ที่ ยธ ๐๗๐๔.๑/๑๗๔๕๖

กรมราชทัณฑ์
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตาบลสวนใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

ทบทวนแบบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง (รกศ.)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจา ผู้อานวยการทัณฑสถาน
อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๔/๓๔๗๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการปฏิบัติงานและแบบรายงานการศึกษา (รกศ.) จานวน ๑ ชุด
ตามหนั งสื อ ที่ อ้ า งถึ ง กรมราชทั ณ ฑ์ ได้ แ จ้ ง ให้ เรื อ นจ า/ทั ณ ฑสถานรายงานผลการจั ด
การศึกษาแก่ผู้ ต้องขังตามแบบรายงานการศึกษาตามปฏิ ทินการปฏิ บัติงานที่กาหนด ความละเอียด
ดังแจ้งแล้ว นั้น
กรมราชทัณฑ์ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ยุบรวมข้อมูลที่ซ้าซ้อน และยกเลิกรายงาน
ที่ไม่มีการนามาใช้งาน คัดกรองให้เหลือเฉพาะรายงานที่นามาใช้ประโยชน์ได้จริงเท่าที่จาเป็น เพื่อไม่ให้
เป็ น ภาระของเรื อนจ า/ทั ณ ฑสถานมากเกิน ไป ในการแก้ไขปรับ ปรุงดั งกล่ าว คงเหลื อแบบรายงาน
การศึ ก ษาจ านวนทั้ ง สิ้ น ๘ ฉบั บ จึ ง ขอยกเลิ ก แบบรายงานการศึ ก ษา (รกศ.) ตามหนั ง สื อ กรมฯ
ที่ ยธ ๐๗๐๔/๓๔๗๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ และใช้แบบรายงานการศึกษาที่แนบมาพร้อมนี้แทน
ขอให้ เรือนจ า/ทัณ ฑสถานรายงานผลการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังให้ตรงตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่
กาหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้ กรมราชทัณ ฑ์มีข้อมูล ที่ ครบถ้ว นสมบูรณ์ ประกอบการพิ จ ารณากาหนด
นโยบายด้านการจัดการศึกษาให้ มีประสิทธิภ าพ ทั้งนี้ กรมราชทัณ ฑ์จะเปิดให้มีการรายงานผ่ านทาง
เว็บไซด์ http://br.correct.go.th/spn/stat/rks_menu.php ตั้งแต่ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ เป็นต้นไป
สาหรับชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบ และแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การต่ อ ไปด้ ว ย
จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายวสันต์ สังคเสลิต)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
สานักพัฒนาพฤตินิสัย
ส่วนส่งเสริมการศึกษา
โทร. ๐ ๒๙๖๗ ๓๕๕๘ - ๙

รกศ. ๑
แบบรายงานผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ………… ปีการศึกษา ……………
เรือนจา/ทัณฑสถาน……………………….........……
ที่

หลักสูตร

๑

ผู้ไม่รู้หนังสือ

๒

ประถมศึกษา

๓

มัธยมศึกษาตอนต้น

๔

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๕

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชา............................................
- สาขาวิชา............................................

๖

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขาวิชา............................................
- สาขาวิชา............................................

๗

อุดมศึกษา

หมายเหตุ

จานวนนักเรียน
ผู้ต้องขังระหว่างฯ
นักโทษเด็ดขาด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

□ ภาคเรียนที่ ๑ ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
□ ภาคเรียนที่ ๒ ให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี
□ ให้รายงานข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน

รับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ………………………………………
(
ตาแหน่ง ……………………………
…………/…………………./……………

)

รกศ. ๒

แบบรายงานผลการสอบ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ภาคการศึกษาที่ ………… ปี การศึกษา ……………
เรือนจา/ทัณฑสถาน……………………………
จานวนผูเ้ ข้าสอบ
ที่

หลักสูตร

๑

ผูไ้ ม่รหู้ นังสือ

๒

ประถมศึกษา

๓

มัธยมศึกษาตอนต้น

๔

มัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ

จานวนผูส้ อบผ่าน

จานวนผูจ้ บหลักสูตร

ผูต้ อ้ งขัง
ผูต้ อ้ งขัง
ผูต้ อ้ งขัง
นักโทษ
นักโทษ
นักโทษ
เด็ดขาด
เด็ดขาด
เด็ดขาด
ระหว่างฯ
ระหว่างฯ
ระหว่างฯ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

□ ภาคเรียนที่ ๑ ให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม
□ ภาคเรียนที่ ๒ ให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี

รับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) …………………………
(
)
ตาแหน่ง …………………………………
………/…………………/……………

รกศ. ๓

แบบรายงานการศึกษาวิชาชีพระยะสัน้
หลักสูตร ๓๐ ชัวโมงขึ
่
น้ ไป
เรือนจา/ทัณฑสถาน……………………………
ที่

หมายเหตุ

สาขาวิชา

หน่วยงาน/
สถาบันที่
ดาเนินการ

จานวนผูเ้ รียน

รุน่ ที่

จานวน
ว/ป/ด
ว/ป/ด
ผูต้ อ้ งขัง
ชัวโมง
่
ทีเ่ ปิ ดสอน ทีจ่ บหลักสูตร ระหว่างฯ
ชาย

จานวนผูเ้ ข้าสอบ

จานวนผูจ้ บหลักสูตร

นักโทษ
ผูต้ อ้ งขัง
นักโทษ
ผูต้ อ้ งขัง
นักโทษ
เด็ดขาด
ระหว่างฯ
เด็ดขาด
ระหว่างฯ
เด็ดขาด
หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน เมือ่ มีการจัดการศึกษาจบหลักสูตรในแต่ละรุ่น

รับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) …………………………
(
)
ตาแหน่ง ……………………………………
………/…………………/……………

รกศ. ๔

แบบรายงานผลการสอบการศึกษาวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
เรือนจา/ทัณฑสถาน……………………………
ภาคการศึกษาที่ .......... ปี การศึกษา..............................
จานวนผูเ้ ข้าสอบ
ที่

หลักสูตร/ระดับ

หมายเหตุ

หน่วยงาน/
สถาบันทีด่ าเนินการ

สาขาวิชา

จานวนผูส้ อบผ่าน

จานวนผูจ้ บหลักสูตร

ผูต้ อ้ งขัง
นักโทษ
ผูต้ อ้ งขัง
นักโทษ
ผูต้ อ้ งขัง
นักโทษ
ระหว่างฯ
เด็ดขาด
ระหว่างฯ
เด็ดขาด
ระหว่างฯ
เด็ดขาด
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

□ ภาคเรียนที่ ๑ ให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม
□ ภาคเรียนที่ ๒ ให้รายงานภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี

รับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) …………………………
(
)
ตาแหน่ง ……………………………………
………/…………………/……………

แบบรายงานจานวนผู้ต้องขัง จาแนกตามวุฒิการศึกษา

รกศ. ๕

ภาคเรียนที…
่ ……… ปี การศึกษา ………………
เรือนจา/ทัณฑสถาน ……………………………

ที่

จานวน
ผูต้ อ้ งขังระหว่างฯ นักโทษเด็ดขาด
ชาย
หญิง ชาย หญิง

วุฒกิ ารศึกษา

๑.

ผูไ้ ม่รหู้ นังสือ / ไม่จบระดับประถมศึกษา

๒.

ระดับประถมศึกษา

๓.

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๔.

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

๕.

ระดับอนุ ปริญญา / ปวส.

๖.

ระดับปริญญาตรี

๗.

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

๘.

อื่นๆ (ระบุ)
รวมทัง้ สิน้

หมายเหตุ

□ ภาคเรียนที่ ๑
□ ภาคเรียนที่ ๒

ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
ให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี

รับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ………………………………………
(

)

ตาแหน่ง ……………………………
……………/…………………./……………

รวม

รกศ. ๖

แบบรายงานจานวนผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรือนจา/ทัณฑสถาน ……………………………
ที่

รหัส
นักศึกษา

หมายเหตุ

ชื่อ – นามสกุล

วัน/เดือน/
ปี เกิด

ต้องโทษฐาน

ชัน้

วัน เดือน ปี
ทีต่ อ้ งโทษ

วัน เดือน ปี
ทีจ่ ะพ้นโทษ

หลักสูตร/สาขาวิชา

ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี

รับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) ………………………….
(
)
ตาแหน่ง ……………………………………
………/…………………/……………

สมัครเรียนเมือ่
ภาคเรียนที/่ ปี การศึกษา

รกศ. ๗

แบบรายงานผู้ต้องขังขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ภาคเรียนที…
่ ……… ปี การศึกษา ……………
เรือนจา/ทัณฑสถาน ………………………
ที่

รหัส
ผูต้ อ้ งขัง

หมายเหตุ

ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด

ต้องโทษฐาน

ชัน้

วัน เดือน ปี
ทีต่ อ้ งโทษ

วัน เดือน ปี
ทีจ่ ะพ้นโทษ

หลักสูตร /สาขาวิชา
ทีส่ มัครเรียน

หมายเหตุ

หากเป็ นผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยู่ระหว่างการพิจาณาคดี ให้ใส่คาว่า “ระหว่าง” ไว้ในช่อง “ชัน้ ”

รับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) …………………………
(
)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายทัณฑปฏิบตั ิ
………/…………………/……………

รับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) …………………………
(
)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
………/…………………/……………

รกศ. ๘

แบบรายงานการจาหน่ ายผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เรือนจา/ทัณฑสถาน ……………………………
จาหน่ายเนื่องจาก
ที่

ชื่อ – นามสกุล
พ้นโทษ

หมายเหตุ

พักโทษ

อภัยโทษ

ลาออก

ย้ายเรือนจา/
ทัณฑสถานไปที่

สาเร็จ
การศึกษา

ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน หลังจากมีผตู้ อ้ งขังนักศึกษา มสธ. พ้นโทษ /พักโทษ /ได้รบั พระราชทานอภัยโทษ /ลาออกจากการเป็ นนักศึกษา หรือย้ายเรือนจา

รับรองข้อมูลถูกต้อง
(ลงชื่อ) …………………………
(
)
ตาแหน่ง ……………………………
……………/…………………/……………

วัน เดือน ปี
ทีจ่ าหน่ าย/

ปฏิทินรายงานการปฏิบัติงานด้านการศึกษาในเรือนจา/ทัณฑสถาน ตามแบบรายงานการศึกษา รกศ.
แบบรายงานการศึกษา
๑. แบบรายงานผู้ต้องขังเข้ารับการศึกษา (รกศ. ๑)
๒. แบบรายงานผลการสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รกศ. ๒)
๓. แบบรายงานการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป
(รกศ..๓)
๔. แบบรายงานผลการสอบการศึกษาวิชาชีพ ปวช./ปวส. (รกศ. ๔)
๕. แบบรายงานจานวนผู้ต้องขัง จาแนกตามวุฒิการศึกษา (รกศ. ๕)
๖. แบบรายงานจานวนผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รกศ. ๖)
๗. แบบรายงานผู้ต้องขังสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(รกศ. ๗)
๘. แบบรายงานการจาหน่ายผู้ต้องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รกศ. ๘)

ภาคเรียนที่ ๑
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ภาคเรียนที่ ๒
ก.ย.

ต.ค.

๓๑

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

๓๐
๑๕

๑๕

ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน หลังจากมีการจัดการศึกษาจบหลักสูตรในแต่ละรุ่น
๑๕
๓๑

๑๕
๓๐

ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี
ให้เสนอกรมราชทัณฑ์ทุกครั้งที่ขออนุญาตให้ผู้ต้องขังสมัครเรียน
ให้รายงานภายใน ๑๕ วัน หลังจากมีผู้ต้องขังพ้นโทษ /พักโทษ /ได้รับพระราชทานอภัยโทษ /
ลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือย้ายเรือนจา

