอปัญหาพฤติกรรมนักเรียน	 เป็นข้อมูลจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม 

  และแก้ไขปัญหา

งานรักษาความปลอดภัย

หน้าที่	 1.	จัดเวรยามรักษาการวันหยุด	กลางวัน	กลางคืน

	 2.	ร่วมกับกลุ่มบริหารทั่วไปอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที ่

	 	 ของครูเวร
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ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

เรื่อง  การปฏิบัติตามระเบียบและวินัยนักเรียน
........................................

 ด้วยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน	เห็นสมควรก�าหนดแนวปฏิบัต ิ

ตามระเบียบและวินัยนักเรียนขึ้น	เพื่อเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติของ

นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน	 ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 ฉบับที่	 2	 พุทธศักราช 

2545	และสอดคล้องกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 จึงก�าหนด 

แนวปฏิบัติไว้		ดังนี้

ข้อที่ 1 การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทั่วไป

 1.1 นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน พึงปฏิบัติดังนี้

  1.1.1	 แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของการแต่งกายนักเรียนตาม 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและตามแบบที่โรงเรียนก�าหนด

	 	 1.1.2	มาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาต	ิ ถ้ามาไม่ทันเข้าแถว 

ก็ต้องอยู่ในบริเวณที่โรงเรียนก�าหนดพร้อมบันทึกข้อมูลมาสาย	 และเมื่อเข้ามา 

ภายในบริเวณโรงเรียนแล้วห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียน	 เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 

	 	 1.1.3	เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทครูทุกท่าน

	 	 1.1.4	ประพฤติและปฏิบัติตนให้สมกับสภาพนักเรียน	 ละเว้น 

จากการสูบบุหรี่	 เสพส่ิงเสพติดและของมึนเมาทั้งหลาย	 เล่นการพนัน	 ลักขโมย	

แต่งตัวและไว้ผมทรงสมัยนิยม		ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
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	 	 1.1.5	รักษาความสามัคคี	 มีน�้าใจ	 ในหมู่คณะ	 รุ่นพี่จะต้อง 

ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง	และรุ่นน้องต้องเคารพ	 นับถือรุ่นพี่

	 	 1.1.6	ต้องท�าความเคารพครูรู้จักกล่าวค�าว่า	“สวัสดี”	“ขอโทษ”	

“ขอบคุณ”	ตามโอกาสอันสมควร

	 	 1.1.7	ไม่ประพฤติหรือท�าการใดๆ	อันน�าความเสื่อมเสียชื่อเสียง 

มาสู่โรงเรียน		ควรน�าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนด้วยการแสดงออกในทางที่ดีงาม

	 	 1.1.8	ไม่เล่นส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในระหว่างเวลาเรียน	ควรรู้จัก

เกรงใจครูผู้สอน	 และเพื่อนๆ	ที่ก�าลังตั้งใจเรียน

  1.1.9	 ไม่น�าอาหารทกุประเภท	แก้วน�า้และขวดน�า้ขึน้ไปรบัประทาน 

บนอาคารเรียน	หรือบริเวณอื่นใด		นอกโรงอาหาร		เว้นแต่โรงเรียนอนุญาต

	 	 1.1.10	 สุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป	ไม่กล่าวค�าหยาบ

	 	 1.1.11	ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน		เมื่อเข้ามาบริเวณโรงเรียน

ทุกครั้ง

  1.1.12	 เมื่อออกนอกบริเวณโรงเรียนพึงแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

ไม่ไปมั่วสุม	หรือเดินเล่นตามสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือแสดงกิริยาใดๆ	อันจะ 

ท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนและหมู่คณะ

	 	 1.1.13	บันทึกและขอบัตรอนุญาต	 เมื่อเข้าโรงเรียนสาย	หรือ 

ออกนอกห้องเรียน	 หรือออกนอกบริเวณโรงเรียน	 ก่อนจะเข้าหรือออกนอก 

ห้องเรียนหรือออกนอกบริเวณโรงเรียน

	 	 1.1.14	 ไม่ขีดเขียน	 ขีดฆ่า	 ขูด	 ลบ	 ต่อเติมหรือท�าลายข้อความ 

ในป้ายประกาศของโรงเรียนและข้อความใดๆ	บนโต๊ะ	ฝาผนังหรือก�าแพง

	 	 1.1.15	 ส่งเอกสารหรือใบลาเมื่อนักเรียนไม่มาโรงเรียนเนื่องจาก 

ป่วย	หรือลากิจ		ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนน�ามาให้ครูที่ปรึกษาทุกครั้ง

	 	 1.1.16	ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน	ในการท�ากิจกรรมต่างๆ 

ของโรงเรียน
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 1.2 การมาเรียน และการกลับบ้าน
	 	 1.2.1	นักเรียนต้องท�าความเคารพครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ�าวัน 
ณ	 ประตูโรงเรียนก่อนเข้า - ออก	 นอกบริเวณโรงเรียนทุกวัน	 และพร้อมให้ครู 
ตรวจหรือรับฟังค�าตักเตือนเพื่อปฏิบัติ
	 	 1.2.2 นักเรียนต้องเดินเรียงแถวให้เป็นระเบียบ	 โดยเดินเข้า 
โรงเรียนโดยชิดทางซ้าย	 ออกนอกบริเวณโรงเรียนเดินชิดขวา	 และจะต้อง 
เดินบนทางเท้าไม่ควรเดินบนถนนซึ่งจะเกิดอันตราย
	 	 1.2.3	นักเรียนท่ีฝึกซ้อมกีฬา	 หรือท�ากิจกรรม	 จะอยู่ไม่เกิน 
17.00	น.	 และต้องอยู่ในความดูแล	ควบคุม	 และความรับผิดชอบของครู
 1.3 การลาหยุดของนักเรียน
	 	 1.3.1	นักเรียนเขียนใบลา	 ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองท้ายใบลา 
เมื่อหยุดเรียนทุกครั้ง	 ลายเซ็นของผู้ปกครองจะต้องตรงกับที่ให้ไว้กับทาง 
โรงเรียน
	 	 1.3.2	นักเรียนต้องส่งใบลา		ต่อครูที่ปรึกษา		บอกสาเหตุที่ลา
	 	 1.3.3	นักเรียนที่หยุดเรียนบ่อยเนื่องจากไม่สบาย	 ขอให้ผู้ปกครอง 
ส่งใบรับรองแพทย์พร้อมใบลา
	 	 1.3.4	นักเรียนที่หนีเรียนหรือหยุดเรียน	 โดยไม่ทราบสาเหต ุ
ครูที่ปรึกษาจะส่งจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบ	 ถ้าผู้ปกครองไม่มาติดต่อ 
ภายใน	 5	 วัน	 ครูท่ีปรึกษาจะส่งจดหมายเชิญเป็นคร้ังที่	 2	 ถ้าผู้ปกครอง 
ไม่มาติดต่อภายใน	7	วัน		ทางโรงเรียนจะด�าเนินการจ�าหน่ายชื่อนักเรียนออก
 1.4 การมาโรงเรียนสาย
	 	 นักเรียนทุกคนต้องมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติเวลา	07.40	น.	 
ถ้าไม่ทันต้องปฏิบัติดังนี้
	 	 1.4.1	มาสายไม่ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ	 สวดมนต์	 ไหว้พระ 
และกล่าวค�าปฏิญาณตนจะอยู่ในความควบคุมดูแลของครูที่ปฏิบัติหน้าที ่
เวรประจ�าวัน	 โดยนักเรียนมาสายระหว่าง	 07.40 - 08.00	 น.	 จะเข้าแถวที ่
บริเวณหน้าเรือนเอื้ออาทรพร้อมกับลงชื่อมาสายในแบบบันทึกการมาสาย
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 	 1.4.2	แนวลงโทษของนักเรียนมาสาย	มีดังนี้
   นักเรียนมาสายครั้งที่	1	ว่ากล่าวตักเตือน	พร้อมถูกตัดคะแนน 
	 	 	 นักเรียนมาสายครั้งที่	2	แจ้งผู้ปกครอง	พร้อมถูกตัดคะแนน
	 	 	 นักเรียนมาสายครั้งที่	3	เชิญผู้ปกครอง	พร้อมถูกตัดคะแนน
	 	 นักเรียนที่ปลอมลายเซ็นของผู้อื่นโดยไม่ลงชื่อนักเรียนเองจะถูก 
ตัด	 3	 กรณี	 คือ	 มาสาย	ปลอมแปลงลายเซ็น	 และเขียนความเท็จ	 พร้อมกับ 
เชิญผู้ปกครอง
	 	 1.4.3	แนวปฏิบัติเมื่อมาไม่ทันเข้าห้องเรียน	 (เริ่มเรียนคาบแรก 
เวลา	08.20	น.)	ดังต่อไปนี้
   l	รายงานตัวกับครูกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือลงบันทึก	 
และรับบัตรเข้าห้องเรียน
	 	 	 l	รายงานตัวกับครูประจ�าวิชา	เพื่อขออนุญาตเข้าห้องเรียน 
พร้อมกับส่งบัตรเข้าห้องเรียนให้กับหัวหน้าห้อง	 หัวหน้าห้องจะลงบัตรไว้เป็น	 
หลักฐานพร้อมกับเสนอกับครูที่ปรึกษารับทราบ	 ครูที่ปรึกษาจะบันทึกใน 
สมุดบันทึกประจ�าห้องเรียนและแบบบันทึกพฤติกรรม	 เพื่อสรุปการมาเรียน
ของนักเรียนทุกเดือน
	 	 1.4.4	นักเรียนที่มาโรงเรียนสายทุกกรณี	 กลุ่มบริหารงานบุคคล
จะบันทึกตัดคะแนนทุกครั้ง
 1.5 กิจกรรมหน้าเสาธง
  การเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงการเคารพสถาบันชาติ 
ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 นักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
ทุกคน		ต้องปฏิบัติดังนี้
	 	 1.5.1	สัญญาณเพลงพระคุณที่สาม	 ให้นักเรียนทุกคนหยุดกิจกรรม 
ต่างๆ	แล้วรีบมาเข้าแถวให้เรียบร้อย
	 	 1.5.2	เวลา	 07.40	 น.	 นักเรียนต้องอยู่ที่แถวอย่างเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย	 ครูที่ปรึกษาควบคุมแถว	ครูที่ได้รับมอบหมายบอกแถวเคารพธงชาติ	
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ผู้แทนนักเรียนเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา	 นักเรียนทุกคนต้องร้องเพลงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ	 นั่งสมาธิ	 กล่าวค�าปฏิญาณ
	 	 1.5.3	นักเรียนต้องฟังโอวาท	 ค�าชี้แจง	 ข้อปฏิบัติจากครูที่ได้รับ 
มอบหมายด้วยความสงบและส�ารวม
	 	 1.5.4	เมื่อครูอนุญาตให้เข้าห้องเรียน	 ต้องเดินแถวเข้าห้องเรียน 
อย่างมีระเบียบไม่พูดคุย	หรือเดินออกจากแถว
	 	 1.5.5	นักเรียนท่ีมาสายไม่ทันเข้าแถว	 ให้เข้าแถวอยู่ในกลุ่มผู้มา 
โรงเรียนสายพร้อมมาลงบันทึก	ต้องร้องเพลงชาต	ิสวดมนต	์ไหว้พระ	นั่งสมาธ ิ
กล่าวค�าปฏิญาณ	 ในความควบคุมของครูที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจ�าวันหรือคร ู
กลุ่มบริหารงานบุคคล	 กรณีมาสายหลัง	 08.00	 น.	 นักเรียนจะถูกตัดคะแนน 
การมาสาย
 1.6 ข้อปฏิบัติขณะมีชั่วโมงเรียน
	 	 1.6.1	ในระหว่างเวลาเรียน	 นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนจะไป 
อยู่สถานที่ใด ๆ		นอกห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูไม่ได้
	 	 1.6.2	ห้ามใช้โทรศัพท์และหูฟังในระหว่างเวลาเรียน
	 	 1.6.3	ต้องตั้งใจฟังค�าอธิบายของครูด้วยความสงบเรียบร้อย 
ไม่ลุกออกจากที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
	 	 1.6.4	ไม่น�าวิชาอื่นมาท�าหรือด	ู หรือลอก	 โดยครูผู้สอนไม่อนุญาต 
	 	 1.6.5	ในกรณีท่ีครูไม่อยู่ในห้องเรียน	 ให้นักเรียนทุกคนอยู่ใน 
ห้องเรียนด้วยความเป็นระเบียบไม่ส่งเสียงหรือกระท�าการใด ๆ	อันเป็นการ 
รบกวนห้องข้างเคียงหรือเมื่อเวลาผ่านไป	5	นาที	 ครูยังไม่เข้าห้องเรียนให้ 
หัวหน้าห้องไปแจ้งครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชานั้นๆ	โดยเร็ว
 1.7 การหนีเรียน
  ถ้านักเรียนมาโรงเรียนแล้วหายไปจากห้องเรียนในเวลาเรียน
โดยไม่แจ้งครูประจ�าวิชาทราบ	 ครูประจ�าวิชาจะลงบันทึกในสมุดบันทึก 
การสอนประจ�าห้องแล้วรายงานครูที่ปรึกษาลงข้อมูลในสมุดพฤติกรรมและ 
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แบบฟอร์ม	 ทะเบียนประวัติของนักเรียนท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล	 ครูประจ�า 
วิชาลงการตัดคะแนนพฤติกรรมตามแบบฟอร์มของกลุ่มริหารงานบุคคล 
ครูท่ีปรึกษาด�าเนินการตักเตือนและลงโทษตามระเบียบ
 1.8 การเปลี่ยนคาบเรียน
	 	 ช่วงเวลาเปลี่ยนคาบเรียนห้ามนักเรียนออกนอกห้อง	 นักเรียน 
จะต้องเตรียมหนังสือหรืออุปกรณ์การเรียนในคาบต่อไปพร้อมรอครูด้วย 
ความเรียบร้อย	 เมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่เรียนให้นักเรียนเดินชิดด้านขวา 
อย่างเป็นระเบียบ
 1.9 แนวปฏิบัติในการรับประทานอาหาร
 	 เนื่องจากโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะให้นักเรียน	 ได้รับประทาน 
อาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายและราคาถูก	 อีกท้ังยังต้องการจะอบรมบ่มนิสัย 
ให้นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทในการบริโภค	 โรงเรียนมีโรงอาหารที่จัดอาหารไว้
จ�าหน่ายแก่นักเรียนในราคาถูก	 และไม่อนุญาตให้นักเรียนน�าอาหารออกนอก 
โรงอาหารไปรับประทานที่อื่น		โดยก�าหนดช่วงเวลาใช้โรงอาหารดังนี้
	 	 ชั้น	ม.1-ม.2	พักรับประทานอาหาร	เวลา	11.20-12.20	น.
	 	 ชั้น	ม.3-ม.6	พักรับประทานอาหาร	เวลา	12.20-13.20	น.
 1.10 แนวปฏิบัติในการพบครูที่ปรึกษาและการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
	 	 ในแต่ละสัปดาห์		นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
  1.10.1	กิจกรรมโฮมรูมและพบครูที่ปรึกษา	ระหว่างเวลา	08.00 - 
08.20	น.	ของวันพุธ
	 	 1.10.2	กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	หัวหน้าระดับชั้น 
และครูที่ปรึกษาจะอบรมคุณธรรมจริยธรรม	ตามสถานที่ที่โรงเรียนก�าหนด
 1.11 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
	 	 1.11.1	 นักเรียนหรือผู้ปกครอง	 ขอแบบฟอร์มการขออนุญาต 
ออกนอกบริเวณโรงเรียนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล	 โดยที่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 

กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
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	 1.11.2	 นักเรียนน�าแบบขออนุญาตเสนอต่อครูที่ปรึกษาของนักเรียน 

ลงความเห็นและลงชื่อรับทราบ

	 1.11.3	 นักเรียนน�าแบบขออนุญาต	เสนอหัวหน้าระดับเพื่อตรวจสอบ 

ว่าลายเซ็นของผู้ปกครองตรงกับลายเซ็นที่ลงไว้กับทะเบียนประวัติ

	 1.11.4 น�าแบบขออนุญาต	เสนอรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	 

ลงนามอนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานออกนอกบริเวณโรงเรียน

	 1.11.5	 นักเรียนลงบันทึกในแบบฟอร์มเกี่ยวกับสถิติการออกนอก 

บริเวณโรงเรียนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

	 1.11.6	 นักเรียนน�าบัตรออกนอกบริิเวณโรงเรียนแสดงให้ยามดูพร้อม 

บันทึกข้อมูลเวลาออกนอกบริเวณโรงเรียนที่ป้อมยาม

	 1.11.7	 นักเรียนจะต้องลงข้อมูลเวลาที่เข้ามาภายในโรงเรียนป้อมยาม 

เมื่อนักเรียนกลับเข้าภายในโรงเรียน

	 1.11.8	 ในกรณีนักเรียนป่วยมากไม่สามารถเรียนได้	 ให้ผู้ปกครองมา	 

ติดต่อที่งานพยาบาล	และมารับบัตรออกนอกโรงเรียนที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อที่ 2 การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

	 ในกรณีที่นักเรียนกระท�าความผิดต่าง ๆ	 อันอาจจะท�าให้เกิดผลเสีย 

แก่ตนเองและส่วนรวม	 โรงเรียนจ�าเป็นต้องมีระเบียบควบคุมความประพฤต ิ

โดยการตัดคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์และกฎกระทรวงว่าด้วยความ 

ประพฤติของนักเรียน	 เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบ	วินัย	คุณธรรม	จริยธรรม	 

ดังรายการต่อไปนี้



โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 87

 ล�าดับที่   รายการตัดคะแนน ตัดคะแนน หมายเหตุ

	 1	 1. ความมีวินัย และเคารพกฎหมาย
	 	 1.1	 ไม่ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน/ชื่อ/สกุล/จุด	 5
	 	 1.2	 เสื้อนักเรียน/ชุดพละ/กางเกง/กระโปรง/เข็มขัดผิดระเบียบ	 5
	 	 1.3	 ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง/กระโปรง	(ช่วงชั้นที่	4)	 5
	 	 1.4	 รองเท้า/ถุงเท้า/กระเป๋าไม่ถูกต้องตามระเบียบ/	 5
	 	 	 เหยียบส้นรอง
	 	 1.5	 นักเรียนหญิงไม่สวมเสื้อทับ/ใส่เสื้อชั้นในสีเข้ม	 10
	 	 	 หรือสีไม่สุภาพ
	 	 1.6	 ย้อมผม/ผมยาว	(ม.ต้น)/ไม่มัดผม	(ม.ปลาย)		 20
	 	 	 ตัดผมผิดระเบียบ	
	 	 1.7	 ซอยผม	 	 40
	 	 1.8	 ไว้เล็บยาว/ทาสีเล็บ/แต่งหน้า	 10
	 	 1.9	 ใส่เครื่องประดับทุกชนิด	(ยกเว้นนาฬิกาที่เป็นโลหะหรือ	 5
	 	 	 สายหนัง)	
	 	 1.10	น�าภาชนะ/อาหาร/ขนม/แก้วน�า้	ออกนอกโรงอาหาร	หรือ	 5-10
	 	 	 เข้าอาคารเรียน	
	 	 1.11	ใช้โทรศัพท์ขณะมีการเรียนการสอน	(ครูยึดไว้แล้วให้	 10
	 	 	 ผู้ปกครองมารับคืน)	
	 	 1.12	ปลอมลายเซ็นผู้ปกครอง/ครู	 10
	 	 1.13	ไม่น�าหนังสือของโรงเรียนแจ้งผู้ปกครอง/ไม่น�าใบตอบรับ	 5-10
	 	 	 ส่งคืนโรงเรียน	
	 	 1.14	ทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน	 20	 กฎ	ศธ	ข้อ	6
	 	 1.15	ทะเลาะวิวาทจนได้รับบาดเจ็บ	 40
	 	 1.16	ทะเลาะวิวาทต่างโรงเรียน/บุคคลภายนอกโรงเรียน	 30	 กฎ	ศธ	ข้อ	6
	 	 1.17	ชักน�าบุคคลภายนอกมาทะเลาะวิวาทในโรงเรียน	 40
	 	 1.18	กรรโชก/ขู่เข็ญ	ว่าจะท�าอันตรายต่อชีวิต	ร่างกายเสรีภาพ		 20-40
	 	 	 ชื่อเสียง	หรือทรัพย์สิน	
	 	 1.19	ไม่พกบัตรนักเรียนหรือไม่มีบัตรนักเรียน	 10
	 	 1.20	น�าอาวุธส�าหรับทะเลาะวิวาทมาโรงเรียน	 20-40	 กฎ	ศธ	ข้อ	3
	 	 1.21	ใช้อาวุธท�าร้ายร่างกาย	 	 40-60
	 	 1.22	ปลอมแปลงหรือแก้ไขเอกสารทางราชการ	 20-40
	 	 1.23	ถูกตัดสินว่าเป็นผู้มีความผิดทางอาญา	 100
	 	 	 	 	 พ้นสภาพ
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 ล�าดับที่  รายการตัดคะแนน ตัดคะแนน หมายเหตุ

 2 2. มีคุณธรรมจริยธรรม   กฎ	ศธ	ข้อ	5
	 	 2.1	 หลอกลวง/ทุจริต	 	 10-20
	 	 2.2	 ลักทรัพย์ของผู้อื่น	 	 20-40
 3 3. การตรงต่อเวลา
	 	 3.1	 มาโรงเรียนสายไม่ทันเข้าแถวตั้งแต่เวลา	07.40	น.	เป็นต้นไป	 5
	 	 3.2		ไม่เข้าโฮมรูม	 	 5
	 	 3.3		ไม่เข้ากิจกรรมตามที่โรงเรียนก�าหนด	 10
	 	 3.4		เข้าห้องเรียน	หรือเข้าร่วมกิจกรรมช้าเกิน	10	นาที	 5
	 4	 4. การมีมารยาท
	 	 4.1	 พูดจาไม่สุภาพ	หยาบคาย	 	 5
	 	 4.2		ก้าวร้าวครู	 	 20
	 	 4.3		ท�ากิริยาไม่เหมาะสมกับครู	 	 20
	 5	 5. ความมีน�้าใจ
	 	 5.1		ไม่เก็บจาน-ชาม	แก้วน�้า/ทิ้งขยะไม่ถูกที่	 15
	 	 5.2	 ท�าลายทรัพย์สินของโรงเรียน	หรือของผู้อื่นให้เสียหาย	 20
	 	 	 (ผู้ปกครองต้องชดใช้)
	 6	 6. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
	 	 6.1	 ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน	เช่นนั่งหลับ	นั่งเล่น/นั่งคุย	 5
	 	 	 (ดุลยพินิจของครูผู้สอน)
	 	 6.2	 ไม่มีกระเป๋านักเรียนและไม่มีหนังสือรวมทั้งอุปกรณ์การเรียน	 10	 กฎ	ศธ	ข้อ	1
	 	 6.3	 ก่อกวนในห้องเรียน	 	 10
	 	 6.4	 หนีเรียนในเวลาเรียน	 	 10	 กฎ	ศธ	ข้อ	1
	 	 6.5	 เข้าโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต	 10	 กฎ	ศธ	ข้อ	1
	 	 6.6	 ออกนอกโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต	 20
	 	 6.7	 ออกจากบ้านแต่ไม่มาโรงเรียนในวันที่มีการเรียนการสอน	 20	 กฎ	ศธ	ข้อ	7
	 	 	 1	วัน
	 7	 7. พฤติกรรมชู้สาว
	 	 7.1	 วางตนไม่เหมาะสม	ส่อไปในทางชู้สาว	 10-20	 กฎ	ศธ	ข้อ	8
	 	 7.2	 ปัญหาเพศสัมพันธ์	 	 40
	 	 7.3	 เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี	100
 8 8. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
	 	 8.1	 ไม่ยืนตรง/ไม่ร้องเพลงชาติขณะเคารพธงชาติ	 5-10
	 	 8.2	 ไม่ยืนตรง/ไม่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี	 5-10
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 ล�าดับที่  รายการตัดคะแนน ตัดคะแนน หมายเหตุ

	 	 8.3	 ไม่ส�ารวม	หรือไม่ร่วมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ	 5
	 	 8.4		ไม่ร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนาหรือวันส�าคัญของชาติ	 5
	 	 	 ที่โรงเรียนจัดขึ้น	
 9 9. ปฏิบัติตนปลอดจากยาเสพติด และอบายมุขทุกประเภท
	 	 9.1	 สูบบุหรี่	 	 10	 กฎ	ศธ	ข้อ	4
	 	 9.2	 ดื่มสุรา/ของมึนเมา	หรือน�าเข้ามาในโรงเรียน	 20-30	 กฎ	ศธ	ข้อ	4
	 	 9.3	 สารเสพติด	(ส่งรักษา)	 	 40	 กฎ	ศธ	ข้อ	4
	 	 9.4	 จ�าหน่ายบุหรี่/ของมึนเมา	 	 40	 กฎ	ศธ	ข้อ	4
	 	 9.5	 จ�าหน่ายสารเสพติดทุกชนิด	100
	 	 	 พ้นสภาพ
	 	 9.6	 เล่นการพนันทุกชนิด	 	 20	 กฎ	ศธ	ข้อ	2
	 	 9.7	 ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร่	 20	 กฎ	ศธ	ข้อ	9

	 	 9.8	 รวมกลุ่มอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น	 40	 กฎ	ศธ	ข้อ	9

เกณฑ์การตัดคะแนน
	 คะแนนเต็ม	100	คะแนน	หากนักเรียนท�าความผิดจะต้องท�ากิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์จนคะแนนที่ถูกตัดเป็น	0	คะแนน

หมายเหตุ
	 1. การกระท�าผิดครั้งแรกจะเตือน	หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล
	 2.	กรณีนักเรียนท�าผิดและถูกตัดคะแนน	 กลุ่มบริหารงานบุคคลจะแจ้ง	 
ผู้ปกครอง
	 3.	การท�าผิดในบางกรณีกลุ่มบริหารงานบุคคลจะเชิญผู้ปกครองมาพบ
เช่น	 ท�าร้ายร่างกาย	 ย้อมสีผม	 การท�าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ก�าหนด	ฯลฯ
	 4.	สรุปการตัดสินให้ผู้เรียนที่มีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
อันดีอย่างสม�่าเสมอผ่านเกณฑ์การผ่านช่วงชั้น 	โดยรายงานผลการประเมิน
ดังนี้
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 เกณฑ์การตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี	4	ระดับ	คือ	3,	2,	1 

และ	0	โดยหมายความว่า

	 3	 หมายถึง	 นักเรียนไม่เคยประพฤติขัดต่อกฎ	ระเบียบและวินัยของ 

โรงเรียน

	 2	 หมายถึง	 นักเรียนเคยประพฤติ	 ขัดต่อกฎ	 ระเบียบและวินัยของ

โรงเรียน	 ถูกตัดคะแนนตั้งแต่	 5	 คะแนนข้ึนไปแต่ไม่ถึง	 40	 คะแนน	 และท�า

กิจกรรมเพื่อแก้ไขคะแนนจนเป็น	0	แล้ว

	 1	 หมายถึง	 นักเรียนเคยประพฤติ	 ขัดต่อกฎ	 ระเบียบและวินัยของ

โรงเรียน	 ถูกตัดคะแนนตั้งแต่	40	คะแนนข้ึนไป	 และท�ากิจกรรมเพื่อแก้ไข

คะแนนจนเป็น	0	แล้ว

	 0	 หมายถึง	 นักเรียนเคยประพฤติ	 ขัดต่อกฎ	 ระเบียบและวินัยของ 

โรงเรียน	ถูกตัดคะแนนตั้งแต	่40	คะแนนขึ้นไป	และไม่มาท�ากิจกรรมเพื่อแก้ไข 

คะแนน

หมายเหตุ 	 กรณีที่นักเรียนไม่ปรับคะแนนพฤติกรรมจะมีผลคุณลักษณะ

	 	 อันพึงประสงค์	“มผ”

ข้อที่ 3 การพิจารณานักเรียนดีเด่นของโรงเรียน

	 โดยคัดเลือกจากแต่ละห้องว่าห้องใดจะมีนักเรียนที่มีคุณสมบัติดีเด่น 

แต่ละประเภทและสรุปเป็นนักเรียนดีเด่นแต่ละระดับโดยพิจารณาปีละ	1	ครั้ง

 นักเรียนดีเด่น 11 ด้าน  ดังนี้

	 1.	ด้านมีความซื่อสัตย์

	 2.	ด้านความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

	 3.	ด้านความกตัญญูต่อพ่อ-แม่	ผู้มีพระคุณ

	 4.	ด้านประพฤติดีและชักจูงเพื่อนไม่ให้มั่วอบายมุข

	 5.	ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม	มีจิตอาสา
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	 	 6. ด้านสนใจและกระตือรือร้นต่อการปกครองในระบอประชาธิปไตย
	 	 7.	 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
	 	 8.	 ด้านความเป็นผู้น�า
	 	 9.	 ด้านมีน�้าใจต่อครูและญาติมิตร
	 10.	 ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
	 11.	 ด้านมีไหวพริบ	การแก้ไขปัญหา	และตัดสินใจ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่น 11 ด้าน คือ
	 1.	ด้านความซื่อสัตย์	มีเกณฑ์พิจารณา	2	ข้อ	ดังนี้
	 	 1.1	 ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน
	 	 1.2 เก็บของได้น�าคืนเจ้าของ	หรือมอบให้งานประชาสัมพันธ์ประกาศ 
	 2.	ขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา	มีเกณฑ์การพิจารณา	7	ข้อ	ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกข้อ	คือ
	 	 2.1	ความประพฤติเรียบร้อย
	 	 2.2	ท�างานที่ครูผู้สอนมอบหมายให้ทุกครั้ง
	 	 2.3	 ใช้เวลาว่างในทางที่เป็นประโยชน์
	 	 2.4	 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียน
	 	 2.5	ซักถามปัญหาเมื่อไม่เข้าใจ
	 	 2.6	แบ่งเวลาในการเรียนได้ถูกต้อง
	 	 2.7	มีผลการเรียน	3.00	ขึ้นไป	(เกรดสะสม	ยกเว้น	ม.1)
	 3.	ด้านความกตญัญตู่อพ่อ-แม่	ผูม้พีระคณุ	มเีกณฑ์การพจิารณา	4	 ข้อ	 
ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ		คือ
	 	 3.1	ความประพฤติเรียบร้อย
	 	 3.2	 ใช้เวลานอกเวลาเรียนท�างานหรือขายของเพื่อหารายได้ใน 
สัมมาชีพ
	 	 	 3.3	ใช้เงินประหยัด	และสมควรแก่การใช้จ่าย
	 	 3.4	 ไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน
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	 4.	ด้านประพฤติดีและชักจูงเพื่อนไม่ให้มั่วอบายมุข	 มีเกณฑ์การพิจารณา 
2	ข้อ		ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	คือ
	 	 4.1	ความประพฤติเรียบร้อย
	 	 4.2	ช่วยดูแลสอดส่องการมั่วสุม		เมื่อพบแจ้งให้ครูทราบ
	 5.	ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม	 มีเกณฑ์การพิจารณา	 4	 ข้อ	 
ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	คือ
	 	 5.1	ความประพฤติเรียบร้อย
	 	 5.2	 เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
	 	 5.3	ช่วยพัฒนาโรงเรียนตามเวลาและโอกาส
	 	 5.4	 เป็นตัวแทนเพื่อร่วมท�ากิจกรรมในและนอกโรงเรียน
	 6. ด้านความสนใจและกระตือรือร้นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
มีเกณฑ์การพิจารณา	5	ข้อ	ต้องผ่านเกณฑ์ข้อ	1,	2	ส่วนข้อ	3-5	ผ่านเกณฑ์
ข้อใดข้อหนึ่ง		คือ
	 	 6.1	ความประพฤติเรียบร้อย
	 	 6.2	 ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
	 	 6.3	 เข้าสมัครเพื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมการนักเรียน
	 	 6.4	 เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
	 	 6.5	ซักถามเกี่ยวกับข้อมูลของระบอบประชาธิปไตย
	 7.	ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มีเกณฑ์การพิจารณา	3	ข้อ	ต้องผ่าน
เกณฑ์ทุกข้อ		คือ
	 	 7.1	ความประพฤติเรียบร้อย
	 	 7.2	มีความคิดแตกต่างจากผู้อื่นในทางที่ดีและถูกต้อง	 สร้างสรรค์
ประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
	 	 7.3	สามารถด�าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
	 8.	 ด้านความเป็นผู้น�า	มีเกณฑ์การพิจารณา	3	ข้อ	ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	คือ
	 	 8.1	ความประพฤติเรียบร้อยและเป็นแบบอย่างที่ดี
	 	 8.2	 เป็นหัวหน้ากลุ่ม	หัวหน้างาน	หัวหน้าชั้น	หัวหน้าคณะสี
	 	 8.3	ชักจูงเพื่อนๆ	และเป็นผู้น�าในการท�ากิจกรรมต่างๆ
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	 9.	ด้านความมีน�้าใจต่อครูและญาติมิตร	มีเกณฑ์การพิจารณา	2	ข้อ 

ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	คือ

	 	 9.1	ความประพฤติเรียบร้อย

	 	 9.2	ช่วยเหลืองานครู	ญาติมิตรด้วยความเต็มใจ

	 10.	ด้านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	มีเกณฑ์การพิจารณา	6	ข้อ	ต้องผ่านเกณฑ์

ทุกข้อ		คือ

	 	 10.1	 ความประพฤติเรียบร้อย

	 	 10.2	 เป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของผู้อื่น

	 	 10.3	 ไม่แสดงกิริยาดูถูกผู้อื่น

	 	 10.4	 มีน�้าใจ

	 	 10.5	 ให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นเดือดร้อน

	 	 10.6	 ประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้

	 11.	ด้านมีไหวพริบการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด	ีมีเกณฑ์การพิจารณา	 

4	ข้อ	ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ	คือ

	 	 11.1	 ความประพฤติเรียบร้อย

	 	 11.2	 มีแนวทางในการแก้ปัญหา

	 	 11.3	 ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ปัญหา

	 	 11.4	 เลือกแนวทางในการแก้ปัญหาที่ไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน

	 ประกาศ	ณ	วันที	่15	พฤษภาคม	2564

	 (นายผจญ		โพธิราช)

	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
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แผนภูมิการด�าเนินงานการปรับพฤติกรรมอันพึงประสงค์

 
นักเรียนผิดระเบียบ

	 ตัดคะแนน	 ส่งกลุ่มงาน

	 	 (รสบ./กน	23)	 กิจการนักเรียน

	 ก�าหนดวัน	 แจ้งครูที่ปรึกษา	 เจ้าหน้าที่

	 ให้นักเรียนมาท�า	 รับทราบคะแนน	 ลงข้อมูล

	 กิจกรรมปรับคะแนน	 ทุกสิ้นเดือน	 ในโปรแกรม

	 (20	คะแนนขึ้นไป)

	 ส่งจดหมาย	 นักเรียน	 	ครูผู้มอบหมายงาน

	 แจ้งผู้ปกครอง	 มาท�ากิจกรรม	 	และครูที่ปรึกษา

	 (ตอบรับ)	 	 	ประเมินผลส่งกลุ่มงาน	

	 	 	 กิจการนักเรียน

	 	 	 	(รส.บ./กน	28)

	 กลุ่มงานกิจการนักเรียน	 	 น�าข้อมูล

	 ท�าบันทึกรายงาน	 	 การท�ากิจกรรม

	 สรุปนักเรียนท�ากิจกรรม	 	 มาลบคะแนน

	 เสนอผู้อ�านวยการ	 	 ที่ถูกตัดออก
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ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  ปีการศึกษา 2564

	 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน	 มีนโยบายให้การแต่งกายของ 
นักเรียนทุกคน	 เป็นไปในลักษณะสุภาพ	 เรียบร้อย	 สะอาดถูกสุขลักษณะ 
ประหยัด	 เหมาะสมกับสภาพและวัยของนักเรียน	 จึงก�าหนดให้นักเรียนทุกคน	 
ต้องแต่งกายตามระเบียบที่โรงเรียนก�าหนดไว	้	ดังต่อไปนี้

นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น

l แนวปฏิบัติการไว้ผมของนักเรียน 
 l นักเรียนชาย
  ทรงผมสั้น
	 	 -	 ตัดสั้นเกรียนรอบศีรษะ		บนศีรษะไว้ยาวไม่เกิน	3	เซนติเมตร
	 	 -	 ห้ามเจาะหู	ห้ามใช้เครื่องส�าอาง	หรือสิ่งแปลกปลอม	เพื่อการ
	 	 	 เสริมสวย
	 	 -	 ห้ามไว้หนวดหรือเครา
	 	 -	 ห้ามสกินเฮด		
  ทรงผมยาว
	 	 -	 ตัดรองทรงสูง		บนศีรษะยาวไม่เกิน	4	เซนติเมตร
	 	 -	 ห้ามเจาะหู	 ห้ามใช้เครื่องส�าอาง	 หรือสิ่งแปลกปลอม	 เพ่ือการ 
	 	 	 เสริมสวย
	 	 -	 ห้ามไว้หนวดหรือเครา
	 	 -	 ห้ามสกินเฮด
 l เสื้อ	 เสื้อคอเช้ิตสาบนอก	 ผ้าโทเรสีขาวเกล้ียงไม่มีจุดลายในตัว	 
ไม่บาง	 ไม่แลดูเป็นมัน	 ผ่าอกตลอด	 ใช้กระดุมกลมขาว	 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่เกิน	 1	 ซม.	 สาบนอกกว้าง	 4	 ซม.	 แขนเสื้อยาวไม่เกินข้อศอก	 มีกระเป๋า 
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ไม่มีฝาปิดอยู่แนวราวอกเบ้ืองซ้าย	 1	 ใบ	 ขนาดกว้างประมาณ	 10 - 15	 ซม.	 

พอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ	ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบเกล็ดใดๆ	ปักอักษรย่อ	 รส.บ.	 

ตามแบบพิมพ์ของโรงเรียน	 เหนืออกเบื้องขวาด้วยด้ายสีน�้าเงิน	 ปักชื่อ-ชื่อสกุล	 

ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า	ความสูง	0.7	ซม.	และปักจุดรูปวงกลม	ขนาด 

0.5	ซม.	ด้วยไหมสีตามคณะที่สังกัด	เหนือ	ชื่อ-สกุล	จ�านวนจุดเท่ากับระดับชั้น 

ของนักเรียน

 l กางเกง	 แบบกางเกงสากลใช้ผ้าโทเร	 สีด�า	 ขนาดของกางเกงวัดได้ 

ดังน้ี	 ขาส้ันเหนือเข่าพ้นจากกึ่งกลางลูกสะบ้าไม่เกิน	 5	 ซม.	 ส่วนกว้างของ 

ชายกางเกงห่างจากขาประมาณ	 8 - 10	 ซม.	 เมื่อวัดตามส่วนของขนาดขา 

โดยรอบ	 ปลายขาพับชายผ้าเข้าด้านใน	 กว้างประมาณ	 4 - 5	 ซม.	 ผ่าหน้า	 

ใช้กระดุมหรือซิปขัดซ่อนไว้ในสาบมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ	 1	 ใบ	 

ไม่มีกระเป๋าหลังหรือท่ีอื่นใดอีก	 ด้านหน้ามีจีบข้างละ	 2	 จีบ	 หูกางเกงกว้าง 

ประมาณ	 4	 ซม.	 มี	 6	 หรือ	 7	 หู	 ติดเป็นระยะท่ีขอบกางเกงไว้ร้อยเข็มขัด 

ขนาดกว้าง	4	ซม.	ความยาวของเป้ากางเกง	มีขนาดพอสมควรไม่ตึงจนเกินไป		 

เวลาสวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย

 l เข็มขัด	หนังสีด�า	 ขนาดกว้าง	4	ซม.	 เจาะรูแถวเดียว	หัวสี่เหลี่ยม 

ผืนผ้าสีเงินมนทั้งสี่มุมแบบชนิดหัวกลัด		เวลาคาดต้องร้อยไว้ในหูของกางเกง

 l ถุงเท้า 

	 	 ถุงเท้าของโรงเรียน

 l รองเท้า	แบบหุ้มส้นเป็นผ้าใบ	หรือหนังสีด�าล้วน	มีรูร้อยเชือก	5	รู		 

ไม่มีลวดลายใดๆ	ทั้งสิ้น		ไม่หุ้มข้อเมื่อสวมใส่		ไม่เหยียบส้นรองเท้า

หมายเหตุ : วันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา		สวมเสื้อพละของโรงเรียน	

	 	 กางเกงนักเรียน	รองเท้าผ้าใบสีด�า
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นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น

 l นักเรียนหญิง
  ทรงผมสั้น
	 	 -	 ความยาวเสมอกันท้ังด้านข้างและด้านหลัง	 ยาวเลยต่ิงหูไม่เกิน 
	 	 	 2	เซนติเมตร
	 	 -	 ไม่ตัดซอย	เซท	กัดสีผม	ไว้หน้าม้า	หรืออื่น ๆ
	 	 -	 ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใดๆ
	 	 -	 ใช้กิ๊บสีด�าเก็บผมให้เรียบร้อย
	 	 -	 ห้ามใช้เครื่องส�าอาง	หรือสิ่งแปลกปลอม	 เพื่อการเสริมสวย
  ทรงผมยาว
	 	 -	 ผมยาวเสมอกันทั้งด้านข้างและด้านหลัง
	 	 -	 รวบด้วยยางรัดผมสีด�า	 ใช้โบว์สีขาวของโรงเรียน	ติดให้เรียบร้อย
	 	 -	 ไม่ตัดซอย	เซท	กัดสีผม	ไว้หน้าม้า	หรืออื่น ๆ
	 	 -	 ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใดๆ
	 	 -	 ไม่ซอยสไลด์	ไม่ต่อผม
	 	 -		เมื่อรัดผมแล้ว	ความยาวไม่เกิน	25	ซม.
	 	 -	 ห้ามใช้เครื่องส�าอาง	หรือสิ่งแปลกปลอม	 เพื่อการเสริมสวย
 l เสื้อ	 ใช้ผ้าสีขาวเรียบเกลี้ยง	 ไม่บางเกินควร	 ให้สวมเสื้อสีขาวทับ 
เสื้อชั้นในก่อน	 แบบเสื้อคอปกทหารเรือคอไม่กว้างจนเกินไป	 พอให้สวมศีรษะ 
ได้สะดวก	 ส่วนบนของสาบใหญ่พอที่จะแบะปกเสื้อแล้วไม่เห็นตะเข็บใน 
ปลายแขนยาวเหนือศอก	 5	 ซม.	 ปลายแขนมีจีบข้างละ	 6	 จีบ	 ปลายจีบ 
ประกอบด้วยผ้าสองช้ันกว้าง	 3	 ซม.	 เมื่อยืนตรงความยาวของตัวเสื้อวัดจาก 
ชายเสื้ออยู่เหนือข้อมือ	8 -10	ซม.	ชายเส้ือพับขอบริมกว้าง	3	ซม.	ชายขอบ 
ด้านหน้าข้างขวาติดกระเป๋าขนาดพองาม	 ปากกระเป๋าพับริมกว้างไม่เกิน 
3	 ซม.	 เสื้อตัวตรงไม่รัดรูป	 ปักอักษรย่อ	 รส.บ.	 ตามแบบพิมพ์ของโรงเรียน 
เหนืออกเบื้องขวาด้วยด้ายสีน�้าเงิน	 ปักชื่อ-ชื่อสกุล	 ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือ 
กระเป๋า	 ความสูง	 0.7	 ซม.	 และปักจุดรูปวงกลม	ขนาด	0.5	 ซม.	 ด้วยไหมส ี
ตามคณะที่สังกัด	 เหนือ	ชื่อ-สกุล	 จ�านวนจุดเท่ากับระดับชั้นของนักเรียน
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 l ผ้าผูกคอ	คอเสื้อผูกด้วยผ้าสีกรมท่า	ชายสามเหลี่ยมกว้าง	5-8	ซม.	 

ยาวประมาณ	 80	 ซม.	 ผูกเป็นเงื่อนกะลาสี	 เมื่อผูกแล้วปลายผ้าผูกคอจะต้อง 
มีความกว้างประมาณ	5	ซม.	และยาวไม่น้อยกว่า	7	ซม.	เมื่อก้มหน้าผ้าผูกคอ 
ห่างจากคางประมาณ	6-8	ซม.
 l กระโปรง ใช้ผ้าสีกรมท่า	 เน้ือผ้าเรียบเกลี้ยง	 มีจีบลึกด้านหน้า 
6	จีบ	ด้านหลัง	6	จีบ	ความลึกของจีบ	1	นิ้ว	สม�่าเสมอตั้งแต่ขอบเอวจนถึง 
ชายกระโปรง	 เย็บเกล็ดทับจีบมีความยาว	 6	 ซม.	 ความยาวของกระโปรงจาก
พื้นขึ้นมา	1	ฟุต	ชายกระโปรงพับเก็บริม	4-5	ซม.	 เมื่อสวมแล้วชายกระโปรง
คลุมเข่า
 l	ถุงเท้า
	 	 ใช้ถุงเท้าของโรงเรียน
 l	รองเท้า	 แบบหุ้มส้นหนังสีด�ามีสายรัดหลังเท้า	 ส้นสูงไม่เกิน	 3	 ซม. 
ไม่มีลวดลายเมื่อสวมใส่ไม่เหยียบส้นรองเท้า

หมายเหตุ :	วันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา	สวมเสื้อกางเกงพละของโรงเรียน
	 	 สวมรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีเส้นขอบสี

นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4 - 6	 ใช้ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย 

เหมือนมัธยมศึกษาตอนต้นทุกประการ		มีข้อแตกต่างเฉพาะเรื่องดังนี้

l แนวปฏิบัติการไว้ผมของนักเรียน 

 l นักเรียนชาย

  ทรงผมสั้น
	 	 -	 ตัดสั้นเกรียนรอบศีรษะ	บนศีรษะไว้ยาวไม่เกิน	3	เซนติเมตร
	 	 -	 ห้ามเจาะหู	 ห้ามใช้เครื่องส�าอาง	 หรือสิ่งแปลกปลอม	 เพื่อการ 
	 	 	 เสริมสวย
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	 	 -	 ห้ามไว้หนวดหรือเครา

	 	 -	 ห้ามสกินเฮด		

  ทรงผมยาว

	 	 -	 ตัดรองทรงสูง	บนศีรษะยาวไม่เกิน	5	เซนติเมตร

	 	 -	 ห้ามเจาะหู	 ห้ามใช้เครื่องส�าอาง	 หรือสิ่งแปลกปลอม	 เพื่อการ 

	 	 	 เสริมสวย

	 	 -	 ห้ามไว้หนวดหรือเครา

	 	 -	 ห้ามสกินเฮด

 l	 เสื้อ	 เสื้อคอเช้ิตสาบนอก	 ผ้าโทเรสีขาวเกลี้ยงไม่มีจุดลายในตัว 

ไม่บาง	ไม่แลดูเป็นมัน	ผ่าอกตลอด	ใช้กระดุมกลมขาว	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ไม่เกิน	 1	 ซม.	 สาบนอกกว้าง	 4	 ซม.	 แขนเสื้อยาวไม่เกินข้อศอก	 มีกระเป๋า 

ไม่มีฝาปิดอยู่แนวราวอกเบ้ืองซ้าย	 1	 ใบ	 ขนาดกว้างประมาณ	 10-15	 ซม. 

พอเหมาะกับขนาดตัวเสื้อ	 ด้านหลังเสื้อไม่มีจีบเกล็ดใดๆ	 ปักอักษรย่อ	 รส.บ.		 

ตามแบบพิมพ์ของโรงเรียน	 เหนืออกเบื้องขวาด้วยด้ายสีน�า้เงิน	 เหนืออักษรย่อ	 

รส.บ.	ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน	ปักจุดสัญลักษณ ์

ระดับชั้นตามคณะสี	คือ	ม.4	ปัก	1	จุด	 ม.5	ปัก	2	จุด	 ชั้น	ม.6	ปัก	3	จุด	 

ที่ชายปกเสื้อด้านขวา	 ตามแนวนอน	 ใช้สีประจ�าคณะที่นักเรียนสังกัด	 

ปักช่ือ - ช่ือสกุล	ที่อกเสื้อเบ้ืองซ้ายเหนือกระเป๋า	ความสูง	0.7	ซม.

 l กางเกง	 แบบกางเกงสากลใช้ผ้าโทเร	 สีด�า	 ขนาดของกางเกงวัดได ้

ดังนี้	 ขาสั้นเหนือเข่าพ้นจากกึ่งกลางลูกสะบ้าไม่เกิน	 5	 ซม.	 ส่วนกว้างของ 

ชายกางเกงห่างจากขาประมาณ	 8 -10	 ซม.	 เมื่อวัดตามส่วนของขนาดขา 

โดยรอบ	 ปลายขาพับชายผ้าเข้าด้านใน	 กว้างประมาณ	 4 - 5	 ซม.	 ผ่าหน้า 

ใช้กระดุมหรือซิปขัดซ่อนไว้ในสาบมีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ	 1	 ใบ 

ไม่มีกระเป๋าหลังหรือท่ีอื่นใดอีก	 ด้านหน้ามีจีบข้างละ	 2	 จีบ	 หูกางเกงกว้าง 

ประมาณ	 4	 ซม.	 มี	 6	 หรือ	 7	 หู	 ติดเป็นระยะที่ขอบกางเกงไว้ร้อยเข็มขัด 
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ขนาดกว้าง	4	ซม.	 ความยาวของเป้ากางเกง	 มีขนาดพอสมควรไม่ตึงจนเกินไป		 

เวลาสวมทับชายเสื้อให้เรียบร้อย

 l เข็มขัด	หนังสีด�า	 ขนาดกว้าง	4	ซม.	 เจาะรูแถวเดียว	หัวสี่เหลี่ยม 

ผืนผ้าสีเงินมนทั้งสี่มุมแบบชนิดหัวกลัด		เวลาคาดต้องร้อยไว้ในหูของกางเกง

 l ถุงเท้า

	 	 ใช้ถุงเท้าของโรงเรียน

 l รองเท้า แบบหุ้มส้นเป็นผ้าใบ	หรือหนังสีด�าล้วน	มีรูร้อยเชือก	5	รู		 

ไม่มีลวดลายใดๆ	ทั้งสิ้น		ไม่หุ้มข้อเมื่อสวมใส่		ไม่เหยียบส้นรองเท้า

หมายเหตุ :  วันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา  สวมเสื้อพละของโรงเรียน 

  กางเกงนักเรียน รองเท้าผ้าใบสีด�า

นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลาย

 l เสื้อ	 แบบคอเชิ้ต	 ผ้าเน้ือขาวเกลี้ยง	 ไม่บางเกินควร	 ผ่าอกตลอด 

สาบในกระดุมกลมแบบสีขาว	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน	2	ซม.	แขนยาว

เหนือข้อศอกพอควรปลายแขนมีจีบข้างละ	 6	 จีบ	ปลายจีบประกอบด้วยผ้า 

สองช้ันกว้าง	 3	 ซม.	 เวลาสวมสอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงดึงตัวเสื้อให้หลวม 

พองามเมื่อคาดเข็มขัดให้มองเห็นเข็มขัดได้รอบเอวกระโปรง	ปักอักษรย่อ รส.บ. 

ตามแบบพิมพ์ของโรงเรียน	 เหนืออกเบื้องขวาด้วยด้ายสีน�า้เงิน	 เหนืออักษรย่อ 

รส.บ.	ปักตราสัญลักษณ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน	ปักจุดสัญลักษณ์ 

ระดับชั้นตามคณะสี	คือ	ชั้น	ม.4	ปัก	1	จุด	 ชั้น	ม.5	ปัก	2	จุด	 ชั้น	ม.6	ปัก	3	จุด	 

ที่ชายปกเส้ือด้านขวาตามแนวนอนใช้สีประจ�าคณะที่นักเรียนสังกัด	 ปักชื่อ - 

ชื่อสกุล		ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย		ความสูง	0.7	ซม.

 l กระโปรง	 ใช้ผ้าสีกรมท่า	 เนื้อผ้าเรียบเกลี้ยง	 มีจีบลึกด้านหน้า 

6	จีบ	ด้านหลัง	 6	จีบ	ความลึกขนาดจีบ	1.5	นิ้ว	สม�่าเสมอตั้งแต่ขอบเอวถึง 
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ชายกระโปรง	เย็บเกล็ดทับจีบยาว	6	ซม.	ความยาวของกระโปรง	เมื่อสวมแล้ว
ชายกระโปรงคลุมเข่า		ชายกระโปรงพับเก็บริม	4 - 6	ซม.

 l เข็มขัด	 หนังสีด�ากว้าง	 3.4	 ซม.	 หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้หนังสีด�าหุ้ม 
มีปลอกหนังสีด�าส�าหรับสอดปลายเข็มขัด

 l ทรงผม 
  l นักเรียนหญิง
   ทรงผมสั้น
   - ความยาวเสมอกันทั้งด้านข้างและด้านหลัง	 ยาวเลยติ่งหูไม่เกิน 
	 		 	 	 2	เซนติเมตร
	 	 	 -	 ไม่ตัดซอย	เซท	กัดสีผม	ไว้หน้าม้า	หรืออื่น ๆ
	 	 	 -	 ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใดๆ
	 	 	 -	 ใช้กิ๊บสีด�าเก็บผมให้เรียบร้อย
   -	 ห้ามใช้เครื่องส�าอาง	หรือสิ่งแปลกปลอม	 เพื่อการเสริมสวย

   ทรงผมยาว
   - ผมยาวเสมอกันทั้งด้านข้างและด้านหลัง	 เมื่อรัดผมแล้ว 
ความยาวไม่เกิน	25	ซม.
	 	 	 -	 รวบด้วยยางรัดผมสีด�า	 ใช้โบว์สีน�้าเงินของโรงเรียน
	 	 	 	 ให้เรียบร้อย
	 	 	 -	 ไม่ตัดซอย	เซท	กัดสีผม	ไว้หน้าม้า	หรืออื่น ๆ
	 	 	 -	 ไม่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับใดๆ
	 	 	 -	 ไม่ซอยสไลด์	ไม่ต่อผม
   -	 ห้ามใช้เครื่องส�าอาง	หรือสิ่งแปลกปลอม	 เพื่อการเสริมสวย
 l	 ถุงเท้าหรือรองเท้า		เหมือนนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเหตุ :  วันที่มีชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษา	 สวมเสื้อกางเกงพละของโรงเรียน	 
  สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว	 ไม่มีเส้นขอบสี	และต้องสวมถุงเท้าทุกครั้ง
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	 กระเป๋านักเรียน	 นักเรียนทุกคนต้องใช้กระเป๋านักเรียนตามที่โรงเรียน

ก�าหนด		คือ		กระเป๋าเป้ของโรงเรียน	(จ�าหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน)

	 ใช้กระเป๋าหิ้ว	 (ของโรงเรียน)	 ใส่อุปกรณ์ที่น�ามาโรงเรียน	 เช่น	 กางเกง

พละ	 อุปกรณ์ท�างานอื่นๆ	 ไม่อนุญาตให้ใช้กระเป๋าหิ้วเพียงใบเดียว	 ต้องถือคู่กับ 

กระเป๋านักเรียนเท่านั้น

ข้อปฏิบัติทั่วไปของนักเรียน

	 1.	 ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2.	 ต้องมาทันเข้าแถวเคารพธงชาติ		เวลา	07.40	น.

	 3.	 การมาโรงเรียนในวันหยุดต้องแต่งชุดนักเรียน

	 4.	 นักเรียนทุกคนต้องพกบัตรประจ�าตัวนักเรียนติดตัวไว้ตลอดเวลา 
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ถุงเท้านักเรียนหญิงสีขาวถุงเท้านักเรียนชายสีขาว ดึงสูง

รองเท้ากีฬานักเรียนหญิง สีขาวล้วน 

ไม่มีลวดลาย ใส่กับชุดพลศึกษา

และถุงเท้าโรงเรียน

รองเท้า ถุงเท้าลูกเสือ

ถุงเท้าดึงสูงใต้เข่า พับขอบมีพู่

หรือตามแบบสังกัดท่ีก�าหนด

ถุงเท้ารองเท้าเนตรนารี

มีสีตามสังกัด

ถุงเท้าพับแบนเช่นกัน
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 1. อักษรย่อ

รส.บ.
	 2.	 อักษรย่อส�าหรับปักชื่อ-สกุล	 นักเรียนต้องคัดลอกตามตัวอย่างของ 

พยัญชนะ	สระและวรรณยุกต์
ก				ข				ค				ฆ				ง				จ				ฉ				ช				ซ				ฌ				ญ				ฎ				ฏ				ฐ				ฒ			ณ
ด				ต				ถ				ท				ธ				น			 บ				ป				ผ				ฝ				พ				ฟ				ภ				ม				ย				ร
ล				ว				ศ				ษ				ส				ห			ฬ				อ				ฮ

ะ				า						ิ						ี	 	ึ					ื					ุ		ู				เ-ะ			เ-			แ-ะ			แ--			โ	-	ะ			โ	-			เ-าะ

ฤ				ฤา				-ำ				ไ-				ใ-				เ-า					่							้							๊						๋

 3. เครื่องหมายบอกระดับชั้น

	 	 ปักจุดกลมขนาด	0.5	ซม.	สีตามคณะสี

	 	 ม.ต้น	 ปักจุดเหนือชื่อ - สกุล	ประมาณ	1	ซม.	

	 	 	 มัธยมศึกษาปีที่	1	ปัก	1	จุด

	 	 	 มัธยมศึกษาปีที่	2	ปัก	2	จุด

	 	 	 มัธยมศึกษาปีที่	3	ปัก	3	จุด

	 	 ม.ปลาย	 ปักจุดที่ปกเสื้อด้านขวา		มัธยมศึกษาปีที่	4	ปัก	1	จุด

	 	 	 มัธยมศึกษาปีที่	5	ปัก	2	จุด

	 	 	 มัธยมศึกษาปีที่	6	ปัก	3	จุด

	 ส�าหรับนักเรียนโปรแกรม	IEP	และ	EP	ปักชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพ์ใหญ่

แบบอักษรย่อโรงเรียน -อักษรที่ใช้ปักชื่อ - สกุล
และเครื่องหมายบอกระดับชั้น
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สาระส�าคัญ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

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

 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับ 30 มีนาคม 
2547 ก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของเด็กบิดามารดา ผู้ปกครอง สิทธิหน้าที่ของรัฐ  
ไว้ดังนี้
 1. สิทธิของเด็ก
  ก. เด็กต้องได้รับการปฏิบัติ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
และไม่เลือกปฏิบัติ (มาตรา 22)
  ข. เด็กต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนพัฒนาจากบิดา 
มารดาผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองสวัสดิภาพตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถ่ิน แต่ต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานขั้นต�่าที่ก�าหนด  
(มาตรา 23)
  ค. เด็กมีสิทธิได้รับการปกป้อง คุ้มครองมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่า   
จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือจิตใจหรือขัดขวางการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กและได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมความประพฤติตามมาตรฐานที่
ก�าหนด (มาตรา 28 และมาตรา 29)
  ง. เด็กได้รับการคุ้มครองจากการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ หรือ 
สารสนเทศในทางที่เป็นภัยต่ออนาคตเด็ก หรือน่าจะท�าให้เกิดความเสียหาย
แก่ชื่อเสียงเกียรติคุณ (มาตรา 27)
  จ. เด็กมีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพ การศึกษา นันทนาการและ 
การฝึกอาชีพ แนะแนวให้ค�าปรึกษาและฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่ 
เหมาะสม ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม (หมวด 3 การสงเคราะห์) 
  ฉ. เด็กมีสิทธิได้รับการศึกษา การฝึกอบรม สั่งสอน บ�าบัด รักษา  
แนะแนว และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมแก่เด็ก (หมวด 6 สถาน  
รับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และ 
สถานพัฒนาและฟื้นฟู)
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  ช. เด็กได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในเรื่องการปฏิบัติต่อเด็ก กรณ ี

ดังต่อไปนี้ (มาตรา 2)

 (1) กระท�าหรือละเว้นการกระท�าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย 

หรือจิตใจของเด็ก

 (2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิตหรือการรักษา 

พยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตนจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย

หรือจิตใจของเด็ก

 (3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตน 

ไม่สมควรแก่วัย  หรือน่าจะท�าให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�าผิด

 (4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อเด็กหรือ 

ยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระท�าของทางราชการ 

หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว

 (5) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระท�าด้วยประการใด 

ให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทาน หรือ 

กระท�าผิดหรือกระท�าด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

จากเด็ก

 (6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ท�างานหรือกระท�าการอันอาจเป็นอันตราย 

แก่ร่างกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือขัดขวางต่อพัฒนาการ 

ของเด็ก

 (7) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอม ให้เด็กเล่นกีฬา 

หรือให้กระท�าการใด  เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า  อันมีลักษณะเป็น 

การขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการ

ทารุณกรรมต่อเด็ก

 (8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใดหรือเข้าไปใน 

สถานที่เล่นการพนันสถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า
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 (9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้แสดง  

หรือกระท�าการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่ง 

ค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด

 2. สิทธิหน้าที่ของบิดามารดาผู้ปกครอง

  ก. ก�าหนดหน้าที่ผู้ปกครองไม่ทอดทิ้งเด็กหรือไม่ให้สิ่งจ�าเป็นแก ่

การด�ารงชีพจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก หรือไม่ท�าให ้

สิ่งจ�าเป็นแก่การด�ารงชีพจนน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของเด็ก หรือ 

ขัดขวางการเจริญและพัฒนาการของเด็กหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ (มาตรา 25)

  ข. มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์หรือได้รับค�าแนะน�าจากรัฐ

และพนักงานของรัฐให้สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได้ (หมวด 3 การสงเคราะห์)

  ค. ไม่ถูกแยกเด็กจากครอบครัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยม ี

สิทธิที่จะไม่ให้ความยินยอม และกรณีท่ีต้องการแยกเด็กออกจากครอบครัว 

สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ศาลเยาวชนและครอบครัว (มาตรา 33)

  ง. มีหน้าที่ต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็ก 

ที่อยู่ในความปกครองตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

ท้องถิ่นตามมาตรฐานและพัฒนาการที่เหมาะสม (มาตรา 23)

  จ. ปกป้องและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองของตน

มิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และกระท�าการใดๆ  

อันเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ (หมวดการปฏิบัติต่อเด็ก   

มาตรา 28 และมาตรา 29)

 3. สิทธิหน้าที่รัฐ

  ก. มีหน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ในการสงเคราะห ์

คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก (มาตรการสงเคราะห์เด็ก 

หมวด 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพ)
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  ข. ต้องจัดการศึกษา ฝึกอบรม สั่งสอน บ�าบัดรักษา และฟื้นฟ ู

สภาพร่างกายและจิตใจ ให้เหมาะสม ให้เหมาะสมแก่เด็ก (หมวด 6 สถาน 

รับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและ 

สถานพัฒนาและฟื้นฟู)

  ค. การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎที่ถือว่าเป็น 

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

 4. การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

  มาตรา 23 โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงาน กิจกรรม

ในการแนะแนวให้ค�าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง 

เพื่อส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม ความรับผิดชอบและความปลอดภัย 

แก่นักเรียนและนักศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการ  เงื่อนไขที่ก�าหนดในกระทรวง 

  มาตรา 64 นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบ 

โรงเรียนหรือสถานศึกษาและตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 5. การปฏิบัติต่อเด็ก

  มาตรา 23 ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน 

และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครอง ปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถ่ิน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต�่ากว่า

มาตรฐานขั้นต�่าตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 

ที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตราย

แก่ร่างกายหรือจิตใจ

  มาตรา 25  ผู้ปกครองต้องไม่กระท�า ดังต่อไปนี้

  (1) ทอดทิ้งเด็กไว้ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือ 

ไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กหรือสาธารณะหรือสถานที่ใด ๆ โดยเจตนาที่จะ 

ไม่รับเด็กกลับคืน
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  (2) ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานท่ีใด ๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแล 

สวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม

  (3) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิตหรือสุขภาพ

อนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก

  (4) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะท่ีเป็นการขัดขวางการเจริญเติบโต

หรือพัฒนาการของเด็ก

  (5) ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ

  มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติ แห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็ก 

จะยินยอมหรือไม่ห้ามให้ผู้ใดกระท�าการดังต่อไปนี้

  (1) กระท�าหรือละเว้นการกระท�าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย

หรือจิตใจของเด็ก

  (2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิตหรือรักษา 

พยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกาย 

หรือจิตใจของเด็ก

  (3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตน

ไม่สมควรหรือน่าจะท�าให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท�าผิด

  ถ้ากระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษหรือจ�าคุกไม่เกินสามเดือน 

ปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่า 

โทษตามกฎหมายนั้นการคุ้มครองเด็ก

  มาตรา 45 ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไปในที ่

เฉพาะเพื่อการจ�าหน่ายหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หากฝ่าฝืนให้พนักงานที่สอบถาม 

เด็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองมาร่วมกันประชุม 

เพื่อปรึกษาหารือ ว่ากล่าวตักเตือนให้ท�าทัณฑ์บนหรือมีข้อตกลงร่วมกัน 

เกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดให้เด็กท�างานบริการสังคมหรือท�างาน 

สาธารณประโยชน์ และอาจวางข้อก�าหนดให้ผู้ปกครองต้องปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง 
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หรือหลายข้อตามมาตรา 44 วรรคสอง หรือวางข้อก�าหนดอื่นใด เพื่อแก้ไข 

หรือป้องกันมิให้เด็กกระท�าความผิดขึ้นอีกก็ได้

 หากปรากฏว่าผู้ปกครองของเด็กฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้น�า 

บทบัญญัติมาตรา 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 การว่ากล่าวตักเตือน ท�าทัณฑ์บน และจัดให้เด็กท�างานบริการสังคม 

หรือท�างานสาธารณะประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินสามป ี

หรือปรับไม่เกินสามหมื่น หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 มาตรา 79 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 มาตรา 50 หรือมาตรา 61 ต้อง 

ระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 จากมาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ�านาจแต่งตั้งพนักงาน 

เจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   

ทั้งนี้ส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น

ข้อมูลจาก ส�านักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

พุทธศักราช 2548
------------------------

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบ 

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 

การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548”

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน

หรือนักศึกษา พ.ศ. 2543

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

 “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”  หมายความว่า  ครูใหญ ่

อาจารย์ใหญ่ ผู ้อ�านวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าของโรงเรียนหรือ 

สถานศึกษา หรือต�าแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น

 “กระท�าความผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษา 

ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานศึกษา หรือของกระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

 “การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที ่

กระท�าความผิด  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
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 ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท�าความผิด

มี 4 สถาน  ดังนี้

 (1) ว่ากล่าวตักเตือน

 (2)  ท�าทัณฑ์บน

 (3)  ตัดคะแนนความประพฤติ

 (4)  ท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบ 

กลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือด้วยความพยาบาท โดยให้ค�านึง 

ถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบ

การลงโทษด้วย

 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัย 

และความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้ส�านึกในความผิดและ

กลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป

 ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือ 

สถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอ�านาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

 ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระท�า 

ความผิดไม่ร้ายแรง

 ข้อ 8 การท�าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตน 

ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความ 

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ ์

ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าว 

ตักเตือนแล้ว  แต่ยังไม่เข็ดหลาบ

 การท�าทัณฑ์บนให้ท�าเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 

มาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการท�าทัณฑ์บนไว้ด้วย
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 ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 

ก�าหนด และให้ท�าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

 ข้อ 10 ท�ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียน 

และนักศึกษากระท�าความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด

 ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

และให้มีอ�านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

    ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548

    อดิศัย  โพธารามิก

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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บทบาทของผู้ปกครอง
 

 1. ช่วยกวดขันการมาโรงเรียน ของนักเรียนให้ทันเวลาธงชาติคือ 

7.40 น. และการกลับบ้านให้เป็นเวลา ถ้าปรากฏว่านักเรียนกลับบ้านช้ากว่า

ปกติบ่อยครั้ง หรือกลับผิดเวลา lโปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยด่วนทาง

จดหมาย หรือโทรศัพท์เพื่อทางโรงเรียนจะได้ทราบข้อมูลและหาทางแก้ไข 

ต่อไป

 2. โปรดอย่าอนุญาตให้นักเรียนในความปกครองของท่านไปโรงเรียน

ในวันหยุดราชการ หรือในวันหยุดเรียนเว้นแต่มีหนังสือขออนุญาตจากทาง

โรงเรียนหรือครูอาจารย์

 3. อย่าเชื่อค�าแอบอ้าง เมื่อนักเรียนขอเงินซ้ือวัสดุฝึกงานต่าง ๆ  

เว้นแต่มีหนังสือจากโรงเรียนแจ้งมา

 4. ในวันหยุดเรียน ควรเป็นเวลาที่นักเรียนควรจะได้พักผ่อนอยู่กับบ้าน 

และช่วยผู้ปกครองท�างานตามสมควร ฉะนั้นโปรดอย่าอนุญาตให้นักเรียน 

ในความปกครองของท่านไปเท่ียวเตร่นัดหมายกับเพื่อนบ่อยๆ โดยที่ท่านไม่  

ทราบว่าไปกันที่ไหนหรือไปบ้านใครเพราะอาจเป็นหนทางน�าไปสู่ความเสื่อมเสีย 

หรือไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนได้

 5. ขอได้ช่วยกวดขันและห้ามปรามหรือสอดส่อง มิให้นักเรียนใน  

ปกครองของท่านมีโอกาสพกอาวุธหรือน�าสิ่งท่ีมีอันตราย เช่น ระเบิด วัตถุ 

อันตรายอื่น ๆ ติดตัวมาโรงเรียนเพราะถ้าโรงเรียนตรวจพบจะถูกลงโทษตาม 

กฎหมายก�าหนด

 6. โปรดช่วยกวดขันและสอดส่องดูแลการคบเพ่ือนของนักเรียนใน 

ปกครองของท่านว่าสนิทกับใครเป็นพิเศษ เพราะอาจจะชักน�าไปให้ประพฤติตน

ในทางเสียหาย เช่น มีปัญหาเรื่องชู้สาว ยาเสพติด การพนัน และพฤติกรรม 

อื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน
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 7. ช่วยสอดส่องและสังเกตพฤติกรรม ที่เก่ียวกับยาเสพติดให้โทษ  

หากนักเรียนในปกครองของท่านมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษจะมี 

พฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น มีอาการมึนซึม เหม่อ เฉ่ือยชา เล็บซีดเหลือง 

เวลาพูดมักจะหลบสายตา

 8. อย่าอนุญาตให้นักเรียนไปนอนค้างบ้านเพ่ือน โดยนักเรียนมัก 

อ้างว่าไปท�าการบ้านท�ากิจกรรมและขณะเดียวกันควรปรามเพื่อนของลูก 

อย่าให้มา บ้านบ่อย ๆ สังเกตอาการอ่ืนๆ ว่าผิดไปจากปกติได้โปรดแจ้งให ้

ทางโรงเรียนทราบจะได้ช่วยป้องกันและแก้ไข  ก่อนที่จะสายเกินไป

 9. ช่วยกวดขันให้นักเรียนเรียนหนังสือที่บ้าน เช่น ท�าการบ้าน 

ทบทวนบทเรียน สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน นักเรียนคนใดอ้างว่าท�าการบ้าน  

แล้วที่โรงเรียน หรือครูไม่ให้การบ้านแสดงว่านักเรียนคนนั้นโกหก พบว่า 

นักเรียนคนนั้นไม่เรียนและไม่สนใจเรียน

 10. ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ของโรงเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้ครบเสมอ โดยการตรวจตรา  

เป็นประจ�า

 11. ตรวจสมุดท�างานของนักเรียนว่ามีการท�างานเป็นระเบียบ

เรียบร้อยสม�า่เสมอหรือไม่

 12. หมั่นสอบถามทางโรงเรียน จะเป็นทางจดหมายหรือโทรศัพท์ 

หรือการไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับเด็กมากยิ่งขึ้น

 13. ปัญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้นหากไม่อาจแก้ไขได้ ควรปรึกษาคร ู

ทันที  มิฉะนั้นจะท�าให้ปัญหาลุกลามแก้ไขยาก

 14. โปรดระลึกเสมอว่าการปล่อยให้นักเรียนใช้เวลาว่างโดยไม่ดูแล 

เด็กจะเสียคนควรให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 15. นักเรียนจะประสบความส�าเร็จในชีวิตตามความประสงค์ของ 

บิดามารดาและผู้ปกครองได้ต้องมีองค์ประกอบที่ส�าคัญบางประการคือ
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ความพร้อมของเด็ก สิ่งแวดล้อมเพื่อนนักเรียนและบุคคลภายนอกที่เด็กคบค้า  

สมาคมด้วย ด้านเศรษฐกิจ การรู้จักตนเองความรับผิดชอบ ผู้คอยช่วยเหลือ  

คือบิดา-มารดา ครู ฯลฯ

 16. กรณีผู ้ปกครองย้ายท่ีอยู ่ใหม่หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

กรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยด่วน เพราะโรงเรียนมีความจ�าเป็นจะต้อง 

ติดต่อท่าน

 17. โรงเรียนมีโครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง จะม ี

หนังสือแจ้งไป

 18. โรงเรียนจะมีไปรษณียบัตรติดต่อกับผู้ปกครอง  ดังนี้

  - นักเรียนท�าผิดระเบียบของโรงเรียน

  - แจ้งพฤติกรรมและการมาเรียนประจ�าเดือน

  - ยกย่องชมเชยนักเรียนท�าความดี
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กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 121
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คณะกรรมการบริหาร

กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้อ�านวยการโรงเรียน

รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

1. งานส�านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

2. งานประชาสัมพันธ์

3. งานสัมพันธ์ชุมชน

4. งานสุขอนามัย

5. งานอื่น ๆ

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป 2

นักเรียน

ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป 1

แผนภูมิการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป

1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ
3. งานโภชนาการ
4. งานอนามัยโรงเรียน
5. งานโสตทัศนศึกษา
6. งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7. งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
8. งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

9. งานอื่น ๆ
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1. งานส�านักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป

สถานที ่   อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111
หน้าที ่ 1. งานสารบรรณภายในและภายนอก
 2. งานจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ให้บริการแบบฟอร์มงานในกลุ่มบริหารทั่วไป
 4. บริการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของกลุ่มบริหารทั่วไป
 5. สรุปผลการด�าเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป
 6. จัดพิมพ์เอกสารงานแผนงาน นโยบาย กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวปฏิบัติ
 1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 2. กรอกแบบฟอร์มเรื่องที่ขอใช้บริการ จากส�านักงานทั่วไป

2. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

สถานที ่   อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111
หน้าที ่ 1. วางแผน ดูแล พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมบ�ารุงอาคารสถานที่
 2. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ประปา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
 3. ติดตั้ง ดูแลระบบโทรทัศน์ โทรศัพท์ภายใน
 4. ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศโรงเรียน และลิฟท์โดยสารในโรงเรียน
แนวปฏิบัติ
 1. ส�าหรับนักเรียน เมื่อพบอาคาร หรือทรัพย์สินอื่นใดของโรงเรียน 
ถูกท�าลายหรือช�ารุด ให้รีบแจ้งครู หัวหน้างาน หรือครูกลุ่มบริหารทั่วไป 
หรือครูที่ปรึกษาทันที
 2. ส�าหรับครู ให้บันทึกเสนอแจ้งการปรับปรุงซ่อมแซม หรือติดต่อ
กับครูหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
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3. งานประชาสัมพันธ์

สถานที่   อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111
หน้าที่
 1. ประชาสัมพันธ์ภายใน และภายนอกโรงเรียน
 2. ประสานงานกิจกรรมโรงเรียนกับชุมชน สื่อมวลชน
 3. ต้อนรับ อ�านวยความสะดวกผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ 
กับทางโรงเรียน

แนวปฏิบัติ
 1. การขอพบนักเรียนและครูของโรงเรียน
  1.1 ลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอพบในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้
  1.2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ตามเวลาที่ก�าหนด
 2. การขอให้ประกาศออกเสียงตามสาย
  2.1 เขียนข้อความตามแบบที่ก�าหนด
  2.2 ส่งข้อความตามเวลาประกาศ
  2.3 จะประกาศช่วงเปลี่ยนคาบเรียน คือเวลา 9.20, 10.20,
   11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20 และ 16.20
 3. การแจ้งของหายและเก็บของได้
  3.1 ส่งของที่เก็บได้ที่เจ้าหน้าที่  เพื่อลงบันทึกในสมุด
  3.2 ถ้าไม่มีเจ้าของมารับ  จะรวบรวมติดประกาศให้ทราบทุก
   ส้ินเดือน
 4. การรับโทรศัพท์ภายนอก
  4.1 ส�าหรับนักเรียนจะบันทึกไว้  แล้วประกาศออกเสียงตามสาย
   ให้ทราบในช่วงเวลาที่ประกาศได้ (จะไม่ตามให้มารับสาย)
  4.2 ส�าหรับครู และบุคคลอื่นๆ จะติดต่อด้วยเครื่องติดต่อภายใน  
   หรือแจ้งไปยังห้องพักครูที่ครูท่านนั้นอยู่ หากติดต่อไม่ได ้
   จะบันทึกไว้แล้ว  ประกาศออกเสียงตามสายให้ทราบ
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 5. การรับฝากของ
  5.1 ให้ผู้ฝากติดต่อบันทึกการฝากของลงในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้
  5.2 จะประกาศแจ้งให้ทราบในช่วงเวลาตามก�าหนด
 6. การขอประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้และเสียงตามสาย
  6.1 ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนด�าเนินการอย่างน้อย 2 วัน
  6.2 เขียนข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์
 7. เสียงตามสาย
  07.00-07.20 น. เปิดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง  
    ประเทศไทย
  07.20-07.35 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ความรู้ ข้อมูล 
    ข่าวสาร
  07.40 น. เปิดเพลงพระคุณที่สามและมาร์ชรัตนโกสินทร์
 8. จัดท�าวารสาร รส.บ.สัมพันธ์
 9. รายงานกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน ไปยัง สพม. เขต 2  
  และลงใน website ของโรงเรียน

4. งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ

สถานที ่  อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111
หน้าที่
 1. บริการยานพาหนะเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน
 2. เบิกจ่ายค่าน�้ามัน ทางด่วน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ

แนวปฏิบัติ
 1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
 2. ให้บริการการขอใช้รถภายในโรงเรียนและชุมชน
 3. ซ่อมบ�ารุง รักษารถเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
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5. งานสัมพันธ์ชุมชน

สถานที่   อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111
หน้าที่
 จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ทั้งใน 
เร่ืองการให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร การร่วมกิจกรรมของชุมชน และบริการ 
อ่ืนๆ แก่สาธารณชนตามความเหมาะสมและศักยภาพของโรงเรียน

แนวปฏิบัติ
 1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 2. กรอกแบบฟอร์มเรื่องท่ีขอใช้บริการ

6. งานโภชนาการ

สถานที่   อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5201
หน้าที่
 1. คัดเลือก และพิจารณาผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณภาพตามเกณฑ ์
ที่ก�าหนด
 2. ดูแลสุขอนามัยของผู้ประกอบการร้านค้าและคุณภาพของอาหาร 
ตามที่โรงเรียนก�าหนด
 3. จัดระเบียบการใช้โรงอาหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
 4. จัดบริการด้านโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนบุคลากรได้รับการบริโภค 
อาหาร และน�้าดื่มที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 5. ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ
 6. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา เรื่องอาหารกลางวัน และ 
นักเรียนที่มีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์
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7. งานอนามัยโรงเรียน

สถานที ่  อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313

หน้าที่

 1. ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพอนามัย สุขาภิบาล 

ในโรงเรียน

 2. จัดบริการประกันอุบัติเหตุ และบริการอื่น ๆ ที่จ�าเป็นด้านสุขภาพ 

เช่น  บัตรประกันสุขภาพ

แนวปฏิบัติ

 1. ด้านการใช้บริการอนามัยโรงเรียน

  1.1 ห้องพยาบาลเปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น.

  1.2 บริการท�าแผลสดตลอดเวลา  แผลเก่าเฉพาะคาบพัก

  1.3 นักเรียนต้องการนอนพัก เจ้าหน้าที่พยาบาลจะเป็นผู้พิจารณา 

   อนุญาต

  1.4 ผู้ป่วยท่ีมีโรคประจ�าตัว หรือแพ้ยา ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที ่

   พยาบาลทราบก่อนรับยา และไม่อนุญาตให้รับยาแทน

  1.5 กรณีที่นักเรียนไม่สบายมาก  เจ้าหน้าที่พยาบาลจะแจ้งให ้

   ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน

 2. ด้านการใช้บริการประกันอุบัติเหตุ

  2.1 ในกรณีนักเรียนหรือผู้ใช้สิทธ์ิเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน 

   เจ้าหน้าที ่และคร ูอนามัยโรงเรยีนจะประสานงานกบัผูป้กครอง  

   เพื่อน�าส่งต่อโรงพยาบาลตามความเหมาะสม
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  2.2 ในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธ์ิเกิดอุบัติเหตุนอกเวลาท�าการ สามารถ 

   ท�าการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล หรือ 

   คลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน ภายใน 48 ชั่วโมง (วงเงินประกัน 

   10,000 บาท)  แล้วแจ้งการประสบอุบัติเหตุพร้อมแนบ 

   หลักฐานการประสบอุบัติเหตุที่ห้องพยาบาล  ดังนี้

   - ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง

   - ใบรับรองแพทย์ตัวจริงท่ีระบุสาเหตุของอุบัติเหตุให้ชัดเจน

8. งานโสตทัศนศึกษา

สถานที ่  ชั้น 1  โรงยิม

หน้าที่

 1. บริการเทคโนโลยีด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน 

และการปฏิบัติงาน

 2. บริการสถานที่ห้องโสตฯ ห้องประชุม หอประชุม โดม

 3. บริการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

 4. บริการซ่อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา

แนวปฏิบัติ

 1. ขอใช้บริการได้ เวลา 07.30 - 16.20 น. 

 2. เขียนแบบฟอร์มขอใช้สถานท่ีหรืออุปกรณ์โสตฯ ต่าง ๆ ล่วงหน้า 

3 วัน

 3. ห้ามน�าอาหาร  เครื่องดื่มเข้ามาในห้องโสตฯ

 4. ช่วยรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้อง
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9. งานสุขอนามัยโรงเรียน

สถานที ่  อาคาร 1  ชั้น 1  ห้อง 111

หน้าที่

 วางแผน ดูแลรักษาความสะอาด อาคารเรียน ห้องโสตทัศนศึกษา 

หอประชุมเทวาสถิต ลานอเนกประสงค์ พื้นท่ีรอบบริเวณโรงเรียน และ 

ห้องน�้า ทุกอาคาร

แนวปฏิบัติ

 1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การรักษาความสะอาด อาคารเรียน 

ห้องโสตทัศนศึกษา หอประชุม ลานอเนกประสงค์ และห้องน�้าให้แก่แม่บ้าน 

แต่ละคน 

 2. มอบหมายงานระดมในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามค�าสั่ง

 3. ดูแลรับผิดชอบงานรักษาความสะอาด อาคารเรียน ห้องโสต ทัศนศึกษา 

หอประชุมเทวาสถิต  ลานอเนกประสงค์  และห้องน�้า

10. งานอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

สถานที ่ อาคาร 1  ชั้น 1  ห้อง 111
หน้าที่

  วางแผนการด�าเนินการจัดการด้านพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย

การอนุรักษ์พลังงานที่โรงเรียนก�าหนดประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายท่ี 

เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติตามนโยบายอนักรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม
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แนวปฏิบัติ
  1. รณรงค์ - ส่งเสริมการลดใช้พลังงาน
  2. ข้อมูลการใช้พลังงาน
  3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
  4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

11. งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

สถานที ่ อาคาร 1  ชั้น 1  ห้อง 111

หน้าที่

  วางแผนพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน ซ่อมบ�ารุง

อุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม

ทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน และบริการ

อินเทอร์เน็ต

แนวปฏิบัติ

  1. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ พัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

  2. ซ่อม บ�ารุงรักษาอุปกรณ์การเชื่อมต่อเครือข่าย

  3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการจัดการ

เรียนการสอนของครูและนักเรียน

  4. ให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน
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 1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

  3.  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

  4.  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

  5.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

  6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

  7.  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ที่ถูกต้อง 

  8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

  9.  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10. รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ารัส 

  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น มีไว ้

  พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่าย  และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อม ี

  ความพร้อม  เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�่า หรือกิเลส 

  มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของ 

  ตนเอง

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ต้องการ
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บันทึก
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บันทึก
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บันทึก
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บันทึก
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เพลงมาร์ชรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

	 รัตนโกสินทร์	 แม้นใครได้ยินสมญา
นามแหล่งศึกษา	 สง่าบนผืนดินไทย
พวกเราบางเขน	 เป็นถิ่นศิวิไลซ์
พิกุลหอมกรุ่นแสนไกล	 เหมือนสิ่งเตือนใจให้ท�าความดี					
	 รัตนโกสินทร	์	 แม้นใครได้ยินเพียงชื่อ
สมดั่งค�าลือ	 ในความสามัคคี		
รักและขยัน	 กตัญญูกตเวที
เขียวเหลืองเราน้องพี่	 เป็นเกียรติศักดิ์ศรีรัตนโกสินทร์






