
 
 

ระเบียบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ว่าด้วยการบริหารโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
โดยท่ีมิสซงัโรมนัคาทอลิกกรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการจดัการศึกษาให้เยาวชนไทย 

ด้วยระบบการศึกษาคาทอลิก ซึ่งเป็นท่ีไว้วางใจของสังคมไทยและทางราชการตลอดมา ประกอบกับ         

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  ได้เน้นให้รัฐต้องจดัการศกึษาอบรมและสนบัสนุน
ให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 
๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕) มาตรา ๔๓ – ๔๖   ได้ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา ภายใต้
การสนับสนุน การก ากับและประเมินคณุภาพมาตรฐานจากภาครัฐ และพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้โรงเรียนเป็นนิตบิคุคล 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตระหนักถึงภารกิจอันส าคัญท่ีมีต่อพระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกท่ี
จะต้องท าหน้าท่ีในการประกาศขา่วดีของพระคริสตเจ้า รวมทัง้จดัการศกึษาให้แก่ เยาวชนของชาติ อย่างมี  
คณุภาพ ตามระบบการศกึษาคาทอลิก  ดงันัน้เพ่ือให้การบริหารจดัการโรงเรียน อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมีระเบียบปฏิบตัิท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัพระราชบญัญัตโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๐ คู่มือการด าเนินงานของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ค.ศ.๒๐๐๙ กฤษฎีกาสมชัชาอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ ค.ศ. ๒๐๐๕ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัด
การศกึษา ครัง้ท่ี ๖/๒๕๕๒ วนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๒ จงึวางระเบียบไว้ดงันี ้
 

ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกวา่   “ระเบียบฝ่ายการศึกษา  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ว่าด้วยการ
บริหารโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารโรงเรียน พ.ศ. 
๒๕๓๔ บรรดาระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ประกาศ หรือมติอ่ืนใดในสว่นท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบ หรือซึง่ 
ขดัแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

 
 
 
 



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒  

ข้อ ๔  ในระเบียบนี ้

“ฝ่ายการศึกษาฯ”  หมายความวา่  ฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
“เขตการศึกษา”  หมายความวา่  เขตการศกึษา ของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึง่มีทัง้หมด ๖ เขต

การศกึษา 
“โรงเรียน”  หมายความว่า  ทุกโรงเรียนท่ีเป็นของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และอยู่ในความ

รับผิดชอบของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

“คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาฯ”   หมายความว่า   คณะบุคคลท่ีร่วมรับผิดชอบบริหารงาน 
ฝ่ายการศกึษาฯ และโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการฝ่ายการศกึษาฯ ประธานกลุ่มงาน ผู้จดัการแผนก   
พระสงฆ์ผู้แทนเขตการปกครองวดั ผู้แทนสถาบนันกัพรต(นกับวช) ผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนุญาต ผู้จดัการ
และผู้อ านวยการโรงเรียน ตามคูมื่อการด าเนินงานของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.๒๐๐๙ 

“คณะกรรมการจัดการศึกษา” หมายความว่าคณะบคุคลท่ีรับผิดชอบบริหารงานฝ่ายการศกึษาฯ 
ประกอบด้วย ผู้ อ านวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ ประธานกลุ่มงาน ผู้ จัดการแผนก พระสงฆ์ผู้ แทนเขต  
การปกครองวัด ผู้ แทนสถาบันนักพรต(นักบวช) ตามคู่มือการด าเนินงานของอัครสังฆมณฑลก รุงเทพฯ  
ค.ศ.๒๐๐๙ 

 “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน”  หมายความว่า คณะบคุคลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีการบริหารโรงเรียน
ตามพระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน” หมายความว่า คณะบุคคลท่ีร่วมรับผิดชอบ 
การบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนุญาต  ผู้ จดัการ ผู้อ านวยการ  ผู้ ช่วยผู้บริหารท่ี
ได้ รับการแต่งตัง้จากผู้ อ านวยการ หรือผู้ ท าการแทนผู้ รับใบอนุญ าต หรือผู้ รับใบอนุญาตตาม
พระราชบญัญตัโิรงเรียน เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษาฯ”  หมายความวา่  พระสงฆ์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ช่วย
พระสงัฆราช  ฝ่ายการศกึษาฯ จากพระอคัรสงัฆราช ประมขุของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

“หัวหน้าเขตการศึกษา”   หมายความว่า  พระสงฆ์ผู้แทนเขตการปกครองวดัท่ีได้รับการเลือกเป็น
ผู้แทนด้านการศกึษาในเขตนัน้ๆ 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความวา่ มิสซงัโรมนัคาทอลิกกรุงเทพฯ โดยพระอคัรสงัฆราชประมขุของ
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

“ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต”   หมายความวา่    พระสงฆ์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากพระอคัร
สงัฆราชประมขุของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ให้เป็นผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาต 



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓  

“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  บคุคลผู้ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ท าหน้าท่ีผู้ จดัการ และผู้จดัการท่ีเป็นภคินี 
ต้องได้รับการมอบหมายจากอธิการิณีเจ้าคณะ ก่อนได้รับการแต่งตัง้จากผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาตหรือ 
ผู้ รับใบอนญุาตตามพระราชบญัญตัโิรงเรียน เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า  บุคคลผู้ ได้รับแต่งตัง้ให้ท าหน้าท่ีผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการท่ี
เป็นภคินีต้องได้รับการมอบหมายจากอธิการิณีเจ้าคณะ     ก่อนได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ท าการแทนผู้ รับ
ใบอนญุาตหรือผู้ รับใบอนญุาตตามพระราชบญัญัตโิรงเรียน เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“พระสงฆ์ ภคินี” หมายความว่า บุคคลผู้ท าหน้าท่ีระดบับริหารเทียบเท่าผู้ช่วยผู้จดัการหรือผู้ช่วย 
ผู้อ านวยการ  ซึง่อาจปฏิบตัหิน้าท่ีเฉพาะใดๆ หรือเป็นครูก็ได้ 

“ผู้ช่วยผู้บริหาร” หมายความว่า พระสงฆ์ หรือภคินี หรือครูท่ีได้รับการแต่งตัง้จากผู้ อ านวยการ 
หรือผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาต ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีในต าแหน่งผู้ชว่ยผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ จ านวนตามขนาดของ       
โรงเรียน 

“ครูจิตตาภิบาล”  หมายความวา่  ครูท่ีมีวฒุิการศกึษาด้านคริสตศาสนศกึษาปฏิบตัหิน้าท่ีหลกัใน
การดแูลงานจิตตาภิบาลในโรงเรียน และชว่ยพระสงฆ์เจ้าอาวาสในงานด้านค าสอนและงานศาสนพิธี 

“ครู”  หมายความว่า  บคุลากรวิชาชีพ ซึง่ท าหน้าท่ีหลกัทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตา่งๆ ในโรงเรียนตามพระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความวา่ บคุคลท่ีท าหน้าท่ีอ่ืนๆ ในโรงเรียนตามพระราชบญัญตัิ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยกเว้นครู และลกูจ้างชัว่คราว 

“นักเรียน”  หมายความวา่  นกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
“ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศกึษาให้เร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ี ๑ พฤษภาคม จนถึง 

วนัท่ี ๓๐ เมษายน ของปีถดัไป 
“วันท างาน”  หมายความวา่ วนัท่ีก าหนดให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาท างานตามปกติ 
“วันหยุด” หมายความว่า วนัท่ีก าหนดให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาหยดุประจ าสปัดาห์ วนัหยดุ

ตามประเพณี วนัปิดภาคเรียน วนัท่ีโรงเรียนสัง่ให้หยดุ หรือวนัท่ีราชการก าหนดให้หยดุ 
“วันลา” หมายความวา่ วนัท่ีครูและบคุลากรทางการศกึษา ลาป่วย ลากิจ ลาเพ่ือท าหมนั ลาคลอด

บตุร ลาอปุสมบท ลาเพ่ือปะกอบพิธีฮจัจ์ หรือลาเพ่ือระดมพลทางทหาร 
“เงนิเดือน”  หมายความวา่ เงินท่ีโรงเรียนจา่ยเป็นคา่ตอบแทนครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ประจ าเป็นรายเดือน 
“ค่าสอน” หมายความว่า เงินท่ีโรงเรียนจ่ายเป็นค่าตอบแทนการสอนของครูท่ีสอนเป็นรายชัว่โมง

ตามสัญญาการเป็นครู หรือค่าตอบแทนการสอนของครูในชั่วโมงท่ีมากกว่าชั่วโมงสอนท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี ้



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔  

“การท างานล่วงเวลา” หมายความว่า การท างานนอกหรือเกินเวลาท างานปกติหรือ เกินชัว่โมง
ท างานในแตล่ะวนัตามท่ีได้รับอนญุาตจากผู้บริหารโรงเรียนในวนัท างานหรือวนัหยดุ แล้วแตก่รณี 

“ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินท่ีโรงเรียนจ่ายให้แก่ครูและบคุลากรทางการศกึษาเป็น
คา่ตอบแทนการท างานล่วงเวลาในวนัท างาน 

“การท างานในวันหยุด” หมายความวา่ การท างานในวนัท่ีก าหนดเป็นวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 
วนัหยดุตามประเพณี  โดยได้รับอนญุาตจากผู้บริหารโรงเรียน 

“ค่าท างานล่วงเวลาในวันหยุด” หมายความว่า เงินท่ีโรงเรียนจ่ายให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาเป็นคา่ตอบแทนการท างานล่วงเวลาในวนัหยดุ 

“ค่าชดเชย” หมายความว่า เงินท่ีโรงเรียนจ่ายให้แก่ครูและบุคลากรทางการศกึษาเม่ือเลิกสญัญา
การเป็นครูและบคุลากรทางการศกึษา  นอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืนซึง่ผู้ รับใบอนญุาตตกลงจา่ยให้ 

“ค่าชดเชยพิเศษ” หมายความว่า เงินท่ีโรงเรียนจ่ายให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เม่ือ
สญัญาการเป็นครูสิน้สดุลง เพราะมีเหตกุารณ์พิเศษท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้

“เงินรางวัลประจ าปี” หมายความว่า เงินท่ีโรงเรียนจ่ายให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
โอกาสฉลองคริสต์มาสหรือปีใหม่เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบัครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาท่ีมีความขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบตังิาน 

“เงนิบ าเหน็จ” หมายความวา่ เงินท่ีโรงเรียนจา่ยให้แก่ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีเกษียณอาย ุ
๖๐ ปีบริบรูณ์ และได้ปฏิบตัิงานในโรงเรียนตอ่เน่ืองเกิน ๑๐ ปี 

“เงินสะสมเลีย้งชีพ” หมายความว่า เงินท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมสะสม เพ่ือเป็นทุน
เลีย้งชีพในอตัราร้อยละ ๒ ของเงินเดือนท่ีได้รับ และโรงเรียนสะสมให้ในอตัราเดียวกนั 

ข้อ ๕  ให้ฝ่ายการศกึษาฯ  เขตการศกึษา และโรงเรียนด าเนินการดงันี ้

(๑)  ให้ผู้อ านวยการฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพ ฯ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสัง่เพ่ือวางหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบียบนีไ้ด้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

(๒)  ให้หัวหน้าเขตการศึกษา รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้ในส่วนท่ีเก่ียวกับเขตการศึกษา
และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งในการปฏิบตัิตามระเบียบนีใ้นส่วนท่ีเก่ียวกับเขตการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการจดัการศกึษา 

(๓)  ให้ผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาต ผู้จดัการและผู้อ านวยการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

ในส่วนท่ีเก่ียวกับโรงเรียนและให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งในการปฏิบัติตามระเบียบนีใ้นส่วนท่ี
เก่ียวกบัโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการฝ่ายการศกึษาฯ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาการตีความเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามระเบียบ  ให้เป็นอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการจดัการศกึษาเป็นผู้วินิจฉยั 
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หมวด ๑ 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 

ข้อ ๖  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีฝ่ายการศกึษาฯ 
ฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็นสว่นงานบริหารจดัการด้านการศกึษาในโรงเรียนของ

อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้ด าเนินไปตามกฎหมายบ้านเมือง  ควบคูไ่ปกบัการยดึหลกัการของพระศาสน-
จกัรคาทอลิกท่ีต้องมุ่งหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างดีพร้อม  รู้จกัเปา้หมายสงูสดุ
ของชีวิต  พร้อมทัง้รู้จกัหน้าท่ี  ความรับผิดชอบท่ีเขาต้องมี  เม่ือเติบโตเป็นผู้ ใหญ่  และรู้จกัเสริมสร้างความ
ดีส่วนรวมของสงัคม  ทัง้นีโ้ดยการเสริมสร้างปัญญา (ความรู้จกัคิด) จิตใจ (คณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม) 
และทกัษะทางกายภาพอย่างสมดลุ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสอนหลกัพระคริสตธรรมและฝึกอบรมชีวิตคริสตชน
ให้แก่เยาวชนคาทอลิกอยา่งจริงจงั (เทียบ GE.๔) 

อนึง่  ฝ่ายการศกึษาฯ ท าหน้าท่ีเป็นศนูย์สานสมัพนัธ์เก่ียวกบัการศกึษาคาทอลิกกับสถานศกึษา
คาทอลิกอ่ืนๆ  ท่ีด าเนินงานอยูใ่นอาณาเขตพืน้ท่ีของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  และสงัฆมณฑลอ่ืนด้วย 

ข้อ ๗  การด าเนินงานของฝ่ายการศกึษาฯ 
ผู้ช่วยพระสงัฆราชฝ่ายการศึกษา  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับงานให้

การศกึษาท่ีด าเนินการในโรงเรียนของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๖  เป็นผู้ดแูลให้ฝ่าย
การศกึษาฯ จดัการส่งเสริมและสนบัสนนุโรงเรียนทัง้หลายของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   ในเร่ืองตา่งๆ  ท่ี
ช่วยพัฒนาการด าเนินงานของโรงเรียนเหล่านัน้อย่างเป็นระบบ  โดยจ าแนกการปฏิบตัิออกเป็นกลุ่มงาน
และแผนกงานดงันี ้ 

(๑)  กลุ่มงานอ านวยการ  ประกอบด้วย 

       (ก) ส านักงานอ านวยการ   ด าเนินงานด้านบคุลากร  ด้านธุรการและเอกสารของ 
ฝ่ายการศกึษาฯ ดงันี ้

(๑)  ดแูลงานด้านบคุลากร  ด้านสารบรรณและเอกสารตา่งๆ ของฝ่ายฯ 
(๒)  ดแูลงานการประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ 

(๓)  ให้บริการด้านตา่งๆ  และงานธุรการท่ีพงึปฏิบตัสิ าหรับฝ่ายงานและแผนกงาน 

(๔)  ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตังิานของแผนกตา่งๆ 

(๕)  รวบรวมและจดัท าสรุปรายงานการด าเนินงาน/โครงการและคา่ใช้จา่ย 
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       (ข) แผนกบุคคล   ด าเนินงานด้านบคุลากรของโรงเรียน  ดงันี ้

(๑)  สง่เสริม สนบัสนนุ ชว่ยเหลือ การบริหารงานบคุคลของโรงเรียน 

(๒)  ดแูลเก่ียวกบัทนุการศกึษาของนกัเรียน ครู และบคุลากร 
(๓)  ดแูลและให้บริการเก่ียวกบัเงินสะสมเลีย้งชีพ (เงินสะสม ๒%) และเงินบ าเหน็จ  
(๔)  ดแูลและจดัท าข้อมลูสถิตเิก่ียวกบัโรงเรียน นกัเรียน ครูและบคุลากร 
(๕)  ศกึษาวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบตังิานของครูและบคุลากรโรงเรียนเพ่ือ

พิจารณาปรับเงินเดือน 

       (ค) แผนกบัญชีและการเงนิ  ด าเนินงานด้านบญัชีและการเงินของฝ่ายการศกึษาฯ และ
บญัชีและการเงินของโรงเรียน  ดงันี ้

(๑)  รับผิดชอบการเบกิจา่ยงบประมาณของฝ่ายฯ และคา่ตอบแทนบคุลากรของฝ่ายฯ 
(๒)  ดแูลและติดตาม การรับ-จา่ยเงินและบญัชีของฝ่ายฯ และกองทนุตา่งๆ 

(๓)  สง่เสริมสนบัสนนุและชว่ยเหลือให้โรงเรียนจดัท าบญัชีได้ถกูต้องตามมาตรฐานบญัชี 

(๔)  พฒันาบคุลากรด้านบญัชีของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจดัท าบญัชีได้ 

ตามมาตรฐานบญัชีท่ีอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ก าหนด 

(๕) ให้ค าแนะน าและตรวจสอบภายในด้านบญัชีของโรงเรียนฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆ- 
มณฑลกรุงเทพฯ 

        (ง) แผนกแผนงานและงบประมาณ   ด าเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณของ 
ฝ่ายการศกึษาฯ และงบประมาณของโรงเรียน  ดงันี ้ 

(๑)  รวบรวมแผนงาน  โครงการ งบประมาณ  จากแผนกตา่งๆ  ของฝ่ายฯ  รวมทัง้ปรับให้ 

ตรงตามรูปแบบท่ีอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ก าหนด  เพ่ือเสนอคณะกรรมการจดัการศึกษาพิจารณาก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริหาร 

(๒)  สง่เสริมและพฒันาระบบงบประมาณโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็น 

เอกภาพ 

(๓)  สง่เสริมและพฒันาผู้บริหาร  ครูและบคุลากรของโรงเรียนด้านการจดัท าแผนงานและ 
งบประมาณให้เป็นตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชนและตามนโยบายของฝ่ายการเงินอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ 

(๔)  ก ากบั  ติดตาม  การบริหารงบประมาณของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

(๕)  ติดตามวิเคราะห์และประเมินผลและสรุปการใช้งบประมาณของฝ่ายการศกึษาฯ 
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(๒)  กลุ่มงานจิตตาภบิาล ประกอบด้วย   
       (ก) แผนกอภบิาล   ด าเนินงานด้านจิตตาภิบาลของโรงเรียน  ดงันี ้

(๑)  สง่เสริมให้โรงเรียนเตม็ไปด้วยบรรยากาศแหง่การเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม 

(๒)  อบรมพฒันาครูท่ีรับผิดชอบงานด้านจิตตาภิบาลโรงเรียนในการจดักิจกรรมสง่เสริม 

คณุธรรมจริยธรรม 

(๓)  ประสานกบัฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายอ่ืนๆ  ของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ในการ 
พฒันาสง่เสริมครูค าสอน 

(๔)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  การจดักิจกรรมจิตอาสาในโรงเรียนและชมุชน 

(๕)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  วิธีการสอนค าสอนให้แก่นกัเรียนคาทอลิก 

(๖)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  ในการจดักิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน 

(๗)  นิเทศ  ตดิตาม  ประเมินผลการจดักิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน 

       (ข) แผนกคริสตศาสนธรรมและการเผยแผ่พระคริสตธรรม   ด าเนินงาน  ดงันี ้

(๑)  สง่เสริม สนบัสนนุ บคุลากรในโรงเรียนด าเนินชีวิตตามเจตนารมณ์แหง่พระวรสาร 
(๒)  สง่เสริมการประกาศขา่วดีแก่ทกุคนในโรงเรียน  เพ่ือให้โรงเรียนเป็นสนามงานเผยแผ่ 

พระคริสตธรรมและงานเมตตาจิตอย่างแท้จริง 
(๓)  จดัท าหลกัสตูรคริสตศาสนาส าหรับนกัเรียนทัว่ไปในโรงเรียน 

(๔)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  วิธีการสอนพระคริสตธรรมในโรงเรียนแก่ผู้สนใจ 

(๕)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  การจดักิจกรรมเผยแผพ่ระคริสตธรรมให้แก่นกัเรียนทัว่ไป 

(๖)  นิเทศ  ตดิตาม  การจดักิจกรรมเผยแผพ่ระคริสตธรรมในโรงเรียน 

       (ค) แผนกศาสนสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์   ด าเนินงาน  สง่เสริม  สนบัสนนุ  งานด้าน  
ศาสนสมัพนัธ์  ชมุชนสมัพนัธ์ในโรงเรียน  ดงันี ้

(๑)  จดักิจกรรมให้ความรู้ด้านศาสนสมัพนัธ์ท่ีถกูต้องแก่ครูบคุลากรให้สามารถขยายผล 

ไปยงันกัเรียนและชมุชน 

(๒)  สง่เสริมการสร้างผู้น าด้านศาสนสมัพนัธ์ในโรงเรียนและชมุชน 

(๓)  สง่เสริมการจดักิจกรรมท่ีสร้างเสริมความเข้าใจอนัดีระหวา่งนกัเรียนท่ีนบัถือศาสนา 
ตา่งกนั  ให้อยูร่่วมกนัได้อยา่งสงบและสนัต ิ รู้จกัแบง่ปันความเข้าใจในเร่ืองของศาสนา 

(๔)  จดักิจกรรมและร่วมจดักิจกรรมเก่ียวกบัศาสนสมัพนัธ์ในระดบัโรงเรียน  ระดบัเขตการ 
ศกึษา  และระดบัสงัฆมณฑล 

(๕)  ติดตาม  ประเมินผล  การจดักิจกรรมศาสนสมัพนัธ์ในระดบัตา่งๆ 
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(๓)  กลุ่มงานวิชาการ   ประกอบด้วย  
       (ก) แผนกพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร  ด าเนินงานเพ่ือพฒันาครูและบคุลากรของ       

โรงเรียน  ดงันี ้ 
(๑)  พฒันาศกัยภาพของผู้บริหาร  ครูและบคุลากรของโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

การตอ่ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

(๒)  สง่เสริม สนบัสนนุและประเมินครูและบคุลากรท่ีมีผลงานทางวิชาการให้ได้รับ 

วิทยฐานะทางวิชาชีพ 

(๓)  คดัเลือกและประเมินผล ผู้บริหาร  ครูและบคุลากรดีเดน่ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตการ 
ศกึษาและระดบัฝ่ายการศกึษาฯ 

(๔)  จดัท าฐานข้อมลูและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานอ่ืน  ของผู้บริหาร ครูและ 
บคุลากร  

(๕)  ให้บริการทางวิชาการแก่ผู้บริหาร ครูและบคุลากร 
       (ข) แผนกประเมินผลและวิจัยพัฒนาการศึกษา   ด าเนินงาน  ดงันี ้

(๑)  สร้างและบริการข้อสอบปลายภาคเรียน (ข้อสอบร่วม) ๕ กลุม่สาระการเรียนรู้หลกั 

ส าหรับโรงเรียนฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  และโรงเรียนเครือข่าย 

(๒)  สร้างและบริการแบบทดสอบคณุภาพผู้ เรียน การอา่น คิดวิเคราะห์ ส าหรับโรงเรียน 

ฝ่ายการศกึษาฯ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
(๓)  วิเคราะห์คณุภาพข้อสอบและสร้างคลงัข้อสอบ 

(๔)  วิเคราะห์คณุภาพผู้ เรียนสรุปและรายงานผลการวิเคราะห์ตอ่โรงเรียน  เพ่ือการพฒันา 
คณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรียน 

(๕)  พฒันาครูด้านการวดั-ประเมินผลและวิจยัการศกึษา 
(๖)  สง่เสริมและสนบัสนนุให้โรงเรียนมีผลงานทางวิจยัการศกึษา 

       (ค) แผนกหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ด าเนินงาน  ดงันี ้

(๑)  วิเคราะห์และจดัท าหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานของฝ่ายการศกึษา  
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

(๒)  ประสานงาน ชว่ยเหลือ การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียน 

(๓)  วิเคระห์หลกัสตูรและจดัท าหนงัสือเสริมการพฒันาผู้ เรียนเป็นเอกสารประกอบ 

การสอนส าหรับโรงเรียนฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
(๔)  ติดตามประเมินผลการใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(๕)  ติดตาม ประเมินผลการใช้หนงัสือเสริมการพฒันาผู้ เรียน 

(๖)  นิเทศการใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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       (ง) แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ด าเนินงาน  ดงันี ้

(๑)  สง่เสริม สนบัสนนุ ชว่ยเหลือโรงเรียนในการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

(๒)  สร้างและบริการคูมื่อการจดักิจกรรมแนะแนว 
(๓)  พฒันาครูและระบบงานแนะแนวในโรงเรียน 

(๔)  ประสานงานและชว่ยเหลือโรงเรียนในการจดัการอบรม จดักิจกรรม ลกูเสือ-เนตรนารี 
(๕)  นิเทศ ตดิตามการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนของโรงเรียนฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ 
       (จ) แผนกอนุบาล   ด าเนินงานด้านการศกึษาปฐมวยัของโรงเรียน  ดงันี ้ 

(๑)  สง่เสริม สนบัสนนุ ชว่ยเหลือให้โรงเรียนจดัการศกึษาปฐมวยัอยา่งมีคณุภาพ 

(๒)  พฒันาคณุภาพ  ผู้บริหาร  ครูและครูพ่ีเลีย้งในด้านการจดัการศกึษาปฐมวยั 

(๓)  พฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของโรงเรียนฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆมณฑล 

กรุงเทพฯ 
(๔)  นิเทศ  ตดิตาม  ประเมินผลการใช้หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั   
(๕)  นิเทศ  ตดิตาม  การจดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรียนฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ 
       (ฉ) แผนกห้องสมุด   ด าเนินงานเก่ียวกบัห้องสมดุของโรงเรียน  ดงันี ้ 

(๑)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  การพฒันาระบบการบริหารจดัการห้องสมดุโรงเรียนให้มีคณุภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมดุ   และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

(๒)  พฒันาบคุลากรห้องสมดุ (บรรณารักษ์) ของโรงเรียนฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆมณฑล 

กรุงเทพฯ  ให้จดับริการห้องสมดุอย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

(๓)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  ห้องสมดุในการจดักิจกรรมด้านสง่เสริมการอา่น 

(๔)  นิเทศ  ตดิตาม  การจดับริการห้องสมดุของโรงเรียนฝ่ายการศกึษา  อคัรสงัฆมณฑล 

กรุงเทพฯ 
                   (ช) แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ   ด าเนินงาน  ดงันี ้ 

(๑)  ควบคมุดแูลและบริการข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายการศกึษาฯ 

(๒)  สง่เสริม  สนบัสนนุ  ชว่ยเหลือให้โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการศกึษาและ 
การบริการอยา่งมีคณุภาพ 

(๓)  พฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีจิตส านกึและทกัษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ข้อ ๘  การบริหารงานฝ่ายการศึกษาฯ มีการบริหารโดยคณะกรรมการ  ดงันี ้
 (๑)  คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาฯ    

       (ก) องค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาฯ  มีดงันี ้

(๑)  ผู้ชว่ยพระสงัฆราชฝ่ายฯ เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  ประธานกลุม่งานและผู้จดัการแผนก  เป็นกรรมการ 
(๓)  พระสงฆ์ผู้แทนเขตการปกครองวดัแตล่ะเขต  เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้แทนสถาบนันกัพรต (นกับวช) ท่ีร่วมงานด้านการศกึษาในโรงเรียนของอคัรสงัฆ- 

มณฑลกรุงเทพฯ  จ านวนสถาบนัละไมเ่กิน  ๒  คน  เป็นกรรมการ 
(๕)  ผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาตโรงเรียนของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็นกรรมการ 
(๖)  ผู้อ านวยการและผู้จดัการโรงเรียนของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  เป็นกรรมการ 

       (ข) หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาฯ    มีดงันี ้

(๑)  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตา่งๆ ของฝ่ายการศกึษาฯ  ให้เป็นไปตามนโยบาย 

ของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
(๒)  สง่เสริมพฒันาและชว่ยแก้ปัญหาตา่งๆ ในการปฏิบตัติามแผนงานท่ีได้ให้ความเห็นชอบ 

(๓)  ติดตามและประเมินผลงานของฝ่ายการศกึษาฯ 
(๔)  ประชมุสามญัปีละ  ๒  ครัง้  โดยผู้ช่วยพระสงัฆราชฝ่ายฯ  เป็นผู้ เรียกประชมุ 

(๒)  คณะกรรมการจัดการศึกษาฯ    
       (ก) องค์ประกอบคณะกรรมการจัดการศึกษา  มีดงันี ้

(๑)  ผู้ชว่ยพระสงัฆราชฝ่ายฯ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  ประธานกลุม่งานและผู้จดัการแผนก  เป็นกรรมการ 
(๓)  พระสงฆ์ผู้แทนเขตปกครองวดัแตล่ะเขต  เป็นกรรมการ 
(๔)  ผู้แทนสถาบนั นกัพรต(นกับวช) ท่ีร่วมงานด้านการศกึษาในโรงเรียนอคัรสงัฆมณฑล 

กรุงเทพฯ  จ านวนสถาบนัละไมเ่กิน ๒ คน  เป็นกรรมการ 
       (ข) หน้าที่คณะกรรมการจัดการศึกษา  มีดงันี ้

(๑)  ก าหนดแผนงานและโครงการตา่งๆ ของฝ่ายการศกึษาฯ  ให้เป็นตามแนวทางท่ีคณะ 
กรรมการฝ่ายการศกึษาฯ  และ/หรือนโยบายของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ก าหนด 

(๒)  พิจารณาแผนงาน  โครงการและงบประมาณของแผนกตา่งๆ  ก่อนน าเสนอคณะ 
กรรมการบริหารพิจารณา 

(๓)  สง่เสริมพฒันาและชว่ยแก้ปัญหาตา่งๆ ในการปฏิบตังิานของแตล่ะแผนก 

(๔)  ติดตามและประเมินผลงานของแตล่ะแผนก 

(๕)  ให้การสง่เสริมและสนบัสนนุการบริหารงานของโรงเรียนฝ่ายการศกึษาฯ 
(๖)  ประชมุสามญัทกุ  ๒  เดือน โดยผู้ช่วยพระสงัฆราชฝ่ายฯ  เป็นผู้ เรียกประชมุ 
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 (๓)  คณะกรรมการกลุ่มงาน   
       (ก) องค์ประกอบคณะกรรมการกลุ่มงานจิตตาภิบาล  มีดงันี ้

(๑)  ผู้ชว่ยพระสงัฆราชฝ่ายฯ  หรือพระสงฆ์ท่ีเป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายฯ เป็นประธาน 

(๒)  พระสงฆ์ผู้แทนเขตปกครองวดัแตล่ะเขต  เป็นกรรมการ 
(๓)  ผู้จดัการแผนกตา่งๆ  ในกลุม่งานเป็นกรรมการ 

       (ข) องค์ประกอบคณะกรรมการกลุ่มงานอ านวยการและวิชาการ   มีดงันี ้

(๑)  ผู้ชว่ยพระสงัฆราชฝ่ายฯ  หรือพระสงฆ์ท่ีเป็นรองผู้อ านวยการฝ่ายฯ  เป็นประธาน 

(๒)  ผู้จดัการแผนกตา่งๆ  ในกลุม่งานเป็นกรรมการ 
       (ค) หน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มงานต่างๆ  มีดงันี ้

(๑)  ให้แนวทางในการท าแผนงานและโครงการของแตล่ะแผนกในกลุม่งานท่ีรับผิดชอบ 

(๒)  ดแูลก ากบัการปฏิบตังิานของแผนกในกลุม่งานท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงาน 

โครงการท่ีก าหนดไว้ 
(๓)  สง่เสริมพฒันาและชว่ยแก้ปัญหาตา่งๆ ในการปฏิบตังิานของแตล่ะแผนกในกลุ่มงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

(๔)  ติดตามและประเมินผลงานของแผนกในกลุม่งานท่ีรับผิดชอบ 

(๕)  ประชมุสามญัทกุ  ๒  เดือน  โดยประธานกลุม่งานเป็นผู้ เรียกประชมุ 
(๔)  คณะกรรมการแผนก    
       (ก) องค์ประกอบคณะกรรมการแผนก  มีดงันี ้

(๑)  ผู้จดัการแผนกเป็นประธานกรรมการ 
(๒)  บคุลากรในแผนกเป็นกรรมการ 

       (ข)  หน้าที่คณะกรรมการแผนก    มีดงันี ้ 
(๑)  ดแูลก ากบัการปฏิบตังิานของบคุลากรในแผนกให้ปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(๒)  จดัท าแผนงานโครงการของแผนกให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายการศกึษาฯ 
(๓)  สง่เสริมพฒันาบคุลากรในแผนกให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตังิาน 

(๔)  ติดตามและประเมินผลงานของแผนกและบคุลากรในแผนก 

(๕)  ประชมุเดือนละ  ๒  ครัง้  โดยผู้จดัการแผนกเป็นผู้ เรียกประชมุ 

(๕)  ผู้จัดการแผนก   มีหน้าท่ี  ดงันี ้ 

       (๑) เป็นผู้จดัหาบคุลากรประจ าแผนกโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ชว่ยพระสงัฆราชฝ่ายฯ   
และบริหารงานในแผนกของตนตามมติคณะกรรมการจดัการศกึษา 

       (๒) ด าเนินกิจกรรมตามโครงการตา่งๆ  ท่ีแผนกก าหนดไว้ 
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หมวด ๒ 
บททั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน 

 
ข้อ ๙ โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบด้วย 6 เขตการศกึษา ดงันี ้

 (๑)  เขตการศึกษาที่ ๑  จ านวน ๗ โรงเรียน ดงันี ้

       (ก) โรงเรียนกหุลาบวิทยา  

       (ข) โรงเรียนเซนต์หลยุส์ศกึษา  

       (ค) โรงเรียนเปรมฤดีศกึษา  

       (ง) โรงเรียนเซนต์ไมเกิล้ 

       (จ) โรงเรียนสามคัคีสงเคราะห์ 

       (ฉ) โรงเรียนอสัสมัชญัศกึษา     
       (ช) โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 

(๒)  เขตการศึกษาที่ ๒  จ านวน ๕ โรงเรียน ดงันี ้

       (ก) โรงเรียนคอนเซ็ปชญั   

       (ข) โรงเรียนแมพ่ระฟาติมา   

       (ค) โรงเรียนโยนออฟอาร์ค   

       (ง) โรงเรียนพระมารดานิจจานเุคราะห์  
       (จ) โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ  
(๓)  เขตการศึกษาที่ ๓  จ านวน ๕  โรงเรียน ดงันี ้

       (ก) โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา   

       (ข) โรงเรียนตรีมิตรวิทยา   

       (ค) โรงเรียนแมพ่ระประจกัษ์   
       (ง) โรงเรียนเซนต์แมร่ี  
       (จ) โรงเรียนพระแมส่กลสงเคราะห์  
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(๔)  เขตการศึกษาที่  ๔  จ านวน ๙  โรงเรียน ดงันี ้

       (ก) โรงเรียนเซนต์เทเรซา   

       (ข) โรงเรียนเซนต์แอนโทนี   

       (ค) โรงเรียนมาเรียลยั   

       (ง) โรงเรียนดาราสมทุร  
       (จ) โรงเรียนพระวิสทุธิวงส์  
       (ฉ) โรงเรียน มารดานฤมล 

       (ช) โรงเรียนนกับญุยอแซฟอปุถมัภ์หนองรี   

       (ซ) โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา   

       (ฌ) โรงเรียนคอมมนูิต้า อินคอนโทร  
(๕)  เขตการศึกษาที่ ๕  จ านวน ๕  โรงเรียน ดงันี ้

       (ก) โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ์   
       (ข) โรงเรียนนกับญุเปโตร   

       (ค) โรงเรียนอนันาลยั   

       (ง) โรงเรียนบอสโกพิทกัษ์  
       (จ) โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์  
(๖)  เขตการศึกษาที่  ๖  จ านวน ๗  โรงเรียน ดงันี ้

       (ก) โรงเรียนไตรราชวิทยา   

       (ข) โรงเรียนราษฎร์บ ารุงศลิป์   

       (ค) โรงเรียนยอแซฟอยธุยา   

       (ง) โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง  
       (จ) โรงเรียนเซนต์จอห์น บปัตสิต์  
       (ฉ) โรงเรียนแมพ่ระประจกัษ์ สพุรรณบรีุ    

       (ช) โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ์  อูท่อง    

ข้อ ๑๐  การด าเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
คณะกรรมการบริหารจดัการศกึษาโรงเรียน มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และในตราสารจดัตัง้โรงเรียน 

ข้อ ๑๑  อัตราก าลังบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนพึงจดัอตัราก าลงับุคลากรให้เหมาะสมกับ
จ านวนนกัเรียนตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และให้ค านึงถึง  
อตัราก าลงัครูจิตตาภิบาลท่ีต้องเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงานแพร่ธรรมทัง้ท่ีโรงเรียนและวดัตามนโยบายของ
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯด้วย 
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ข้อ ๑๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและท า   
หน้าท่ีของตนตามพระราชบญัญัตโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และพงึประพฤติปฏิบตัติามข้อบงัคบัครุุสภา    
วา่ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๓  ครูและบคุลากรพึงเป็นผู้ปฏิบตัิตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถืออย่างสม ่าเสมอ และไม่ลบหลู ่ 
ดหูมิ่นศาสนาอ่ืน 

ข้อ ๑๔  ครูและบคุลากรพงึพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง เพื่อการปฏิบตัหิน้าท่ีของตน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ่ตนเองและนกัเรียน 

ข้อ ๑๕  ครูและบคุลากรพงึปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกบัทาง     
โรงเรียนในทกุด้านอยา่งเตม็ความสามารถ 

 
หมวด ๓ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

ข้อ ๑๖  ผู้อ านวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ  เป็นผู้ รับผิดชอบงานด้านบริหารการศกึษาของอคัรสงัฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ มีอ านาจหน้าท่ีบริหารและก ากบัดแูล  งานด้านการศกึษาของโรงเรียนในอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบบัแก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๕    
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๐ ข้อก าหนดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และนโยบายของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตลอดจน
ระเบียบของทางราชการ 

ข้อ ๑๗  หัวหน้าเขตการศึกษา  เป็นผู้ รับผิดชอบงานด้านการศึกษาในเขตการศึกษา ท่ี 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มอบหมายให้ด าเนินการ มีอ านาจหน้าท่ีบริหารและก ากับดูแล
โรงเรียนในเขตการศึกษาให้ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ และกฎระเบียบ
ของทางราชการ 

ข้อ ๑๘  ผู้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ รับใบอนญุาต มีอ านาจและ   
รับผิดชอบสงูสดุในโรงเรียน  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

(๑) ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนและเป็นผู้แทนของนิติบุคคลโรงเรียนในการท านิติกรรมกับบุคคลภายนอก 
และ/หรือหนว่ยงานภายนอก โดยลงลายมือช่ือและประทบัตราโรงเรียน 

(๒) ก ากับดแูลและส่งเสริมและสนบัสนุนให้โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งคณุธรรมจริยธรรมและเป็น
สนามแหง่การประกาศพระวรสาร 

(๓) ให้ความส าคญักบัชีวิตจิต ครอบครัว และชมุชนตามจิตตารมณ์แหง่การอภิบาลและพระวรสาร 
(๔) เป็นผู้บริหารและรับผิดชอบสงูสดุของโรงเรียน 
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(๕) แตง่ตัง้ผู้อ านวยการ และผู้จดัการตามพระราชบญัญัตโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๖) อ านวยความสะดวก เพ่ือให้การบริหารงานโรงเรียนทกุด้านเป็นไปโดยราบร่ืน 

(๗) แตง่ตัง้บคุคลคณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามพระราชบญัญัตโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๘) เป็นผู้มอบนโยบายการบริหารและแนวปฏิบตัใินการบริหารจดัการโรงเรียนแก่ผู้อ านวยการและ       
ผู้จดัการ 

(๙) ก ากบัดแูลการบริหารงานโรงเรียนให้บรรลเุปา้หมายตามนโยบายของรัฐและอคัรสงัมณฑล  
กรุงเทพฯ 

(๑๐) ให้นโยบายการปฏิบตังิานแก่ครู บคุลากรทางการศกึษา และพนกังานทกุคนของโรงเรียน 

(๑๑) พิจารณาการใช้งบประมาณของโรงเรียนตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนมุตั ิ

(๑๒) อนมุตัิโครงการตามแผนปฏิบตังิานของโรงเรียน 

(๑๓) จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึง่ครัง้ 
(๑๔) ก ากบัควบคมุและติดตามการใช้เงิน การบริหารเงิน การจดัท าบญัชีและงบประมาณ 

(๑๕) จดัสง่รายงานงบดลุและงบรายรับ รายจ่าย กระแสเงินสดตามรอบระยะและการบญัชีตาม 

ข้อก าหนดของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ผา่นฝ่ายการศกึษาฯ 
(๑๖) รายงานผลการด าเนินงานตอ่ประมขุของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ผา่นฝ่ายการศกึษาฯ 
(๑๗) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามระเบียบข้อบงัคบัและข้อก าหนดของโรงเรียนหรือตามท่ีประมขุของอคัร

สงัฆมณฑลกรุงเทพฯ มอบหมาย 

ข้อ ๑๙  ผู้จัดการโรงเรียน เป็นผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ รับใบอนญุาตหรือ ผู้ลงนามแทนผู้ รับ 

ใบอนญุาต มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

  (๑) ดแูลรับผิดชอบการบริหารทัว่ไปของโรงเรียน 

  (๒) ดแูลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณของโรงเรียน 

 (๓) ดูแลรับผิดชอบในการจดัวางระบบบญัชี และจัดท าบญัชี โดยจดัท าสมุดรายวันทั่วไป บญัชี
แยกประเภท จดัท างบทดลอง และรายงานทางการเงินตามมาตรฐานบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยการบญัชี 

(๔) ดแูลรับผิดชอบ บญัชีโรงเรียน แบบบญัชี เกณฑ์พงึรับพงึจา่ย ตามคูมื่อระบบบญัชีสถานศกึษา 
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกบัผู้อ านวยการ  
  (๕) ดแูลรับผิดชอบ การรับเงิน การจา่ยเงิน การใช้เช็ค ตามระเบียบวา่ด้วยการเงินและการบญัชี  
ตามก าหนดในคูมื่อระบบการบญัชีและการงบประมาณฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ  ร่วมกับ   
ผู้อ านวยการ  

(๖) ดแูลรับผิดชอบการจดัท าและส่งงบดลุรอบคร่ึงปีงบประมาณ งบรายรับรายจ่ายและงบกระแส
เงินสดทุกเดือน ให้ผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนุญาต เพ่ือตรวจและส่งให้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผ่านฝ่าย
การศกึษาฯ ร่วมกบั ผู้อ านวยการ 
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(๗) ดแูลรับผิดชอบการจดัท าและสง่งบดลุประจ าปีงบรายรับรายจา่ยประจ าปี ให้ผู้ลงนามแทนผู้ รับ 

ใบอนญุาต เพื่อตรวจและสง่ให้อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ผา่นฝ่ายการศกึษาฯ ร่วมกบัผู้อ านวยการ  
(๘) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามข้อก าหนด ระเบียบ และข้อบงัคบัของโรงเรียน หรือตามท่ีผู้ รับ

ใบอนญุาต หรือผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้อ านวยการฝ่ายการศกึษาฯ มอบหมาย 

ข้อ ๒๐  ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบการบริหารจดัการศกึษาของโรงเรียน ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก าหนด มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

(๑) เป็นผู้ ร่วมมือกบัพระสงฆ์ในงานอภิบาลครูและนกัเรียน 

(๒) ดแูลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

(๓) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและวิชาการ 
(๔) ดแูลรับผิดชอบในการวิเคราะห์และจดัท านโยบายและแผนพฒันาการศกึษา 
(๕) ก ากบัดแูลการบริหารและการจดัการศกึษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบงัคบัของทาง 

ราชการ ข้อก าหนดและนโยบายของโรงเรียน 

(๖) วางระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงเรียน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

(๗) จดัให้มีระบบประกนัคณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพจากภายนอก รวมทัง้รายงานผล 

การประเมินคณุภาพภายในตอ่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

(๘) จดัให้มีระบบประกนัคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานระบบการศกึษาคาทอลิก 

(๙) แตง่ตัง้และถอดถอน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ครู บคุลากรทางการศกึษาและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน 
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก าหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ท าการแทนผู้ รับ
ใบอนญุาตทกุครัง้ 

(๑๐) ก ากบัดแูลการปฏิบตัหิน้าท่ีของครู บคุลากรทางการศกึษา และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน 

(๑๑) จดัท าทะเบียนครู บคุลากรทางการศกึษา  เจ้าหน้าท่ี นกัเรียน และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการให้การศกึษา ตามระเบียบท่ีส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน ก าหนด 

(๑๒) จดัท าหลกัฐานเก่ียวกบัการวดัผลการศกึษา ตามระเบียบท่ีส านกังานคณะกรรมการสง่เสริม
การศกึษาเอกชน ก าหนด 

(๑๓) ควบคมุการเงิน การพสัด ุสถานท่ี และทรัพย์สินอ่ืนของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบงัคบัของทางราชการ และข้อก าหนดของโรงเรียน 

(๑๔) ร่วมกบัผู้จดัการในการจดัท างบประมาณบญัชีโรงเรียนแบบบญัชีเกณฑ์พงึรับพงึจา่ย ตาม    
คูมื่อระบบบญัชีฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ   



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๗  

(๑๕) ร่วมกับผู้ จัดการดูแลด้านการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การใช้เช็ค ตามระเบียบว่าด้วย
การเงินและการบญัชี ตามก าหนดในคู่มือระบบการบญัชีและการงบประมาณฝ่ายการศึกษา อัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ 

(๑๖) ร่วมกบัผู้จดัการจดัท าและส่งงบดุลรอบคร่ึงปีงบประมาณ งบรายรับ รายจ่ายและงบกระแส
เงินสดทุกเดือนให้ผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนุญาต เพ่ือตรวจและส่งให้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ผ่านฝ่าย
การศกึษาฯ    

(๑๗) ร่วมกบัผู้จดัการดแูลการจดัท าและสง่งบดลุประจ าปี งบรายรับ รายจ่ายประจ าปี ให้ผู้ท าการ
แทนผู้ รับใบอนญุาต เพ่ือตรวจและสง่ให้อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ผา่นฝ่ายการศกึษาฯ  

(๑๘) ดแูลการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบก่อน 

น าสง่อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ผา่นฝ่ายการศกึษาฯ 
(๑๙) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามระเบียบข้อบงัคบัและข้อก าหนดของโรงเรียนหรือตามท่ีผู้ลงนามแทน 

ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้อ านวยการฝ่ายการศกึษาฯ มอบหมาย 

ข้อ ๒๑  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นคณะกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ รับ
ใบอนญุาตหรือผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาต ตามพระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกอบด้วย 

(ก) ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาต ประธานกรรมการ   
(ข) ผู้จดัการ      กรรมการ 
(ค) ผู้ทรงคณุวฒุิ   (จ านวนไมเ่กิน ๓ คน) กรรมการ 
(ง) ผู้แทนผู้ปกครอง  (จ านวน ๑ คน)   กรรมการ 
(จ) ผู้แทนครู   (จ านวน ๑ คน)   กรรมการ 
(ฉ) ผู้อ านวยการ      กรรมการและเลขานกุาร 
ทัง้นีใ้ห้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีจ านวนไมน้่อยกว่า ๖ คน และไมเ่กิน ๘ คน มีอ านาจหน้าท่ี 

ดงันี ้

(๑) ก ากบัการด าเนินกิจการโรงเรียนให้สอดคล้องกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่  
และนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ และอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

(๒) ก าหนดระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ของโรงเรียน 

(๓) ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพฒันาการศกึษาของโรงเรียน 

(๔) ให้ค าแนะน าการบริหารและการจดัการโรงเรียนด้านบคุลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ    
กิจกรรมนกัเรียน อาคารสถานท่ี ความสมัพนัธ์ชมุชน 

(๕) ให้ความเห็นชอบหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียน 

(๖) ก ากบัดแูลให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน และการประกนัคณุภาพภายนอกโรงเรียน 



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๘  

 (๗) ก ากบัติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้อ านวยการ 
(๘) อนมุตังิบประมาณของโรงเรียนท่ีผา่นการเห็นชอบของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ แล้ว 
(๙) ให้ความเห็นชอบการก าหนดคา่ธรรมเนียมการศกึษาและคา่ธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียน  
(๑๐) พิจารณาค าร้องทกุข์ของครู บคุลากรทางการศกึษา ผู้ปกครองและนกัเรียน 

(๑๑) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(๑๒) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายและพระราชบญัญัตโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบ ุ ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

(๑๓) คณะกรรมการบริหารโรงเรียนต้องมีการประชมุอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ในแตล่ะภาคการศกึษาปกติ 
ข้อ ๒๒  ผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาต หรือผู้อ านวยการ

โรงเรียน ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีตา่งๆ ดงันี ้(จ านวนผู้ชว่ยผู้บริหารตามขนาดของโรงเรียน) 
(๑)  ฝ่ายวิชาการ 
(๒)  ฝ่ายบริหาร/ธุรการ 
(๓)  ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

(๔)  ฝ่ายบริการ 
(๕)  ฝ่ายจิตตาภิบาล 

(๖)  ฝ่ายอ่ืนๆ (ตามความจ าเป็นของโรงเรียน) 
ข้อ ๒๓  พระสงฆ์ ภคินี และครูคาทอลิก เป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการสอนค าสอนการ 

อบรมฟืน้ฟจูิตใจ และจริยธรรมในโรงเรียน 

ข้อ ๒๔  ครูจิตตาภิบาล  เป็นผู้ ปฏิบัติงานด้านจิตตาภิบาลของโรงเรียน มีวุฒิการศึกษาด้าน     
คริสตศาสนศึกษา มีหน้าท่ีต้องช่วยเหลืองานด้านค าสอนและศาสนพิธีของวดัรวมทัง้ปฏิบตัิงานด้านการ
แพร่ธรรมตามท่ีผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาตมอบหมาย 

ข้อ ๒๕  คณะครูและบุคลากร เป็นผู้ ปฏิบัติงานของโรงเรียน  ตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายโดยร่วมมือกับผู้ บริหารโรงเรียนในการจัดการศึกษาแก่นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สงูสดุตามนโยบายของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ และทางราชการ   

 
หมวด ๔ 

งบประมาณ การเงินและการบัญชี 
 

 ข้อ ๒๖  โรงเรียนต้องจดัท างบประมาณประจ าปีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามแบบท่ีฝ่ายการศกึษาฯ ก าหนด 



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๙  

 ข้อ ๒๗  ให้โรงเรียนน าเสนองบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการกลัน่กรองงบประมาณท่ีฝ่าย
การศกึษาฯ แตง่ตัง้ 
 ข้อ ๒๘  ให้ฝ่ายการศึกษาฯ น าเสนองบประมาณประจ าปีของโรงเรียนท่ีผ่านคณะกรรมการ
กลัน่กรองแล้วตอ่คณะกรรมการบริหารอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เพ่ืออนมุตัิ 
 ข้อ ๒๙  ให้โรงเรียนประเมินผลการด าเนินงานแผนงาน/โครงการประจ าปี และจัดท ารายงาน     
การใช้งบประมาณตามแบบท่ีฝ่ายการศกึษาฯ ก าหนด 
 ข้อ ๓๐ ให้โรงเรียนจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชีท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั และใช้รหสับญัชีตามท่ีฝ่ายการศกึษาฯ ก าหนด 
 ข้อ ๓๑  ให้โรงเรียนเก็บรักษาบญัชี และเอกสารประกอบการลงบญัชีไว้เพ่ือการตรวจสอบบญัชี
ตามพระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ข้อ ๓๒  ให้โรงเรียนจดัท างบดลุ งบรายได้และค่าใช้จ่าย และรายละเอียดประกอบงบการเงินให้     
ถกูต้องตามแบบท่ีฝ่ายการศกึษาฯ ก าหนด เพ่ือ 

(๑) สง่ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน(สช.) หรือส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
(สพท.) 

(๒) สง่ให้ผู้สอบบญัชีท่ีมิสซงัโรมนัคาทอลิกกรุงเทพฯ ก าหนด 
(๓) สง่ให้ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ผา่นฝ่ายการศกึษาฯ  

 ข้อ ๓๓  ให้โรงเรียนด าเนินการเก่ียวกับการรับ-จ่าย โดยมีเอกสารหลกัฐานท่ีถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
เป็นไปตามแบบท่ีฝ่ายการศกึษาฯ ก าหนด หรือให้ค าแนะน า 
 

หมวด ๕ 
การจ้าง เงนิเดือน ค่าสอน 

 ข้อ ๓๔  ผู้สมัครเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสมคัรด้วยตนเอง   และกรอกข้อความใน
แบบใบสมคัรท่ีโรงเรียนจดัท าขึน้   ในกรณีท่ีผู้สมคัรปกปิดหรือแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จในการกรอกใบสมคัร
ไม่ว่าข้อความอนัเป็นเท็จนัน้ จะปรากฏหรือทราบเม่ือใดก็ตามทางโรงเรียนจะบอกเลิก  สญัญาจ้างและจะ
ด าเนินการตามกฎหมายทัง้ทางแพง่และทางอาญา 
 ข้อ ๓๕  ผู้สมคัรต้องน าวฒุิทางการศกึษามาแสดงด้วย และโรงเรียนสามารถทดสอบความรู้ หรือ
ทดลองการปฏิบตังิานได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ ๓๖  เม่ือทางโรงเรียนพิจารณารับเข้าเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแล้ว         
โรงเรียนจะท าสญัญาจ้าง 
 ข้อ ๓๗  โรงเรียนตกลงจ่ายเงินเดือนหรือค่าสอนไม่ต ่ากว่าอตัราตามท่ีทางราชการก าหนด และ
ตามอตัราเงินเดือนท่ีฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกาศ 
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 การก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเงินเดือน ค่าสอน คา่ท างานล่วงเวลา คา่ท างานในวนัหยดุ คา่ท างาน
ลว่งเวลาในวนัหยดุ ให้เป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ข้อ ๓๘  ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีได้รับวฒุิเพิ่มขึน้ตามท่ีได้รับอนมุตัจิากโรงเรียนให้ไป
ศกึษา ภายหลงัวนัท่ีได้รับการบรรจเุข้าเป็นครูหรือบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรียนมีสิทธิย่ืนค าขอปรับ  
เงินเดือนตามวฒุิท่ีได้รับ และ  ผู้ รับใบอนญุาตจะปรับเงินเดือนให้แก่ครูหรือบคุลากรทางการศกึษาตามวฒุิ
ท่ีเพิ่มขึน้ภายใน ๙๐ วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอ ส าหรับการย่ืนขอปรับวฒุิ ย่ืนได้ปีละ ๒ ครัง้ คือ ในเดือน
พฤษภาคม และเดือนตลุาคมของแตล่ะปี 

ข้อ ๓๙  โรงเรียนจา่ยเงินเดือนอยา่งช้าภายในวนัท่ี ๓ ของเดือนถดัไป ส าหรับคา่สอน คา่ท างาน
ลว่งเวลา คา่ท างานในวนัหยดุและคา่ท างานลว่งเวลาในวนัหยดุจ่ายไมน้่อยกวา่เดือนละ ๑ ครัง้ ตาม
ก าหนดวนัท่ีผู้ รับใบอนญุาตประกาศแจ้งให้ทราบ 

ข้อ ๔๐  โรงเรียนจะหกัเงินเดือน คา่สอน คา่ท างานลว่งเวลา คา่ท างานในวนัหยุด และคา่ท างาน
ลว่งเวลาในวนัหยดุ เพ่ือ 
 (๑)  ช าระภาษีเงินได้ เงินสมทบสว่นของครูหรือบคุลากรทางการศกึษาตามจ านวนท่ีครูหรือ
บคุลากรทางการศกึษาต้องจ่าย และช าระเงินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ 
 (๒)  ช าระหนีต้ามโครงการของโรงเรียนท่ีได้ท าสญัญายอมให้หกัเงินเดือนไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 (๓)  ช าระหนีท่ี้เป็นไปเพ่ือสวสัดกิารท่ีเป็นประโยชน์แก่ครูหรือบคุลากรทางการศกึษา  ฝ่ายเดียว
โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากครูหรือบคุลากรทางการศกึษา 
 (๔)  เป็นเงินชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ รับใบอนุญาตในความเสียหายท่ีครูได้กระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากครูหรือบุคลากรทาง
การศกึษา 
 การหกัเงินตาม (๒) (๓) และ (๔) ในแตล่ะกรณี ให้หกัไมเ่กินร้อยละ ๑๐ และจะหกัรวมกนัได้ไมเ่กิน
ร้อยละ ๒๐ ของเงินท่ีครูมีสิทธิได้รับตามก าหนดเวลาการจ่าย เว้นแต่ได้รับค ายินยอมจากครูหรือบุคลากร
ทางการศกึษา 

 

หมวด ๖ 
วันท างาน วันหยุดและการลา 

ข้อ ๔๑  ก าหนดวันท างานปกตขิองโรงเรียน มีดงันี ้

(๑)  วนั และ เวลา ท่ีโรงเรียนเปิดท าการสอนตามท่ีได้รับอนญุาต 

(๒)  วนั และ เวลา ท่ีโรงเรียนก าหนดให้ครูและบคุลากรมาปฏิบตังิานของโรงเรียน หรือมาชว่ย 

งานของโรงเรียนในระหวา่งวนัหยดุประจ าภาค หรือวนัท่ีโรงเรียนก าหนด ให้ครูและบคุลากรมาชว่ยงานของ 
โรงเรียนในวนัหยดุตาม ข้อ ๔๓ ได้ตามระเบียบของส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 
กระทรวงศกึษาธิการ 
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ข้อ ๔๒  ก าหนดเวลาท างานปกตขิองโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดงันี ้

(๑)  โรงเรียนท่ีท าการสอนตามหลกัสตูรก่อนประถมศกึษา หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และ     
หลกัสตูรอาชีวศกึษา ก าหนดเวลาท างานปกตสิปัดาห์ละ ๔๕ ชัว่โมง ทัง้นีร้วมเวลาหยดุพกักลางวนั ๑ ชัว่โมง 
ด้วยแล้ว 

(๒)  โรงเรียนใดมีความจ าเป็นต้องก าหนดเวลาท างานนอกเหนือจากท่ีก าหนดในข้อ ๔๑ ให้         
ขออนญุาตจากคณะกรรมการจดัการศกึษาเป็นรายๆ ไป    

(๓)  ครูและบคุลากรจะต้องไปถึงโรงเรียนก่อนเวลาท างานปกตไิมน้่อยกวา่สิบห้านาที และกลบั
หลงัเวลาท างานปกตไิมน้่อยกวา่สิบห้านาที ส าหรับครูเวรให้ปฏิบตัิตามระเบียบของโรงเรียน 

ข้อ ๔๓  ก าหนดวันหยุดท างานในปีการศึกษาหน่ึงของโรงเรียน มีดงันี ้

(๑)  วนัหยดุประจ าสปัดาห์ตามท่ีได้รับอนญุาต 

(๒)  วนัหยดุประจ าภาคเรียน 

(๓)  วนัหยดุตามประเพณี 

(๔)  วนัหยดุตามประกาศ หรือตามค าสัง่ของทางราชการ 
(๕)  วนัท่ีโรงเรียนสัง่ให้หยดุ 

ข้อ ๔๔  ในรอบหน่ึงปี เม่ือมีเหตุจ าเป็นครูและบุคลากรลาหยุดได้  ดงันี ้

(๑)  ลากิจได้ไมเ่กิน ๗ วนั ตลอดปีการศกึษา 
(๒)  ลาป่วย   
       (ก) กรณีเจ็บป่วยธรรมดา ให้สามารถลาได้ไมเ่กิน ๑๕ วนัท างาน 

       (ข) กรณีการเจ็บป่วยท่ีต้องเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลให้ลาได้ไมเ่กิน ๖๐ วนัท างาน 

(๓)  การลาคลอดบตุร สามารถลาได้ ครรภ์ละไมเ่กิน ๙๐ วนั โดยได้รับเงินเดือนไมเ่กิน ๔๕ วนั  
(๔)  ลาเพ่ือการอปุสมบทสามารถลาได้เม่ือท าการสอนมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๓ ปี โดยลาได้ไมเ่กิน 

๑๒๐ วนั และลาเพื่อการอปุสมบทได้เพียงครัง้เดียวเท่านัน้ 

(๕)  การลาเพ่ือไปประกอบพิธีทางศาสนาใดๆ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้อ านวยการของโรงเรียนนัน้ๆ 
ข้อ ๔๕  การแจ้งการลาหยุดและการนับ วัน  เวลา ของการลาหยุด   ถือปฏิบตัิตามระเบียบ

ของส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน กระทรวงศกึษาธิการ  โดยมีก าหนดระยะเวลาแจ้ง
การลา ดงันี ้

(๑)  การลากิจให้ย่ืนใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วนั ในกรณีจ าเป็นและไมส่ามารถย่ืนใบลาได้ตาม 

ก าหนด ให้แจ้งการลาโดยเร็วท่ีสดุ 

(๒)  การลาป่วย ให้แจ้งการป่วยให้โรงเรียนทราบในโอกาสแรกท่ีลาป่วย เว้นแตเ่หตสุดุวิสยัและให้
ส่งใบลาในวนัแรกท่ีมาท างาน ถ้าเป็นการลาป่วยตัง้แต ่๓ วนัท างานขึน้ไปต้องมีใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ ท่ี
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ได้ขึน้ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมแนบไปกบัใบลาด้วย ในกรณีท่ีไม่อาจแสดง
ใบรับรองแพทย์ได้ต้องชีแ้จงเหตผุลให้ผู้ มีอ านาจอนญุาตการลาทราบ 

(๓)  การลาคลอดบตุร เป็นการลาของสตรีซึง่มีครรภ์ในชว่งเวลาก่อนคลอดหรือหลงัคลอด 

       (ก) กรณีลาก่อนคลอด ให้สง่ใบลาลว่งหน้า หรือสง่ในวนัคลอด 

       (ข) กรณีไมไ่ด้ลาก่อนคลอด ให้แจ้งการลาภายใน ๓ วนั 

       (ค) เม่ือได้รับอนญุาตให้ลาคลอดบตุรและได้หยดุงานไปแล้ว แตไ่มไ่ด้คลอดตามก าหนดให้ถือ 

วา่เป็นการลากิจ 

          (ง) ลาอปุสมบทหรือลาเพ่ือไปประกอบพิธีทางศาสนาใดๆ ให้ย่ืนใบลาลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ ๓  
เดือนแตถ้่าโรงเรียนยงัหาครูแทนไมไ่ด้  โรงเรียนอาจยบัยัง้การลานัน้ไว้ก่อนเพ่ือให้ลาในปีตอ่ไปก็ได้ 

ข้อ ๔๖  การนับวันลาตามข้อ ๔๔ 
(๑)  ครูท่ีมาท างานสายหรือกลบัก่อนเวลารวม ๕ ครัง้ โรงเรียนจะถือเป็นวนัลากิจ ๑ วนั 

(๒)  วนัท่ีครูและบคุลากรไมส่ามารถท างานได้เน่ืองจากการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดขึน้
เน่ืองจากการท างานให้แก่โรงเรียน ไมใ่ห้ถือเป็นวนัลาป่วย 

(๓)  การนบัวนัลา   ให้นบัวนัหยดุท่ีคัน่ระหวา่งวนัลาเป็นวนัลาด้วยทัง้วนัหยดุเสาร์ – อาทิตย์      
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เว้นแตก่ารลาป่วยท่ีต้องพกัรักษาท่ีโรงพยาบาล 
 

หมวด ๗ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึน้เงินเดือน 

ข้อ ๔๗  การพิจารณาขึน้เงินเดือนจะกระท าเม่ือสิน้ปีการศกึษาและให้มีผลตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป 

ข้อ ๔๘  การขึน้เงินเดือนครูและบคุลากรทางการศกึษา   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้
พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบตังิานโดยค านงึถึง  

(๑)  คณุภาพและปริมาณงานตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษา ทัง้ ๓ ด้าน คือ 

       (ก) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

       (ข) มาตรฐานการปฏิบตังิาน 

       (ค) มาตรฐานการปฏิบตัติน 

(๒)  คณุภาพและปริมาณงานของต าแหนง่หน้าท่ี   
(๓)  ผลงานท่ีได้ปฏิบตัมิาอยู่ในระดบัท่ีดี  
(๔)  การรักษาระเบียบวินยัและความสามารถในการปฏิบตัหิน้าท่ีครู  

  (๕)  ความขยนั อดทน วิริยะ อตุสาหะในการปฏิบตังิานในรอบปีการศกึษาท่ีผา่นมา 
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ข้อ ๔๙  หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาขึน้เงินเดือน  
(๑)  เข้าท างานในโรงเรียนมาแล้วไมน้่อยกวา่ ๑ ปีบริบรูณ์ นบัตัง้แตว่นัท่ีท าสญัญาจ้าง 
(๒)  ในรอบปีการศกึษาได้ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีของตนด้วยความสามารถ และด้วยความอตุสาหะ

จนเกิดผลดีและความก้าวหน้าแก่โรงเรียน  
(๓)  ในรอบปีท่ีผา่นมาจนถึงวนัพิจารณาความดีความชอบเพ่ือขึน้ขัน้เงินเดือน ต้องไมถ่กูลงโทษ

ตามระเบียบ กฎ ข้อบงัคบั หรือ ไมเ่คยถกูภาคทณัฑ์   
(๔)  ในรอบปีการศกึษาก่อนการพิจารณาต้องไมมี่วนัลากิจเกิน ๗ วนั ทัง้นีไ้มน่บัวนัลาคลอดและ

วนัลาเพ่ืออปุสมบทหรือลาไปประกอบพิธีทางศาสนาใดๆ ท่ีผู้บริหารอนญุาต 

ข้อ ๕๐  การขึน้ขัน้เงินเดือนสามารถพิจารณาให้ได้ ๐.๕ ถึง ๒ ขัน้ หากมีผลงานดีเดน่ในด้านตา่งๆ 
จะพิจารณาขึน้ได้ถึง ๓ ขัน้ ตามอตัราท่ีระบใุนตารางบญัชีเงินเดือนท่ีฝ่ายการศกึษาฯ ประกาศใช้   

 
หมวด ๘ 

เงนิรางวัล เงนิบ าเหน็จ และเงนิสะสมเลีย้งชีพ 
 

ข้อ ๕๑  โรงเรียนจะจา่ยคา่ชดเชย และเงินบ าเหน็จให้แก่ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ี
เกษียณอาย ุ ๖๐  ปีบริบรูณ์  และได้ปฏิบตังิานในโรงเรียนของอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯตอ่เน่ืองเกิน ๑๐ ปี
ดงันี ้

  (๑)  ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้าง จ านวน ๑๐ เดือนของเงินเดือน เดือนสดุท้ายรวมเงินเดือน เดือน
สดุท้ายเป็น  ๑๑  เดือน โดยต้องลงลายมือช่ือครูและบคุลากรทางการศกึษาผู้ รับเงินในเอกสารรับเงินชดเชย
การเลิกสญัญาจ้าง 

(๒)  เงินบ าเหน็จในอตัราค านวณ ดงันี ้ 
(จ านวนปีท่ีท างาน - ๑๐) x ( เงินเดือนปัจจบุนั) 

                                                              ๔ 

ข้อ ๕๒  เงินรางวลัประจ าปี    เป็นเงินท่ีทางโรงเรียนจัดให้ในโอกาสฉลองคริสต์มาสหรือปีใหม่  
เป็นประจ าทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์   เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความ
ขยนัหมัน่เพียรในการปฏิบตัิงานโดยโรงเรียนจะเป็น ผู้จดัให้ตามความเหมาะสมท่ีคณะกรรมการบริหารจดั
การศกึษา  ได้พิจารณาเห็นชอบ 

 
 
 
 

 



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๔  

ข้อ ๕๓  การให้เงินรางวลัประจ าปีจะพิจารณาตามเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

  (๑)  เป็นครูและบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรียนทกุคน ยกเว้นครูสอนพิเศษเป็นรายชัว่โมงหรือ
เป็นครัง้คราว 
  (๒)  เป็นครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีท างานในโรงเรียนมาไมน้่อยกวา่ ๑ ปีบริบรูณ์ นบัจาก  
วนับรรจ ุกรณีท่ีปฏิบตังิานไมค่รบ ๑ ปี หรือยงัไมไ่ด้บรรจแุตมี่ผลงานดีให้กรรมการบริหารโรงเรียนเป็น      
ผู้พิจารณาเป็นรายกรณี 

  (๓)  โรงเรียนจ่ายเงินรางวลัประจ าปี ๑๐๐% ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีลาป่วย หรือ
ลากิจ รวมไมเ่กิน ๗ วนั  ถ้าเกินกว่านีใ้ห้พิจารณาหกัเงินรางวลัประจ าปี ตามจ านวนวนัท่ีลาเกิน โดยคิดจาก
ฐานเงินเดือนของแตล่ะคน (คดิเดือนละสามสิบวนั) 

ข้อ ๕๔  โรงเรียนมีสิทธ์ิอนัชอบธรรมท่ีจะหกัหรืองดเงินรางวลัประจ าปี ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(๑)  ครูและบคุลากรบกพร่องในการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนโดยการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารจดัการศกึษา 

(๒)  โรงเรียนมีฐานะทางการเงินท่ีไมส่ามารถจา่ยเงินรางวลัในปีนัน้ได้ 

ข้อ ๕๕  ฝ่ายการศกึษาฯ ร่วมกบัโรงเรียนจดัให้มีเงินสะสมเลีย้งชีพเพ่ือครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาได้มีเงินสะสมเป็นทนุในการเลีย้งชีพเม่ือลาออกจากโรงเรียนโดยมีข้อก าหนดดงันี ้

  (๑)  เงินสะสมเลีย้งชีพเป็นเงินท่ีครูและบคุลากรทางการศกึษาร่วมสะสมเพ่ือเป็นทนุเลีย้งชีพใน
อตัราร้อยละ ๒  ของเงินเดือนท่ีได้รับและโรงเรียนสมทบในอตัราเดียวกนัในแตล่ะเดือน 

(๒)  ระยะเวลาการสะสมและการได้รับเงินสะสมเลีย้งชีพ มีดงันี ้

       (ก) ระยะเวลาสะสมท่ีไมถ่ึง ๕ ปี  จะได้รับเฉพาะเงินสะสมสว่นของตนเองเทา่นัน้ 

       (ข) ระยะเวลาสะสมตัง้แต ่ ๕  ปี  แตไ่มถ่ึง  ๑๐  ปี  จะได้รับสว่นของตนเองทัง้หมดและ     
สว่นของโรงเรียนอีกร้อยละห้าสิบ 

       (ค) ระยะเวลา ๑๐ ปีขึน้ไปจะได้รับเงินสว่นของตนเอง  และสว่นของโรงเรียนทัง้หมด 

(๓)  กรณีท่ีครูและบคุลากรทางการศกึษา เสียชีวิตขณะยงัอยูใ่นสญัญาจ้างของโรงเรียนฝ่าย
การศกึษาฯ จะยกเงินสะสมเลีย้งชีพให้คูส่มรสและบตุร หรือทายาทท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

            (๔)  ถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นผู้ มีหนีส้ินติดค้างอยู่กับโรงเรียนไม่ว่าด้วย
ประการใดก็ตามโรงเรียนมีสิทธ์ิหกัหนีจ้ากเงินสะสมเลีย้งชีพ ถ้ามีเงินเหลือจากการช าระหนีส้ิน จึงจะจ่ายให้
ตอ่ไป (โรงเรียนสง่หลกัฐานการเป็นหนีข้องครู ให้ฝ่ายการศกึษาฯ พร้อมเอกสารขอรับเงินสะสมเลีย้งชีพ) 

(๕)  การโอนครูและบคุลากรทางการศกึษา จากโรงเรียนหนึง่ไปยงัอีกโรงเรียนหนึง่ของอคัรสงัฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ โดยขอโอนเงินสะสมเลีย้งชีพตามมา จะต้องแจ้งให้ผู้ท าเอกสารสง่เงินรายเดือนในโรงเรียน
ใหมท่ราบ  และพิมพ์เพิ่มเป็นหมายเหตตุอ่ท้ายช่ือครูและบคุลากรทางการศึกษาท่านนัน้วา่โอนมาจาก
โรงเรียนใด (ระบช่ืุอโรงเรียนเดมิ)  ในการสง่เงินรายเดือนเดือนแรกของครูและบคุลากรทางการศกึษาทา่น



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕  

นัน้ โดยอนโุลมให้เว้นระยะเวลาส าหรับการบรรจใุหม ่ไมเ่กิน ๔ เดือน นบัจากวนัท่ีลาออกจากโรงเรียนเดมิ     
ถ้าระยะเวลาเกินกว่า ๔ เดือนให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาทา่นนัน้ไปท าเร่ืองขอรับเงินสะสมเลีย้งชีพ
คืนท่ีโรงเรียนเดมิและไมถื่อว่าเป็นการตอ่อายกุารสะสมเงินสะสมเลีย้งชีพ 

ข้อ ๕๖  ฝ่ายการศกึษาฯ ได้จดัให้มีเงินบ าเหน็จนานปีส าหรับครูและบคุลากรทางการศกึษา ท่ี    
ลาออกจากโรงเรียนตามข้อ ๖๐ โดยปฏิบตัหิน้าท่ีในโรงเรียนตัง้แต ่๑๐ ปีขึน้ไป  ดงันี ้
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ ๕๗  ในการนบัระยะเวลาเพ่ือค านวณเงินบ าเหน็จนานปีนัน้ จะนบัเฉพาะครูและบคุลากร

ทางการศกึษา ซึง่ปฏิบตัหิน้าท่ีมีระยะเวลาติดตอ่กนัภายในโรงเรียนนัน้ๆ การนบัเวลาให้นบัตัง้แตเ่ร่ิมสง่เงิน
สะสมเลีย้งชีพครู ๒% (กรณีบรรจหุลงั ปี พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ข้อ ๕๘  กรณีการโอนครูและบคุลากรทางการศกึษา จากโรงเรียนหนึง่ไปยงัอีกโรงเรียนหนึง่ของ
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยได้รับการอนมุตัจิากฝ่ายการศกึษาฯ จะไมเ่สียสิทธ์ิในการนบัอายกุารท างาน
แตต้่องภายในก าหนด  ๔  เดือนนบัจากวนัท่ีออกจากโรงเรียนเดมิ 

ข้อ ๕๙  ครูและบคุลากรทางการศกึษาจะได้รับเงินบ าเหน็จนานปี ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงันีคื้อ 

  (๑)  เป็นครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีโรงเรียนพิจารณาให้ลาออก เน่ืองจากเพราะสขุภาพหรือ
วยัชราโดยต้องมีเอกสารของทางโรงเรียนรับรองประกอบการขอรับบ าเหน็จนานปีด้วย 

  (๒)  เป็นครูและบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนท่ีขอลาออกด้วยตนเองเมื่อสิน้ปีการศกึษา   
(สิน้เดือนมีนาคมหรือเมษายน) 
  (๓)  เป็นครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีเกษียณอาย ุ๖๐ ปีบริบรูณ์ 

ข้อ ๖๐  ฝ่ายการศกึษาฯ สงวนสิทธ์ิ ไมจ่า่ยเงินบ าเหน็จนานปีในกรณีตอ่ไปนี ้

(๑)  ลาออกระหวา่งปีการศกึษา ยกเว้นกรณี  ข้อ ๕๙(๑) 
  (๒)  โรงเรียนได้จ่ายเงินชดเชยให้ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศกึษาธิการแล้วยกเว้นกรณีเกษียณอาย ุ ๖๐ ปีบริบรูณ์ 

จ านวนปี บ าเหน็จที่ได้รับ 
   ๑๐ - ๑๔ ปี   ๕,๐๐๐ บาท 

๑๕ - ๑๙ ปี ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒๐ - ๒๔ ปี ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒๕ - ๒๙ ปี ๒๐,๐๐๐ บาท 
๓๐ - ๓๔ ปี ๒๕,๐๐๐ บาท 
๓๕ - ๓๙ ปี ๓๐,๐๐๐ บาท 
๔๐ ปีขึน้ไป ๔๐,๐๐๐ บาท 

 



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๖  

  (๓)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีทางโรงเรียนได้ตกัเตือนการกระท าผิดเป็นลายลกัษณ์อักษร
ตามส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ  

ข้อ ๖๑  ในกรณีท่ีครูและบคุลากรทางการศึกษา  ผู้ มีสิทธ์ิรับเงินบ าเหน็จนานปีเสียชีวิตขณะยงัมี
สถานภาพเป็นครูของโรงเรียน  เงินบ าเหน็จนานปีจะตกทอดไปยงัคู่สมรสและบุตรหรือทายาทท่ีชอบด้วย
กฎหมาย 

ข้อ ๖๒  เงินบ าเหน็จนานปีจะเร่ิมนบัและค านวณจากปีท่ี ๑๐ เป็นต้นไป   หากครูหรือบคุลากรทาง
การศึกษาต้องพ้นจากต าแหน่งหน้าท่ีในโรงเรียน โดยมิใช่เพราะเหตุจากการลงโทษอันเน่ืองมาจากการ
กระท าความผิด  ครูหรือบคุลากรทางการศกึษายงัคงไว้ซึง่สิทธ์ิในการได้รับบ าเหน็จ 

ข้อ ๖๓  ในกรณีซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ มีสิทธ์ิได้รับบ าเหน็จดงักล่าวคงมีหนีส้ินค้าง
ช าระอยู่กบัโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมูลหนีใ้ดก็ตาม ทางโรงเรียนมีสิทธ์ิในการหกัเงินบ าเหน็จท่ีได้รับเพ่ือช าระ
หนีค้้างช าระ เหลือจ านวนเทา่ใดจงึจะจา่ยให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาตอ่ไป 

 
หมวด ๙ 

การศึกษาต่อ 
 

ข้อ ๖๔  ครูหรือบคุลากรทางการศกึษาท่ีประสงค์จะไปศกึษาต่อ หรือการอบรมระยะยาว เพ่ือเพิ่ม
วฒุิการศกึษา จะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้อ านวยการก่อน 

ข้อ ๖๕  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะไปศึกษาต่อ หรืออบรมระยะยาวจะต้องมี  คณุสมบตัิ
ดงันี ้

(๑)  ต้องเป็นครูหรือบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรียนมาแล้วอย่างน้อย ๓ ปี 

(๒)  ต้องไปศกึษาตอ่ในสาขาท่ีโรงเรียนต้องการ 
(๓)  ปฏิบตัหิน้าท่ีของตนด้วยความสามารถและด้วยความอตุสาหะจนเกิดผลดีและความก้าวหน้า 

ตอ่โรงเรียน 

(๔)  เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

(๕)  ไมเ่คยต้องโทษ หรือภาคทณัฑ์ตามระเบียบ ข้อบงัคบัของโรงเรียน 

ข้อ ๖๖  ครูหรือบคุลากรทางการศกึษาประสงค์ขอทนุการศกึษาจากโรงเรียน หรือฝ่ายการศกึษาฯ 
ให้ปฏิบตัิตามระเบียบฝ่ายการศกึษาฯ ว่าด้วยการศกึษาตอ่และทนุการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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หมวด ๑๐ 
วินัยและการรักษาวินัย 

 

ข้อ ๖๗   ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินยัตามท่ีก าหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบตัิใน
หมวดนีโ้ดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ 

ข้อ ๖๘  ครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องสภุาพเรียบร้อยและปฏิบตัติามค าสัง่ของผู้บงัคับบญัชา
ซึง่สัง่การในหน้าท่ีโดยชอบ โดยไมข่ดัขืนหรือหลีกเล่ียง 

ถ้าเห็นว่าการปฏิบตัิตามค าสัง่ใด จะท าให้เสียหายแก่โรงเรียนหรือไม่เป็นการรักษาผลประโยชน์
ของโรงเรียน ควรเสนอความเห็นเพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาทบทวนค าสัง่ทนัที หากผู้บงัคบับญัชายืนยนัให้ปฏิบตัิ
ตามค าสัง่เดมิ ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาต้องปฏิบตัติาม 

ข้อ ๖๙  ครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องปฏิบตัหิน้าท่ีตามระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อก าหนด  
นโยบาย มต ิค าสัง่ และแบบธรรมเนียมของโรงเรียน 

ข้อ ๗๐  ครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดผลดี หรือ 

เกิดความก้าวหน้าแก่โรงเรียน ระมดัระวงัรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของโรงเรียน 

ข้อ ๗๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องอุทิศเวลาให้แก่โรงเรียน ใช้ความอุตสาหะวิริยะภาพ
เตม็สติก าลงัของตน ด้วยความมุ่งหมายให้กิจการนัน้ๆ บรรลถุึงซึง่ความส าเร็จ ต้องปฏิบตังิานตรงตามเวลา
ก าหนด จะละทิง้หรือทอดทิง้หน้าท่ีมิได้ 

ข้อ ๗๒  ครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องรักษาความลบัของโรงเรียน 

ข้อ ๗๓  ครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องประพฤตแิละปฏิบตัิตามจรรยาและมารยาทแหง่ 
วิชาชีพของตน 

ข้อ ๗๔  ครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องรักษาความสามคัคี และชว่ยเหลือกนัในการ 
ปฏิบตัหิน้าท่ีให้เกิดผลดีตอ่โรงเรียน 

ข้อ ๗๕  ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้ บังคับบัญชา การรายงานโดย     
ปกปิดข้อความซึง่ควรต้องแจ้ง ถือเป็นการรายงานเท็จด้วย 

ข้อ ๗๖  ครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต ห้ามอาศยั 

หรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศยัอ านาจหน้าท่ีของตนไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้ อ่ืน 

การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี เพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ถือ  เป็นการ
ทจุริตตอ่หน้าท่ี 

ข้อ ๗๗  ครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องไมป่ฏิบตังิานอ่ืนใด ซึง่จะเป็นการขดักบั      
วตัถปุระสงค์และผลประโยชน์ของโรงเรียน 

ข้อ ๗๘  ครูและบคุลากรทางการศกึษาต้องไมป่ระพฤตใิห้เส่ือมเสียแก่ช่ือเสียงของตนหรือ 

แก่ช่ือเสียงของโรงเรียน 
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ข้อ ๗๙  การกระท าผิดวินยัในกรณีตอ่ไปนี ้ถือเป็นการกระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
(๑)  ละทิง้หน้าท่ีหรือขาดงานตดิตอ่ในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกวา่เจ็ดวนัโดยไมมี่เหตผุล 

อนัสมควร 
(๒)  ทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(๓)  กระท าผิดวินยักรณีใดกรณีหนึง่เป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอยา่งร้ายแรง 
(๔)  จงใจปฏิบตัหิรือกระท าใดๆ อนัเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนอย่างร้ายแรง 
ข้อ ๘๐  ผู้บงัคบับญัชามีหน้าท่ีต้องเสริมสร้างและพฒันาให้ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชามีวินยัและ 

ดแูลระมดัระวงัให้ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตามวินยั ถ้ารู้วา่ผู้ใต้บงัคบับญัชา กระท าผิดวินยัจะต้อง
ด าเนินการทางวินยั 

ผู้บงัคบับญัชาผู้ใดละเลยไมป่ฏิบตัหิน้าท่ีตามข้อนีห้รือปฏิบตัหิน้าท่ีดงักล่าวโดยไมส่จุริต ให้ถือว่า  
ผู้นัน้กระท าผิดวินยั 

ข้อ ๘๑  โทษทางวินยัมี ๔ สถาน คือ 

(๑)  ภาคทณัฑ์ 

(๒)  งดการขึน้เงินเดือน 

(๓)  ตดัเงินเดือน 

(๔)  ให้ออก 

ข้อ ๘๒  การลงโทษครูและบคุลากรทางการศกึษา ผู้บงัคบับญัชาต้องสัง่ลงโทษให้เหมาะสม 

กบัความผิดในค าสัง่ลงโทษให้แสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลให้ชดัเจนว่าผู้ถูกลงโทษกระท าความผิดในกรณี
ใดตามข้อใด 

ข้อ ๘๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ ใดกระท าผิดวินยัไม่ร้ายแรง ให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ลงโทษ
ภาคทัณฑ์ งดการขึน้เงินเดือน   หรือตดัเงินเดือนให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะ
น ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ ในกรณีท่ีกระท าผิดวินยัเล็กน้อยถ้าผู้บงัคบับญัชาเห็นวา่มีเหตุ อนั
ควรงดโทษจะงดโทษให้โดยวา่กลา่วตกัเตือน หรือให้ท าทณัฑ์บนเป็นหนงัสือไว้ก่อนก็ได้ 

การลงโทษตามข้อนี ้ผู้บงัคบับญัชาใดจะมีอ านาจสัง่ลงโทษผู้ ใต้บงัคบับญัชาได้เพียงใด ให้เป็นไป
ตามท่ีผู้อ านวยการก าหนด 

ข้อ ๘๔  ครูและบคุลากรทางการศกึษาผู้ใดกระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงให้ผู้อ านวยการเสนอ 

ลงโทษให้ออก ตอ่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนสัง่ลงโทษ 

ครูและบคุลากรทางการศกึษาผู้ใดกระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  ให้ผู้อ านวยการแตง่ตัง้
คณะกรรมการขึน้ท าการสอบสวนโดยไมช่กัช้า ก่อนเสนอลงโทษตามวรรคหนึง่  

 
 



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๙  

ข้อ ๘๕  ครูและบคุลากรทางการศกึษาผู้ใดมีกรณีถกูกล่าวหาวา่ กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง     
จนถกูตัง้กรรมการสอบสวน หรือถกูฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาวา่กระท าความผิดอาญา เว้นแตเ่ป็นความผิด
ท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ ผู้อ านวยการมีอ านาจสัง่พกังาน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาคดีได้ แตถ้่าภายหลงัปรากฏผลการสอบสวน พิจารณาหรือค าพิพากษาถึงท่ีสดุวา่ผู้นัน้มิได้กระท า
ผิดหรือกระท าผิดไมถ่ึงกบัจะต้องถกูลงโทษให้ออก และไมมี่กรณีท่ีจะต้องออกด้วยเหตอ่ืุน ก็ให้ผู้อ านวยการ
สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบตังิานในต าแหนง่เดมิ หรือต าแหนง่ในระดบัเดียวกนัท่ีจะต้องใช้คณุสมบตัเิฉพาะท่ี  
ผู้นัน้ มีอยู่ 

เงินเดือนของผู้ถกูสัง่พกังาน หลกัเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกบัการสัง่พกังานให้เป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนก าหนด 

 
หมวด ๑๑ 

การเลิกสัญญาจ้างและค่าชดเชย 
 

ข้อ ๘๖  สญัญาจ้างครูสิน้สดุเม่ือ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ได้รับใบอนญุาตให้ลาออก โดยแจ้งตอ่ผู้ อ านวยการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่  ๓๐ วนั 

  (๓)  ถกูสัง่ให้ออก   
(๔)  พิการหรือเจ็บป่วยท าให้ไมอ่าจปฏิบตัหิน้าท่ีของตนได้โดยสม ่าเสมอ (ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบ

จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน) 
(๕)  อายคุรบ ๖๐ ปี   (คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาจพิจารณาวา่ให้ท าหน้าท่ีตอ่ไปได้ 

ไมเ่กิน ๒ ปี หากพิจารณาวา่เหมาะสม  หากเกินกว่า ๒ ปี ให้ขออนมุตัจิากฝ่ายการศกึษาฯ ก่อนการจ้างตอ่ 
และได้รับคา่ตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นสมควรเป็นรายปี) 

ข้อ ๘๗  โรงเรียนหรือครูหรือบคุลากรทางการศกึษา อาจบอกเลิกสญัญาการเป็นครูหรือบคุลากร
ทางการศกึษา โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นหนงัสือให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบ ในเม่ือถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจา่ย
เงินเดือนคราวหนึง่คราวใด เพ่ือให้เป็นผลเลิกสญัญาเม่ือถึงก าหนดจา่ยเงินเดือนคราวถดัไปข้างหน้าก็ได้ 
แตไ่มจ่ าเป็นต้องบอกกลา่วล่วงหน้าเกินสามเดือน 

ข้อ ๘๘  โรงเรียนจ่ายคา่ชดเชยให้แก่ครูหรือบคุลากรทางการศกึษาท่ีเลิกสญัญาการเป็นครูหรือ
บคุลากรทางการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

(๑)  ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีท างานติดตอ่กนัครบ ๑๒๐ วนั  แตไ่มค่รบหนึง่ปีจ่ายให้ไมน้่อย
กวา่ ๑ เดือนของเงินเดือนเดือนสดุท้าย 
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(๒)  ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีท างานติดตอ่กนัครบ ๑ ปี แตไ่มค่รบ ๓ ปี จา่ยให้ไมน้่อยกวา่ 
๓ เดือนของเงินเดือนเดือนสดุท้าย 

(๓)  ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีท างานติดตอ่กนัครบ ๓ ปี แตไ่มค่รบ ๖ ปี จา่ยให้ไมน้่อยกวา่ 
๖ เดือนของเงินเดือนเดือนสดุท้าย 

(๔)  ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีท างานติดตอ่กนัครบ ๖ ปี แตไ่มค่รบ ๑๐ ปี จ่ายให้ไมน้่อยกว่า 
๘ เดือนของเงินเดือนเดือนสดุท้าย 

(๕)  ครูและบคุลากรทางการศกึษาท่ีท างานติดตอ่กนัครบ ๑๐ ปีขึน้ไป จา่ยให้ไมน้่อยกวา่ ๑๐ 
เดือนของเงินเดือนเดือนสดุท้าย 

ข้อ ๘๙  โรงเรียนจา่ยคา่ชดเชยให้แก่ครูและบคุลากรตามข้อ ๘๗ ในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้
(๑)  โรงเรียนเลิกล้มกิจการ 
(๒)  โรงเรียนยบุชัน้เรียน หรือลดห้องเรียน 
(๓)  โรงเรียนหยดุกิจการชัว่คราว 
(๔)  โรงเรียนบอกเลิกสญัญา โดยท่ีครูไมไ่ด้กระท าความผิด 
การนบัระยะเวลาเพ่ือจา่ยคา่ชดเชย ให้นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนญุาตให้บรรจเุข้าท าการสอนจนถึง

วนัท่ีอนญุาตให้โรงเรียนเลิกล้มกิจการ ยบุชัน้เรียน ลดห้องเรียน หรือหยดุกิจการชัว่คราวหรือวนัท่ีเลิก
สญัญาการเป็นครูหรือบคุลากรทางการศกึษา 

ข้อ ๙๐  โรงเรียนไมต้่องจา่ยคา่ชดเชยให้แก่ครูหรือบคุลากรทางการศกึษา ซึง่เลิกสญัญาการเป็น
ครูหรือบคุลากรทางการศกึษาในกรณีหนึง่กรณีใด ดงัตอ่ไปนี ้

(๑)  ทจุริตตอ่หน้าท่ีหรือกระท าผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้ รับใบอนญุาต 
(๒)  จงใจท าให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย 
(๓)  ประมาทเลินเลอ่เป็นเหตใุห้ผู้ รับอนญุาตได้รับความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
(๔)  ฝ่าฝืนระเบียบวา่ด้วยจรรยา มรรยาทและวินยัตามระเบียบประเพณีของครูและบคุลากร

ทางการศกึษาตามท่ีครุุสภาก าหนด 
(๕)  ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน  หรือค าสัง่โดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของผู้ รับใบอนญุาต 

และโรงเรียนได้ตกัเตือนเป็นหนงัสือแล้ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีร้ายแรงผู้ รับใบอนญุาตไมจ่ าเป็นต้องตกัเตือน 
(๖)  มีความประพฤตไิมเ่หมาะสมแก่ต าแหนง่หน้าท่ี 
(๗)  ละทิง้หน้าท่ีเป็นเวลา ๗ วนัติดตอ่กนั โดยไมมี่เหตอุนัสมควร 
(๘)  ได้รับโทษจ าคกุตามค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษส าหรับความผิดท่ี  ได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
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ข้อ ๙๑  ครูและบคุลากรทางการศกึษาไมมี่สิทธิได้รับคา่ชดเชย เพราะเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(๑)  ลาออกโดยสมคัรใจ 

(๒)  ครูชาวตา่งประเทศท่ีออกเพราะเหตท่ีุครบก าหนดตามสญัญาจ้าง   
(๓)  ออกจากการเป็นครูหรือบคุลากรทางการศกึษาตามข้อ ๙๐ 

(๔)  ถกูเพิกถอนใบอนญุาตให้เป็นครู  
(๕)  โรงเรียนบอกเลิกสญัญาจ้าง เน่ืองจากไมผ่า่นการทดลองปฏิบตังิานตามก าหนดเวลา ๑๒๐ วนั 

นบัแตว่นัได้รับอนญุาตบรรจ ุ เพราะเหตท่ีุมีความประพฤตไิมดี่ หรือไมมี่ความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ตามท่ีตกลงตามสญัญาจ้าง 

 
หมวด ๑๒ 

การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 

ข้อ ๙๒  ให้มีคณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ ประกอบด้วย 

(๑)  ประธานกรรมการซึง่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนแตง่ตัง้  
(๒)  กรรมการซึง่มาจากกรรมการท่ีเป็นผู้แทนครู หรือผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน ๒ คน 

(๓)  กรรมการซึง่เลือกจากครูและบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียน จ านวน ๑ คน 

(๔)  กรรมการจากผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน จ านวน ๑ คน 

(๕)  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ทางกฎหมาย จ านวน ๑ คน 

ให้คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์แตง่ตัง้กรรมการคนหนึง่เป็นเลขานกุาร 
ประธานและกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์มีวาระการด ารงต าแหนง่สองปีและอาจได้รับแตง่ตัง้หรือ

เลือกตัง้ใหมไ่ด้ แตจ่ะด ารงต าแหนง่เกินสองวาระติดตอ่กนัไมไ่ด้ 

ในกรณีท่ีต าแหนง่ประธานหรือกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์วา่งลงก่อนก าหนดให้ด าเนินการ    
แตง่ตัง้ประธาน หรือเลือกกรรมการแทนภายในก าหนดสามสิบวนั นบัแตว่นัท่ีต าแหน่งดงักลา่ววา่งลง     
เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีเหลืออยูน้่อยกว่าเก้าสิบวนัจะไม่ด าเนินการแตง่ตัง้หรือเลือกก็ได้ ผู้ซึง่ได้ รับการ
แตง่ตัง้เป็นประธานหรือผู้ซึง่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนนัน้ ให้อยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่ก าหนดเวลาของ
ผู้ซึง่ตนแทน 

ในกรณีท่ีประธานและกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์พ้นจากต าแหนง่ตามวาระ แตย่งัมิได้แตง่ตัง้
ประธานและเลือกกรรมการใหม ่ให้ประธานและกรรมการอทุธรณ์และ ร้องทกุข์ท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่จะได้แตง่ตัง้ประธานและเลือกกรรมการใหม่ 

การเลือกกรรมการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) ให้เป็นไปตามท่ี คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก าหนด 
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ข้อ ๙๓  คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์มีอ านาจและหน้าท่ีดงันี ้

(๑)  พิจารณาวินิจฉัยอทุธรณ์ค าสัง่ลงโทษ ให้ออก ตดัเงินเดือน งดการขึน้เงินเดือน ภาคทณัฑ์ 

(๒)  พิจารณาเร่ืองร้องทกุข์ 

(๓)  แตง่ตัง้อนกุรรมการเพ่ือท า การใดๆ อนัอยูใ่นอ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการอทุธรณ์และ
ร้องทกุข์ 

ข้อ ๙๔  การประชมุคณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ ต้องมีกรรมการร่วมประชมุ ไมน้่อยกวา่  
กึ่งหนึง่ จงึจะเป็นองค์ประชมุ  

ในการประชมุ ถ้าประธานไม่อยูใ่นท่ีประชมุหรืออยู่แตไ่มส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ี
ประธานมอบหมายท าหน้าท่ีประธาน ถ้าประธานมิได้มอบหมายให้ท่ีประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่ท าหน้าท่ี
ประธาน 

ในการประชมุ ถ้ามีการพิจารณาเร่ืองท่ีเก่ียวกบักรรมการผู้ใด กรรมการผู้นัน้ไม่ มีสิทธิเข้าประชมุ 
และให้ถือว่าคณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ประกอบด้วยกรรมการท่ีเหลืออยูก่ารวินิจฉยัชีข้าดให้ถือ
เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่ให้มีเสียงหนึง่เสียงในการ ลงคะแนน ถ้ามีเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุ
ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ ๙๕  ครูและบคุลากรทางการศกึษาผู้ใดถกูสัง่ลงโทษตามข้อบงัคบันี ้ให้ครูและบคุลากร 
ทางการศกึษาผู้นัน้มีสิทธิอทุธรณ์ดงันี ้

(๑)  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ งดการขึน้เงินเดือนหรือ ตัด
เงินเดือน ให้อุทธรณ์ภายในสามสิบวนันบัตัง้แต่วนัรับทราบค าสั่งลงโทษ เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ์และ       
ร้องทกุข์พิจารณาวินิจฉยัประการใดให้ถือเป็นท่ีสดุ 

(๒)  การอทุธรณ์ค าสัง่ลงโทษวินยัร้ายแรง ได้แก่ โทษให้ออก ให้อทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการอทุธรณ์
และร้องทุกข์ภายในสามสิบวนันบัตัง้แต่วนัรับทราบค าสัง่ลงโทษ เม่ือคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
พิจารณาวินิจฉัยแล้วให้เสนอข้อวินิจฉัยต่อ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เม่ือคณะกรรมการบริหาร       
โรงเรียน พิจารณาวินิจฉยัประการใดให้ถือเป็นท่ีสดุ   

ข้อ ๙๖  ครูและบคุลากรทางการศกึษา มีสิทธิร้องทกุข์ได้ในกรณีตอ่ไปนี ้

(๑)  เม่ือเห็นว่าผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจหน้าท่ีปฏิบตัิต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบตัิต่อตนให้ 
ถกูต้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบของโรงเรียน หรือมีความคบัข้องใจอนัเกิดจากการปฏิบตัิของ  
ผู้บงัคบับญัชาตอ่ตน ให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาผู้นัน้มีสิทธิร้องทกุข์ ตามขัน้ตอน ดงันี ้

       (ก) ร้องทกุข์ตอ่ผู้บงัคบับญัชาท่ีสงูขึน้ไปหนึง่ชัน้จากผู้ ท่ีปฏิบตัติอ่ตนหากผลการวินิจฉัย 

ยงัไม่เป็นท่ีพอใจก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บงัคบับญัชาท่ีสูงขึน้ไปตามล าดบั จนถึงผู้ อ านวยการภายในสิบห้าวัน  
นบัแตว่นัเกิดสิทธิให้ร้องทกุข์ หรือทราบผลการวินิจฉยั หากผลการวินิจฉัยของผู้อ านวยการยงัไม่เป็นท่ีพอใจ  
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ก็ให้ผู้ นัน้มีสิทธิร้องทุกข์ ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ภายในสามสิบวัน เม่ือคณะกรรมการ
อทุธรณ์และร้องทกุข์วินิจฉยัประการใดให้ถือเป็นท่ีสดุ 

       (ข) ร้องทกุข์ตอ่คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์กรณีท่ีผู้อ านวยการเป็น ผู้ปฏิบตัติอ่ตน 

ภายในสามสิบวนันบัตัง้แตเ่กิดสิทธิให้ร้องทกุข์ เม่ือคณะกรรมการอทุธรณ์ร้องทกุข์วินิจฉัยประการใดให้ถือ
เป็นท่ีสดุ 

(๒)  เม่ือถกูสัง่ให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง ให้ครูและบคุลากรทางการศกึษา ผู้นัน้มีสิทธิร้องทกุข์ตอ่
คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีรับทราบค าสัง่   เม่ือคณะกรรมการอทุธรณ์
และร้องทกุข์วินิจฉยัประการใดให้ถือเป็นท่ีสดุ   

การอทุธรณ์และร้องทกุข์ การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทกุข์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ก าหนด 
 

หมวด ๑๓ 
สวัสดกิารและการสงเคราะห์อ่ืนๆ 

 
ข้อ ๙๗  โรงเรียนสง่เงินสมทบ ๓% ให้กองทนุสงเคราะห์ของส านกังานคณะกรรมการสง่เสริม

การศกึษาเอกชน(สช.) 
ข้อ ๙๘  ในกรณีครูและบคุลากรทางการศกึษา ซึง่ท าการสมรส โรงเรียนจะชว่ยงานสมรสในวงเงิน

คนละไมต่ ่ากวา่ ๒,๐๐๐ บาท  
ข้อ ๙๙  เม่ือครูและบคุลากรทางการศกึษา  ท างานมาครบ  ๒๕ ปี    โรงเรียนจะมอบเงินจ านวน 

๒๕,๐๐๐ บาท และฝ่ายการศกึษาฯ มอบโลท่ี่ระลึก   
ข้อ ๑๐๐  ในกรณีท่ีโรงเรียนมอบหมายให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาไปปฏิบตังิานในสถานท่ี

อ่ืนนอกจากสถานท่ีตัง้ของโรงเรียน คา่ใช้จา่ยในการปฏิบตังิานโรงเรียนจะจา่ยตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๐๑  ในกรณีครูซึง่ถึงแก่กรรม โรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือดงันี ้

(๑)  เงินเดือนในเดือนซึง่ถึงแก่กรรม 

  (๒)  เงินคา่ฌาปนกิจศพ จ านวน  ๒  เดือนของเงินเดือน เดือนสดุท้าย 

ข้อ ๑๐๒  ในกรณีท่ีครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับอบุตัเิหตหุรือเจ็บป่วยและไมส่ามารถ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปได้ โรงเรียนให้ความชว่ยเหลือ เป็นเงินจ านวน  ๑๐  เดือนของเงินเดือน เดือนสดุท้าย 
หรือตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นสมควร 

ข้อ ๑๐๓  ในกรณีท่ีคูส่มรส บดิา มารดา หรือบตุรตามกฎหมายท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของครู         
ถึงแก่กรรม โรงเรียนจะให้ความชว่ยเหลือเงินรายละไมเ่กิน  ๕,๐๐๐  บาท  

 
 



             ระเบียบฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วา่ด้วยการบริหารงานโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓๔  

ข้อ ๑๐๔  ให้โรงเรียนมีเงินประจ าต าแหนง่  ดงันี ้

(๑)  ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ท าการแทนผู้ รับใบอนญุาต เดือนละ  ๑,๕๐๐ บาทขึน้ไป 

(๒)  ผู้อ านวยการ ผู้จดัการ    เดือนละ  ๑,๐๐๐ บาทขึน้ไป 

(๓)  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายตา่งๆ     เดือนละ        ๕๐๐ บาทขึน้ไป 

(๔)  หวัหน้ากลุม่สาระ/หวัหน้ากลุม่งาน   เดือนละ      ๒๐๐ บาทขึน้ไป 

การรับเงินประจ าต าแหนง่ให้ได้รับเงินประจ าต าแหนง่สงูสดุเพียงต าแหนง่เดียว 
ข้อ ๑๐๕  ให้โรงเรียนชว่ยด าเนินการเร่ืองเบกิเงินจาก “กองทนุสงเคราะห์ของครูใหญ่และครู        

โรงเรียนเอกชน” ของส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน(สช.) ให้แก่ครูในกรณีท่ีลาออกหรือ
ครบเกษียณอาย ุ
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๑๐๖  ในกรณีท่ีฝ่ายการศกึษาฯ ยงัมิได้ออกประกาศหรือค าสัง่เพ่ือปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้ใน  
ข้อ ๕ ให้น าประกาศหรือค าสัง่ท่ีฝ่ายการศกึษาฯ ได้ด าเนินการมาก่อนแล้วมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 
 

ประกาศ ณ  วนัท่ี  ๓๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 

 
 
 

(บาทหลวงเดชา   อาภรณ์รัตน์) 
   ผู้อ านวยการฝ่ายการศกึษา 
     อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 
 

 


