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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกําหนดให มีการแบงเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กํ า หนดให มี สํ า นั ก งานเขตพ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จํ า นวน 183 เขต และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสว นราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ออกเปน 7 กลุม
เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานขึ้น
สําหรับคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ซึ่งเปนกลุมหนึ่งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีบทบาท
อํานาจ หนาที่สําคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ การกํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา
เอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและการ
เปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหและเงินทดแทนตามกฎหมายวา
ดวยโรงเรียนเอกชนหรือที่กฎหมายอื่นกําหนด ดําเนินการเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมาย
กําหนด และรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย จากการ
วิเคราะห บทบาท อํานาจ หนาที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดเปนภาระงาน
ดังนั้นเพื่อให คูมือปฏิบัติงานกลุ มสงเสริมสถานศึกษาเอกชนฉบับนี้ สามารถนําไปใชเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดมกี ารวิพากษจากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในภูมิภาคจํานวน 3 ดวยกันเพื่อใหภาระงานมีความครอบคลุม ถูกตอง และชัดเจน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทํางานที่ดําเนินการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะผูวิพากษจากภูมิภาคตาง ๆ ไว ณ โอกาสนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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o ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøýċÖþćøąéĆïÖŠĂîðøąëöýċÖþć/ðøąëöýċÖþć/öĆí÷öýċÖþć
ĂćßĊüýċÖþćĔîÿëćîýċÖþćđĂÖßî
o ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøóĆçîćïčÙúćÖøĔîÿëćîýċÖþćđĂÖßî
o ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøóĆçîćÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĔîÿëćîýċÖþćđĂÖßî
o ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøðøąÖĆîÙčèõćóÖćøýċÖþćÿëćîýċÖþćđĂÖßîĔîøąïï
o ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøðøąÖĆîÙčèõćóÖćøýċÖþćÿëćîýċÖþćđĂÖßîîĂÖøąïï
o Öćø×ĂĂîčâćêóćîĆÖđøĊ÷îîĆÖýċÖþćĕðîĂÖÿëćîýċÖþć
o ÖćøøĆïîĆÖđøĊ÷îßćüêŠćÜðøąđìý
o ÖćøđìĊ÷ïüčçĉÖćøýċÖþćÝćÖēøÜđøĊ÷îîćîćßćêĉ
o Öćø×ĂđìĊ÷ïēĂîÙüćöøĎšĒúąðøąÿïÖćøèŤĔîēøÜđøĊ÷îđĂÖßîðøąđõì
ĂćßĊüýċÖþć
o ÜćîüĉđÙøćąĀŤ/üĉÝĆ÷đÖĊę÷üÖĆïÖćøÝĆéÖćøýċÖþćđĂÖßî
 ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøïøĉĀćøÜćîïčÙÙú×ĂÜÿëćîýċÖþćđĂÖßî
o ÖćøüĉđÙøćąĀŤĂĆêøćÖĞćúĆÜÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćēøÜđøĊ÷îđĂÖßî
o ÖćøêøüÝÿĂïÖøąïüîÖćøĒêŠÜêĆĚÜ ëĂéëĂîñĎšøĆïĔïĂîčâćê ñĎšÝĆéÖćø
ñĎšĂĞćîü÷Öćø ñĎšïøĉĀćø ÙøĎ/ñĎšÿĂî ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćēøÜđøĊ÷îđĂÖßî
ĔîøąïïĒúąîĂÖøąïï
o Öćø×ĂøĆïÖćøêøüÝúÜêøćĀîĆÜÿČĂđéĉîìćÜ×ĂÜÙøĎßćüêŠćÜðøąđìý
o ÖćøđðúĊę÷îðøąđõìÖćøêøüÝúÜêøćĒúąêŠĂĂć÷čÖćøóĞćîĆÖĂ÷ĎŠĔîðøąđìýĕì÷
×ĂÜÙøĎßćüêŠćÜðøąđìý
o Öćø÷Ö÷ŠĂÜđßĉéßĎđÖĊ÷øêĉñĎšĂĞćîü÷Öćø ÙøĎĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćēøÜđøĊ÷î
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 ÜćîÿŠÜđÿøĉöÖćøĂčéĀîčî ÖĂÜìčîÿÜđÙøćąĀŤĒúąÿüĆÿéĉÖćø
o ÖćøĂčéĀîčîđÜĉîÙŠćĔßšÝŠć÷øć÷ïčÙÙúēøÜđøĊ÷îđĂÖßî
o Öćø×ĂøĆïđÜĉîĂčéĀîčîêćöîē÷ïć÷đøĊ÷îôøĊ 15 ðŘ
o ÖćøéĞćđîĉîÜćîēÙøÜÖćøĂćĀćøÖúćÜüĆî
o ÖćøéĞćđîĉîÜćîēÙøÜÖćøĂćĀćøđÿøĉö (îö)
o ÖćøĂčéĀîčîÿČęĂĒúąĂčðÖøèŤÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
o ÖćøĂčéĀîčîđðŨîÙŠćêĂïĒìîóĉđýþÙøĎìĊęÿĂîîĆÖđøĊ÷îóĉÖćøĔîēøÜđøĊ÷îđĂÖßî
(đÜĉî ó.Ù.ý.)
o ÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉîÿüĆÿéĉÖćøÙŠćøĆÖþćó÷ćïćú
o ÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉîÙŠćÖćøýċÖþćïčêø
o ÖćøđïĉÖÝŠć÷đÜĉîÙŠćßŠü÷đĀúČĂïčêø
o Öćø×ĂøĆïđÜĉîìéĒìî
o Öćø×ĂøĆïđÜĉîìčîđúĊĚ÷ÜßĊó
o ÖćøĂčéĀîčîđðŨîđÜĉîđóĉęöÖćøÙøĂÜßĊóßĆęüÙøćüĒÖŠñĎšĂĞćîü÷Öćø ĒúąÙøĎ
ēøÜđøĊ÷îđĂÖßî
o ÖćøéĞćđîĉîÜćîđÖĊę÷üÖĆïđÜĉîìčîĀöčîđüĊ÷îđóČęĂóĆçîćēøÜđøĊ÷îđĂÖßî
o ÖćøÖĞćÖĆïêĉéêćöÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîĂčéĀîčî
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218
219
226
233
239
245
249
255
262
266
269
273
280
286
295
298
302
303
306
309
312
315
319
322
325
328
331

ÿćøïĆâ(êŠĂ)
 Üćîđú×ćîčÖćøÙèąÖøøöÖćøðøąÿćîĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøýċÖþćđĂÖßîĔîøąéĆï
ÝĆÜĀüĆé
o Üćîđú×ćîčÖćøÙèąÖøøöÖćøðøąÿćîĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøýċÖþćđĂÖßîĔîøąéĆï
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บทนํา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14
กันยายน 2553 ไดกําหนดอํานาจหนาที่กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน ไวดังตอไปนี้
1. กํากับ ดูแล ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงกิจการ
โรงเรียนเอกชน
3 . ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห และเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชนและที่กฎหมายอื่นกําหนด
4. ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกําหนด
5. ปฏิบั ติงานร วมกับหรือสนับ สนุ น การปฏิ บัติ งานของหนว ยงานอื่ น ที่เ กี่ย วของหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผล
ไดนั้นบุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย
มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานกลุม สงเสริมสถานศึกษาเอกชน เพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชนสุขแกประชาชน โดยคูมือการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบดวยกระบวนงาน วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอรมที่ใช เอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนเอกสารที่มีประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผน และบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเปน
แนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

แนวคิด
เปนหนวยงานที่ สงเสริม สนับสนุนและประสานงานใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษา
ไดตามศักยภาพเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ ใหการศึกษาเอกชนมีบทบาทสําคัญ
ตอการศึกษาชาติในการแบงเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐ ในการจัดการศึกษา ทุกระดับทุกประเภท
การศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญ กาวหนาทาง
วิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของบุคคล สังคมไทย สามารถยกระดับความรูความสามารถของ คนไทยใหทัดเทียมกับนานาชาติ และ
เปนที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียตอไป
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

1

วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐาน
สงเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรสถานศึกษาเอกชน
สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรสถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม
สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน
เปนคาใชจาย รายหัวนักเรียน อาหารกลางวัน อาหารเสริมนมและเด็กพิการ
กํากับ ติดตามการดําเนินการของสถานศึกษาเอกชนใหเปนไปตามที่ระเบียบและกฎหมาย

กําหนด

ขอบขาย/ภารกิจ
งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
1. งานสงเสริมการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา /อาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชน
2. งานสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
3. งานสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน
4. งานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบ
5. งานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
6. การขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
7. การรับนักเรียนชาวตางประเทศ
8. การขอเทียบรูวุฒิจากสถานศึกษานานาชาติ
9. การขอเทียบโอนความรูและประสบการณในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
10. งานวิเคราะห/วิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
1. การวิเคราะหอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การตรวจสอบกระบวนการแตงตั้ง ถอดถอนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ และครู
โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
3. การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางครูชาวตางประเทศของโรงเรียนเอกชน
4. การตออายุการพํานักอยูในประเทศไทยของครูชาวตางประเทศ
5. การยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
6. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
7. การขอยกเวนการเขารับราชการทหารแกครูโรงเรียนเอกชน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

8. การรองทุกข รองเรียนที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
9. การยื่นอุทธรณ การรับอุทธรณ
10. การแตงตั้ง/ถอดถอนผูสอนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)
งานดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
1. การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
2. การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
1. งานขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน
2. การขอยายที่ตั้งสถานศึกษา
3. การขอเปลี่ยนแปลงเวลาทําการสอน
4. การขอใชอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือหองเรียนและหองประกอบ
5. การขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน
6. การขอหยุดทําการสอนชั่วคราว
7. การขอออกใบแทนใบอนุญาต
8. การขอเพิ่ม/ขยายประเภทการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนนอกเอกชน
9. การขอเป ด สอนโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึก ษาธิ ก ารเป น
ภาษาอังกฤษ
10. การขอใชตราประจําโรงเรียน
11. การขอเพิ่ม/ลดที่ดิน
12. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
13. การขอเปดภาคเรียนที่ 2
14. การขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร
15. การขอยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
16. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
17. การขอเลิกดําเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
18. การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห และการศึกษาพิเศษ
งานดําเนินการเกี่ยวกับสถาบัน/ศูนยการศึกษาอิสลาม
1. การขอจดทะเบียนสถาบันปอเนาะ
2. การขอจัดตั้งและดําเนินการศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)
3. การขอยกเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)
งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
1. การอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
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2. การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป
3. การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
4. การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)
5. การอุดหนุนสื่อและอุปกรณการเรียน การสอน
6. การอุดหนุนคาตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
7. การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลของผูอํานวยการ
8. การเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร
9. การเบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร
10. การขอรับเงินทดแทน
11. การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
12. การอุดหนุนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกผูอํานวยการ และครูโรงเรียนเอกชน
13. การดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
14. การกํากับติดตามใชจายเงินอุดหนุน
15. การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งกอสรางโรงเรียนการกุศล
งานขอมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
1. งานขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
2. งานแผนการรับนักเรียนประจําป
3. งานประชาสัมพันธการศึกษาเอกชน
4. งานสถิติขอมูลผูสอนศาสนาอิสลาม
5. การจัดทําแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการสงเสริมการศึกษาเอกชน
6. การกํากับติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน
7. การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
8. การออกหนังสือรับรองความรูโรงเรียนที่เลิกกิจการ
9. การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
10. การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด
1. งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

4

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
งานสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน

¾ งานสงเสริมการศึกษาทุกระดับในสถานศึกษาเอกชน
¾ งานสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
¾ งานสงเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน
¾ งานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา(ในระบบ)
¾ งานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา(นอกระบบ)
¾ การขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
¾ การขอเทียบวุฒิจากสถานศึกษานานาชาติ
¾ การขอเทียบโอนความรูและประสบการณ
¾ งานวิเคราะห/วิจัย
การวิเคราะหอัตรากําลัง
¾ การตรวจสอบกระบวนการแตงตั้ง ถอดถอน
¾ การขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
¾ การตออายุการพํานักอยูในประเทศไทย
¾ การยกยองเชิดชูเกียรติ
¾ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
¾ การขอยกเวนการเขารับราชการทหาร
¾ การยื่นอุทธรณ การรับอุทธรณ
¾ การแตงตั้ง/ถอดถอนผูสอนศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด(ตาดีกา)
¾

งานสงเสริมการ
บริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาเอกชน

งานดําเนินการเกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาต

¾ การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
¾ การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

5

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ตอ)

งานดําเนินเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงกิจการ

งานดําเนินการเกี่ยวกับ/
ศูนยการศึกษาอิสลาม

งานสงเสริมการอุดหนุน
กองทุนสงเคราะหและ
สวัสดิการ
6

¾ งานขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน
¾ การขอยายที่ตั้งสถานศึกษา
¾ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาทําการสอน
¾ การขอใชอาคารเรียน อาคารประกอบ
¾ การขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน
¾ การขอหยุดทําการสอนชั่วคราว
¾ การขอออกใบแทนใบอนุญาต
¾ การขออนุญาตเพิ่ม/ขยายประเภทการศึกษาและหลักสูตร
¾ การขอเปดสอนโครงการ EP
¾ การขอใชตราประจําโรงเรียน
¾ การขอเพิ่ม/ลดที่ดิน
¾ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
¾ การการขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร
¾ ขอเปดภาคเรียนที่ 2 (ประเภทอาชีวะ)
¾ การขอยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา
¾ การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
¾ การขอยกเลิกดําเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
¾ การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษา
สงเคราะห และการศึกษาพิเศษ
การขอเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
¾ การขอจดทะเบียนสถาบันการศึกษาปอเนาะ
¾ การขอจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การศู น ย ก ารศึ ก ษาอิ ส ลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา)
¾

¾ การอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน
¾ การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป
¾ การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
¾ การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)
¾ การอุดหนุนสื่อและอุปกรณการเรียน การสอน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน (ตอ)
¾ การอุดหนุนคาตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการ
ในโรงเรียนเอกชน
¾ การเบิ ก จ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารค า รั ก ษาพยาบาลของ
ผูอํานวยการ
¾ การเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร
¾ การเบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร
¾ การขอรับเงินทดแทน
¾ การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
¾ การอุ ด หนุ น เป น เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวแก
ผูอํานวยการ และครูโรงเรียนเอกชน
¾ การดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
¾ การกํากับติดตามใชจายเงินอุดหนุน
¾ การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งกอสรางโรงเรียนการกุศล

งานสงเสริมการอุดหนุน
กองทุนสงเคราะหและ
สวัสดิการ(ตอ)

งานขอมูลสารสนเทศและแผน
สถานศึกษาเอกชน

¾

¾ งานขอมูลสารสนเทศ
¾ งานแผนการรับนักเรียน
¾ งานประชาสัมพันธ
¾ งานสถิติขอมูลผูสอนศาสนาอิสลาม
¾ การจัดทําแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ
¾ การกํากับติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน
¾ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
¾ การออกหนังสือรับรองความรูโรงเรียนที่เลิกกิจการ
¾ การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา

¾

งานเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานสงเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัด

¾ งานเลขานุการคณะกรรมการประสานสงเสริมการศึกษา
เอกชนในจังหวัด

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

7

กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
ศึกษา วิเคราะห วิจัย ขอมูลสารสนเทศ/
สภาพความจําเปนตองการพัฒนา
กําหนด เปาหมายดําเนินงาน
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาดําเนินงาน
ติดตาม ประเมินและรายงานผล
การดําเนินงาน

8

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
งานสงเสริมการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาเอกชน

2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนในโรงเรียนเอกชนให ไดรับการพัฒนา
ที่เหมาะสมกับวัย สอดคลองตามหลักสูตรกําหนด

3. ขอบเขตของงาน
ศึกษา/วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา/
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา และศึกษา/วิเคราะหผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนทุกระดับชั้น และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผูเรียนโรงเรียนเอกชน

4. คําจํากัดความ
สถานศึกษาเอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา/วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา/
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชี วศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางการเรี ยน เชน LAS
(Local Assessment System), NT (National Test) ,O– NET (Ordinary Education Test) และ
V-NET (Vocational National Educational Test) รวมกับโรงเรียนเอกชน
5.2 สพป. จัดทําโครงการเพื่อสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระดับตาง ๆ เชน
โครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โครงการแก ป ญ หานั ก เรี ย นอ า นไม อ อกเขี ย นไม ไ ด ,
โครงการแกปญหานักเรียนอานไมคลองเขียนไมคลอง, โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
ครูในระดับตา ง ๆ,โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา,โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนตน
5.3 ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการ
5.4 สพป. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการรวมกับสถานศึกษา
5.5 สพป. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน / สรุปและรายงานผล / นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป
10

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพป. ศึกษา/วิเคราะหเอกสาร/งานวิจัยและ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

สพป. จัดทําโครงการสงเสริมการศึกษา
เสนอผูม ีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

ผอ.สพป.
อนุมัติโครงการ

สพป. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการรวมกับสถานศึกษา

สพป.ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานผล
นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสารอางอิง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 38 และมาตรา 46

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

12

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป. ติดตามประเมินผล/สรุปรายงานผล/
นําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา

สพป. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการรวมกับสถานศึกษา

ผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา
อนุมัติโครงการ

สพป. ติดตามประเมินผล/สรุป
รายงานผล/นําผลประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนา

สพป. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
รวมกับสถานศึกษา

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัตโิ ครงการ

สิงหาคม –
กันยายน

พฤศจิกายน –
กรกฎาคม

ตุลาคม

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 38 และมาตรา 46

5

4

3

- ทันตามกําหนดเวลา

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการ

- ทันตามกําหนดเวลา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป., สถานศึกษา
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ชื่องาน สงเสริมการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชนใหสูงขึ้น ผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาเหมาะสมกับวัยตามหลักสูตร
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานการสงเสริมการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา/ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน และสามารถใชเปนเครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเอกชนใหสูงขึน้
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1
สพป. ศึกษา/วิเคราะหเอกสาร/งานวิจยั และ
พฤษภาคม – - เอกสารและขอมูลถูกตอง
กลุมสงเสริม
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
กรกฎาคม
ครบถวน
สถานศึกษาเอกชน
สพป. ศึกษา/วิเคราะหเอกสาร/งานวิจยั และ
ไดแก ผลสอบ LAS, NT, O-NET, V-NET,Iผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
NET
2
สพป. ทําโครงการเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ตุลาคม
- สอดคลองกับความตองการ
กลุมสงเสริม
สพป. ทําโครงการเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
การศึกษาโรงเรียนเอกชน
พัฒนา
สถานศึกษาเอกชน
ในระดับตาง ๆ เสนอผูมีอํานาจ
- เสร็จทันตามกําหนด
พิจารณาอนุมัติ

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
งานสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนใหมี ศักยภาพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
2.2 เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
และใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหสูงขึ้น

3. ขอบเขตของงาน
สํารวจขอมูลพื้นฐานครู/ผูบริหาร เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความ
ตองการและจําเปน

4. คําจํากัดความ
4.1 ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียน
4.2 ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารของโรงเรียนเอกชนในระบบ
4.3 สถานศึกษาเอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สพป. สํารวจคุณวุฒิทางการศึกษาและความตองการในการพัฒนาของครู/ผูบริหารใน
สถานศึกษาเอกชน
5.2 สรุป/วิเคราะหขอมูล
5.3 สพป. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
5.4 ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการ
5.5 สพป. ดําเนินการตามแผน
5.6 สพป. ประเมินผล/สรุปรายงานผลการพัฒนา
5.7 สพป. นิเทศติดตามผลการพัฒนาสูการปฏิบัติ
5.8 วัดและประเมินคุณภาพผูเรียน เชน การสอบ LAS (Local Assessment System),
NT (National Test), O–NET (Ordinary Education Test), V-NET (Vocational National
Educational Test)
5.9 วิเคราะหผลการประเมินเพื่อการพัฒนาตอไป
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพป. สํารวจคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ความตองการพัฒนาของครู/ผูบริหาร
และสรุป/วิเคราะหขอมูล

สพป. จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร
เสนอผูม ีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิ

ผูมีอํานาจพิจารณา
อนุมัติโครงการ

สพป. สรรหาวิทยากร/ทําเอกสารประกอบการประชุม/อบรม
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
สพป. ดําเนินการประชุม/อบรม
สพป. ประเมินผล/สรุปรายงานผลการประชุม/อบรม
สพป. นิเทศติดตามผลการใชความรูความสามารถจากการ
ประชุม/อบรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน
สพป. วัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน

สพป.วิเคราะหผลการประเมิน
เพื่อการพัฒนา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบสํารวจคุณวุฒิทางการศึกษาของครู/ผูบริหารในสถานศึกษาเอกชน
7.2 แบบสํารวจความตองการในการพัฒนาของครู/ผูบริหารในสถานศึกษาเอกชน

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 38 และ มาตรา 46

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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16

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5

4

3

2

ลําดับที่
1

สพป. ดําเนินการตามแผนพัฒนา

ผูมีอํานาจพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

สพป. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

สพป. ดําเนินการตามแผนพัฒนา

ผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบ

สพป. จัดทําแผนเพือ่ พัฒนาบุคลากร
เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ

พฤศจิกายน –
ธันวาคม

ตุลาคม

สิงหาคม –
กันยายน

- ดําเนินการบรรลุตามแผน

- ทันตามกําหนดเวลา

- ทันตามกําหนดเวลา

2. เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนและใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหสูงขึ้น
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
สพป. สํารวจคุณวุฒิทางการศึกษา/
พฤษภาคม - แบบสํารวจครอบคลุมตรงกับ
สพป.สํารวจคุณวุฒิทางการศึกษา/ระดับชั้นที่
ระดับชั้นที่สอนและความตองการใน
มิถุนายน
ความตองการ
สอนและความตองการพัฒนาของครู/ผูบริหาร
การพัฒนาของครู/ผูบริหารใน
สถานศึกษาเอกชน
สพป. สรุป/วิเคราะหขอ มูล
กรกฎาคม
- ขอมูลถูกตองครบถวน
สพป. สรุป/วิเคราะหขอ มูล

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ชื่องาน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชนใหมีศักยภาพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณภาพ มาตรฐานตามที่กาํ หนด

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป. วัดและประเมินคุณภาพผูเรียน

9

สพป. วิเคราะหผลการประเมินเพื่อพัฒนา

สพป.นิเทศติดตามผลการใชความรู
ความสามารถจากการประชุม/อบรม
มาใชในการจัดการเรียนการสอน
สพป. วัดและประเมินคุณภาพผูเรียน
LAS, NT, O-NET, V-NET,I-NET

รายละเอียดงาน
สพป.ประเมินผล/สรุปรายงานผล

กุมภาพันธ –
มีนาคม

กุมภาพันธ

มกราคม

เวลาดําเนินการ
มกราคม

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 38 และมาตรา 46

สพป. วิเคราะหผลการประเมินเพื่อพัฒนา

สพป. นิเทศติดตามผลการใชความรูความสามารถจาก
การประชุม/อบรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน

สพป. ประเมินผลการพัฒนา

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

8

7

ลําดับที่
6

- มีขอมูลครบถวนถูกตอง

- ทันตามกําหนดเวลา

- ทันตามกําหนดเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการและ
ตามกําหนดเวลา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
งานสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมงานหลักสูตรของสถานศึกษาตั้งแตการจัดทํา/การใช/ประเมินผล/ปรับปรุง/
พัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและนําไปสูการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพ ผูเรียน
มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด
2.2 เพื่อติดตามผลการใชหลักสูตรโดยการวิเคราะหสาเหตุของปญหาการใชหลักสูตรทุกระดับ
กําหนดแนวทางแกไขปญหา และดําเนินการแกปญหาการใชหลักสูตร
2.3 เพื่อสงเสริมและพัฒนาเทคนิค การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู โดยการนิเทศภายใน
ในสถานศึกษาเอกชน จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหครูนําไปพัฒนาการเรียนการสอน และ
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2.4 เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานการสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาเอกชนและใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ใหสูงขึ้น

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา การนําไปใช การประเมินผล การปรับปรุง
และพัฒนา และจัดประชุม/อบรมใหครูและผูบริหารโรงเรียนเอกชน
3.2 ศึกษาสภาพ/ปญหา และวิเคราะหการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา พ.ศ.
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546
แตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาการใชหลักสูตร ติดตามประเมินผลและสรุป/รายงานผล
3.3 จัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู โดยมีกิจกรรม
อบรม/ประชุม/นิเทศภายในโดยเนนเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู ประเมินโครงการ นําผลการ
ประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาโดยวิธีตาง ๆ และประเมินคุณภาพดานปจจัย กระบวนการ และ
ผลผลิต

4. คําจํากัดความ
สถานศึกษาเอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบ
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 งานสงเสริมหลักสูตรสถานศึกษา
1. สพป. ศึกษาเอกสารหลักสูตรทุกระดับ และหลักสูตรสถานศึกษา/การนําไปใช/ การประเมินผล
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. สพป. วางแผนจัดทําโครงการประชุม/อบรมใหความรูแกผูบริหารและครู เรื่องการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา/การนําไปใช/การประเมินผล/การปรับปรุงและพัฒนา และเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติ
3. ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการ
4. สพป. สรรหาวิทยากร/จัดทําเอกสารประกอบการประชุม/อบรม และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
5. สพป. ดําเนินการประชุม/อบรมตามโครงการ
6. สพป. ประเมินผล/สรุปรายงานผลการประชุม/อบรม
7. สพป. นิเทศติดตามผลการนําความรูความสามารถจากการประชุม/อบรมไปใช
8. สพป. วิเคราะหผลการประเมินเพื่อการพัฒนาตอไป
5.2 งานติดตามผลการใชหลักสูตร
1. สพป. ศึกษาความพรอมสภาพและปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546
2. สพป. แตงตั้งคณะทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหา
การใชหลักสูตร/กําหนดแนวทางแกไขปญหา
3. คณะทํางานฯ ดําเนินการวิเคราะหสาเหตุของปญหาการใชหลักสูตร/กําหนดแนวทาง
แกไขปญหา/ดําเนินการแกปญหาการใชหลักสูตรใชยุทธศาสตรและวิธีการที่หลากหลาย
4. คณะทํางานฯ ติดตามประเมินผลและสรุป/รายงานผล
5.3 งานสงเสริมและพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. สพป. จัดทําโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาเอกชน โดยเนนดานเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการ
3. สพป. แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานตามโครงการ
4. คณะทํางานฯ ดําเนินงานตามโครงการ และประเมินโครงการ
5. คณะทํางานฯ นําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนาโดยวิธีตาง ๆ เชน จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเทคนิคทักษะการสอนแบบตาง ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การสอนแบบบูรณาการ
การสอนแบบทักษะกระบวนการกลุม กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร การสอนแบบมุ งประสบการณ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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การสอนแบบโครงงาน การจัดประสบการณ EPA การสอนแบบ CIPPA Instruction Model ,
จัดอบรมการผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน เปนตน
6. ครูนําผลการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
7. สพป. และโรงเรียนประเมินคุณภาพผูเรียน เชน การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับ
8. สพป. สรุปประเมินผล/รายงานผล

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 งานสงเสริมหลักสูตรสถานศึกษา
สพป.ศึกษาหลักสูตรทุกระดับ/หลักสูตรสถานศึกษา/
การใช/การประเมิน/การปรับปรุงพัฒนา
สพป. วางแผนจัดทําโครงการประชุม/อบรมผูบริหารและครูเรื่องการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา/การนําไปใช/การประเมินผล/การปรับปรุงและพัฒนา
และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ผูมีอํานาจพิจารณา
อนุมัติโครงการ

สพป. สรรหาวิทยากร/ทําเอกสารประกอบการประชุม/อบรม และจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ
สพป. ดําเนินการประชุม/อบรม

สพป. ประเมินผล/สรุปรายงานผลการประชุม/อบรม

สพป. นิเทศติดตามผลการนําความรูความสามารถจากการประชุม/อบรมไปใช

สพป.วิเคราะหผลการประเมินเพื่อการพัฒนา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6.2 งานติดตามผลการใชหลักสูตร

สพป. ศึกษาความพรอมสภาพและปญหา
การใชหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ

สพป. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหา
การใชหลักสูตร/กําหนดแนวทางแกไขปญหา

คณะทํางานฯ ดําเนินการวิเคราะหสาเหตุฯ/กําหนดแนวทาง
แกไขปญหา/ดําเนินการแกปญ
 หาโดยใชยุทธศาสตรและ
วิธีการที่หลากหลาย

คณะทํางานฯ ติดตามประเมินผลและสรุป/
รายงานผล

6.3 งานสงเสริมและพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สพป. ทําโครงการนิเทศภายใน และ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
โครงการ

สพป. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานตามโครงการ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คณะทํางานฯ ดําเนินงานตามโครงการ
และประเมินโครงการ
คณะทํางานฯ นําผลประเมินมาเปนขอมูลในการ
พัฒนาโดยวิธีตาง ๆ เชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูนําผลการอบรมเชิงปฏิบตั ิการไปใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู

สพป. และโรงเรียนประเมินคุณภาพผูเรียน
สพป. สรุปประเมินผล/รายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1
8.2
8.3
8.4
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546
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23
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

4

3

2

สพป.สรรหาวิทยากร/ทําเอกสารประกอบการประชุม/
อบรมและจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัตโิ ครงการ

สพป.วางแผน/ทําโครงการประชุม/อบรมผูบริหารและครู
และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

การปรับปรุงพัฒนา

สพป.สรรหาวิทยากร/ทําเอกสาร
ประกอบการประชุม/อบรม
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัตโิ ครงการ

สพป.วางแผน/ทําโครงการประชุม/
อบรมผูบริหารและครูเรื่องการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา/การนําไปใช/
การประเมินผล/การปรับปรุงพัฒนา
และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ธันวาคมมกราคม

ตุลาคมพฤศจิกายน

กรกฎาคมกันยายน

- มีวิทยากรที่เชี่ยวชาญ
- เอกสารเสร็จทันเวลา
- วัสดุอุปกรณครบถวน

- ทันตามกําหนดเวลา

- สอดคลองกับความตองการ
พัฒนา
- เสร็จทันตามกําหนด

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
1. งานสงเสริมหลักสูตรสถานศึกษา
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมงานหลักสูตรของสถานศึกษาตั้งแตการจัดทํา/การใช/ประเมินผล/ปรับปรุง/พัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและนําไปสูก ารจัดการเรียนการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพผูเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่กําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1
สพป.ศึกษาหลักสูตรทุกระดับ/การใช/
พฤษภาคม- - เอกสารและขอมูลถูกตอง
กลุมสงเสริม
การประเมิน/การปรับปรุงพัฒนา
มิถุนายน
ครบถวน
สถานศึกษาเอกชน
สพป.ศึกษาหลักสูตร/การใช/การประเมิน/

ชื่องาน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป.วิเคราะหสรุปผล เพื่อวางแผน
พัฒนาตอไป

สพป.นิเทศติดตามผลการนําความรูความสามารถ
จากการประชุม/อบรมไปใช

สพป.ประเมินผล/สรุปรายงานผลการประชุม/อบรม

สพป.ดําเนินการประชุม/อบรม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป.วิเคราะห สรุปผล เพื่อวางแผน
พัฒนาตอไป

สพป.นิเทศติดตามผลการนําความรู
ความสามารถจากการประชุม/อบรมไปใช

สพป.ประเมินผล/สรุปรายงานผลการ
ประชุม/อบรม

รายละเอียดงาน
สพป.ดําเนินการประชุม/อบรม

สิงหาคมกันยายน

มิถุนายนกรกฎาคม

พฤษภาคม

- การวิเคราะหครอบคลุม
ถูกตอง

- นิเทศ ติดตามไดครบถวนตาม
กําหนดเวลา

- ทันตามกําหนดเวลา

เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
กุมภาพันธ- - บรรลุตามวัตถุประสงค
เมษายน
ของโครงการ
- ดําเนินการตามกําหนดเวลา

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 38 และมาตรา 46
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ลําดับที่
5

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คณะทํางานฯ ติดตามประเมินผล
และสรุป/รายงานผล

คณะทํางานฯ ดําเนินการวิเคราะหสาเหตุ/กําหนด
แนวทางแกไขปญหา/ดําเนินการแกไขปญหา

สพป.แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหาการใชหลักสูตร/กําหนดแนวทางแกไขปญหา

คณะทํางานฯ ติดตามประเมินผล
และสรุป/รายงานผล

คณะทํางานฯ ดําเนินการวิเคราะหสาเหตุ/
กําหนดแนวทางแกไขปญหา/ดําเนินการ
แกไขปญหาโดยใช
ยุทธศาสตรและวิธกี ารที่หลากหลาย

สพป. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อวิเคราะห
สาเหตุของปญหาการใชหลักสูตร/กําหนด
แนวทางแกไขปญหา

กันยายน

กรกฎาคมสิงหาคม

มิถุนายน

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 38 และมาตรา 46
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- เสร็จทันตามกําหนด

- วิเคราะหไดครอบคลุม
- มีแนวทางแกไขปญหา
ชัดเจน แกไขปญหาได
ครบถวน

- เสร็จทันตามกําหนดเวลา

สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
2. งานติดตามผลการใชหลักสูตร
วัตถุประสงค : เพื่อติดตามผลการใชหลักสูตรโดยการวิเคราะหสาเหตุของปญหาการใชหลักสูตรทุกระดับ กําหนดแนวทางแกไขปญหา และดําเนินการแกปญหาการใชหลักสูตร
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
สพป. ศึกษาความพรอมสภาพและปญหา
พฤษภาคม
- ขอมูลครบถวนถูกตอง
การใชหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
สพป.ศึกษาความพรอมสภาพและปญหา
การใชหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ

ชื่องาน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
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4

3

2

คณะทํางานฯ ดําเนินงานตามโครงการ
และประเมินโครงการ

สพป.แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงานตามโครงการ

ผอ.สพป.อนุมัติโครงการ

คณะทํางานฯ ดําเนินงานตาม
โครงการและประเมินโครงการ

สพป.แตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินงานตามโครงการ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุมัตโิ ครงการ

ธันวาคม-มกราคม

พฤศจิกายน

ตุลาคม

- เสร็จสมบูรณตาม
กําหนดเวลา

- ทันตามกําหนดเวลา

- ทันตามกําหนดเวลา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
3. งานสงเสริมและพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมและพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู โดยการนิเทศภายในในสถานศึกษาเอกชน จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหครูนําไปพัฒนาการเรียนการสอน และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1
สพป.ทําโครงการนิเทศภายในและ
กันยายน
- โครงการมีความชัดเจน
กลุมสงเสริม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
สถานศึกษาเอกชน
สพป.ทําโครงการนิเทศภายในและ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ชื่องาน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
27
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป.สรุปประเมินผล/รายงานผล

สพป.และโรงเรียนประเมินคุณภาพผูเรียน

ครูนําผลการอบรมไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

คณะทํางานฯ นําผลการประเมินมาเปนขอมูลในการพัฒนา
โดยวิธีการตาง ๆ เชน จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป.สรุปประเมินผล/รายงานผล

สพป.และโรงเรียนประเมินคุณภาพผูเรียน
เชน การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ทุกระดับ

คณะทํางานฯ นําผลการประเมินมาเปน
ขอมูลในการพัฒนา
โดยวิธีการตาง ๆ เชน จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ครูนําผลการอบรมไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู

รายละเอียดงาน

เมษายน-กันยายน

กุมภาพันธ-มีนาคม

กุมภาพันธ

มกราคม

เวลาดําเนินการ

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 38 และมาตรา 46

8

7

6

5

ลําดับที่

- ทันตามกําหนด
- บรรลุตาม
วัตถุประสงค

- มีผลการประเมิน
ครบถวน

- ครบถวน

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
- บรรลุตาม
วัตถุประสงค

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ

1. ชื่องาน
งานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลสารสนเทศ มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา
เอกชนใชในการกํากับ ดูแล ประสาน สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนใหไดมาตรฐาน
คุณภาพในระดับสากล
2.2 เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน
ในระบบ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง มีความพรอมรับการประเมินภายนอก
และไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)

3. ขอบเขตของงาน
รวบรวมแผนปฏิบั ติงานประจํ าป ของสถานศึกษา รายงานผลการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
(SAR) และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รายโรงเรียนมาศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
วิจัยหาจุดแข็ง จุดออน จุดควรพัฒนา จัดทําขอมูลสารสนเทศ ไปกํากับ ดูแล ประสาน สงเสริมและ
สนับสนุน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน

4. คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สพป. แจงสถานศึกษาเอกชนใหจัดสงแผนปฏิบัติการประจําป, SAR และรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ให สพป.
5.2 สพป. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย หาจุดแข็ง จุดออน จุดที่ควรพัฒนา
จัดทําขอมูลสารสนเทศ
5.3 สพป. นําขอมูลสารสนเทศไปใชกํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาเอกชน
5.4 ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาตใหเผยแพรประชาสัมพันธนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิค
วิธีการที่ไดรับจากการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย
5.5 สพป. สรุปประเมินผล/รายงานผล
28

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพป. แจงสถานศึกษาเอกชนใหสง แผนปฏิบัติการประจําป, SAR,
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ให สพป.

สพป.วิเคราะห/สังเคราะห/วิจัย/หาจุดแข็ง/จุดออน/จุดควรพัฒนาและทําขอมูลสารสนเทศ

สพป. นําขอมูลสารสนเทศไปใชกํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษาเอกชน

ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาตใหเผยแพร
ประชาสัมพันธนวัตกรรมรูปแบบเทคนิค
วิธีการที่ไดรับจากการศึกษา วิเคราะห วิจัย

สพป. สรุปประเมินผล/รายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถกําหนดเองไดตามความเหมาะสม

8. เอกสารอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 38 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553
8.3 กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
8.4 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
29
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

8.5 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
8.6 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบแรก
พ.ศ. 2544-2548
8.7 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบสอง
พ.ศ. 2549-2553
8.8 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบสาม
พ.ศ. 2554-2558

30

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
31
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

3

2

สพป.นําขอมูลสารสนเทศไปใชกํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาเอกชน

สพป.วิเคราะห/สังเคราะห/วิจยั /หาจุดแข็ง/จุดออน/
จุดควรพัฒนาและทําขอมูลสารสนเทศ

สพป.นําขอมูลสารสนเทศไปใชกํากับ ดูแล
สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษาเอกชน

สพป.วิเคราะห/สังเคราะห/วิจยั /หาจุดแข็ง/
จุดออน/จุดควรพัฒนาและทําขอมูลสารสนเทศ

- ขอมูลครบถวนถูกตอง

สิงหาคม-ธันวาคม - ครอบคลุมครบถวน

มิถุนายนกรกฎาคม

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ชื่องาน
สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลสารสนเทศ มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาเอกชนใชในการกํากับ ดูแล ประสาน สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน ใหไดมาตรฐานคุณภาพใน
ระดับสากล
2. เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษาเอกชนในระบบ ใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งมีความพรอมรับการประเมินภายนอกและไดรับ
การรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1
สพป.แจงสถานศึกษาเอกชนใหสงแผนปฏิบัติการ
พฤษภาคม
- ทันตามกําหนดเวลา
กลุมสงเสริม
,SAR, รายงานผลการประเมินภายนอกของ สมศ.
สถานศึกษาเอกชน
สพป.แจงสถานศึกษาเอกชน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป.สรุปประเมินผล/รายงานผล

ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาตให
เผยแพรนวัตกรรม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป.สรุปประเมินผล/รายงานผล

รายละเอียดงาน
ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาตใหเผยแพร
ประชาสัมพันธนวัตกรรมรูปแบบเทคนิควิธีการ
ที่ไดรับจากการศึกษาวิเคราะห วิจัย

กุมภาพันธ

เวลาดําเนินการ
มกราคม

- ทันตามกําหนดเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ทันตามกําหนดเวลา

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 38 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48

5

4

ลําดับที่

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
งานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน มีความพรอมรับ
การประเมินภายนอก และไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)
2.2 เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน
นอกระบบและใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้น

3. ขอบเขตของงาน
ศึกษา/วิเคราะหเอกสารที่เกี่ ยวของ จัดทําโครงการสงเสริมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ ดําเนินงานตามโครงการ สรุป/ประเมินผลและรายงาน

4. คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สพป. ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร ดังตอไปนี้
1. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนและการประกันคุณภายภายในและภายนอก
ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
2. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบของสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
3. แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบของ
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
4. การจัดทําเอกสารขอมูลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
5. มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
5.2 สพป. วางแผน/จัดทําโครงการสงเสริมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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โดยมีกิจกรรม 1) จัดประชุมผูรับใบอนุญาตผูบริหาร และผูสอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อสราง
ความรูความเขาใจ เรื่องการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ, มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ,แนวทางการดําเนินงาน 2) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
นิเทศและประเมินโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 3) ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ และประเมิน
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 4) คณะกรรมการฯ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
5.3 สพป. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
5.4 ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการ
5.5 สพป. ดําเนินงานตามโครงการ
5.6 สพป. สรุปประเมินผล/รายงานผล

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สพป. ศึกษาและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ

สพป. วางแผน/จัดทําโครงการสงเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ
โครงการ

สพป. ดําเนินงานตามโครงการ

สพป. สรุปประเมินผล/รายงานผล
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสารอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 38 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48
8.2 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบของสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
8.3 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบของสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
8.4 มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
35
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป.สรุปประเมินผล/รายงานผล

สพป.ดําเนินงานตามโครงการ

ผอ.สพป.อนุมัติโครงการ

สพป.วางแผน/ทําโครงการสงเสริมการประกันคุณภาพ
ภายใน/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

สพป.สรุปประเมินผล/รายงานผล

สพป.ดําเนินงานตามโครงการ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุมัตโิ ครงการ

สพป.วางแผน/ทําโครงการสงเสริมการประกัน
คุณภาพภายในร.ร.เอกชนนอกระบบ/เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ

- บรรลุตามวัตถุประสงค

- ทันตามกําหนดเวลา

- ทันตามกําหนดเวลา

สิงหาคม-กันยายน - ทันตามเวลาที่กําหนด

ธันวาคมกรกฎาคม

ตุลาคมพฤศจิกายน

กันยายน

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 38 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 48

5

4

3

2

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ชื่องาน สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อสงเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง มีความพรอมรับการประเมินภายนอกและไดรับการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)
2. เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโรงเรียนเอกชนนอกระบบและใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้น
3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเอกชนใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไปวาสามารถจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีคุณภาพลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1
สพป.ศึกษา/วิเคราะหเอกสารที่เกีย่ วของ
สิงหาคม
- ครบถวนถูกตอง
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป.ศึกษา/วิเคราะหเอกสารที่เกีย่ วของ

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
การขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดเดินทางไปศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาไดรับ
ประสบการณโดยตรง
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาใหถูกตอง
ตามระเบียบมีความปลอดภัยสูงสุด

3. ขอบเขตของงาน
กํา หนดขั้น ตอนการขออนุ ญ าตพานั ก เรี ย น นั ก ศึก ษาไปนอกสถานศึก ษาตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสาร วิเคราะห สรุปขอมูล เสนอ/แจงผูมีอํานาจเพื่ออนุญาต และแจงโรงเรียนทราบ

4. คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กรณีพักคางคืน
1. โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู
2. สพป. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห สรุปขอมูล และทําเรื่องพรอม
หนังสืออนุญาต
3. สพป. นําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่หนังสือ
4. สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบและเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
5. โรงเรียนรายงานผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทราบภายหลังจาก
เดินทางกลับ
6. สพป. บันทึกรายงานผลของโรงเรียนเสนอ ผอ.สพป. เพื่อทราบ
5.2 กรณีพาไปนอกราชอาณาจักร
1. โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู
2. สพป. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห สรุปขอมูลเพื่อทําเรื่องเสนอเลขาธิการ
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อพิจารณาอนุญาต
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3. สพป. นําเสนอผูมีอํานาจลงนามหนังสือ ออกเลขที่หนังสือ และสงเรื่องไป สช.
4. เลขาธิการ สช. พิจารณาอนุญาต และแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5. สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบและเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
6. โรงเรียนรายงานผลใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทราบภายหลังจากเดินทางกลับ
7. สพป. บันทึกรายงานผลของโรงเรียนเสนอ ผอ.สพป. เพื่อทราบ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 การดําเนินการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กรณีพักคางคืน
โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตพรอมเอกสารประกอบ
ตอ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู

สพป. ตรวจสอบเอกสาร และทําเรื่องพรอมหนังสืออนุญาต
เสนอผูม ีอํานาจอนุญาต

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต

สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ และเก็บสําเนาหนังสือ
ไวเปนหลักฐาน
โรงเรียนรายงานผลให สพป.ทราบ ภายหลังจากเดินทางกลับ

สพป.บันทึกรายงานผลของโรงเรียน
เสนอ ผอ.สพป. เพื่อทราบ
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6.2 การดําเนินการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กรณีพาไปนอกราชอาณาจักร
โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตพรอมเอกสาร
ประกอบตอ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู

สพป. ตรวจสอบเอกสาร และทําเรื่องเสนอตอเลขาธิการ สช.
พิจารณา

เลขาธิการ สช. พิจารณาอนุญาต
และแจง สพป.

สพป. แจงอนุญาตใหโรงเรียนทราบ และเก็บสําเนาหนังสือ
ไวเปนหลักฐาน
โรงเรียนรายงานผลให สพป.ทราบ ภายหลังจากเดินทางกลับ

สพป.บันทึกรายงานผลของโรงเรียน
เสนอ ผอ.สพป. เพื่อทราบ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 กรณีพักคางคืน
1. หนังสือนําของโรงเรียนขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานที่และพักคางคืน
2. โครงการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
3. รายชื่อครูผูควบคุมและนักเรียนที่เขารวมโครงการฯ
4. ตารางกิจกรรมประจําวัน
5. ใบตอบรับของผูปกครอง (แบบที่ผูปกครองเซ็นอนุญาต/ตอบรับแลว)
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
39
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6. แผนที่การเดินทาง แผนที่สังเขป และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป
7. สําเนากรมธรรมประกันชีวิต
7.2 กรณีพาไปนอกราชอาณาจักร
1. หนังสือนําของโรงเรียนขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานที่และพักคางคืน
2. โครงการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
3. รายชื่อครูผูควบคุมและนักเรียนที่เขารวมโครงการฯ
4. ตารางกิจกรรมประจําวัน
5. ใบตอบรับของผูปกครอง (แบบที่ผูปกครองเซ็นอนุญาต/ตอบรับแลว)
6. แผนที่การเดินทาง แผนที่สังเขป และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป
7. สําเนากรมธรรมประกันชีวิต

8. เอกสารอางอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.
2548
8.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษา ไปนอก
สถานศึกษาและเดินทางไกล เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประกาศ ณ วันที่
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
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3

2

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป. ตรวจสอบเอกสาร และทําเรื่องพรอมหนังสืออนุญาต
เสนอผูมีอํานาจอนุญาต

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป. ตรวจสอบเอกสาร และทําเรื่องพรอม
หนังสืออนุญาต
เสนอผูมีอํานาจอนุญาต

1 วัน

1 วัน

- ถูกตองตามระเบียบฯ
และประกาศฯ

- เอกสารครบถวนถูกตองตามระเบียบฯและ
ประกาศฯ

ชื่องาน
การขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา(กรณีพักคางคืน)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนกั เรียน นักศึกษา ไดเดินทางไปศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา ไดรับประสบการณโดยตรง
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาใหถูกตองตามระเบียบ มีความปลอดภัยสูงสุด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
โรงเรียนยื่นหนังสือพรอมเอกสารประกอบ ตอ
กอนการเดินทาง - โรงเรียนยื่นภายในเวลาที่กําหนดตาม
โรงเรียนยื่นหนังสือพรอมเอกสารประกอบ
สพป.
15 วัน
ประกาศฯ
ตอ สพป.

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
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สพป.บันทึกรายงานผลของโรงเรียน
เสนอผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อทราบ

โรงเรียนรายงานผลให สพป. ทราบ
ภายหลังจากเดินทางกลับ

สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ
และเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

กรณีพกั คางคืน (ตอ)

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป.บันทึกรายงานผลของโรงเรียน
เสนอผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อทราบ

โรงเรียนรายงานผลให สพป. ทราบ
ภายหลังจากเดินทางกลับ

รายละเอียดงาน
สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบและเก็บ
สําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

1 วัน

ภายใน 7 วัน
หลังจากเดินทาง
กลับ

เวลาดําเนินการ
1 วัน

- ถูกตองตามระเบียบฯ
และประกาศฯ

- ถูกตองตามระเบียบฯ
และประกาศฯ

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ถูกตองตามระเบียบฯ
และประกาศฯ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประกาศ ณ วันที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ. 2551

6

5

ลําดับที่
4
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3

2

เลขาธิการ สช.พิจารณา
อนุญาต และแจง สพป.

สพป. ตรวจสอบเอกสาร และทําเรื่อง
เสนอตอเลขาธิการ สช. เพื่อพิจารณาอนุญาต
เลขาธิการ สช.พิจารณาอนุญาต
และแจง สพป.

สพป. ตรวจสอบเอกสาร และทําเรื่องเสนอ
ตอเลขาธิการ สช. เพื่อพิจารณาอนุญาต

4 วัน

1 วัน

- ถูกตองตามระเบียบฯและประกาศฯ

- เอกสารครบถวนถูกตองตามระเบียบฯ
และประกาศฯ

ชื่องาน
การขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (กรณีพาไปนอกราชอาณาจักร)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนกั เรียน นักศึกษา ไดเดินทางไปศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา ไดรับประสบการณโดยตรง
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาใหถูกตองตามระเบียบ มีความปลอดภัยสูงสุด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
โรงเรียนยื่นหนังสือพรอมเอกสารประกอบ
- โรงเรียนยื่นภายในเวลาที่กําหนดตาม
ตอ สพป. (กอนการเดินทาง 15 วัน)
ประกาศฯ
โรงเรียนยื่นหนังสือพรอมเอกสารประกอบ
ตอ สพป.

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
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สพป.บันทึกรายงานผลของโรงเรียน
เสนอผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อทราบ

โรงเรียนรายงานผลให สพป.ทราบ
ภายหลังจากเดินทางกลับ

สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ และเก็บสําเนา
หนังสือไวเปนหลักฐาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
กรณีพาไปนอกราชอาณาจักร (ตอ)

สพป.บันทึกรายงานผลของโรงเรียนเสนอ
ผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อทราบ

โรงเรียนรายงานผลให สพป.ทราบ
ภายหลังจากเดินทางกลับ

รายละเอียดงาน
สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ
และเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

- ถูกตองตามระเบียบฯ
และประกาศฯ

- ถูกตองตามระเบียบฯ
และประกาศฯ

ภายใน 7 วันหลังจาก
เดินทางกลับ

1 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ถูกตองตามระเบียบฯ
และประกาศฯ

เวลาดําเนินการ
1 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2551
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5

ลําดับที่
4

1. ชื่องาน
การรับนักเรียนชาวตางประเทศ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนชาวตางประเทศไดรับอนุญาตเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชนถูกตองตาม
กฎหมาย
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการรับนักเรียนชาวตางประเทศใหถกู ตองตาม
ระเบียบ

3. ขอบเขตของงาน
กําหนดขั้นตอน ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร การรับนักเรียนชาวตางประเทศ และ
สรุปขอมูล เพื่อพิจารณาอนุญาต

4. คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีที่ 1 กรณีชาวตางประเทศยังไมไดเดินทางเขาประเทศไทย และประสงคขอเขาเรียนใน
โรงเรียนเอกชน ใหโรงเรียนเสนอเรื่องขอความเห็นชอบ โดยยื่นเอกสารตามแบบฟอรมเอกสารที่ใช
ในขอ 7 ดังนี้
- โรงเรียนเอกชนในระบบ ใหยื่นเอกสารตามขอ 1-14 ยกเวนขอ 2
- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ใหยื่นเอกสารตามขอ 1, 3-5 และ 11-12
ขั้นตอนที่ 1 การขอความเห็นชอบ
1) โรงเรียนยื่นหนังสือขอความเห็นชอบรับชาวตางประเทศเขาเรียนพรอมเอกสาร
ประกอบตอ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู
- สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตองแลว นําเสนอ ผอ.สพป.

พิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อ ผอ.สพป.ใหความเห็นชอบแลวแจงโรงเรียนเพื่อใหผูขอเขาเรียน
ดําเนินการขอรับการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED ดวย
ตนเอง และเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ขั้นตอนที่ 2 การขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน
ชาวตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยแลว โดยถือหนังสือเดินทางที่ไดรับ
การตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED
- โรงเรียนเอกชนในระบบ ใหยื่นเอกสารตามขอ 1-14
- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ใหยื่นเอกสารตามขอ 1-5 และ 11-12
1) โรงเรี ย นยื่ น หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตรั บ ชาวต า งประเทศเข า เรี ย นพร อ มเอกสาร
ประกอบตอ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
2) สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตองแลว เสนอ ผอ.สพป.พิจารณา
อนุญาตและลงนามหนังสือถึงหนวยงานตาง ๆ เพื่อสงประวัติยอชาวตางประเทศไปตรวจสอบยังกอง
บังคับการอํานวยการสํานักงานตํารวจสันติบาล สํานักขาวกรองแหงชาติ และแจงสํานักงานตรวจคน
เขาเมืองดําเนินการตออายุการพํานักอยูในประเทศไทย
3) สพป. แจงโรงเรียนอนุญาตใหรับชาวตางประเทศเขาเรียนและเก็บสําเนาหนังสือ
ไวเปนหลักฐาน
4) ในกรณีผลการสอบประวัติ ปรากฏผลที่เปนภัยตอความมั่นคงของชาติ สพป.
ต อ งเสนอเรื่ อ งเพื่ อ แจ ง โรงเรี ย นจํ า หน า ยชาวต า งประเทศ และแจ ง สํ า นั ก งานตรวจคนเข า เมื อ ง
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
กรณีที่ 2 กรณีชาวตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยแลว
ในกรณีชาวตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยแลว และถือหนังสือเดินทาง
ประเภท TOURIST VISA โดยมีระยะเวลาการอนุญาตใหพํานักอยูในประเทศไทยไมนอยกวา 30 วัน
นับจากวันยื่นเรื่อง หากประสงคจะขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ใหโรงเรียนยื่นเรื่องขอ
ความเห็ น ชอบ พร อมทั้ง ขอความอนุ เคราะห แจ งสํ า นั ก งานตรวจคนเขา เมืองดํ า เนิ น การเปลี่ ย น
ประเภทการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางเปน NON-IMMIGRANT รหัส ED โดยยื่นเอกสาร
ขอ 1-14 ยกเวนขอ 2
ขั้นตอนที่ 1 การขอความเห็นชอบ
1) โรงเรียนยื่นหนังสือขอความเห็นชอบรับชาวตางประเทศเขาเรียนพรอมเอกสาร
ประกอบตอ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู
- สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตองแลว นําเสนอ ผอ.สพป.เพื่อ
ลงนามหนั งสื อ ส ง ประวั ติ ย อชาวตา งประเทศไปตรวจสอบที่กองบังคับ การอํา นวยการ สํ า นั ก งาน
ตํารวจสันติบาล และสํานักขาวกรองแหงชาติ
- หากผลการตรวจสอบประวัติ ปรากฏผลที่ไมเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ
ใหนําเสนอ ผอ.สพป. พิจารณาใหความเห็นชอบ รวมทั้งแจงสํานักงานตรวจคนเขาเมืองดําเนินการ
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เปลี่ยนประเภทการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางใหผูขอเขาเรียนจาก TOURIST เปน NON- IMMIGRANT
รหัส ED
- สพป. แจงโรงเรียนเพื่อแจงผูขอเขาเรียนดําเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจ
ประทับตราหนังสือเดินทางจาก TOURIST เปน NON-IMMIGRANT รหัส ED ที่สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง พรอมทั้งแจงสํานักงานตรวจคนเข าเมืองดําเนินการใหชาวตางประเทศดังกลาว และเก็บ
สําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน
- ในกรณีผ ลการตรวจสอบประวั ติ ปรากฏผลที่ เปน ภัยต อความมั่ นคงของชาติ
ใหแจงโรงเรียนวาไมอนุญาตใหรับชาวตางประเทศเขาเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน
ชาวตางประเทศดําเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางจาก
TOURIST เปน NON-IMMIGRANT รหัส ED ทีส่ ํานักงานตรวจคนเขาเมืองแลวประสงคขอเขาเรียน
ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ใหยื่นเอกสารขอ 1-14
1) โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียนพรอมเอกสารประกอบ
ตอ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู
- สพป. ตรวจสอบวิ เ คราะห เ อกสารครบถ ว นถู ก ต อ งแล ว นํ า เสนอ ผอ.สพป.
พิจารณาอนุญาตแลวแจงโรงเรียนอนุญาตใหรับชาวตางประเทศเขาเรียน แจงสํานักขาวกรองแหงชาติ
แจงสํานักงานตรวจคนเขาเมือง และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
กรณีที่ 3 กรณีผูขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งถือหนังสือเดินทางที่ไดรับการ
ตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED ใหยื่นเอกสารขอ 1-14
1) โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียนพรอมเอกสารประกอบ
ตอ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
- สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตองแลว เสนอ ผอ.สพป.พิจารณา
อนุญาตและแจงโรงเรียนอนุ ญาตใหรับชาวตางประเทศเขาเรียน และสงประวัติยอชาวตางประเทศ
ไปตรวจสอบยังกองบังคับการอํานวยการ สํานักงานตํารวจสันติบาล สํานักขาวกรองแหงชาติสําหรับ
ผูที่ยังไมไดสงประวัติไปตรวจสอบหรือผลการตรวจสอบประวัติครบ 3 ปแลว หรือแจงสํานักขาวกรอง
เพื่อทราบ ในกรณีผลการตรวจสอบประวัติเดิมยังไมครบกําหนด 3 ป แจงสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ดําเนินการตออายุการพํานักอยูในประเทศไทย เฉพาะผูถือหนังสือเดินทางประเภท NON-IMMIGRANT
รหัส ED และเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน
- ในกรณีผลการตรวจสอบประวัติฯ ปรากฏผลที่เป นภัยตอความมั่นคงของชาติ
สพป.จะเสนอเรื่องเพื่อแจงโรงเรียนจําหนายชาวตางประเทศ และแจงสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเฉพาะผูถือหนังสือเดินทางประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED
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กรณีที่ 4
ผูขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งถือหนังสือเดินทางที่ไดรับการตรวจลงตราประเภท
NON-IMMIGRANT รหัส ED ใหยื่นเอกสารขอ 1-5 และ 11-12 ขั้นตอนการดําเนินกาเชนเดียวกับ
กรณีที่ 3
กรณีที่ 5
ผูขอเขาเรียนที่ติดตามบิดามารดาซึ่งไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศไทยและถือหนังสือ
เดินทางที่ไดรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส O ขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน
ในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ใหยื่นเอกสารขอ 1-2 ยกเวน 10 ขั้นตอนการดําเนินการ
เชนเดียวกับกรณีที่ 3
กรณีที่ 6
ผูขอเขาเรียนที่ไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศไทยแลว และถือหนังสือเดินทางที่ไดรับการ
ตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส B ขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ใหยื่น
เอกสารขอ 1-5,9,11 และ 12 ขั้นตอนการดําเนินการ เชนเดียวกับ กรณีที่ 3
กรณีที่ 7
ชาวตางประเทศซึ่งเปนขาราชการและถือหนังสือเดินทางที่ได รับการตรวจลงตราประเภท
NON-IMMIGRANT รหัส D หรือรหัส F จะไดรับการยกเวนไมตองสงประวัติยอไปตรวจสอบยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของ และใหยื่นเอกสารขอ 1-5, 11 และ 12 และสําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนา
หลักฐานการมาปฏิบัติหนาที่ราชการ ขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับกรณีที่ 3
กรณีที่ 8
ชาวตางประเทศซึ่งติดตามขาราชการที่เขามาปฏิบัติราชการในประเทศไทย และถือหนังสือ
เดินทางที่ไดรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส D รหัส F หรือรหัส O ใหยื่นเอกสารขอ
1-8, 11 และ 12 และสําเนาบัตรประจําตัว หรือสําเนาหลักฐานการมาปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ผูปกครอง ขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับกรณีที่ 3
กรณีที่ 9
เด็กที่เกิดในตางประเทศและถือหนังสือเดินทาง โดยมีบิดาถือสัญชาติไทยใหโรงเรียนรับเขา
เรียนไดแลวรายงานให สพป. โดยยื่นเอกสารขอ 4,6 และ 10 ขั้นตอนการดําเนินการ สพป.ตรวจสอบ
เอกสารครบถวนถูกตอง แลวเก็บเอกสารไวเปนหลักฐาน
กรณีที่ 10
ชาวตางประเทศผูมีมารดาถือสัญชาติไทย ใหโรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาต โดยยื่นเอกสาร
ขอ 1-7 และ 10-14 ขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับกรณีที่ 3
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 กรณีที่ 1 กรณีชาวตางประเทศยังไมไดเดินทางเขาประเทศไทยและประสงคขอเขาเรียน
ในโรงเรียนเอกชน
ขั้นตอนที่ 1 การขอความเห็นชอบ
โรงเรียนยื่นหนังสือขอความเห็นชอบรับชาวตางประเทศ
เขาเรียนพรอมเอกสารประกอบตอ สพป.
สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง นําเสนอ ผอ.สพป. พิจารณาใหความเห็นชอบ

ผอ.สพป. พิจารณาใหความเห็นชอบ

สพป. แจงโรงเรียนเพื่อใหผูขอเขาเรียนดําเนินการขอรับการตรวจ
ประทับตราหนังสือเดินทางประเภท NON – IMMIGRANT รหัส ED
และเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 2 การขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน
โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน
พรอมเอกสารประกอบตอ สพป.ที่ ร.ร.ตั้งอยู
สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง นําเสนอ ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาต
และลงนามหนังสือถึงหนวยงานตาง ๆ

ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาตและลงนาม
หนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป. แจงโรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

แจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบประวัติผูขอเขาเรียน

ผลการตรวจสอบประวัติเปน
ภัยตอความมั่นคงของชาติ

สพป.แจงโรงเรียนจําหนาย
ชาวตางประเทศ

แจงการอนุญาตใหโรงเรียนรับ
ชาวตางประเทศเขาเรียน

แจง สนง. ตรวจคนเขาเมือง
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ผลการตรวจสอบประวัติไมเปน
ภัยตอความมั่นคงของชาติ

สพป. แจง สนง. ตรวจคนเขาเมือง
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

สพป. จัดเก็บสําเนาหนังสือ ไวเปนหลักฐาน

กรณีที่ 2 กรณีชาวตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยแลว
ขั้นตอนที่ 1 การขอความเห็นชอบ
โรงเรียนยื่นหนังสือขอความเห็นชอบรับชาวตางประเทศเขา
เรียนพรอมเอกสารประกอบตอ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู

สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง นําเสนอ ผอ.สพป. ลงนามหนังสือ
แจงกองบังคับการอํานวยการสํานักงานตํารวจสันติบาล และสํานักขาวกรองแหงชาติ เพื่อตรวจสอบประวัติ
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หากผลการตรวจสอบประวัติเปนภัย
ตอความมั่นคงของชาติ ใหแจงโรงเรียน
ไมอนุญาตใหรับชาวตางชาติเขาเรียน

ผลการตรวจสอบประวัติไมเปนภัยตอความ
มั่นคงของชาติ นําเสนอ ผอ.สพป.
พิจารณาใหความเห็นชอบ

ผอ.สพป. พิจารณาใหความ
เห็นชอบ

สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ และแจงสํานักงานตรวจคน
เขาเมืองดําเนินการเปลี่ยนประเภทการตรวจประทับตราหนังสือ
เดินทางจาก TOURIST เปน
NON-IMMIGRANT รหัส ED

สพป. จัดเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

ขั้นตอนที่ 2 การขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน
โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตรับชาวตางประเทศ
เขาเรียนพรอมเอกสารประกอบตอ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู

สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง
นําเสนอ ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
51
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป. แจงโรงเรียนและหนวยงาน ดังนี้
- แจงการอนุญาตใหโรงเรียนรับชาวตางประเทศเขาเรียน
- แจงสํานักขาวกรองแหงชาติทราบ
- แจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

สพป. เก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

6.3 กรณีที่ 3 กรณีผูขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งถือหนังสือเดินทางที่ไดรับการ
ตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED

โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน
พรอมเอกสารประกอบตอ สพป.

สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง
นําเสนอ ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาต

ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาต
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สพป. แจงสํานักขาวกรอง
แหงชาติทราบในกรณี
ตรวจสอบประวัติแลว

สพป. แจงหนวยงานที่
เกี่ยวของตรวจสอบ
ประวัติผูขอเขาเรียน

ผลการตรวจสอบประวัติเปนภัยตอ
ความมั่นคงของชาติ

สพป. แจงโรงเรียนจําหนาย
ชาวตางประเทศ

สพป. แจงการอนุญาต
ใหโรงเรียนรับชาวตาง
ประเทศเขาเรียน

สพป. แจง สนง.
ตรวจคนเขา
เมืองดําเนินการ
ในสวนที่
เกี่ยวของเฉพาะ
ผูถือหนังสือ
เดินทางประเภท
NONMIMIGRANT
รหัส ED

ผลการตรวจสอบประวัติไมเปนภัย
ตอความมั่นคงของชาติ

สพป. แจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
เฉพาะผูถือหนังสือเดินทางประเภท NON-MIMIGRANT รหัส ED

สพป. เก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือโรงเรียนขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน
7.2 หนังสือรับรองความประพฤติของผูขอเขาเรียนจากสถานทูตหรือขาราชการระดับ 6 ขึ้นไป
หรือครูใหญ
7.3 ใบสอบประวัติของผูขอเขาเรียน พรอมติดรูปถายครึ่งตัว ขนาด 2 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก
ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 3 ฉบับ
7.4 สําเนาหนังสือเดินทางของผูขอเขาเรียนทุกหนา ที่บันทึกรายการ 3 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา
7.5 สําเนาหลักฐานแสดงความรูเดิมของผูขอเขาเรียน (ถามี) พรอมเอกสารการแปล (กรณีที่
ใชเอกสารภาษาอังกฤษ) พรอมรับรองสําเนา
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7.6 สําเนาหลักฐานสูติบัตรของผูขอเขาเรียน และหรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนา
7.7 ใบสอบประวัติของผูปกครอง พรอมติดรูปถายครึ่งตัวขนาด 2 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวก
ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 3 ฉบับ
7.8 สําเนาหนังสือเดินทางของผูปกครองทุกหนาที่บันทึกรายการ 3 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา
7.9 สําเนาใบอนุญาตทํางาน (จากกรมการจัดหางาน) และสําเนาเอกสารแสดงรายการเสียภาษี
ปปจจุบัน (ถามี) พรอมรับรองสําเนา
7.10 สําเนาทะเบียนบาน และหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ใชแทนบัตร
ประชาชน (กรณีบิดา,มารดา หรือผูปกครองถือสัญชาติไทย)
7.11 ใบแจงจุดประสงคการสมัครเรียนแตละหลักสูตร
7.12 สําเนาหลักฐานแสดงผลการเรียน กรณีนักเรียนชาวตางประเทศที่เคยเรียนในประเทศ
ไทยประสงคขอเรียนซ้ํา เนื่องจากไมผานเกณฑการประเมินผลหรือขอเรียนในชั้นที่สูงขึ้นหรือขอเรียน
หลักสูตรใหม
7.13 ใบสําคัญถิ่นที่อยูและใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (ถามี)
7.14 หนังสือมอบอํานาจของบิดาและหรือมารดา ใหผูเรียนอยูในความปกครองของผูใดตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาอยูในประเทศไทย(ในกรณีที่บิดามารดาอยูตางประเทศ) ทั้งนี้ หนังสือมอบอํานาจ
ดังกลา วจะตองไดรับการรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือกระทรวงการตางประเทศของ
ประเทศผูขอเขาเรียน
หมายเหตุ
เอกสารประกอบการพิจารณา ขอ 12 ใชเฉพาะนักเรียนชาวตางประเทศที่เคยศึกษาใน
ประเทศไทยแลวเทานั้น
8. เอกสารอางอิง
- หนังสือ สช.ที่ ศธ 1206/1607 ลงวันที่ 4 กันยายน 2543 เรื่องการปรับปรุงแนวปฏิบัติการ
พิจารณาชาวตางประเทศเปนครูและการพิจารณาอนุญาตชาวตางประเทศเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน
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ผอ.สพป.พิจารณา
ใหความเห็นชอบ

สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง
นําเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาใหความเห็นชอบ
ผอ.สพป.พิจารณาใหความเห็นชอบ

สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวน
ถูกตองนําเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาใหความ
เห็นชอบ
1 วัน

1 วัน

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

- ครบถวนถูกตองตาม
แนวปฏิบัติ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สพป. แจงโรงเรียนเพื่อใหผูขอเขา
1 วัน
- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ
กลุมสงเสริม
เรียนดําเนินการขอรับการตรวจ
สถานศึกษาเอกชน
ประทับตราหนังสือเดินทางประเภท NONสพป. แจงโรงเรียนและเก็บสําเนาหนังสือ
IMMIGRANT รหัส ED และเก็บสําเนา
ไวเปนหลักฐาน
หนังสือไวเปนหลักฐาน
เอกสารอางอิง หนังสือ สช. ที่ ศธ 1206/1607 ลงวันที่ 4 กันยายน 2543 เรื่องการปรับปรุงแนวปฏิบัตกิ ารพิจารณาชาวตางประเทศเปนครูและการพิจารณาอนุญาตชาวตางประเทศเขาเรียน ในโรงเรียนเอกชน

4

3

2

9.1 กรณีที่ 1 กรณีชาวตางประเทศยังไมไดเดินทางเขาประเทศไทย และประสงคขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน
ชื่องาน
การรับนักเรียนชาวตางประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียนชาวตางประเทศไดรับอนุญาตเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชนถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ขั้นตอนที่ 1 การขอความเห็นชอบ
1
โรงเรียนยื่นหนังสือขอความเห็นชอบรับ
กอนรับนักเรียน
- ครบถวนถูกตองตาม
ชาวตางประเทศเขาเรียนพรอม
แนวปฏิบัติ
โรงเรียนยื่นหนังสือขอความเห็นชอบพรอม
เอกสารประกอบตอ สพป.
เอกสารประกอบ

9. การรับนักเรียนชาวตางประเทศ
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- แจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

สพป. แจงโรงเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
- แจงการอนุญาตใหโรงเรียนรับชาวตางประเทศเขาเรียน
- แจงหนวยงานที่เกีย่ วของตรวจสอบประวัติผูขอเขาเรียน

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง
นําเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาตและลงนามหนังสือแจง

แจงโรงเรียน และหนวยงานที่เกีย่ วของ
1) แจงการอนุญาตใหโรงเรียนรับชาว
ตางประเทศเขาเรียน
2) แจงสํานักงานตํารวจสันติบาลและสํานักขาว
กรองแหงชาติ ตรวจสอบประวัติผูขอเขาเรียน
3) แจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองเพื่อตออายุการ
พํานัก

สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวน
ถูกตองนําเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาตและ
ลงนามหนังสือ
ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาตและลงนามหนังสือ
แจงถึงหนวยงานตาง ๆ

1 วัน

1 วัน

1 วัน

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

- ครบถวนถูกตองตาม
แนวปฏิบัติ

9. การรับนักเรียนชาวตางประเทศ กรณีที่ 1 กรณีชาวตางประเทศยังไมไดเดินทางเขาประเทศไทย และประสงคขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน
ชื่องาน
การรับนักเรียนชาวตางประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียนชาวตางประเทศไดรับอนุญาตเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชนถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ขั้นตอนที่ 2 การขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน
1
โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตรับชาว
- ครบถวนถูกตองตาม
ตางประเทศเขาเรียนพรอมเอกสารประกอบตอ
แนวปฏิบัติ
โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาต
สพป.
พรอมเอกสารประกอบ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป.จัดเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

สพป. แจงโรงเรียนจําหนายชาวตางประเทศ และแจง
สนง.ตรวจคนเขาเมือง หากผลการตรวจสอบประวัติเปนภัย
ตอความมั่นคงของประเทศ

ขั้นตอนที่ 2 การขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน (ตอ)

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป.จัดเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

รายละเอียดงาน
สพป. แจงโรงเรียนจําหนายชาวตางประเทศ และ
แจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ หากผลการตรวจสอบประวัตเิ ปนภัยตอ
ความมั่นคงของประเทศ

1 วัน

เวลาดําเนินการ
1 วัน

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง หนังสือ สช. ที่ ศธ 1206/1607 ลงวันที่ 4 กันยายน 2543 เรื่องการปรับปรุงแนวปฏิบัตกิ ารพิจารณาชาวตางประเทศเปนครูและการพิจารณาอนุญาตชาวตางประเทศเขาเรียน ในโรงเรียนเอกชน

6

ลําดับที่
5
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

3

2

หากผลการตรวจสอบประวัติไมเปนภัยตอ
ความมั่นคงของชาตินําเสนอ ผอ.สพป.
พิจารณาใหความเห็นชอบ

หากผลการตรวจสอบประวัติเปนภัย
ตอความมั่นคงของชาติ
ใหแจงโรงเรียนไมอนุญาตใหรับฯ

สพป. ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง
นําเสนอ ผอ.สพป.ลงนามหนังสือแจงหนวยงานที่เกีย่ วของ
เพื่อตรวจสอบประวัติ

สพป.ตรวจสอบวิเคราะหเอกสาร
ครบถวนถูกตอง นําเสนอ ผอ.สพป.
ลงนามหนังสือแจงกองบังคับการอํานวยการ สนง.
ตํารวจสันติบาล
และสํานักขาวกรองแหงชาติ
เพื่อตรวจสอบประวัติ
1) หากผลการตรวจสอบประวัติ
เปนภัยตอความมั่นคงของชาติใหแจง
โรงเรียนไมอนุญาตใหรับชาวตางชาติ
เขาเรียน
2) หากผลการตรวจสอบประวัติ
ไมเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ
ใหนําเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาให
ความเห็นชอบ
1 วัน

2 วัน

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

- ครบถวนถูกตองตาม
แนวปฏิบัติ

9. การรับนักเรียนชาวตางประเทศ กรณีที่ 2 กรณีชาวตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยแลว
ชื่องาน
การรับนักเรียนชาวตางประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียนชาวตางประเทศไดรับอนุญาตเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชนถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ขั้นตอนที่ 1 การขอความเห็นชอบ
1
โรงเรียนยื่นหนังสือขอความเห็นชอบ
กอนรับนักเรียน
- ครบถวนถูกตองตาม
รับชาวตางประเทศเขาเรียนพรอม
แนวปฏิบัติ
โรงเรียนยื่นหนังสือขอความเห็นชอบพรอม
เอกสารประกอบตอ สพป.
เอกสารประกอบ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป. จัดเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ และแจง สนง.ตรวจ
คนเขาเมืองเปลี่ยนประเภทการตรวจประทับตราหนังสือ
เดินทางจาก TOURIST เปน NON-IMMIGRANT รหัส ED

ผอ.สพป.พิเ จารณา
ใหความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 1 การขอความเห็นชอบ (ตอ)

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ
และแจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองเปลี่ยน
ประเภทการตรวจประทับตราหนังสือ
เดินทางจาก TOURIST เปน NONIMMIGRANT รหัส ED
สพป. จัดเก็บสําเนาหนังสือ
ไวเปนหลักฐาน

รายละเอียดงาน
ผอ.สพป.พิจารณาใหความเห็นชอบ

1 วัน

1 วัน

เวลาดําเนินการ
1 วัน

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง : หนังสือ สช. ที่ ศธ 1206/1607 ลงวันที่ 4 กันยายน 2543 เรื่องการปรับปรุงแนวปฏิบัติการพิจารณาชาวตางประเทศเปนครูและการพิจารณาอนุญาตชาวตางประเทศเขาเรียน ในโรงเรียนเอกชน

6

5

ลําดับที่
4
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป.เก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

สพป. แจงโรงเรียนและหนวยงาน ดังนี้
- แจงการอนุญาตใหโรงเรียนรับชาวตางประเทศเขาเรียน
- แจงสํานักขาวกรองแหงชาติทราบ
แจง สนง ตรวจคนเขาเมืองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป.ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง
นําเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป. แจงโรงเรียนและหนวยงาน ดังนี้
- แจงการอนุญาตใหโรงเรียนรับ
ชาวตางประเทศเขาเรียน
- แจงสํานักขาวกรองแหงชาติทราบ
- แจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองดําเนินการ
ในสวนที่เกีย่ วของ
สพป.เก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป.ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง
นําเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

1 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

- ครบถวนถูกตองตาม
แนวปฏิบัติ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป.
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป.

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป.
เอกสารอางอิง หนังสือ สช. ที่ ศธ 1206/1607 ลงวันที่ 4 กันยายน 2543 เรื่องการปรับปรุงแนวปฏิบัตกิ ารพิจารณาชาวตางประเทศเปนครูและการพิจารณาอนุญาตชาวตางประเทศเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน

5

4

3

2

โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตรับชาว
ตางประเทศพรอมเอกสารประกอบ

ชื่องาน การรับนักเรียนชาวตางประเทศ กรณีที่ 2 กรณีชาวตางประเทศเดินทางเขามาในประเทศไทยแลว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียนชาวตางประเทศไดรับอนุญาตเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชนถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ขั้นตอนที่ 2 การขออนุญาตรับชาวตางประเทศเขาเรียน
โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตรับชาวตางประเทศ
- ครบถวนถูกตองตาม
เขาเรียนพรอมเอกสารประกอบตอ สพป.
แนวปฏิบัติ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4

3

2

สพป. แจงโรงเรียนและหนวยงานที่เกีย่ วของ ดังนี้
- แจงสํานักขาวกรองแหงชาติทราบ กรณีตรวจสอบประวัตแิ ลว
- แจงหนวยงานที่เกีย่ วของตรวจสอบประวัติผูขอเขาเรียน
- แจงการอนุญาตใหโรงเรียนรับชาวตางประเทศเขาเรียน
- แจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป.ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวนถูกตอง
นําเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป. แจง ร.ร.และหนวยงาน ดังนี้
- แจงสํานักขาวกรองแหงชาติทราบ กรณี
ตรวจสอบประวัติแลว
- แจงหนวยงานที่เกีย่ วของตรวจสอบ
ประวัติผูขอเขาเรียน
- แจงการอนุญาตใหโรงเรียนรับชาว
ตางประเทศเขาเรียน
- แจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป.ตรวจสอบวิเคราะหเอกสารครบถวน
ถูกตอง นําเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

1 วัน

1 วัน

1 วัน

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

- ครบถวนถูกตองตาม
แนวปฏิบัติ

ชื่องาน
การรับนักเรียนชาวตางประเทศ กรณีที่ 3 กรณีผูขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งถือหนังสือเดินทาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
ที่ไดรับการตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียนชาวตางประเทศไดรับอนุญาตเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชนถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตรับชาว
- ครบถวนถูกตองตาม
ตางประเทศเขาเรียนพรอมเอกสาร
แนวปฏิบัติ
โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตรับชาว
ประกอบตอ สพป.
ตางประเทศเขาเรียนพรอมเอกสารประกอบ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป.
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป.

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
สพป.
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป. เก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

หากผลการตรวจสอบประวัติเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ
สพป. แจงดังนี้
- แจงโรงเรียนจําหนายชาวตางประเทศ
- แจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
เฉพาะผูถือหนังสือเดินทางประเภท NON-MIMIGRANT รหัส ED

กรณีที่ 3 กรณีผูขอเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ซึ่งถือหนังสือเดินทางที่ไดรับการ
ตรวจลงตราประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED (ตอ)

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป.เก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

รายละเอียดงาน
หากผลการตรวจสอบประวัติเปนภัยตอ
ความมั่นคงของชาติ สพป. แจง
- แจงโรงเรียนจําหนายชาวตางประเทศ
- แจง สนง.ตรวจคนเขาเมืองดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของเฉพาะผูถือหนังสือเดินทาง
ประเภท NON-MIMIGRANT รหัส ED

1 วัน

เวลาดําเนินการ
1 วัน

- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ถูกตองตามแนวปฏิบัติ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง หนังสือ สช. ที่ ศธ 1206/1607 ลงวันที่ 4 กันยายน 2543 เรื่องการปรับปรุงแนวปฏิบัตกิ ารพิจารณาชาวตางประเทศเปนครูและการพิจารณาอนุญาตชาวตางประเทศเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน

6

ลําดับที่
5

1. ชื่องาน
การเทียบวุฒิศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนชาวตางชาติไดเขาเรียนสถานศึกษาเอกชนในระดับชั้นที่เหมาะสมกับความรู
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการเทียบความรูวุฒิจากสถานศึกษานานาชาติใหถูกตอง
ตามระเบียบ

3. ขอบเขตของงาน
กําหนดขั้นตอนการพิจารณาการขอเทียบวุฒิผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ

4. คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 นักเรียนผูขอหรือโรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สพป. ตรวจสอบเอกสาร รับรองสภาพผูเรียนของโรงเรียน วิเคราะห สรุปขอมูล เสนอ
ผอ.สพป.ลงนามหนังสือถึงสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
5.3 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบและแจงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือแจงผูยื่นโดยตรง
5.4 สพป. แจงผูยื่น (กรณี สพฐ.แจงผลให สพป.) และเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
นักเรียนหรือโรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสาร
ประกอบตอ สพป.
สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห สรุปขอมูล นําเสนอ ผอ.สพป.
เพื่อลงนามหนังสือถึงสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ )

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
63
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

ผอ.สพป.พิจารณาลงนาม
หนังสือถึง สพฐ.

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ตรวจสอบและ
แจง สพป. หรือ ผูยื่นโดยตรง

สพป. แจงผูยื่น (กรณี สพฐ. แจงมาที่ สพป.)
และเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือนําสงของโรงเรียนหรือคํารองของนักเรียนผูขอ
7.2 หนังสือขอเทียบความรูตามแบบที่สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
7.3 สําเนาใบสําคัญแสดงวุฒิหรือประกาศนียบัตรและ Transcript และตองแปลเปนภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ
7.4 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ถายไมเกิน 6 เดือน 2 รูป
7.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
7.6 สําเนาหลักฐาน การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถามี)
7.7 สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานหรือวิทยฐานะของสถานศึกษา ซึ่งออกใหโดยสถานทูต
หรือกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้น
7.8 สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาใบสุทธิจากสถาบันสุดทายในประเทศไทย (ถามี)
7.9 ตั๋วแลกเงินในนามเลขาธิการ สพฐ. จํานวน 200 บาท

8. เอกสารอางอิง
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเทียบความรูโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย พ.ศ.
2544
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
65
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป.แจงผูยื่น และเก็บสําเนาหนังสือไวเปน
หลักฐาน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ตรวจสอบและ
แจง สพป.

สพป. พิจารณาลงนามหนังสือถึง สพฐ

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห สรุปขอมูล นําเสนอ ผอ.สพป.
เพื่อลงนามหนังสือถึงสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)

สพป.แจงผูยื่น และเก็บสําเนาหนังสือไวเปนหลักฐาน

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ตรวจสอบและ
แจง สพป.

ผอ.สพป.พิจารณาลงนามหนังสือถึง
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห สรุปขอมูล นําเสนอ ผอ.สพป.
เพื่อลงนามหนังสือถึงสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารอางอิง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเทียบความรูโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2544

5

4

3

2

1 วัน

1 สัปดาห

1 วัน

1 วัน

- ถูกตองตามระเบียบฯ

- ถูกตองตามระเบียบฯ

- ถูกตองตามระเบียบฯ

- ครบถวนถูกตองตาม
ระเบียบฯ

ชื่องาน การเทียบวุฒกิ ารศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียนชาวตางชาติไดเขาเรียนสถานศึกษาเอกชนในระดับชั้นที่เหมาะสมกับความรู
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการเทียบความรูวุฒิจากสถานศึกษานานาชาติใหถูกตองตามระเบียบ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
นักเรียนหรือโรงเรียนยื่นคํารองพรอม
- ครบถวนถูกตองตาม
นักเรียนหรือโรงเรียนยื่นคํารองพรอม
เอกสารประกอบตอ สพป.
ระเบียบฯ
เอกสารประกอบตอ สพป.

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
การเทียบโอนความรูและประสบการณในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่มีประสบการณอาชีพหรือผูที่มีงานทําขอเทียบโอนความรูและ
ประสบการณตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในโรงเรียน
เอกชนประเภทอาชีวศึกษา
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการเทียบโอนความรูและประสบการณในโรงเรียนเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
กําหนดขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง ของการขอเทียบโอนความรูและประสบการณใน
โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

4. คําจํากัดความ

-

5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษายื่นโครงการการขอรับนักเรียน นักศึกษาที่มีประสบการณ
อาชีพ หรือผูมีงานทํา เพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณ ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สพป. ตรวจสอบความถูกตองของโครงการและเอกสาร โดยแตงตั้งคณะกรรมการผูมีค วามรู
ความสามารถตามความเหมาะสม พิจารณาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลผูเรียนและเสนอ ผอ.สพป.
พิจารณาอนุญาต
5.3 ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาต
5.4 สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบและเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมแจงผลการอนุญาตใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทราบ
หมายเหตุ
หนังสืออนุญาตที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกใหจะใชเปนหลักฐานประกอบการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรี ยนในกรณีที่โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนเป นกรณีพิเศษ เช น จั ดชั้ นเรี ยนเฉพาะผู มี
ประสบการณอาชีพ และผูมีงานทํา หรือใชประกอบในกรณีขอออกผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา
เปนตน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
โรงเรียนยื่นโครงการตอ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู

สพป. ตรวจสอบความถูกตอง แตงตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณา
เครื่องมือวัดผลฯ และเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาต

สพป. แจงการอนุญาตใหโรงเรียนและ
สช. ทราบ

7. แบบฟอรมที่ใช
โครงการการขอรับนักเรียน นักศึกษาที่มีประสบการณอาชีพหรือผูมีงานทํา เพื่อขอเทียบ
โอนความรูและประสบการณ ประกอบดวย
7.1 ชื่อโรงเรียนและที่อยู
7.2 หลักสูตร ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่ขอรับนักเรียน นักศึกษาที่มีประสบการณ
อาชีพ หรือผูมีงานทํา เพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณ
7.3 หลักการเหตุผล
7.4 วัตถุประสงค
7.5 เปาหมายดานคุณภาพและปริมาณ
7.6 รายชื่อพรอมคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับผูมี
ประสบการณอาชีพและผูมีงานทําของโรงเรียน
7.7 ขอตกลงความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงาน หรือองคกร (ถามี)
7.8 การดําเนินการ และขั้นตอนปฏิบัติการเทียบโอนประสบการณของโรงเรียน ให
อธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน นักศึกษาที่มีประสบการณอาชีพ หรือผูมีงานทํา และ
ขั้นตอนการปฏิบัติการเทียบโอนประสบการณของโรงเรียน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7.9 ชื่อผูเสนอโครงการ การยื่นขอดําเนินการโครงการตองยื่นพรอมเครื่องมือในการวัดผล
ประเมินผลผูเรียน จากการวิเคราะหมาตรฐานรายวิชา ที่สอดคลองกับสาขาวิชา/รายวิชาที่ขอรับ
การเทียบโอนประสบการณ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ

8. เอกสารอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดว ยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
8.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547
8.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
8.6 การดําเนินการเทียบโอนความรูและประสบการณในโรงเรียนเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แจงการอนุญาตใหโรงเรียนและสช. ทราบ

ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาต

สพป. ตรวจสอบความถูกตอง แตงตั้งคณะกรรมการฯ
พิจารณาเครื่องมือวัดผลฯ และเสนอ ผอ.สพป.พิจารณา
อนุญาต

แจงการอนุญาตใหโรงเรียนและสช. ทราบ

ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาต

สพป. ตรวจสอบความถูกตอง แตงตั้งคณะกรรมการฯ
พิจารณาเครื่องมือวัดผลประเมินผลผูเรียน และเสนอ
ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

เอกสารอางอิง 1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
6. การดําเนินการเทียบโอนความรูและประสบการณในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

4

3

2

1 วัน

1 วัน

1 วัน

- ถูกตองตามระเบียบฯ

- ถูกตองตามระเบียบฯ

- ครบถวนถูกตองตาม
ระเบียบฯ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ชื่องาน การเทียบโอนความรูและประสบการณในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ที่มีประสบการณอาชีพหรือผูที่มีงานทําขอเทียบโอนความรูและประสบการณตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ในโรงเรียนเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา
2. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการเทียบโอนความรูและประสบการณในโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1
โรงเรียนยื่นโครงการตอ สพป.
- กอนดําเนินการ
- ครบถวนถูกตองตาม
กลุมสงเสริม
โรงเรียนยื่นโครงการตอ สพป.
ระเบียบฯ
สถานศึกษาเอกชน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
งานวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน

2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําการศึกษาหรือวิจัย ในอันที่จะนําผลการศึกษาหรือวิจัยไปใชในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ของเขตของงาน
กําหนดขั้นตอนการ ดําเนินการวางแผนการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน

4. คําจํากัดความ
การศึกษา/วิจัย หมายถึง การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา การหาแนวทางการ
พัฒนาการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนรายกรณี

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 สพป. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานดําเนินการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
เอกชนในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
5.2 คณะกรรมการ/คณะทํางานดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของการศึกษา/วิจัย
ไดแก กําหนดชื่อ ของขาย วิธีการ ขั้นตอนการศึกษา/วิจัย สรางเครื่องมือการศึกษา/วิจัย เก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล
5.3 คณะกรรมการ/คณะทํางานเขียนรายงานการวิจัยเปนรูปเลม
5.4 สพป. นําเสนอผลการศึกษา/วิจัยเพื่อใหคณะกรรมการ/ผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบ
5.5 เผยแพรผลการศึกษา/วิจัยตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
เพื่อการศึกษา/วิจัย

คณะกรรมการ/คณะทํางานดําเนินการ
ตามกระบวนการศึกษา/วิจัย

เขียนรายงานการวิจัย

คณะกรรมการ/ผูมีอํานาจพิจารณา
ใหความเห็นชอบการศึกษา/วิจัย

เผยแพรผลงการศึกษา/วิจัย

7. แบบฟอรมที่ใช
เอกสารการศึกษาหรืองานวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป

8. เอกสารอางอิง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
71
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เผยแพรผลการศึกษา/วิจยั

คณะกรรมการ/ผูมีอาํ นาจใหความเห็นชอบ

เขียนรายงานการศึกษา/วิจยั

คณะกรรมการ/คณะทํางานดําเนินการ
ตามกระบวนการศึกษา/วิจัย

ผูมีอํานาจ/คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติแผนปฏิบัตกิ ารประจําป

คณะกรรมการที่เกี่ยวของ/ผูมีอํานาจให
ความเห็นชอบผลการศึกษา/วิจัย

เขียนรายงานการศึกษา/วิจยั เชิงวิชาการ

ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการสงเสริม
การจัดการศึกษา

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

5

4

3

2

1 วัน

1 วัน

10 วัน

30 วัน

- การศึกษา/วิจัยไดรับการเผยแพรในรูป
แนวคิด วิธีการและแนวทางดําเนินงาน

- มีผลการศึกษา/วิจัยโดยความเห็นชอบจาก
ทุกฝาย

-ไดผลการศึกษา/วิจัยเปนรูปเลมสามารถ
เผยแพรได

- การศึกษาสภาพการศึกษาและการหาแนว
ทางการพัฒนาเปนไปตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร

ชื่องาน : งานวิเคราะห วิจัยเกีย่ วกับการจัดการศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : เพื่อจัดทําการศึกษาหรือวิจยั ในอันที่จะนําผลการศึกษาหรือวิจยั ไปใชในการวางแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดของงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
1 วัน
- มีคณะกรรมการ/คณะทํางานศึกษาวิจยั
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ศึกษา/วิจยั
ของ สพป.

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

คณะกรรมการ/ผูมี
อํานาจที่เกีย่ วของ

คณะกรรมการ/
คณะทํางาน

คณะกรรมการ/
คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน

1.ชื่องาน
การวิเคราะหอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน

2.วัตถุประสงค
เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนมีอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาเหมาะสมกับจํานวน
ผูเรียน หองเรียนและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

3. ขอบเขตของงาน
การรวบรวมขอมูลพื้นฐานสถานศึกษาเอกชนเปนรายโรงเรียน ศึกษาวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับ
การจัดอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาและรายงานผลใหสถานศึกษาไดรับทราบ อยางนอย
ปละ 1 ครั้งตลอดจนการเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิควิจัย การกํากับ ติดตามการบริหาร
จัดการอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน

4. คําจํากัดความ
4.1 ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียน
4.2 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในโรงเรียน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วางแผนออกแบบเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลทางการศึกษา ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
5.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนรายโรงเรียน
5.3 ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย หาจุดแข็งจุดออนจุดที่ควรพัฒนา จัดทําขอมูลสารสนเทศ
สรุปรายงานผล วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.3 ผอ.สพป. อนุญาตใหนําขอมูลสารสนเทศไปใชกํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุนการบริหาร
การจัดอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
5.4 เผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการที่ไดจากการศึกษา วิเคราะห วิจัย
เพื่อนําไปสูการวางแผนพัฒนาของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิการวิเคราะหอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
วางแผนรวบรวมขอมูลทางการศึกษา ระเบียบ
กฎหมาย ในสวนที่เกีย่ วของ

เก็บรวบรวมขอมูล

o ศึกษา วิเคราะห วิจยั หาจุดแข็งจุดออนจุดที่ควร
พัฒนา จัดทําขอมูล สารสนเทศ
o สรุปรายงาน ผอ.สพป.
o วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการกํากับติดตาม

เผยแพร นวัตกรรม รูปแบบและเทคนิควิธีการ

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมจัดเก็บขอมูลการศึกษาเอกชนที่ กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนพัฒนาขึ้น

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรฐาน โรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549
8.2 ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว า ด ว ยกํ า หนดมาตรฐานโรงเรี ย นเอกชนประเภท
อาชีวศึกษาและประเภทศิลปศึกษาหลักสูตรของโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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8.3 ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ
แนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549
8.4 มาตรฐานตัวชี้วัดของ สมศ. ที่เกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.5 ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
8.6 ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
8.7 ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการจัดทําทะเบียนครูบุคลากร
ทางการศึกษา และเจาหนาที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง: 1.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรฐาน โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาและประเภทศิลปศึกษาหลักสูตรของโรงเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3. ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑแนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญระดับกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549
4. มาตรฐานตัวชี้วัดของ สมศ. ที่เกีย่ วกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
6.ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
7.ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการจัดทําทะเบียนครูบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551

9. มาตรฐานงาน การวิเคราะหอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ชื่องาน: การวิเคราะหอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค: เพื่อใหสถานศึกษาเอกชนมีอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน หองเรียนและเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ศึกษา วิเคราะหวางแผน จัดทําแบบเก็บขอมูล
60 วัน
เครื่องมือจัดเก็บขอมูลมีความ
วางแผน จัดทําแบบเก็บขอมูล
รวบรวมขอมูลโดยคํานึงถึงสอดคลองกับ
สมบูรณคลอบคลุมทุกประเด็น
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
2
เก็บรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
30 วัน
เก็บขอมูลตามระยะเวลาที่
เปนรายโรงเรียน
กําหนด
3
ศึกษา วิเคราะห วิจัย หาจุดแข็งจุดออนจุดที่
60 วัน
-เอกสารรายงานผลการศึกษา/
ศึกษา วิเคราะห วิจัย หาจุดแข็งจุดออนจุดที่ควรพัฒนารายโรง
ควรพัฒนารายโรงและภาพรวม
วิเคราะห
จัดทําขอมูล สารสนเทศวางแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปรายงานผล
4
สพป. นําขอมูลสารสนเทศไปใชกํากับ ติดตาม
60 วัน
โรงเรียนมีอัตรากําลังของครู
กํากับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน
สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดอัตรากําลังครู
และบุคลากรที่เหมาะสม
พัฒนาการจัดการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคลองกับขอเสนอแนะ
เอกชน
5
สพป. เผยแพรรายงานที่ไดจากการศึกษา
30 วัน
โรงเรียนเอกชนมีอัตรากําลัง
เผยแพร นวัตกรรม ที่ไดจากการศึกษา
วิเคราะห วิจัย เพื่อนําไปสูก ารวางแผนพัฒนา
ของครูและบุคลากรที่มี
วิเคราะห วิจัย
ของหนวยงานที่เกีย่ วของ
ประสิทธิภาพ

1.ชื่องาน
การตรวจสอบกระบวนการแตงตั้ง ถอดถอน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ
ผูบริหาร ครู/ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ

2.วัตถุประสงค
เพื่อใหสถานศึกษา ดําเนินการแตงตั้ง ถอดถอนผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ
โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเปนไปตามกฎหมายกําหนด

3. ขอบเขตของงาน
การวิเคราะหแบบรายงานการแตงตั้งผูป ฏิบัติห นาที่แทนผูรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรี ยน
หนังสือแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาต หนังสือแตงตั้ง ถอดถอนผูจัดการ ผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. คําจํากัดความ
4.1 ผูปฏิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน หมายถึง ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียน
4.2 ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการของโรงเรียนในระบบ
4.3 ผูอํานวยการ หมายถึง ผูอํานวยการของโรงเรียนในระบบ
4.4 ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ในโรงเรียน
4.5 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในโรงเรียน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนรายงานการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน การแตงตั้ง
ถอดถอนผูจัดการ ผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2 สพป. ศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
5.3 บันทึกจัดเก็บเปนขอมูลของ สพป.
5.4 แจงผลการตรวจสอบใหโรงเรียนและ สช. ทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิการตรวจสอบกระบวนการแตงตั้ง ถอดถอน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ
โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบ
x โรงเรียน

o รายงานการแตงตั้งและถอดถอน

o วิเคราะห และตรวจสอบ

เปรียบเทียบกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

o ตรวจสอบบันทึกจัดเก็บเปนขอมูลของ สพป.

x สพป.
o แจงผลการตรวจสอบใหโรงเรียน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1
7.2
7.3
7.4

แบบรายงานการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
หนังสือแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาต
หนังสือแตงตั้งผูจัดการ ผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือถอดถอนผูจัดการ ผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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8.2 พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
8.3 ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการแตงตั้งผูจัดการ พ.ศ. 2551
8.4 ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
8.5 ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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แจงผลการตรวจสอบใหโรงเรียนและ
สช. ทราบ

บันทึกจัดเก็บขอมูล
แจงผลการตรวจสอบใหโรงเรียนและ สช. ทราบ

เจาหนาที่บันทึกจัดเก็บเปนฐานขอมูลของกลุม
สงเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.
1 วัน

1 วัน

หนังสือแจงผลใหโรงเรียนทราบ
และรายงานให สช. ทราบ

สพป.มีฐานขอมูลครูและบุคลากรฯ

พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งผูจัดการ พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เอกสารอางอิง:

4

3

9. มาตรฐานงาน การตรวจสอบกระบวนการแตงตั้ง ถอดถอน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอ ํานวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบ/นอกระบบ
ชื่องาน: การตรวจสอบกระบวนการแตงตั้ง ถอดถอน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู/ผูสอนและบุคลากร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
ทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
วัตถุประสงค: เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการแตงตั้ง ถอดถอนผูรับใบอนุญาต ผูจ ัดการ ผูอาํ นวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
โรงเรียนรายงานการแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่แทน
30 วัน
เอกสารแสดงจํานวนครูชาวและ
ผูรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน, การแตงตั้ง/ถอด
คุณสมบัติของครูเปนไปตาม
1
โรงเรียนรายงานการแตงตั้งและถอดถอน
ถอนผูจัดการ ผูอํานวยการ ครูและบุคลากร
กฎหมายกําหนด
ทางการศึกษา
2
-สพป. ศึกษา วิเคราะห
5 วัน
เอกสารแจงผลการศึกษา
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการแตงตั้งให
วิเคราะหการใชครูและคุณสมบัติ
วิเคราะห ตรวจสอบ
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ของครู

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

1. ชื่องาน
การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวตางประเทศ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษามีครูชาวตางประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่ราชการกําหนด
2.2 เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษามีครูชาวตางประเทศเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน

3. ขอบเขตของงาน
รับเรื่องจากโรงเรียน ออกหนังสือไปยังสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยในตางประเทศที่ครูชาว
ตางประเทศประสงค ขอรับ การตรวจลงตราหนั งสือเดินทาง (กรณีที่ช าวตางประเทศยั งไมไดเดิน
ทางเขามายังประเทศไทย)

4. คําจํากัดความ
ครูชาวตางประเทศ หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ(ชาวตางประเทศที่ถือหนังสือเดินทางประเภท
ลงตรา ประเภท Non - B) ซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูดวย
วิธีการตางๆ ในโรงเรียน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นเรื่องแจงความประสงคขอใหออกหนังสือไปยังสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทย
ในตางประเทศ เพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางใหแกชาวตางประเทศ
5.2 สพป.ตรวจสอบคุณสมบัติของชาวตางประเทศที่ประสงคใหเปน ครู และบัน ทึกขอมูล
รายละเอียดของชาวตางประเทศที่ประสงคใหเปนครูเพื่อใชเปนฐานขอมูลของ สพป.
5.3 ผอ.สพป.พิจารณาใหความเห็นชอบ
5.4 สพป. ออกหนังสือไปยังสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยในตางประเทศ เพื่อขอรับการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทางเปนประเภท Non-Immigrant รหัส B
5.5 สพป.แจงผลการพิจารณาใหโรงเรียนทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิ การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวตางประเทศ

โรงเรียนยื่นเรื่องขอใหออกหนังสือรับรองเพื่อขอรับ

การตรวจลงตราหนังสือเดินทาง

สพป.ตรวจสอบคุณสมบัติของชาวตางประเทศที่ประสงคใหเปนครู/
บันทึกจัดเก็บขอมูล

ผอ.สพป.พิจารณาใหความเห็นชอบ

สพป. ออกหนังสือไปยังสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยในตางประเทศ
เพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางใหแกครูชาวตางประเทศ

สพป. แจงผลการพิจารณาใหโรงเรียนทราบ
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบสัญญาการเปนครู จํานวน 1 ชุด
7.2 สําเนาหนังสือเดินทางทุกหนาที่มีรายการบันทึก พรอมลายเซ็นเจาของ จํานวน 2 ชุด
และแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริง
7.3 สําเนาหลักฐานการศึกษา พรอมลายเซ็นเจาของ จํานวน 2 ชุด และแสดงวุฒิการศึกษา
ฉบับจริง
7.4 หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
7.5 ตารางสอนของครูชาวตางประเทศ
7.6 ใบรับรองแพทยฉบับจริง ที่มีอายุไมเกิน 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นเรื่อง
7.7 แบบสอบประวัติครู พรอมติดรูปถาย 3 ชุด
7.8 กรณีผถู ือสัญชาติที่ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ จะตองแสดงผลการสอบ
IELTS 5.5 หรือ TOEFL 550 หรือ TOEIC 600
7.9 บัญชีสํารวจครูชาวตางประเทศของโรงเรียน
7.10 สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนพรอมลายเซ็นของผูรับใบอนุญาต

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
8.2 พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
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สพป.แจงผลการพิจารณาใหโรงเรียนทราบ

จัดทําหนังสือสงไปสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยในตางประเทศ

ผอ.สพป.พิจารณาให
ความเห็นชอบ

สพป.ตรวจสอบคุณสมบัติของชาวตางประเทศที่ประสงคใหเปนครู/
บันทึกขอมูล

โรงเรียนยื่นเรื่องพรอมเอกสารประกอบที่สพป.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป. ออกหนังสือไปยังสถานทูต/สถาน
กงสุลไทยในตางประเทศ เพื่อขอรับการตรวจ
ลงตราหนังสือเดินทางประเภท NonImmigrant ใหแกชาวตางประเทศ
สพป.แจงโรงเรียน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

หนังสือแจงผลใหโรงเรียนทราบ

สพป.ออกหนังสือไปยังสถานทูตไทย/
สถานกงสุลไทย

สพป.วิเคราะหและออกหนังสือไปยัง
สถานทูต/สถานกงสุลไทย

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารแจงผลการตรวจสอบการเปน กลุมสงเสริม
ครูชาวตางประเทศ
สถานศึกษาเอกชน

1 วัน

ผูรับผิดชอบ

สพป.วิเคราะห ตรวจสอบคุณสมบัติของชาว
ตางประเทศที่ประสงคใหเปนครู และบันทึก
ขอมูลรายละเอียดของชาวตางประเทศที่
ประสงคใหเปนครู เพื่อใชเปนฐานขอมูลของ
สพป.
เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ

มาตรฐานคุณภาพงาน
ครูชาวตางประเทศมีคุณสมบัติเปนไป โรงเรียน
ตามที่กฎหมายกําหนด

เวลา
ดําเนินการ

โรงเรียนยื่นเรื่องพรอมเอกสารประกอบที่
สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู

รายละเอียดงาน

เอกสารอางอิง: 1. พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
2. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
4. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

5

4

3

2

1

ลําดับที่

ชื่องาน: การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวตางประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค: เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชนมีครูชาวตางประเทศที่มีคุณสมบัตติ ามที่ราชการกําหนดและจํานวนเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน

1. ชื่องาน
การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและตออายุการพํานักอยูในประเทศไทยของครูชาว
ตางประเทศ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษามีครูชาวตางประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่ราชการกําหนด
2.2 เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษามีครูชาวตางประเทศเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน

3. ขอบเขตของงาน
รับเรื่องจากโรงเรียน ออกหนังสือไปยังสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปลี่ยนประเภทการ
ตรวจลงตราหนังสือเดินทาง จากประเภท Touris visa ผ.30 หรือ ผ.15 เปนประเภท NonImmigrant รหัส B และตออายุการพํานักอยูในประเทศไทยใหแกครูชาวตางประเทศ

4. คําจํากัดความ
ครูชาวตางประเทศ หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ(ชาวตางประเทศที่ถือหนังสือเดินทางประเภท
ดวยวิธีการตางๆ ในโรงเรียน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นเรื่องแจงความประสงคขอใหออกหนังสือไปยังสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เพื่อขอเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางจากประเภท Touris visa ผ.30 หรือ ผ.15 เปนประเภท
Non-Immigrant รหัส B และตออายุการพํานักอยูในประเทศไทยของครูชาวตางประเทศ
5.2 สพป.วิเคราะห ตรวจสอบคุณสมบัติของชาวตางประเทศที่ประสงคเปนครู และบันทึก
ขอมูลรายละเอียดของครูชาวตางประเทศที่ประสงคขอตออายุการพํานัก
5.3 ผอ.สพป.ใหความเห็นชอบ
5.4 สพป.ออกหนังสือไปยังสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทาง
และตออายุการพํานักอยูในประเทศไทย
5.5 สพป.แจงผลการพิจารณาใหโรงเรียนทราบ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและตออายุการพํานักอยูในประเทศไทย
ของครูชาวตางประเทศ
โรงเรียนยื่นเรื่องแจงความประสงคใหออกหนังสือ

ไปยังสํานักงานตรวจคนเขาเมือง

สพป.วิเคราะห และตรวจสอบคุณสมบัติของชาวตางประเทศที่ประสงคให
เปนครูและบันทึกจัดเก็บเปนขอมูลของ สพป.

ผอ.สพป.ใหความเห็นชอบ

สพป. แจงสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตราและตออายุการพํานัก

สพป. แจงโรงเรียน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือขอความอนุเคราะหการเปลี่ยนประเภทหนังสือเดินทางและตออายุการพํานักอยู
ในประเทศของครูชาวตางประเทศ
7.2 สําเนาใบอนุญาตแตงตั้งครู
7.3 สําเนาหนังสือเดินทางทุกหนาที่มีรายการบันทึก พรอมลายมือชื่อรับรอง จํานวน 1 ชุด
และแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริง
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7.4 สําเนาใบอนุญาตทํางาน พรอมลายมือชื่อรับรอง จํานวน 1 ชุด และแสดงใบอนุญาต
ทํางานฉบับจริง
7.5 ตารางสอนของครูชาวตางประเทศ 1 ฉบับ
7.6 สําเนาหลักฐานการเสียภาษีพรอมสําเนาใบเสร็จ 1 ฉบับ
7.7 ใบลงเวลายอนหลัง 1 เดือน

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
8.2พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
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สพป. แจงผลการพิจารณาใหโรงเรียนทราบ

สพป. ออกหนังสือถึง สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

สพป. แจงสํานักงานตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปลี่ยน
ประเภทการตรวจลงตราและตออายุการพํานัก
ใหแกครูชาวตางประเทศ
สพป.แจงผลการพิจารณาใหโรงเรียนทราบ

1 วัน

1 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สพป.ออกหนังสือไปยัง
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
และสํานักงานจัดหางาน
จังหวัด
หนังสือแจงผลใหโรงเรียน
ทราบ
สพป.ออกหนังสือไปยัง
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
และสํานักงานจัดหางาน
จังหวัด

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารแจงผลการ
ตรวจสอบการเปนครูชาว
ตางประเทศ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

มาตรฐานคุณภาพงาน
เอกสารแสดงคุณสมบัติของ
ครูชาวตางประเทศเปนไป
ตามกฎหมายกําหนด

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง: 1.พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 2.พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
3.ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

5

4

9. มาตรฐานงาน กาเปลีย่ นประเภทการตรวจลงตราและรตออายุการพํานักอยูในประเทศไทยของครูชาวตางประเทศ
ชื่องาน: การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและตออายุการพํานักอยูในประเทศไทยของครูชาวตางประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค: เพื่อสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชนมีครูชาวตางประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่ราชการกําหนดและจํานวนเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1
โรงเรียนยื่นเรื่องแจงความประสงคขอใหออก
ภายใน30 วัน
โรงเรียนยื่นเรื่องแจงความประสงคขอใหออก
หนังสือเดินทางไปยังสํานักงานตรวจคนเขาเมือง กอนพิจารณารับ
หนังสือไปยังสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เพื่อเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและตออายุ ครูชาว
การพํานักอยูในประเทศไทยของครูชาว
ตางประเทศ
ตางประเทศให สพป.พิจารณา
2
สพป.ตรวจสอบคุณสมบัติของชาวตางประเทศ
1 วัน
สพป.ตรวจสอบคุณสมบัติ/บันทึกขอมูล
และบันทึกขอมูลรายละเอียดของชาวตางประเทศ
ที่ประสงคใหเปนครู เพื่อใชเปนฐานขอมูลของ
สพป.
3
ผอ.สพป.ใหความเห็นชอบ
1 วัน
ผอ.สพป.พิจารณาใหความ
เห็นชอบ

1. ชื่องาน
การยกยองเชิดชูเกียรติผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่สูงขึ้น ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกทางราชการ
2.2 เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสรับรางวัลและไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
จากคุรุสภาและหนวยงานที่เกี่ยวของ

3. ขอบเขตของงาน
การดําเนินการคัดเลือกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเดน

4. คําจํากัดความ
4.1 ผูอํานวยการ หมายถึง ผูอํานวยการของโรงเรียนในระบบ
4.2 ครู หมายถึง ครูผูสอนโรงเรียนในระบบ
4.3 บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในระบบ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สพป.ประกาศแจงหลักเกณฑการคัดเลือก พรอมปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกให
โรงเรียนทราบ
5.2 โรงเรียนจัดสงคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเขารับการคัดเลือก
5.3 สพป.ดําเนินการคัดเลือก
5.4 ผอ.สพป.อนุมัติประกาศผลการคัดเลือก
5.5 สพป.แจงผลการคัดเลือกใหโรงเรียนทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
สพป. ประกาศแจงหลักเกณฑ
การคัดเลือก พรอมปฏิทิน
ใหโรงเรียนทราบ

โรงเรียนจัดสงคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

สพป. ดําเนินการคัดเลือก

ผอ.สพป.อนุมัติประกาศ
ผลการคัดเลือก

สพป.แจงผลการคัดเลือก
ใหโรงเรียนทราบ

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบที่คุรุสภากําหนด

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ประกาศหลักเกณฑการคัดเลือก เชน เกณฑการคัดเลือกที่คุรุสภากําหนด
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แจงผลการพิจารณาใหโรงเรียนทราบ

ผอ.สพป.อนุมัติ

ดําเนินการคัดเลือก

โรงเรียนจัดสงคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารอางอิง: ประกาศหลักเกณฑการคัดเลือกตามที่คุรุสภาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

5

4

3

2

3 วัน

3 วัน

ผอ.สพป.อนุมัติประกาศผลการคัดเลือก

สพป.แจงผลการพิจารณาใหโรงเรียนทราบ

1-3 วัน

10 วัน

สพป.ดําเนินการคัดเลือก

โรงเรียนจัดสงคําขอพรอมเอกสารประกอบเพื่อ
สมัครเขารับการคัดเลือก

- เอกสารแจงผลการ
พิจารณามีความถูกตอง
สมบูรณ
-รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการมีความ
สมบูรณ
-

คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก

-

9. มาตรฐานงาน การยกยองเชิดชูเกียรติผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ชื่องาน : การยกยองเชิดชูเกียรติผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค: เพื่อเปนแรงจูงใจให ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่สูงขึ้น ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกทางราชการ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
สพป.ประกาศแจงหลักเกณฑการคัดเลือก
30 วัน
หนังสือแจง, Website
แจงหลักเกณฑการคัดเลือกพรอมปฏิทนิ
พรอมปฏิทินใหโรงเรียนทราบ
ประชาสัมพันธ
ใหโรงเรียนทราบ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูรับใบอนุญาตผูจัดการ ผูอํานวยการ และครูโรงเรียนเอกชนไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.2 เพื่อสรางขวัญ กําลังใจใหกับผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการและครูโรงเรียนเอกชน

3. ขอบเขตของงาน
กําหนดขั้นตอน วิธีการการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ
และครู โรงเรียนเอกชน

4. คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สพป.แจงหลักเกณฑและคุณสมบัติในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณใหโรงเรียนทราบ
5.2 สพป. แจงโรงเรียนใหยื่นคําขอ แตงตั้งคณะกรรมการและพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
รวบรวมคําขอและรายงานการประชุมของคณะกรรมการ สงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
5.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติ ผูสมควรไดรับพระราชทานและรวบรวมจัดทําเอกสารสงสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ พรอมทั้ง แจง
รายชื่อรายชื่อให สพป. เพื่อแจงโรงเรียน
5.4 สพป.แจงรายชื่อผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ และครู พรอมจัดสงใบกํากับเครื่อง
ราชฯ ใหโรงเรียนตรวจสอบพรอมลงลายมือชื่อ
5.5 สพป.ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อรับเครื่องราช
อิสริยาภรณสงมอบใหกับผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการและครู
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิการขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการโรงเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบ
สพป.แจงโรงเรียนถึงสิทธิ และคุณสมบัติของผูม ีสิทธิ
รับเครื่องราชอิสริยาภรณประจําป

คณะกรรมการฯ พิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติ

สช. แจงรายชื่อผูมสี ิทธิ์ผูรบั เครื่องราชอิสริยาภรณ ใหสพป.

แจงรายชื่อผูมสี ิทธิ์รับเครื่องราชอิสริยาภรณ พรอมใบกํากับ
เครื่องราชฯ ใหโรงเรียนตรวจสอบพรอมลงลายมือชื่อ

ประสานงานกับ สช.เพื่อรับเครื่องราชฯ และสพป.
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับผูร ับใบอนุญาต
ผูจัดการ ผูอํานวยการและครูโรงเรียนเอกชน
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือนําและสําเนาพระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2538 บัญชีที่ 4
7.2 งบหนารายชื่อผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน
7.3 บัญชีแสดงคุณสมบัติของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจําแนกรายคน
7.4 รายละเอียดผูเสนอขอพรอมรายละเอียดประกอบ (ตามแบบที่ สช. กําหนด) ดังนี้
7.5 สมุดประจําตัวครู
7.6 กรณีผูรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ( สช. 2) กรณีผูจัดการ ( สช. 4) กรณี ครูใหญ (สช.8)
7.7 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล สถานะทางการสมรส ใหแนบหลักฐานประกอบ
7.8 แบบหนังสือรับรองแสดงผลงาน (แบบ นร.1)

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชู
ยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
8.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2538
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สพป.แจงรายชื่อผูรับใบอนุญาต ผูจ ัดการ ผูอํานวยการ
โรงเรียนและ ครู พรอมใบกํากับเครื่องราชฯ ใหโรงเรียน
ตรวจสอบพรอมลงลายมือชื่อสงคืนสช.
สพป.ประสานงานกับสช.เพื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณสง
มอบใหผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ และครู

แจงรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเครื่องราชอิสริยาภรณ พรอมใบกํากับ
เครื่องราชฯ ใหโรงเรียนตรวจสอบพรอมลงลายมือชื่อ

ประสานงานกับ สช. เพื่อรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ

สช.แจงรายชื่อผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหสพป.

สช.แจงรายชื่อผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหสพป.

1-3 วัน

1-3 วัน

-

- หนังสือแจงโรงเรียน
-เอกสารบัญชีรายชื่อ
และใบกํากับเครื่องราช
อิสริยาภรณ

เอกสารอางอิง: 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ อันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536
2.พระราชกฤษฎีกาวาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ อันเปนที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. 2538

5

4

3

กลุมสงเสริมสถานศึกษา
เอกชน

กลุมสงเสริมสถานศึกษา
เอกชน

สช.

ชื่องาน
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
เพื่อใหผูรับใบอนุญาต ผูจ ัดการ ผูอาํ นวยการ และครูโรงเรียนเอกชนไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเปนการสรางขวัญกําลังใจ และเปนที่
คม
ลําดับที่
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
1
สพป.แจงโรงเรียนถึงสิทธิ และคุณสมบัติของผูรับใบอนุญาต
5 วัน
เอกสารคําขอและ
กลุมสงเสริมสถานศึกษา
แจงโรงเรียนถึงสิทธิ และคุณสมบัติของผูมีสิทธิ
ผูจัดการ ผูอาํ นวยการโรงเรียน และครูผูมีสิทธิรับ
เอกสารประกอบการ
เอกชน
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
พิจารณาของผูมีสิทธิมี
ความสมบูรณชัดเจน
2
สพป.แจงโรงเรียนใหยื่นคําขอ แตงตั้งคณะกรรมการและ
1-3 วัน
-คําสั่ง
กลุมสงเสริมสถานศึกษา
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ รวบรวมคําขอและรายงานการ
-รายงานการประชุม
เอกชน
คณะกรรมการฯ สพป.
ประชุม สงสช.
พิจารณาคุณสมบัติ

9. มาตรฐานงาน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ

1.ชื่องาน
การขอยกเวนการรับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน

2.วัตถุประสงค
ครูโรงเรียนเอกชนไดรับการยกเวนการรับราชการทหาร

3.ขอบเขตของงาน
กําหนดขั้นตอนในการขอยกเวนการรับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

4.คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนเสนอเรื่องขอยกเวนการรับราชการทหารของครูพรอม เอกสารประกอบตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรวจสอบความถู ก ต อ งของเอกสาร
และการบรรจุเปนครูโรงเรียนเอกชน ทําหนังสือขอยกเวนการเขารับราชการทหารของครู เสนอผูวา
ราชการจังหวัด
5.3 ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
5.4 จังหวัดแจงผลการพิจารณาใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทราบ
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจงโรงเรียนทราบ และเก็บสําเนา ใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิ การดําเนินงานการขอยกเวนการรับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน
โรงเรียน เสนอเรื่องพรอมเอกสารประกอบ

สพป. ตรวจสอบเอกสาร การเปนครู จํานวนชั่วโมงสอนที่รับผิดชอบ
เสนอผูวาราชการจังหวัด
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ผูวาราชการจังหวัดอนุมัติ

จังหวัดแจงผลการพิจารณา

สพป. แจงโรงเรียน และเก็บสําเนาเรื่องเปนหลักฐาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือนําสงเรื่องขอยกเวนการเขารับราชการทหารของครู ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
7.2 บัญชีรายชื่อครูที่ขอยกเวนการเขารับราชการทหารตามมาตรา 14 (5) แหงพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
7.3 ตารางสอนประจําตัวครู (ตองมีเวลาสอนไมนอยกวา 18 ชั่วโมงตอสัปดาห)
7.4 สําเนา สด.35, สําเนา สด.9 สําเนาทะเบียนบาน ของครูที่ขอยกเวนฯ
7.5 สําเนาใบอนุญาตใหบรรจุเปนครู (สช.18) หรือสําเนาสมุดประจําตัวครู ทุกหนาที่มีรายการ
บันทึกของครูที่ขอยกเวนฯ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
8.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. 2497
8.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. 2497
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แจงโรงเรียน และเก็บสําเนาเรื่องเปน
หลักฐาน

จังหวัดแจงผลการพิจารณา

ผวจ.อนุมัติ

สพป.ตรวจสอบเอกสารการเปนครู/จํานวนชั่วโมงที่
รับผิดชอบ /เสนอผูวาราชการจังหวัด

สพป.แจงใหโรงเรียนทราบ และเก็บสําเนา ใบอนุญาตไวเปน
หลักฐาน

จังหวัดแจงผลการพิจารณาใหสพป.ทราบ

สพป.ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเอกสาร และ
การบรรจุเปนครูโรงเรียนเอกชน จํานวนชั่วโมงที่ทําการสอนตอ
สัปดาห ทําหนังสือขอยกเวนการเขารับราชการทหารของครู
เสนอผูวาราชการจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดงาน
โรงเรียนเสนอเรื่องขอยกเวนการรับราชการทหารของครูพรอม
เอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาที่
โรงเรียนตั้งอยู

3 วัน

1-3 วัน

1 วัน

3 วัน

-

-

-

ความถูกตอง ความ
สมบูรณของเอกสาร

เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ภายในเดือน
ความถูกตอง ความ
กุมภาพันธ
สมบูรณของเอกสาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

จังหวัด

จังหวัด

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง: พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 3.กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2517) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

5

4

3

2

ชื่องาน:
การขอยกเวนการรับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน
วัตถุประสงค: ครูโรงเรียนเอกชนไดรับการยกเวนการรับราชการทหาร
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
1
โรงเรียน เสนอเรื่องพรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

9. มาตรฐานงาน การขอยกเวนการรับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การรองทุกข รองเรียน ที่เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเอกชน

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพิจารณาบรรเทาความเดือดรอนของผูรองทุกข/รองเรียน
2.2 เพื่อใหโรงเรียนถือปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด

3.ขอบเขตของงาน
การรองทุกข รองเรียน ที่เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเอกชนของนักเรียน ผูปกครอง ครูและหรือ
บุคลากรทางการศึกษา

4.คําจํากัดความ
คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการบริหารตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 บุคคลหรือหนวยงานยื่น รองทุกข รองเรียน ตอสพป.
5.2 สพป.แต งตั้ง คณะกรรมการ และดํ าเนิ นการตรวจสอบข อเท็ จจริ งตามประเด็ นการ
รองทุกข รองเรียน พรอมทั้งแจงโรงเรียนรายงานขอเท็จจริงใหทราบ
5.3 สพป.ประมวลผลและพิจารณา โดยแจงโรงเรียนใหดําเนินการแกไขปญหาโดยใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกําหนด
5.3.1 กรณีแกไขปญหาระดับโรงเรียน แจงโรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่
กําหนด
5.3.2 กรณีไมสามารถแกไขปญหาระดับโรงเรียน แจงโรงเรียนใหนําเขาสูกระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
5.4 โรงเรียนรายงานผลการดําเนินการแกไขปญหาใหสพป.ทราบ

100

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิ การรองทุกข รองเรียน ที่เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเอกชน
สพป.รับเรื่องรองทุกข รองเรียนจากบุคคลหรือ
หนวย/สวนราชการ

สพป.ตรวจสอบขอเท็จจริงตามประเด็นที่รองทุกข รองเรียน/
แจงโรงเรียน

วิเคราะห ประมวลผล
และพิจารณา

โรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนด

โรงเรียนนําเขาสูกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนรายงานผลการดําเนินแกไขปญหาให สพป.ทราบ

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
8.2 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นที่รองเรียน รองทุกข
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ
กฎหมายที่กาํ หนด

โรงเรียนรายงานผลการ
ดําเนินแกไขปญหาให สพป.

โรงเรียนนําเขาสูการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหาร

วิเคราะห ประมวลผลและ
พิจารณา

ตรวจสอบขอเท็จจริงตามประเด็นที่รองทุกข รองเรียน /แจง
โรงเรียน

สพป.ประมวลผลและพิจารณา
3.1 กรณีและแกไขปญหาระดับ
โรงเรียน แจงโรงเรียนถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่
กําหนด
3.2 กรณีไมสามารถแกไขปญหาระดับโรงเรียน แจง
โรงเรียนใหนําเขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร
3.3 โรงเรียนรายงานผล

สพป.แตงตั้งคณะกรรมการ และดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามประเด็นที่รองทุกข รองเรียน พรอมแจง
โรงเรียนดําเนินการรายงานขอเท็จจริง

เอกสารอางอิง: .พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 2.ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วของกับประเด็นที่รองเรียน รองทุกข

3

2

5 วัน

5 วัน

เอกสารการวิเคราะห
ปญหา,แนวทางแกไข
ปญหา

เอกสารการตรวจสอบ
ปญหา,ขอกฎหมายที่
เกี่ยวของ

9. มาตรฐานงาน การรองทุกข รองเรียน ที่เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเอกชน
ชื่องาน:
การรองทุกข รองเรียน ที่เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค: เพือ่ พิจารณาบรรเทาความเดือดรอนของผูรองทุกข/รองเรียนและใหโรงเรียนถือปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมายทีก่ ําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
1
สพป.รับเรื่อง รองทุกข รองเรียนยื่น ของนักเรียน
ตลอดป
เอกสารประกอบการ
ผู
ป

กครอง
ครู
แ
ละหรื
อ
บุ
ค
ลากรทางการศึ
ก
ษา
การศึ
ก
ษา
พิจารณา
สพป.รับเรื่องรองทุกข รองเรียนจาก
บุคคลหรือหนวยงาน/สวนราชการ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
และโรงเรียน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

1.ชื่องาน
การแตงตั้ง/ถอดถอนผูสอนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อแตงตั้ง/ถอดถอนผูสอนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
2.2 ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) มีผูสอนเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
ที่กําหนด

3.ขอบเขตของงาน
ผูสอนครูศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

4.คําจํากัดความ
ผูสอน หมายถึง ผูใหการอบรมหรือสอนในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ใหอิหมามประจํามัสยิดเปนผูแตงตั้งถอดถอนผูสอน และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผูสมัครเปนผูสอนยื่นแบบประวัติผูสมัครเปนผูสอน (แบบ ศก.3) ตออิหมามประจํามัสยิด
ที่ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่ขอทําการสอน หรือ ผูสอน ยื่นใบลาออกจากการเปน
ผูสอน (แบบ ศก.6) ตออิหมามประจํามัสยิด ที่ทําการสอน
5.2 อิหมามประจํามัสยิดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผาน สพป.
5.3 สพป.รวบรวมขอมูล เตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา)
5.4 คณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษาอิสลามประจํามั สยิด (ตาดีกา) พิจารณาใหความ
เห็นชอบการขอแตงตั้งหรือถอดถอนผูสอน
5.5 อิหมามประจํามัสยิด แตงตั้ง/ถอดถอนผูสอน แลวรายงานการแตงตั้งผูสอนตอนายทะเบียน
(แบบ ศก.4)
5.6 อิหมามประจํามัสยิด รายงานการแตงตั้ง/ถอดถอนผูสอนตอนายทะเบียน (สพป.)
5.7 สพป. รวบรวมขอมูล บันทึกขอมูลผูสอน เก็บสําเนาเรื่องเปนหลักฐานและรายงานให สช.
ทราบ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิ การแตงตั้ง/ถอดถอนผูสอนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ผูสมัครเปนผูสอนยื่นแบบประวัติผสู มัครเปนผูส อน
(แบบ ศก.3) ตออิหมามประจํามัสยิด/ผูสอน ยื่นใบลา
ออกจากการเปนผูส อน (แบบ ศก.6) ตออิหมาม
ประจํามัสยิด ที่ทําการสอน

อิหมามประจํามัสยิดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

สพป.ในฐานะนายทะเบียนรวบรวมขอมูล ประสานเตรียมการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ

คณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา) พิจารณาใหความ
เห็นชอบ

อิหมามประจํามัสยิด แตงตั้งผูส อน/ถอดถอน
อิหมามประจํามัสยิด รายงานการแตงตั้ง/ถอดถอนผูส อน
ตอนายทะเบียน (สพป.)

สพป. รวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล และเก็บ
สําเนาเรื่องไวเปนหลักฐาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

แบบประวัติผูสมัครเปนผูสอน (แบบ ศก.3)
สําเนาหลักฐานแสดงความรู (วุฒิสามัญ และวุฒิศาสนา)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
บัญชีรายชื่อผูสอน (แบบ ศก.5)
แบบใบลาออกจากการเปนผูสอน (แบบ ศก.6)
แบบรายงานการถอดถอนผูสอน (แบบ ศก.7)

8. เอกสารอางอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548
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4

3

3

2

อิหมามประจํามัสยิด แตงตั้งผูสอน/ถอดถอน

คณะกรรมการบริหารศูนยฯ
(ตาดีกา) พิจารณา

สพป.รวบรวมขอมูล ประสานเตรียมการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ

อิหมามประจํามัสยิดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

อิหมามประจํามัสยิด แตงตั้ง/ถอดถอนผูสอน แลวรายงานการ
แตงตั้งผูสอนตอนายทะเบียน (แบบ ศก.4)

คณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดี
กา) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขอแตงตั้งหรือถอดถอน
ผูสอน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารวบรวมขอมูล
เตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา)

อิหมามประจํามัสยิดเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

3 วัน

1 วัน

3 วัน

7 วัน

-เอกสาร/หนังสือ
แตงตั้ง/ถอดถอนผูสอน
เปนไปตามระเบียบที่
กฎหมายกําหนด

-เอกสารแสดงจํานวน
ผูสอนและคุณสมบัติ
ของผูสอน
-เอกสารประกอบการ
พิจารณา
-เอกสารแสดงจํานวน
ผูสอนและคุณสมบัติ
ของผูสอน
-วาระการประชุม
-เอกสารรายงานการ
ประชุมการแตงตั้ง/ถอด
ถอนของคณะกรรมการ

9. มาตรฐานงาน การแตงตัง้ /ถอดถอนผูสอนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ชื่องาน:
การแตงตั้ง/ถอดถอนผูสอนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค: เพื่อแตงตั้ง/ถอดถอนผูสอนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และ มีผูสอนเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่กาํ หนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ผูสมัครเปนผูสอนยื่นแบบประวัติผูสมัครเปนผูสอน (แบบ ศก.3)
ตลอดป
เอกสารแสดงจํานวน
ผูป ระสงคเปนผูสอนยื่นคํารอง แบบ ศก.3 หรือ
ตออิหมามประจํามัสยิดที่ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตา
การศึกษา
ผูสอนและคุณสมบัติ
ลาออก แบบ ศก.6 ตออิหมามประจํามัสยิด
ดีกา) ที่ขอทําการสอน หรือ ผูสอน ยื่นใบลาออกจากการเปน
ของผูสอนเปนไปตาม
ผูสอน (แบบ ศก.6) ตออิหมามประจํามัสยิด ที่ทําการสอน
กฎหมายกําหนด

ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด

ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด

ผูรับผิดชอบ
ผูประสงคยื่นคําขอ
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รวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล เก็บสําเนาและ
รายงานให สช.

อิหมามประจํามัสยิด รายงานการแตงตัง้ /ถอดถอนผูสอนตอ
นายทะเบียน (สพป.)

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป. รวบรวมขอมูล บันทึกขอมูลผูสอน เก็บสําเนาเรื่องเปน
หลักฐานและรายงานให สช. ทราบ

รายละเอียดงาน
-

เอกสารอางอิง: .ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548

6

ลําดับที่
5

3 วัน

เวลาดําเนินการ
30 วัน

มาตรฐานคุณภาพงาน
-เอกสาร/หนังสือ
แตงตั้ง/ถอดถอนผูสอน
-ระยะเวลาดําเนินการ
เปนไปตามระเบียบที่
กฎหมายกําหนด
-ระบบฐานขอมูลผูสอน
ผูสอนศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด
(ตาดีกา)
-รายงานขอมูลให สช.
เปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด
-สช.มีขอมูลสําหรับการ
จัดสรรงบประมาณ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน เปนไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนถูกตองไดมาตรฐานตามที่กําหนด สามารถดําเนินกิจการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

3.ขอบเขตของงาน
ผูขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน และการพิจารณาอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
ในระบบ (ประเภทสามัญศึกษา อาชีวศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ) และโรงเรียนนอกระบบ

4.คําจํากัดความ
4.1 โรงเรียน หมายความวา สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา ไมวาจะเปนโรงเรียนในระบบ
หรือโรงเรียนนอกระบบ ที่มิใชเปนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
4.2 โรงเรียนในระบบ หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
4.3 โรงเรียนนานาชาติ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรตางประเทศหรือหลักสูตร
ต า งประเทศที่ ป รั บ รายละเอี ย ดเนื้ อ หารายวิ ช าใหม หรื อ หลั ก สู ต รที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เองที่ ไ ม ใช ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึ กษาธิ การ และใช ภาษาต างประเทศเป นสื่ อในการเรี ยนการสอนให กับนั กเรี ยนโดยไม จํ ากั ด
เชื้อชาติ ศาสนา และไมขัดตอศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ
4.4 โรงเรียนนอกระบบ หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไข
สําคัญของการสําเร็จ
4.5 ผูรับใบอนุญาต หมายความวา ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
4.6 ผูอนุญาต หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
4.7 ตราสารจัดตั้ง หมายความวา ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ ซึ่งอยางนอย
ตองมีรายละเอียด คือ 1) วัตถุประสงค 2) ชื่อ ประเภท ระดับของโรงเรียนในระบบ 3) รายละเอียดเกี่ยวกับ
่ ่ ้
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4) เงินทุนและทรัพยสินที่ใชในการจัดตั้ง 5) รายการอื่นตามที่กํา หนดในกฎหมายโรงเรียนเอกชนและที่
กําหนดในกฎกระทรวง
4.8 รายละเอียดกิจการของโรงเรียนในระบบ หมายความวา รายการที่ผูขอรับใบอนุญาตตองแนบ
พรอมกับตราสารจัดตั้งในการยื่นคําขอจัดตั้งโรงเรียน ไดแก 1) โครงการและแผนการดําเนินงาน 2) หลักสูตร
วิธีการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษา 3) อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
4) คุณ สมบั ติ อั ต ราเงิน เดื อน คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลั กเกณฑก ารจ า งและการเลิ กจ า ง และ
สวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.9 สช. หมายความวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
4.10 สพป. หมายความวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4.11 ผอ.สพป. หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนในระบบ
5.1.1 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาและประเภท
อาชีวศึกษา
1) ผูขอยื่ นคําร องขอรับ ใบอนุ ญาตใหจั ดตั้ งโรงเรี ยนตอสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โ รงเรี ยนตั้ งอยู และชําระคา ธรรมเนีย มคํา รอง (โดยแนบตราสารจั ดตั้ งและรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในระบบพรอมกับคําขอดวย)
ในสวนของการดําเนินการดานอาคารสถานที่ตาง ๆ เชน การขอใชแบบแปลน การขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร เปนตน ผูขอดําเนินการยื่นตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ พิจารณาอนุญาต
โดยใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของ
และเสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ อาทิเชน
2.1) คณะกรรมการตรวจพิจารณาการใชหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการ
วัดผลประเมินผลการศึกษา
2.2) คณะกรรมการตรวจสอบความพรอมอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน
สถานทีต่ าง ๆ อุปกรณการเรียนการสอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) คณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามขอ 2 ออกตรวจพิจารณา ณ สถานที่ที่ตั้งโรงเรียน
วิเคราะห สรุปขอคิดเห็นในดานตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษานําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุ ญาต (ผูอนุญ าตจะต องพิจ ารณาคําขอรั บ
ใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยื่นคําขอ)
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5) สํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาแจงใหผูขอมารับ ใบอนุญ าต โดยผูขอ
ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลั กฐาน พรอมทั้งสงสําเนา
แจงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
6) เมื่อผูขอไดรับอนุญาตตามขอ 5 แลว ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา 25 และ 26 ใหแลวเสร็จภายในกําหนด จึงจะสามารถเปดดําเนินกิจการได ตลอดทั้งใหดําเนินการ
ใหเปนไปตามมาตรา 30,37,40 และมาตรา 42
5.1.2 การขอจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ
การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ มี 2 ขั้นตอน คือ
1. ผูขอตองขออนุมัติโครงการ/หลักสูตร (Feasibility study)
2. ขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน (School license)
ขั้นตอนที่ 1 การขออนุมัติโครงการ/หลักสูตร (Feasibility study)
1. ผูขอยื่นเรื่องจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
โรงเรียนตั้งอยู และชําระคาธรรมเนียมคํารอง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบเอกสารโครงการและหลักสูตร
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลงแจงสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการพิจารณาโครงการและหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรนั้น จําแนกเปน 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 หลักสูตรที่นํามาจากตางประเทศที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลว สํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสงใหผูเชี่ยวชาญการศึกษานานาชาติพิจารณา ป ร ะ เ ภ ท
ที่ 2 คือ หลักสูตรที่นํามาจากตางประเทศแลวปรับรายละเอียดเนื้อหาวิชาใหม
ประเภทที่ 3 คือ หลักสูต รที่โรงเรียนเขียนขึ้นเอง สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนสงสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณา นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
4. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนสงเรื่องใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อแจงผูขอทราบและดําเนินการตามโครงการจัดตั้งโรงเรียน โดยยื่นคําขอ
อนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (School license)
1. ผูขอยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู โดยแนบตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
นานาชาติพรอมกับคําขอดวย ซึ่งไดรับอนุมัติโครงการและหลักสูตรเรียบรอยแลว ภายใน 1 ป นับจากวันที่
ไดรับอนุมัติโครงการและหลักสูตร และชําระคาธรรมเนียมคํารอง
ในส วนของการดําเนิ นการด านอาคารสถานที่ต างๆ เช น การขอใช แบบแปลน การขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร เปนตน ผูขอดําเนินการยื่นตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ พิจารณาอนุญาต
โดยใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
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2. สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกต องของเอกสาร
ที่เกี่ยวของและเสนอแตงตั้งคณะคณะกรรมการตรวจสอบความพรอมของอาคารสถานที่ตาง ๆ อุปกรณ
การเรียนการสอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. คณะกรรมการตามขอ 2 ออกตรวจพิจารณา ณ สถานที่ที่ตั้งโรงเรียนนานาชาติ
วิเคราะห สรุปขอคิดเห็นในดานตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงใหผูขอมารั บใบอนุญาตและชําระ
คาธรรมเนียมการจัดตั้งโรงเรียน และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสําเนาแจง สํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบเพื่อแจงรายชื่อโรงเรียนนานาชาติไปยังสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองและกรมการกงสุล
6. เมื่อผูขอไดรับอนุญาตตามข อ 4 แลว ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา 25 และ 26 ใหแลวเสร็จภายในกําหนด จึงจะสามารถเปดดําเนินกิจการได ตลอดทั้งใหดําเนินการ
ใหเปนไปตามมาตรา 30,37,40 และมาตรา 42
5.2 โรงเรียนนอกระบบ
ในการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สามารถใชอาคารที่ไดรับอนุญาตกอสรางไวแลวเปน
ที่ตั้งโรงเรียนได โดยใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด หรือกรณีสรางอาคารใหม ใหดําเนินการเชนเดียวกับ
การขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ดังนี้
1. ผูขอยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน โครงการ ระเบียบการ หลักสูตร
ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยูและชําระคาธรรมเนียมคํารอง กรณีการขอ
จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชาไมตองเสนอหลักสูตร
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสู ตร/คณะกรรมการตรวจสอบความพรอมของอาคารสถานที่และ
อุปกรณ วิเคราะห สรุปขอคิดเห็นในดานตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใ บอนุญาต โดยผูอนุญาตจะตองพิจารณาคําขอรับ
ใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต)
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตและเก็บ
สําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสําเนาแจง สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริ มการศึกษา
เอกชน ทราบ
5. เมื่อผูขอไดรับอนุญาตตามขอ 4 แลว ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรา 122 และ 123 ใหแลวเสร็จภายในกําหนด
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 โรงเรียนในระบบ
แผนภูมิ การดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา

ผูขอ
ยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
พรอมเอกสารประกอบต่อ สพป.ทีโรงเรี ยนตังอยู่
และชําระค่าธรรมเนียมคําร้ อง

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร ตั้งคณะกรรมการฯ ไปตรวจความพรอม
หลักสูตร อาคารสถานที่ อุปกรณตาง ๆ สรุปความเห็นและ
ทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงผูขอ เก็บคาธรรมเนียมการจัดตั้งโรงเรียน
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ
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แผนภูมิ การดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ
(การขออนุมัติโครงการ / หลักสูตร )
รับคํารองพรอมโครงการและหลักสูตร
ต่อ สพป.ทีโรงเรี ยนตังอยู่

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร โครงการและหลักสูตร

สพป.
แจงเสนอโครงการและหลักสูตร ตอ สช.
การพิจารณาโครงการ

สช.
พิจารณาโครงการ

หลักสูตรประเภท 1
สช.พิจารณา

หลักสูตรประเภท 2 และ 3
สช.เสนอ สพฐ.
สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา พิจารณา

สช.

รมต ศธ.

อนุมัติโครงการ

พิจารณาอนุมัติหลักสูตร

แจง สพป.
และใหรอผลหลักสูตร

สพป.แจงผูขอ
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สช.
แจงผลการอนุมัติหลักสูตรไปยัง สพป.

สพป.แจงผูขอ

แผนภูมิ การดําเนินการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ

ผูขอ
ยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
พรอมเอกสารประกอบต่อ สพป.ทีโรงเรี ยนตังอยู่

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร ตั้งคณะกรรมการฯ ไปตรวจอาคารรสถานที่
อุปกรณตาง ๆ สรุปความเห็นและทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงผูขอ ชําระคาธรรมเนียมการจัดตั้ง
เก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ
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6.2 โรงเรียนนอกระบบ
แผนภูมิ การดําเนินงานจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
ผูขอ
ยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
พรอมเอกสารประกอบ ตอ สพป.

สพป.
ตรวจสอบเอกสารที่เกีย่ วของ เสนอตัง้ คณะกรรมการฝายตาง ๆ
และออกตรวจสอบ วิเคราะห สรุปความเห็น ทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงผูขอรับใบอนุญาต เก็บคาธรรมเนียมการจัดตั้ง
และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสําเนา
แจง สช. ทราบ
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7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 สช.1 คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
7.2 สช.2 ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
7.3 สช.6 คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
7.4 สช.7 ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
7.5 แบบรายการประวัติยอของผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน (ทายแบบ สช.1 และ สช.6)
7.6 หนังสือสงมอบการครอบครองและการยินยอมใหใชที่ดินและสิ่งกอสราง แนบทายประ
คณะกรรมการสงเสริมการศึ กษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการโอนหรือสงมอบทรัพ
หนี้สินหรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ
7.7 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.8 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 เอกสารประกอบการพิจารณาโรงเรียนในระบบ
1) การขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
กรณีผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเปนบุคคลธรรมดา
1. คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ (สช.1)
2. แบบรายการประวัติยอของผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนทายแบบ สช.1
3. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสัญญาเชาที่ดินที่ใชเปนที่จัดตั้งโรงเรียนฉบับจ ิ
(โรงเรียนในระบบสิทธิการเชาที่มีสัญญาเชาไมนอยกวา 10 ป) พรอมสําเนา
4. สําเนาทะเบียนบาน
5. หลักฐานแสดงคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม มาตรา 21 และ 22
6. หลักฐานที่แสดงวามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (สูติบัตร หรือ สด.9 หรือสําเนาหน
เดินทาง หรือหนังสือรับรองตนเอง)
7. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 3 รูป
8. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
9. หนังสือยินยอมของคูสมรสใหจัดตั้งโรงเรียน
10. สําเนาหนังสืออนุญาตใหใชแบบแปลนกอสรางอาคาร
11. แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ
12. แผนการเรียน (เฉพาะโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา)
13. บัญชีรายการอุปกรณและเครื่องมือ
14. รายชื่อหนังสือในหองสมุด
15. ตราสารจัดตั้งโรงเรียน
16. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
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กรณีผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเปนนิติบุคคลใหยื่นหลักฐานเชนเดียวกับบุคคลธรรมดา
ยกเวน ขอ 5, 7 และ 9 และใหเพิ่มหลักฐานการเปนนิติบุคคล รายงานการประชุมที่กําหนดใหบุคคลใดเปนผู
ลงนามแทนนิติบุคคลในการขอจัดตั้งโรงเรียน
การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี
ใหยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมดวย ดังนี้
1) โครงการความรวมมือ
2) สัญญาความรวมมือ หรือขอตกลงความรวมมือกับสถานประกอบการ โดยระบุประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานที่จะดําเนินการ พรอมทั้งระบุรายวิชาชีพที่จัดการศึกษารวมกัน
3) แผนการฝกปฏิบัติงานและการประเมินผล พรอมทั้งวิเคราะหจุดประสงครายวิชามาตรฐาน
วิชาชีพ ที่จัดรวมกับสถานประกอบการ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
สําหรับประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
2. ระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ วา ดว ย การกํา หนดมาตรฐานโรงเรีย นเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา ที่เปดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใชชื่อเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2537
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
6. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กําหนดประเภทและระดับของ
โรงเรียนในระบบ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551
7. ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ
หองประกอบของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550
8. คําสั่งสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 7/2551 เรื่อง การมอบ
อํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. ระเบี ย บคณะกรรมการส ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน ว า ด ว ยการกํ า หนดจํ า นวนครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
10. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการจัดทําทะเบียนครูบุคลากร
ทางการศึกษาและเจาหนาที่ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2551
11. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การโอนทรัพยสิน หนี้สิน ทุนหรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ
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2) เอกสารประกอบการพิจารณาโรงเรียนนอกระบบ
1. คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน (สช.6)
2. แบบรายการประวัติยอของผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนทายแบบ สช.6
3. โครงการจัดตั้งโรงเรียน
4. แบบรายงานการตรวจสถานที่
5. เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การเปนเจาของที่ดินและอาคารเรียน ถาเปนการเชาตองมีสัญญา
เชาที่มีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป นับจากวันที่ยื่นคํารองขอจัดตั้ง ถาเปนอาคารที่ไมไดกอสราง
เพื่อเปนอาคารเรียน ตองมีหนังสือรับรองความมั่นคงจากวิศวกร ผูรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
6. สําเนาทะเบียนบาน
7. หลักฐานที่แสดงวามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (สูติบัตร หรือ สด.9 หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือหนังสือรับรองตนเอง)
8. หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษา
9. รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 3 รูป
10. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
11. หนังสือยินยอมของคูสมรสใหจัดตั้งโรงเรียน
12. หลักสูตรที่ขอเปดสอน (ยกเวนประเภทกวดวิชา)
13. ระเบียบการของโรงเรียน
14. แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ
กรณีผูขอรับใบอนุ ญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเปนนิติบุคคลใหยื่นหลักฐาน เชนเดียวกับบุคคล
ธรรมดา ยกเวน ขอ 8, 9 และ 11 และใหเพิ่มหลักฐานการเปนนิติบุคคล รายงานการประชุมที่กําหนดให
บุคคลใดเปนผูลงนามแทนนิติบุคคลในการขอจัดตั้งโรงเรียน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภท
อาชีวศึกษาและประเภทศิลปศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภท กวดวิชา
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
3. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
4. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกําหนดประเภทและลักษณะของ
โรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2552
5. กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารโรงเรียนนอกระบบ
พ.ศ.2553
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แจงผูขอ ชําระคาธรรมเนียมการจัดตั้ง
โรงเรียน และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปน
หลักฐาน พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

สพป.ตรวจสอบเอกสาร เสนอตั้งคณะกรรมการฯ ไปตรวจ
ความพรอมหลักสูตร อาคารสถานที่ อุปกรณตาง ๆ
สรุปความเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

ผูขอยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
พรอมเอกสารประกอบที่ สพป.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

- แจงผูขอ
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต
- แจง สช.

-เสนอ ผอ.สพป.ลงนามอนุญาต และ
- ออกเลขที่ใบอนุญาต

- ตรวจสอบศึกษา/วิเคราะหเอกสาร/ขอมูล
ตางๆ ใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ
- เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ/ออกตรวจสอบ
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

- รับคํารองและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุใน
กฎหมาย

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

2 วัน

- การตรวจสอบ วิเคราะห สรุป
ความคิดเห็นในดาน
ตาง ๆ สามารถเสนอพิจารณา
อนุญาตไดตามกําหนดเวลา

26 วัน

1 วัน
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
- ยื่นภายใน 1 ก.พ.ของปที่ ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
จะเปดทําการสอน(ยกเวน กฎหมายที่เกีย่ วของ
ระดับอนุบาล)

เวลาดําเนินการ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูขอจัดตั้ง

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

1

ลําดับที่

ชื่องาน การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน (1.โรงเรียนในระบบ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อเปนแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน เปนไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ
2. เพื่อใหการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนถูกตอง ไดมาตรฐานตามที่กาํ หนด สามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
121
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

1

สพป.แจงการอนุมัติโครงการ
ถึงผูขอ

สพป.พิจารณาอนุมัตโิ ครงการ

- แจงผูขอ
- รอผลการอนุมัติหลักสูตร

- สพป.อนุมัติโครงการ

- สพป.ตรวจสอบเอกสารโครงการและหลักสูตร

- รับคํารองและเอกสารตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ

รายละเอียดงาน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

-

เวลาดําเนินการ

- เสนอเรื่องไดรวดเร็วและตาม
กําหนดเวลา

-

- เสนอเรื่องไดรวดเร็วและตาม
กําหนดเวลา

- เอกสารโครงการและหลักสูตรถูกตอง
ครบถวน เปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูขอจัดตั้ง

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

ผูขอยื่นคํารองขออนุมัตโิ ครงการ/หลักสูตร
ตอ สพป.

สพป.ตรวจสอบเอกสารโครงการและหลักสูตร
นําเสนอตอ สช. พิจารณาดําเนินการ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน(ขออนุมัติโครงการ)

ลําดับที่

ชื่องาน
การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนนานาชาติ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
2.เพื่อใหการดําเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติไดมาตรฐานที่กาํ หนด มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

122

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป.แจงการอนุมัติหลักสูตรถึงผูขอ

สช.แจงการอนุมัติหลักสูตร
ถึง สพป.

รมต.ศธ.
พิจารณาอนุมัติหลักสูตร

สช.เสนอ สพฐ. สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
พิจารณาหลักสูตรประเภท 2 และ 3

หลักสูตรประเภท 1
สช. พิจารณา

- แจงผูขอ
- รอผลการอนุมัติหลักสูตร

- ลงทะเบียนรับ
- เสนอเรื่องให ผอ.สพป.ทราบ
- รวบเรื่องไวดําเนินการตอไป

- เสนอ รมว.ศธ อนุมัติหลักสูตร

- สพฐ.พิจารณา

- สงหลักสูตรให สช.พิจารณา
- สช.พิจารณา

รายละเอียดงาน

1 วัน

1 วัน

-

-

-

เวลาดําเนินการ

- แจงเรื่องไดรวดเร็วและตาม
กําหนดเวลา

- เสนอเรื่องไดรวดเร็วและตาม
กําหนดเวลา

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สช.

สช.

สช.

สช.

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง: พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

5

4

3

2

1

ลําดับที่ ผังขั้นตอนการดําเนินงาน (ขออนุมัติหลักสูตร)

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกีย่ วกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
ชื่องาน การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนนานาชาติ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
2.เพื่อใหการดําเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติไดมาตรฐานที่กาํ หนด มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
123
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

แจงผูขอ ชําระคาธรรมเนียมการจัดตั้ง
โรงเรียน

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.ตรวจสอบเอกสาร เสนอตั้งคณะกรรมการฯ ไปตรวจ
ความพรอมอาคารสถานที่ อุปกรณตาง ๆ
สรุปความเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

ผูขอยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
พรอมเอกสารประกอบตอ สพป.ที่โรงเรียน

- แจงผูขอ
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต/ แจง สช.

- ผอ.สพป.ลงนามอนุญาต
- ออกใบอนุญาต

2 วัน

1 วัน

1 วัน
- ดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป นับจากวันที่
ไดรับอนุมัติโครงการ
30 วัน

ผูขอจัดตั้ง

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุใน
กฎหมาย

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

- การตรวจสอบ วิเคราะห สรุป
กลุมสงเสริม
ความคิดเห็นในดานตาง ๆ
สถานศึกษาเอกชน
สามารถเสนอพิจารณาอนุญาตได
ตามกําหนดเวลา

- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

1

- รับคํารองและเอกสารตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ (แนบโครงการและหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจาก
สช. /รมต.ศธ.รวมทั้งตราสารจัดตั้งโรงเรียนและ
รายละเอียดกิจการโรงเรียน)
- ตรวจสอบศึกษา/วิเคราะหเอกสาร/ขอมูลตางๆ ให
ถูกตอง ครบถวนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
- เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ/ออกตรวจสอบ
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

ชื่องาน
การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนนานาชาติ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
2.เพื่อใหการดําเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติไดมาตรฐานที่กาํ หนด มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
เวลาดําเนินการ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

แจงผูขอ ชําระคาธรรมเนียมการจัด
ตั้งโรงเรียน และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไว
เปนหลักฐาน

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกใบอนุญาต

สพป.ตรวจสอบเอกสาร เสนอตั้งคณะกรรมการฯ ไปตรวจ
ความพรอมหลักสูตร อาคารสถานที่ อุปกรณตาง ๆ
สรุปความเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

- แจงผูขอ
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต
- แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกใบอนุญาต

- ตรวจสอบศึกษา/วิเคราะหเอกสาร/ขอมูล
ตางๆ ใหถูกตอง ครบถวนตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ
- เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ/ออกตรวจสอบ
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

- รับคํารองและเอกสารตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ

2 วัน

1 วัน

- ดําเนินงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค
ของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุในกฎหมาย

- ออกใบอนุญาตไดทันตามกําหนดเวลา

- ยื่นคําขอไดตลอดเวลา - เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
ราชการและดําเนินการให ครบถวน เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่
แลวเสร็จภายใน 90 วัน เกีย่ วของ
นับจากวันที่ไดรับคําขอ
25 วัน
- การตรวจสอบ วิเคราะห สรุปความ
คิดเห็นในดานตาง ๆ สามารถเสนอ
พิจารณาอนุญาตไดตามกําหนดเวลา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูขอจัดตั้ง

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525
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3

2

1

ผูขอยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
พรอมเอกสารประกอบตอ สพป.

ชื่องาน การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน (2.โรงเรียนนอกระบบ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อเปนแนวทางในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน เปนไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบถูกตอง ไดมาตรฐานตามที่กําหนด สามารถดําเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
เวลาดําเนินการ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการดําเนินการโอนกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบเปนไปตามความประสงคของผูรับ
ใบอนุญาตและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการและบริหารจัดการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ
สงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นเรื่องของผูรับใบอนุญาตหรือทายาท จนถึงการไดรับอนุญาตใหโอนกิจการโรงเรียน

4.คําจํากัดความ
ผูรับโอน หมายความวา ผูอื่นที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนใน
ระบบ หรือกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตายหรือเปนบุคคลสาบสูญ ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา 21 หรือ มาตรา 22 แลวแตกรณี

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผูขอโอน/ผูรับโอนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและ
คุณสมบัติซึ่งจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 แลวแตกรณี
วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงการอนุญาตใหผูขอทราบ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนทราบ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอโอนกิจการโรงเรียน

โรงเรียน
ยื่นคํารองขอโอนและขอรับโอนพรอมเอกสารตาง ๆ
ตอ สพป.

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ใหเปนไปตาม มาตรา 106 และ 107
แลวแตกรณี สรุปความคิดเห็นและทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 สช.15 คํารองขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน
7.2 สช.16 หนังสืออนุญาตใหโอนโรงเรียน
7.3 ร.11 คํารองตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน (สช.15)
8.2 แบบรายการประวัติยอของผูขอรับโอนโรงเรียน
8.3 เอกสารแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสัญญาเชาที่ดินที่ใชเปนที่จัดตั้ง
โรงเรียนที่ขอโอนฉบับจริงพรอมสําเนา
8.4 สําเนาทะเบียนบาน
8.5 หลักฐานแสดงความรูตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22
แลวแตกรณี
8.6 หลักฐานที่แสดงวามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (สูติบัตร หรือ สด.9 หรือ
หนังสือรับรองตนเอง)
8.7 รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 3 รูป
8.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
8.9 หนังสือยินยอมของคูสมรสทั้งผูขอโอนและผูขอรับโอนโรงเรียน
8.10 สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน สําเนาใบอนุญาตที่เกี่ยวกับจํานวนที่ดิน อาคารเรียน
อาคารประกอบ และความจุนักเรียน
8.11 แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ
8.12 บัญชีสํารวจครู นักเรียน บัญชีรายชื่อครูที่มีอยูในวันรับโอน และหลักฐานการวัดผล
ประเมินผลนักเรียนที่สงมอบใหแกผูรับโอน
กรณีเปนนิติบุคคล ใหยื่นหลักฐานการเปนนิติบุคคล และใหยื่นคํารองขอผูลงนามแทน
นิติบุคคลนั้น (ร.11) ดวย โดยยกเวนไมตองยื่นเอกสารตามขอ 5, 7 และ 9
กรณีตามมาตรา 107,108 และ 109 แลวแตกรณี ตองยื่นเอกสารประกอบ ดังนี้
1. คํารองขอโอนและขอรับโอนโรงเรียน (สช.15) เปนผูยื่นขอโอนกิจการโรงเรียนใหแก
ทายาทหรือบุคคลอื่น
2. สําเนาใบมรณะบัตร
3. คําสั่งศาลแตงตั้งผูจัดมรดกและทายาท
4. หนังสือการยินยอมการโอนโรงเรียนของทายาททุกคน
5. เอกสารอื่นเชนเดียวกับกรณีผูขอรับโอนเปนบุคคลธรรมด
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การขอโอนและขอรับโอนโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2531
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การกําหนดความรูของผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้ง
โรงเรียน และผูจัดการ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

แจงผูขอ ชําระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต แจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต/แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกเลขที่ใบอนุญาต

- ตรวจสอบเอกสารตามมาตรา 106 หรือ 107
แลวแตกรณี วิเคราะหขอมูลตาง ๆ สรุปความ
คิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
- วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็น
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุใน
กฎหมาย

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

2 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน สามารถเสนอพิจารณา
อนุญาตไดตามกําหนดเวลา

6 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

สพป.ตรวจสอบเอกสาร/วิเคราะหขอ มูลตาง ๆ
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

ชื่องาน การขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหการดําเนินการโอนกิจการโรงเรียนเอกชน เปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
2. เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการและบริหารจัดการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรี
ย
นยื
น
่
คํ
า
ร
อ
ง
พร
อ
มเอกสารประกอบ
1
- โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอยายสถานที่ตั้งโรงเรียน

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการดําเนินการยายสถานที่ตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบเปนไปตามความประสงคของ
ผูรับใบอนุญาตและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อันจะสงผลโดยตรงตอ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของผูเรียน

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตใหยายสถานที่ตั้งโรงเรียน

4.คําจํากัดความ
-

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่โรงเรียนตั้งอยู และชําระคาธรรมเนียมคํารอง
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ตรวจสอบ
ความพรอมของอาคารสถานที่และอุปกรณตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกําหนด วิเคราะห ขอมูล
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอยายสถานที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียน
ยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอ สพป.

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร อาคารสถานที/่ อุปกรณวเิ คราะห สรุปขอมูลตาง ๆ
เสนอความคิดเห็นและทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตและเก็บ
สําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร 11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร 12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอยายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากเดิมไปยังสถานที่ตั้งใหม (ร.11)
8.2 สําเนาใบอนุญาตระบุที่ตั้งโรงเรียนเดิม
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8.3.แผนที่ตั้งโรงเรียนที่ขอยาย
8.4 แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ
8.5 หนังสือยินยอมใหกอสรางอาคารจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.6 สําเนาใบอนุญาตใหใชแบบแปลนเพื่อกอสรางอาคารในสถานที่ขอยาย
8.7 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสัญญาเชาที่ดินที่จะขอยายสถานที่ตั้งโรงเรียนฉบับ
จริงพรอมสําเนา
8.8 สําเนาการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ
กรณีโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ไมตองจัดเอกสารตามขอ (5) และ (6) แตใหเพิ่มหลักฐาน
รับรองความมั่นคงของอาคารที่ใชเปนอาคารเรียนในกรณีที่ใชอาคารที่กอสรางไวแลว
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิ ดไปจากที่ร ะบุไวใน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549
3. สําหรับระเบียบและกฎหมายอื่น เหมือนเรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียนประเภทนั้น ๆ
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แจงผูขอ/ ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณา
อนุญาต

สพป.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ความพรอมของ
อาคารสถานที่และอุปกรณใหเปนไปตามระเบียบ วิเคราะห
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกเลขที่ใบอนุญาต

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามที่ระเบียบกําหนด
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจความพรอมของ
อาคารสถานที่/อุปกรณตาง ๆ รายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเพื่อคํานวณความจุ
สรุปรายงานผูอนุญาต พรอมจัดทําใบอนุญาต

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามเวลาที่

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

2 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน สามารถเสนอพิจารณา
อนุญาตไดตามกําหนดเวลา

15 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

ชื่องาน การขอยายสถานที่ตั้งโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหการดําเนินการยายสถานที่ตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบเปนไปตามความประสงคของผูรับใบอนุญาตและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.เพื่อใหการดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อันจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของผูเรียน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
1
- โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอเปลี่ยนแปลงเวลาเปดทําการสอน

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอเปลี่ยนแปลงเวลาเปดทําการสอนไดเปนไป
ตามความประสงคของผูรับใบอนุญาตและเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและไดคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่กําหนด

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงเวลาเปดทําการสอน

4.คําจํากัดความ
เวลาเปดทําการสอน หมายความวา ชวงเวลาที่ไดรับอนุญาตเปดทําการสอนของแตละระดับและ
ประเภทที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับเดิม

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
โรงเรียนตั้งอยู และชําระคาธรรมเนียมคํารอง
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห
สรุปขอมูลและความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาต และ
ออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนทราบ
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอเปลี่ยนแปลงเวลาเปดทําการสอน

โรงเรียน
ยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอ สพป.

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูลตาง ๆ สรุปความคิดเห็น
และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.12 คํารองตาง ๆ
7.2 ร.11 ใบอนุญาตตาง ๆ
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8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอเปลี่ยนแปลงเวลาเปดทําการสอน (ร.11)
8.2 สําเนาใบอนุญาตเวลาเปดทําการสอนฉบับเดิมแลว
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให ผิดไปจากที่ระบุ ไวใน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549
2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
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1.ชื่องาน
การขอใชอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือหองเรียนและหองประกอบ

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอใชอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียนและ
หองประกอบ เปนไปตามระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารเรียนอาคารประกอบ หองเรียนและหองประกอบที่มีความมั่นคง
แข็งแรงเปนไปตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต

3.ขอบเขตของงาน
การยื่ นคําร องของโรงเรีย นจนถึงการไดรั บอนุญ าตให ใ ชอาคารเรี ยน
หองเรียนและหองประกอบ

อาคารประกอบ

4.คําจํากัดความ
อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือหองเรียนและหองประกอบ หมายถึง อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หรือหองเรียนและหองประกอบที่โรงเรียนไดรับการอนุญาตทั้งในสวนการขอใชแบบแปลน
การขอกอสรางอาคารตาง ๆ ภายในโรงเรียน จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งโรงเรียน และ
เปนไปตามระเบียบมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนเอกชนแตละประเภท

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองขอใชอาคารเรียนอาคารประกอบ หรือหองเรียนและหองประกอบ
พร อมเอกสารประกอบตอสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาที่โ รงเรี ย นตั้งอยู และชํ า ระ
คาธรรมเนียมคํารอง
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ใหผูที่
เกี่ยวของหรือคณะกรรมการที่ ไดรับการแตงตั้งออกตรวจอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียนและ
หองประกอบ วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็นและทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาตและออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแจ ง การอนุ ญ าตให โ รงเรี ย นทราบ
เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6.Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิ การขอใชอาคารเรียนอาคารประกอบ หองเรียนและหองประกอบ

โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร คณะกรรมการออกตรวจ
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณา
อนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต

แจงผูขอ/ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
/เก็บสําเนาหนังสืออนุญาต /แจง สช.ทราบ

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร 12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอใชอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ (ร.11)
8.2 สําเนาใบอนุญาตใหใชแบบแปลนสรางอาคาร
8.3 แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ
8.4 สําเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับจํานวนอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน และความจุนักเรียน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สําหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ใหเพิ่มแผนผังที่ตั้งโรงเรียนและหลักฐานรับรองความมั่นคง
ของอาคารเพื่อใชเปนอาคารเรียน แตไมตองจัดเอกสารตามขอ 2
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1.พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549
3.ระเบียบมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนแตละประเภท

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

แจงผูขอ/ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
/เก็บสําเนาหนังสืออนุญาต /แจง สช.ทราบ

2

3

4

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสาร
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต/แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนาม
อนุญาต

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ
- คณะกรรมการตรวจความ
พรอมอาคาร และเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวของ/ สรุปความคิดเห็น/
เสนอใบอนุญาต

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามเวลาทีก่ ําหนด

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

1 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน สามารถเสนอพิจารณา
อนุญาตไดตามกําหนดเวลา

15 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 ,พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

สพป.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร/ คณะกรรมการ
ออกตรวจ วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็น
และทําเรื่องพรอมใบอนญาต

ชื่องาน
การขอใชอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือหองเรียนหองประกอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอใชอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือหองเรียน หองประกอบ เปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือหองเรียน หองประกอบที่มีความมั่นคง แข็งแรง เปนไปตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- โรงเรียนยื่นคํารอง
- ยื่นคํารองได
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรี
ย
นยื
น
่
คํ
า
ร
อ
ง
พร
อ
มเอกสารประกอบ
1
พรอมเอกสารประกอบ
ตลอดเวลาราชการ ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนเปนไปตามระเบียบ
และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนครบตามหลักสูตรและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอตนเอง

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นเรื่องของผูรับใบอนุญาตจนถึงการไดรับอนุญาตใหเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน

4.คําจํากัดความ
การเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน หมายถึง การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนซ้ําในรายวิชา
ที่สอบตกหรือนักเรียนที่มีปญหาไมสามารถเรียนไดในภาคปกติ และเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียน
เพื่อ หาความรู ประสบการณเ พิ่มเติม ซึ่งจะให นับ เปน หนว ยกิ ตหรื อหน ว ยการเรี ย นหรื อไม ก็ไ ด
โดยภาคเรียนฤดูรอนเปดทําการสอนตั้งแตวันที่ปดภาคเรียนที่ 2 จนถึงวันกอนเปดภาคเรียนที่หนึ่ง
ของปการศึกษาถัดไป

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู และชําระคาธรรมเนียมคํารอง
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห
คาธรรมเนียมการเรียนเปนหนวยกิต สรุปความคิดเห็น ทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงการอนุญาตใหผูขอทราบ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต เก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน และสงสําเนาแจง สช.ทราบ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6.Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิ การขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหคาธรรมเนียม/ขอมูลตาง ๆ
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร 11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร 12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนและขอเก็บคาธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูรอน
8.2 สําเนาใบอนุญาตใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียนในปการศึกษานั้น
8.3 แผนการเรียนหลักสูตรและสาขาวิชาที่ขอเปดสอนภาคฤดูรอน
8.4 สําเนาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1.พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
2.ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การขอเก็บคาธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูรอนของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภท
อาชีวศึกษา ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แจงผูขอ ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
สําเนาแจง สช.

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต/ แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกเลขที่ใบอนุญาต

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบทีก่ ําหนด
-วิเคราะหคาธรรมเนียมการเรียน
- วิเคราะหขอมูลตาง ๆ สรุปความคิดเห็น
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามเวลาทีก่ ําหนด

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

1 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน สามารถเสนอพิจารณา
อนุญาตไดตามกําหนดเวลา

3 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

สพป.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
วิเคราะหคาธรรมเนียมการเรียน ขอมูลตาง ๆ
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

ชื่องาน
การขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนเปนไปตามระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนครบตามหลักสูตรและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- โรงเรียนยื่นคํารองภายในวันที่ - เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรี
ย
นยื
น
่
คํ
า
ร
อ
ง
พร
อ
มเอกสารประกอบ
1
-โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
25 มี.ค.ของปที่จะเปดสอน ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอหยุดทําการสอนชั่วคราว

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนเอกชนไดรับการอนุญาตใหหยุดทําการสอนชั่วคราวเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อชวยเหลือและอํานวยประโยชนในการจัดการศึกษาใหแกครู นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาในชวงหยุดทําการสอนชั่วคราว

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของผูขอ/โรงเรียนจนถึงการไดรับหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน

4.คําจํากัดความ
การหยุดทําการสอนชั่วคราว หมายความวา โรงเรียนเกิดกรณีใด ๆ ที่ไมสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดติดตอกันเกินเจ็ดวัน อันมิใชเปนการหยุดตามปกติของโรงเรียน หรือที่นอกเหนือจากมาตรา 89 ,
มาตรา 90 , มาตรา91 , มาตรา 92 , มาตรา 95 และมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
โรงเรียนตั้งอยู และชําระคาธรรมเนียมคํารอง
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร หลักฐาน
ทางทะเบียนเกี่ยวกับโรงเรียนนั้น ๆ วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงใหผูขอ/โรงเรียน เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต สําเนาเก็บไวเปนหลักฐานและสําเนาแจง สช.ทราบ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอหยุดทําการสอนชั่วคราว
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร
จัดทําหนังสือรับรองและทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสงสําเนาแจง สช. ทราบ

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 แบบคํารอง ร.11
8.2 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
8.3 ตราสารจัดตั้งโรงเรียน / รายละเอียดกิจการโรงเรียน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525
2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
3. กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2525 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป. แจงผูขอ /ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
สําเนาแจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณา

สพป.ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหเอกสาร
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกใบอนุญาต

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามเวลาทีก่ ําหนด

- ออกใบแทนใบอนุญาต ไดทันตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

1 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
สามารถเสนอพิจารณาอนุญาตไดตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบทีก่ ําหนด
- วิเคราะหเอกสาร สรุปความคิดเห็น
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

ชื่องาน
การขอหยุดทําการสอนชั่วคราว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหโรงเรียนเอกชนไดรับการอนุญาตใหหยุดทําการสอนชั่วคราวเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อชวยเหลือและอํานวยประโยชนในการจัดการศึกษาใหแกครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในชวงหยุดทําการสอนชั่วคราว
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรี
ย
นยื
น
่
คํ
า
ร
อ
ง
พร
อ
มเอกสารประกอบ
1
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การออกใบแทนใบอนุญาต

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรี ยนเอกชนในระบบสามารถขอออกใบแทนใบอนุ ญาตเป นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ
มาตรฐานตามที่กําหนด

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับใบแทนใบอนุญาต

4.คําจํากัดความ
-

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผูขอ/โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู และชําระคาธรรมเนียมคํารอง
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็น จัดทําใบแทนใบอนุญาตและทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกใบแทนใบอนุญาต แจงการอนุญาต
ใหผูขอ/โรงเรียนทราบ เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การออกใบแทนใบอนุญาต
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหเอกสาร สรุปความคิดเห็น
จัดทําใบแทนใบอนุญาตและทําเรือ่ งพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกใบแทนใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปน
หลักฐาน พรอมทั้งสงสําเนาแจง สช. ทราบ

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 สช.3 คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
7.2 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.3 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอใบแทนใบอนุญาต (ร.11)
8.2 ใบแจงความหรือหลักฐานเดิมที่ชํารุด
8.3 สําเนาบัตรประจําตัวของผูรับใบอนุญาต
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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8.4 สําเนาทะเบียนบาน
8.5 หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมไดขอดวยตนเอง)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2529)
2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

แจงผูขอ/ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต/
เก็บสําเนาใบอนุญาต/แจง สช.

ผอ.สพป.พิจารณา
อนุญาต

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุในกฎหมาย

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

1 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต
- แจง สช.

- ทันตามกําหนดเวลา

- เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

1 วัน

1 วัน

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกใบแทนใบอนุญาต

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง ครบถวน
ตามระเบียบที่กาํ หนด
- วิเคราะหเอกสาร สรุปความคิดเห็น
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

สพป.ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหเอกสาร
สรุปความคิดเห็น จัดทําใบแทนใบอนุญาต
และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

ชื่องาน
การขอออกใบแทนใบอนุญาต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบขอออกใบแทนใบอนุญาตเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและไดคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรี
ย
นยื
น
่
คํ
า
ร
อ
ง
พร
อ
มเอกสารประกอบ
1
ครบถวน เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขออนุญาตเพิ่ม/ขยายประเภทการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนเอกชนสามารถเพิ่มประเภทการศึกษาและหลักสูตรใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบเพิ่มโอกาสใหแก
ผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตให เพิ่มประเภทการศึกษาของโรงเรียนนอก
ระบบในโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาหรือประเภทอาชีวศึกษา

4.คําจํากัดความ
-

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ตรวจสอบ
ความพรอมของอาคารสถานที่และอุปกรณ วิเคราะหขอมูล ตาง ๆ สรุปความคิดเห็น และทําเรื่อง
พรอมใบอนุญาต
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และ ออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน รวมทั้งสงสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขออนุญาตเพิ่ม/ขยายประเภทการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนเอกชน
นอกระบบ
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร ความพรอมอาคารสถานที/่ อุปกรณ
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณา
อนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
รวมทั้งสงสําเนาแจง สช.

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอเพิ่มประเภทการศึกษา ฯ (ร.11)
8.2 คํารองขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน (ร.11)
8.3 สําเนาใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการโรงเรียน
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8.4 แผนผังการใชอาคารเรียน หองเรียน หองประกอบและหองปฏิบัติการ
8.5 บัญชีรายการอุปกรณและเครื่องมือที่จัดไวสําหรับหลักสูตรที่ขอเปดสอน
8.6 หลักสูตรที่ขอเปดสอน (ประเภทอาชีวศึกษา/ประเภทศิลปศึกษา) จํานวน 3 ฉบับ
8.7 รายชื่อครูพรอมวุฒิที่จัดเตรียมไวสอนในหลักสูตรที่ขอเปดสอน
8.8 ระเบียบการของโรงเรียนทั้งฉบับเกาและฉบับใหม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ.2549
2. ระเบียบมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในระบบแตละประเภท
3. กฎกระทรวงกํา หนดคุ ณสมบั ติแ ละลั กษณะตอ งห า มของผู บ ริห ารโรงเรี ยนเอกชน
นอกระบบ พ.ศ.2553
4. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กําหนดประเภทและลักษณะของ
โรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ
5. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
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แจงผูขอ/ ชําระคาธรรมเนียม/เก็บสําเนา/
แจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณา

สพป.ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูลตาง ๆ
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต/ แจง สช.

- สพป.แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบความพรอมของอาคาร
สถานที่ บัญชีรายการอุปกรณและ
เครื่องมือ
- วิเคราะห สรุปขอมูลดําเนินการออก
ใบอนุญาต
- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกเลขที่ใบอนุญาต
1 วัน

1 วัน

3 วัน

-

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอ

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

- เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน สามารถเสนอพิจารณา
อนุญาตไดตามกําหนดเวลา

- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง: พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

1

โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสาร
ประกอบที่ พป.

ชื่องาน
การขออนุญาตเพิ่ม/ขยายประเภทการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหโรงเรียนเอกชนสามารถเพิ่มประเภทการศึกษาและหลักสูตรใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบเพิ่มโอกาสใหแกผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน
เวลาดําเนินการ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอเพิ่มประเภทการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ

2.วัตถุประสงค
เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดห ลากหลายรูปแบบเพิ่มโอกาสให แกผูเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตใหเพิ่มประเภทการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ

4.คําจํากัดความ
-

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ตรวจสอบ
ความพรอมของอาคารสถานที่ อุปกรณ จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา และหลักสูตรวิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และ ออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน รวมทั้งสงสําเนาแจงสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
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6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอเพิ่มประเภทการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร ความพรอมอาคารสถานที/่ อุปกรณ /ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/หลักสูตร วิเคราะหขอมูลตาง ๆ สรุปความคิดเห็น และทําเรื่อง
พรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณา
อนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
รวมทั้งสงสําเนาแจง สช.

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ
8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอเพิ่มประเภทการศึกษา ฯ (ร.11)
8.2 คํารองขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน (ร.11)
8.3 สําเนาใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการโรงเรียน
160

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

8.4 แผนผังการใชอาคารเรียน หองเรียน หองประกอบและหองปฏิบัติการ
8.5 บัญชีรายการอุปกรณและเครื่องมือที่จัดไวสําหรับหลักสูตรที่ขอเปดสอน
8.6 แผนการเรียนของหลักสูตรที่ขอเปดสอน จํานวน 2 ฉบับ
8.7 รายชื่อครูพรอมวุฒิที่จัดเตรียมไวสอนในหลักสูตรที่ขอเปดสอน
8.8 รายการหนังสือในหองสมุดสําหรับหลักสูตรที่ขอเปดสอน
8.9 ระเบียบการของโรงเรียนทั้งฉบับเกาและฉบับใหม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากที่ระบุไวในใบอนุญาต
ใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ.2542
2. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวย การกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวย การจัดทําทะเบียนครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและเจาหนาที่ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2551
4. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกําหนดประเภทและระดับของโรงเรียน
ในระบบ
5. ระเบียบมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในระบบแตละประเภท
6. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
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แจงผูขอ เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
สําเนาแจง สช.ทราบ

3

4

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต
- แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ให
ถูกตอง ครบถวนตามระเบียบทีก่ ําหนด
- วิเคราะหขอมูล/สรุปความคิดเห็น/ออก
ใบอนุญาต

1 วัน

1 วัน

5 วัน

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
ทันตามเวลาที่กาํ หนด

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

- เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
สามารถเสนอพิจารณาอนุญาตไดตาม
กําหนดเวลา

เอกสารอางอิง: พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

ผอ.สพป.พิจารณา

2

จนท.ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูล
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจอาคาร สื่อ-อุปกรณ จํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
สรปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนญาต

ชื่องาน
การขอเพิ่มประเภทการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดหลากหลายรูปแบบเพิ่มโอกาสใหแกผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
1 วัน
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
1
ที่ สพป.
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
โรงเรียนยื่นคํารอง
พรอมเอกสารประกอบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

1.ชื่องาน
การขอเป ด สอนโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป น
ภาษาอังกฤษ

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูขอหรือโรงเรียนเอกชนสามารถเปดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ เปนไปตามระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษไดอยางทั่วถึง
และไดคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของผูขอ/โรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตใหเปดสอนโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปนภาษาอังกฤษ

4.คําจํากัดความ
-

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผูขอ/โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร เสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงการและตรวจสอบความพรอมของอาคารสถานที่ อุปกรณตาง ๆ และประเมินผล
การตรวจสอบ
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา วิเคราะหสรุปผลการประเมินการตรวจความพรอม
ของโครงการ โดยจัดทําเอกสารโครงการจํานวน 18 ชุด ทําเรื่องนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เพื่อนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
5.4 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและนําเสนอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติโครงการ
5.5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแจงผลการอนุมัติโครงการถึงสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
5.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจารณาอนุญาตและออกเลขที่ใบอนุญาต
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.7 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงการอนุญาตให ผูขอ/โรงเรียนทราบ
เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐานพรอมทั้งสงสําเนาแจง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทราบ

6.Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิ การขอเปดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ
ผูขอ / โรงเรียน
ยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู
และชําระคาคําธรรมเนียมคํารอง

สพป.
ตรวจสอบเอกสารและเสนอตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการและตรวจสอบสภาพ
ความพรอมของอาคาร/สถานที/่ อุปกรณ และประเมินผลการตรวจสอบ

สพป.
สรุปผลการประเมินการตรวจสอบความพรอมของโครงการสง สช.

สช.
เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและ
นําเสนอ รวม.ศธ.อนุมัติโครงการ

สช.สงโครงการทีไ่ ดรับอนุมัติให สพป.
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เสนอ ผอ.สพป.อนุญาต

แจงผูยื่นคําขอ/โรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาไวเปนหลักฐาน / สําเนาแจง สช.

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ
1. คํ า ร อ งขอเป ด สอนโครงการจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รกระทรวง
ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (ร.11)
2. คํารองขอเก็บคาธรรมเนียมการเรียน
3. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
4. สําเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับจํานวนหองเรียนและความจุนักเรียน
5. แผนผังอาคารเรียน หองเรียนและหองประกอบ
8.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
1. คํารองขอใชภาษาตางประเทศเปนสื่อการสอน (ร.11)
2. คํารองขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการ (ร.11)
3. รายชื่อครูผูสอน พรอมวุฒิการศึกษา
4. สําเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับจํานวนหอง วิชาที่เปดสอน
5. แผนผังอาคารเรียน หองเรียน หองประกอบ
6. ระเบียบการ หลักสูตร ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 1065/2544 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544 เรื่องใหใช
นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
2. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 43/2546 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เรื่อง แกไข
เพิ่มเติมนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การกําหนดมาตรฐานสําหรับโรงเรียนประเภท
สามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา เหมือนเรื่องจัดตั้งโรงเรียน
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สพป.สรุปผลการประเมินความพรอมพรอม
เสนอเรื่องถึง สช.

สพป.ตรวจสอบเอกสารเสนอตั้งคณะกรรมการพิจารณา
โครงการตรวจสอบสภาพความพรอมของอาคารสถานที่/
อุปกรณและประเมินผลการตรวจสอบ

- สง สช.

- โรงเรียนที่ตั้งใหมใหเสนอ
โครงการเพื่อ สช.พิจารณาเปน
เวลา 1 ปการศึกษา กอนวันที่ 1
ก.พ.กอนปการศึกษาทีจ่ ะเริ่ม
ดําเนินการสอน
-

1 วัน

-

- เสนอเรื่องไดรวดเร็วและตาม
กําหนดเวลา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
ผูขอ / โรงเรียน

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

3

2

- ตรวจสอบเอกสารโครงการและหลักสูตร
-แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
ความพรอม
- เสนอเรื่องถึง สช.พิจารณาดําเนินการ

ชื่องาน การขอเปดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหผูขอหรือโรงเรียนเอกชนสามารถเปดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษและเปนไปตามกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
2. เพื่อเปดโอกาสใหผเู รียนไดเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษไดอยางทั่วถึงและไดคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- ผูขอยื่นคํารองขออนุมัติโครงการ
- โรงเรียนใหเสนอโครงการกอน - เอกสารโครงการและหลักสูตร
ผู
ข

อ/โรงเรี
ย
น
ยื
น
่
คํ
า
ร
อ
งขออนุ
ม
ต
ั
โ
ิ
ครงการ
1
ตอ สพป.
1 ต.ค.กอนปการศึกษาที่จะเริ่ม ถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม
ตอ สพป.
ดําเนินการสอน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป.แจงผูยื่นคําขอ/แจง สช.

สพป.เสนอ ผอ.สพป.อนุญาต

สช.สงโครงการที่ไดรับอนุมัติให สพป.

สช.เสนอคณะอนุกรรมการและ
นําเสนอ รมว.ศธ.อนุมัติ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

- แจงผูขอ
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- สําเนาเก็บไวเปนหลักฐาน/แจง สช.

- ลงทะเบียนรับเรื่อง
- ทําเรื่องเสนอ ผอ.สพป.อนุญาต
- ออกใบอนุญาต

สช.สงโครงการที่ไดรับอนุมัติให สพป.

รายละเอียดงาน
- สช.เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
- นําเสนอ รมว.ศธ.อนุมัติโครงการ

1 วัน

1 วัน

-

เวลาดําเนินการ
-

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามเวลาทีก่ ําหนด

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

-

มาตรฐานคุณภาพงาน
-

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สช.

ผูรับผิดชอบ
สช.

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

7

6

5

4

ลําดับที่

1. ชื่องาน
การขอใชตราประจําโรงเรียน

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหโรงเรียนเอกชนมีตราประจําโรงเรียนเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

3. ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตใหใชตราประจําโรงเรียน

4. คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอใชตราประจําโรงเรียน
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูลตาง ๆ สรุปความคิดเห็น
และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณา
อนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ
8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอใชตราประจําโรงเรียน (ร.11)
8.2 สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
8.3 ตัวอยางตราประจําโรงเรียนและความหมายของตรา
8.4 สําเนาใบอนุญาตการใชชื่อเปนภาษาอังกฤษของโรงเรียน (กรณีที่โรงเรียนขอใชชื่อเปน
ภาษาอังกฤษ)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑการใชตราของโรงเรียน
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2543
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

แจงผูขอ /ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต/แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกใบอนุญาต

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบทีก่ ําหนด
- วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็น
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามเวลาทีก่ ําหนด

- ออกใบอนุญาตไดทันตามกําหนดเวลา

1 วัน

1 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
สามารถเสนอพิจารณาอนุญาตไดตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

สพป.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะหขอมูล
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

ชื่องาน
การขอใชตราประจําโรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : เพื่อใหโรงเรียนเอกชนมีตราประจําโรงเรียนเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสาร
1
-โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสาร
ครบถวน เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่
ตอ สพป.
เกี่ยวของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1. ชือ่ งาน
การขอเพิ่ม / ลดที่ดิน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอเพิ่ม/ลดที่ดินเปนไปตามระเบียบกฎหมายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและไดคุณภาพ
มาตรฐานตามที่กําหนด

3. ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตใหเพิ่ม / ลดที่ดิน

4. คําจํากัดความ
เพิ่ม / ลดที่ดิน หมายถึง การเพิ่มหรือลดที่ดินที่ระบุไวในใบอนุญาตฉบับเดิม

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะหขอมูล
ตาง ๆ สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และ ออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนทราบ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอเพิ่ม / ลดที่ดิน
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูลตาง ๆ
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

แจงผูขอชําระคาธรรมเนียม/เก็บสําเนา
หนังสืออนุญาต/แจง สช.ทราบ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอเพิ่ม / ขอลดที่ดิน (ร.11)
8.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสัญญาเชาที่ดิน พรอมแผนผังแสดงบริเวณที่ดิน
8.3 สําเนาใบอนุญาตเกี่ยวกับที่ดินเดิมของโรงเรียน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549
2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
3. ระเบียบมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนแตละประเภทนั้น ๆ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
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แจงผูขอชําระคาธรรมเนียม/เก็บสําเนา
หนังสืออนุญาต/แจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกใบอนุญาต

สพป.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะหขอมูล
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต
- แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกใบอนุญาต

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุในกฎหมาย

- ออกใบอนุญาตไดทันตามกําหนดเวลา

1 วัน

1 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
สามารถเสนอพิจารณาอนุญาตไดตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525
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- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบทีก่ ําหนด
- วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็น
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

ชื่องาน
การขอเพิ่ม / ลดที่ดิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอเพิ่ม / ลดที่ดินเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและไดคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
-โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบที่ สพป.
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง ครบถวน
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสาร
1
เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1. ชื่องาน
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหโ รงเรีย นเอกชนสามารถขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรีย นเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

3. ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน

4. คําจํากัดความ
-

5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห
ขอมูล สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษานํ า เสนอผู สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนทราบ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสาร

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูลตาง ๆ
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป.
เสนอผูม ีอํานาจพิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสงสําเนาแจง สช. ทราบ

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน (ร.11)
8.2 สําเนาใบอนุญาตฉบับเดิม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขอใชชื่อเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2537
2. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
177
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

แจงผูขอชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต
- แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกเลขที่ใบอนุญาต

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามที่ระเบียบกําหนด
- วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็น
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุใน
กฎหมาย

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

1 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
สามารถเสนอพิจารณาอนุญาตได
ตามกําหนดเวลา

1 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525
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สพป.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะหขอมูล
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

กฎหมายที่เกีย่ วของ

ชื่องาน
การขอเปลีย่ นแปลงชือ่ โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : เพื่อใหโรงเรียนเอกชนสามารถขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
-โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
1
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 2

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 2 เปนไปตาม
ระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนครบตามหลักสูตรที่กําหนดอยางมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตใหเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 2

4.คําจํากัดความ
การเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 2 หมายถึง กรณีที่โรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ที่
ไดรับอนุญาตใหเปดทําการสอนอยูแลว แตจํานวนนักเรียนยังไมเต็มความจุที่ไดรับอนุญาตไว จึงมีหอง
วางเหลือ โรงเรียนสามารถขอเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 2 ได โดยนําแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 1
ซึ่งไดรับอนุญาตแลวมาเริ่มใชใหมในภาคเรียนที่ 2

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองขอเปดทําการสอนภาคเรียนที่ 2 พรอมเอกสารประกอบตอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห
คาธรรมเนียมการเรียน/ขอมูลตาง ๆ สรุปความคิดเห็น ทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 นําเสนอผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาตและ
ออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา แจ ง การอนุ ญ าตให โ รงเรี ย นทราบเก็ บ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต เก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน และสงสําเนาแจง สช.ทราบ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6.Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แผนภูมิ การขอเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสาร

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหคาธรรมเนียมการเรียน/ขอมูลตาง ๆ
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.1 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 2 (ร.11)
8.2 คํารองขอเก็บคาธรรมเนียมการเรียน (ร.11)
8.3 สําเนาใบอนุญาตใหเปดทําการสอนฉบับเดิม พรอมแผนการเรียนสําหรับหลั กสูตร
ประเภท สาขาวิชาที่ขอรับนักเรียนเขาเรียนภาคเรียนที่ 2
8.4 สําเนาใบอนุญาตใหใชหองเรียนและความจุนักเรียน
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8.5 บัญชีสํารวจครูและนักเรียนปจจุบัน
8.6 แผนผังการใชหองเรียน
8.7 สําเนาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
หลักเกณฑการรับนักเรียนเขาเรียนในภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหเปดทําการสอนอยูแลว และประสงคจะขอรับ
นักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ใหถือปฏิบัติ ดังนี้
1. หองเรียน-หองประกอบ จํานวนหองเรียนและหองประกอบ จะตองมีพอเพียงสําหรับ
ที่จะเปดสอน
2. เครื่องมือ-อุปกรณ จํานวนเครื่องมืออุปกรณ จะตองพอเพียงตามหลักเกณฑที่กําหนด
3. ความจุของนักเรียน จํานวนนักเรียนที่จะอนุญาตใหรับในภาคเรียนที่ 2 เมื่อรวมกับ
นักเรียนที่มีอยูกอนแลวจะตองไมเกินความจุสูงสุด
4. กําหนดเวลาการขออนุญาต การขออนุญาตรับนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ทั้งรอบเชาและ
รอบบาย จะตองยื่นขออนุญาตกอนวันที่ 30 กันยายน ของปการศึกษานั้น
5. คาธรรมเนียมการเรียน อนุญาตใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียนไดตามที่ไดรับอนุญาต
อยูกอนแลว
6. การพิจารณาอนุญาต สวนภูมิภาค สพป.เปนผูพิจารณาความเหมาะสม

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แจงผูขอ/ ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
สําเนาแจง สช.

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต/แจง สช.

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบทีก่ ําหนด
-วิเคราะหคาธรรมเนียมการเรียนเปนหนวยกิต
- วิเคราะหขอมูลตาง ๆ สรุปความคิดเห็น
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต
- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกเลขที่ใบอนุญาต

- โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามเวลาทีก่ ําหนด

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

1 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน สามารถเสนอพิจารณา
อนุญาตไดตามกําหนดเวลา

1 วัน

ยื่นคํารองภายในวันที่ 30 ก.ย. - เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
ของปที่ขอเปดทําการสอน
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

เวลาดําเนินการ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ

1

สพป.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
วิเคราะหคาธรรมเนียมการเรียน /ขอมูลตาง ๆ
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ลําดับที่

ชื่องาน การขอเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 2 (ประเภทอาชีวะ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนเปนไปตามระเบียบ และกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนครบตามหลักสูตรและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุดตอตนเอง

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหารตามระเบียบ
หรือหลักเกณฑทกี่ ระทรวงกลาโหมกําหนด
2.2 เพื่อเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดเรียนวิชาทหารครบตามระเบียบหรือ
หลักเกณฑที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
3.ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตใหเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร
4.คําจํากัดความ
สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ไดรับการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมให
สามารถดําเนินการเกี่ยวกับวิชาทหารตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่กําหนด
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นหนังสือพรอมคํารองตามแบบที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตอสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห
และรวบรวมขอมูลตาง ๆ พรอมทําหนังสือแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
5.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลง
นามถึงปลัดกระทรวงกลาโหม
5.4 สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเก็บสํ าเนาหนัง สืออนุญ าตไวเ ปนหลัก ฐาน
(เมื่อกระทรวงกลาโหมอนุญาตใหเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหารแลวจะแจงโรงเรียนโดยตรง)

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสาร

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป.
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหและรวบรวมขอมูลตาง ๆ
และทําเรื่องถึง สช.

สช.
ทําหนังสือเสนอปลัด ศธ.เพื่อ
ลงนามถึงปลัดกระทรวงกลาโหม

สช.แจง สพป.พรอมเก็บสําเนาเปนหลักฐาน
(เมื่อกระทรวงกลาโหมอนุญาตแลวแจงโรงเรียนโดยตรง)

7.แบบฟอรมที่ใช
แบบที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 หนังสือนําสงเรื่องขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร
8.2 คํารองขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหารตามแบบที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 3 ฉบับ
8.3 สําเนาหนังสือหรือหลักฐานการอนุญาตที่ระบุวาโรงเรียนเปดทําการสอนถึงชั้น ปวช.
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ฉบับ
8.4 ระเบียบการของโรงเรียน 3 ฉบับ
8.5 แผนผังที่ตั้งโรงเรียน 3 ฉบับ
8.6 หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา (เฉพาะโรงเรียนนานาชาติ)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบหนวยบัญชาการกําลังสํารอง วาดวย การเปด-ปดสถานศึกษาวิชาทหาร และการสมัคร
เขารับการฝกวิชาทหาร พ.ศ. 2547 (ของกระทรวงกลาโหม)
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สช.แจง สพป.พรอมเก็บสําเนาเปนหลักฐาน
(เมื่อกระทรวงกลาโหมอนุญาตแลวแจง
โรงเรียนโดยตรง)

3

4

- สช.แจง สพป./เก็บเอกสารหลักฐาน
- กระทรวงกลาโหมแจงโรงเรียน

- สช.เสนอ สป.ศธ.
- สป.ศธ.ทําเรื่องถึง สป.กห.

-

-

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลา

-

สช.และ
สป.กห.

สช.และ
สป.ศธ.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 /ระเบียบหนวยบัญชาการกํากลังสํารองของกระทรวงกลาโหม

สช.เสนอ สป.ศธ.เพื่อเสนอ
ปลัดกระทรวงกลาโหม

ชื่องาน
การขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหโรงเรียนเอกชนในระบบสามารถขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหารตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
2. เพื่อเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดเรียนวิชาทหารครบตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ - คํารองของโรงเรียนจะตองถึง - เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรียนยื่นหนังสือพรอมคํารองตามแบบที่
1
กระทรวงกลาโหมอยางชาไม
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหมกําหนด พรอมเอกสาร
เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน กอนป กฎหมายที่เกีย่ วของ
ตอ สพป.
การศึกษาทีจ่ ะเปดเปน
สถานศึกษาวิชาทหาร
- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
1 วัน
- เอกสารหลักฐานถูกตอง
สพป.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
2
ครบถวนตามที่ระเบียบกําหนด
ครบถวน สามารถเสนอเรื่องได
ขอมูลตาง ๆ และทําเรื่องถึง สช.
- สงเรื่องให สช.พิจารณา
ตามกําหนดเวลา

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม

2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนเอกชนสามารถยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
ไดอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อลดภาระคาใชจายใหแกโรงเรียนและสามารถการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพกอ
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับการยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรม

4.คําจํากัดความ
-

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นหนังสือแจงความประสงคขอยกเวน อากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร
และวั ฒนธรรม พรอ มคํ า ขอและเอกสารประกอบตอ สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ที่โรงเรียนตั้งอยู กอนที่วัสดุนั้นจะเขามาในราชอาณาจักร
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูลตาง ๆ และ
ทําเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณายกเวน อากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตรและวั ฒนธรรม
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณา
5.3 คณะกรรมการพิจารณายกเวน อากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แจงผลการพิจารณาไปยังกรมศุลกากร พรอมทั้งส งสํ าเนาหนังสื อแจง สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษา
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ใหโรงเรียนทราบ พรอมทั้งแจงโรงเรียนใหไปรับวัสดุการศึกษาที่กรมศุลกากร
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
โรงเรียนยื่นหนังสือ พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร และทําเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณายกเวน
อากรนําเขาวัสดุการศึกษา ฯ สป.ศธ. พิจารณา

คณะกรรมการพิจารณา ฯ
พิจารณาและแจงผลการพิจารณาให สพป.

สพป.
แจงโรงเรียน และเก็บสําเนาไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งแจงโรงเรียนไปรับวัสดุการศึกษาที่
กรมศุลกากร

7.แบบฟอรมที่ใช
คําขอยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 หนังสือนําสงของโรงเรียน
8.2 คําขอยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (แบบแนบทาย
ประกาศกรมศุลกากร)
8.3 ใบแสดงรายการเอกสารเพื่ อ ใช ใ นการขอยกเว น อากรนํ า เข า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
187
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8.4 แบบพิมพใบคําขอยกเวนอากรนําเขา ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 20)
8.5 สําเนาภาพถาย Invoice หรือ Proforma Invoice จํานวน 13 ชุด
8.6 สําเนาภาพถาย Catalogueจํานวน 13 ชุด
8.7 สําเนาภาพถายใบเสนอราคา จํานวน 13 ชุด (กรณีซื้อผานบริษัทในประเทศไทย)
8.8 สําเนาภาพถายสัญญาซื้อขายจํานวน 13 ชุด (กรณีซื้อผานบริษัทในประเทศไทย)
8.9 สําเนาภาพถาย Letter of Credit จํานวน 13 ชุด (กรณีซื้อผานบริษัทตางประเทศ)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบี ยบคณะกรรมการพิจารณายกเวน อากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมของคณะกรรมการแหงชาติ วาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม พ.ศ.2527
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา 12
แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 30)
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป. แจงผลการพิจารณาใหโรงเรียนทราบ
พรอมทั้งแจงโรงเรียนไปรับวัสดุการศึกษา
ที่กรมศุลกากร

คณะกรรมการ ฯ สช.พิจารณา
และแจงผลการพิจารณา

- สพป.แจงโรงเรียนทราบพรอมทั้งแจงโรงเรียนไป
รับวัสดุการศึกษาที่กรมศุลกากร

-สช.พิจารณาและแจงผลให สพป. ทราบ

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบทีก่ ําหนด
สงเรื่องให สช.โดยคณะกรรมการของ สช.พิจารณา

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุในกฎหมาย

-

-

1 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
สามารถเสนอพิจารณาอนุญาตไดตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

เอกสารอางอิง : ระเบียบคณะกรรมการพิจารณายกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม ของคณะกรรมการแหงชาติ วาดวยการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม พ.ศ.2527

4

3

2

สพป.ตรวจสอบเอกสาร และทําเรื่องเสนอ
คณะกรรมการ(สช.)พิจารณายกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา ฯ
สป.ศธ.พิจารณา

ชื่องาน
การขอยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุม สงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหโรงเรียนเอกชนสามารถยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม ไดอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อลดภาระคาใชจายใหแกโรงเรียนและสามารถการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ กอประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรียนยื่นหนังสือ พรอมเอกสารประกอบ
1
ครบถวน เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สพป.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

1. ชื่องาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหโรงเรียนเอกชนโรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนให
เปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินกิจการโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
สูงสุดตอผูเรียน

3. ขอบเขตของงาน
การยื่นคํารองของโรงเรียนจนถึงการไดรับอนุญาตให เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
โรงเรียน

4. คําจํากัดความ
รายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ หมายถึง รายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนใน
ระบบและรายละเอียดเกี่ยวกับ กิจการของโรงเรียนในระบบ ตามมาตรา 19 และ มาตรา 20 แหง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ ตามรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงการอนุญาตใหโรงเรียนทราบ เก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาต และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
โรงเรียนยื่นหนังสือ พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามที่ขอเปลี่ยนแปลง
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณา
อนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน และแกไขรายการตามที่ไดรับอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.2 สช.4 ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
7.3 สช.5 ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน (ร.11)
8.2 สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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8.3 สําเนาเอกสารตราสารจัดตั้งโรงเรียนฉบับเดิม
8.4 ระเบี ย บวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นที่ มี ม ติ ใ ห ดํ า เนิ น การขอ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารหรือรายการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. 2549
2. ระเบียบมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในระบบแตละประเภท
3. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

192

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
193
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

แจงผูขอ ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต
- แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกใบอนุญาต

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบทีก่ ําหนด
- วิเคราะหขอมูลรายการตางๆ
สรุปความคิดเห็น
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

1 วัน

1 วัน

ขึ้นกับรายการที่
ขอเปลี่ยนแปลง

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุในกฎหมาย

- ออกใบอนุญาตไดทันตามกําหนดเวลา

- เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
สามารถเสนอพิจารณาอนุญาตไดตาม
กําหนดเวลา

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525
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สพป.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร วิเคราะหขอมูล
ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ
สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

ชื่องาน
การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค 1. เพื่อใหโรงเรียนเอกชนสามารถเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินกิจการโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดตอผูเรียน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรี
ย
นยื
น
่
คํ
า
ร
อ
ง
พร
อ
มเอกสารประกอบ
1
- โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
ครบถวน เปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ

1. ชื่องาน
การขอเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 เพื่อชวยเหลือใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางตอเนื่องจนจบหลักสูตรอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
3.ขอบเขตของงาน
การยื่นเรื่องของผูรับใบอนุญาตจนถึงการไดรบั อนุญาตใหเลิกดําเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
4.คําจํากัดความ
4.1 เลิกกิจการ หมายถึง ผูรับใบอนุญาตหรือทายาทแลวแตกรณีไดรับอนุญาตใหเลิกกิจการ
โรงเรียนในระบบ หรือผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ
4.2 คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบ หมายถึง คณะกรรมการที่โรงเรียนในระบบ
ดําเนินการใหมีตามมาตรา 30
4.3 คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบ หมายถึง คณะกรรมการที่ผูอนุญาตดําเนินการ
ใหมีตามมาตรา 97
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผู รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ทายาทยื่ น คํ า ร อ งพร อ มเอกสารประกอบต อสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู โดยยื่ นตอผูอนุญาตล วงหนา ไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวั น
กอนสิ้นปการศึกษา
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทั้งหมด
ที่โรงเรียนตองสงคืนตามมาตรา 116 รวมถึงการกําหนดมาตรการหรือเงื่อนไขใหโรงเรียนตองปฏิบัติ
เพื่ อคุ ม ครองหรื อ เพื่ อ ประโยชน ใ นการจั ด การศึ ก ษาของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นนั้ น พร อ มทั้ ง การให
คําแนะนําเรื่องครู นักเรียน และวิเคราะห สรุปความเห็นและทําเรื่องพรอมใบอนุญาต
5.3 นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และ
ออกเลขที่ใบอนุญาต
5.4 สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา แจ งการอนุ ญาตให โรงเรี ยนทราบและเก็ บ
คาธรรมเนียมใบอนุญาต รวมทั้งเก็บสําเนาใบอนุญาตและหลักฐานทางการศึกษา เอกสารทั้งหมดที่
โรงเรียนสงคืนไวเปนหลั กฐาน และสงสําเนาแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทราบและ
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แจ ง โรงเรี ย นโดยคณะกรรมการบริ ห ารหรื อ คณะกรรมการควบคุม โรงเรี ย นในระบบแล ว แต ก รณี
ดําเนินการตามมาตรา 115 ซึ่งในระหวางนี้ ใหถือวาโรงเรียนในระบบนั้นยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่
จําเปนในการดําเนินการตามมาตรา 115

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ
โรงเรียนยื่นหนังสือ พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่โรงเรียนสงคืน ตามมาตรา 116
สรุปความเห็นและทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงโรงเรียน เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ
และใหโรงเรียนดําเนินการตามมาตรา 115

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.2 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คํารองแสดงความจํานงขอเลิกกิจการ (ร.11) (ใหยื่นคํารองกอนสิ้นปการศึกษาไมนอย
กวา 120 วัน)
8.2 หนังสือแจงครูและผูปกครองทราบการเลิกกิจการของโรงเรียนพรอมทั้งแนะนําสถานที่
เรียนใหมใหนักเรียน
8.3 บัญชีการจายเงินชดเชยใหครูและการชําระบัญชี ตามมาตรา 115
8.4 หลักฐานการนําสงเอกสารตามมาตรา 116 คืนใหผูอนุญาต เชน รบ.1 รบ.2 ต2 ก
ทะเบียนนักเรียน ฯลฯ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการคุ มครองการทํางานของครูใหญและครูโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2542
หมายเหตุ การดําเนินการเลิกกิจการโรงเรียนนอกระบบ
ดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ
1. ผูรับใบอนุญาตประสงคจะเลิกกิจการ โดยแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบไมนอยกวา
สามสิบวันกอนวันที่ประสงคจะเลิกกิจการและใหใบอนุญาตนั้นสิ้นผลเมื่อถึงกําหนดเลิกกิจการ
2. ผูอนุญาตตรวจพบวาโรงเรียนนอกระบบแหงใดหยุดดําเนินกิจการเกินเกาสิบวันโดยไมแจง
ตามขอ 1 ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบดังกลาวได
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แจงผูขอ ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกใบอนุญาต
- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- ชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต
- แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกใบอนุญาต

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ
ใหถูกตอง ครบถวนตามมาตรา 116
- เสนอมาตรการ/เงื่อนไขใหโรงเรียนปฏิบัติ
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุใน
กฎหมาย

- ออกใบอนุญาตไดทันตาม
กําหนดเวลา

1 วัน

2 วัน

- เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน สามารถเสนอพิจารณา
อนุญาตไดตามกําหนดเวลา

7 วัน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525
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ตรวจสอบเอกสารที่โรงเรียนสงคืนตามมาตรา 116
กําหนดมาตรการแนะนําการปฏิบัติเพื่อคุมครองครู นักเรียน
วิเคราะห สรุปความเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

ชื่องาน
การขอเลิกกิจการโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหการดําเนินการเลิกกิจการโรงเรียนเอกชน เปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
2. เพื่อชวยเหลือใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางตอเนื่องจนจบหลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กาํ หนดไวในหลักสูตร
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
-โรงเรียนยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบ
- ใหยื่นคํารองกอนสิ้น - เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
โรงเรี
ย
นยื
น
่
คํ
า
ร
อ
ง
พร
อ
มเอกสารประกอบ
1
ปการศึกษาไมนอยกวา ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
120 วัน
กฎหมายที่เกีย่ วของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

1.ชื่องาน
การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษ
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเพื่อการกุศลไดเขามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาใหแกบุคคลที่ดอยโอกาสมากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่ อใหบุ คคลพึง ได รับ สิท ธิขั้น พื้น ฐานอยา งเสมอภาคกันในด านการศึก ษาและได
คุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด
3.ขอบเขตของงาน
ผูขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน และการพิจารณาอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรีย น
เอกชนการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษ
4.คําจํากัดความ
4.1 การศึกษาสงเคราะห หมายถึง การศึกษาสําหรับบุคคลที่ขาดโอกาสที่จะเขาเรียนใน
โรงเรียนปรกติและภาวะปรกติ ไดแก บุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด เด็กกําพรา ขาดผูอุปการะหรือ
บุคคลผูยากไร
4.2 การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาที่จัดขึ้นเปนพิเศษ สําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง
ทางรางกาย ไดแก หูหนวก ตาบอด รางกายพิการ หรือพิการในลักษณะอื่นที่เรียนรวมกับบุคคลปรกติไมได
4.3 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(3) การศึกษาสงเคราะหและการศึกษา
พิเศษ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 หรือโรงเรียนที่ไมเก็บคาธรรมเนียมการเรียน
และมีเงินสมทบเพียงพอที่จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
4.4 นิติบุคคล หมายถึง บริษัท สมาคมหรือมูลนิธิ ที่มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเพื่อ
การกุศลใหแกผูดอยโอกาสเทานั้น
4.5 วัด หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนาที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้ งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.2505
4.6 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หมายถึง โรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(1)
และมาตรา 15(3) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 ที่วัดเปนผูรับใบอนุญาต (โรงเรียน
เอกชนตามมาตรา 15(1) คือ โรงเรียนเอกชนในระบบ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
4.7 ตราสารจัดตั้ง หมายถึง ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ ซึ่งอยางนอยตอง
มีร ายละเอี ยด คือ 1) วั ตถุป ระสงค 2) ชื่อ ประเภท ระดับ ของโรงเรี ย นในระบบ 3) รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับที่ดิน ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนในระบบ
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4) เงินทุนและทรัพยสินที่ใชในการจัดตั้ง 5) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎหมายโรงเรียนเอกชนและ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
4.8 รายละเอียดกิจการของโรงเรียนในระบบ หมายถึง รายการที่ผูขอรับใบอนุญาตตองแนบ
พรอมกับตราสารจัด ตั้งในการยื่นคําขอจั ดตั้งโรงเรียน ไดแ ก 1) โครงการและแผนการดํ าเนินงาน
2) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษา 3) คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน คาสอน
คา ชดเชย คา ตอบแทน หลั ก เกณฑก ารจ า งและการเลิ กจ า ง และสวั ส ดิ ก ารของครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผู ข อยื่ น คํ า ร อ งขอรั บ ใบอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นต อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้ งอยู (โดยแนบตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนใน
ระบบพรอมกับคําขอดวย)
ในสวนของการดําเนินการดานอาคารสถานที่ตาง ๆ เชน การขอใชแบบแปลน การขออนุญาต
กอสรางอาคาร เปนตน ผูขอดําเนินการยื่นต อองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ พิจารณาอนุญาต
โดยใหเปนไปตามระเบียบที่กําหนด
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่เกี่ยวของ
และเสนอแตงตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวของ อาทิเชน
5.2.1 คณะกรรมการตรวจพิจารณาการใชหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดผล
ประเมินผลการศึกษา
5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบความพรอมอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน สถานที่
ตาง ๆ อุปกรณการเรียนการสอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.3 คณะกรรมการฝายตาง ๆ ตามขอ 2 ออกตรวจพิจารณา ณ สถานที่ที่ตั้งโรงเรียน วิเคราะห
สรุปขอคิดเห็นในดานตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
5.4 สํ า นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษานํ า เสนอผู อํา นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุญาต และออกเลขที่ใบอนุญาต(ผูอนุญาตจะตองพิจารณาคําขอรับ
ใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ยื่นคําขอ)
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต โดยผูขอชําระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และเก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งสงสําเนา
แจงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
5.6 เมื่อผูขอไดรับอนุญาตตามขอ 5 แลว ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา
25 และ 26 ใหแลวเสร็จภายในกําหนด จึงจะสามารถเปดดําเนินกิจการได ตลอดทั้งใหดําเนินการให
เปนไปตามมาตรา 30,37,40 และมาตรา 42
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษ
ผูขอยื่นหนังสือ พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร ตั้งคณะกรรมการฯ ไปตรวจความพรอม
หลักสูตร อาคารสถานที่ อุปกรณตาง ๆ สรุปความเห็นและ
ทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
และออกเลขที่ใบอนุญาต

สพป.
แจงผูขอ เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 สช.1 คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
7.2 สช.2 ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
7.3 แบบรายการประวัติยอของผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน (ทายแบบ สช.1)
7.4 หนังสือสงมอบการครอบครองและการยินยอมใหใชที่ดินและสิ่งกอสราง แนบทาย
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการโอนหรือสง
มอบทรัพยสิน หนี้สินหรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ
7.5 ร.11 คํารองตาง ๆ
7.6 ร.12 ใบอนุญาตตาง ๆ
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8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ (สช.1)
8.2 แบบรายการประวัติยอของผูขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนทายแบบ สช.1
8.3 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสัญญาเชาที่ดินที่ใชเปนที่จัดตั้ง
โรงเรียนฉบับจริง (โรงเรียนในระบบสิทธิการเชาที่มีสัญญาเชาไมนอยกวา 10 ป) พรอมสําเนา
8.4 สําเนาทะเบียนบาน
8.5 หลักฐานการเปนนิติบุคคล
8.6 หลักฐานที่แสดงวามีสัญชาติไทยโดยการเกิ ด (สูติบัตร หรือ สด.9 หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง หรือหนังสือรับรองตนเอง)
8.7 รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ซึ่งถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 3 รูป
8.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
8.9 รายงานการประชุมที่กําหนดใหบุคคลใดเปนผูลงนามแทนนิติบุคคลในการขอจัดตั้งโรงเรียน
8.10 สําเนาหนังสืออนุญาตใหใชแบบแปลนกอสรางอาคาร/กอสรางอาคาร
8.11 แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบ
8.12 แผนการจัดการเรียนการสอน
8.13 บัญชีรายการอุปกรณและเครื่องมือ
8.14 รายชื่อหนังสือในหองสมุด
8.15 ตราสารจัดตั้งโรงเรียน
8.16 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
การขอจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ใหเพิ่มมติของมหาเถรสมาคมที่อนุญาต
ใหวัดนั้นจัดตั้งโรงเรียนการกุศล
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการกํ า หนดมาตรฐานโรงเรี ย นเอกชนประเภท
การศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2533
2. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการกํ า หนดมาตรฐานโรงเรี ย นเอกชนประเภท
การศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2532
4. ระเบี ย บกระทรวงศึกษาธิ การ ว า ด ว ย การกํา หนดมาตรฐานโรงเรี ย นเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา ที่เปดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
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6. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กําหนดประเภทและระดับของ
โรงเรียนในระบบ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551
7. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กําหนดประเภทและระดับของ
โรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยปการศึกษา การเปดและปดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
9. ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ หอง
ประกอบของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550
10. คําสั่งสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 7/2551 เรื่อง การมอบ
อํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11. ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการจัดทําทะเบียนครูบุ คลากร
ทางการศึกษาและเจาหนาที่ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2551
12. ระเบี ยบคณะกรรมการส งเสริ มการศึก ษาเอกชน ว าด ว ยการกํา หนดจํ านวนครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
13. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลั กเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การโอนทรัพยสิน หนี้สิน ทุนหรือภาระผูกพันของโรงเรียนในระบบ
14. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
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แจงผูขอ ชําระคาธรรมเนียมการจัดตั้งโรงเรียน
สําเนาแจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

- แจงผูขอ/ชําระคาธรรมเนียม
/ สําเนาแจง สช.ทราบ

- ตรวจสอบศึกษา/วิเคราะห
เอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
- แตงตั้งคณะกรรมการ/ออก
ตรวจสอบ
- ผอ.สพป.ลงนามอนุญาต

2 วัน

1 วัน

30 วัน

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอ

- ออกใบอนุญาตไดทันตามกําหนดเวลา

- การตรวจสอบ วิเคราะห สรุปความ
คิดเห็นในดานตาง ๆ สามารถเสนอ
พิจารณาอนุญาตไดตามกําหนดเวลา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
ผูขอ

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หรือพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

ตรวจสอบเอกสาร เสนอตั้งคณะกรรมการฯ ไปตรวจความ
พรอมหลักสูตร อาคารสถานที่ อุปกรณตาง ๆ
สรุปความเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต

ชื่องาน
การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1.เพื่อใหนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเพื่อการกุศลไดเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหแกบุคคลที่ดอยโอกาสมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อใหบุคคลพึงไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาคกันในดานการศึกษาและไดคุณภาพมาตรฐานตามทีก่ ําหนด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- ผูขอยื่นคํารองขอรับ
- ยื่นภายใน 1 ก.พ. - เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
ผูขอยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพรอม
1
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพรอม ของปที่จะเปดทําการ ครบถวน เปนไปตามระเบียบกฎหมาย
เอกสารประกอบตอ สพป.
เอกสารประกอบตอ สพป.
สอน(ยกเวนระดับ ที่เกี่ยวของ
อนุบาล)

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานดําเนินการเกี่ยวกับสถาบัน/ศูนยการศึกษาอิสลาม

1.ชื่องาน
การขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะเปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นเรื่องของผูรับใบอนุญาตจนถึงการไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ

4.คําจํากัดความ
-

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผูขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะยื่นคํารองขอจดทะเบียนพรอมเอกสารประกอบตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร แตงตั้ง
คณะกรรมการไปตรวจสอบความพรอมของสถานที่ที่ขอจดทะเบียน จัดทําแผนที่ที่ขอจดทะเบียน
ลักษณะอาคารเปนขอมูล สรุปความคิดเห็น และทําเรื่องพรอมใบอนุญาตเพื่อนําเสนอนายทะเบียน
5.3 สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษานํ า เสนอผู อํา นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาอนุญาตและจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มอบใบทะเบียนใหผูยื่นคําขอและเก็บสําเนา
ใบอนุญาตจดทะเบียน และสงสําเนาแจงสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทราบ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การดําเนินการขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ
ผูขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ
ยื่นคํารองขอจดทะเบียนสถาบัน ฯ พรอมเอกสาร
ประกอบตอ สพป. ทีส่ ถาบัน ฯ ตั้งอยู
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สพป.
ตรวจสอบเอกสาร ตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบความพรอมดานตาง ๆ
สรุปความเห็นและทําเรื่องพรอมใบอนุญาต/นําเสนอนายทะเบียน

สพป.
เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต
นําเสนอนายทะเบียน

สพป.

แจงผูขอ มอบใบทะเบียนใหผูขอ
และเก็บสําเนาใบทะเบียนไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบ ป.น.1 คํารองขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ
7.2 แบบ ป.น.2 ทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ
7.3 แบบ ป.น.3 รายงานการมอบหมายใหผูชวยโตะครู

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ในการจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ ผูขอจดทะเบียนตองยื่นเอกสาร ดังนี้
8.1 คํารองขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ (แบบ ป.น.1)
8.2 สําเนาทะเบียนบาน
8.3 สําเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นๆ ที่ทางราชการออกให
8.4 รูปถายครึ่งตัวหนาตรง ไมสวมแวนตาดํา ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน 3 รูป
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8.5 หลักฐานแสดงความรูดานศาสนาอิสลาม พรอมเอกสารแปลเปนภาษาไทย โดยไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด หรือสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต
8.6 หลักฐานแสดงความรูวิชาสามัญไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับในชวงชั้นที่จบหลักสูตหรือ
ความรูที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวาเทียบไดไมต่ํากวานี้
8.7 กรณีที่โตะครูไมมีความรูตามขอ 1.6 แตสามารถอานและเขียนภาษาไทยได ตองยื่นผอนผัน
ตอนายทะเบียนและจะตองเขารับการอบรมในหลักสูตรที่สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใตจัดขึ้นภายใน 2 ป นับแตวันที่ไดรับการผอนผัน
8.8 สําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายในที่ดินและ
อาคารที่ใชจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยใชเอกสารเพื่อแสดงสิทธิครอบครองตามลําดับอยาง
หนึ่งอยางใด ดังนี้
8.8.1 กรณีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายเปน
กรรมสิทธิ์ของโตะครูที่ขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ ใชเอกสารดังนี้
– สําเนาโฉนดที่ดินหรือสําเนา น.ส.3 ก หรือสําเนาหนังสือครอบครองสิทธิอื่น
หนาแรกและหนาสุดทาย
 กรณีที่ไมไดเปนกรรมสิทธิ/สิทธิครอบครอง
8.8.2 กรณีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายเปน
ของบุคคลอืน่ ใชเอกสารดังนี้
– สําเนาโฉนดที่ดินหรือสําเนา น.ส.3 ก หรือสําเนาหนังสือครอบครองสิทธิอื่นทั้งฉบับ
– หนั งสื อยินยอมใหใช ที่ดิ น หรื ออาคารจากเจาของกรรมสิ ทธิ เป น สถาบั น
ศึกษาปอเนาะ โดยผูมีกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออาคารใหคํายินยอมทุกคน
8.8.3 กรณีเอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ ห รือสิ ทธิครอบครองโดยชอบดว ยกฎหมายอยู
ระหวางการโอน
 กรณีโอนใหทายาท เอกสารที่ใชประกอบ ดังนี้
– สําเนาใบมรณะบัตรของเจาของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
– หนังสือยินยอมของทายาททุกคนยินยอมใหผูขอจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ
ใชที่ดินเปนสถาบันศึกษาปอเนาะ
– หรือ เอกสารตามกฎหมายอิสลามที่แสดงการมอบมรดก
 กรณีอยูระหวางสัญญาจะซื้อจะขายหรือนิติกรรมอื่นๆ เอกสารที่ใชประกอบมี ดังนี้
– สําเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ยังไมหมดระยะเวลาในสัญญา
– สําเนาบัตรประชาชนของคูสัญญา พรอมรับรองเอกสารถูกตองและลงลายมือกํากับไว
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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8.8.4 กรณีไมมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย
ใชเอกสารดังนี้
– เจ าหนาที่ของรั ฐ ที่เกี่ย วของกับ เรื่องที่ดิน รับรองการใชสิทธิในที่ดินนั้น ๆ
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวของเจาหนาที่ผูรับรอง
– สําเนาทะเบียนบานที่ใชจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะโดยมีผูขอ
จดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะเปนเจาบาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. 2547
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยสถาบันศึกษาปอเนาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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แจงผู มอบใบทะเบียนสถาบัน ฯ
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุญาต

- แจงผูขอ/จัดเก็บเอกสารหลักฐาน
- เก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาต
- แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกเลขที่ใบอนุญาต
- จดทะเบียนสถาบัน ฯ

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง ครบถวน
ตามมาตรา 116
- เสนอมาตรการ/เงื่อนไขใหโรงเรียนปฏิบัติ
- เสนอเรื่องพรอมจัดทําใบอนุญาต
- นําเสนอนายทะเบียน

2 วัน

1 วัน

20 วัน

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุใน
กฎหมาย

- เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน สามารถเสนอพิจารณา
อนุญาตแลนําเสนอนายทะเบียน
ไดตามกําหนด
เวลา
- ออกใบอนุญาต/จดทะเบียน
สถาบัน ฯ ไดทันตามกําหนด
เวลา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

ตรวจสอบเอกสาร ตั้งคณะกรรมการไปตรวจความพรอม
ในดานตาง ๆ สรุปความคิดเห็น
และทําเรื่องพรอมใบอนุญาต/นําเสนอนายทะเบียน

ชื่องาน
การขอจดทะเบียนสถาบันการศึกษาปอเนาะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : เพื่อใหการจดทะเบียนสถาบันการศึกษาปอเนาะ เปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- รับคํารองและเอกสารตาง ๆ
1 วัน
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
ผูขอยื่นคํารองขอจดทะเบียนสถาบัน ฯ พรอม
1
ที่เกี่ยวของ
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
เอกสารประกอบตาง ๆ ตอ สพป.
กฎหมายที่เกีย่ วของ

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับสถาบัน/ศูนยการศึกษาอิสลาม

1.ชื่องาน
การจัดตั้งและดําเนินการศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดตั้งและดําเนินการศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

3.ขอบเขตของงาน
การยื่นเรื่องของผู ขอจัดตั้งจนถึงการไดรับอนุญาตให จัดตั้งและดําเนินการศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

4.คําจํากัดความ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจํา มัสยิด (ตาดีกา) หมายถึง เปนศูนยการศึกษาอิสลามที่เปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด กลาวคือ
- เปนมัสยิดที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายวาดวยการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม
มีคณะกรรมการบริหารศูนย
- มีอาคาร สถานที่และบริเวณในเขตชุมชนนั้นที่เหมาะสมในการดําเนินการ
- ศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จะตองตั้งอยูในมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้ง
โดยมัสยิดที่จดทะเบียนไมเกินมัสยิดละ 1 แหง

5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ให อิห มา มประจํ ามั สยิ ด ยื่น คํา ขอพรอมเอกสารประกอบโดยผ านความเห็น ดว ยของ
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เพื่อลงนามใหความเห็นชอบตามแบบฟอรมเอกสาร
ประกอบใหถูกตองครบถวนทุกรายการ
5.2 ยื่นคําขอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ขอจดทะเบียนศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เพื่อตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตรงตามขอเท็จจริง และครบถวนตาม
ขอที่กําหนดไวในเอกสารคํารองและเอกสารประกอบ
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง
นําเสนอนายทะเบียนออกใบอนุญาตการจัดตั้งศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดทําทะเบียนศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา) มอบใบอนุญาตใหอิหมามประจํามัสยิด และรายงานสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะทะเบียนสวนกลาง เพื่อการวางแผนการพัฒนา และการอุดหนุนเปน
คาตอบแทนผูสอนและคาบริหารจัดการมัสยิดในศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
210

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การดําเนินการขอจัดตั้งศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

อิหมามประจํามัสยิดผูยื่นคําขอจัดตั้ง
ยื่นคํารองขอจัดตั้งศูนยฯ พรอมเอกสารประกอบ โดยผานความ
เห็นชอบของประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ตอ สพป. ทีม่ ัสยิด ตั้งอยู

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร ตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบความพรอมดานตาง ๆ
สรุปความเห็นและทําเรื่องเสนอนายทะเบียน

สพป.
นําเสนอนายทะเบียน(ผอ.สพป.)
และพิจารณาออกใบอนุญาต

สพป.

แจงอิหมาน/มอบใบอนุญาต
และเก็บสําเนาใบทะเบียนไวเปน
หลักฐานพรอมทั้งสําเนาแจง สช.

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบ ศก.1 คํารองขอจัดตั้งศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
7.2 แบบ ศก.2 หนังสืออนุญาตการจัดตั้งศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
7.3 แบบ ศก.3 บัญชีรายชื่อผูสอน แบบประวัติผูสมัครเปนผูสอน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 แบบคํารองขอจัดตั้งศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) (แบบ ศก.1)
8.2 สําเนาทะเบียนมัสยิดที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายวาดวยการบริหารองคกรอิสลาม
8.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน
8.4 บัญชีรายชื่อผูสอน แบบประวัติผูสมัครเปนผูสอน (แบบ ศก.3) พรอมสําเนาหลักฐานแสดง
ความรู (วุฒิสามัญ และวุฒิศาสนา)
8.5 แผนผังแสดงที่ตั้งศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และมัสยิด
8.6 รูปถายอาคารศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
8.7 บัญชีสื่ออุปกรณการเรียนการสอนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) แตละระดับ
ชวงชั้น
8.8 บัญชีแสดงจํานวนผูเรียนแตละระดับชั้นของชวงชั้นเรียน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) พ.ศ. 2548
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แจงอิหมาม/มอบใบอนุญาต
และเก็บสําเนาหนังสืออนุญาตไวเปนหลักฐาน
พรอมทั้งสําเนาแจง สช.ทราบ

เสนอนายทะเบียน(ผอ.สพป.)
พิจารณาออกใบอนุญาต

- แจงอิหมาม/มอบใบอนุญาต
- เก็บสําเนาใบอนุญาตไวเปนหลักฐาน
- แจง สช.

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกเลขที่ใบอนุญาต

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
- ตั้งคณะกรรมการออกไปตรวจสอบความ
พรอมในดานตาง ๆ
- สรุปความคิดเห็นและนําเสนอนายทะเบียน

2 วัน

1 วัน

20 วัน

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอและ
และตามกําหนดเวลาที่ระบุในกฎหมาย

- ออกใบอนุญาต/จัดตั้งศูนยการศึกษา ฯ
ไดทันตามกําหนดเวลา

- เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
สามารถเสนอพิจารณาอนุญาตแลนําเสนอ
นายทะเบียนไดตามกําหนดเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
ครบถวน เปนไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง: พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

ตรวจสอบเอกสาร ตั้งคณะกรรมการไปตรวจความพรอม
ในดานตาง ๆ สรุปความคิดเห็น
และทําเรื่องเสนอนายทะเบียน

ชื่องาน
การขอจัดตั้งศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค : เพื่อใหการจดทะเบียนสถาบันศึกษาปอเนาะ เปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
- รับคํารองและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1 วัน
1
อิหมานยื่นคํารองขอจัดตั้งศูนยการเรียนฯ
พรอมเอกสารประกอบตาง ๆ(ผานความ
เห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร)
ตอ สพป.

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับสถาบัน/ศูนยการศึกษาอิสลาม

1. ชื่องาน
การขอเลิกการศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการขอเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

3. ขอบเขตของงาน
การยื่ น เรื่ องของผู ข อจนถึง การได รั บ อนุ ญ าตให เ ลิ กศู น ย ก ารศึ กษาอิ ส ลามประจํ า มั ส ยิ ด
(ตาดีกา)

4. คําจํากัดความ
-

5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
5.1 อิหมามประจํามัสยิดยื่นคําขอรองขอเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
ตอเจาหนาที่ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มัสยิดตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําเสนอนายทะเบียน
5.3 นายทะเบียนพิจารณาลงนามในใบอนุญาตใหเลิกศูนย
5.4 สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษารายงานให คณะกรรมการอิ ส ลามประจํ า
จังหวัดทราบ
5.5 อิ ห มามประจํ า มัส ยิ ด รั บมอบบั ญ ชี ทรั พย สิ นของศูน ย ก ารศึกษาอิ ส ลามประจํ า มัส ยิ ด
(ตาดีกา) พรอมหนังสือใบอนุญาตใหเลิกดําเนินการศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
อิหมานยื่นคํารองขอจัดตั้งศูนยการเรียนฯ พรอม
เอกสารประกอบตาง ๆ(ผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจํามัสยิด) ตอ สพป.

214

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

สพป.
ตรวจสอบเอกสาร สรุปความเห็น
และทําเรื่องเสนอนายทะเบียน

สพป.
นําเสนอนายทะเบียน(ผอ.สพป.)
และพิจารณาออกใบอนุญาต

สพป.
แจง/มอบหนังสือใบอนุญาตใหเลิกใหอิหมานประจํามัสยิด
รายงานใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบ พรอม
ทั้งมอบบัญชีทรัพยสินของศูนยฯ เปนทรัพยสินของมัสยิด
ตอไป และเก็บสําเนาใบทะเบียนไวเปนหลักฐาน พรอมทั้ง
สําเนาแจง สช.ทราบ

7.แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบ ศก.8 แบบคําขอเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
7.2 แบบ ศก.9 หนังสืออนุญาตใหเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

8.เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 แบบคําขอเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) (แบบ ศก.8)
8.2 สําเนาทะเบียนมัสยิด
8.3 ใบอนุญาตจัดตั้งศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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8.4 บัญชีทะเบียนผูเรียนศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) จํานวน……….เลม
8.5 บัญชีทรัพยสินวัสดุ ครุภัณฑ สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนของศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด (ตาดีกา)
8.6 สํ าเนารายงานการประชุม คณะกรรมการพร อมมติที่ ป ระชุม ขอเลิ ก ดําเนิ น การศูน ย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) พ.ศ. 2548
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แจงอิหมาม/มอบใบอนุญาต/รายงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด /แจง สช.

เสนอนายทะเบียน(ผอ.สพป.)
และพิจารณาออกใบอนุญาต

สพป.ตรวจสอบเอกสาร สรุปความคิดเห็น
และทําเรื่องเสนอนายทะเบียน

- แจงอิหมาม/มอบใบอนุญาตรายงานคณะ
กรรมการอิสลามประจําจังหวัด
- มอบบัญชีทรัพยสินของศูนย ฯ ใหมัสยิด
- แจง สช

- ผอ.สพป.พิจารณาลงนามอนุญาต
- ออกเลขที่ใบอนุญาต

3 วัน

1 วัน

5 วัน

- ดําเนินงานไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคของผูขอ

- เอกสารหลักฐานถูกตอง
ครบถวน สามารถเสนอพิจารณา
อนุญาตแลนําเสนอนายทะเบียนได
ตามเวลาที่กาํ หนด
- ออกใบอนุญาต/จัดตั้งศูนย
การศึกษา ฯ ไดทันตามหนดเวลา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

4

3

2

- ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูลตางๆ ใหถูกตอง
- สรุปความคิดเห็นและนําเสนอ นาย
ทะเบียน

ชื่องาน
การขอเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : เพื่อใหการเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด(ตาดีกา) เปนไปตามระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
- รับคํารองและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1 วัน
- เอกสารและขอมูลตาง ๆถูกตอง
1
ครบถวน เปนไปตามระเบียบ
อิหมานยื่นคํารองขอจัดตั้งศูนยการเรียนฯ
กฎหมายที่เกีย่ วของ
พรอมเอกสารประกอบตาง ๆ(ผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจํามัสยิด)
ตอ สพป.

9. มาตรฐานงาน งานดําเนินการเกี่ยวกับสถาบัน/ศูนยการศึกษาอิสลาม

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
กลุมงานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ

1. ชื่องาน
การอุดหนุนเงินคาใชจายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน

2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนเอกชนไดนําเงินอุดหนุนไปใชในการจั ดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. ขอบเขตของงาน
การกํา หนดขั้ นตอนและแนวปฏิ บั ติ ในการขอรั บ และการเบิ ก จ า ยเงิน อุ ด หนุ น รายบุ ค คลของ
โรงเรียนเอกชนและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อความถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามที่ระเบียบและ
กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ

4. คําจํากัดความ
4.1 เงิน อุ ด หนุ น รายบุ คคล หมายความว า เงิน อุ ด หนุ น ทั่ว ไปที่รั ฐ จั ด สรรงบประมาณให เ ป น
คาใชจายรายบุคคลแกนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ
กอนประถมศึกษา
4.2 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบ โดยไมรวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
4.3 สช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ขั้นตอนการขอรับการอุดหนุน
1) โรงเรียนยื่นคํารองขอรับ เงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.1) และเอกสารประกอบคือ แบบ
รายงานจํานวนนักเรียนและครู (อน.2) บัญชีรายชื่อนักเรียน (อน.3) แบบทะเบียนคุมนักเรียนพิ การใน
โรงเรี ย นเอกชน (กรณีที่โ รงเรี ยนขอรั บ เงิน อุ ด หนุ น รายบุ คคลนั กเรี ย นพิ การ) สํ าเนาใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง
โรงเรี ยน ประกาศโรงเรีย นเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น และหลักฐานการ
อนุญาตตามกฎหมายว าดวยโรงเรี ยนเอกชน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร พรอมสงแผ น
บันทึกขอมูลนักเรียน ตามโปรแกรมการขอรับเงินอุดหนุนรายบุค คล ภายในวันที่ 20 มิถุนายน (โดยใช
ขอมูลที่สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน) ที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
2) สพป.วิ เคราะห ตรวจสอบคําร องขอรับ การอุ ดหนุน แผ น บั นทึกขอมูลนั กเรียนของ
โรงเรีย น ดวยโปรแกรมการตรวจสอบการขอรับการอุดหนุ นเปนเงินคาใชจ ายรายบุ คคล และเอกสาร
ประกอบตามขอ 1 พรอมเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนในคํารองกับจํานวนนักเรียนที่คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนใหความเห็นชอบ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3) สพป. รวบรวม ขอมูลนักเรียนในแผนบันทึกขอมูลตามขอ 2 ของทุกโรงเรียน แลวสําเนา
ขอมูลดั งกล าวทั้งหมดลงแผ นบั นทึกขอมูล และจั ดทําแบบสรุ ป จํ า นวนนั กเรี ย นของโรงเรี ย นที่มีสิ ทธิ์ รั บ
การอุดหนุนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคลโดยแยกประเภทเงินอุดหนุน พรอมสําเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ของ สพป. โดยสงถึง สช. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกป
5.2 ขั้นตอนการเบิกจายเงินอุดหนุนรายบุคคล
1) โรงเรียนจัดทําใบสําคัญรับเงิน อุดหนุน รายบุคคล (อน.4) ประจําเดือนและเอกสาร
ประกอบ ไดแก บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลกรณีโรงเรียนรับนักเรียนเขาเรียน
เพิ่มเติมของเดือนที่ผานมา (อน. 5) บัญชีรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนจําหนาย ลาออก พักการเรียนของเดือน
ที่ผานมา(อน. 6) บัญชีการจายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะหที่เรียงตามระดับ
การศึกษา โดยโรงเรียนจัดสงเอกสารดังกลาว ภายในวันที่ 3 ของเดือนที่เบิก ที่สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
2) สพป. ดําเนินการ
- ตรวจสอบจํานวนนักเรียนปกติ นักเรียนพิการ ทั้งประจําและไปกลับ จํานวนเงิน
อุดหนุนรายบุคคลที่ขอเบิกจาย
- แจง สช.เพื่อขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนประจําเดือนที่ขอเบิก ภายในวันที่ 10
ของเดือน เพื่อ สช.จะไดโอนเงินเขาบัญชี สพป.
- ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนประจําเดือนจากผูวาราชการจังหวัด
- สพป.โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลเขาบัญชีโรงเรียน
- รายงานผลการใช จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ตามแบบรายงานการเบิ ก จ า ยเงิ น ค า ใช จ า ย
รายบุคคลประจําเดือน,แบบสรุปการเบิกจายเงินคาใชจายรายบุคคล สง สช. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

3) โรงเรียนนําสงเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห และ สงสําเนาเอกสาร
การสงเงินสะสมและเงินสมทบใหกองทุนสงเคราะหและสพป.

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 แผนภูมิ การขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายบุคคล
โรงเรียน
ยื่นคํารอง พรอมเอกสารประกอบภายในวันที่ 20 มิ.ย.
(สํารวจนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ที่ สพป.
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สพป.
- ตรวจสอบ วิเคราะหคาํ รองและเอกสารประกอบ
- ตรวจสอบแผนบันทึกขอมูลของโรงเรียนดวยโปรแกรมตรวจสอบ
- เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนในคํารองกับจํานวนนักเรียนที่คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบ
- สรุปขอมูลและนําเสนอคํารองขอรับการอุดหนุน

ผอ.สพป.พิจารณาเห็นชอบ
จํานวนนักเรียน

สพป.
สงแบบสรุปจํานวนนักเรียนและแผนบันทึกขอมูล
นักเรียนให สช. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกป

6.2 แผนภูมิ การเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายรายบุคคล
โรงเรียน
จัดทําใบสําคัญรับเงิน (อน. 4) และเอกสารประกอบ สง
สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยูภายในวันที่ 3 ของเดือน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป,
- รับใบสําคัญรับเงิน (อน. 4) และเอกสารประกอบ
- วิเคราะห ตรวจสอบ คํานวณเงิน
- แจง สช.ขอรับการจัดสรรเงินประจําเดือนที่ขอเบิก
- รวบรวม จัดทํารายละเอียดเพื่อขออนุมัติเบิกจาย

ผวจ.พิจารณาอนุมตั ิ

สพป.
- โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน
- รายงานผลการใชจายเงินอุดหนุนประจําเดือนสง สช. ภายในวันที่ 10
ของเดือน

โรงเรียน
- นําสงเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสงเคราะห
- สงสําเนาเอกสารการสงเงินสะสมและเงินสมทบให
กองทนฯ/สพป.

7. แบบฟอรมที่ใช
เอกสารที่ใชในการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประกอบดวย
1) แบบคํารองขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน. 1) แบบรายงานจํานวนนักเรียนและครู (อน. 2)
บัญชีรายชื่อนักเรียน (อน. 3)
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2) แบบทะเบียนคุมนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน กรณีที่โรงเรียนขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
นักเรียนพิการ
3) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ประกาศโรงเรียนเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่น และหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งใหความเห็นชอบจํานวนนักเรียนที่ขอรับ
เงินอุดหนุนรายบุคคล งบรายไดและคาใชจาย งบดุล ของปการศึกษาที่ผานมา
5) สําเนาใบอนุญาตกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เชน ความจุนักเรียน
เอกสารที่ใชในการเบิกจายเงินอุดหนุนรายบุคคล ประกอบดวย
1) ใบสําคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน. 4)
2) บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล กรณีรับนักเรียนเขาเรียนเพิ่มเติมของเดือน
ที่ผานมา (อน. 5)
3) บัญชีรายชื่อนักเรียนที่โรงเรียนจําหนาย ลาออก พักการเรียนของเดือนที่ผานมา (อน. 6)
4) บัญชีการจายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปน
เงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2552
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รายงาน สช.

เสนอ ผอ.สพป. เห็นชอบ

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห สรุป สําเนาขอมูลลงแผนบันทึกขอมูล

ร.ร.ยื่นคํารอง, เอกสารประกอบและแผนบันทึกขอมูล

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน

รายงาน สช.

เสนอ ผอ.สพป.เห็นชอบจํานวนนักเรียน และ
จํานวนเงินที่ขอรับการจัดสรร สง สช.

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห เอกสารสรุปจํานวน
นักเรียน จํานวนเงิน ลงแผนบันทึกขอมูล

รายละเอียดงาน
ร.ร.ยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ และแผน
บันทึกขอมูลนักเรียน โดยใชขอมูล
ณ วันที1่ 0 มิ.ย.

เอกสารอางอิง : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2552

4

3

2

ลําดับที่
1

-

ภายในวันที่ 10
ก.ค. ของทุกป

5 วัน

-

- การสงคําขอไปยัง สช.
เปนไปตามเวลาที่กําหนด

- ขอมูลถูกตอง

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
ภายในวันที่ 20 - เอกสารถูกตองครบถวน โรงเรียน
มิ.ย. ของทุกป
เปนไปตามที่ระเบียบกําหนด

9. มาตรฐานงาน 6.1 งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน
การอุดหนุนเงินคาใชจายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
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5

4

3

2

ลําดับที่
1

2 วัน (แจง สช.
ภายในวันที่ 10
ของเดือน)

เวลาดําเนินการ
ภายในวันที่ 3 ของ
เดือน

- โรงเรียนนําสงเงินสะสมและเงินสมทบ
ภายในวันที่ 10
- รายงานการสงเงินใหกองทุนสงเคราะหและ สพป. ของเดือนถัดไป

- สช..โอนเงินเขาบัญชี สพป.
- สพป.ประสานธนาคารเพื่อโอนเงินเขาบัญชี
โรงเรียน
- รายงานการเบิกจายเงินให สช.ทราบ

เสนอ ผวจ.พิจารณาอนุมัติการเบิกจายเงินอุดหนุน
รายบุคคลประจําเดือน

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห เอกสาร จัดทํา
รายละเอียดเพือ่ เสนอขออนุมัติ และแจง สช.เพื่อ
ขอรับการจัดสรรเงิน

รายละเอียดงาน
ร.ร. สง อน. 4 และเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 3
ของเดือนที่ขอเบิก

เอกสารอางอิง : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2552

โรงเรียน นําสงเงินสะสม/เงินสมทบ ,
รายงานการสงเงิน

สพป. โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน, รายงานการเบิกจายเงิน สช.

ผวจ.อนุมัติ

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห จัดทํารายละเอียดเสนอขออนุมัตแิ ละแจง สช.
เพื่อขอรับการจัดสรรเงิน

ร.ร.สง อน.4 และเอกสารประกอบ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการเบิกจายเงินอุดหนุน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

- เบิกจายเงินใหโรงเรียนได กลุมสงเสริม
ภายในเวลาที่กาํ หนด
สถานศึกษาเอกชน
- ความพึงพอใจของ
โรงเรียน

ผวจ.

- การเบิกจายเงินคาใชจาย กลุมสงเสริม
รายบุคคลถูกตองตามที่
สถานศึกษาเอกชน
ระเบียบกําหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน
- เอกสารการเบิกจายเงิน
ถูกตองครบถวน

9. มาตรฐานงาน 6.2 งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การอุดหนุนเงินคาใชจายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนเอกชนไดนําเงินอุดหนุนไปใชในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

1. ชื่องาน
การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ติดตามการดําเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมี
คุณภาพ

3. ขอบเขตของงาน
การกําหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
โดยเริ่มตั้งแตรับคํารองขอจากโรงเรียน ตรวจสอบและวิเคราะหเอกสารหลักฐาน ดําเนินการเบิกจายเงิน
จนกระทั่งสรุปและรายงานผลการดําเนินงานให สช.ทราบ

4. คําจํากัดความ
4.1 สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4.2 สช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การเบิกจายเงินอุดหนุนตามประมาณการ
1) โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการรวม 4 ฝาย เพื่อพิจารณา
กรอบรายการหนังสือเรียน จํานวน ราคา วิธีการจัดซื้อ วิธีการดําเนินงาน กําหนดความเหมาะสมของ
คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และเห็นชอบจํานวนนักเรียนตามประมาณการ
2) โรงเรียนจัดทําประกาศแจงมติที่ประชุมตามขอ 1 ปดไวในที่เปดเผย เพื่อแจงผูปกครองและ
นักเรียน
3) โรงเรียนประมาณการเงินอุดหนุนที่ขอเบิกโดยใชยอดจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ของปการศึกษาที่ยื่นคําขอ
4) โรงเรียนจัดทําคําขอรับการอุดหนุน โดยใชขอมูลนักเรียนตามประมาณการ (ขอมูลนักเรียน
ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปการศึกษาที่ยื่นคําขอ) และเอกสารประกอบ ยื่นที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู ภายใน
สิ้นเดือนกุมภาพันธ ของทุกป
5) สพป.ตรวจสอบและวิเคราะหคําขอพรอมเอกสารประกอบของโรงเรียน ใหแลวเสร็จ ภายใน
วันที่ 10 มีนาคม
6) สพป. จัดทําแบบสรุปประมาณการจํานวนนักเรียนที่ขอรับการอุดหนุนและจํานวนเงินสง สช.
พรอมสําเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของ สพป. ภายในวันที่ 15 มีนาคม
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7) สช.แจงการจัดสรรและโอนเงินอุดหนุนตามประมาณการให สพป. เพื่อใหสพป.เบิกจายและ
โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน
8) สพป. แจงโรงเรียนตรวจสอบจํานวนเงินและจัดสงใบสําคัญรับเงินให สพป.
5.2 การเบิกจายเงินอุดหนุนตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง
1) โรงเรียนยื่นคําขอรับการอุดหนุนตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริ ง (ภาคเรียนที่ 1 ขอมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน ของปการศึกษาที่ขอเบิก ภาคเรียนที่ 2 ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของปการศึกษาที่ขอเบิก)
พรอมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน และ 20 พฤศจิกายน ของทุกป
2) สพป.ตรวจสอบและวิเคราะหคําขอของโรงเรียนทุกโรง ถาจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริงมากกวา
จํานวนนักเรียนตามประมาณการใหเบิกเพิ่มเติม และถาจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริงนอยกวาจํานวนนักเรียน
ตามประมาณการใหโรงเรียนคืนเงินสวนที่เบิกเกิน
3) สพป.สรุปยอดเงินอุดหนุนที่ขอเบิกเพิ่มแจง สช.ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกปเพื่อ
ขอรับการจัดสรรเพิม่ เติมกรณีมีการเบิกเงินเพิ่มเติม
4) โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานให สพป.ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป
5) สพป.สรุปและรายงานผลให สช.ทราบภายใน 31 ธันวาคม ของทุกป

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 แผนภูมิ การเบิกจายเงินอุดหนุนตามประมาณการ
โรงเรียน
- ประชุมกรรมการบริหารและกรรมการรวม 4 ฝาย , จัดทําประกาศ
แจงมติที่ประชุม ,ประมาณการจํานวนนักเรียนและจํานวน เงินที่ขอรับ
การอุดหนุน
- ยื่นคําขอรับการอุดหนุน พรอมเอกสารประกอบ ภายในสิ้นเดือน

สพป.
- ตรวจสอบ วิเคราะห คําขอและเอกสารประกอบ
- จัดทําแบบสรุปจํานวนนักเรียนและจํานวนเงินตามประมาณ แจง สช. เพื่อขอรับการอุดหนุน
ภายในวันที่ 15 มีนาคม ของทุกป

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สช.
- ตรวจสอบ วิเคราะห จํานวนนักเรียนและจํานวนเงินของทุก สพป.
- จัดสรรเงินให สพป. เพื่อเบิกจายใหโรงเรียน

ผวจ.พิจารณา
อนุมัติ

สพป.
โอนเงินอุดหนุนเขาบัญชีโรงเรียน และ รวบรวมใบเสร็จรับเงินเก็บไวเปนหลักฐาน/รายงานสช.

โรงเรียน
นําเงินอุดหนุนไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ

6.2 แผนภูมิ การเบิกจายเงินอุดหนุนตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง

โรงเรียนยื่นคําขอ พรอมเอกสารประกอบที่ สพป. ภายในวันที่ 20 มิถุนายน
(ภาคเรียนที่ 1 ใชขอมูล วันที่ 10 มิ.ย. , ภาคเรียนที่ 2 ใชขอมูลวันที่ 10 พ.ย.)
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สพป.
- ตรวจสอบ วิเคราะห เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนทีม่ ีอยูจริงกับจํานวนนักเรียนตาม
ประมาณการ , แจง สช. เพื่อขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม , จัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติ
- เบิกจายเงินใหโรงเรียนตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง (เบิกเพิ่ม เมื่อจํานวน นร.ที่มีอยูจริง
มากกวาประมาณการ หรือ เรียกเงินคืนถาจํานวน นร.ที่มีอยูจริง นอยกวาประมาณการ)

ผวจ.
อนุมัติ (กรณีเบิกเพิ่ม)

สพป.
- โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน (กรณีเบิกเพิม่ )
- สรุปผลการใชจายเงินรายงาน สช. ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป

โรงเรียน
- นําเงินอุดหนุนไปดําเนินการตามวัตถุประสงค/สงคืนเงินที่เบิกเงินให
สพป. (กรณีจํานวน นร.ทีม่ ีอยูจริงนอยประมาณการ)
- สรุปผลการใชจายเงินรายงาน สพป. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
ของทุกป

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7.2 ประกาศแจงการเก็บคาธรรมเนียนการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน
7.3 ประกาศแจงผูปกครองเรื่องการรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปอยางมีคุณภาพ
7.4 ใบสําคัญรับเงินอุดหนุน
7.5 คําขอรับการอุดหนุน
7.6 แบบรายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนเปนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบ
นักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
8.2 คูมือการดําเนินงานการขอรับการอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฯ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุม สงเสริมสถานศึกษาเอกชน

5

4

3

2

ลําดับที่
1

- สพป.โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน
- รายงาน สช.

สพป. เสนอขออนุมัติเบิกจายเงินตอ ผวจ.

3 วัน

2 วัน

-

3 วัน
ภายในวันที่ 15
มี.ค.ของทุกป

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห เอกสาร จัดทําแบบสรุป
จํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน และจํานวนเงิน
สง สช.

สช.ตรวจสอบ วิเคราะห และจัดสรรเงินให สพป.

เวลาดําเนินการ
ภายในสิ้นเดือน
ก.พ.ของทุกป

รายละเอียดงาน
ร.ร. ยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบและประมาณ
การจํานวนเงิน

-การเบิกจายเงินฯทันตาม
เวลาที่กําหนด

-

- เอกสารถูกตองครบถวน

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ยื่นคําขอภายในเวลาที่
กําหนด

ผวจ.

สช.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

- โรงเรียน ผูปกครอง และ
กลุมสงเสริม
นักเรียนนําเงินอุดหนุนที่
สถานศึกษาเอกชน
สพป. โอนเงินใหโรงเรียน
ไดรับไปใชตามวัตถุประสงค
และ รายงาน สช.
ของโครงการ
เอกสารอางอิง : 1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน พ.ศ. 2552, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 2) คูมือการดําเนินงานการขอรับการอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฯ

ผวจ.อนุมัติเบิกจาย

สช. ตรวจสอบ และจัดสรรเงินให สพป.

- สพป. ตรวจสอบ วิเคราะหคําขอ/เอกสารประกอบ
- จัดทําแบบสรุปจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียนและจํานวนเงินสง สช.

ร.ร.ยื่นคําขอพรอมเอกสาร

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
การเบิกจายเงินตามประมาณการ

วัตถุประสงค ˖ 1) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการขอรับและการเบิกจายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป 2) เพื่อเปนแนวทางในการ
ตรวจสอบ กํากับ ติดตามงานการเบิกจายเงินอุดหนุน 3) เพื่อเปนเครื่องมือในการนิเทศ กํากับ ติดตาม การเบิกจายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปของโรงเรียนเอกชน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป
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5

4

- สพป.ผลการใชจายเงิน รายงาน สช.

สพป.โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน สําหรับโรงเรียนที่
ขอเบิกเพิ่ม

ภายในวันที่ 31
ธันวาคม ของทุกป

3 วัน

- โรงเรียน ผูปกครอง และ
นักเรียนนําเงินอุดหนุนที่
ไดรับไปใชตามวัตถุประสงค
ของโครงการ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

ผวจ.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน
เอกสารอางอิง : 1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 2) คูมือการดําเนินงานการขอรับการอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฯ
รายงาน สช.

สพป. โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน

- การเบิกจายเงินฯทันตาม
เวลาที่กําหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน
- เอกสารถูกตองครบถวน

กํากับ ติดตามงานการเบิกจายเงินอุดหนุน 3)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุม สงเสริมสถานศึกษาเอกชน

วัตถุประสงค 1) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการขอรับและการเบิกจายเงินอุดหนุนรายบุคคล 2) เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบ
เพื่อเปนเครื่องมือในการนิเทศ กํากับ ติดตาม การเบิกจายเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ของโรงเรียนเอกชน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
1
การเบิกจายเงินตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริง
ร.ร. ยื่นคําขอตามจํานวนนักเรียนที่มีอยูจ ริงพรอม
3 วัน
เอกสารประกอบ (ภาคเรียนที่ 1 ใชขอมูล 10 มิ.ย. ภาคเรียนที่ 1
ร.ร.ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
, ภาคเรียนที่ 2 ใชขอมูล 10 พ.ย.)
ภายใน 20 มิ.ย.
ภาคเรียนที่ 2
ภายใน 20 พ.ย.
สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห เอกสาร เปรียบเทียบ กรณี เบิกเกินสงเงิน
- สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนที่มีอยูจริงกับ
2
จํานวนนักเรียนตามประมาณการและจํานวน
คืนสช. ภายใน 20
จํานวนนักเรียนตามประมาณการ
นักเรียนที่มีอยูจริง เพือ่ ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม
มิย.
- จัดทํารายละเอียดเสนอ ผวจ.
จาก สช. เมื่อจํานวน นร.ที่มีอยูจริงมากกวา
กรณี เบิกเงินเพิ่ม
ประมาณการ ถา นร.ที่มีอยูจริงนอยกวาประมาณ สงสช.ภายใน 10
การใหโรงเรียนสงคืนเงินที่เบิกเกิน
ก.ค. ทุกป
ผวจ.อนุมัติ
- สพป. จัดทํารายละเอียดเสนอ ผวจ.เพือ่ พิจารณา
3
อนุมัติเบิกจาย (กรณีเบิกเพิ่มเติม)
2 วัน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป

1. ชื่องาน
การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

2. วัตถุประสงค
เพื่อให การชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ ประสบปญหาทุ พโภชนาการและขาดแคลนอาหาร
กลางวัน

3. ขอบเขตของงาน
การกําหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยเริ่ มตั้งแตรับ
เรื่องจากโรงเรียน ตรวจสอบและวิ เคราะหขอมูลและเอกสารหลักฐาน ดําเนินการเบิกจายเงิน จนกระทั่ง
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให สช.ทราบ

4. คําจํากัดความ
4.1 สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4.2 สช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การขอรับการอุดหนุน
1. โรงเรียนยื่นแบบสํารวจความตองการและขอมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงิน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ปการศึกษา….. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน (สํารวจนักเรียน ณ วันที่ 10
มิถุนายน) ของทุกป ที่ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู
2. สพป. ตรวจสอบ รวบรวมและสรุปขอมูลตามแบบสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน
เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปการศึกษา…..… ของ สพป.สง สช.ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกป
3. สช. รวบรวม ตรวจสอบแบบสรุปขอมูลตามขอ 2 พรอมจัดทํารายละเอียดการจัดสรรและ
โอนเงินให สพป. เพื่อเบิกจายใหกับโรงเรียนตอไป
5.2 การเบิกจายเงินอุดหนุน
1 สพป. จัดทํารายละเอียดประกอบการขออนุมัติการเบิกจายเงินอุดหนุน เสนอตอผูวาราชการจังหวัด
2 สพป. โอนเงิน เขาบัญชี “กองทุนตามกฎหมายวาดวยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
เด็กกอนประถมศึกษาของโรงเรียน……” และหรือบัญชี “โครงการอาหารกลางวันเด็กกอนประถมศึกษาของ
โรงเรียน” พรอมแจงโรงเรียนดําเนินการตามโครงการ
3. โรงเรียนจัดทําแบบใบสําคัญรับเงินโครงการอาหารกลางวัน ยื่นที่สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
หลังจากไดรับโอนเงินอุดหนุน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4. สพป. รายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนให สช. ทราบ
5. โรงเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเรียนละ 1
ครั้ง
6. สพป. ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารตามขอ 5 และสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของ สพป.
สง สช. ภายในวันที่ 10 เมษายน และ วันที่ 10 ตุลาคมของทุกป

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 แผนภูมิ การขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนยื่นคํารองภายใน 30 มิถุนายนของทุกป

สพป.
- ตรวจสอบ วิเคราะห รวบรวม แบบสํารวจ
- สรุปขอมูลจํานวนนักเรียนทีม่ ีสิทธิรับการอุดหนุนสง สช. ภายใน
วันที่ 15 กรกฎาคม

สช.
- รวบรวม ตรวจสอบ
- จัดทํารายละเอียดจํานวนนักเรียนและจํานวน
เงินอุดหนุน
- โอนเงินให สพป.ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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6.2 แผนภูมิ การเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
สพป.
จัดทํารายละเอียดการเบิกจายเงินอุดหนุน

เสนอ ผวจ.อนุมตั ิ

สพป.
- โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน
- แจงโรงเรียนดําเนินการตามโครงการ

โรงเรียน
- จัดทําใบสําคัญรับเงิน (หลังจากที่ไดรับงินโอน)
- จัดทําแบบรายงานผลการดําเนินงาน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สง สพป.

โรงเรียนตองจัดทําเพิ่มเก็บไวที่โรงเรียน
1. เปดบัญชีเงินฝาก
2. แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการ
(อยางนอย 3 คน)
3. แนวทางการดําเนินงาน
4. ขอมูลการชั่งนําหนักและวัดสวนสูง
นักเรียนทุกคนของโรงเรียน

สพป.
- รายงานการเบิกจายเงินอุดหนุน
- สรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนสง สช.ภายในวันที่ 10 เมษายน และ วันที่
10 ตุลาคมของทุกป
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบสํารวจความตองการและขอมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
โครงการอาหารกลางวัน ปการศึกษา............ (แบบ อว.สช.1 สําหรับโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา)
7.2 แบบสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ปการศึกษา............(แบบ อว.สช. 2 สําหรับโรงเรียนการกุศล)
7.3 แบบสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ปการศึกษา...........(แบบ อว.สช. 3 สําหรับสพป.กรอกขอมูลโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา)
7.4 แบบสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ปการศึกษา............(แบบ อว.สช. 4 สําหรับ สพป.กรอกขอมูลโรงเรียนการกุศล)
7.5 แบบ อว.สช. 5 รายละเอียดขอมูลนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
7.6 ใบสําคัญรับเงินโครงการอาหารกลางวัน
7.7 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535
8.2 ระเบียบคณะกรรมการเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาวาดวยการรับเงิน
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุนตามกฎหมายวาดวยกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2536
8.3 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
อุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน พ.ศ. 2552
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สช.ตรวจสอบ จัดทํารายละเอียด
และโอนเงินให สพป.

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห สรุปขอมูลจํานวนนักเรียนที่มีสิทธิ์
ขอรับการอุดหนุนสง สช.

ร.ร.ยื่นคําขอรับการอุดหนุน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
การขอรับการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

สช.ตรวจสอบ จัดทํารายละเอียด และ
โอนเงินให สพป.

- สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห สรุปขอมูล สง สช.

รายละเอียดงาน
ร.ร. ยื่นคําขอรับการอุดหนุนพรอมเอกสารประกอบ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
โดยใชขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.ของทุกป

1 วัน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ภายใน 15 ก.ค. ของทุป

ภายใน 30 มิ.ย.
ของทุกป

เวลาดําเนินการ
1 วัน

-

- การเบิกจายเงินใหแก
โรงเรียนทันตามกําหนดเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน
-เอกสารถูกตองครบ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง :
1. พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535
2. ระเบียบคณะกรรมการเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน ตามกฎหมายวาดวยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา พ.ศ. 2536

3

2

ลําดับที่
1

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อใหการชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ประสบปญหาทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวัน
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สพป.รายงาน สช.

โรงเรียน จัดสงใบสําคัญรับเงินให สพป. ,และ รายงานผลการ
ดําเนินงานให สพป.ทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง

สพป. โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน , แจงโรงเรียนดําเนินการ
ตามโครงการ

เสนอ ผวจ.อนุมัติ

สพป.จัดทํารายละเอียดการเบิกจายเงิน
เสนอ ผวจ.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

1 วัน
ภายในวันที่ 10
ก.ค. ของทุกป

-

เวลาดําเนินการ
1 วัน

สพป.รายงานการเบิกจายเงินให สช. ทราบ
และสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนสง สช.
ภายใน 10 เม.ย. และ 10 ต.ค. ของทุกป

1 วัน
ภายใน 10 เม.ย.
และ 10 ต.ค.

โรงเรียนจัดสงใบสําคัญรับเงินให สพป. และ
รายงานผลการ
รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการให สพป. ดําเนินงานภาค
ทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เรียนละ 1 ครั้ง

สพป.โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน แจงโรงเรียน
ดําเนินการตามโครงการ

เสนอ ผวจ.พิจารณาอนุมัติเงิน

รายละเอียดงาน
สพป.จัดทําขอมูลรายละเอียดการเบิกจายเงิน
เสนอ ผวจ.

-

- นักเรียนมีพัฒนาการดาน
น้ําหนักและสวนสูงเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน
- การเบิกจายเงินใหแก
โรงเรียนทันตาม
กําหนดเวลา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

โรงเรียน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผวจ.

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง :
1) พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535
2) ระเบียบคณะกรรมการเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วาดวยการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน ตามกฎหมายวาดวยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา พ.ศ. 2536
3)ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552

5

4

3

2

ลําดับที่
1

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อใหการชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ประสบปญหาทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวัน

1. ชื่องาน
การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ของ สพป. และโรงเรียนเอกชนในสังกัด
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามที่ระเบียบกําหนด
2.2 เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของนักเรียนใหมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ

3. ขอบเขตของงาน
การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) เริ่มตั้งแตเจาหนาทีรับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห
ขอมูล ดําเนินการเบิกจายเงิน จนกระทั่งสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

4. คําจํากัดความ
4.1 สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4.2 สช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การดําเนินการขอรับการอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
1) โรงเรียนเปดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย
2) ยื่นคําขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) พรอมเอกสารประกอบ ปละ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ
3) สพป.ตรวจสอบ วิเคราะหคําขอรับการอุดหนุนและเอกสารประกอบของทุกโรงเรียน
4) สพป. รวบรวมและจัดทําแบบสรุปจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน และจํานวนเงินที่ขอรับการ
อุดหนุน สง สช. ปละ 2 ครั้ง
- ครั้งที1่ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 10 มีนาคม
5) สพป.เปดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อรับเงินโอนจาก สช.
6) สช.คํานวณเงินอุดหนุนและเสนอขออนุมัติโอนเงินให สพป.เพื่อเบิกจายใหโรงเรียนที่ไดรับการอุดหนุน
5.2 การเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
1) โรงเรียน จัดทําแผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) เสนอขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2) สพป.ขออนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนคาอาหารเสริม (นม) ตอผูวาราชการจังหวัดและโอนเงินให
โรงเรียน
3) โรงเรียนจัดสงใบเสร็จรับเงิน ภายหลังจากไดรับการโอนเงินจาก สพป. ภายใน 5 วันทําการนับ
จากวันที่ไดรับทราบการโอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน
4) โรงเรียนดําเนินการและบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) และรายงานผลการดําเนินงานให สพป.
ปละ 2 ครั้ง
- ครั้งที่1 ภายในวันที่ 10 มีนาคม
- ครัง้ ที่ 2 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม
5) สพป.สรุป รายงานผลการดําเนินงานให สช.

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
6.1 แผนภูมิ การดําเนินการขอรับการอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน
- เปดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- ยื่นคําขอและเอกสารประกอบ ปละ 2 ครั้ง (ภายใน
10 กรกฎาคม และ 10 กุมภาพันธ ของทุกป)

สพป.
- ตรวจสอบ และวิเคราะหคําขอพรอมเอกสารประกอบ
- จัดทําแบบสรุปจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน และ จํานวนเงินที่
ขอรับการอุดหนุน สง สช. ปละ 2 ครั้ง (ภายใน 10 สิงหาคม และ 10
มีนาคม)

สพป.รับเงินโอนจากสช. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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6.2 แผนภูมิ การเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
สพป.
จัดทํารายละเอียดการเบิกเงินอุดหนุน

ผวจ. อนุมัติ

สพป.
- โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน
- แจงโรงเรียนดําเนินการตามโครงการ

โรงเรียน
- สงใบสําคัญรับเงิน (หลังจากไดรบั โอนเงิน)
- รายงานผลการดําเนินงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- จัดทําบัญชีการรับ - จายเงิน

โรงเรียน
1. เสนอขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการ
อาหารเสริม (นม) ตอคณะกรรมการบริหาร
2 ดําเนินการจัดซื้อนมและจัดเก็บหลักฐานการ
ซื้อไว
3. จัดทําแบบบันทึกการแจกนมใหนักเรียนดื่ม

สพป.
- ตรวจสอบ รวบรวม สรุป
- รายงานผลการดําเนินงานการเบิกจายเงินอุดหนุน สง สช.

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 คําขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) (แบบ นม.1)
7.2 แบบสรุปจํานวนนักเรียนและจํานวนเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม)(แบบ นม. 2)
7.3 ใบสําคัญรับเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเอกชน เพิ่มเติม (แบบ นม. 3)
7.4 แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) (แบบ นม. 4)
7.5 แบบบัญชีการรับ – จายเงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) (แบบ นม. 5)
7.6 แผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม)
7.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ครั้งที่มีการพิจารณาแผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม)

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุน
เปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552
8.2 คูมือการดําเนินการเพื่อขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน
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สช.ตรวจสอบ รวบรวม จัดทํารายละเอียด
และ โอนเงินให สพป.

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะห สรุปจํานวนโรงเรียน นักเรียน และ
จํานวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน สง สช.

สช.ตรวจสอบ รวบรวม จัดทํารายละเอียด และ
โอน เงินให สพป.

สพป.ตรวจสอบ วิเคราะห จัดทําแบบสรุปจํานวน
โรงเรียน จํานวนนักเรียนและจํานวนเงินที่ขอรับการ
อุดหนุน สง สช. ปละ 2 ครั้ง

-

ภายใน 10 ส.ค. และ
10 มี.ค. ของทุกป

1 วัน

เอกสารอางอิง :
1) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552
2) คูมือการดําเนินการเพื่อขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน

3

2

-

-โรงเรียนมีแผนบริหารจัดการ
อาหารเสริม(นม)และสามารถ
ดําเนินการตามแผนอยางมี
ประสิทธิภาพ

ชื่องาน การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุม สงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค 2.1 เพื่อใหการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามที่ระเบียบกําหนด
2.2 เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของนักเรียนใหมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
ขั้นตอนการขอรับการอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนเปดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินโอนจาก สพป. ภายใน 10 ก.ค. และ -เอกสารถูกตองครบถวน
แลวยื่นคําขอรับการอุดหนุนและเอกสารประกอบ
10 ก.พ. ของทุกป
โรงเรียนเปดบัญชีเงินฝาก , ยื่นคําขอพรอม
ที่ สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู ปละ 2 ครั้ง
เอกสารประกอบ

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ

สช.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน
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สพป.สรุป/รายงานผลการดําเนินงานให สช.

สพป.โอนเงินให ร.ร. , รายงานการเบิกจายเงินให สช.ทราบ

ร.ร. สงใบเสร็จรับเงินให สพป.หลังจากไดรับเงินโอน ,
รายงานผลการดําเนินงาน , จัดทําบัญชีรับ-จาย

เสนอ ผวจ. อนุมัติ
1 วัน
สพป.โอนเงินใหโรงเรียน
ภายใน 5 วัน ทําการ

สพป.สรุปและรายงานผลการดําเนินงานให สช.

1 วัน

โรงเรียนสงใบเสร็จรับเงินให สพป. หลังจากไดรับเงิน โรงเรียนสงใบเสร็จรับเงิน
โอน , รายงานผลให สพป.ปละ 2 ครั้ง คือ 10 มี.ค. ภายใน 5 วันทําการ
และ 10 ต.ค. และจัดทําบัญชีรับ-จาย
หลังจากไดรับเงินโอน

สพป.โอนเงินใหโรงเรียน , รายงานการเบิกจายเงิน
ให สช. , แจงโรงเรียนดําเนินการตามโครงการ

-

เวลาดําเนินการ
1 วัน

-

-นักเรียนโรงเรียนเอกชน
ไดรับอาหารเสริม(นม)
ตามจํานวนเงินที่ได
จัดสรร

- การเบิกจายเงิน
คาอาหารเสริม(นม)
เปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนด
-

มาตรฐานคุณภาพงาน
-ความถูกตองของขอมูล

กลุม สงเสริมสถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง :
1) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552
2) คูมือการดําเนินการเพื่อขอรับการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน

5

4

3

2

เสนอ ผวจ.อนุมัติการเบิกจายเงิน ปละ 2 ครั้ง

ชื่องาน การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค 2.1 เพื่อใหการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามที่ระเบียบกําหนด
2.2 เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานรางกายของนักเรียนใหมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
ขั้นตอนการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
สพป. จัดทํารายละเอียดการเบิกจายเงินเปนราย
1
โรงเรียน เสนอ ผูวาราชการจังหวัด
สพป. จัดทํารายละเอียดการเบิกจายเงิน เสนอ ผวจ.

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

โรงเรียน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

ผวจ.

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

1. ชื่องาน
การอุดหนุนสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน

2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนเอกชนมีสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
การกําหนดขั้นตอนและแนวทางในการใหการอุดหนุนสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนแกโรงเรียน
เอกชนที่จัดการศึกษาประเภทการศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนการกุศลที่มีวัดหรือมัสยิดเปนผูรับใบอนุญาต

4. คําจํากัดความ
4.1 สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4.2 สช. หมายถึง สํานักรงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
4.3 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนการกุศลที่มีวัดหรือมัสยิดเปนผูรับใบอนุญาต

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1. โรงเรียนยื่นคํารองขอรับการอุดหนุน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกป ที่สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2. สพป. ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล รวบรวมคํารอง สง สช.
5.3. สช.วิเคราะห ตรวจสอบ รวบรวมคํารองของโรงเรียน และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน พรอมประชุมคณะกรมการเพื่อพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณไปยังสํานัก
งบประมาณกอนเดือนมกราคมของทุกป
5.4. สช.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ไดรับเสนอ เลขาธิการ สช.อนุมัติการ
อุดหนุน และแจง สพป.
5.5. สพป.ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ และสรุปผลการดําเนินงานรายงาน สช.

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอรับการอุดหนุนสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชน
โรงเรียน
ยื่นคํารองภายใน 30 มิถุนายนของทุกป ที่ สพป.

สพป.
รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะหคํารองสง สช.

สช.
- วิเคราะห ตรวจสอบ รวบรวม
- แตงตั้งคณะกรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

เลขาธิการ สช..
อนุมัติ

สช.
แจง สพป. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ

สพป.
- แจงโรงเรียน
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบวาดวยการพัสดุ
- สรปรายงานผลการดําเนินงานให สช
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
คํารองขอรับการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนการกุศล

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชนโดยการใหอุปกรณ
การศึกษา พ.ศ. 2542 และหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรงบประมาณโดยการใหอุดหนุนอุปกรณ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มาตรา 15(1) และมาตรา 15(3)ปงบประมาณ 2542 ลง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2542

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สช. วิเคราะห ตรวจสอบ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ , แจงการจัดสรรให สพป.

5

6

เลขาธิการ สช. อนุมัติ

4

สช.แจงการจัดสรรให สพป.ทราบ

เลขาธิการ สช.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

สช.วิเคราะห ตรวจสอบ แตงตั้งคณะ กรรมการพิจาณา
จัดสรรเงินงบประมาณ

สพป.รวบรวม ตรวจสอบวิเคราะหคํารอง จัดสงให สช.
เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

-

-

-

1 วัน

- การดําเนินงานเปนไปตาม
ระเบียบพัสดุ

-

-

-ดําเนินงานภายในเวลาที่
กําหนด

สช.

สช.

สช.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

สพป.
1 วัน
- โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ กลุมสงเสริม
- แจงโรงเรียนจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
การเรียนการสอนที่
สถานศึกษา
สพป. โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน , ดําเนินการ
โอนเงิ
น
เข
า
บั
ญ
ชี
โ
รงเรี
ย
น
สอดคล
อ
งผู
เ

รี
ย
น
เอกชน
จัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ และรายงาน สช.
- สรุป รายงานผลการดําเนินงานสง สช.
เอกสารอางอิง : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียนเอกชนโดยการใหอุปกรณการศึกษา พ.ศ. 2542 และหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรงบประมาณโดยการใหอุดหนุนอุปกรณ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มาตรา 15(1) และมาตรา 15(3) ปงบประมาณ 2542 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2542

สช. วิเคราะห ตรวจสอบ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ

สพป. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะหคํารอง สง สช.

3

2

ชื่องาน การอุดหนุนสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค เพือ่ สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนเอกชนมีสื่อสําหรับจัดการศึกษาอยางเหมาะสม เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
1
การขอรับการอุดหนุนสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
ร.ร. ยื่นคํารองขอรับการอุดหนุนที่ สพป.ที่โรงเรียน
ภายในวันที่
-ความถูกตองของเอกสาร
ตั้งอยู
30 มิ.ย.
ร.ร.ยื่นคํารอง

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ

1. ชื่องาน
การอุดหนุนเปนคาตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (เงินพ.ค.ศ.)

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการขอรับและการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษแกครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
2.2 เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกครูผูสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

3. ขอบเขตของงาน
การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตโรงเรียนจัดสงคําขอ เจาหนาที่ วิเคราะห
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติและออกคําสั่งใหครูที่มีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษ
ขออนุมัติและเบิกจายเงิน จนกระทั่งสรุปผลการดําเนินงาน

4. คําจํากัดความ
4.1 สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4.2 สช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
4.3 ครูที่มีสิทธิไดรับการอุดหนุน หมายถึง ครูที่ไดรับปริญญาบัตรวิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือ
วิชาเอกอื่นแตผานการอบรมดานการศึกษาพิเศษตามหลักสูตรที่ ก.ค. รับรอง
4.4 เงิน พ.ค.ศ. หมายถึง เงินคาตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การขอรับการอุดหนุน
1) โรงเรียนรวบรวมแบบขอรับเงิน พ.ค.ศ. และเอกสารประกอบการพิจารณา สง สพป.
ที่โรงเรียนตั้งอยู ภายในวันที่ 20 มิถุนายนของปการศึกษา
2) สพป.แต งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ครูที่ ยื่ นแบบขอรับ เงิน วิเคราะห
ตรวจสอบขอมูลครูและเอกสารประกอบการพิจารณาของโรงเรียน
3) สพป.จัดทําบัญชีรายละเอียดการใหครูโรงเรียนเอกชนไดรับเงิน พ.ค.ศ. เพื่อเสนอ ผอ.
สพป. ออกคําสั่งใหครูไดรับเงินพ.ค.ศ.ในปงบประมาณถัดไป
4) สพป.สงคําสั่งครูที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนพิเศษ และบัญชีรายละเอียดตามขอ 3 สง สช.
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม
5) สช.รวบรวม ตรวจสอบ จัดทํารายละเอียดจํานวนครูและจํานวนเงิน พรอมโอนเงินให
สพป.เพื่อเบิกจายใหแกครู
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.2 การเบิกจายเงินอุดหนุน
1)โรงเรียนรวบรวมใบสําคัญรับเงิน พ.ค.ศ. สง สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู ปละ 4 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม สงภายในวันที่ 3 ธันวาคม
- ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม สงภายในวันที่ 3 มีนาคม
- ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน สงภายในวันที่ 3 มิถุนายน
- ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน สงภายในวันที่ 3 กันยายน
2) สพป.ดําเนินการ
- ตรวจสอบใบสําคัญรับเงิน วิเคราะห รวบรวม และจัดทํารายละเอียด
- ขออนุมัติเบิกเงิน พ.ค.ศ. ตอผูวาราชการจังหวัดภายในวันที่ 15 ของเดือนธันวาคม,
มีนาคม, มิถุนายน และกันยายน พรอมโอนเงิน พ.ค.ศ. เขาบัญชีครูที่มีสิทธิไดรับเงิน
3) รายงานให สช.ทราบ พรอมสงแบบรายงานขอมูลครูที่ไดรับเงิน พ.ค.ศ. ปละ 4 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม สงภายในวันที่ 20 มกราคม
- ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม สงภายในวันที่ 20 เมษายน
- ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน สงภายในวันที่ 20 กรกฎาคม
- ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน สงภายในวันที่ 20 ตุลาคม

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
6.1 แผนภูมิ การขอรับเงินคาตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (เงิน พ.ค.ศ)
โรงเรียนรวบรวมแบบขอรับเงิน พ.ค.ศ. และเอกสาร
ประกอบสง สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู ภายในวันที่ 20
มิถนายน

สพป.
- รวบรวมแบบขอรับเงิน พ.ค.ศ. และเอกสารประกอบ
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของครู
- จัดทําบัญชีรายละเอียดการใหครูไดรับเงิน พ.ค.ศ.
- เสนอคําสั่งใหครูไดรับเงิน
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เสนอ ผอ.สพป.
ลงนามในคําสั่ง

สพป.
สงคําสั่งครูทมี่ ีสิทธิรับเงิน พ.ค.ศ. และบัญชีรายละเอียดการใหครู
ไดรับเงิน สง สช. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม

สช.
- รวบรวม ตรวจสอบ
- จัดทํารายละเอียดจํานวนครูและเงิน พ.ค.ศ.
- โอนเงินให สพป.

6.2 แผนภูมิ การเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
(เงิน พ.ค.ศ.)
โรงเรียน
รวบรวมใบสําคัญรับเงิน พ.ค.ศ. สง สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
ภายในวันที่ 3 ของเดือน ธ.ค. , มี.ค. , มิ.ย. , ก.ย.

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป.
- รับใบสําคัญรับเงิน พ.ค.ศ.
- ตรวจสอบ วิเคราะห รวบรวม จัดทํารายละเอียดการเบิกจาย
เสนอ ผวจ. ภายในวันที่ 15 ของเดือน ธ.ค. , มี.ค. , มิ.ย. , ก.ย.

เสนอ ผวจ.อนุมตั ิ

สพป.
- ประสาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โอนเงินเขาบัญชีครู
- รายงานผลการใชเงินสง สช. ปละ 4 ครั้ง คือ ภายในวันที่ 20
ของเดือน ม.ค. , เม.ย. , ก.ค. , ต.ค.

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 บัญชีรายชื่อครูที่ไดรับเงิน พ.ค.ศ. ประจําปงบประมาณ...............
7.2 แบบรายงานขอมูลครูที่ไดรับเงิน พ.ค.ศ. (แบบ พ.ค.ศ. 2)
7.3 สําเนาใบบรรจุครู/สําเนาหนังสือแตงตั้งครู
7.4 สําเนาวุฒิปริญญาบัตรที่ระบุวิชาเอกการศึกษาพิเศษ หรือ สําเนาวุฒิบัตรผานการอบรมดาน
การศึกษาพิเศษตามหลักสูตรที่ ก.ค. รับรอง
7.5 หลักฐานอื่น ๆ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล , หลักฐานการสมรส เปนตน
7.6 ตารางสอน
- ตารางสอนรวมทุกชั้น
- ตารางสอนรายบุคคล
- ตารางสอนเสริมวิชาการ (เฉพาะโรงเรียนเรียนรวม)
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7.7 คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ (เฉพาะโรงเรียนเรียนรวม)
7.8 กําหนดเปด – ปดภาคเรียน ปการศึกษา
7.9 บัญชีแสดงจํานวนนักเรียน
7.10 บัญชีแสดงจํานวนนักเรียนพิการ (แยกตามลักษณะพิการ)
7.11 บัญชีรายชื่อนักเรียนพิการจําแนกตามระดับชั้นพรอมสมุดประจําตัวคนพิการ/เอกสาร
รับรองความพิการจากแพทย
7.12 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล/โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล
7.13 ใบสําคัญรับเงิน
7.14 สําเนาคูฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีเลขที่และชื่อบัญชีครูผูเบิกที่เปนปจจุบัน

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย คาตอบแทนครูพิเศษที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2549
8.2 พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
8.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
8.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
8.5 ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537
8.6 ระเบียบ ก.ค.วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม พ.ศ. 2539
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5

4

3

2

ลําดับที่
1

ร.ร.รวบรวมแบบขอรับเงิน พ.ค.ศ.และ
เอกสารประกอบ

เงิน พ.ค.

สช.รวบรวม ตรวจสอบ จัดทํารายละเอียดและโอน
เงินให สพป.

สพป. สงคําสั่งและบัญชีรายละเอียดใหครูไดรับเงิน
พ.ค.ศ. สง สช.

-

1 วัน
ภายในวันที่
10 ก.ค

1 วัน

3 วัน

สพป.รวบรวม ตรวจสอบ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของครู จัดทําบัญชี
รายละเอียดการใหครูไดรับเงิน พ.ค.ศ. และเสนอ
คําสั่งใหครูไดรับเงิน
เสนอ ผอ.สพป.ลงนามคําสั่งใหครูไดรับเงินเพิ่ม

เวลาดําเนินการ
ภายในวันที่
20 มิ.ย.

รายละเอียดงาน
ร.ร. รวบรวมแบบขอรับเงิน พ.ค.ศ. จากครูที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ สง สพป.

-

-การสงคําขอทันตามเวลา
ที่กําหนด

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน
-เอกสารถูกตองตามที่
ระเบียบกําหนด

สช.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง : 1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย คาตอบแทนครูพิเศษที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2549 2) พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 3) กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 5)
ระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวยการจดทะเบียนคนพิการ พ.ศ. 2537 6) ระเบียบ ก.ค.วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม พ.ศ. 2539

สช.รวบรวม ตรวจสอบ จัดทํารายละเอียด
โอนเงินให สพป.

สพป. สงคําสั่งและบัญชีรายละเอียดให สช.

เสนอ ผอ.สพป.ลงนามคําสั่ง

สพป. รวบรวม ตรวจสอบ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของครู จัดทําคําสั่งและบัญชีรายละเอียด

การขอรับ
ศ.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การอุดหนุนเปนคาตอบแทนพิเศษครูทสี่ อนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (เงิน พ.ค.ศ.)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค 2.1 เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการขอรับและการเบิกจายเงินคาตอบแทนพิเศษแกครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
2.2 เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน

1. ชื่องาน
การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่รวดเร็ว
สงผลใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
การกําหนดขั้นตอนการเบิ ก จา ยเงิน สวัส ดิการคารั กษาพยาบาลของผูอํา นวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีแนวทางในการขอเบิก 2 แบบ คือ การนําใบเสร็จรับเงินมา
ขอเบิกเงิน และ การขอหนังสือรับรองสิทธิ

4. คําจํากัดความ
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีนําใบเสร็จรับเงินมาเบิก
1. ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษายื่นใบเบิกเงินคารักษาพยาบาลใบเสร็จรับเงิน
พร อมเอกสารประกอบตอผู รั บใบอนุ ญาต หรื อผู จัดการ เพื่อตรวจสอบคุณสมบั ติและความถูกตอง
ครบถวนในการใชสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลของผูใชสิทธิ แลวลงลายมือชื่อรับรองและประทับตรา
โรงเรียน
2. โรงเรี ย นจั ด ทํา ทะเบี ย นประจํ าตั ว การเบิ กค า รั ก ษาพยาบาลของผู อํ า นวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอใชสิทธิเบิก(ใหนํามาประกอบการใชสิทธิขอเบิกทุกครั้ง) โดยโรงเรียนรวบรวม
เอกสารตามขอ 1 และ 2 ยื่นที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
3. สพป.ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารเอกสารตามขอ 1 และ 2 และจํานวนวงเงินในใบเบิกให
ถูกตองตรงกัน แลวบันทึกจํานวนเงินที่ ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิและยอดเงิน
คงเหลื อในใบเบิ ก และในทะเบี ยนประจําตัว ในการเบิ กคารั กษาพยาบาลของผูอํานวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
4. สพป.ตรวจสอบ และอนุมัตเิ บิกจายเงินใหแกครูโดยโอนเงินเขาบัญชีครู
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กรณีขอหนังสือรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
1. ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษายื่นคําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษา
พยาบาลพร อ มเอกสารประกอบต อ ผู รั บ ใบอนุ ญ าต หรื อ ผู จั ด การ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ แ ละ
ความถูกตองครบถวนในการใชสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลของผูใชสิทธิ แลวลงลายมือชื่อรับรองและ
ประทับตราโรงเรียน
2. โรงเรียนจัดทําทะเบียนประจําตัวการเบิกคารักษาพยาบาลของผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอใชสิทธิเบิก (ใหนํามาประกอบการใชสิทธิขอเบิกทุกครั้ง) โดยโรงเรียนรวบรวมเอกสาร
ตามขอ 1 และ 2 ยื่นที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
3. สพป.วิเคราะห ตรวจสอบ และพิจารณาเอกสารตามขอ 1 และ 2 และจํานวนวงเงินที่มีสิทธิ
จากทะเบียนประจําตัว ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาแลวระบุในใบเบิกใหถูกตองตรงกั น
กับหนังสือรับรองการมีสิทธิ แลวบันทึกจํานวนเงินที่ ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสิทธิ
และยอดเงินคงเหลือในใบเบิกและในทะเบียนประจําตัวการเบิกคารักษาพยาบาลของผูอํานวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และในชองหมายเหตุใหระบุขอความวาขอหนังสือรับรอง แล วออกหนังสือ
รับรองการมีสิทธิ 3 ฉบับใหผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษานําไปยื่นใหกับโรงพยาบาลของ
รัฐ 2 ฉบับ
4. สพป.พิจารณาเสนอขออนุมัตเิ บิกจายเงินตอ ผอ.สพป. โอนใหกับโรงพยาบาลที่เรียกเก็บเงิน
คารักษาพยาบาลของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
5. สพป. รายงานการเบิกจายเงินใหกองทุนสงเคราะหทราบ ภายในวันที่ 10 ของเดือน

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
6.1 แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการเบิกคารักษาพยาบาล
(กรณีนําใบเสร็จมาเบิก)
ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นใบเบิก ,ใบเสร็จรับเงินของครูพรอมเอกสาร
ประกอบ ตอผูร ับใบอนุญาตหรือผูจ ัดการ

โรงเรียน
โดยผูร ับใบอนุญาต/ผูจ ัดการตรวจสอบ ลงลายมือชื่อรับรองและ
ประทับตราโรงเรียน ยื่นตอ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
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สพป.
- ตรวจสอบความถูกตอง ลงทะเบียนรับ
- บันทึกจํานวนเงินที่ครูมีสิทธิและยอดเงินคงเหลือในใบเบิก
และในทะเบียนประจําตัวการเบิกคารักษาพยาบาลของครู

เสนอ ผอ.สพป.
อนุมัติ

สพป.
โอนเงินเขาบัญชีครู

หมายเหตุ
1. ใบเสร็จรับเงินสามารถยื่นขอเบิกเงินภายใน 1 ป นับถัดจากวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน
และถือเปนรายจายในปที่ยื่นขอเบิก
2. การออกหนังสือรับรองสิทธิในปใด ใหถือเปนรายจายของปนั้น หนังสือรับรองแตละฉบับ
ใชเรียกเก็บคารักษาพยาบาลไดครั้งเดียว และมีอายุไมเกิน 60 วันนับแตวันที่ออกหนังสือรับรอง
6.2 แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ
ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษายื่นคําขอหนังสือ
รับรองการ มีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลพรอมเอกสาร
ประกอบตอผูร ับใบอนุญาต/ ผูจัดการ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
และความถกตองครบถวนในการใชสิทธิ
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โรงเรียน
โดยผูร ับใบอนุญาต/ผูจ ัดการตรวจสอบ ลงลายมือชื่อรับรองและประทับตรา
โรงเรียน ยื่นตอ สพป.ที่โรงเรียนตัง้ อยู

สพป.
- ตรวจสอบความถูกตอง ลงทะเบียนรับ
- บันทึกจํานวนเงินที่ครูมีสิทธิและยอดเงินคงเหลือในใบเบิก
และในทะเบียนประจําตัวการเบิกคารักษาพยาบาลของครู
- จัดทําหนังสือรับรองสิทธิ จํานวน 3 ฉบับเสนอ ผอ.สพป.

เสนอ ผอ.สพป.ลงนาม

สพป.
- เบิกจายเงินใหกับโรงพยาบาลทีเ่ รียกเก็บเงินคา
รักษาพยาบาล
- รายงานการเบิกจายเงินตอกองทุนสงเคราะห

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 กรณีนําใบสร็จมาเบิก
1) ใบเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล (แบบ บก. 4 ภ.)
2) สําเนาหลักฐานการสงเงินสมทบงวดปจจุบัน และงวดแรก (กรณีครูบรรจุใหม)
3) สําเนาสมุดประจําตัวครู
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4) สําเนาชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
5) ใบเสร็จรับเงินที่ขอเบิก
6) ทะเบียนประจําตัวในการเบิกคารักษาพยาบาลของครู
7.2 กรณีขอหนังสือรับรองสิทธิ
1) คําขอหนังสือรับรองสิทธิการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ กก. 1 ภ.)
2) สําเนาหลักฐานการสงเงินสมทบงวดปจจุบัน และงวดแรก (กรณีครูบรรจุใหม)
3) สําเนาสมุดประจําตัวครู
4) ทะเบียนประจําตัวในการเบิกคารักษาพยาบาลของครู

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
1) ระเบียบกองทุนสงเคราะห วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผูอํานวยการ ครู และบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551
2) ประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการ
สงเคราะหเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ในระบบ
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 184 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
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สพป.โอนเงินเขาบัญชีครู และ รายงานการเบิก
จายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกองทุน
สงเคราะหทราบ

ผอ.สพป.พิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินคา
รักษาพยาบาลของครู

สพป.ตรวจสอบความถูกตอง ลงทะเบียนรับ
บันทึกจํานวนเงินและยอดเงินคงเหลือใบเบิกและ
ทะเบียนประจําตัวครูการเบิกจายของครู
และเสนอ ผอ.สพป.พิจารณา

รายละเอียดงาน
โรงเรียนยื่นใบเบิก ใบเสร็จรับเงิน และเอกสาร
ประกอบ ที่ สพป.

ภายในวันที่ 10
ของเดือน

3 วัน

1 วัน

1 วัน

เวลาดําเนินการ
-

- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับเงินดวยความ
รวดเร็ว

- การเบิกจายเงินถูกตอง
ตามระเบียบ

-

มาตรฐานคุณภาพงาน
-ความถูกตองของเอกสาร

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูอํานวยการ ครู และบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551

สพป. โอนเงินเขาบัญชีครู และ รายงานการ
เบิกจายเงิน

เสนอ ผอ.สพป.อนุมัติ

สพป. ตรวจสอบคําขอ ลงทะเบียนรับ บันทึกจํานวนเงิน
และยอดเงินคงเหลือ

โรงเรียนยื่นใบเบิก ใบเสร็จรับเงิน และ
เอกสารประกอบ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการเบิกเงินคารักษาพยาบาล (กรณีนําใบเสร็จมาเบิก)

เอกสารอางอิง :

4

3

2

1

ลําดับที่

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับสวัสดิการที่รวดเร็วสงผลใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- สพป. เบิกจายเงินใหกับโรงพยาบาลทีส่ ง
ใบเสร็จรับเงินมาขอเบิก
- บันทึกยอดเงินคงเหลือ
- รายงานกองทุนสงเคราะห

ผอ.สพป.ลงนามหนังสือรับรองสิทธิ มอบใหครู
นําไปยื่นกับโรงพยาบาล 2 ชุด

สพป. วิเคราะห ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ตรวจสอบจํานวนวงเงิน จัดทํารายละเอียดและ
หนังสือรับรองสิทธิ เสนอ ผอ.สพป.

รายละเอียดงาน
โรงเรียนยื่นคําขอหนังสือรับรองการมีสทิ ธิรับ
เงินคารักษาพยาบาลพรอมเอกสารประกอบ

-ความรวดเร็วในการออก
หนังสือรับรองสิทธิ

-

มาตรฐานคุณภาพงาน
-ความถูกตองของเอกสาร

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษา
เอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

- เบิกจายเงินใหโรงพยาบาล กลุมสงเสริม
ภายในเวลาที่กําหนด
สถานศึกษา
ภายในวันที่ 10 ของ
เอกชน
เดือน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

เวลาดําเนินการ
-

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูอํานวยการ ครู และบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551

สพป. เบิกจายเงินใหกับโรงพยาบาล ,
บันทึกเงินคงเหลือ และรายงานกองทุนฯ

เสนอ ผอ.สพป.ลงนาม
หนังสือรับรองสิทธิ

สพป. วิเคราะห ตรวจสอบคําขอและเอกสาร

โรงเรียนยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบ
ที่ สพป.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการเบิกเงินคารักษาพยาบาล (กรณีขอหนังสือรับรองสิทธิ)

เอกสารอางอิง :

4

3

2

1

ลําดับที่

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับสวัสดิการที่รวดเร็วสงผลใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. ชื่องาน
การเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร

2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหผูอํานวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนไดรับเงินสวัสดิการ
ที่รวดเร็ว มีความมั่นคงในอาชีพ และมีความทัดเทียมกับผูประกอบอาชีพอื่น

3. ขอบเขตของงาน
การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตเจาหนาที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ขอรับการ
จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห เบิกจายเงินใหแก ผู อํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
รายงานผลการเบิกจายใหกองทุนฯ ทราบ

4. คําจํากัดความ เงินคาการศึกษาของบุตร หมายความวา
4.1 เงินบํารุงการศึกษา หมายถึง เงินประเภทตาง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม
อัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการของรัฐบาล
4.2 เงินคาเลาเรียน หมายถึง เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ ซึง่ สถานศึกษา
ของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัย
4.3 กองทุน หมายถึง กองทุนสงเคราะห กระทรวงศึกษาธิการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร ใบเสร็จรับเงินพรอมเอกสารประกอบและ
ทะเบียนการเบิกเงินคาการศึกษาบุตรที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สพป.ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารตามขอ 1 จํานวนเงินในเบิก ใบเสร็จรับเงิน และทะเบียน
การเบิกเงินคาการศึกษาบุตรใหถูกตองตรงกัน
5.3 สพป. อนุมัติเบิกจาย
5.4 สพป. โอนเงินเขาบัญชีครู/รายงานการเบิกจายเงินใหกองทุนสงเคราะหทราบ ภายในวันที่ 10 ของทุก
เดือน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ ขั้นตอนการเบิกเงินคาการศึกษาบุตร
โรงเรียน
สงเรื่องขอเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร
ใบเสร็จรับเงิน งบหนาสรุปการขอเบิกเงิน
พรอมเอกสารประกอบ

สพป.
- ตรวจสอบความถูกตอง
- ลงทะเบียนรับ

เสนอ ผอ.สพป.
อนุมัติเบิกจายเงิน

-

สพป.
โอนเงินเขาบัญชีครู
รายงานการเบิกจายเงินใหกองทุนฯทราบ

หมายเหตุ การเบิกเงินคาการศึกษาบุตรใหยื่นตั้งแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาคเรียน ภายในป
การศึกษานั้น ๆ จนถึง 30 กันยายนของปการศึกษาถัดไป หากพน กําหนดดังกลาวถือวาหมดสิทธิ์
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ กก. 16 ภ.)
7.2 สําเนาหลักฐานการสงเงินสมทบงวดปจจุบัน และงวดแรก (กรณีครูบรรจุใหม)
7.3 สําเนาสมุดประจําตัวครู
7.4 สําเนาชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
7.5 ใบเสร็จรับเงินที่ขอเบิก
7.6 สําเนาใบอนุญาตใหเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน/สํ าเนาหนังสือการ
อนุญาตใหเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาสําหรับสถานศึกษาของราชการ
7.7 ทะเบียนการเบิกเงินคาการศึกษาบุตร

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหวาดวยการบริหารกิจการกองทุนสงเคราะห พ.ศ. 2551
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สพป. โอนเงินเขาบัญชีครู และรายงานการ
เบิกจายเงินใหกองทุนฯ

เสนอ ผอ.สพป.อนุมัติ

สพป. ตรวจสอบเอกสาร จํานวนเงินในใบเบิก และงบหนา
สรุปการขอเบิกเงิน

ร.ร.รวบรวมใบเบิกพรอมเอกสารประกอบ และ
แบบงบหนาสรุปการขอเบิกเงิน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการเบิกเงินคาการศึกษาบุตร

สพป.โอนเงินเขาบัญชีครู และ รายงานการเบิก
จายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตรใหกองทุน
สงเคราะหทราบ ภายในวนที่ 10 ของเดือน

เสนอ เสนอ ผอ.สพป.อนุมัติเบิกจายเงิน

สพป.ตรวจสอบคําขอและเอกสารประกอบ
จํานวนเงินในเบิก ใบเสร็จรับเงิน และทะเบียน
การเบิกเงินคาการศึกษาบุตรใหถูกตองตรงกัน

รายละเอียดงาน
ร.ร.รวบรวมใบเบิกพรอมเอกสารประกอบและ
แบบงบหนาสรุปการขอเบิกเงินที่ผูจัดการ/ผูรับ
ใบอนุญาตลงนามรับรองยื่นที่ สพป.

ภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน

3 วัน

1 วัน

1 วัน

เวลาดําเนินการ
-

ผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ไดรับเงินคาการศึกษาบุตรที่
รวดเร็ว
การรายงานภายในเวลาที่
กําหนด

ความถูกตองของเอกสาร

มาตรฐานคุณภาพงาน
-

เอกสารอางอิง :
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2544
2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูอํานวยการ ครู และบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551

4

3

2

1

ลําดับที่

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนไดรับเงินสวัสดิการที่รวดเร็ว มีความมั่นคงในอาชีพ และมีความทัดเทียมกับผูประกอบอาชีพอื่น

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

1. ชื่องาน
การเบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร

2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหครูโรงเรียนเอกชนไดรับเงินสวัสดิการที่รวดเร็ว มีความมั่นคงในอาชีพ และมีความ
ทัดเทียมกับผูประกอบอาชีพอื่น

3. ขอบเขตของงาน
การกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตเจาหนาที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร ขอรับการจัดสรร
เงินจากกองทุนสงเคราะห เบิกจายเงินใหแกครู และรายงานผลการเบิกจายใหกองทุนสงเคราะหทราบ

4. คําจํากัดความ
4.1 เงินคาชวยเหลือบุตร หมายถึง เงินสงเคราะหที่ใหแกครูเปนคาชวยเหลือบุตร
4.2 สพป.
หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
43 กองทุน หมายถึง กองทุนสงเคราะห กระทรวงศึกษาธิการ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนรวบรวมใบเบิกเงินคาชวยเหลือบุตรของครูที่มีสิทธิทุกคน พรอมเอกสารประกอบ และ
แบบงบหนาสรุปการขอเบิกเงินคาชวยเหลือบุตร ทีผ่ ูจัดการหรือผูรับใบอนุญาต ตรวจสอบและลงนามรับรอง
ยื่นที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สพป.ตรวจสอบและพิจารณาเอกสารตามขอ 1 จํานวนเงินในใบเบิก และแบบงบหนาสรุปการ
ขอเบิกเงินคาชวยเหลือบุตรใหถกู ตองตรงกัน
5.3 สพป.อนุมัติเบิกจายและโอนเงินเขาบัญชีครู
5.4 สพป. รายงานการเบิกจายเงินใหกองทุนสงเคราะหทราบ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ ขั้นตอนการเบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร
โรงเรียน
ยื่นใบเบิกพรอมเอกสารประกอบทีผ่ ูรับใบอนุญาต
หรือผูจดั การรับรองแลวที่ สพป.

สพป.
ตรวจสอบคําขอ และ เอกสารประกอบ

เสนอ ผอ.สพป.
อนุมัติเบิกจาย

สพป.
- โอนเงินเขาบัญชีครู
- รายงานกองทนสงเคราะห

หมายเหตุ การเบิกเงินคาชวยเหลือบุตร ใหยื่นปละ 1 ครั้ง ตั้งแตตุลาคมถึง 30 กันยายนของปถัดไป หาก
พนกําหนดดังกลาวใหถือวาหมดสิทธิ์

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 ใบเบิกเงินคาชวยเหลือบุตร (แบบ กก.18 ภ.)
7.2 สําเนาหลักฐานการสงเงินสมทบงวดปจจุบัน และงวดแรก (กรณีครูบรรจุใหม)
7.3 สําเนาสมุดประจําตัวครู
7.4 แบบงบหนาสรุปการขอเบิกเงินคาชวยเหลือบุตร

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2544
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป. โอนเงินเขาบัญชีครู และรายงานการ
เบิกจายเงินใหกองทุนฯทราบ

เสนอ ผอ.สพป.อนุมัติ

สพป. ตรวจสอบเอกสาร จํานวนเงินในใบเบิก และงบหนา
สรุปการขอเบิกเงิน

ร.ร.รวบรวมใบเบิกพรอมเอกสารประกอบ
ยื่นที่ สพป.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการเบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร

สพป.โอนเงินเขาบัญชีครู และ รายงานการ
เบิกจายเงินสวัสดิการคาชวยเหลือบุตรให
กองทุนสงเคราะหทราบ ภายในวนที่ 10 ของ
เดือน

เสนอ ผอ.สพป.อนุมัติเบิกจายเงิน

สพป.ตรวจสอบใบเบิกและเอกสารประกอบ
จํานวนเงินในเบิก ใหถกู ตองตรงกัน

รายละเอียดงาน
ร.ร.รวบรวมใบเบิกพรอมเอกสารประกอบและ
แบบงบหนาสรุปการขอเบิกเงินชวยเหลือบุตร
ที่ผูจัดการหรือผูรับใบอนุญาตลงนามรับรอง
ยื่นที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู

ภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

เวลาดําเนินการ

การเบิกจายเงินถูกตอง
ตามที่ระเบียบกําหนด
การรายงานภายในเวลาที่
กําหนด

ความถูกตองของเอกสาร

มาตรฐานคุณภาพงาน
ครูโรงเรียนเอกชนไดรับเงิน
คาชวยเหลือบุตรที่รวดเร็ว

เอกสารอางอิง :
1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2544
2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูอํานวยการ ครู และบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551

4

3

2

1

ลําดับที่

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน
การเบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหครูโรงเรียนเอกชนไดรับเงินสวัสดิการที่รวดเร็ว มีความมั่นคงในอาชีพ และมีความทัดเทียมกับผูประกอบอาชีพอื่น

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

1. ชื่องาน
การขอรับเงินทดแทน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเป นแนวทางในการกําหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการขอรับ และ
การเบิกจายเงินทดแทน
2.2 เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ติดตามงานการเบิกจายเงินทดแทนของครูโรงเรียน

3. ขอบเขตของงาน
เปนการกําหนดขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินงานการขอรับเงินทดแทนของครูโรงเรียนเอกชน

4. คําจํากัดความ
4.1 เงินทดแทน หมายถึง เงินที่จายเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรถภาพในการ
ทํางาน และคาทําศพ
4.2 ครู หมายถึง ครูใหญหรือครูโรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ครู/ทายาทยื่นแบบแจงการประสบอันตรายผานผูรับใบอนุญาต สงที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
ภายใน 15 วัน นับแตผูรับใบอนุญาต หรือผูทําการแทนทราบ หรือควรจะไดรับทราบถึงเหตุนั้น
5.2 สพป.ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐาน สง กองทุนสงเคราะห
5.3 กองทุนสงเคราะห ตรวจสอบเอกสาร ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง เสนอคณะกรรมการคุมครอง
การทํางานพิจารณา
5.4 กองทุนสงเคราะห ดําเนินการตามมติคณะกรรมการคุม ครองการทํางานเสนอ ผอ.กองทุน
สงเคราะหอนุมัติจายเงินใหแกครู/ทายาท กรณีไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน ครู/ทายาทยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอรับเงินทดแทน
ครู/ทายาทยื่นคํารองที่ผรู ับใบอนุญาตรับรอง
แลวที่ สพป.

สพป.
ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐานสงกองทุนสงเคราะห

กองทุนสงเคราะห
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง

เสนอคณะกรรมการ
คุมครองการทํางาน
พิจารณา

ผอ.กองทุนสงเคราะห
เบิกจายเงินใหคร/ทายาท

หมายเหตุ กรณีไมอนุมัติเบิกจายเงินทดแทน ครู/ทายาทสามารถยื่นอุทธรณตอรัฐมนตรีไดที่สํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบแจงการประสบอันตราย หรือเจ็บปวย หรือสูญหาย และคํารองขอรับเงินทดแทน (แบบ กท.
21)
7.2 เอกสารเกี่ยวกับครู
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- สําเนาใบทะเบียนประวัติครู
- สําเนาตารางเวลาการทํางานของครูที่ประสบอันตราย
- สําเนาใบลงเวลาการปฏิบัติงานประจําวันของครูทั้งโรงเรียน ชวงกอนและหลังวันเกิดเหตุ
- สําเนาใบอนุญาตบรรจุ/สําเนาหนังสือแตงตั้งครูใหญหรือครู
- สําเนาหลักฐานการจายเงินเดือน และการนําสงเงินสมทบ 3 %
- สําเนาสัญญาการเปนครู
- สําเนาสมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียน
- สําเนาใบอนุญาต/สําเนาหนังสือถอดถอนครูใหญหรือครู
- สําเนาสมุดบันทึกคําสั่งที่โรงเรียนออก
- สําเนาแผนการดําเนินงานของโรงเรียน หรือคําสั่งในกรณีที่ไดรับมอบหมาย
- สํานาทะเบียนบานของครู
7.3 กรณีครูเสียชีวิต (ใหสงเอกสารเพิ่ม)
- สําเนาใบมรณบัตรของครูกรณีครูเสียชีวิต
- สําเนาใบทะเบียนสมรสของบิดา มารดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา มารดา
- สําเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีครูสมรสแลว)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรส
- สําเนาทะเบียนบานของคูสมรสและบุตร
- สําเนาใบสูติบัตรของบุตร
- สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา
- หนังสือรับรองความเปนโสด (กรณีครูไมไดสมรส)
- หนังสือรับรองของผูมีสิทธิ
- หลักฐานแสดงวาใครเปนผูจัดการศพ
- รายงานการชันสูตรพลิกศพของตํารวจ, - รายงานบันทึกประจําวันของตํารวจ
- รายงานตรวจศพของแพทย หากในรายงานการชันสูตรพลิกศพมิไดมีรายละเอียดของแพทย
ระบุอยู

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนอกชนเปนเงินทดแทน
พ.ศ. 2540 และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ผอ.กองทุนสงเคราะห อนุมัติการเบิกจายเงิน

คณะกรรมการคุมครองการทํางานพิจารณา
อนุมัติ

สช.ตรวจสอบขอเท็จจริง นําเสนอคณะ
กรรมการคุมครองการทํางานพิจารณา

สพป. ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐาน สง
สช.

-

-

-

1 วัน

เอกสารอางอิง : ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนอกชนเปนเงินทดแทน พ.ศ. 2540 และ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

ผอ.กองทุนสงเคราะหอนุมัติเบิกจายเงิน

คณะกรรมการคุมครอง
พิจารณา

สช. ตรวจสอบขอเท็จจริงเสนอคณะกรรมการคุมครองการทํางาน

สพป.ตรวจสอบ รวบรวมหลักฐานสง สช.

ครู/ทายาทยื่นคํารองที่ผรู ับใบอนุญาตลงนามรับรองแลว

รับรองแลว ที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู

เอกสาร

-

-

-

-

กองทุนสงเคราะห

สช.

สช.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การขอรับเงินทดแทน
วัตถุประสงค 1. เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการขอรับและการเบิกจายเงินทดแทน 2. เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ติดตามงานการเบิก
จายเงินทดแทน
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
การขอรับเงินทดแทน
ครู/ทายาทยื่นคํารองที่ผูรับใบอนุญาตลงนาม
ความถูกตองครบถวนของ
ผูยื่นคําขอ
1

1. ชื่องาน
การขอรับเงินทุนเงินทุนเลี้ยงชีพ

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานเบิกจายเงินทุนเลี้ยงชีพใหแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่ลาออกจากงาน จะไดมีเงินทุนสําหรับเลี้ยงชีพ ซึ่งถือเปนสวัสดิการสําหรับครูโรงเรียน
เอกชน

3. ขอบเขตของงาน
กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการดําเนินงานการเบิกจายเงินทุนเลี้ยงชีพใหแก
ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

4. คําจํากัดความ
4.1 เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 หมายถึง จํานวนเงินที่ผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาไดสงสะสมตามมาตรา 73 (1) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และเงินที่
ครูใหญและครูสงสมทบตามมาตรา 68 (1) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 พรอมดอกเบี้ย
ที่ไดรับจากธนาคาร และใหรวมถึงจํานวนเงินสะสมที่สงเฉพาะตนพรอมดอกเบี้ย
4.2 เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2 หมายถึง จํานวนเงินที่โรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการไดสงเงิน
สมทบตามมาตรา 73 (2) และ (3) โดยไมรวมดอกผลตามมาตรา 56 (2) แหงพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 และเงินสมทบที่ผูรับใบอนุญาตและรัฐบาลสงสมทบตามมาตรา 68 (2) และ (3) แหง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 โดยไมรวมดอกผล

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กรณีการขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1
1) ผูมีสิทธิ ยื่นคําขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 พรอมเอสารประกอบ ที่ สพป.ที่โรงเรียน
ตั้งอยู
2) สพป.ตรวจสอบ วิเคราะหคําขอ และเอกสารประกอบ รวบรวมสงกองทุนสงเคราะห
3) กองทุนสงเคราะหดําเนินการตรวจสอบ ปดบัญชีที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
คํานวณเงิน เสนอ ผอ.กองทุนสงเคราะหอนุมัติ และโอนเงินเขาบัญชีครู
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.2 กรณีการขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และ 2
1) ผูมีสิทธิ์ ยื่นคําขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และ 2 พรอมเอกสารประกอบที่ สพป.
ที่โรงเรียนตั้งอยู
2) สพป.ตรวจสอบคําขอ และเอกสารประกอบ ปดบัญชีธนาคารออมสินถอนเงินใหแก
ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน เฉพาะ ครูบรรจุชวงเดือนตุลาคม 2518
ถึงเดือนมิถุนายน 2521
3) สพป.รวบรวมเอกสารตามขอ1และ 2) สงกองทุนสงเคราะห
4) กองทุนสงเคราะหดําเนินการตรวจสอบ ปดบัญชี เงินสมทบของผูอํานวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คํานวณเงิน เสนอ ผอ.กองทุน
สงเคราะหพิจารณาอนุมัติ โอนเงินเขาบัญชีผูอํานวยการ ครู และบุคากรทางศึกษา

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
6.1 แผนภูมิ ขั้นตอนการขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1
ครูยื่นคําขอ พรอมเอกสารประกอบที่ สพป.

สพป.
ตรวจสอบ วิเคราะห รวบรวมหลักฐานสงกองทุนสงเคราะห

กองทุนสงเคราะหตรวจสอบ
คํานวณเงิน
เสนอ ผอ.กองทุนฯพิจารณาอนุมตั ิ

กองทุนสงเคราะหโอนเงินเขาบัญชีครู
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6.2 แผนภูมิ ขั้นตอนการขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และ 2

ครูยื่นคําขอ พรอมเอกสารประกอบ ที่สพป.

ปดบัญชีธนาคารออมสิน

เสนอ ผอ.สพป.
ตรวจสอบ รวบรวม
หลักฐาน

ครูรับเงิน
กองทุนสงเคราะห
ตรวจสอบหลักฐาน คํานวณเงิน แจง ธนาคารปดบัญชี
เงินสมทบของครู

ผอ.กองทุนสงเคราะห
พิจารณาอนุมัติ

กองทุนสงเคราะหโอนเงินเขาบัญชีครู
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1
1) คํารองขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 ในสวนของธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทย
2) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3) สําเนาสมุดประจําตัวครู หรือ สําเนาใบอนุญาตบรรจุครู/สําเนาหนังสือแตงตั้งครู
4) สําเนาใบอนุญาตจําหนายครู/สําเนาหนังสือถอดถอนครู
5) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี)
6) สําเนาใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อโรงเรียน (กรณีโรงเรียนที่สอนอยูมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน)
7.2 การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และ 2
1) คํารองขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และ 2
2) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (เฉพาะผูบรรจุเปนครูในชวงเดือน ตุลาคม 2518
ถึงเดือน มิถุนายน 2521 พรอมสําเนา
3) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
4) สําเนาสมุดประจําตัวครู หรือ สําเนาใบอนุญาตบรรจุครู/สําเนาหนังสือแตงตั้งครู
5) สําเนาใบอนุญาตจําหนายครู/สําเนาหนังสือถอดถอนครู
6) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี)
7) สําเนาใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อโรงเรียน (กรณีโรงเรียนที่สอนอยูมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน)
8) เอกสารเพิ่มเติม
ก. กรณีโรงเรียนเลิกลมกิจการ
- สําเนาใบอนุญาตใหโรงเรียนเลิกลมกิจการ
ข. กรณีโรงเรียนยุบชั้นเรียน
- สําเนาใบอนุญาตใหโรงเรียนยุบชั้นเรียน
- สําเนาบัญชีสํารวจครูและนักเรียนทั้งกอนและหลังโรงเรียนยุบชั้นเรียน
ค. กรณีครูทุพพลภาพ
- ใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง
ง. กรณีครูถึงแกกรรม
- คํารองทายาท
- สําเนาใบมรณบัตรของครูและทายาท (กรณีทายาทเสียชีวิต)
- บัญชีรายชื่อและคํายินยอมของทายาท
- หนังสือรับรองการเปนโสดหรือสําเนาทะเบียนสมรส
- สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของทายาท
- คําสั่งศาลแทนสําเนาบัญชีรายชื่อและคํายินยอมของทายาท
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8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ระเบียบกองทุนสงเคราะห วาดวยการสงเคราะหผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเปนเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2551
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กองทุนสงเคราะหโอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิ์

กองทุนสงเคราะหตรวจสอบ คํานวณเงิน
เสนอผอ.กองทุนสงเคราะหพิจารณาอนุมัติ

สพป.ตรวจสอบ รวบรวม เอกสารหลักฐาน
สงกองทุนสงเคราะห

รายละเอียดงาน
ผูมีสิทธิ์ยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบที่
สพป.

-

-

3 วัน

เวลาดําเนินการ
-

-

-

-

มาตรฐานคุณภาพงาน
ความถูกตองของเอกสาร

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห วาดวยการสงเคราะหผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2551

กองทุนสงเคราะหโอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิ์

ผอ.กองทุนฯอนุมัติ

สพป. ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารหลักฐานสงกองทุนฯ

ผูมีสิทธิ์ยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบ ที่ สพป.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการขอรับเงินทุนเลีย้ งชีพประเภท 1

เอกสารอางอิง :

4

3

2

ลําดับที่
1

กองทุนสงเคราะห

กองทุนสงเคราะห

กลุมสงเสริมสถานศึกษา
เอกชน

ผูรับผิดชอบ
ผูมีสิทธิ์

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานเบิกจายเงินทุนเลี้ยงชีพใหแก ผูมีสิทธิไ์ ดรับเงินทุนเลีย้ งชีพที่ลาออกจากงาน จะไดมีเงินทุนสําหรับเลี้ยงชีพ ซึ่งถือเปนสวัสดิการสําหรับครูโรงเรียนเอกชน
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5

4

3

2

กองทุน โอนเงินเขาบัญชีครู

ผอ.กองทุนอนุมัติ

สพป. จัดสงเอกสารตามขอ 1 และ 2 ใหกองทุน
สงเคราะห

สพป. ตรวจสอบเอกสาร ผอ.สพป.อนุมตั ิปดบัญชี
เงินฝาก ธ.ออมสินของครู (เฉพาะครูทบี่ รรจุ
ระหวาง ต.ค. 2518 ถึง มิ.ย. 2521)

รายละเอียดงาน
ผูมีสิทธิ์ยื่นคําขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพและเอกสาร
ประกอบที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู

-

-

-

-

กองทุนสงเคราะห

กองทุนสงเคราะห

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

1 วัน

-

ครูไดรับเงินในสวนที่ฝาก กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
ไวกับธนาคารออมสินได
ครบถวนและรวดเร็ว

ผูรับผิดชอบ
ผูมีสิทธิ์

3 วัน

เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ความถูกตองของเอกสาร
-

เอกสารอางอิง : ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห วาดวยการสงเคราะหผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเปนเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2551

กองทุน โอนเงินเขาบัญชีครู

กองทุนตรวจสอบ ปดบัญชี
ธ. กรุงไทย คํานวณเงินเสนอ
ผอ.กองทุนอนุมัติ

สพป.จัดสงเอกสารใหกองทุนสงเคราะห

สพป.ตรวจสอบเอกสาร
ปดบัญชีเงินฝาก ธ.ออมสิน

ผูมีสิทธิย์ ื่นคําขอและเอกสาร

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ลําดับที่
ขั้นตอนการขอรับเงินทุนเลีย้ งชีพประเภท 1 และ 2
1

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
ชื่องาน การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
วัตถุประสงค เพือ่ เปนแนวทางในการดําเนินงานเบิกจายเงินทุนเลี้ยงชีพใหแกครูโรงเรียนเอกชนทีล่ าออกจากงาน จะไดมีเงินทุนสําหรับเลี้ยงชีพ ซึ่งถือเปนสวัสดิการสําหรับครูโรงเรียนเอกชน

1. ชื่องาน
การอุดหนุนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกผูอํานวยการและครู โรงเรียนเอกชน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อเป น แนวทางในการดํ า เนิ น งานของเจ า หน า ที่ สพป.และเจ า หน า ที่ของโรงเรี ย นให
สามารถปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และมีประสิทธิภาพเปนไปในแนวเดียวกัน
2.2 เพื่อสงเสริมใหผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกน มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ขอบเขตของงาน
เปนการกําหนดขั้นตอนวิธีการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว การขออนุมัติเงิน การเบิกจายเงิน
การจัดทําหลักฐานการโอนเงิน และการรายงานผล

4. คําจํากัดความ
4.1 สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4.2 สช. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิธีการขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
1) โรงเรียนจัดทําคําขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช.1) พรอมเอกสารประกอบ
สง สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู ภายในวันที่ 20 มิถุนายน (สํารวจขอมูลครู ณ วันที่ 10 มิถุนายน)
2) สพป.ตรวจสอบ วิเคราะห คําขอและเอกสารตามขอ 1) พรอมทั้งเปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชีเงินฝาก “เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สพป....” เพื่อรับเงินโอนจาก สช.
3) สพป.รวบรวมขอมูลครูที่มีสิทธิ และคํานวณเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลงใน
แบบสรุปเสนอ ผอ.สพป.เพื่อใหความเห็นชอบจํานวนครูและจํานวนเงินที่จะขอรับการจัดสรรจาก สช.
4) จัดสงแบบสรุปตามขอ 3) ถึง สช. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคมของทุกป
5) สช. ตรวจสอบและโอนเงินเขาบัญชีของ สพป.
5.2 วิธีการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
1) โรงเรียนจัดทําใบสําคัญรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช. 3) ประจําเดือนที่เบิก
พรอมเอกสารประกอบ สง สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู ภายในวันที่ 3 ของเดือนที่ขอเบิก
2) สพป. รับใบสําคัญรับเงินและเอกสารประกอบตาม ขอ 1) และตรวจสอบความถูกตอง
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3) สพป.สรุปจํานวนครูของแตละโรงเรียนพรอมจํานวนเงินที่ขอเบิ กเพื่อขออนุมัติ
เบิกจายตอ ผวจ.
4) สพป. โอนเงินที่ไดรับการจัดสรรจาก สช. เขาบัญชีโรงเรียนเปนรายเดือนภายใน
3 วันทําการ กอนสิ้นเดือนที่ขอเบิก
5) โรงเรียนโอนเงินเขาบัญชีครูเปนรายบุคคลภายในสิ้นเดือนที่เบิก (บัญชีเงินฝาก
ธนาคารของครูตองเปนธนาคารเดียวกันทั้งโรงเรียน)
6) สพป.รายงานผลการใชจายเงิ นอุดหนุนพรอมแบบสรุปการเบิกจายเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (พช. 7) และแบบรายงานการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประจําเดือน (พช.
8) สง สช.ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป และเก็บหลักฐานการอนุมัติและใบสําคัญรับเงินพรอมทั้ง
เอกสารประกอบไวเพื่อการตรวจสอบ

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
6.1 แผนภูมิ การขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกผูอํานวยการและครูโรงเรียนเอกชน
โรงเรียน
ยื่นคําขอและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 20
มิถุนายน ของทุกป

สพป.
- รับคําขอและเอกสารประกอบ แบบ พช.1 , พช. 2
- ตรวจสอบ วิเคราะหคาํ ขอและเอกสารประกอบ
- เปดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- จัดทําแบบสรุปจํานวนโรงเรียน จํานวนครู และจํานวนเงิน
ทีข่ อรับการอุดหนุน

เสนอ ผอ.สพป.
ใหความเห็นชอบ
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สพป.
จัดสงแบบสรุปจํานวนครูและสําเนาบัญชีเงินฝาก
ให สช. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกป

6.2 แผนภูมิ วิธีการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกผูอํานวยการและครูโรงเรียนเอกชน
โรงเรียน
ยื่นแบบ พช. 3 พรอมเอกสารประกอบ
ภายในวันที่ 3 ของเดือนที่ขอเบิก

สพป.
- รับ พช. 3 และเอกสาร
ประกอบ
- ตรวจสอบเอกสาร
- สรุปจํานวนครู และ
จํานวนเงินที่ขอเบิก

เสนอ ผวจ. อนุมตั ิ

สพป.
- โอนเงินเขาบัญชีโรงเรียน
- จัดทําแบบสรุปการใชจายเงิน พช. 7 และแบบรายงาน
ผลการเบิกจาย พช. 8 สง สช. ภายในวันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป
- จัดเก็บหลักฐานการอนุมัติและใบสําคัญรับเงินเพื่อการ
ตรวจสอบ
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โรงเรียน
โอนเงินเขาบัญชีครู
เปนรายคนภายใน
สิ้นเดือนที่เบิก

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 คําขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช. 1)
7.2 บัญชีรายชื่อครูที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช. 2)
7.3 ใบสําคัญรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช. 3)
7.4 บัญชีรายชื่อครูที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว กรณีมีการปรับเงินเดือนครู และ
กรณีมีการแตงตั้งครูเพิ่มเติมของเดือนที่ผานมา (พช. 4)
7.5 บัญชีรายชื่อครูกรณีมีการถอดถอนครูของเดือนที่ผานมา (พช. 5)
7.6 หลักฐานการจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกครูโดยผานระบบธนาคาร (พช. 6)
7.7 แบบสรุปการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช. 7)
7.8 แบบรายงานการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช. 8)

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
อุดหนุนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกครูโรงเรียนเอกชน
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สช.ตรวจสอบและโอนเงินเขาบัญชี สพป.

เสนอ ผอ.สพป.เห็นชอบ
จํานวนครูและจํานวนเงิน

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะหคําขอและเอกสาร , เปดบัญชี
เงินฝาก ธ.กรุงไทย เพื่อรับเงินโอนจาก สช. สรุปจํานวนครู/จํานวนเงิน

สช.ตรวจสอบและโอนเงินเขาบัญชี สพป.

ผอ.สพป.เห็นชอบจํานวนครู จํานวนเงิน
สง สช.

สพป.ตรวจสอบ วิเคราะหคําขอและเอกสาร
ประกอบ และเปดบัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินโอน
จาก สช. สรุปจํานวนครูและจํานวนเงิน

ภายใน 10 ก.ค.
ของทุกป
-

1 วัน

1 วัน

เอกสารอางอิง : ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกครูโรงเรียนเอกชน

4

3

2

-

การสงคําขอภายในเวลาที่
กําหนด

-

ชื่องาน การอุดหนุนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกผอู ํานวยการ และครูโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค 1. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของเจาหนาที่ สพป.และเจาหนาทีข่ องโรงเรียนใหสามารถปฏิบตั ิงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และมีประสิทธิภาพเปนไปในแนวเดียวกัน
2. เพื่อใหครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน
ขั้นตอนการขอรับเงิน
โรงเรียนยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบที่
ภายในวันที่ 20
ความถูกตองของเอกสาร
1
สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู โดยใชขอ มูลครู ณ วันที่ มิ.ย. ของทุกป
ร.ร.ยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบ
10 มิถุนายน ของทุกป

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ

สช.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน
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สพป.สรุปและรายงานผลการใชจายเงินให สช.

โรงเรียนโอนเงินเขาบัญชีครูเปนรายบุคคล

เสนอ ผวจ.อนุมัติ

สพป. ตรวจสอบความถูกตอง และขออนุมัติเบิกจาย

ร.ร.สงใบสําคัญรับเงินประจําเดือนที่ขอเบิก
พรอมเอกสารประกอบ

ขั้นตอนการเบิกจายเงิน

สพป.สรุปและรายงานผลการใชจายเงินให สช.

โรงเรียนโอนเงินเขาบัญชีครูเปนรายบุคคล

ขออนุมัติเบิกจายเงินตอ ผวจ./โอนเงินให
โรงเรียน

สพป.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

โรงเรียนยื่นคําขอพรอมเอกสารประกอบที่ สพป.
ที่โรงเรียนตั้งอยู ภายในวันที่ 3 ของเดือน และ
สพป.สง สช.ภายในวันที่ 10 ของเดือน

1 วัน
ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป

ภายในสิ้นเดือน
ที่เบิก

1 วัน
ภายใน 3 วันทํา
การกอนสิ้น
เดือนที่ขอเบิก
2 วัน

ภายในวันที่ 3
ของเดือน

เอกสารอางอิง : ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขการอุดหนุนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกครูโรงเรียนเอกชน

5

4

3

2

1

-

-

-

- การเบิกจายเงินถูกตองตามที่
ระเบียบกําหนด

- ครูไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวภายในระยะเวลาที่
กําหนด

ชื่องาน การอุดหนุนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกผูอํานวยการ และครูโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค 1. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของเจาหนาที่ สพป.และเจาหนาทีข่ องโรงเรียนใหสามารถปฏิบตั ิงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และมีประสิทธิภาพเปนไปในแนวเดียวกัน
2. เพื่อใหครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐานคุณภาพงาน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

โรงเรียน

ผวจ.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ

1. ชื่องาน
การดําเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน งานเงินทุ นหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนและ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
3. ขอบเขตของงาน
เป น การกํ า หนดขั้ น ตอนวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การกู / ยื ม เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ พั ฒ นา
การศึกษาโรงเรี ยนเอกชน และเงินทุ นหมุ นเวี ยนเพื่อวิ ทยาคารสงเคราะหสํ าหรั บโรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามภาคใต
4. คําจํากัดความ
4.1 เงินกู หมายถึง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน
4.2 เงินยืม หมายถึง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะหสําหรับโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามภาคใต
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การขอกู/ยืม
1) โรงเรียนยื่นคําขอกู/ยืม พรอมเอกสารประกอบที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู
2) สพป. วิเคราะห ตรวจสอบคําขอกู/ยืม และเอกสารประกอบ ใหความเห็นชอบสง สช.
3) สช. ตรวจสอบ วิเคราะหคําขอกู /ยืมและเอกสารประกอบ เดินทางไปตรวจติดตามขอมูล
ทางการเงินและการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนที่กู /ยืมและโรงเรียนขางเคียง เพื่อนําเสนอคณะทํางาน
กลั่นกรองพิจารณา
4) คณะทํางานกลั่นกรองนําเสนอคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนพิจารณา
5) สช. เสนอกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศแจงผลสําหรับโรงเรียนที่ไดรับ อนุมัติใหกู/ยืม
และแจง สพป.ทราบ
6) สพป.ดําเนินการในเรื่องการจัดทําสัญญากู/ยืม สัญญาจํานอง และสัญญาค้ําประกัน
5.2 การทําสัญญากู/ยืม และ การรับเงินกู/ยืม งวดที่ 1
1) โรงเรียนที่ไดรับอนุมติใหกู/ยืม ยื่นเอกสารประกอบการทําสัญญากู/ ยืม ที่ สพป.
2) สพป.ตรวจสอบ วิเคราะหเอกสารประกอบการทําสัญญากู/ยืม สัญญาจํานอง สัญญาค้ําประกัน
เพื่อทํารางสัญญากู/ ยืม และหนังสือมอบอํานาจจดจํานองเพื่อสงใหนิติกรตรวจราง แลวนําเสนอ ผอ.สพป.
นัดทําสัญญากู/ ยืม พรอมทั้งแจงนัดทําสัญญา
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3) สพป.แจงนัดทํา สัญญากู /ยืม และเอกสารประกอบให สช. เพื่อโอนเงินเขา บัญชี เงินทุน
หมุนเวียนที่เปดไวที่ สพป.
4) สพป.ดําเนินการเพื่อทําสัญญากู/ ยืม สัญญาจํานอง/ค้ําประกันกับผูกู เสนอ ผอ.สพป.ลงนาม
ในฐานะคูสั ญ ญากู /ยื ม มอบสํ า เนาคูฉบั บ ให ผู กู/ ยื ม 1 ฉบั บ แล วดํ า เนิ น การเบิ กจ ายเงิน ใหกับ ผู กู / ยื ม
บันทึกรายการทางบัญชี และเก็บรักษาสัญญากู/ยืม สัญญาจํานอง พรอมทั้งสําเนาเอกสารหลักฐานตาง ๆ
พรอมใบสําคัญรับเงิน ให สช.ไวเปนหลักฐาน
5.3 การรับเงินกูงวดตอ ๆ ไป
1) โรงเรียนแจงผลการกอสราง/ซอมแซม เพื่อรับเงินกู/ยืมตามสัญญากู/ยืมที่ สพป.ที่โรงเรียน
ตั้งอยู
2) สพป.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการกอสราง/ซอมแซม เพื่อไปตรวจสอบ
พรอมทั้งรายงานผลการกอสราง/ซอมแซม ตามแบบที่ สช.กําหนด เสนอ ผอ.สพป.เพื่ออนุมัติเงินกู/ยืมงวด
ตอไป
3) สพป.จั ดส งสํ าเนาคํ าสั่ ง และสรุ ปรายงานผลการตรวจส ง สช.เพื่ อขอรั บโอนเงิ นและจั ดทํ า
รายละเอียดการชําระหนี้ของผูกู/ยืมงวดตอไปเพื่อมอบใหผูก/ู ยืมและแนบทายสัญญากู/ยืม
4) สพป.ดําเนินการเบิกจายเงินและใหรายละเอียดการชําระหนี้ของผูกู /ยืมงวดตอไปใหผูกู/ยืม
แลวบันทึกรายการทางบัญชี และเก็บรักษาตนฉบับรายละเอียดการชําระหนี้ไวกับตนฉบับสัญญา พรอมกับ
สงสําเนาใบสําคัญรับเงินให สช.เปนหลักฐานการจายดวย

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การขอกู/ยืม
โรงเรียน
ยื่นคํารองขอกู/ ยืม พรอมเอกสารประกอบ
ที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู

สพป.
ตรวจสอบ วิเคราะห และใหความเห็นชอบ สง สช.
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สช.
ตรวจสอบ วิเคราะหคําขอกู/ยืมและเอกสารประกอบ
เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง

คณะทํางานกลั่นกรองนําเสนอ
คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียน
พิจารณาอนุมัติ

สช. เสนอกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศแจงผล
การอนุมัติให สพป.และโรงเรียนดําเนินการ

สพป.
รับแจงประกาศและดําเนินการ
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โรงเรียน
รับแจงประกาศ

แผนภูมิ การทําสัญญากู/ยืม และรับเงินกู/ยืม งวดที่ 1
โรงเรียน
ยื่นเอกสารทําสัญญากู/ยืม ที่ สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู

นิติกรตรวจสอบ
การทําสัญญา

สพป.
- ตรวจสอบ วิเคราะห เอกสารประกอบการทํารางสัญญากู/ยืม
เสนอ ผอ.สพป.และเปดบัญชีเพื่อรับโอนเงินจากสช.
- แจงนัดทําสัญญากู/ ยืม
- เรียกผูกู/ยืมลงนามในสัญญากู/ยืม

เสนอ ผอ.สพป.ลงนาม
ในฐานะคูสัญญากู/ยืม

สพป.
- สงเอกสารให สช.เพื่อเตรียมโอนเงินเขาบัญชี
- เบิกจายเงิน งวดที่ 1 ใหผูก/ู ยืม

สพป.
- บันทึกบัญชีเก็บรักษาเอกสารและหลักทรัพย
ค้ําประกัน
- สําเนาสง สช.เปนหลักฐาน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แผนภูมิ การรับเงินกู/ยืม งวดตอ ๆ ไป
โรงเรียน
แจงผลการกอสราง/ซอมแซมเพื่อขอรับ
เงินกู/ยืมตามสัญญากู/ ยืม ที่ สพป.

สพป.
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการ
กอสราง/ซอมแซม
- ตรวจสอบ และ รายงานผล

เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอนุมัติ
เงินกู/ยืมงวดตอ ๆ ไป

สพป.
สงสําเนาคําสั่ง รายงานการตรวจให สช.
เพื่อโอนเงินเขาบัญชี

สพป.
- เบิกจายเงินกู/ยืมงวดตอ ๆไป ใหแกผูกู/ยืม
- บันทึกบัญชี เก็บรายละเอียดการชําระหนีไ้ วกับตนฉบับสัญญา
- สําเนาสง สช.
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7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 คําขอกู/ ยืมเงิน (หากผูกูมีอายุเกิน 60 ป ตองมีหนังสือจากทายาทยืนยันวาจะรวมลงนามใน
สัญญากู/ ยืมเงินดวย)
7.2 สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
7.3 สําเนาใบอนุญาตใหขยายหลักสูตร (ถามี)
7.4 สําเนาใบอนุญาตใหขยายความจุนักเรียนปการศึกษาปจจุบัน และยอนหลัง 3 ป (ถามี)
7.5 สําเนาประกาศการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นปการศึกษาปจจุบัน และ
ยอนหลัง 3 ป
7.6 สําเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย และหรือประจํายอนหลัง 3 ป
7.7 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบรายไดรายจายของโรงเรียนประจําปการศึกษายอนหลัง 3 ป
7.8 เอกสารหรือหลักฐานแสดงที่มาของรายไดจากกิจกาอื่น พรอมกับหลักฐานการเสียภาษีเงิน
ไดจากกิจการนั้น ๆ ดวย (ถามี)
7.9 แบบสํารวจครู นักเรียน และการจัดชั้นเรียน ปการศึกษาปจจุบันและยอนหลัง 3 ป
7.10 สําเนาการสงเงินสะสมและเงินสมทบ 3% สวนของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เดือนสุดทายกอนวันยื่นและยอนหลัง 1 ป
7.11 รายการหลักทรัพยที่ผูขอกู/ยืมใชเปนหลักประกันเงินกู/ยืม

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
ระเบียบกองทุนสงเคราะห วาดวยการสงเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะห พ.ศ.
2551
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6

5

4

3

2

ลําดับที่
1

โรงเรียนยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ

สพป.แจงโรงเรียน ดําเนินการจัดทําสัญญากู
สัญญาจํานอง และค้าํ ประกัน

สช.เสนอกระทรวงศึกษาธิการลงนามในประกาศ
แจงผลสําหรับโรงเรียนที่ไดรับอนุมัติ, แจงผล
การพิจารณาให สพป. ทราบ

คณะกรรมการกลั่นกรอง นําเสนอ
คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนพิจารณา
อนุมัติ

สช. ตรวจสอบ วิเคราะห เสนอคณะ กรรมการ
กลั่นกรองพิจารณา

สพป. วิเคราะห ตรวจสอบคําขอกูและเอกสาร
ประกอบ ใหความเห็นชอบ สง สช.

รายละเอียดงาน
โรงเรียนยื่นคํารองขอกูพรอมเอกสารประกอบที่
สพป.ที่โรงเรียนตั้งอยู

5 วัน

-

-

-

1 วัน

ความถูกตองของสัญญา
กู/ยืม

-

-

-

-

ความถูกตองของเอกสาร

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

เวลาดําเนินการ
-

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สช.

สช.

สช.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง : การขอกูเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2545

สพป.แจงโรงเรียน และ ดําเนินการทําสัญญา

สช. เสนอกระทรวงลงนามในประกาศ แจงผลการพิจารณาให
สพป.

คณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียน
พิจารณาอนุมัติ

สช.ตรวจสอบ วิเคราะหคําขอกู

สพป.วิเคราะห ตรวจสอบ ใหความเห็นชอบคํารอง สง สช.

การขอกูหรือยืม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การดําเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานการขอกูยมื เงินของโรงเรียนเอกชน
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5

4

3

2

ลําดับที่
1

สพป. เก็บรักษาเอกสารและหลักทรัพยค้ําประกัน
แลวสําเนาสง สช.

สพป. เบิกจายเงินกู/ยืม งวดที่ 1 ใหผูกู/ยืมตาม
วงเงินที่กําหนดในสัญญา

ผอ.สพป.ลงนามในฐานะคูสัญญา

สพป. ตรวจสอบ วิเคราะหเอกสารและรางสัญญา
(ใหนิติกรตรวจรับ) กําหนดวันทําสัญญา เปด
บัญชีเงินฝากเพื่อรับเงินโอนจาก สช. เสนอ ผอ.
สพป.พิจารณา

รายละเอียดงาน
โรงเรียนยื่นเอกสารประกอบการทําสัญญากูยืม ที่
สพป.

1 วัน

3 วัน

1 วัน

5 วัน

-

ความถูกตองในการเบิก
จายเงิน

ความถูกตองสมบูรณของ
สัญญา

ความรวดเร็วในการทําสัญญา

มาตรฐานคุณภาพงาน
-

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

เวลาดําเนินการ
-

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

เอกสารอางอิง : การขอกูเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2545

สพป. เก็บรักษาเอกสารและหลักทรัพยค้ํา
ประกัน/สําเนาสง สช.

สพป. เบิกจายเงินกู/ยืม งวดที่ 1 ใหผูกู/ยืม

เสนอ ผอ.สพป.ลงนามใน
สัญญา

สพป.ตรวจสอบ วิเคราะห กําหนดวันทําสัญญา

โรงเรียนยื่นเอกสารทําสัญญากู/ยืม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
การทําสัญญากู และ รับเงินกู/ยืม งวดที่ 1

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน
การดําเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานการขอกูเงินของโรงเรียนเอกชน
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5

4

3

2

ลําดับที่
1

เอกสารอางอิง :

สพป.ดําเนินการเบิกจายเงินใหโรงเรียน บันทึก
บัญชี และเก็บรายละเอียดการชําระหนีไ้ วกับ
ตนฉบับสัญญา แลวสําเนาสง สช.

สพป.สงสําเนาคําสั่ง รายงานการตรวจและ
เอกสารประกอบให สช. ทราบ เพื่อโอนเงินเขา
บัญชีของ สพป.

ผอ.สพป.อนุมัติเงินกูงวดตอๆไป

สพป.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการกอสราง/ซอมแซม สรุปเสนอ ผอ.
สพป.เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินงวดตอๆไป

รายละเอียดงาน
โรงเรียนแจงผลการกอสราง/ซอมแซม เพื่อ
ขอรับเงินกู/ยืมตามสัญญากู/ยืม ที่ สพป.

3 วัน

3 วัน

-

3 วัน

การดําเนินงานตามที่ระเบียบ
กําหนด

-

การเบิกจายเงินรวดเร็ว
ถูกตอง

การดําเนินงานเปนไปตาม
ตามสัญญากู/ยืม

-

มาตรฐานคุณภาพงาน

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

เวลาดําเนินการ
-

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

การขอกูเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2545

สพป.เบิกจายเงิน รายงาน สช.

สพป.สงสําคําสั่ง รายงานการตรวจ ให สช.เพื่อขอรับเงินโอน

เสนอ ผอ.สพป.อนุมัติเงินงวด
ตอๆไป

สพป.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผล
การกอสราง/ซอมแซม

โรงเรียนแจงผลการกอสราง/ซอมแซมเพื่อขอรับเงินกู

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
การรับเงินกู งวดตอ ๆ ไป

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน
การดําเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
วัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานการขอกูเงินของโรงเรียนเอกชน

1. ชื่องาน
การกํากับ ติดตาม การใชจายเงินอุดหนุน

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการกํากับ ติดตาม การใชจายเงินอุดหนุนประเภทตาง ๆ ของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ

3. ขอบเขตของงาน
เปนการกําหนดแนวทางในการกํากับ ติดตาม การใชจายเงินอุดหนุนคาใชจายรายบุคคล เงินเรียน
ฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ เงินอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนเปนคาอาหารกลางวัน
รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารสําคัญที่โรงเรียนจะตองจัดทําและเก็บรักษาไวเพื่อการตรวจสอบ

4. คําจํากัดความ
เงิ น อุ ด หนุ น หมายถึ ง เงิ น ที่ รั ฐ จั ด สรรให แ ก โ รงเรี ย นในระบบ เช น เงิ น ค า ใช จ า ยรายบุ ค คล
คาอาหารกลางวัน คาอาหารเสริม(นม) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ เปนตน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนเพื่อกํากับ ติดตามการใชจายเงินอุดหนุน
5.2 จัดทําเครื่องมือในการกํากับติดตาม และกําหนดการในการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
5.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามการใชจายเงินอุดหนุนประเภทตาง ๆ
5.4 สรุป รายงานผล

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การการกํากับ ติดตาม การใชจายเงินอุดหนุน
สพป.
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยีย่ ม

จัดทําเครื่องมือการกํากับ ติดตาม และ กําหนดการ
ตรวจเยีย่ มโรงเรียน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ตรวจเยีย่ มโรงเรียน

สรุป/รายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบสํารวจการดําเนินงานการเบิกจายเงินอุดหนุนประเภทตาง ๆ
7.2 แบบรายงานโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
7.3 แบบรายงานผลโครงการอาหารเสริม (นม)

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2552
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
8.3 คูมือการดําเนินงานการขอรับการอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฯ
8.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
8.5 คูมือการดําเนินงานการขอรับการอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฯ
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สพป.สรุปรายงานผลการกํากับติดตาม

คณะกรรมการกํากับติดตามการใชจายเงินอุดหนุน

สพป.จัดทําเครื่องมือ และ กําหนดการกํากับติดตาม

สพป. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตาม

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการกํากับ ติดตาม การใชจายเงินอุดหนุน

สพป.สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

คณะกรรมการกํากับ ติดตามดําเนินการเพื่อ
ติดตามการใชจายเงินอุดหนุนประเภทตาง ๆ

จัดทําเครื่องมือในการกํากับติดตาม และ
กําหนดการในการกํากับ ติดตาม

รายละเอียดงาน
แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการใช
จายเงินอุดหนุนทุกประเภทที่ สพป.เบิกจายให
โรงเรียนเอกชนในระบบ

3 วัน

ตามปฏิทินที่
กําหนด

3 วัน

เวลาดําเนินการ
3 วัน

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธกี ารในการ
เบิกจายเงินอุดหนุนแตละ
ประเภท

ความถูกตองของเอกสาร
การเบิกจายเงินอุดหนุนทุก
ประเภท

ประสิทธิภาพของเครื่องมือ

มาตรฐานคุณภาพงาน
องคประกอบของ
คณะกรรมการมีความ
เหมาะสม

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง :
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 255 2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนเปนเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน พ.ศ. 2552 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 3) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552

4

3

2

1

ลําดับที่

9. มาตรฐานงาน งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและสวัสดิการ
ชื่องาน การกํากับ ติดตาม การใชจายเงินอุดหนุน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางในการกํากับ ติดตาม การใชจายเงินอุดหนุนประเภทตาง ๆ ของโรงเรียนเอกชนในระบบ

1. ชื่องาน
การอุดหนุนเปนคากอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนเอกชนการกุศล

2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนเอกชนการกุศลมีอาคารเรียนและไดปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคุณภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

3. ของเขตของงาน
โรงเรียนยื่นคํารองขอรับการอุดหนุน ตรวจสอบวิเคราะหคํารอง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ทําขอตกลงระหวาง สพป.กับโรงเรียนเอกชนการกุศล จัดทําสัญญาการกอสรางหรือ
ปรับปรุงอาคารเรียน แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการกอสราง ตรวจรับงานกอสราง และการเบิกจาย
งบประมาณ

4. คําจํากัดความ
4.1 โรงเรียนเอกชนการกุศล หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเปนโรงเรียนเอกชนการกุศลหรือ
โรงเรียนประเภททั่วไปที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงประเภทของโรงเรียนเปนโรงเรียนเอกชนการกุศล
ตามระเบียบวาดวยโรงเรียนเอกชนการกุศล
4.2 เงินอุดหนุนคากอสรางและปรับปรุง หมายถึง เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหกับโรงเรียนเอกชน
การกุศลเพื่อเปนคากอสรางอาคารเรียนและปรับปรุงอาคารเรียนหรือาคารประกอบ

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 โรงเรียนยื่นคํารองของรับการอุดหนุนตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 สพป. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะหคํารองพรอมเอกสารประกอบแลวยื่นเรื่องตอ สช.
5.3 สช. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ อนุมัติงบประมาณและแจงการจัดสรร
ให สพป.
5.4 สพป.ทําขอตกลงระหว าง สพป.กับโรงเรียนเอกชนการกุศล จัดทําสัญญาการกอสรางหรือ
ปรับปรุงอาคารเรียน แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการกอสราง
5.5 สพป.โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกอสราง/ปรับปรุงอาคารเรียน
5.6 สพป. เบิกจายงบประมาณ
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การอุดหนุนเปนคากอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนเอกชนการกุศล

โรงเรียนยื่นคํารองของรับการอุดหนุนตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะหคํารอง
พรอมเอกสารประกอบแลวยื่นเรื่องตอ สช.

สช. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
อนุมัติงบประมาณและแจงการสัดสรรให สพป.

สพป.ทําขอตกลงระหวาง สพป.กับโรงเรียนเอกชนการกุศล
จัดทําสัญญาการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารเรียน
แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการกอสราง

สพป.โดยคณะกรรมการตรวจรับงานกอสราง/
ปรับปรุงอาคารเรียน
สพป. เบิกจายงบประมาณ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 13 (10) และมาตรา 35
8.2 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑการอุดหนุนเปนคากอสราง
และปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. 2542
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สพป. ตรวจรับการกอสรางและเบิกจาย

สพป. จัดทําขอตกลง สัญญากอสรางและ
ควบคุมการกอสราง

สช.พิจารณา อนุมัติและจัดสรรงบประมาณ

สพป. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะหคํารอง
พรอมเอกสารประกอบแลวยื่นเรื่องตอ สช.

โรงเรียนยื่นคํารอง

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป. ตรวจรับการกอสรางและ
เบิกจาย

สพป. จัดทําขอตกลง สัญญา
กอสรางและควบคุมการกอสราง

สช.พิจารณา อนุมัติและจัดสรร
งบประมาณ

สพป. รวบรวม ตรวจ สอบ
วิเคราะหคํารองพรอมเอกสาร
ประกอบแลวยื่นเรื่องตอ สช.

รายละเอียดของงาน
ร.ร.ยื่นคํารองของรับการอุดหนุน

-คํารองของโรงเรียนไดรับการพิจารณา

- คํารองและเอกสารที่เกี่ยวของไดรับการตรวจสอบ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน
- โรงเรียนขอรับการอุดหนุนตามความประสงคของ
โรงเรียน

5 วัน

- โรงเรียนไดอาคารเรียนและหรือาคารประกอบที่
เปนไปตามมาตรฐาน

เปนไปตามขอตกลง - การดําเนินการอุดหนุนเปนไปตามขั้นตอนและ
และสัญญา
วิธีการในขอตกลงและสัญญา

-

1 วัน

เวลาดําเนินการ
1 วัน

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 13 (10) และมาตรา 35 และ ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑการอุดหนุนเปนคากอสรางและ
ปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนการกุศล พ.ศ. 2542
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1

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สช.

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

9.มาตรฐานงาน การอุดหนุนเปนคากอสรางแลปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนเอกชนการกุศล
ชื่องาน : การอุดหนุนเปนคากอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียนเอกชนการกุศล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนเอกชนการกุศลมีอาคารเรียนและไดปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีคณุ ภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานขอมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
ขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
2.2 เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐาน ที่เปนปจจุบันและทันสมัยเชื่อถือได และเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ของหนวยงานราชการและสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีขอมูลเฉพาะของสถานศึกษาเอกชนใช
สําหรับวางแผนสงเสริมการบริหารงานของหนวยงาน
2.4 เพื่อใหผูบริหารใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจ อนุมัต/ิ อนุญาตงานการศึกษาเอกชน

3. ขอบเขตของงาน
จัดเก็บขอมูล (DATA) และประมวลผลขอมูลสถานศึกษาเอกชน

4. คําจํากัดความ
สถานศึกษาเอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารับหนังสือแจงจากสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล สารสนเทศโรงเรียนเอกชนทั้งประเภทในระบบ
และนอกระบบ พรอมทั้งระยะเวลาในการจัดสงขอมูล
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทําหนังสือแจงโรงเรียนเอกชนในสังกัดใหดําเนินการ
จัดสงขอมูลภายในเวลาที่กําหนด
5.3 โรงเรียนทําการสํารวจและจัดเก็บรวบรวมขอมูลไดแก ขอมูลโรงเรียน นักเรียนรายบุคล ครู
และบุคลากร ซึ่งเปนขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกป
5.4 โรงเรียนบันทึกขอมูลตามขอ 5.3 เขาสูระบบซึ่งสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการเก็บรวบรวบขอมูล คือ
- ขอมูลเบื้องตน (ซึ่งเปนขอมูลลักษณะเชิงสถิติ) ใหโรงเรียนบันทึกผานเว็บไซตของ
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
- ขอมูลโรงเรียน ครูและบุคลากร และนักเรียนรายบุคคล ใหโรงเรียนบั นทึกดวย
ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.5 โรงเรียนจัดสงขอมูลโรงเรียน ครูและบุคลากร นักเรียนรายบุคคล และรายงาน ใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภายในเวลาที่กําหนด
5.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดําเนินการรวบรวมและตรวจสอบขอมูลตาม
ขอ 5.5 ดวยระบบสารสนเทศทางการศึกษาเอกชน และจัดสงขอมูลที่ไดทําการตรวจสอบแลวใหสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภายในเวลาที่กําหนด

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิการจัดทําขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
สช.แจง สพป.

สพป.แจง ร.ร.เอกชนในสังกัดทั้งในระบบและนอกระบบ

ร.ร.เอกชนเก็บรวบรวมขอมูลและรายงานขอมูล.

ตรวจสอบความถูก
ตอง/เสนอผอ.สพป.

สพป.สงขอมูลให สช.

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจ

8. เอกสารอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2549
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สพป. สงขอมูลให สช.

ป.ตรวจสอบความถูกตอง/เสนอ ผอ.สพ

ร.ร.เอกชนเก็บรวบรวมขอมูล และ รายงานขอมูล

สพป. แจง ร.ร.เอกชนทั้งประเภท ในระบบและนอกระบบ

สช.แจงสพป.เก็บรวบรวมขอมูล

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป. สงขอมูลให สช.

สพป.สรุป วิเคราะหวิจัย เผยแพร
ตรวจสอบความถูกตองขอมูล

ร.ร.เอกชนเก็บรวบรวมขอมูล และ
รายงานขอมูล

สพป. แจง ร.ร.เอกชนทั้งประเภทในระบบ
และนอกระบบ

รายละเอียดงาน
.สช.แจงสพปจัดเก็บขอมูลโรงเรียนเอกชน
ในระบบและนอกระบบ

เอกสารอางอิง 1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
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- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
-ทันตามเวลาทีก่ ําหนด

- สอดคลองกับความ
ตองการพัฒนา
- เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด
- ทันตามเวลาที่กําหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน
- แบบเก็บขอมูล

ภายใน 30 มิถุนายน - ทันตามเวลาที่กําหนด

มิถุนายน

มิถุนายน

พฤษภาคม

เวลาดําเนินการ
พฤษภาคม

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

โรงเรียน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
สช.

9. มาตรฐานงาน ขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
ชื่องาน : ขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
2. เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐาน ที่เปนปจจุบันและทันสมัยเชื่อถือได และเปนประโยชนตอการดําเนินงานของหนวยงานราชการและสถานศึกษาเอกชน และบริการ
หนวยงานอื่นที่ตองการใชขอมูล
3. เพื่อให สช. มีขอมูลเฉพาะของสถานศึกษาเอกชนใชสําหรับวางแผนสงเสริมการบริหารงานของหนวยงาน
4. เพื่อใหผูบริหารใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจ อนุมัติ/อนุญาตงานการศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
งานจัดทําแผนการรับนักเรียนประจําป

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคในการศึกษา
2.2 เพื่อใหการรับนักเรียนนักศึกษาเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

3. ขอบเขตของงาน
ประสานและเปนศูนยรายงานการจัดทําแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบประจําป

4. คําจํากัดความ
ประจําป หมายถึง ปการศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศเด็กวัยเรียนและนโยบายการรับนักเรียนของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
5.2 จัดทําแผนการรับนักเรียนใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและศักยภาพของ
สถานศึกษา
5.3 สงเสริมใหสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ/แนะแนว การรับนักเรียนใหหนวยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปทราบ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ งานจัดทําแผนการรับนักเรียนประจําป
แจง ร.ร.เอกชนจัดทําแผนการ
รับนักเรียนประจําป

ร.ร.เสนอแผนการรับนักเรียน ให สพป.ทราบ
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จนท.ตรวจสอบ/
เสนอ ผอ.สพป.

ประชาสัมพันธ
แผนการรับนักเรียน

7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสารอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม /พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
8.2 แผนการรับนักเรียนประจําป

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

ประชาสัมพันธแผนการรับนักเรียน

ตรวจสอบ/เสนอ ผอ.สพป.ทราบ

ร.ร.เสนอแผนการรับนักเรียน ใหสพป.ทราบ

สพป.แจง ร.ร.เอกชนจัดทํา
แผนการรับนักเรียนประจําป

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธแผนการรับนักเรียนใหประชาชน
ทั่วไปทราบ

จนท. ตรวจสอบ วิเคราะห สรุป/เสนอผอ.สพป.
ทราบ

วางแผนการรับนักเรียนใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนและศักยภาพของ
สถานศึกษา

รายละเอียดงาน
ศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเด็กวัยเรียนและ
นโยบายการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารอางอิง : 1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม /พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2. แผนการรับนักเรียนประจําป

4

3

2

ลําดับที่
1

มีนาคม

กุมภาพันธ

กุมภาพันธ

- ความทัว่ ถึงหลายชองทาง

- ความครบถวนของขอมูล
ตามแผนที่กําหนด

- สอดคลองกับความ
ตองการ

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ขอมูลถูกตอง ครบถวน

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

เวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ

9. แบบสรุปมาตรฐานงาน งานจัดทําแผนการรับนักเรียนประจําป
ชื่องาน งานจัดทําแผนการรับนักเรียนประจําป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคในการศึกษา
2. เพื่อใหการรับนักเรียนนักศึกษาเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
งานประชาสัมพันธการศึกษาเอกชน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อประชาสั มพันธขอมูล ขาวสารของสํ า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบ และนอกระบบ ใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย ถูกตอง โปรงใส และเปน
ปจจุบัน
2.2 เพื่ อ เผยแพร น วั ต กรรมของครู นั ก เรี ย น โรงเรี ย นเอกชนทั้ ง ในระบบและนอกระบบ
เพือ่ รองรับการจัดการศึกษาที่มุงสู Asean Hub

3. ขอบเขตของงาน
ประชาสัมพันธงานในสื่อทุกประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนทั้งในระบบและนอก
ระบบ ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ

4. คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 จัดระบบขอมูลขาวสารใหเชื่อมโยง เพื่อใหบริการตอสาธารณชนกับสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชน การสรางเครือขายประชาสัมพันธ
5.2 จัดระบบใหบริการขอมูลขาวสาร และผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษาเอกชน ในรูปแบบของเอกสาร ขาวสาร สื่อ Web Page และ e-mail

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ งานประชาสัมพันธการศึกษาเอกชน
สรางเครือขายประชาสัมพันธ

รวบรวมขอมูล ขาวสารและผลงานของ
โรงเรียนเอกชน

จัดทํา/ผลิตเอกสารขอมูลที่จะประชาสัมพันธ

เสนอ ผอ.สพป.
ใหความเห็นชอบ

ประชาสัมพันธเผยแพร

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบสํารวจ

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ
8.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
และที่แกไขเพิ่มเติม
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525
และที่แกไขเพิ่มเติม
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เอกสารอางอิง

5

4

3

2

ลําดับที่
1

ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารการศึกษา
เอกชน

เสนอ ผอ.สพป.ใหความเห็นชอบ

จัดทํา/ผลิตเอกสารขอมูลที่จะ
ประชาสัมพันธ

รวบรวมขอมูล ขาวสารและผลงานของ
โรงเรียนเอกชน

รายละเอียดงาน
สพป.สรางเครือขายประชาสัมพันธ

1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ
เผยแพร

เสนอ ผอ.สพป.ใหความเห็นชอบ

สพป.จัดทํา/ผลิตเอกสารขอมูลทีจ่ ะ
ประชาสัมพันธ

สพป.รวบรวมขอมูล ขาวสารและ
ผลงานของโรงเรียนเอกชน

สพป.สรางเครือขายประชาสัมพันธ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ตลอดป

-

เดือนละครั้ง

กุมภาพันธ

เวลาดําเนินการ
มกราคม

รอยละของความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

-

- ความสมบูรณ/ความถูกตอง
ของขอมูลขาวสาร

- สอดคลองกับความ
ตองการจําเปน/ ทันสมัย/
นาสนใจ

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ขอมูล ขาวสารถูกตอง

9. มาตรฐานงาน งานประชาสัมพันธการศึกษาเอกชน
ชื่องาน งานประชาสัมพันธการศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : 1. เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาเอกชน
2. เพื่อเผยแพรนวัตกรรมของครู นักเรียน โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อรองรับการจัดการศึกษาที่มุงสู Asean Hub

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน
โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

1.

ชื่องาน
การจัดทําสถิติขอมูลประจําปของผูสอนศาสนาอิสลาม

2.

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานที่เปนปจจุบันและเปนประโยชนตอการดําเนินงาน

3.

ขอบเขตของงาน
สถิติขอมูลประจําปของศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

4. คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 อิหมามประจํามัสยิด หรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดทํารายงานสถิติขอมูลประจําปที่รับผูเรียน
ผูสอน ของปการศึกษานั้นแลว ใหกรอกขอมูลลงในแบบรายงานประจําป
5.2 ประธานศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองตามความ
เปนจริงแลวลงนามรับรองในแบบรายงานสถิติขอมูลประจําปนําเสนอไปยังประธานกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัด เพื่อใหความเห็นชอบและลงนามรับรองการรายงานสถิติขอมูลประจําปของศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)
5.3 อิ ห ม า มประจํ า จั ง หวั ด หรื อ ผู แ ทนที่ ไ ด รั บ มอบหมายนํ า เสนอไปยั ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับรองรายงาน
ขอมูลประจําปถูกตองตรงตามขอเท็จจริงหรือไม
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดสงสําเนาไปยังสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ใหครบถวนทุกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่กํากับดูแลและ
พัฒนา ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกป
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การจัดทําสถิติขอมูลประจําปของผูสอนศาสนาอิสลาม

อิหมามประจํามัสยิดหรือผูแ ทนที่ไดรับมอบหมาย
จัดทําขอมูลตามแบบรายงาน

ประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ตรวจสอบ/ลงนาม/
รายงาน/สพป.

ผอ.สพป.ใหความเห็นชอบ

สพป. แจง สช.

7.เอกสาร/แบบฟอรมที่ใช
7.1 แบบประวัติผูสมัครเปนผูสอน (แบบ ศก.3)
7.2 สําเนาหลักฐานแสดงความรู (วุฒิสามัญ และวุฒิศาสนา)
7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
7.4 สําเนาทะเบียนบาน
7.5 บัญชีรายชื่อผูสอน (แบบ ศก.5)

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 แนวปฏิบัติในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป. สง สช.

เสนอผอ.สพป.ใหความเห็นชอบ

ประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิด
ตรวจสอบ/ลงนาม/รายงานสพป.

อิหมามประจํามัสยิดหรือผูแทนที่
ไดรับมอบหมายจัดทําขอมูล
ตามแบบทีกาํ หนด

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป.ตรวจรายงาน สง สช.

ประธานกรรมการอิสลามประจํามัสยิดตรวจสอบ
รายงานสถิติขอมูลของศูนยการศึกษาอิสลามประจํา
มัสยิดและลงนามรับรองและรายงาน ตอ สพป. ที่
ศูนยฯตั้งอยู
เสนอผอ.สพป.ใหความเห็นชอบ

รายละเอียดงาน
อิหมามประจํามัสยิดหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย
จัดทําขอมูลตามแบบรายงาน นําเสนอประธานศูนย
การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ใหคํารับรอง
แลวนําเสนอประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัด

ภายใน
15 ตุลาคม

-

-

ทันตามเวลาที่กาํ หนด

-

- สอดคลองกับความ
ตองการจําเปน/ นาสนใจ

มาตรฐานคุณภาพงาน
- ขอมูล ถูกตอง

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

เวลาดําเนินการ
ตลอดป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
ศูนยการศึกษา
อิสลามประจํา
มัสยิด (ตาดีกา)

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม /แนวปฏิบัติในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

4

3

2

ลําดับที่
1

9. มาตรฐานงาน การจัดทําสถิติขอมูลประจําปของผูสอนศาสนาอิสลาม
ชื่องาน การจัดทําสถิติขอมูลประจําปของผูสอนศาสนาอิสลาม
วัตถุประสงค : เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐานที่เปนปจจุบันและเปนประโยชนตอการดําเนินงาน

1. ชื่องาน
การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการศึกษาเอกชน

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหแผนปฏิบัติการประจําปในการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนเครื่องมือควบคุมการ
ปฏิบัติงานสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนไปตามระยะเวลา ขั้นตอนและ
งบประมาณที่กําหนดไว
ในแตละป

3. ของเขตของงาน
แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผน ศึกษาสภาพปญหาและความตองการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในแตละปการศึกษา ศึกษา/วิเคราะหเอกสาร การศึกษาหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการศึกษา
เอกชน จัดทํารางแผน ทบทวน ตรวจสอบรางแผน จัดทําและแผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ และ
นําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบ

4. คําจํากัดความ
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนการปฏิบัติงานสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่
การศึกษา ที่เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึ กษา โดยมีการกําหนดรายละเอียดของการดําเนินงาน
อยางชัดเจน และมีระยะเวลาดําเนินงานเปนรายป

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 สพป. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํารางแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป ในการสงเสริมการศึกษาเอกชนของเขตพื้นที่การศึกษา
5.2 สพป. ศึ ก ษาสภาพป ญ หาและความต อ งการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในแต ล ะ
ปการศึกษา
5.3 สพป. ศึกษา/วิเคราะหเอกสาร การศึกษาหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการศึกษา
เอกชน เพื่อหาจุดออน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสในการจัดการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 สพป. จัดทํารางรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจําป ประกอบดวย แผนงาน/โครงการ
และสวยประกอบยอยของโครงการ ไดแก หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนและ
ระยะเวลาดําเนินการ สถานที่ดําเนินงาน งบประมาณ วิธีการวัดผลความสําเร็จ และผลที่คาดวาจะไดรับ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
315
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

5.5 สพป.พิจารณาทบทวน ตรวจสอบรางแผนปฏิบัติการประจําป โดยคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานและจัดทําแผนฉบับสมบูรณ
5.6 สพป. นําเสนอแผนเพื่อใหคณะกรรมการ/ผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สพป.แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
จัดทํารางแผนปฏิบัติการประจําป

สพป. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
สพป. ศึกษา/วิเคราะหเอกสาร การศึกษา
หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ

จัดทํารางรายละเอียดของแผน

พิจารณาทบทวน ตรวจสอบรางแผน

คณะกรรมการ/ผูมีอํานาจ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ

316

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
317
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

ผูมีอํานาจ/คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

ทบทวน ตรวจสอบรางแผน/จัดทําแผนฉบับสมบูรณ

จัดทํารางแผนฯ

ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
/วิเคราะหเอกสาร

สพป.แตงตั้งคณะทํางาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ผูมีอํานาจ/คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
แผนปฏิบัติการประจําป

พิจารณาทบทวน ตรวจ สอบรางแผน/จัดทํา
แผนฉบับสมบูรณ

จัดทํารางรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
ประจําป

สพป. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการ
รายป/วิเคราะหเอกสาร การ ศึกษาหรือ
งานวิจัยที่เกีย่ วของ

รายละเอียดของงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําราง
แผนปฏิบัติการประจําป

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

5

4

3

2

ลําดับที่
1

1 วัน

1 วัน

3-5 วัน

15-20 วัน

เวลาดําเนินการ
1 วัน

- มีแผนปฏิบัติการโดยความเห็นชอบ
จากทุกฝาย

- แผนการดําเนินงานมีความถูกตอง
สมบูรณและสามารถนําไปปฏิบัติได

-ไดแผนการดําเนินงาน

- ไดสภาพปญหาและความตองการ
ทิศทาง แนวทางพัฒนาการศึกษา
เอกชนในเขตพื้นที่อยางแทจริง

มาตรฐานคุณภาพงาน
- มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ดําเนินการจัดทําแผนของ สพป.

คณะกรรมการ/ผูมี
อํานาจที่เกีย่ วของ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

9. มาตรฐานงาน งานจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ชื่องาน : การจัดทําแผนปฏิบตั ิการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา : กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : เพื่อใหแผนปฏิบัติการประจําปในการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนเครื่องมือควบคุมการปฏิบตั ิงานสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนไปตามระยะเวลา ขั้นตอน
และงบประมาณที่กําหนดไวในแตละป

1. ชื่องาน
การกํากับติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการของสถานศึกษาเอกชนเปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

3. ของเขตของงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานตรวจติดตาม กําหนดเครื่องมือการตรวจติดตาม กําหนด
ระยะเวลาการตรวจติดตาม ดําเนินการตรวจติดตาม สรุปผลการตรวจติดตาม รายงานผลการตรวจ
ติดตาม

4. คําจํากัดความ
4.1 การตรวจติดตาม หมายถึง การการติดตามการบริหารของสถานศึกษาเอกชนที่ที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัติ ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวของ
4.2 การบริหารโรงเรียน หมายถึง การบริหารโรงเรียนเอกชนพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ในดานการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณที่ไดรับจากรัฐ
และการบริหารทั่วไป

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
5.1 สพป. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานดําเนินการศึกษา/วิจัยเพื่อตรวจติดตามการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน
5.2 กําหนดเครื่องมือ ระยะเวลาและสิ่งที่เกี่ยวของกับการตรวจติดตาม
5.3 คณะกรรมการ/คณะทํางานดําเนินการตรวจติดตามการบริหารสถานศึกษาเอกชน
5.4 สรุปผลการตรวจติดตามการบริหารสถานศึกษาเอกชน
5.5 รายงานผลการตรวจติดตาม/นําผลการตรวจติดตามไปใช

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
319
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

6. Flow Chart การปฏิบัติ
แผนภูมิ การกํากับติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน
สพป. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน
เพื่อการตรวจติดตาม

กําหนดเครื่องมือ ระยะเวลาและที่เกี่ยวของกับ
การตรวจติดตาม

ดําเนินการตรวจติดตาม

สรุปผลการตรวจติดตาม

รายงานผลการตรวจติดตาม/
นําผลการตรวจติดตามไปใช

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบการตรวจติดตามที่ สพป.กําหนดเอง

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 255
8.2 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
320

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
321
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

รายงานผลการตรวจติดตาม
และนําผล

สรุปผลการตรวจติดตาม

ดําเนินการตรวจติดตาม

กําหนดเครื่องมือ ระยะเวลาและสิ่งที่เกี่ยวของ
กับการตรวจติดตาม

สพป.แตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางาน

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายงานผลการตรวจติดตามและ
นําผลการตรวจติดตามไปใช

สรุปผลการตรวจติดตามการ
บริหารโรงเรียนหลังจาก
ดําเนินการตรวจติดตามแลว

ดําเนินการตรวจติดตามตาม
กําหนดเวลา

กําหนดเครื่องมือการตรวจติดตาม
ระยะเวลาดําเนินการและสิ่งที่
เกี่ยวของ

รายละเอียดของงาน
แตงตั้งคณะกรรมการ/
คณะทํางานตรวจติดตาม

1 วัน

5 วัน

เปนไปตามจํานวน
สถานศึกษา

7 วัน

เวลาดําเนินการ
1 วัน

- ผลการตรวจติดตามไดรับการ
เผยแพรในรูปแนวคิด วิธีการและ
แนวทางดําเนินงาน

- มีผลการตรวจติดตามเปน
กิจลักษณะ

-การตรวจติดตามเปนไปตาม
เปาหมายหรือกําหนดเวลา

- การตรวจติดตามการบริหาร
โรงเรียนเอกชนมีความพรอมในทุก
ดาน

มาตรฐานคุณภาพงาน
- มีคณะกรรมการ/คณะทํางานตรวจ
ติดตามการบริหารโรงเรียนเอกชน
ของ สพป.

เอกสารอางอิง : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ

5

4

3

2

ลําดับที่
1

9. มาตรฐานงาน การกํากับติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน
ชื่องาน : การกํากับติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุม สงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : เพื่อใหการบริหารจัดการของสถานศึกษาเอกชนเปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและกฎหมายที่เกีย่ วของ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

คณะกรรมการ/
คณะทํางาน

คณะกรรมการ/
คณะทํางาน

คณะกรรมการ/
คณะทํางาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

1. ชื่องาน
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

2.วัตถุประสงค
เพื่อรับรองความถูกตองของหลักฐานการศึกษา

3. ขอบเขตของงาน
การกํา หนดขั้นตอนตรวจสอบวุ ฒิการศึกษาของนักเรี ยนที่สํ าเร็จการศึกษาของโรงเรี ยนที่ยั ง
ดําเนินกิจการอยูและโรงเรียนเลิกกิจการแลวในสังกัดใหถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. คําจํากัดความ
4.1 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเอกชน
4.2 สังกัด หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนตั้งอยู

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 หน ว ยงานยื่ น ขอตรวจสอบวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาพร อ มเอกสารประกอบที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรวจสอบสําเนาวุฒิการศึกษาจากแบบรายงานผล
การเรียนของผูที่จบหลักสูตร(ต.2 ก / ป.02 / รบ.2 / ปพ.3 / ทะเบียนประกาศนียบัตร)
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงผลตอหนวยงานที่ขอตรวจสอบ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
สพป.รับเรื่องขอตรวจสอบ
วฒิการศึกษา
สพป. ดําเนินการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา ตามคําขอ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

ผอ.สพป.ลงนามหนังสือ
แจงผลการตรวจสอบ

แจงผูขอทราบ

7. เอกสาร/แบบฟอรมที่ใช
7.1 หนังสือที่หนวยงานขอใหตรวจสอบ
7.2 สําเนาวุฒิการศึกษา

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. 2539
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการออกประกาศนียบัตร ของโรงเรียนราษฎรประเภท
โรงเรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2520
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิและใบรับรองของสถานศึกษา พ.ศ. 2517 และ
ฉบับที่ 2-7

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน
แจงผูขอทราบ

ผอ.สพป.ลงนาม

สพป. ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ตามคําขอ

หนวยงานสงเรื่องขอตรวจสอบวุฒิ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

แจงผูขอทราบ

ผอ.สพป.ลงนามหนังสือแจงผลการ
ตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา

สพป. ตรวจสอบสําเนาวุฒกิ ารศึกษา
จากหลักฐานการศึกษา เชน (ต.2 ก / ป.02 /
รบ.2 / ปพ.3 / ทะเบียนประกาศนียบัตร
ตนฉบับ)

รายละเอียดงาน
หนวยงานสงเรื่องขอตรวจสอบวุฒิพรอม
สําเนาวุฒิการศึกษาที่ขอตรวจสอบ

-

30 นาที

5 นาที

เวลาดําเนินการ
ตลอดป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม /พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

4

3

2

1

ลําดับที่

9. มาตรฐานงาน การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ชื่องาน การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
วัตถุประสงค : เพื่อรับรองความถูกตองของหลักฐานการศึกษา

- รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

-

- สอดคลองกับความ
ตองการจําเปน

มาตรฐานคุณภาพงาน
- เอกสารหลักฐานถูกตอง

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่ขอ
ตรวจสอบ

1. ชื่องาน
การออกหนังสือรับรองความรูโรงเรียนที่เลิกกิจการ

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาของผูยื่นคําขอ

3. ขอบเขตของงาน
การกําหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนที่เลิกกิจการแลว เพื่อความถูกตอง รวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

4. คําจํากัดความ
ผูยื่นคําขอ หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนเอกชนที่เลิกกิจการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ทีโ่ รงเรียนเอกชนตั้งอยู

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผู ยื่ น ขอรั บ รองวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาพร อ มเอกสารประกอบที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา
5.2 สพป.ตรวจสอบคํารองขอและเอกสารประกอบ
5.3 สพป. ตรวจสอบสําเนาวุฒิการศึกษาจากหลักฐานการศึกษาที่เก็บไว (ต.2 ก. /ป.02/รบ.2/
ปพ.3) และจัดทําหนังสือรับรองความรูเสนอ ผอ.สพป.พิจารณา
54 ผอ.สพป.ลงนามหนังสือรับรองความรู
5.5 สพป. สงหนังสือรับรองความรูใหผูยื่นคําขอ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การออกหนังสือรับรองความรูโรงเรียนที่เลิกกิจการ
ผูขอยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ
ทีส่ พป.

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
325
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สพป.ตรวจสอบคํารองขอและเอกสารประกอบ

สพป.ตรวจสอบขอมูล หลักฐานการศึกษา และจัดทํา
หนังสือรับรองความรูเสนอ ผอ.สพป.

ผอ.สพป.พิจารณา
ลงนาม

แจงผูขอทราบ

7. เอกสาร/แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการออกประกาศนียบัตร พ.ศ. 2539
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการออกประกาศนียบัตร ของโรงเรียนราษฎรประเภท
โรงเรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2520
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยใบสุทธิและใบรับรองของสถานศึกษา พ.ศ. 2517 และ
ฉบับที่ 2-7
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป. แจงผูขอทราบ

ผอ.สพป.ลงนาม

สพป.ตรวจสอบขอมูล หลักฐานการศึกษา ทํา
หนังสือรับรองความรูเสนอ ผอ.สพป.

สพป. ตรวจสอบคํารองและเอกสารประกอบ

ผูขอยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบ
ที่สพป.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป.แจงผูขอทราบ

สพป. ตรวจสอบหลักฐานการศึกษาของผูขอจาก
หลักฐานการศึกษา เชน (ต.2 ก / ป.02 / รบ.2 /
ปพ.3/ ใบสุทธิ/ทะเบียนนักเรียน) และจัดทําหนังสือ
รับรองความรูเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาลงนาม
ผอ.สพป.ลงนามหนังสือรับรองความรู

สพป. ตรวจสอบคํารองและเอกสารประกอบ

รายละเอียดงาน
ผูขอยื่นคํารองพรอมเอกสารประกอบที่ สพป.

เอกสารอางอิง พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม /พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

5

4

3

2

ลําดับที่
1

-

1 ชม.

30 นาที

2 นาที

-

-

- รอยละของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

- สอดคลองกับความ
ตองการจําเปน

มาตรฐานคุณภาพงาน
- เอกสารหลักฐานถูกตอง

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

เวลาดําเนินการ
ตลอดป

9. มาตรฐานงาน การออกหนังสือรับรองความรูโรงเรียนที่เลิกกิจการ
ชื่องาน การออกหนังสือรับรองความรูโรงเรียนที่เลิกกิจการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค : เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาของผูย ื่นคําขอ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
ผูขอ

1. ชื่องาน
การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน

3. ขอบเขตของงาน
การกําหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียนเอกชน เพื่อความถูกตอง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

4. คําจํากัดความ
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเอกชน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรี ย น/ผู ข อ ยื่ น คํ า ร อ งพร อ มเอกสารประกอบที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ที่โรงเรียนตั้งอยู
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรวจสอบคํารองและเอกสารประกอบ
5.3 ตรวจสอบขอมูล หลักฐานทางทะเบียนที่เกี่ยวของกับโรงเรียนที่ขอ
5.4 จัดทําหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน เสนอ ผอ.สพป.ลงนาม
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจงโรงเรียน/ผูขอหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
โรงเรียน/ผูขอ ยื่นคํารองพรอม
เอกสารประกอบที่ สพป.
สพป. ตรวจสอบคํารองและเอกสาร
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สพป. ตรวจสอบขอมูลหลักฐานทางทะเบียน
และจัดทําหนังสือรับรองความรูเสนอ ผอ.สพป.

ผอ.สพป.ลงนาม
หนังสือรับรองความรู

แจงโรงเรียน/ผูขอ

7.เอกสาร/แบบฟอรมที่ใช
7.1 คํารองขอหนังสือรับรองสภาพโรงเรียนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จัดทําแบบคํารองเพื่ออํานวย ความสะดวกแกผูยื่นหรือใชตามแนวตัวอยางที่แนบ
7.2 สําเนาบัตรประชาชน
7.3 สําเนาหนังสือเดินทาง
7.4 หลักฐานการศึกษา
7.5 กรณีบิดา/มารดาเปนผูขอ ใหเพิ่มเอกสาร
7.5.1 สําเนาบัตรประชาชน
7.5.2 สําเนาทะเบียนบานที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา และบุตร
7.6 กรณีมอบอํานาจใหเพิ่มเอกสาร
7.6.1 หนังสือมอบอํานาจ
7.6.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แจงโรงเรียน/ผูขอ

ผอ.สพป.ลงนาม

สพป. ตรวจสอบขอมูลหลักฐานทางทะเบียน

สพป. ตรวจสอบคํารองและเอกสารประกอบ

โรงเรียน/ผูขอ ยื่นคํารองพรอมเอกสาร
ประกอบที่ สพป

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

แจงโรงเรียน/ผูขอ

จัดทําหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
เสนอ ผอ.สพป.ลงนาม

ตรวจสอบขอมูล หลักฐานทางทะเบียนที่
เกี่ยวของกับโรงเรียนที่ขอ

สพป. ตรวจสอบคํารองและเอกสาร
ประกอบ

รายละเอียดงาน
โรงเรียน/ผูขอยื่นคํารองพรอมเอกสาร
ประกอบที่สพป. ที่โรงเรียนตั้งอยู

-

1 ชม.

30 นาที

5 นาที

เวลาดําเนินการ
ตลอดป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ขอมูลถูกตอง

-

-

เอกสารประกอบถูกตอง/
ครบถวน

มาตรฐานคุณภาพงาน
-

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน/ผูขอ

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

เอกสารอางอิง : แนวปฏิบัติในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

5
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2

ลําดับที่
1

9. มาตรฐานงาน การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
ชื่องาน การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
วัตถุประสงค : เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน

1. ชื่องาน
การจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

3. ขอบเขตของงาน
การปฏิบัติงานการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา

4. คําจํากัดความ
4.1 โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบที่ยังดําเนินกิจการอยู และโรงเรียน
เอกชนในระบบที่เลิกกิจการแลว
4.2 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง แบบรายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จทางการศึกษา
สําหรับโรงเรียนที่ยังดําเนินกิจการอยู สวนโรงเรียนที่เลิกกิจการแลวไดแก ทะเบียนนั กเรียน,ใบสุทธิ,
ใบรับรอง,ปพ.,รบ.ปวช.,รบ.ปวส.,ทะเบียนคุมใบประกาศนียบัตร และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผล เปนตน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 โรงเรียนจัดสงหลักฐานการศึกษาให สพป.ประกอบดวยรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จ
การศึกษาเมือ่ สิ้นปการศึกษา สําหรับโรงเรียนที่ยังดําเนินกิจการอ และทะเบียนนักเรียน,ใบสุทธิ,ใบรับรอง
,ปพ.,รบ.ปวช.,รบ.ปวส.,ทะเบี ย นคุ ม ใบประกาศนี ย บั ต ร และเอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การวั ด ผล
ประเมินผล เปนตน สําหรับโรงเรียนที่เลิกกิจการ
5.2 สพป. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
5.3 เสนอ ผอ.สพป.เพื่อทราบ
5.4 สพป. จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แผนภูมิ การจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
สพป.รับหลักฐานการศึกษาที่
ดําเนินกิจการอยูและโรงเรียนที่
เลิกกิจการแลว

สพป.ตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

เสนอผอ.สพป.ทราบ

สพป.จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา

7. เอกสาร/แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน สําหรับเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
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สพป.จัดเก็บหลักฐาน
การศึกษา

เสนอผอ.สพป.

สพป. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานการศึกษา

โรงเรียนที่ดําเนินกิจการอยูและโรงเรียนที่เลิก
กิจการแลวจัดสงหลักฐานการศึกษาให สพป.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป.จัดเก็บหลักฐานการศึกษา

เสนอ ผอ.สพป. เพื่อทราบ

สพป. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
เอกสารหลักฐานการศึกษา

รายละเอียดงาน
โรงเรียนที่ดําเนินกิจการอยูและโรงเรียนที่เลิก
กิจการแลวจัดสงหลักฐานการศึกษาให สพป.

-

1 ชม.

15 วัน

สิ้นปการศึกษา

เวลาดําเนินการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานคุณภาพงาน
-

-

-

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

ผูรับผิดชอบ
โรงเรียน

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

เอกสารประกอบถูกตอง/
ครบถวน

เอกสารอางอิง : แนวปฏิบัติในการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน สําหรับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
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2

ลําดับที่
1

9. มาตรฐานงาน การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
ชื่องาน การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
วัตถุประสงค : เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานจัดเก็บหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน
งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

1. ชื่องาน
งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะการประสาน และสงเสริมการศึกษาเอกชนของ
จังหวัด ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนของจังหวัด

3. ขอบเขตของงาน
การกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษา
เอกชนในระดับจังหวัด

4. คําจํากัดความ
-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดําเนินการคัดเลือกผูแทนโรงเรียนเอกชนที่
เปน องคประกอบของคณะกรรมการประสานและสงเสริ มการศึกษาเอกชนในระดั บจังหวัด ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดสงรายชื่อผูไดรับการคักเลือกใหเปนผูแทน
โรงเรียนเอกชนตามขอ 1 ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเพื่อดําเนินการแตงตั้ง
5.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประสานและ
สงเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแจงคณะกรรมการ และจัดประชุมเพื่อชี้แจง
บทบาทหนาที่
5.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชนระดับจังหวัดเพื่อวางแผนจัดทําโครงการในการพัฒนาการศึกษาเอกชนของจังหวัด
สงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
5.6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแจงการอนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณ
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.7 คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดจัด กิจกรรมตามโครงการ
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดําเนินการติดตอประสานงานและเบิกจายเงิน
5.8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนทราบ

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
สพป.ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
ที่เปนผูแทนโรงเรียนเอกชน

สช.ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สพป.สงคําสั่งใหโรงเรียนและคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้ง/จัดประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดทําโครงการสง สช.
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สช.แจง สพป.อนุมัติโครงการ
และงบประมาณ

สพป. และคณะกรรมการฯดําเนินงานตามโครงการ

สพป.สรุปและรายงานผล สช.
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7. แบบฟอรมที่ใช
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
-
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4

3

2

คณะกรรมการจัดทําโครงการสง สช.
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ

สพป.สงคําสั่งใหโรงเรียนและคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้ง/จัดประชุมคณะกรรมการ

สช.ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สพป.จัดประชุมคณะกรรมการฯ วางแผนจัดทํา
โครงการสง สช. เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ

สพป.สงคําสั่งใหโรงเรียน/คณะกรรมการฯ
และจัดประชุมคณะกรรมการฯเพือ่ ชี้แจงบทบาท
หนาที่

สช.ออกคําสั่งแตงตั้ง และจัดสงคําสั่งให สพป.

15 วัน

1 วัน

-

สช.

โครงการ

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

-ดําเนินการภายในเวลา กลุมสงเสริม
ที่กําหนด
สถานศึกษาเอกชน
-รายงานการประชุม

ความถูกตองของคําสั่ง

9. มาตรฐานงาน งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด
ชื่องาน งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค : เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะการประสาน และสงเสริมการศึกษาเอกชนของจังหวัด ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนของจังหวัด
ลําดับที่
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ผูรับผิดชอบ
1
สพป.ดําเนินการคัดเลือกผูแทนโรงเรียนเอกชนที่
3 วัน
ดําเนินการคัดเลือก
กลุมสงเสริม
สพป.ดําเนินการคัดเลือก
เปนองคประกอบของคณะ กรรมการประสาน
ตามหลักเกณฑที่ สช. สถานศึกษาเอกชน
คณะกรรมการ
และสงเสริมการศึกษาเอกชนตามที่ สช.กําหนด
กําหนด
และจัดสงรายชื่อให สช. เพื่อออกคําสั่งแตงตั้ง

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
339
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

เอกสารอ้างอิง : -

7

6

ลําดับที่
5

สพป.สรุปและรายงานผล สช.

สพป. และคณะกรรมการฯดําเนินงาน
ตามโครงการ

สช.แจง สพป.อนุมัติ
โครงการและ

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพป.สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
ไปยัง สช.

สพป.และคณะกรรมการฯดําเนินงานตาม
โครงการ

รายละเอียดงาน
สช.พิจารณาโครงการและจัดสรร
งบประมาณสําหรับดําเนินงาน และแจงการ
จัดสรรไปยัง สพป.

15 วันหลังสิ้นสุด
โครงการ

90 วัน

เวลาดําเนินการ
-

การรายงานผลการ
ดําเนินงานมีความ
สมบูรณ ชัดเจน

โครงการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

มาตรฐานคุณภาพงาน
-

กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สช.

ผูรับผิดชอบ
สช.

ภาคผนวก

ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อางอิง
 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
 กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2553
 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ของสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พ.ศ. 2553
 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง กําหนดประเภทและระดับของโรงเรียนในระบบ
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551
 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุน
เปนคาอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2552
 ประกาศคณะกรรมการส งเสริ มการศึกษาเอกชนเรื่ องหลั กเกณฑ วิธี การ และเงื่ อนไขการอุ ดหนุ น
เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกครูโรงเรียนเอกชน
 ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกําหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ
 ประกาศสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑหองประกอบของ
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
 ประกาศสํ านั กบริ หารงานคณะกรรมการส งเสริ มการศึ กษาเอกชน เรื่ อง แนวปฏิ บั ติ ในการขอเก็ บ
คาธรรมเนียมการเรียนภาคฤดูรอนของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑการใชตราของโรงเรียน ลงวันที่ 15
มีนาคม 2543
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553
 พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น เป น ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เ รก
คุณาภรณ พ.ศ. 2538
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
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 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนนอกระบบ ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
 มาตรฐานคุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรี ย นเอกชนนอกระบบ ของสํ า นั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบแรก พ.ศ. 25442548
 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบแรก พ.ศ. 25492553
 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ. รอบแรก พ.ศ. 25542558
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
ระเบีย บกระทรวงศึกษาธิ การว าด ว ยการจัด การศึก ษาตามหลั กสูต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง
พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 พ.ศ. 2547
 ระเบียบ ก.ค.วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม พ.ศ.
2539
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่เปด
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงิน
อุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2552
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรการชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเปนเงิน
อุดหนุ นคา หนัง สือเรียน อุป กรณการเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพั ฒนาคุณภาพผู เรีย น
พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว าดวยคาตอบแทนครูพิเศษที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2549
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การวาดวยการใชชื่อเพื่ อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงชื่ อโรงเรียนเอกชน พ .ศ.
2537
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 ระเบี ย บกระทรวงศึก ษาธิ การว า ด ว ยการประเมิ น ผลตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษาการเปดและปดสถานศึกษา พ.ศ. 2549
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต พ.ศ. 2549
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการเปดภาคฤดูรอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.
2538
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
 ระเบียบกองทุนสงเคราะหวาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูอํานวยการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2551
 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหวาดวยการบริหารกิจการกองทุนสงเคราะห พ.ศ. 2551
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2544
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเคราะหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชนเปนเงินทดแทน พ.ศ.
2540 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
 ระเบียบกองทุนสงเคราะหวาดวยการสงเคราะหผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปนเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2551
 ระเบียบกองทุนสงเคราะหวาดวยการสงเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะห พ.ศ. 2551
 ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดว ยการจัดทําทะเบียนครูบุคลากรทางการศึกษา
และ เจาหนาที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
 ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณอัน เป น ที่ เ ชิ ด ชู ยิ่ ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536
 ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การว าด ว ยศู นย การศึ กษาอิ สลามประจํ ามั สยิ ด (ตาดี กา) ในจั งหวั ดป ตตานี
ยะลา นราธิวาส พ.ศ. 2548
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของราชการ พ.ศ. 2529 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวราชการ พ.ศ. 2525 และที่แกไข
เพิ่มเติม
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546
คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ก

บทบาทบาท/ภารกิจ/
หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
กํากับ ดูแล ประสาน
สงเสริม และสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายวาดวยโรงเรียน
เอกชน
x งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน
1. งานสงเสริมการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา/
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา /อาชีวศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
2. งานสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
3. งานสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาเอกชน
4. งานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
เอกชนในระบบ
5. งานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
เอกชนนอกระบบ
6. การขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
7. การรับนักเรียนชาวตางประเทศ
8. การเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
9. การเทียบโอนความรูและประสบการณในโรงเรียน
เอกชนประเภทอาชีวศึกษา
10. งานวิเคราะห/วิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน

ชื่องาน/กระบวนงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แบบวิเคราะหงานกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน/โรงเรียน
เอกชน/ครู/เจาหนาที/่ บุคลากร
ทางการศึกษา/หนวยงานอืน่ ที่
ตองการใชขอมูล

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บทบาทบาท/ภารกิจ/
หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
x งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
เอกชน
1. การวิเคราะหอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชน
2. การตรวจสอบกระบวนการแตงตั้ง ถอดถอน ผูรับ
ใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู/ผูสอน และ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
3. การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาว
ตางประเทศ
4. การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและตออายุการ
พํานักอยูในประเทศไทยของครูชาวตางประเทศ
5. การยกยองเชิดชูเกียรติผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
6. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ
7. การขอยกเวนการเขารับราชการทหารของครูโรงเรียน
เอกชน
8. การรองทุกข รองเรียนที่เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเอกชน
9. การแตงตั้ง/ถอดถอนผูสอนศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา)

ชื่องาน/กระบวนงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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ข

บทบาทบาท/ภารกิจ/
ชื่องาน/กระบวนงาน
หนาที่ ตามประกาศ ศธ.
ดําเนินการเกี่ยวกับการออก
x งานดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้ง
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
โรงเรียนเอกชน
และการเปลี่ยนแปลง
1. การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชน
กิจการโรงเรียนเอกชน
x งานดําเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการ
โรงเรียนเอกชน
1. การขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน
2. การขอยายสถานที่ตั้งโรงเรียน
3. การขอเปลี่ยนแปลงเวลาเปดทําการสอน
4. การขอใชอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือหองเรียน
และหองประกอบ
5. การขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน
6. การขอหยุดทําการสอนชั่วคราว
7. การออกใบแทนใบอนุญาต
8. การขออนุญาตเพิ่ม/ขยายประเภทการศึกษาและ
หลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
9. การขอเพิ่มประเภทการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ
10. การขอเปดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ
11. การขอใชตราประจําโรงเรียน
12. การขอเพิ่ม/ลดที่ดิน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ค

ดําเนินการเกี่ยวกับการ
สงเคราะหและเงินทดแทน
ตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชนและที่
กฎหมายอื่นกําหนด

บทบาทบาท/ภารกิจ/
หนาที่ ตามประกาศ ศธ.

x งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะหและ
สวัสดิการ
1. การอุดหนุนเงินคาใชจายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน
2. การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป
3. การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
4. การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)

13. การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
14. การขอเปดทําการสอนในภาคเรียนที่ 2
15. การขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร
16. การขอยกเวนอากรนําเขาวัสดุการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
17. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน
เอกชนในระบบ
18. การขอเลิกกิจการโรงเรียนเอกชน
19. การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษา
สงเคราะห และการศึกษาพิเศษ
x งานดําเนินการเกี่ยวกับสถาบัน/ศูนยการศึกษาอิสลาม
1. การขอจดทะเบียนสถาบันการศึกษาปอเนาะ
2. การขอจัดตั้งและดําเนินการศูนยการศึกษาอิสลาม
ประจํามัสยิด(ตาดีกา)
3. การขอเลิกศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)

ชื่องาน/กระบวนงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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ง

ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับงาน
การศึกษาเอกชนตามที่
กฎหมายกําหนด

บทบาทบาท/ภารกิจ/
หนาที่ ตามประกาศ ศธ.

x
1.
2.
3.

งานขอมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
งานขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
งานจัดทําแผนการรับนักเรียนประจําป
งานประชาสัมพันธการศึกษาเอกชน

5. การอุดหนุนสื่อและอุปกรณการเรียน การสอน
6. การอุดหนุนเปนคาตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียน
พิการในโรงเรียนเอกชน (เงิน พ.ค.ศ.)
7. การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
8. การเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร
9. การเบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร
10. การขอรับเงินทดแทน
11. การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
12. การอุดหนุนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก
ผูอาํ นวยการ และครูโรงเรียนเอกชน
13. การดําเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
โรงเรียนเอกชน
14. การอุดหนุนเปนคากอสรางและปรับปรุงอาคารเรียน
ของโรงเรียนเอกชนการกุศล
15. การกํากับติดตามใชจายเงินอุดหนุน
16. การอุดหนุนเปนคากอสรางและปรับปรุงอาคารเรียน
ของโรงเรียนเอกชนการกุศล

ชื่องาน/กระบวนงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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จ

ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

บทบาทบาท/ภารกิจ/
หนาที่ ตามประกาศ ศธ.

x งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

4. งานสถิติขอมูลผูสอนศาสนาอิสลาม
5. การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการศึกษาเอกช
6. การกํากับติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน
7. การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
8. การออกหนังสือรับรองความรูโรงเรียนที่เลิกกิจการ
9. การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
10. การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา

ชื่องาน/กระบวนงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ
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คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

บทบาทบาท/ภารกิจ/หนาที่
ชื่องาน/กระบวนงาน
ตามประกาศ ศธ.
ค ดําเนินการเกี่ยวกับการ
x งานสงเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห
สงเคราะหและเงิน
และสวัสดิการ
ทดแทนตามกฎหมายวา
1. การอุดหนุนเงินคาใชจายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน
ดวยโรงเรียนเอกชนและ
2. การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป
ที่กฎหมายอื่นกําหนด
3. การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
4. การดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)
5. การอุดหนุนสื่อและอุปกรณการเรียน การสอน
6. การอุดหนุนเปนคาตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียน
พิการในโรงเรียนเอกชน (เงิน พ.ค.ศ.)
7. การเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล
8. การเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร
9. การเบิกจายเงินคาชวยเหลือบุตร
10. การขอรับเงินทดแทน
11. การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
12. การอุดหนุนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก
ผูอํานวยการ และครูโรงเรียนเอกชน
13. การดําเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
โรงเรียนเอกชน
14. การอุดหนุนเปนคากอสรางและปรับปรุงอาคารเรียนของ
โรงเรียนเอกชนการกุศล

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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กลุมสงเสริมการศึกษาเอกชน

จ

ง

ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย

ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับ
งานการศึกษาเอกชน
ตามที่กฎหมายกําหนด

บทบาทบาท/ภารกิจ/หนาที่
ตามประกาศ ศธ.

x งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและสงเสริม
การศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด

1.งานสารบรรณ
2.งานจัดการประชุม

x งานธุรการ

x งานขอมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
1. งานขอมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
2. งานจัดทําแผนการรับนักเรียนประจําป
3. งานประชาสัมพันธการศึกษาเอกชน
4. งานสถิติขอมูลผูสอนศาสนาอิสลาม
5. การจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการศึกษาเอกชน
6. การกํากับติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน
7. การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
8. การออกหนังสือรับรองความรูโรงเรียนที่เลิกกิจการ
9. การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
10. การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา

15. การกํากับติดตามใชจายเงินอุดหนุน
16. การอุดหนุนเปนคากอสรางและปรับปรุงอาคารเรี ยนของ
โรงเรียนเอกชนการกุศล

ชื่องาน/กระบวนงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บุคคล/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

