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ค าน า 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง  วันที่ 14 
กันยายน   2553   ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   ไว้  ๕  ประการ 
 

      ดังนั้น   ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน   มีเป้าหมาย  มีข้ันตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจึงได้จัดท า “คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน”ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย  
กระบวนงาน  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของงาน  ค าจ ากัดความ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   แบบฟอร์มที่ใช้  
เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน   ซึ่งเป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มตลอดจนสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
ภารกิจอ านาจหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า คู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
แนวทางท่ีก าหนด   ลดความผิดพลาดในการด าเนินงานต่าง ๆ   ขอขอบคุณ   ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในจัดท าคู่มือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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กลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน 
  

มีขอบข่ายภารกิจ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553   

ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 127 ตอนพิเศษ  109 ง  วันท่ี 13 กันยายน 2553  
มีผลบังคับใช้  วันท่ี 14 กันยายน 2553 ดังนี้ 
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1. ก ากับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 

2. ด าเนินเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการ
โรงเรียนเอกชน 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนและที่กฎหมายอื่นก าหนด 

4. ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
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 ดังนั้น  ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น  
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน  มีเป้าหมาย  มีขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว  โปร่งใสเป็นธรรม  เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยคู่มือการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้  ประกอบด้วย  กระบวนการ  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของงาน  ค าจ ากัดความ  ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  แบบฟอร์มที่ใช้  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นเอกสารที่มี
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน    ตลอดจนสถานศึกษา
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แนวคิด 
 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ตาม
ศักยภาพเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ  ให้การศึกษาเอกชนมีบทบาทส าคัญต่อ
การศึกษาชาติ  ในการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐในการจัดการศึกษา  ทุกระดับ  ทุกประเภท
การศึกษา  ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ  เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
บุคคล  สังคมไทย  สามารถยกระดับความรู้  ความสามารถของคนไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากลเพ่ือประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชียต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรสถานศึกษาเอกชน 
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรสถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม 
4. สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

เอกชน 
5. เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน  อาหารกลางวัน  อาหารเสริมนมและเด็กพิเศษ 
6. ก ากับ  ติดตามการด าเนินการของสถานศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามที่ระเบียบและ 

กฎหมายก าหนด 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                    กลุ่มสง่เสริมสถานศกึษาเอกชน      
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ขอบข่าย /ภารกิจของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
1. งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
2. งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
3. งานด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 
4. งานด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงกิจการโรงเรียนเอกชน 
5. งานด าเนินการเกี่ยวกับการอุดหนุน  กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ 
6. งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน 
7. งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

 

ศกึษา  กฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย 

ศกึษา  วิเคราะห์  วิจยั  ข้อมลูสารสนเทศ/ 
สภาพความจ าเป็นต้องการพฒันา 

ก าหนด  เป้าหมายด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

สง่เสริม  สนบัสนนุ  สถานศกึษาด าเนินงาน 

ตดิตาม  ประเมินและรายงานผล 

การด าเนินงาน 



 

การขออนุญาตพานักเรียน 
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
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แนวทางการขออนุญาตพานกัเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้เดินทางไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา   

ได้รับประสบการณ์โดยตรง 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพานักเรียน  นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

ให้ถูกต้อง  ตามระเบียบ  มีความปลอดภัยสูง 
 

ขอบเขตของงาน 
 ก าหนดขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียน  นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของเอกสาร  วิเคราะห์  สรุปข้อมูล  เสนอ/แจ้งผู้มีอ านาจเพื่ออนุญาต  และแจ้งโรงเรียนทราบ 

 

การขออนุญาตพานักเรียน  นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
1. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน 
2. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน   
3. การพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน  โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 

          1.1  ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

          1.2 จัดท าแบบขออนุญาตผู้ปกครองให้แก่นักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตาม
แบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
พ.ศ. 2548 
 2. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน  โรงเรียนด าเนินการดังนี้ 

          2.1 ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

         2.2  จัดท าแบบขออนุญาตผู้ปกครองให้แก่นักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตาม
แบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
พ.ศ. 2548 

         2.3   จัดท าหนังสือขออนุญาตน านักเรียนไปนอกสถานศึกษา  (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน 
เดินทาง)   ส่งมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  และแนบเอกสาร
ประกอบ  ดังนี้ 

       2.3.1  โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรก าหนดในโครงการ ดังนี้ 
  - ชื่อโครงการ 
   - หลักการและเหตุผล 
 - วัตถุประสงค์ 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี                     กลุ่มส่งเสรมิสถานศึกษาเอกชน 
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     - เป้าหมาย 

  - ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  - ระยะเวลา  สถานที่ด าเนินการ  (ต้องปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ) 
  - แผนการด าเนินงาน 
  - กิจกรรม 
  - งบประมาณ 
  - ผู้รับผิดชอบโครงการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  - ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  - ลักษณะโครงการ )ใหม่/ต่อเนื่อง(  

       2.3.2   ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียน 
    2.3.3   รายชื่อนักเรียนที่พาไปนอกสถานศึกษาและครูผู้ควบคุม 

    2.3.4   ส าเนาใบประกันอุบัติเหตุ 
    2.3.5   แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชา  (ตามระเบียบ) 

 2.3.6   ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
       2.3.7   ใบตอบรับของผู้ปกครอง 

       2.3.8   แผนที่การเดินทาง  และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป 
       2.3.9   รถยนต์ที่ใช้ไปทัศนศึกษาผ่านการตรวจสภาพครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ 
    2.3.10  โรงเรียนได้ท าประกันให้กับเด็กนักเรียนจ านวนกี่คน  ครูผู้ควบคุมก่ีคน 
    2.3.11  สัญญาจ้างระหว่างโรงเรียนและเจ้าของรถยนต์ 
    2.3.12  มีพนักงานขับจ านวนกี่คน 
    2.3.13  รถที่ใช้ในการเดินทางไปทัศนศึกษามีการท าประกันตาม พรบ. หรือไม่ 

           2.4  เมื่อกลับมาแล้ว  ให้รายงานผลมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สิงห์บุรี   (โดยใช้แบบรายงานผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย   การพานักเรียนและนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘) 
  

 3.   การพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร  ให้โรงเรียนด าเนินการ  ดังนี้ 
           3.1   ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 

การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
3.2 จัดท าแบบขออนุญาตผู้ปกครองให้แก่นักเรียนที่จะพาไปนอกสถานศึกษาตาม 

แบบฟอร์มท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  3.3   จัดท าหนังสือขออนุญาตน านักเรียนไปนอกสถานศึกษา   (ส่งล่วงหน้า ๑ เดือน 
ก่อนวันเดินทาง) ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และแนบเอกสารประกอบ  
(เช่นเดียวกับการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแบบค้างคืน) 

3.3 เมื่อกลับมาแล้ว  ให้รายงานผลมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สิงห์บุรี  (โดยใช้แบบรายงานผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไป
นอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
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บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาสิงห์บุรี 
ในการอนุญาตให้โรงเรียนพานักเรียน  นักศึกษาไปนอกสถานศกึษา 

 
1.  รับหนังสือค าร้องขออนุญาตน านักเรียนออกนอกสถานศึกษา 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบค าขอ  ได้แก่ 

2.1  โครงการ  
                     2.2  ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียน 
  2.3  รายชื่อนักเรียนที่พาไปนอกสถานศึกษาและครูผู้ควบคุม 
  2.4  ส าเนาใบประกันอุบัติเหตุ 
  2.5  แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ตามระเบียบ) 

2.6  ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
          2.7  ใบตอบรับของผู้ปกครอง 

          2.8  แผนที่การเดินทาง และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป 
  2.9  รถยนต์ที่ใช้ไปทัศนศึกษาผ่านการตรวจสภาพครั้งสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ 
  2.10  แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชา (ตามระเบียบ) 

 2.11  โรงเรียนได้ท าประกันให้กับเด็กนักเรียนจ านวนกี่คน ครูผู้ควบคุมก่ีคน 
 2.12  สัญญาจ้างระหว่างโรงเรียนและเจ้าของรถยนต์ 
 2.13  มีพนักงานขับจ านวนกี่คน 
 2.14  รถที่ใช้ในการเดินทางไปทัศนศึกษามีการท าประกันตาม พรบ. หรือไม่ 
 3.  เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   พิจารณาลงนาม 

อนุญาต 
      4.  ส่งหนังสืออนุญาตไปยังโรงเรียน 

 
เอกสารอ้างอิง 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย  การพานักเรียน  นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ. 2548 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
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แผนภูมิการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
ภายในราชอาณาจักร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิการขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

โรงเรียนยื่นหนังสือพร้อมเอกสารประกอบ 
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร วิเคราะห์ สรุปข้อมูล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนทราบ 

เสนอผู้มีอ านาจอนุญาต 

และลงนามหนังสือแจ้งโรงเรียน 
 

โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบ 
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสาร วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และท าหนังสือแจ้ง สช. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งการอนุญาตให้โรงเรียนทราบ 

สช. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

น าเสนอผู้มีอ านาจอนุญาตและลงนามในหนังสือ 

แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
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แบบขออนุญาตผู้บังคับบญัชาพานักเรียน/นักศึกษา 
ไปนอกสถานศกึษา 

 
 
       สถานศึกษา............................................ 
      (วัน เดือน ปี)....................................................... 
 
เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน......................................................................... 
 

  ข้าพเจ้าขออนุญาตน านักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน..................คน และครู/อาจารย์ควบคุม
...........คน  โดยมี...................................................เป็นผู้ควบคุมไปเพ่ือ.................................. . 
ณ..........................................................จังหวัด..............................เริ่มออกเดินทางวันที่........ .........เดือน
........................พ.ศ..............เวลา...............น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน................................. . 
...............................................................................โดยพาหนะ.............................................................. 
จะพักค้างที่..........................................................และกลับถึงสถานศึกษา วันที่........ ........................
เดือน…………………………………พ.ศ.............................ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  จ านวน............................บาท  
การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาแล้ว 
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
       (.................................................) 

         ต าแหน่ง............................................. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 



๑1 

แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียน/นักศึกษา 
ไปนอกสถานศึกษา 

 
       สถานศึกษา................................................... 
      (วัน เดือน ปี)..................................................... ......... 
 
เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน......................................................................... 
 

 ด้วย (ชื่อสถานศึกษา)..............................................................มีความประสงค์จะขออนุญาตน า 
(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา) ........................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ในการไปครั้งนี้มีนักเรียน 
นักศึกษาจ านวน..................คน มีครู/อาจารย์ควบคุม...........คน  โดยมี............................... .......................
เป็นผู้ควบคุมไปเพ่ือ........................... .......................... ณ..................................... ..................................
จังหวัด..............................เริ่มออกเดินทางวันที่.................เดือน........................พ.ศ..............เวลา ...............น. 
และจะไปตามเส้นทางผ่าน.................................. .......................................................................................
โดยพาหนะ.............................................................. ..........จะพักค้างที่..........................................................
และกลับถึงสถานศึกษา วันที่................................เดือน…………………………………พ.ศ.............................
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน............................บาท 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตน า (ชื่อนักเรียน/นักศึกษา) ...............................................................
ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
       (.................................................) 

         ต าแหน่ง............................................. 
 

 
 
โปรดกรอกแบบข้างล่างนี้แล้วส่งกลับคืนสถานศึกษา 
 ข้าพเจ้า...................................................... ..........ผู้ปกครองของ........................................................ 
 อนุญาต     ไม่อนุญาต ให้.........................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ 
 
 
                  ลงชื่อ.............................................................ผู้ปกครอง 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 



๑2 

แบบรายงานผลการพานักเรียน  นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

       สถานศึกษา..................................................... 
      (วัน เดือน ปี)................................................................ 
 
เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน......................................................................... 
 

 ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้น านักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน..................คน และ  มีครู/
อาจารย์ควบคุม...........คน  โดยมี...................................................เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ................................... 
ณ..........................................................จังหวัด.............................. โดยเริ่มออกเดินทางวันที่......................
เดือน........................พ.ศ..............เวลา........... ....น. ได้ไปตามเส้นทางผ่าน.................................. ...............
โดยพาหนะ......................................................................และไดก้ลับถึงสถานศึกษา วันที่................................
เดือน…………………………………พ.ศ.............................................. นั้น 
 

 การพานักเรียน/นักศึกษาไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความ......................................... ......................... 
(เรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อย ให้ชี้แจงโดยละเอียด)………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
       (...................................................) 

         ต าแหน่ง.................................................. 
     
 
 

 
 
 

 

 

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 



๑๓ 
 
 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

    ................................................ 
  โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  “นักเรียนและนักศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งก าลังรับการศึกษาในสถานศึกษา 
  “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้
หมายความรวมถึงสถานศึกษาท่ีอยู่ในก ากับดูแล หรืออยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการด้วย 
  “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ อธิการบดี หรือ
หัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา  
  “การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา” หมายความว่า การที่ครู อาจารย์ หรือ
หัวหน้าสถานศึกษาพานักเรียนและนักศึกษาไปท ากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาตั้งแต่สองคน
ขึ้นไป ซึ่งอาจไปเวลาเปิดท าการสอนหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมของ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี และการไปนอกสถานที่ตามค าสั่งในทางราชการ 
  ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจ าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ 

(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน 
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน 
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร 
ข้อ ๖ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ต้องได้รับอนุญาตก่อน  โดยขออนุญาตตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุม และจะต้องมีครู 

เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลในการเดินทาง  โดยครูหนึ่งคนต่อนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เกิน ๓๐ คน 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 



๑๔ 
ถ้านักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย ให้มีครูหญิงควบคุมไปด้วยตามเหมาะสม 
(๓) ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุม ต้องด าเนินการให้นักเรียนและนักศึกษาอยู่ใน 

ระเบียบวินัยเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 
(๔) ห้ามผู้ควบคุม ผู้ช่วยผู้ควบคุมเสพหรือชักชวนให้พนักงานขับรถหรือผู้ขับเรือ  

เสพสุราหรือของมึนเมาขณะเดินทาง 
(๕) ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง เลือกยานพาหนะท่ี 

อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรงในการเดินทาง รวมถึงให้พิจารณาเลือกพนักงานขับรถหรือผู้ขับเรือที่มีความรู้ 
ความช านาญด้วย 

(๖) ในการเดินทางให้พิจารณาขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ 
ค าแนะน าหรือขอความร่วมมืออ่ืนๆ เท่าที่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีป้ายข้อความแสดงให้เห็นว่ายานพาหนะนั้น
บรรทุกนักเรียนและนักศึกษา 

(๗) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนและนักศึกษาไป 
นอกสถานศึกษาตามข้อ ๕ (๑) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายหรือ ผู้มี
อ านาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ ๕ (๒) และหัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ ๕ (๓) 
  ข้อ ๘ ให้ส่งค าขออนุญาตพร้อมโครงการที่จะไปนอกสถานศึกษา ไปให้ผู้มีอ านาจพิจารณา
ก่อนวันออกเดินทาง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกเดินทางได้ 
  ข้อ ๙ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้เป็นความสมัครใจเพ่ือไปท า
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือทัศนศึกษา มิใช่พาไปเพ่ือทดสอบสมรรถภาพหรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
การวัดผลให้คะแนน 

  ข้อ ๑๐ เมื่อพานักเรียนและนักศึกษากลับจากการพาไปนอกสถานศึกษาแล้ว ให้รายงานให้
ผู้สั่งอนุญาตทราบ 

  ข้อ ๑๑ ให้ถือว่าครู อาจารย์ หรือผู้ควบคุมนักเรียนและนักศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 
  ข้อ ๑๒ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

     ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔ 
 
 

          (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การด าเนินการแต่งตั้งบุคลากร 

ของโรงเรียนเอกชนในระบบ 



1๖ 

การด าเนินการแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถานศึกษา  ด าเนินการแต่งตั้ง  ถอดถอนผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  รักษาการ
แทนผู้อ านวยการ  ผู้จัดการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
 

ขอบเขตของงาน 
 การวิเคราะห์แบบรายงานการแต่งตั้ง  ถอดถอนผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  รักษาการ
แทนผู้อ านวยการ  ผู้จัดการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

 

แนวปฏิบัติการด าเนินการแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 1.  โรงเรียนออกระเบียบการแต่งตั้งและถอดถอน ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
 2.  ท าการแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติและออกหนังสือแต่งตั้ง ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ   

รักษาการแทนผู้อ านวยการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วแต่กรณี  จ านวน  3  ชุด  (กรณีแต่งตั้ง 
ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการ  ให้ออกเป็นค าสั่ง) 
 3.  รายงานการแต่งตั้ง  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  รักษาการแทนผู้อ านวยการ  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ภายใน  30  วัน  นับจากวันแต่งตั้ง  พร้อมเอกสารประกอบ 

 4.  ออกสมุดประจ าตัวเจ้าหน้าที่โรงเรียนให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง   (โรงเรียนสามารถสั่งซื้อสมุด 
ประจ าตัวฯ  ได้โดยตรงที่ร้านบุ๊คสตูล หรือตัวแทนจ าหน่ายของร้านศึกษาภัณฑ์พานิชทั่วประเทศ) 

     5.  บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้อ านวยการ  ครู  หรือเจ้าหน้าที่  แล้วแต่กรณี 
 

แนวปฏิบัติการด าเนินการถอดถอนเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในระบบ 
 1.  หลังจากผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ รักษาการแทนผู้อ านวยการ  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ยื่นหนังสือลาออกจากหน้าที่และได้รับอนุญาตแล้ว  ให้โรงเรียนออกหนังสือถอดถอน  
จ านวน  3  ชุด 
 2.  รายงานการถอดถอนผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  รักษาการแทนผู้อ านวยการ  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  แล้วแต่กรณี  ภายใน  30 วัน  นับจากวันถอดถอน  พร้อมเอกสารประกอบ 

 3.  บันทึกการถอดถอนในสมุดประจ าตัวฯ 
     4.  บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้อ านวยการ  ครู  หรือเจ้าหน้าที่  แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 



1๗ 
แผนภูมิการจัดท าระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนครู  บุคลากรทางการศึกษาและ

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ   
รักษาการแทนผู้อ านวยการ 

  

 กรณีแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการ 

 ผู้รับใบอนุญาตอาศัยอ านาจตามมาตรา  37  และมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน  พ.ศ.  2550  แต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เมื่อผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนแล้ว  ให้รายงานต่อผู้อนุญาตทราบทุกรายทุกครั้ง  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่แต่งตั้งหรือถอดถอน   

 คุณสมบัติ 
๑. มีสัญชาติไทย 
๒. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  ตามกฎหมายว่าด้วย 

สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ท างานได้เต็มเวลา 

 

 เอกสารประกอบรายงานการแต่งตั้ง ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 1.  หนังสือแต่งตั้งผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการให้ปฏิบัติหน้าที่  จ านวน  2  ชุด 
(ตัวจริงที่ติดรูปถ่าย) 
 2.  ส าเนาสัญญาจ้าง(ตามแบบที่ก าหนดในระเบียบฯว่าด้วยการคุ้มครอง จ านวน  2  ชุด 
การท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2542) 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

โรงเรียนจัดท าระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้ง
และถอดถอนครู  บุคลากรทางการศึกษา

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน 

โรงเรียนประกาศใช้ระเบียบฯ 

แก้ไข 
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 3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  2  ชุด 
 4.  ส าเนาใบวุฒิการศึกษา      จ านวน  2  ชุด 
 5.  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารหรือหนังสือรับรองสิทธิ จ านวน  2  ชุด 

หรือหนังสือหนังสือผ่อนผันหรือหนังสืออนุญาตให้ผ่อนผันจากคุรุสภา 
     6.  ตารางสรุปการแต่งตั้ง  ถอดถอน     จ านวน  2  ชุด 

(เอกสารล าดับที่  2-6  ให้เจ้าของเอกสารรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 
 

 เอกสารประกอบรายงานการถอดถอนผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการออกจากหน้าที่ 
 1.  หนังสือถอดถอนผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการออกจากหน้าที่(ตัวจริง) จ านวน  2  ชุด 

 2.  หนังสือขอลาออกของผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ   จ านวน  2  ชุด 
      3.  ส าเนาสมุดประจ าตัวเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน(ที่บันทึกการถอดถอนแล้ว)  
           หรือส าเนาหนังสือแต่งตั้งผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการให้ปฏิบัติหน้าที่จ านวน  2  ชุด 
      4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน   2  ชุด 
      5.  ตารางสรุปการแต่งตั้ง  ถอดถอน     จ านวน   2  ชุด 

(เอกสารล าดับที่  2-4  ให้เจ้าของเอกสารรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 
 

 กรณีแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ านวยการ 
 กรณีผู้อ านวยการลาออกหรือลาไปศึกษาดูงาน  และไม่สามารถหาผู้อ านวยการคนใหม่ได้ทันที  
ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการ  และให้ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้อ านวยการ  โดยมีก าหนดให้รักษาการแทนไม่เกิน 30 วัน 
 

 เอกสารประกอบรายงานการแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ านวยการ 
1.  ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการ    จ านวน  2  ชุด 
2.  ส าเนาหนังสือแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนของผู้รักษาการแทน จ านวน  2  ชุด  
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  2  ชุด 
4.  ส าเนาหนังสือลาออกหรือใบลากิจของผู้อ านวยการคนเดิม  จ านวน  2  ชุด 
5.  ตารางสรุปการแต่งตั้ง  ถอดถอน     จ านวน  2  ชุด 

(เอกสารล าดับที่  2-4 ให้เจ้าของเอกสารรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 
 

 

 

 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
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แผนภูมิการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

โรงเรียน 

ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
หลักฐานประกอบการพิจารณา 

รายงาน สพป.สิงห์บุรี ภายใน ๓๐ วัน 

สช. สพป.สงิห์บรีุ

ตรวจสอบ 

ประทบัตรา  ลงทะเบียนรับ 

สช.สพป.สิงห์บรีุ  รายงาน 

คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษา

บนัทกึเข้าระบบทะเบียน 

แก้ไข 

แก้ไข 

สง่คืนเอกสาร 
ถกูต้อง 

ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้ง/ถอด 
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แนวปฏิบัติการแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ 

 ผู้รับใบอนุญาตอาศัยอ านาจตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. 2550 แต่งตั้งผู้จัดการโรงเรียน 
 

 กรณีแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้จัดการ 
 ผู้ รับใบอนุญาตอาศัยอ านาจตามมาตรา  อ านาจตามมาตรา 40 วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550 แต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการโรงเรียน 
 เมื่อผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการโรงเรียนแล้ว ให้รายงานต่อ 
ผู้อนุญาตทราบทุกรายทุกครั้ง  ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่แต่งตั้งหรือถอดถอน  
  
 คุณสมบัติ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
3. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
5. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
7. ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิดเว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อย 

กว่าสองปีก่อนวันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ 
8. ไม่เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้จัดการโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้จัดการ 

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ 
9. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้ 

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและได้พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้ง 
ให้เป็นผู้จัดการ 
  

 เอกสารประกอบรายงานการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการ 
1.   ส าเนาหนังสือแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้จัดการ    จ านวน  2  ชุด 

 2.   ส าเนาสัญญาจ้าง  (ตามแบบที่ก าหนดในระเบียบฯว่าด้วยการคุ้มครอง                                   
           การท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2542)   จ านวน  2  ชุด 

  3.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  2  ชุด 
     4.   ส าเนาใบวุฒิการศึกษา      จ านวน  2  ชุด 
     5.   ตารางสรุปการแต่งตั้ง  ถอดถอน     จ านวน  2  ชุด 

(เอกสารล าดับที่  1-4  ให้เจ้าของเอกสารรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
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แผนภูมิการแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

โรงเรียน 

ด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัแิละ

หลกัฐานประกอบการพิจารณา 

แจ้ง สพป.สิงห์บรีุ ภายใน ๓๐ วนั 

สพป.สิงห์บรีุ 

ตอบรับการรับทราบการแตง่ตัง้/ถอดถอน 

สพป.สิงห์บรีุรายงาน 

คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 

บนัทกึเข้าระบบทะเบียน 

แก้ไข 

แก้ไข 

สง่คืนเอกสาร 

ถกูต้อง 

สพป.สิงห์บรีุ รับทราบ 

การแตง่ตัง้/ถอด 

ผู้ รับใบอนญุาตแตง่ตัง้/ถอด 
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แนวปฏิบัติการแต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียน 

การรายงานการแต่งตั้งนายทะเบียนของโรงเรียนในระบบ 
 การแต่งตั้งนายทะเบียนของโรงเรียนในระบบ  หมายถึง การที่โรงเรียนในระบบแต่งตั้งครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน เพ่ือตรวจสอบและออกหลักฐานการศึกษา                
การแต่งตั้งนายทะเบียนดังกล่าว โรงเรียนจะต้องรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สิงห์บุรี  ทราบ 
 

 เอกสารประกอบการรายงาน 
1. ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน จัดท าเป็นหนังสือรายงานการแต่งตั้งนายทะเบียน มายัง            

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ทราบ  พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อของนายทะเบียน
โรงเรียน จ านวน  3  ลายมือชื่อ 

       2.   ส าเนาการแต่งตั้งเป็นครู/ส าเนาการแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่         
นายทะเบียน 

 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน รายงานโดยจัดท าเป็นหนังสือรายงานการแต่งตั้งนายทะเบียน  

พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อของนายทะเบียน จ านวน 3 ลายมือชื่อ และส าเนาการแต่งตั้งเป็นครู/ส าเนาการ
แต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนโรงเรียน 
 2.   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 3.   เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือรับทราบการแต่งตั้งนายทะเบียนโรงเรียน 

๔.  ผู้มีอ านาจลงนาม 
๕.  เจ้าหน้าที่แจ้งโรงเรียน เพ่ือรับหนังสือรับทราบการรายงานการแต่งตั้งนายทะเบียน 

โรงเรียน 
๖.  โรงเรียน รับหนังสือรับทราบการแต่งตั้งนายทะเบียนโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 



23 

แผนภูมิ  การรายงานการแต่งตั้งนายทะเบียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งและถอดถอนคร ู

 กรณีแต่งตั้ง/ถอดถอนครู 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  มีหน้าที่แต่งตั้งและถอดถอนครู  
 เมื่ออ านวยการโรงเรียนด าเนินการแต่งตั้งหรือถอดถอนครูแล้ว  ให้รายงานต่อผู้อนุญาตทราบ
ทุกรายทุกครั้ง  ภายใน 30  วัน  นับแต่วันที่แต่งตั้งหรือถอดถอน 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

    คืนเร่ือง/แก้ไข 

ถกูต้อง 

ผู้ รับใบอนญุาตโรงเรียนรายงานการแตง่ตัง้

นายทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ 

 

เจ้าหน้าท่ีจดัท าหนงัสือรับทราบการแตง่ตัง้นาย

ทะเบียน 

    ผลการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ มีอ านาจลงนาม 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งโรงเรียน เพ่ือรับหนงัสือรับทราบ 

โรงเรียนรับหนงัสือรับทราบ 
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 คุณสมบัติ 

1.  มีสัญชาติไทย 
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.   ท างานได้เต็มเวลา 
 

      เอกสารประกอบรายงานการแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ 
1. หนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่(ตัวจริงที่ติดรูปถ่าย) จ านวน  2  ชุด 

                      (กรณีแต่งตั้งครูศาสนาให้ระบุว่า สอนวิชาศาสนาในหนังสือแต่งตั้งด้วย) 
 2.   ส าเนาสัญญาจ้าง(ตามแบบที่ก าหนดในระเบียบฯว่าด้วยการคุ้มครอง  จ านวน  ๒  ชุด 

                     การท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2542 
 3.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๒  ชุด 

 4.   ส าเนาใบวุฒิการศึกษา จ านวน  ๒  ชุด 
     5.   ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือหนังสือ  จ านวน  ๒  ชุด 

                     อนุญาตให้ผ่อนผันจากคุรุสภา 
 6.   ตารางสรุปการแต่งตั้ง  ถอดถอน  จ านวน  ๒  ชุด 

                     (กรณีแต่งตั้งครูศาสนา ไม่ต้องมีเอกสารตามข้อ 5 และเอกสารล าดับที่  2-5  ให้เจ้าของ
เอกสารรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 
 

 เอกสารประกอบรายงานการถอดถอนครูออกจากหน้าที่ 
      1.   หนังสือถอดถอนครูออกจากหน้าที่(ตัวจริง)  จ านวน  ๒  ชุด 

 2.   หนังสือขอลาออกของครู จ านวน  ๒  ชุด 
 3.   ส าเนาสมุดประจ าตัวเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน         จ านวน  ๒  ชุด 

                     (ท่ีบันทึกการถอดถอนแล้ว)หรือส าเนาหนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 4.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๒  ชุด 

 5.   ตารางสรุปการแต่งตั้ง  ถอดถอน จ านวน  ๒  ชุด 
                     (เอกสารล าดับที่ 2-4  ให้เจ้าของเอกสารรับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย) 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
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แผนภูมิการจัดท าระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

โรงเรียน 

ด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัแิละ

หลกัฐานประกอบการพิจารณา 

รายงาน สพป.สิงห์บรีุ ภายใน ๓๐ วนั 

สพป.สิงห์บรีุ

ตรวจสอบ 

ประทบัตราลงนามรับรอง 

สพป.สิงห์บรีุรายงาน 

คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษา

เอกชน

บนัทกึเข้าระบบทะเบียน 

แก้ไข 

แก้ไข 

สง่คืนเอกสาร ถกูต้อง 

ผู้อ านวยการแตง่ตัง้/ถอดถอน 



ตารางสรุปข้อมูลการแต่งตั้ง ถอดถอนครู บคุลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ 
โรงเรียน   .................................  อ าเภอ   ......................................จังหวัด............................... 

แนบท้ายหนังสือที่  .......................................ลงวันที ่  .......................................................... 
 

 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิ/สาขา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
เลขที่ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ 
ต าแหน่ง 

เลขที่/วดป.ที่
แต่งตั้ง 

เลขที่/วดป.ที่
ถอดถอน 

เงินเดือน 

๑.         

 

 

๒. 
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    กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
พ.ศ.  2551 

…......................... 
 
 ตามที่กฎหมายโรงเรียนเอกชน  ก าหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบจัดให้มีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การจัดการศึกษา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2550  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  พ.ศ.  2551”  

 ข้อ  2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3   ในระเบียบนี้ 
   “โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนเอกชนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 
                        “โรงเรียนนานาชาติ”  หมายความว่า  โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตร
ต่างประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหม่หรือหลักสูตรที่จัดท าขึ้น เองที่ ไม่ ใช่หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ  และใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยไม่จ ากัดเชื้อ
ชาติศาสนา  และไม่ขัดต่อศีลธรรมและความม่ันคงของประเทศ 
                       “ครู”  หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ในโรงเรียน 
                         “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหาร
การศึกษาในโรงเรียน  ได้แก่  ผู้จัดการ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนว ผู้ปฏิบัติหน้าที่
พยาบาลหรืออนามัย  โภชนาการของโรงเรียน  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยี  โสตทัศนศึกษาหรือ
คอมพิวเตอร์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคล  ผู้ปฏิบัติหน้าที่
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับธุรการ  การเงิน  พัสดุ  บันทึกข้อมูล  หรือประชาสัมพันธ์ 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                    กลุ่มสง่เสริมสถานศกึษาเอกชน 
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 ข้อ  4  โรงเรียนต้องจัดให้มีครูที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษาและมีจ านวนที่
เหมาะสมกับนักเรียน  ดังนี้ 
       (1)  โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา 
                     (1.1)  ระดับก่อนประถมศึกษา 
                                       (ก)  เตรียมอนุบาล  จ านวนเด็กต่อห้องไม่เกิน 15 คน ให้มีครู  1 คน  และ
พ่ีเลี้ยง  1 คน  ถ้าจ านวนเด็กต่อห้องตั้งแต่ 16 คนข้ึนไป  ให้มีพ่ีเลี้ยงเพ่ิมข้ึน 1 คน  ต่อเด็ก  10 คนส าหรับ
โรงเรียนนานาชาติ ให้มีครู 1 คน และพ่ีเลี้ยง  1  คน   ต่อเด็ก  20  คน 

        (ข)  อนุบาล  จ านวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน  30  คน ให้มีครูห้องเรียนละ  
1  คน  แต่ถ้าจ านวนนักเรียนต่อห้องเกิน  30 คน  ให้มีพ่ีเลี้ยง  1  คน  ส าหรับโรงเรียนนานาชาติ ให้มีครู  
1 คน และพ่ีเลี้ยง  1 คน ต่อนักเรียน 20  คน 
          (1.2)  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ให้มีครูประจ าท าการสอนโดยมี
อัตราส่วนครู  1 คน  ต่อนักเรียน  30 คน ส าหรับโรงเรียนนานาชาติ ในระดับประถมศึกษาให้มีครูประจ า
ท าการสอน  โดยมีอัตราส่วนครู  1 คน  ต่อนักเรียน 25 คน  และระดับมัธยมศึกษาให้มีครูประจ าท าการ
สอน  โดยมีอัตราส่วนครู  1 คน  ต่อนักเรียน  30 คน   
 (2)  โรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา 
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ให้มีครู
ประจ าท าการสอนโดยมีอัตราส่วนครู  1 คน  ต่อนักเรียน  30 คน  ส าหรับการสอนภาคปฏิบัติในโรงฝึกงาน
หรือห้องปฏิบัติการของประเภทวิชาอุตสาหกรรม ให้มีครู  1 คน  ต่อนักเรียนไม่เกิน  15 คน  
 ข้อ  5 การแต่งตั้ง  ถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับที่
โรงเรียนก าหนดส าหรับ การแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้จัดการ เป็นอ านาจของผู้รับใบอนุญาต 
 ข้อ  6  โรงเรียนสามารถแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาได้ไม่เกินร้อยละ  10 ของจ านวนครูทั้ง
โรงเรียน  การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคแรกให้ค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็น  
โรงเรียนอาจแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดก็ได้ 
 ข้อ  7  ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึนจากการใช้ระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  11 เมษายน  พ.ศ.   2551 
 
                                       จรวยพร   ธรณินทร์ 
                                    (นางจรวยพร   ธรณินทร์) 
                               ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
                                   ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ว่าด้วย การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2551 

........................ 
 ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  
เพ่ือจ ากัดขอบข่ายของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น 
 

 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการก าหนด
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 ”  

 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือ
ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4  ให้ยกเลิกค านิยามใน ข้อ 3  แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ว่าด้วยการก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน  “ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
 “โรงเรียน”  หมายความว่า  โรงเรียนเอกชนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน  พ.ศ. 2550  ยกเว้นโรงเรียนประเภทนานาชาติ  
 “โรงเรียนนานาชาติ”  หมายความว่า  โรงเรียนที่ใช้หลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตร
ต่างประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหม่หรือหลักสูตรที่จัดท าขึ้น เองที่ ไม่ ใช่หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ  และใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยไม่จ ากัดเชื้อ
ชาติศาสนา  และไม่ขัดต่อศีลธรรมและความม่ันคงของประเทศ 
 “คร”ู  หมายความว่า  บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ในโรงเรียน 
 “บุคลากรทางการศึกษา”  หมายความว่า  ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  และการบริหาร
การศึกษาในโรงเรียน  ได้แก่  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่
เทคโนโลยีการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนวัดผล   และผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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 ข้อ  5  ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย
การก าหนดจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ  พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ  5  การแต่งตั้ง ครูเกินกว่าอัตราส่วนที่ก าหนด ตามข้อ 4 โรงเรียนสามารถกระท า
ได้โดยค านึงถึงคุณภาพและความเหมาะสมในการจัดการศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อนักเรียน 
 

 การแต่งตั้ง  ถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับ
ที่โรงเรียนก าหนด 
 การแต่งตั้ง  ถอดถอนตามวรรคสอง ให้โรงเรียนน ารูปแบบหนังสือแต่งตั้ง  ถอดถอน 
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ไปปรับใช้” 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551 
   
                                         จรวยพร   ธรณินทร์ 
                                      (นางจรวยพร   ธรณินทร์) 
                                  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
                                    ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ว่าด้วย การจัดท าทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ 

พ.ศ.   2551 
…......................... 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (4) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย การจัดท า
ทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ   พ.ศ. 2551”  
 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
 “โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเอกชนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. 2550 
 “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการของ
โรงเรียน 
 “ครู” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูของโรงเรียน 
 “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า  ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ 
บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษา 
ในโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เทคโนโลยี
การศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานทะเบียนวัดผล   และผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน 
 “ทะเบียนครู” หมายความว่า ทะเบียนประวัติผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หรือครูที่
ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
 “ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ทะเบียนประวัติของบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน 
 “ทะเบียนเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ทะเบียนประวัติของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 ข้อ 4  ให้โรงเรียนจัดท าทะเบียนครู ตามแบบ ทช. 1  ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษา ตาม
แบบ ทช. 2  และทะเบียนเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ทช. 3  ท้ายระเบียบนี้ 
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.               การจัดท าทะเบียนตามวรรคหนึ่ง โรงเรียนสามารถจัดท าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  

ดังนี้ 
            (1)   เอกสารปกติที่โรงเรียนจัดท าขึ้นต้องมีรูปแบบและรายละเอียดตามแบบที่
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด 
          (2)  เอกสารอิเล็คทรอนิคส์ที่โรงเรียนจัดท าขึ้นโดยมีรูปแบบและรายละเอียดตามแบบ
ที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด   
          โรงเรียนต้องเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
ปลอดภัยและสามารถใช้อ้างอิงได้ตลอดไป  
 ข้อ  5   ให้ผู้อ านวยการด าเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งและถอดถอน   
การเปลี่ยนแปลงประวัติ ข้อมูล ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ลงในทะเบียนครู ทะเบียนบุคลากร
ทางการศึกษาและทะเบียนเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
 ข้อ  6   ให้โรงเรียนจัดท าสมุดประจ าตัวผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา และเจ้าหน้าที่  ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นครั้งแรกในโรงเรียน  ตามแบบ  ทช. 4  ท้ายระเบียบนี้  ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  และให้ถือว่าสมุดประจ าตัวเป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่  และให้ผู้รับใบอนุญาตลงนามก ากับการบันทึก
ข้อมูลในสมุดประจ าตัว 

 กรณีที่ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่มีสมุด
ประจ าตัว อยู่แล้ว  ให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในสมุดประจ าตัวและให้ผู้รับใบอนุญาตลงนามก ากับ 
 ข้อ 7  ในกรณีที่สมุดประจ าตัว  ตามข้อ  6  ช ารุด หรือสูญหายให้ผู้รับใบอนุญาตออกสมุด
ประจ าตัวใหม่และประทับค าว่า “ แทนเล่มเดิม ” ด้วยหมึกสีแดง 
 ข้อ  8  ทะเบียนครู และทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนได้จัดท าไว้เดิมให้ยังคงใช้ได้ต่อไป หากมี
การจัดท าข้ึนใหม่ให้จัดท าตามรูปแบบที่ก าหนดในระเบียบนี้  
 ข้อ  9  สมุดประจ าตัวครูที่ออกตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2525  ให้ใช้อ้างอิง   
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  ให้โรงเรียนจัดท าสมุดประจ าตัวผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ตามรูปแบบ  ทช. 4  และบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงลงในสมุดประจ าตัว
เล่มใหม่   

 ข้อ  10  ให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และ
ให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึนจากการใช้ระเบียบนี้ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551 
 
    
                                 จรวยพร   ธรณินทร์ 
                               (นางจรวยพร   ธรณินทร์) 
                                 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
                                      ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน 

พ.ศ.  2542 
.......................................................................... 

 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
คุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เวลาท าการของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 เพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของครูโรงเรียนเอกชนและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การเรียน
การสอนของนักเรียน 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 17 มาตรา 44 และมาตรา 66 แห่งพระราช 
บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของ
ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542" 
 ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิก 
 (1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครู
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 
 (2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครู
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2๒) พ.ศ. 2529 
 (3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเวลาท าการของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2527 
 

 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
 "โรงเรียน" หมายความว่า โรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
 "ครู" หมายความว่า ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่หรือครูตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2525 
 "นักเรียน" หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนในโรงเรียนเอกชน 
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 "ผู้จัดการ" หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2525 
 "ผู้รับใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2525 และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ท าการแทนผู้รับใบอนุญาต 
 "ปีการศึกษา" หมายความว่า ปีการศึกษาให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 
30 เมษายน ของปีถัดไป 
 "วันท างาน"  หมายความว่า วันที่ก าหนดให้ครูท างานตามปกติ 
 "วันหยุด" หมายความว่า วันที่ก าหนดให้ครูหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วัน
ปิดภาคเรียน วันที่โรงเรียนสั่งให้หยุด หรือวันที่ราชการก าหนดให้หยุด 
 "วันลา" หมายความว่า วันที่ครูลาป่วย ลากิจ ลาเพ่ือท าหมัน ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท 
ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ หรือลาเพื่อระดมพลทางทหาร 
 "เงินเดือน"  หมายความว่า เงินที่ผู้รับใบอนุญาตจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูประจ าเป็น 
รายเดือน 
 "ค่าสอน" หมายความว่า เงินที่ผู้รับใบอนุญาตจ่ายเป็นค่าตอบแทนการสอนของครูที่สอน
เป็นรายชั่วโมงตามสัญญาการเป็นครู หรือค่าตอบแทนการสอนของครูในชั่วโมงที่มากกว่าชั่วโมงสอนที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 "การท างานล่วงหน้า" หมายความว่า การท างานนอกหรือเกินเวลาท างานปกติหรือเกิน
ชั่วโมงท างานในแต่ละวันตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตในวันท างานหรือวันหยุด แล้วแต่กรณี 
 "ค่าล่วงเวลา" หมายความว่า เงินที่ผู้รับใบอนุญาตจ่ายให้แก่ครูเป็นค่าตอบแทนการ
ท างานล่วงเวลาในวันท างาน 
 "ค่าท างานในวันหยุด" หมายความว่า เงินที่ผู้รับใบอนุญาตจ่ายให้แก่ครูเป็นค่าตอบแทน
การท างานในวันหยุด 
 "ค่าท างานล่วงเวลาในวันหยุด" หมายความว่า เงินที่ผู้รับใบอนุญาตจ่ายให้แก่ครูเป็น
ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลาในวันหยุด 
 "ค่าชดเชย" หมายความว่า เงินที่ผู้รับใบอนุญาตจ่ายให้แก่ครูเมื่อเลิกสัญญาการเป็นครู 
นอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืนซึ่งผู้รับใบอนุญาตตกลงจ่ายให้แก่ครู 
 "ค่าชดเชยพิเศษ" หมายความว่า เงินที่ผู้รับใบอนุญาตจ่ายให้แก่ครูเมื่อสัญญาการเป็นครู
สิ้นสุดลง เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 "คณะกรรมการประนีประนอม" หมายความว่า คณะกรรมการประนีประนอมซึ่งผู้
อนุญาตแต่งตั้งตามระเบียบนี้ 
 "คณะกรรมการคุ้มครอง" หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองการท างานตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 
 "เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน 
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         "เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาเอกชน 

 "ผู้อนุญาต" หมายความว่า เลขาธิการส าหรับกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
ส าหรับจังหวัดอ่ืน 
 "ส านักงาน" หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 ข้อ  5  ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาอันอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพ่ือ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 ข้อ  6  การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามระเบียบนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือ
ประโยชน์ที่ครูพึงได้ตามกฎหมายอื่น 
 ข้อ  7  ให้ ผู้รับใบอนุญาตและครูตกลงจ่ายและรับเงินเดือนหรือค่าสอนไม่ต่ ากว่าอัตราตาม  
ที่ทางราชการก าหนด 
 การจ่ายเงินเดือนหรือค่าสอนตามอัตราที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ถ้ายังต่ ากว่าอัตราจ้างขั้น
ต่ าตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายเงินเดือนหรื อค่าสอนให้ครู
ไม่ต่ ากว่าอัตราจ้างขั้นต่ า ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 การก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าสอน ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่า
ท างานล่วงเวลาในวันหยุด ให้เป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครอง 
 ข้อ  8  การขอแต่งตั้งหรือบรรจุครูต้องมีสัญญาต่อกันระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับครูโดยจะ
ก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่ได้ เว้นแต่ครูที่เป็นชาวต่างประเทศ 
 สัญญาการเป็นครูให้เป็นตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ และผู้รับใบอนุญาตจะท า
ข้อตกลงหรือสัญญาอ่ืนใดกับครู โดยมีข้อความขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  หรือนอกเหนือจากที่ปรากฏใน
สัญญาการเป็นครูไม่ได ้
 ข้อ 9  ครูที่ได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นภายหลังวันที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นครูในโรงเรียนมีสิทธิยื่นค าขอ
ปรับเงินเดือนตามวุฒิที่ได้รับ และให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการดังนี้ 
 (1)  โรงเรียนที่ได้รับการอุดหนุน หรือการช่วยเหลือจากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ให้
ผู้รับใบอนุญาตปรับเงินเดือนให้แก่ครูตามวุฒิที่เพ่ิมข้ึนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอจากครู 
 (2)  โรงเรียนที่ไม่ได้รับการอุดหนุน หรือการช่วยเหลือจากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐให้
ผู้รับใบอนุญาตปรับเงินเดือน ให้แก่ครูตามวุฒิที่เพ่ิมข้ึนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอจากครู 
การปรับเงินเดือนตามวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นค าขอในกรณีที่ครูมีเงินเดือนมากกว่า
วุฒิที่ขอปรับแล้ว ให้ปรับเงินเดือนครูเพ่ิมขึ้นเท่ากับจ านวนเงินส่วนต่างของอัตราเงินเดือนตามวุฒิที่ขอปรั บ
จากอัตราเงินเดือนตามวุฒิเดิม 
 ข้อ  10  ห้ามผู้รับใบอนุญาตเรียกหรือรับเงินประกันการท างานหรือเงินประกัน
เสียหายในการท างานของครู เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพการท างานของครูมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับใบอนุญาตได้ 
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 ลักษณะหรือสภาพของการท างานที่ให้เรียกหรือรับเงินประกันจากครู ตลอดจนแบบ
สัญญาประกัน จ านวนเงินและวิธีเก็บรักษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการคุ้มครองก าหนด  
ในกรณีที่มีการเรียกหรือรับเงินประกันจากครู เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกจ้างหรือครูลาออก หรือสัญญาประกัน
สิ้นสุด ให้ผู้รับใบอนุญาตคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ยถ้ามี ให้แก่ครูภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เลิกจ้างหรือ
วันที่ลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นสุด แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 11  ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายเงินเดือนอย่างช้าภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ส าหรับค่าสอน 
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่าท างานล่วงเวลาในวันหยุดให้จ่ายไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง 
ตามก าหนดวันที่ผู้รับใบอนุญาตประกาศแจ้งให้ครูทราบ 
 การจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องจากการท างาน ให้แก่ครู 
ให้จ่าย ณ สถานที่ตั้งโรงเรียน เว้นแต่เป็นการจ่ายโดยผ่านบัญชีเงินฝากของครูในธนาคาร 
 ข้อ  12  ผู้รับใบอนุญาตจะหักเงินเดือน ค่าสอน ค่าท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและ
ค่าท างานล่วงเวลาในวันหยุดไม่ได้ เว้นแต่เป็นการหักเพ่ือ 
 (1) ช าระภาษีเงินได้ เงินสมทบส่วนของครูตามจ านวนที่ครูต้องจ่าย และช าระเงินอ่ืน
ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ 
 (2) ช าระหนี้ตามโครงการของส านักงานที่ได้ท าสัญญายอมให้หักเงินเดือนไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 (3) ช าระหนี้ที่เป็นไปเพ่ือสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ครูฝ่ายเดียว โดยได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากครู 
 (4) เป็นเงินประกันตามข้อ 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับใบอนุญาตในความ
เสียหายที่ครูได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากครู  การ หักเงินตาม (2) (3) และ (4) ในแต่ละกรณี ห้ามมิให้หักเกินร้อยละ 10 และจะหัก
รวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ครูมีสิทธิได้รับตามก าหนดเวลา การจ่ายตามข้อ 11 เว้นแต่ได้รับค า
ยินยอมจากคร ู
 ข้อ  13  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่คืนเงินประกันหรือค่าเสียหายที่ปรากฏในสัญญาประกัน
ตามข้อ 10 วรรคสาม หรือไม่จ่ายเงินเดือน ค่าสอน ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่าท างานล่วงเวลา
ในวันหยุด ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง หรือค่าชดเชยตามข้อ 39 หรือค่าชดเชยพิเศษ
ตามข้อ 42 และข้อ 43  ให้ผู้รับใบอนุญาตเสียดอกเบี้ยให้แก่ครูระหว่างผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุอันสมควร 
  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง โดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร เมื่อพ้นก าหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ถึงก าหนดคืนหรือจ่ายให้ผู้รับอนุญาตเสียเงินเพ่ิมให้แก่ครู
ร้อยละ 15 ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา 7 วัน 
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หมวด  2 

เวลาท าการของครู 
 ข้อ 14  เวลาท าการของครูมีดังนี้ 
 (1) เวลาที่โรงเรียนเปิดท าการสอนตามที่ได้รับอนุญาต 
 (2) เวลาที่โรงเรียนก าหนดให้ครูมาปฏิบัติงานของโรงเรียนแม้ในระหว่างวันหยุดตามข้อ 
15 
 ข้อ 15  ในปีการศึกษาหนึ่ง ครูมีวันหยุดท างานดังนี้ 

(1) วันหยุดประจ าสัปดาห์ตามท่ีได้รับอนุญาต 
(2) วันหยุดภาคเรียน 
(3) วันหยุดตามประเพณี 
(4) วันหยุดตามประกาศหรือค าสั่งของทางราชการ 
(5) วันที่โรงเรียนสั่งให้หยุด 

 ข้อ 16  เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักเรียน เพ่ือรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งาม หรือเพ่ือกิจกรรมที่เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรผู้รับใบ อนุญาตผู้จัดการหรือครูใหญ่
อาจก าหนดให้ครูท างานในช่วงเวลาหยุดพัก ท างานนอกเวลาหรือท างานในวันหยุดได้ ดังนี้ 

(1) ให้ครูผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ครูเวร 
(2) ประชุมหรืออบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
(3) จัดท ากิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
(4) ปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมการสอนเป็นเวลาไม่เกิน ๑๕ วันก่อนวันเปิดภาคเรียนของปี

การศึกษาใหม ่
(5) ให้มาสอนชดเชย 

 ข้อ 17  ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการ จะให้ครูใหญ่หรือผู้ช่วยครูใหญ่มีชั่วโมงท าการสอนใน
สัปดาห์หนึ่งได้ ดังนี้ 

(1) ครูใหญ่ท าการสอนไม่เกิน 4 ชั่งโมง 
(2) ผู้ช่วยครูใหญ่ท าการสอนไม่เกิน 6 ชั่วโมง 

 ข้อ 18  ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการหรือครูใหญ่ จะให้ครูประจ าท าการสอนในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีชั่วโมงการสอนในสัปดาห์หนึ่งตามระดับต่างๆ ดังนี้ 

(1) ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการเตรียมความพร้อมนักเรียนไม่เกิน 25 ชั่วโมง 
(2) ระดับประถมศึกษา สอนไม่เกิน 25 ชั่วโมง 
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป สอนไม่เกิน 20 ชั่วโมง 
(4) ระดับตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป สอนไม่เกิน 20 ชั่วโมง 
ในกรณีให้ครูสอนมากกว่าหนึ่งระดับ ให้ถือเอาชั่วโมงสอนของระดับสูงสุดเป็นชั่วโมง

สอนของครูผู้นั้น 
 ข้อ 19  เพ่ือให้มีการจัดชั่วโมงสอนได้สอดคล้องกับหลักสูตร หรือเพ่ือความสะดวกในการจัด
ตารางสอนประจ าสัปดาห์ จะจัดเป็นคาบแทนการจัดเป็นชั่วโมงก็ได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วครูจะต้องมี
ชั่วโมงการสอนไม่เกินตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 17 และข้อ 18 
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 ข้อ 20  ชั่วโมงสอนตามข้อ 17 และข้อ 18 ไม่รวมถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู เพ่ือการ
เตรียมการสอน การตรวจงาน การดูแลนักเรียน การประเมินผลและงานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน หรือ
หน้าที่ที่ครูต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินัยและหน้าที่ของครู และ
ตามระเบียบประเพณีของครูตามที่คุรุสภาก าหนดอีกด้วย 
 ข้อ  21  เวลาท างานของครู นอกจากเวลาที่โรงเรียนเปิดท าการสอนตามปกติให้รวมถึงเวลาที่
ก าหนดให้ครูไปถึงโรงเรียนก่อนเวลาที่โรงเรียนเปิดท าการสอนไม่น้อยกว่า 15 นาที และกลับหลังเวลาที่
โรงเรียนเลิกเรียนไม่น้อยกว่า 15 นาท ี
 ในวันท างาน ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้ครูมีเวลาพักระหว่างการท างานวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 
1 ชั่วโมง โดยจัดเป็นพักใหญ่และพักน้อยให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ท าการสอนและไม่ให้เวลาพักเป็นเวลา
ท างาน 
 ในกรณีที่มีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานตามปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต้องจัด
ให้ครูมีเวลาพักไมน่้อยกว่า 20 นาที ก่อนที่ครูเริ่มท างานล่วงเวลา 
 ข้อ  22  ถ้ามีเหตุจ าเป็นเพราะครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ หรือครูได้ลากิจ ลาป่วย ลาท าหมัน ลา
คลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ หรือลาเพ่ือระดมพลติดต่อกันกว่า 30 วันขึ้นไปผู้รับ
ใบอนุญาตต้องจ่ายเงินเป็นค่าสอนในชั่วโมงแทนเฉพาะชั่วโมงที่สอนแทนที่เกินกว่าจ านวนชั่วโมงสอนที่
ก าหนดไว้ตาม ข้อ 17 ข้อ 18 ให้แก่คร ู
 ข้อ  23  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการสอนของครู ผู้รับใบอนุญาตต้อง
ส่งเสริมให้ครูได้รับการประชุมสัมมนา การอบรมและการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิชาที่สอนหรือวิชาที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพครูได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้รับใบอนุญาต เมื่อพ้นเวลาการศึกษาหรือการอบรมแล้ว ผู้รับ
ใบอนุญาตอาจสั่งให้ครูผู้นั้นปฏิบัติงานของโรงเรียนเป็นการทดแทนงานที่มิได้ปฏิบัติระหว่างปิดภาคเรียนได้ 
 การขอศึกษาอบรมในสาขาวิชาที่ไม่สอดคล้องตามระดับ หรือหลักสูตรที่โรงเรียนเปิด
ท าการสอน โรงเรียนอาจอนุมัติโดยมีเงื่อนไขที่จะไม่ปรับเงินเดือนให้ตามวุฒิที่ครูจะ ได้รับเพ่ิมเติมโดยให้ครู
ท าข้อตกลงรับทราบเงื่อนไขไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ข้อ  24  ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง เมื่อมีเหตุจ าเป็นครูมีสิทธิลาหยุดโดยได้รับเงินเดือนเต็มดังนี้ 

(1) ลากิจ ให้ลาได้ไม่เกิน 10 วัน 
(2) ลาป่วย ให้ลาได้ดังนี้ 
     ก. กรณีเจ็บป่วยธรรมดา ให้ลาได้ไม่เกิน 15 วันท างาน 
     ข. กรณีการเจ็บป่วยที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ลาได้ไม่เกิน 60 วัน ท างาน 
(3) ลาเพ่ือท าหมัน ให้ลาได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก าหนด และ

ออกใบรับรอง 
(4) ลาคลอดบุตร ให้ลาได้ไม่เกิน 45 วัน 
(5) ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหารหรือเพ่ือ

ทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ลาได้ไม่เกิน 60 วัน 
(6) ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ลาได้ไม่เกิน 120 วัน ในกรณีที่ครูไม่

เคยอุปสมบทหรือไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์ และได้ท าการสอนในโรงเรียนนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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 ข้อ  25  การแจ้งการลา เมื่อมีเหตุจ าเป็นต้องขอลาหยุดงานส าหรับครูใหญ่ให้ยื่นต่อผู้จัดการ 
แต่ถ้าเป็นช่วยผู้ช่วยครูใหญ่หรือครูให้ยื่นใบลาต่อครูใหญ่ โดยมีก าหนดระยะเวลาแจ้งการลาดังนี้ 
  (1)  การลากิจ หรือลาเพ่ือท าหมันให้ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ในกรณีจ าเป็น
และไมส่ามารถยื่นใบลาได้ตามก าหนด ให้แจ้งการลาโดยเร็วที่สุด 
 (2)  การลาป่วย ให้แจ้งการป่วยให้โรงพยาบาลทราบในโอกาสแรกที่ลาป่วย เว้นแต่
เหตุสุดวิสัย และให้ส่งใบลาในวันแรกที่มาท างาน ถ้าเป็นการลาป่วยตั้งแต่  3 วันท างานขึ้นไป โรงเรียนอาจ
ให้ครูแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ครูไม่
อาจแสดงใบรับรองของแพทย์ได้ให้ครูชี้แจงให้โรงเรียนทราบ 
 (3)  ลาคลอดบุตร 
 ก. กรณีก่อนลาคลอด ให้ส่งใบลาล่วงหน้า หรือส่งในวันคลอด 
   ข. กรณีไมไ่ด้ลาก่อนคลอด ให้แจ้งการลาภายใน 3 วัน 
 (4)  ลาอุปสมบทหรือลาเพ่ือไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ยื่นใบลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
เดือน แต่ถ้าโรงเรียนยังหาครูแทนไม่ได้ โรงเรียนอาจยับยั้งการลานั้นไว้ก่อน เพ่ือให้ลาในปีต่อไปก็ได้ 
 ข้อ  26  การนับวันลาตามข้อ 24 
 (1)  ครูที่มาท างานสายหรือกลับก่อนเวลารวม  5 ครั้ง โรงเรียนอาจถือว่าเป็นลากิจ 
1 วัน 
 (2)  วันที่ครูไม่สามารถท างานได้เนื่องจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างานให้แก่โรงเรียน ไม่ให้ถือเป็นวันลาป่วย 
 (3)  การนับวันลาให้นับวันหยุดที่ค่ันระหว่างวันลาเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การลาป่วย 
 

หมวด  3 
เงินเดือน ค่าสอน ค่าล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุด 

 ข้อ  27  ในกรณีที่ครูมีชั่วโมงสอนเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 17 และข้อ  18 หรือท าการสอน
ระหว่างปิดภาคเรียน หรือท าการสอนนอกเวลาท าการผู้รับใบอนุญาตต้องจ่ายค่าสอนดังนี้ 

(1)  ระดับก่อนประถมศึกษาหรือระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 40 บาท 
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 50 บาท 
(3) ระดับตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าชั่วโมงละ 60 บาท 

ส าหรับครูที่โรงเรียนบรรจุเข้าท าการสอนเป็นรายชั่วโมง ให้จ่ายค่าสอนไม่น้อยกว่าสองเท่าของค่าสอนตามท่ี
ก าหนดในวรรคหนึ่ง 
 ข้อ  28  ในกรณีที่โรงเรียนจัดให้ครูท างานเกินเวลาท าการปกตินอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 
ผู้รับใบอนุญาตต้องจ่ายค่าท างานล่วงเวลาไม่น้อยกว่าครั้งละ 150 บาท 
 ข้อ  29  ในกรณีที่โรงเรียนจัดให้ครูท างานในวันหยุดนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุดเป็นเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อวัน 
 ถ้าโรงเรียนจัดให้ครูท างานในวันหยุดเกินเวลาท าการปกติ ผู้รับใบอนุญาตต้องจ่ายค่า
ท างานล่วงเวลาในวันหยุดเป็นเงินไม่น้อยกว่าสาม เท่าของค่าสอนตามข้อ 27 
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 ข้อ  30  ในกรณีที่โรงเรียนให้ครูเดินทางไปท างานในสถานที่อ่ืนนอกจากสถานที่ตั้งโรงเรียน ให้
ผู้รับใบอนุญาตออกค่าใช้จ่ายส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ถ้าการท างานนอกสถานที่นั้น ครูต้องพักค้างแรม ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายค่าที่พักและ
ค่าอาหารให้อีกด้วย 
 

หมวด  4 
การเลิกสัญญาการเป็นครูและค่าชดเชย 

 ข้อ  31  ผู้รับใบอนุญาตหรือครูอาจบอกเลิกสัญญาการเป็นครู โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น
หนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายเงินเดือนคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้เป็นผล
เลิกสัญญาเมื่อถึงก าหนดจ่ายเงินเดือนคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสาม
เดือน 
 ข้อ  32  ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายค่าชดเชยให้แก่ครูที่เลิกสัญญาการเป็นครู ดังต่อไปนี้ 
     (1)  ครูที่ท างานติดต่อกันครบ 120 วัน  แต่ไม่ครบหนึ่งปี จ่ายให้ไม่น้อยกว่า 1 
เดือน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
 (2)  ครูที่ท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายให้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ของ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย 
 (๓)  ครูที่ท างานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายให้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ของ
เดือนเดือนสุดท้าย 
 (4)  ครูที่ท างานติดต่อกันครบ  6 ปี  แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายให้ไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
 (5)  ครูที่ท างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จ่ายให้ไม่น้อยกว่า 10 เดือน ของ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย 
 ข้อ  33  ผู้รับใบอนุญาตต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ครูตามข้อ 32 ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1)  โรงเรียนเลิกล้มกิจการ 
(2)  โรงเรียนยุบชั้นเรียน หรือลดห้องเรียน 
(3)  โรงเรียนหยุดกิจการชั่วคราว 
(4) ผู้รับใบอนุญาตบอกเลิกสัญญา โดยที่ครูไม่ได้กระท าความผิด 

 การนับระยะเวลาเพื่อจ่ายค่าชดเชย ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้บรรจุเข้าท าการ
สอนจนถึงวันที่อนุญาตให้โรงเรียนเลิกล้มกิจการ ยุบชั้นเรียน ลดห้องเรียน หรือหยุดกิจการชั่วคราวหรือวันที่
เลิกสัญญาการเป็นครู 
 ข้อ  34  ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ครู ซึ่งเลิกสัญญาการเป็นครูในกรณีหนึ่ง
กรณีใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้รับใบอนุญาต 
(2) จงใจท าให้ผู้รับใบอนุญาตได้รับความเสียหาย 
(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้รับอนุญาตได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
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(4) ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยจรรยา มรรยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครูตามที่

คุรุสภาก าหนด 
(5)  ผ่าฝืนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยจรรยา มรรยาท วินัยและหน้าที่ของ

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2526 
 (6)  ฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียนซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้อนุมัติแล้ว หรือค าสั่งโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็นธรรมของผู้รับใบอนุญาต และโรงเรียนได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่
ร้ายแรงผู้รับใบอนุญาตไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

(7)  มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่ต าแหน่งหน้าที่ 
(8)  ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๗ วันติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(9)  ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 การเลิกสัญญาการเป็นครูด้วยเหตุตาม (4) (5) (6) และ (7) ให้ เสนอต่อ
คณะกรรมการประรีประนอม หากตกลงกันไม่ได้ให้คณะกรรมการประนีประนอมพิจารณาและสรุปความเห็น
เสนอคณะ กรรมการคุ้มครองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดให้ครูพ้นจากหน้าที่ก็ให้เลิกสัญญาได้ 
การเลิกสัญญาการเป็นครูด้วยเหตุตาม (8) ให้เสนอต่อผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตให้เลิกสัญญาการเป็นครู 
 ข้อ  35  ครูไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 

(1)  ลาออกโดยสมัครใจ 
(2)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นครูตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ. 2525 มาตรา 62 และมาตรา 86 
 (3)  ออกจากการเป็นครูตามข้อ 34 
 (4)  ภายในระยะ 120 วัน ของการทดลองปฏิบัติงานนับแต่วันได้รับอนุญาตบรรจุ
เข้าเป็นครู ปรากฏว่าครูมีความประพฤติไม่ดี หรือไม่มีความรู้ หรือไม่มีความสามารที่จะปฏิบัติหน้าที่และผู้รับ
ใบอนุญาตบอกเลิกสัญญาการเป็นครู 
 ข้อ  36  ในกรณีที่โรงเรียนได้พิจารณาสอบสวนครูที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด และถ้าผู้รับ
ใบอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าให้ครูปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่อไปจะเกิดความเสียหายแก่การเรียนการ
สอน ผู้รับใบอนุญาตจะสั่งพักงานครูโดยมีก าหนดเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยท าเป็นค าสั่งระบุความผิดและ
ก าหนดระยะเวลาพักงานแจ้งให้ครูทราบก่อนการพักงาน 
 ในระหว่างการพักงานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของเงินเดือนที่ครูได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน 
 เมื่อมีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่า ครูไม่มีความผิดให้ผู้รับใบอนุญาตจ่าย
เงินเดือนเพ่ิมขึ้นจากที่ได้จ่ายแล้วตามวรรคสอง ให้เท่ากับเงินเดือนที่ครูได้รับก่อนวันพักงาน โดยให้ค านวณ
ดอกเบี้ยจากเงินส่วนที่ยังไม่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
 ข้อ  37  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืนอันมีผลกระทบ
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตตามปกติของครูหรือครอบครัว ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้ครูทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวันก่อนวันย้าย สถานที่ตั้งโรงเรียนในการนี้ถ้าครูไม่ประสงค์จะไปท างานด้วยให้ครูมีสิทธิบอก เลิก
สัญญาการเป็นครูได้โดยครูมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยที่ครูพึงมี 
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สิทธิได้รับตามข้อ 32 
 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่แจ้งให้ครูทราบการย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนเอกชนล่วงหน้า
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย
หนึ่งเดือน 
 ครูมีสิทธิยื่นค าขอให้คณะกรรมการประนีประนอมพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ผู้รับใบอนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนว่า เป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตต้องบอกล่วงหน้าหรือครูมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาการเป็นครู โดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษตามวรรคหนึ่งหรือไม่ 
 หากผู้รับใบอนุญาตหรือครูไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประนีประนอมให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 
 การบอกเลิกสัญญาตามข้อนี้ ครูต้องใช้สิทธิภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาต
ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน 
 ข้อ  38  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเลิกสัญญาเป็นครูภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ครูได้ให้ข้อมูลที่
เป็นจริงต่อเจ้าหน้าที่จากการสืบสวนหรือสอบสวน แล้วแต่กรณีโดยมิได้เป็นการเลิกสัญญาการเป็นครูด้วย
เหตุตามข้อ 34 ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าชดเชยตามที่ก าหนดในข้อ 32 
  

หมวด  5 
การร้องทุกข์ และการประนีประนอมข้อขัดแย้ง 

 ข้อ ๓๙  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือเมื่อมีข้อขัดแย้ง หรือ
ข้อเรียกร้องเกิดขึ้นระหว่างครูกับผู้รับใบอนุญาต ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ให้เสนอค าร้องต่อคณะกรรมการ
ประนีประนอม หรือคณะกรรมการคุ้มครองเพ่ือพิจารณาหรือพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด แล้วแต่กรณ ี
 ข้อ  40  ค าร้องต้องท าเป็นหนังสือ และต้อง 

(1)  มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง 
(2)  ระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้อง พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควร

เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องเรียน 
(3)  ลงลายมือชื่อผู้ร้อง 

 ผู้ร้องต้องจัดส าเนาค าร้องซึ่งได้รับรองถูกต้องให้มีจ านวนเพียงพอที่จะส่งให้แก่
คู่กรณีทราบ  ในค าร้องดังกล่าวนี้ หากผู้ร้องประสงค์จะกล่าวโทษคู่กรณีว่าได้กระท าผิดระเบียบกฎหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมอยู่ในค าร้องด้วยแล้ว ก็ให้แยกค าร้องเฉพาะที่เกี่ยวกับข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องฉบับ
หนึ่ง และค าร้องที่เก่ียวกับข้อกล่าวโทษอีกฉบับหนึ่ง 
 ข้อ  41  ค าร้องให้ยื่นต่อส านักงานส าหรับกรุงเทพมหานคร หรือยื่นต่อส านักงานศึกษาธิการ
อ าเภอท้องที่ท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ ส าหรับจังหวัดอ่ืน 
 ข้อ  42  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจค าร้องถ้าปรากฏว่าค าร้องนั้นมีทั้งค า
ร้องที่เกี่ยวกับข้อ ขัดแย้งหรือข้อเรียกร้อง และค าร้องกล่าวโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าระเบียบหรือ
กฎหมายอย่างใดอย่าง หนึ่งรวมอยู่แล้วให้แจ้งผู้ร้องเพ่ือเขียนค าร้องแยกเป็นค าร้องที่เกี่ยวกับ ข้อขัดแย้งหรือ
ข้อเรียกร้องฉบับหนึ่ง และค าร้องกล่าวโทษอีกฉบับหนึ่ง 
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 ส าหรับ ค าร้องกล่าวโทษบุคคลหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระท าความผิดระเบียบและ
กฎหมายให้ เจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการตาม กฎหมายต่อไป 
 ข้อ  43  ค าร้องเก่ียวกับข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้อง ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ให้เจ้าหน้าที่ส่งส าเนาค าร้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับค าร้อง 

(2) ให้ผู้ถูกร้องท าค าคัดชี้แจงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาหรือข้อเรียกร้องภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค าร้อง ให้ชี้แจงโดยชัดเจนว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด ถ้าพ้นก าหนดนี้แ ล้ว
ปรากฏว่าผู้ถูกร้องไม่ยื่นค าชี้แจงให้ถือว่าผู้ถูกร้อง ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
 (3) ถ้าค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาได้กล่าวหาว่า ผู้ร้องมีความบกพร่องในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือข้อขัดแย้ง ให้ส่งค าชี้แจงให้ผู้ร้องทราบเพ่ือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ใน
ประเด็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง โดยให้ปฏิบัติตาม (1) และ (2) โดยอนโลม 
 ในกรณีที่ผู้ถูกร้องขอยื่นค าชี้แจงเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นโดย 
แสดงเหตุผลได้ว่าไม่อาจยื่นภายในก าหนดนั้นได้เพาะมีเหตุสุดวิสัย และได้ยื่นก่อนคณะกรรมการคุ้มครอง
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ถ้าเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุสุดวิสัยจริง ก็ให้รับค าชี้แจงไว้เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
 ข้อ ๔๔  ให้ผู้อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการประนีประนอมทุกจังหวัดประกอบด้วยผู้ที่ผู้อนุญาต
มอบหมายเป็นประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๓ คน กับผู้แทนฝ่ายผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู
ฝ่ายละ ๓ คน เป็นกรรมการ และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเลขานุการ  การแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือการศึกษากรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ แต่จะ
แต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ 
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการประนีประนอมโดยอนุโลม 
 ข้อ ๔๕  คณะกรรมการประนีประนอมมีอ านาหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาเหตุการณ์บอกเลิกสัญญาการเป็นครูตามข้อ ๓๔ (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
พร้อมไกล่เกลี่ย หากตกลงกันไม่ได้ให้สรุปความเห็นเสนอคณะกรรมการคุ้มครอง 

(๒) ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง 
(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดไว้ 

 ข้อ ๔๖  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว หรือพ้นก าหนดระยะเวลาชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหา ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ไกล่เกลี่ยและน าเรื่องเสนอคณะกรรมการประนีประนอมภายใน ๓ วัน และให้
คณะกรรมการประนีประนอมเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจาตกลงกันภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้
พิจารณา ถ้าตกลงกันได้ให้ท าบันทึกข้อตกลงยุติข้อเรียกร้องหรือระงับข้อขัดแย้งและลงลายมือชื่อไว้ทั้งสอง
ฝ่ายต่อหน้าพยาน ข้อตกลงนี้ให้มีผลผูกพันแก่ผู้รับใบอนุญาตและครูซึ่งลงลายมือชื่อบันทึกนั้น 
 (๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยื่นค าชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่
สอบสวนข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสนอคณะกรรมการคุ้มครองภายใน ๑๕ วัน นับแต่ 
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วันที่พ้นก าหนดตาม (๑) แต่ถ้าไม่อาจด าเนินการภายในก าหนดเวลาได้ ให้ขยายเวลาออกไปได้ไม่เกิน ๒  
ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน โดยให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ร้องทราบทุกครั้ง 
 ข้อ  ๔๗  ในระหว่างด าเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอม หรือในระหว่างการด าเนินการ
สอบสวน หรือในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองห้ามมิให้ทั้งสองฝ่ายกระท าการใดๆเป็นการ
ยุยง สนับสนุนหรือชักชวนให้ครูหรือนักเรียนท าการสนับสนุนหรือขัดขวางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งต้องไม่กระท า
การใดๆ อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือนักเรียนเป็นอันขาด 
  

หมวด  ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ ๔๘  ให้ถือว่าสัญญาการเป็นครูที่ท าขึ้นระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับครูตาม แบบสัญญาการ
เป็นครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการท างาน ของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ข้อสัญญาใดที่ขัดหรือแย้งให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 
 ข้อ ๔๙  ส าหรับ ครูชาวต่างประเทศ หรือโรงเรียนเอกชนตามมาตรา ๑๕ (๒) ที่มีลักษณะหรือ
สภาพการท างานของครูเป็นพิเศษตามการจัดการเรียนการสอนที่เปิด สอนและผู้รับ ใบอนุญาตมีความ
ประสงค์จะขอยกเว้นไม่น าบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้บังคับแก่โรงเรียน
และครู ให้น าเสนอคณะกรรมการคุ้มครองพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆไป 
 ข้อ ๕๐  เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือเพ่ือสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ืออนามัย
และความปลอดภัย ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนดังนี้ 

(๑) ห้องพักครูเป็นสัดส่วนและให้มีอย่างเพียงพอ 
(๒) จัดให้มีเครื่องมือ สื่อและอุปกรณ์ในการจัดการสอนของครูอย่างเพียงพอ 
(๓) น้ าดื่มที่ถูกสุขอนามัยให้มีอย่างเพียงพอ 
(๔) ห้องน้ าของครูเป็นสัดส่วนและให้มีอย่างเพียงพอ 

 การจัดสวัสดิการอ่ืนนอกจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการโรงเรียน 
คณะกรรมการอ านวยการหรือคณะกรรมการคุ้มครองแล้วแต่กรณี 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 
 

           อาคม  เอ่งฉ้วน 
             (นายอาคม  เอ่งฉ้วน) 

                 รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
…………………………………………………………. 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
คุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการจ้าง
ครูชาวต่างประเทศ ที่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการจ้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของ
ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๕ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการ
ท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๓๕ ครูไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) ลาออกโดยสมัครใจ 
(๒) ครูชาวต่างประเทศที่ออกเพราะเหตุที่ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง ตามข้อ ๘ 
วรรคหนึ่ง 
(๓) ออกจากการเป็นครูตามข้อ ๓๔ 
(๔) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นครูตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๘๖ 
 (๕) ผู้รับใบอนุญาตบอกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานตาม
ก าหนดเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันได้รับอนุญาตบรรจุเข้าเป็นครู เพราะเหตุที่มีความประพฤติไม่ดี หรือไม่มี
ความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามท่ีตกลงตามสัญญาจ้าง” 
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
 

 อดิศัย  โพธารามิก 
           (นายอดิศัย  โพธารามิก) 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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(ตัวอย่าง) 
ระเบียบการแต่งตั้งและถอดถอนครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 

 

  รูปแบบที่ ๑ 
ระเบียบโรงเรียน......................................... 

ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน พ.ศ. .............. 
 

 ด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นสมควรวางระเบียบ/ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและ
ถอดถอนครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑(๑)  ๓๙(๒)  และมาตรา ๑๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๑  ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนด าเนินการ  ดังนี้ 
 ๑.๑  ก าหนดกรอบจ านวนครูของโรงเรียนให้เพียงพอ  เหมาะสมกับหลักสูตร  
ชั้นเรียน  จ านวนนักเรียน  และความจ าเป็น 
 ๑.๒  ก าหนดคุณสมบัติของครูให้เหมาะสมกับหลักสูตร  และสาระการเรียนรู้
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๓  ก าหนดวิธีการสรรหา  แต่งตั้งและถอดถอนครูให้เหมาะสม  มีมาตรฐานเพ่ือให้ได้
ครูที่มีคุณภาพ 
 ๑.๔  ..........................ฯลฯ............................... 
 ข้อ ๒  ให้ผู้อ านวยการด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งครูของโรงเรียน  โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๒.๑  ท าสัญญาว่าจ้างครูตามข้อก าหนดในระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของ
คร ู

๒.๒  เสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งครูต่อผู้รับใบอนุญาต 
๒.๓  เมื่อผู้รับใบอนุญาตให้ความเห็นชอบ  ผู้อ านวยการออกหนังสือแต่งตั้งครูภายใน

ระยะเวลา.........วัน 
๒.๔  รายงานการแต่งตั้งต่อส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมเอกสาร

ประกอบภายใน..........วัน 
๒.๕  มอบเอกสารต้นฉบับให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งรักษาไว้ ๑ ฉบับ และเก็บรักษาส าเนา

หนังสือแต่งตั้งไว้ที่โรงเรียน ๑ ฉบับ 
 ๒.๖  ออกสมุดประจ าตัวครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่โรงเรียนให้ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้ง 
 ๒.๗  บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนครู  บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  
แล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๓  การแต่งตั้งต้องมีหลักฐานประกอบดังนี้ 

๓.๑  ส าเนาวุฒิบัตร 
๓.๒  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                        กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 



47 
๓.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือหนังสืออนุญาต

ให้ผ่อนผันหรือหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา   (กรณีเป็นครู) 
๓.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ  ส าเนาหนังสือเดินทาง(กรณีครูต่างประเทศ) 
๓.๕  ภาพถ่ายครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ขนาด ๕ คูณ  ๗  เซนติเมตร  ถ่าย

มาแล้วไม่เกินหกเดือน 
 ข้อ ๔   การถอดถอนครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะกระท าได้โดย
ยึดหลักส าคัญ ๓ กรณี  ดังนี้ 

๔.๑  ถอดถอนโดยกระท าความผิด 
๔.๒  ถอดถอนโดยครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ประสงค์

จะลาออก  และผู้รับใบอนุญาตได้อนุญาตให้ลาออกแล้ว 
 ๔.๓  เสียชีวิต 
 ข้อ ๕  การถอดถอนตามข้อ ๔.๑  ต้องกระท าโดยปราศจากอคติ  หรือการกลั่นแกล้ง  และเป็น
ธรรม  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมูลความผิดของครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรียน  และให้โอกาสครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อ
คระกรรมการสอบสวน  ต่อจากนั้นเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาวินิจฉัยชี้
ขาด 
 ข้อ ๖  ให้ผู้อ านวยการถอดถอนครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้ตาม
กรณี  ดังนี้ 
 ๖.๑  ออกหนังสือถอดถอนครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่
ประสงค์ลาออกโดยมีใบลาออกและผู้รับใบอนุญาตได้อนุญาตให้ลาออก 
 ๖.๒  ออกหนังสือถอดถอนครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่
กระท าความผิดซึ่งคณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาดให้ออกและผู้รับใบอนุญาตให้ลาออกแล้ว 

๖.๓  การถอดถอนให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน..............วัน 
๖.๔  รายงานการถอดถอนต่อส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  พร้อมเอกสาร 

ประกอบ  ภายใน.............วัน 
 ข้อ ๗  ในกรณีหนังสือแต่งตั้งศูนย์หาย  หรือถูกท าลาย  หรือลบเลือนในสาระส าคัญ  ให้
ผู้อ านวยการออกหนังสือแทนหนังสือแต่งตั้ง  และประทับค าว่า “ใบแทน”  ด้วยหมึกสีแดงไว้ตอนบนของ
หนังสือ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ................. เดือน ................................. พ.ศ. ..................... 
       
      ลงชื่อ............................................... 
             (.............................................) 
                     ผู้รับใบอนุญาต 
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รูปแบบที่ ๒ 
ระเบียบโรงเรียน......................................... 

ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอนครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน พ.ศ. .............. 
 

 ด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเห็นสมควรวางระเบียบ/ข้อก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและ
ถอดถอนครู  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑(๑)  ๓๙(๒)  และมาตรา ๑๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 
หมวดที่ ๑ 

วิธีการสรรหาและแต่งตั้งครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
ข้อ ๑  ..................................................................................................................... 
ข้อ ๒  .....................................................................................................................  
ข้อ ๓  ..................................................................................................................... 

(ให้ก าหนดกรอบจ านวน  คุณสมบัติ  วิธีการสรรหา  การท าสัญญาจ้าง  หลักฐานการแต่งตั้งครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  และอ่ืนๆ) 

 
หมวดที่ ๒ 

เงื่อนไขและกระบวนการถอดถอนครู  บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 
ข้อ ๑  .....................................................................................................................  
ข้อ ๒  ......................................... ............................................................................ 
ข้อ ๓  .....................................................................................................................  

(ให้ระบุเงื่อนไขการถอดถอน  เช่น  ลาออกต้องยื่นใบลาออกตามก าหนดระยะเวลา  การเลิกจ้างต้องท าเป็น
หนังสือ  การเลิกจ้างเพราะกระท าความผิดต้องระบุฐานความผิด  และอ่ืนๆ) 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ .......................... เดือน ................................... พ.ศ. .....................  
 
 
      ลงชื่อ............................................... 
                  (.............................................) 
                        ผู้รับใบอนุญาต 
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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๐ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๐ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ. ๒๕๕๑" 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
            "ผู้รับใบอนุญาต" หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
            "ผู้อนุญาต" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือ
ผู้อ านวยการส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย 
            "โรงเรียน" หมายความว่า โรงเรียนเอกชนในระบบ 
 ข้อ ๔ ในกรณีท่ีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแต่งตั้งผู้จัดการ ต้องแต่ตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(๔)  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๕)  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๖)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗)  ไม่เคยถูกออกจากราชการ โดยมีความผิดเว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ผู้ รับใบอนุญาตแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ 
 (๘)  ไม่เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้จัดการโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
ผู้จัดการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวัน ที่ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ 
 (๙)  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาณหรือ 
ความผิดลหุโทษและได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันที่ผู้รับใบอนุญาต แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ 
 (๑๐) ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 ข้อ ๕ เมื่อผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการโรงเรียนแล้วให้แจ้งให้ผู้ อนุญาตทราบ 
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พร้อมกับส่งส าเนาหนังสือแต่งตั้งหรือถอดถอนภายในสามสิบวันนับแต่ วันแต่งตั้งหรือถอดถอน 
          หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการ หนังสือถอดถอนผู้จัดการ ให้เป็นไปตามแบบท่ีแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มี อ านาจตีความ
และวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ  วันที่   ๑๗ เดือนธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  

 
วรวัจน ์  เอ้ืออภิญญกุล 
(วรวัจน์   เอ้ืออภิญญกุล) 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
             รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

             ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครู ท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครูเอกชน พ.ศ.2542 

......................................... 
เลขที่................/...............                     สถานที่............................................................... 

                                                           วันที่...........เดือน...........................พ.ศ....................... 
 สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง........................................................................................................... ... 
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน.............................................ตั้งอยู่เลขท่ี........หมู่ที่......ตรอก/ซอย............... ............. 
ถนน.............................อ าเภอ.............................จังหวัด..............................โทรศัพท์......................... ........... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับใบอนุญาต”ฝ่ายหนึ่งกับ.....................................................................อายุ.. ............ปี 
วุฒิสามัญ...........................วฒุิทางครู...............................................วุฒิพิเศษ....................... ......................... 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่.......ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................................... 
อ าเภอ.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์.......................... ........................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ครู”อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ผู้รับใบอนุญาตตกลงรับ นาย/นาง/นางสาว................................................. ................... 
เป็น ครูใหญ่และครูในโรงเรียน..............................................................และ “คร”ู ตกลงเข้าเปน็ครูใหญ่และครู
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่..........เดือน..............................พ.ศ.....................เป็นต้นไป 
 ข้อ 2  ผู้รับใบอนุญาตตกลงให้เงินเดือนหรือค่าสอนครั้งแรกไม่ต่ ากว่าอัตราตามวุฒิที่ทางราชการ
ก าหนดดังนี้ 
               (1)   เงินเดือนจ่ายให้เป็นรายเดือนเดือนละ............................................................บาท                                                     
                (2)  ค่าสอนส าหรับครูพิเศษท่ีสอนเป็นรายชั่วโมง  ซึ่งมิใช่ครูประจ า จ่ายให้เป็นราย
ชั่วโมง ชั่วโมงละ...................................................บาท 
 ข้อ 3  “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจ่ายเงินเดือน ค่าสอนและค่าล่วงเวลาต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2542 
ให้แก่ “คร”ู ตามก าหนดเวลาดังนี้ 

               (1)  จ่ายเงินเดือน ไม่ช้ากว่าวันที่ 3 ของเดือนถัดไปทุกเดือน 
                (2)  จ่ายค่าสอน ค่าล่วงเวลาต่าง ๆ เป็น รายสัปดาห์/รายเดือน 
  ข้อ 4  “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจ่ายเงินเดือน ค่าสอน หรือค่าล่วงเวลาต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบคุ้มครองการท างานให้แก่ “ครู” ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทุกครั้ง 
และจะพิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ “คร”ู ที่ได้ท างานมาครบรอบปีหนึ่ง  ๆ โดยถือเอาความรู้ความสามารถ
และความดีความชอบในการปฎิบัติหน้าที่เป็นหลักพิจารณา 
 ข้อ 5  “ครู” ตกลงจะปฎิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างเต็มความสามารถ และจะประพฤติตนให้อยู่
ในจรรยามรรยาทและวินัยครู 
 ข้อ 6  “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจะปฎิบัติต่อ “ครู” ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย
และค าสั่งของทางราชการทุกประการ         
 ข้อ 7   “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจะหักเงินเดือนจากครูเพ่ือเป็นเงินสมทบส่วนของครูเท่านั้น  
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แล้วต้องน าเงินที่หักจาก “คร”ู และเงินส่วนที่ “ผู้รับใบอนุญาต”ต้องจ่ายเป็นเงินสมทบส่วนของผู้รับ
ใบอนุญาตไปส่งกองทุนสงเคราะห์ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ และหากไม่น าส่งเงินสมทบภายในเวลาที่ก าหนด 
  “ผู้รับใบอนุญาต”ยินยอมจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
บุตร ค่าทดแทน  และเงินสงเคราะห์หรือสวัสดิการอื่น ๆ ที่ทางราชการจ่ายให้แก่ครู ที่ครูพึงมีสิทธิได้ตาม
กฎหมายให้แก่ “คร”ู โดยทันที 
 ข้อ 8 คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในระเบียบทุกประการ 
 ข้อ 9 ในกรณีท่ี “ผู้รับใบอนุญาต” บอกเลิกสัญญาหรือสัญญาการเป็นครูได้สิ้นสุดลง  อันเนื่อง 
จากความผิดหรือความบกพร่องของ  “ผู้รับใบอนุญาต” ยินยอมจ่ายค่าชดเชยและหรือค่าชดเชยพิเศษให้แก่ 
“ครู"ตามจ านวนและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของ
ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542 ข้อ 32 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ 
 ข้อ 10 เมื่อ “ครู”ได้ปฎิบัติงานติดต่อกันมาในรอบปีการศึกษาหนึ่ง มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 9 
เดือน นับแต่วันที่เข้าเป็นครูใหญ่หรือครูถึงวันที่ขอลาออกในระหว่างปิดภาคเรียนปลายปีการศึกษา ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตจ่ายเงินเดือนให้ครูใหญ่หรือครูถึงวันที่ 30 เมษายน 
 ข้อ 11 ข้อตกลงอ่ืนใดระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับครูใหญ่หรือครูที่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้ถือ
ว่าไม่มีผลบังคับ 
 สัญญานี้ท าขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาถือไว้คนละฉบับ และส่งประกอบค าร้อง
ขออนุญาตเป็นครูใหญ่หรือครูต่อส านักงานเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับคู่สัญญาได้ทราบข้อความในสัญญา
นี้โดยตลอดแล้ว จึงลงชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
                                                         ลงชื่อ.............................................ผู้รับใบอนุญาต 
                                                         ลงชื่อ.............................................ครูใหญ่หรือครู (คู่สัญญา) 
                                                         ลงชื่อ.............................................พยาน 
                                                         ลงชื่อ.............................................พยาน 
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ตวัอย่าง 

 
 
 

โรงเรียน........................................................... 
ที่อยู่................................................................. 

 
หนังสือแต่งตั้งผู้อ านวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ 

เลขที่............/.......... 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 โรงเรียนแต่งตั้ง 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
 

อยู่บ้านเลขท่ี............................................................วุฒิ.......................................... ............................................ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เลขที่........................................................................................ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................................ .......................................... 
ตั้งแต่วันที่..............................................ตามสัญญาการจ้างเลขที่........................................................................ 
ลงวันที่................................................................... 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่............................................................ 
 

 
 
 
 
 

เลขประจ าตัวประชาชน..................... 
                                                      

                          (.........................................................) 
                      ผู้รับใบอนุญาต  

                    ผู้แต่งตั้ง 
 
หมายเหตุ: ให้ประทับตราโรงเรียนที่มุมล่างของรูปถ่ายและบริเวณลายเซ็นผู้แต่งตั้ง 
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รูปถ่าย 

ขนาด ๒ นิว้ 

ตราโรงเรียน

รียน 
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โรงเรียน....................................................... 
ที่อยู่............................................................. 

 
หนังสือแต่งตั้งรองผู้อ านวยการให้ปฏิบัติหน้าที่ 

เลขที่............/.......... 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 โรงเรียนแต่งตั้ง 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
 

อยู่บ้านเลขท่ี............................................................วุฒิ............................................ .......................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เลขที่........................................................................................ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................................... ...................................... 
ตั้งแต่วันที่......................................ตามสัญญาการจ้างเลขที่......................................... ....................................... 
ลงวันที่........................................................................... 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่....................................................................... 
 

 
 
 
 

 

เลขประจ าตัวประชาชน..................... 
                                                         

     (.............................................) 
                          ผู้รับใบอนุญาต 
                                  ผู้แต่งตั้ง 

 

หมายเหต:ุ ให้ประทับตราโรงเรียนที่มุมขวาล่างของรูปถ่ายและบรเิวณลายเซ็นผู้แต่งตั้ง 

 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                        กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 

รูปถ่าย 

ขนาด ๒ นิว้ 

ตราโรงเรียน 
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โรงเรียน....................................................... 
ที่อยู่............................................................. 

 
หนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ 

 
เลขที่............/.......... 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 โรงเรียนแต่งตั้ง 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
 

อยู่บ้านเลขท่ี............................................................วุฒิ ....................................................................................... 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลขท่ี.......................................เข้าปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียน……. ..............................
สอนวิชา....................................ชั้น.....................................ตัง้แต่วันที่................................................................. 
ตามสัญญาจ้างการเป็นครูเลขที่..........................................ลงวันที่...................................................................... 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่...................................................................... 
 

 
 
 

 
 
เลขประจ าตัวประชาชน.....................หรือ 
เลขที่หนังสือเดินทาง......................... 

                                                             (.............................................) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                                          ผู้แต่งตั้ง 
หมายเหตุ: ให้ประทับตราโรงเรียนที่มุมขวาล่างของรูปถ่ายและบริเวณลายเซ็นผู้แต่งตั้ง 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                       กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 

รูปถ่าย 

ขนาด ๒ นิว้ 

ตราโรงเรียน 
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โรงเรียน............................................................... 

         ที่อยู่..................................................................... 
  

หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา 
 

เลขที่............../........ 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน   พ.ศ. 2550 
โรงเรียนแต่งตั้ง 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
 

อยู่บ้านเลขท่ี................................................................วุฒิ.................................... ............................................... 
เข้าปฏิบัติหน้าที่...........................................................ของโรงเรียน.................................................................... 
ตั้งแต่วันที่..................................................................................................... ....................................................... 
ตามสัญญาการจ้าง เลขที่..............................................ลงวนัที่............................................................................ 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่........................................................................... 
 
 

 
 
 
หมายเลขบัตรประชาชน  ………………………..                                   
 

 (.........................................................)                                                         
          ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                                                               ผู้แต่งตั้ง 
 
หมายเหตุ: ให้ประทับตราโรงเรียนที่มุมขวาล่างของรูปถ่ายและบริเวณลายเซ็นผู้แต่งตั้ง 

 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                       กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 

รูปถ่าย 

ขนาด ๒ นิว้ 

ตราโรงเรียน 
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โรงเรียน....................................................... 
ที่อยู่............................................................. 

 
หนังสือถอดถอนผู้อ านวยการ 

เลขที่............./........ 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 โรงเรียนถอดถอน 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี................................................................................. ............................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี............................................................................................................... ........................................ 
ใบอนุญาตแต่งตั้ง เลขที่......................................................................ออกจากหน้าที่ผู้อ านวยการของโรงเรียน
.............................................................ตั้งแต่วันที่..................................................................... .......................... 
เนื่องจาก/เหตุผล................................................................................................................................................. 
ตามหนังสือลาออกลงวันที่................................................................................................................................... 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่............................................................................. 
 
 

                            (......................................................) 
                          ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 

                          ผู้ถอดถอน 
 
หมายเหตุ: ให้ประทับตราโรงเรียนที่บริเวณลายเซ็นผู้ถอดถอน 

 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                       กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 

ตราโรงเรียน 
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โรงเรียน....................................................... 
ที่อยู่............................................................. 

  
หนังสือถอดถอนรองผู้อ านวยการ 

เลขที่............./........ 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 โรงเรียนถอดถอน 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... ...................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................................................................................... ...................................................................... 
ใบอนุญาตแต่งตั้ง เลขที่.................................................................ออกจากหน้าที่รองผู้อ านวยการของโรงเรียน
...............................................................ตั้งแต่วันที่.............................................................................................. 
เนื่องจาก/เหตุผล.................................................................................................................................................. 
ตามหนังสือลาออกลงวันที่.................................................................................................................................... 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่...................................................................... 
 
 
 

                                       (........................................................) 
                                       ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 

                                      ผู้ถอดถอน 
 

หมายเหตุ: ให้ประทับตราโรงเรียนที่บริเวณลายเซ็นผู้ถอดถอน 
 
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                       กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 

 

ตราโรงเรียน 
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โรงเรียน....................................................... 
ที่อยู่............................................................. 

 
หนังสือถอดถอนครู 

เลขที่...................... 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 โรงเรียนถอดถอน 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี................................................................................ ............................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี............................................................................................... .......................................................... 
ใบอนุญาตบรรจุครู เลขท่ี..........................................ออกจากหน้าที่ครูของโรงเรียน...........................................
ตั้งแต่วันที่..................................................................เนื่องจาก/เหตุผล................................................................ 
ตามหนังสือลาออกลงวันที่............................................................................. ............ 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่........................................................... 
 
 
 

                                            (.............................................................) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                        ผู้ถอดถอน 
 

 
หมายเหตุ: ให้ประทับตราโรงเรียนที่บริเวณลายเซ็นผู้ถอดถอน 
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                       กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 

ตราโรงเรียน 
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โรงเรียน....................................................... 
ที่อยู่............................................................. 

 
หนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษา 

เลขที่...................... 
(อักษรย่อร.ร.,ล าดับที่/ปีพ.ศ.ปัจจุบัน) 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 โรงเรียนถอดถอน 
 

นายสมมุติ  สกุลดี 
 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี..................................................................... .......................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................................................... .................................................................................... 
หนังสือแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา เลขที่.......................................ออกจากหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน.......................................................................................................................................................... ...... 
ตั้งแต่วันที่........................................................เนื่องจาก/เหตุผล.......................................................................... 
ตามหนังสือลาออกลงวันที่.................................................................................... 
 
   ให้ไว้ ณ วันที่............................................................... 
 
 
 

                                      (.................................................................) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                                    ผู้ถอดถอน 
 

 
หมายเหตุ: ให้ประทับตราโรงเรียนที่บริเวณลายเซ็นผู้ถอดถอน 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                       กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 

ตราโรงเรียน 
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ตัวอย่างหนังสือขอลาออก 

 
เขียนที…่…………………………….………. 

 

                                                                  วันที…่..….เดือน…..……........... ….พ.ศ…….............……… 
 
เรื่อง  ขอลาออกจากหน้าที่...................... 
 

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………..................................... 
บรรจุ/แต่งตั้งโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่…………เดือน…………………พ.ศ………………..................................................... 
ตามใบอนุญาต เลขท่ี…………………………………………............................................................................................ 
 

 บัดนี้ มีความประสงค์จะลาออกจากโรงเรียน ตั้งแต่วันที่…...…เดือน…………...........พ.ศ................ 
เป็นต้นไป เหตุผลเนื่องจาก…………………………………............................…………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………....................................................…….…….. 
...................................................………………………………………………………………………………………………….………. 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                             ……………………..………....……… 
                                                                             (……………….....…………………….) 
 
 
อนุญาตให้ลาออกจากหน้าที่.......................................... 
 
          (……………………………..............………) 
                    ผู้รับใบอนุญาต 
วันที่……………เดือน……………………พ.ศ…….....…. 
 
 
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                     กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
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การแต่งตั้งครู / ผู้สอนชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน 

 

ค าจ ากัดความ 
 ครูชาวต่างประเทศ หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ  (ชาวต่างประเทศที่ถือหนังสือเดินทางประเภท                 
ลงตรา  ประเภท  Non – B)  ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษามีครูชาวต่างประเทศท่ีมีคุณสมบัติตามที่ทางราชการก าหนด 

2. เพ่ือสนับสนุนให้สถานศึกษามีครูชาวต่างประเทศเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่  1 
 โรงเรียนจะต้องตรวจหนังสือเดินทางของชาวต่างประเทศว่าถือวีซ่าประเภท TOURIS VISA  
ผ.30 หรือ ผ. 15  เพ่ือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  เป็น  Non – Immigrant  รหัส  B  (กรณีท่ีชาว
ต่างประเทศถือวีซ่า  Non – Immigrant  รหัส  B  ของโรงเรียนอ่ืนจะต้องขอรับการลงตราได้ท่ีต่างประเทศ
เท่านั้น)  เพื่อเตรียมยื่นเรื่องการขอเปลี่ยนวีซ่าไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบเอกสารและท าเรื่องเสนอผู้มีอ านาจเพื่อลงนามใน
หนังสือถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 
  

 ขั้นตอนที่  2 
 โรงเรียนต้องเตรียมเอกสารไปยื่นหน่วยงานที่ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า คือ ส านักงานตรวจคน         
เข้าเมือง / เอกอัครราชทูต (ระบุเมืองและประเทศ)  กงสุลใหญ่ (ระบุเมืองและประเทศ)  กงสุลกิตติมศักดิ์  
(ระบุเมืองและประเทศ)  ประทับครายางโรงเรียนตรงต าแหน่งผู้ลงนามเพ่ือขอเปลี่ยนวีซ่าจาก  TOURIS  VISA  
ผ.30 หรือ ED  เป็น Non – Immigrant  รหัส  B  โดยโรงเรียนจะต้องไปติดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ที่โรงเรียนตั้งอยู่โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ท าหนังสือจากโรงเรียนถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่โรงเรียนตั้งอยู่ระบุ 
หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า  คือ  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง / เอกอัครราชทูต (ระบุเมืองและ
ประเทศ)  กงสุลใหญ่ (ระบุเมืองและประเทศ)  กงสุลกิตติมศักดิ์ (ระบุเมืองและประเทศ)  ประทับตรายาง
โรงเรียนตรงต าแหน่งผู้ลงนาม 

๒. สัญญาจ้างฉบับจริงระหว่างโรงเรียนกับชาวต่างประเภท  ให้ลงวันที่ล่วงหน้า  1  เดือน   
ประทับตรายางโรงเรียนตรงต าแหน่งผู้อ านวยการ (โรงเรียนในระบบ)  ผู้บริหาร (โรงเรียนนอกระบบ) 

๓. ส าเนาวุฒิการศึกษา  จ านวน  1  ชุด  พร้อมวุฒิการศึกษาฉบับจริง  (ชาวต่างประเทศ 
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

๔. ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ  TOEIC  600  หรือ  TOEFL  550  หรือ  IELTS  5.5      
(กรณีชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและชาวต่างประเทศรับรองส าเนาถูกต้อง) 
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๕. ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า ที่บันทึกรายการพร้อมฉบับจริง (ชาวต่างประเทศรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง) 
 

๖. ส าเนาตราสาร หรือส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพร้อมส าเนาใบแต่งตั้งผู้จัดการ และ 
ส าเนาใบแต่งตั้งผู้อ านวยการ / ส าเนาใบแต่งตั้งผู้บริหาร 

๗. หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีท่ีชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน) 
๘. ส าเนาหนังสือทุกฉบับผู้อ านวยการ / ผู้บริหารต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 ขั้นตอนที่  3 
          หลังจากท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ได้ออกหนังสือขอเปลี่ยนวีซ่าจาก 
TOURIS  VISA  ผ.30 หรือ ผ. 15  เพ่ือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา  เป็น  Non – Immigrant  รหัส  B  
ให้กับโรงเรียนแล้ว  โรงเรียนจะต้องเตรียมเอกสารไปยื่นหน่วยงานที่ขอเปลี่ยนแปลงวีซ่า ได้แก่  ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง / เอกอัครราชทูต (ระบุเมืองและประเทศ)  กงสุลใหญ่ (ระบุเมืองและประเทศ)  กงสุล
กิตตมิศักดิ์ (ระบุเมืองและประเทศ)  โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ท าหนังสือจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่ขอเปลี่ยนวีซ่า ประทับตรายางโรงเรียน   
ตรงต าแหน่งผู้ลงนาม  โดยน าหนังสือราชการตราครุฑท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ออกถึง
หน่วยงานที่ขอเปลี่ยนแปลงวีซ่า  ตามขั้นตอนที่  2  แนบไว้ข้างหน้าหนังสือของโรงเรียน 

๒. แนบเอกสารตามท่ีโรงเรียนยื่นเรื่องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  

 ขั้นตอนที่  4 
 ๑.   การแต่งตั้งครู / ผู้สอนชาวต่างประเทศ 
    เมื่อโรงเรียนด าเนินการตามขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว  ให้โรงเรียนจัดท าใบแต่งตั้ง ครู / 
ผู้สอนชาวต่างประเทศโดยผู้อ านวยการ / ผู้บริหาร เป็นผู้แต่งตั้ง 

๒.   การขอผ่อนผันคุณสมบัติการขอรับใบประกอบวิชาชีพ 
    เมื่อโรงเรียนท าใบแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศแล้ว  ให้ไปติดต่อที่ส านักงานเลขาธิการ 
คุรุสภา  เพ่ือด าเนินการขอผ่อนผันคุณสมบัติการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ในกรณีเป็นครูที่สอนในโรงเรียน
เอกชนในระบบ) 
 ๓.   การท า  Work  Permit  Book 
    เมื่อโรงเรียนท าใบแต่งตั้งครู / ผู้สอนชาวางประเทศและได้ใบผ่อนผันจากคุรุสภาแล้ว 
ให้ไปติดต่อที่กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  เพ่ือท า  Work  Permit  Book  โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
 1.  ยื่น  ตท. 2 (เอกสารของกรมการจัดหางาน) 
 2.  ส าเนาวุฒิการศึกษา 
 3.  ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมฉบับจริง 
 4.  ใบแต่งตั้งครู / ผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 5.  เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู หรือใบผ่อนผันจากคุรุสภา 
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 6.  ตารางสอนบุคคลพร้อมระบุวิชาที่สอน และชั้นเรียน 
 7.  รูปถ่าย  3  นิว้  จ านวน  3  รูป 
 8.  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 
 9.  สัญญาจ้าง 
 10.  ส าเนาตราสาร หรือส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพร้อมส าเนาใบแต่งตั้งผู้จัดการ 
และส าเนาใบแต่งตั้งผู้อ านวยการ / ผู้บริหาร 
 ๔.   การรายงานตัวต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
   หลังจากโรงเรียนแต่งตั้งครู / ผู้สอนชาวต่างประเทศและได้รับ Work  Permit  Book  แล้ว 
โรงเรียนจะต้องน าครูชาวต่างชาติ  ไปติดต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยยื่น  ตม.7 (แบบฟอร์ม)  พร้อม
หนังสือถึงผู้บัญชาการส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  เพ่ือรับทราบเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทย  โดยมี
เอกสารประกอบ ดังนี้ 
 1.  ส าเนาวุฒิการศึกษา 
 2.  ส าเนาหนังสือเดินทางพร้อมฉบับจริง 
 3.  ใบแต่งตั้งครู / ผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 4.  เอกสารเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู หรือใบผ่อนผันจากคุรุสภา 
 5.  รูปถ่าย  2  นิว้  จ านวน  1  รูป 
 6.  สัญญาจ้าง 
 7.  ส าเนาตราสาร หรือส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพร้อมส าเนาใบแต่งตั้งผู้จัดการ และ
ส าเนาใบแต่งตั้งผู้อ านวยการ / ผู้บริหาร 
    8.   ส าเนา Work  Permit  Book  พร้อมตัวจริง 
 5.   การรายงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    เมื่อโรงเรียนด าเนินการตามข้อ  2 – 4 เรียบร้อยแล้ว  ให้โรงเรียนท าหนังสือรายงาน              
การแต่งตั้งครู / ผู้สอนชาวต่างประเทศไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่โรงเรียนตั้งอยู่  โดย
แนบ  เอกสารประกอบ ดังนี้ 
   1.  ตารางรายงานการแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ 
 2.  ส าเนาใบอนุญาตแต่งตั้งครู / ผู้สอนให้ปฏิบัติหน้าที่ 
    3.  ส าเนาสัญญาจ้าง 
    4.  ส าเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า ที่บันทึกรายการ 
    5.   ส าเนา  Work  Permit  Book   
    6.  ส าเนาวุฒิการศึกษา 
    7.  ผลวัดระดับภาษาอังกฤษ (กรณีชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ) 
    8.  หนังสือรับรองจากสถานทูต (กรณีที่ชื่อในหนังสือเดินทางกับวุฒิการศึกษาไม่ตรงกัน) 
    9.  ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพร้อมรายละเอียดแนบท้าย หรือตราสารจัดตั้ง 
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           แผนภูมิการแต่งตั้งครู / ผู้สอนชาวต่างประเทศ 
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โรงเรียนยื่นหนังสือเปลี่ยนประเภทวีซ่าถึงส านักงาน           
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตรวจสอบเอกสารและท าเรื่องเสนอผู้มีอ านาจ
เพื่อลงนามในหนังสือถึงหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

โรงเรียนยื่นเรื่องเปลี่ยนประเภทวีซ่าถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

โรงเรียนในระบบท าเรื่องผ่อนผันใบ
ประกอบวิชาชีพกับคุรุสภาและท าใบแต่งตั้ง

ครูให้ปฏิบัตหิน้าท่ี 

 

โรงเรียนนอกระบบท าหนังสือ
แต่งตั้งครู / ผูส้อนให้ปฏิบตัิหน้าที ่

โรงเรียนยื่นเรื่องที่กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

เพื่อท า  Work  Permit  Book 

โรงเรียนยื่นเรื่องท่ีกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

เพื่อท า  Work  Permit  Book 

โรงเรียนน าครไูปตดิต่อท่ีส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

เพื่อรับทราบเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทย 

โรงเรียนท าหนังสือรายงานการแตง่ตั้งครู / ผูส้อนชาวต่างประเทศ
ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่

โรงเรียนยื่นเรื่องที่กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

เพื่อท า  Work  Permit  Book 
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ตัวอย่างหนังสือเปลี่ยนวซี่าในประเทศ 

 
 
ที่  .........................../.............     โรงเรียน............................................ 

                      วันที่............................................................. 

เรื่อง   การรับรองเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย................................................. 

  ด้วย โรงเรียน...................................................................มีความประสงค์จะรับชาวต่างชาติ                          
ชื่อ..............................................................สัญชาติ.........................................................หนงัสือเดินทางเลขที่
.........................................................เป็นครูสอนวิชา....................................................ในโรงเรียนถือประเภท 
วีซ่า ผ.30/TR 
 

  โรงเรียน...................................................ใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ....ออกหนังสือรับรองเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้กับ
ชาวต่างประเทศ  เป็น  NON – IMMIGRANT รหัส  B  ณ  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง............................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
         (................................................) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 
 
ธุรการโรงเรียน 
โทร........................................ 
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67 
ตัวอย่างเปลี่ยนวีซ่าต่างประเทศ 

 
ที่  .....................................      โรงเรียน............................................................ 

      วันที่................................................................................. 

เรื่อง    การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย................................................. 

  ด้วย โรงเรียน...................................................................มีความประสงค์จะรับชาวต่างชาติ                          
ชื่อ...........................................................สัญชาติ...........................หนังสือเดินทางเลขที่......... ........................ 
เป็นครูสอนวิชา...............................................ในโรงเรียน 

  โรงเรียน......................................................ใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก ส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   ออกหนังสือรับรองเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางให้กับ 
ชาวต่างประเทศ  เป็น  NON – IMMIGRANT  รหัส  B  ณ .............................................................................. 
ประเทศ........................................................ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
         (................................................) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 
 
 
ธุรการโรงเรียน 
โทร........................................ 
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ตัวอย่างหนังสือรายงานการแต่งตั้งครู 

 
ที่  ...........................................    โรงเรียน........................................................... 

      วันที่................................................................................ 

เรื่อง    รายงานการแต่งตั้ง/ถอดถอนครูชาวต่างชาติ 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย....................................................................... 

  ด้วย  โรงเรียน.........................................................................ได้ท าการแต่งตั้ง/ถอดถอนครู
ชาวต่างประเทศเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นครูของโรงเรียนและทางโรงเรียนได้อนุมัติแล้ว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
         (................................................) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 
 
 
ธุรการโรงเรียน 
โทร........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                       กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 
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การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ผู้อ านวยการและครูโรงเรียนเอกชน  ได้รับเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 ๒.   เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจให้กับผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ  ผู้อ านวยการและครูโรงเรียน
เอกชน 
 

ขอบเขตของงาน 
 ก าหนดขั้นตอน  วิธีการการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ   
ผู้นวยการและครูโรงเรียน 
 

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับพระราชทาน 

                 ๑.  เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยครูใหญ่ หัวหน้า
สายหรือครู ตามกฎหมายสถานศึกษาเอกชน   พ.ศ. ๒๕๒๕  มาตรา  ๑๕ (๑) ,  หรือ (๓)   เฉพาะสถานศึกษา
ที่จัดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปีบริบูรณ์ นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ด ารง
ต าแหน่ง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน ๖๐ วัน 
                       ส าหรับครูใหญ่หรือครูถ้าเคยปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งใดมาก่อนและได้ลาออกแล้ว
ภายในก าหนด ๔๕ วัน นับแต่วันลาออกจนถึงวันได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ ให้นับ
เวลาที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเดิม รวมกับเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ 
                 ๒.   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่เป็นอย่างดี 
                 ๓.   เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
                 ๔.    เป็นผู้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชน 
                 ๕.   เป็นผู้ไม่เคยถูกท าทัณฑ์บนหรือถูกลงโทษจากผู้บังคับบัญชา หรือจากทางราชการ 
                 ๖.   เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
  

เกณฑ์ขอพระราชทานให้เป็นไปตามฐานะของบุคคล 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดที่พึงขอพระราชทาน 

ฐานะของบุคลากร 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง 

ที่พึงขอพระราชทาน 
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยครูใหญ่ หัวหน้าสายหรือ ครู 
ผู้จัดการ  หรือครูใหญ่ 
ผู้รับใบอนุญาต 
 

 
ชั้นบน บ.ภ.                  ชั้นสูงสุด จ.ภ. 
ชั้น บ.ภ.                      ชั้นสูงสุด ต.ภ. 
ชั้น บ.ภ.                      ชั้นสูงสุด ต.ภ.. 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                      กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
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 เอกสารประกอบในการเสนอขอพระราชทาน 
 ๑.   หนังสือน าของสถานศึกษา 
 ๒.  งบหน้ารายชื่อผู้บริหาร และครูสถานศึกษาเอกชน 
 ๓.  บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้บริหารและครูสถานศึกษาเอกชนจ าแนกรายบุคคล 
 ๔.  รายละเอียดผู้เสนอขอพร้อมรายละเอียดประกอบ  (ตามแบบท่ี สช.ก าหนด)  ดังนี้ 
  ๔.๑   ส าเนาสมุดประจ าตัวครู ถ่ายเอกสารทุกหน้า 
                        ๔.๒   ส าเนาใบอนุญาตบรรจุเป็นครู หรือครูใหญ่  (สช. ๘)  หรือผู้จัดการ  (สช. ๔)  หรือผู้รับ
ใบอนุญาต /  ผู้รับใบอนุญาต ให้ใช้ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา  (สช.๒) 
 ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ๔.๕  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล สถานะทางการสมรส ให้แนบหลักฐานประกอบ 
  

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  สถานศึกษายื่นค าเสนอขอรับพระราชทานพร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสาร  
 ๒.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติสรุปเสนอคณะกรรมการผู้มีอ านาจพิจารณา 

๓.  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาตรวจสอบหลักฐาน/คุณสมบัติ 
๔.  ส่งส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
๕.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแจ้งเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งให้สถานศึกษาทราบ 

 ๖.  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 ก าหนดการยื่นค าขอ   
 ๑.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแจ้งเขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายใน  ๑ – ๑๕ ตุลาคม  
ของทุกปี /เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาด าเนินการส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายใน  ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน   
ของแต่ละปี 
 ๓.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการตามขั้นตอนแล้วเสนอส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของแต่ละปี 
 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 บุคลากรสถานศึกษาเอกชนผู้มีคุณสมบัติรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับ
พระราชทานตามคุณสมบัติอย่างถูกต้อง 
 

เอกสาร /หลักฐานอ้างอิง 
๑. พระราชกฤษฏีกา  ว่าด้วย  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันเป็นที่สรรเสริญ 

ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  พ.ศ.  2538 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                       กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 
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เอกสารประกอบในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

งบหน้ารายช่ือผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ขอพระราชทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ............... 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน/จังหวัด วันบรรจุ 
ขอพระราชทาน 

ครั้งนี้ชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
ชื่อโรงเรียน.................................................................โทรศัพท์...................... ..............ที่อยู่เลขที่......................
หมู่ที่............................ถนน/ซอย.....................................................แขวง/ต าบล..............................................
เขต/อ าเภอ.........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............. ....................... 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                       กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 
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รายละเอียดผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ประจ าปี พ.ศ. ............... 
.................................................... 

๑. ประวัติส่วนตัว 
 นาย/นาง/นางสาว.................................................นามสกุล......... ................................................ 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.............................................เกิดวันที่.........เดือน................ ........พ.ศ................. 
อายุ..................ป ีเชื้อชาติ......................สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขท่ี......................ถนน.. ...................... 
ต าบล..........................................อ าเภอ..........................................จังหวัด........................................................ 
ปัจจุบันด ารงต าแน่ง.....................................................โรงเรียน.............................................. ........................... 
ตั้งอยู่ที่...................ถนน.........................ต าบล..............................อ าเภอ.....................จังหวัด ......................... 
รหัสไปรษณีย์..................................................โทรศัพท์................................... ................ 
๒. ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม 
 ๒.๑ วุฒิสามัญ.............................................................จากโรงเรียน......... .................................... 
 ๒.๒ วุฒิทางครู............................................................จาก.................................................... .......
 ๒.๓ วุฒิอื่นๆ................................................................................................................................. 
 ๒.๔ เคยด ารงต าแหน่ง......................................................................รวม................ ..................ปี 
 ๒.๕ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง................................................................................... ........................ 
๓.   ผลงานการเสนอและงานพิเศษ 
 ๓.๑ ......................................................................................................................... ..................... 
 ๓.๒ ..............................................................................................................................................  
 ๓.๓ ......................................................................................................................... ..................... 
 ๓.๔ ...................................................................................................................................... ........ 
 ๓.๕ ............................................................................................................................. ................. 
 ๓.๖ ........................................................................................................... ................................... 
๔.   เป็นผู้ที่      O  เคย      O ไม่เคย    ประพฤติตนผิดกฎหมาย 
      (ถ้าเคยให้ระบุว่าเนื่องจากเหตุใด............................................................................................. .................) 
๕.   เป็นผู้ที่     O  เคย       O ไม่เคย    ถูกท าทัณฑ์บนหรือถูกลงโทษจากผู้บังคับบัญชาหรือจากทาง     
      ราชการ  (ถ้าเคยให้ระบุว่าเนื่องจากเหตุใด................................................................................. ..............) 
๖.   เป็นผู้ที่      O  เคย      O ไม่เคย    ต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
      (ถ้าเคยให้ระบุว่าเนื่องจากเหตุใด............................................................................................. .................) 
๗.   เคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น...................................................เมื่อปี พ.ศ.......................... ............... 
      (ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่................ตอนที่........................หนา้ที่........................... 
      วันที่...................เดือน...........................พ.ศ...........................และหากรับใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์        
      เรียบร้อยแล้วโปรดแนบส าเนาเอกสารใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวด้วย) 
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๘.   สมควรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้   ชั้น..................................................................................  
 
 ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ขอพระราชทาน 
             (...................................................) 
 
 เป็นผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามระเบียบฯ ได้ 
 
 
     ลงชื่อ........................................................ 
             (....................................................) 
                  ผู้อ านวยการ 
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                             แบบ นร. ๑ 
                   (ตราประทับของโรงเรียน) 

 
แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน 

 
ที่.........................      ชื่อ(หน่วยงานเจ้าของหนังสือ) 
 
 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า(นาย/นาง/นางสาว)................................................................... 
ชื่อสกุล..........................................................เลขประจ าตัวประชาชน............................................................... 
บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่...................ซอย..........................ต าบล............................อ าเภอ..... ........................ 
จังหวัด.....................................อาชีพ..........................................โทรศัพท์................................ ......................... 
ได้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ที่เป็นผลงาน ดังนี้ 
 ๑. ตั้งแต่วันที่.............เดือน.....................พ.ศ............ถึงวันที่...........เดือน....................................
พ.ศ.......................ได้กระท าความดีความชอบ  คือ.................................................................................... ........
(ระบุเหตุหรือพฤติกรรมที่ได้กระท า)................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
 ๒. ตั้งแต่วันที่.............เดือน.....................พ.ศ............ถึงวันที่...........เดือน............. ........................
พ.ศ.......................ได้กระท าความดีความชอบ   คือ..........................................................................................
(ระบุเหตุหรือพฤติกรรมที่ได้กระท า)........................................................................................................... ....... 
............................................................... ............................................................................................................ 

 
ฯลฯ 

 
 ขอรับรองว่า รายงานแสดงผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง 

 
ให้ไว้ ณ วันที่................เดือน....................พ.ศ.................... 

 
 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง 
(ลงชื่อ) ผู้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์   (ลงชื่อ)..................................................... 
...............พิมพ์ชื่อเต็ม.....................    (........................................) 
วันที่.............เดือน................พ.ศ..........   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
       วันที่ ..............เดือน..................พ.ศ........... 
 
 
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                       กลุ่มส่งเสริมสถานศกึษาเอกชน 



บัญชีแสดงคุณสมบัติผู้กระท าความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน ของบุคลากรโรงเรียนเอกชน 
ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ. ........................... 

ส่วนราชการที่ขอพระราชทาน ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทวงศึกษาธิการ 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

 
 
 

รายการ 

 
 
 

อายุ
(ปี) 

 
 

ต าแหน่ง
ที่เริ่ม
บรรจ/ุ
แต่งตั้ง 

 
วัน 

เดือน ปี
ที่เริ่ม
บรรจ/ุ
แต่งตั้ง 

 
 

รวมเวลาการท างาน
นับถึง ๖ ต.ค.ของปีท่ี
ขอพระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์(ปี) 

ปัจจุบัน  
 
 

โรงเรียน/
จังหวัด 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์  
 
 

หมายเหต ุ

 
 

ด ารง
ต าแหน่ง 

 
วัน 

เดือน 
 ปี 

รวมเวลาที่
ด ารง

ต าแหน่ง
ปัจจุบันนับ
ถึง ๖ ต.ค.

ของปีท่ีเสนอ
ขอ(ปี) 

 
 

ครั้ง
สุดท้าย 

 
วัน 

เดือน ปี 
(๕ ธ.ค
...........) 

 
ขอ 
ครั้ง
นี้ 

๑ ค าน าหน้าชื่อ.......... 
ชื่อ.......................... 
ชื่อสกุล.................. 
เลขประจ าปีประชาชน 
.................................... 
วัน เดือน ปี เกิด........... 
……………………………….. 

           โปรดใช้
ตัวพิมพ์
๑ คน 
ต่อ 

๑ แผ่น 

           ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
 
           ลงช่ือ......................................................................ผู้ขอพระราชทาน 

**** หมายเหตุ  โปรดใช้ตัวพิมพ์ (๑ คน ต่อ ๑ แผ่น)             (...................................................................) 
           เป็นผู้สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณต์ามระเบยีบฯ ได้ 
           ลงช่ือ......................................................................    
                                                             (................................................................) 
           ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการ 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
บัญชีที่ ๔ 

การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรโรงเรียนเอกชน 
 

ล าดั
บที ่

ต าแหน่ง 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่
เสนอขอพระราชทาน เง่ือนไขและระยะเวลาแต่ละชัน้ หมายเหตุ 

ชั้นเร่ิมต้น ชั้นสูงสุด 
๑ 
๒ 

๓ 
 

ผู้จัดการหรือครูใหญ ่
ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วย
ครูใหญ่ หรือคร ู
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ

- ต าแหน่งครูใหญ่เทียบ
ได้กับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการในปัจจุบัน 

- ต าแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่
เทียบเท่ากับต าแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อ านวยการใน
ปัจจุบัน 
 

บ.ภ. 
บ.ภ. 
บ.ภ. 

ต.ภ. 
ต.ภ. 
จ.ภ. 

๑.ต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ในโรงเรียนเอกชนตามาตรา ๑๕(๑) หรือ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๒๕ ที่จดัการศึกษาตามหลักสตูรของ
กระทรวงศึกษาธิการมาแล้ว เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๘ ปี บริบูรณ์  นับแตว่ันท่ีรับ
อนุญาตหรือวันท่ีพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีท่ีเสนอขอพระราชทาน  
๖๐ วัน ส าหรับครูใหญ่หรือครู หากเคย
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาแห่งใดมาก่อน และ
ได้พ้นจาการปฏิบตัิงานในสถานศกึษาแห่งนั้น
แล้ว แต่ได้รับบรรจุให้ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่ 
ที่ได้พ้นจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

แห่งเดิม ก็สามารถนับระยะเวลาทีเ่คยปฏิบตัิ
ในสถานศึกษาแห่งใหม่ได ้

๒. เสนอขอในช้ันสูงขึ้นตามล าดับจนถึงเกณฑ์
สูงสุดของต าแหน่ง โดยเว้นระยะเวลาแตล่ะ
ช้ันไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 

 

 
***  หมายเหตุ     ผู้รับใบอนุญาต ผู้จดัการ หรือครูใหญ่ เริม่ขอพระราชทาน บ.ภ. ได้ บ.ภ. ๕ ปี เสนอขอช้ัน จ.ภ.  
  ได้ จ.ภ. ๕ ปี เสนอช้ัน ต.ภ. ส่วนครูเริม่พระราชทานช้ัน บ.ภ. ได้บ.ภ. ๕ ปี เสนอขอช้ัน จ.ภ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสงิหบ์ุรี                    กลุ่มสง่เสริมสถานศกึษาเอกชน 



 
 
 


