เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
วาดวย การกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเห็นสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในระบบ เพื่อจํากัดขอบขายของบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบันของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๔๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จึงออกระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวย การกําหนด
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหยกเลิกคํานิยามในขอ ๓ แหงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนเอกชนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ยกเวนโรงเรียนประเภทนานาชาติ
“โรงเรี ยนนานาชาติ ” หมายความว า โรงเรี ย นที่ ใ ชห ลั กสู ต รต า งประเทศหรื อหลั กสู ต ร
ตา งประเทศที่ ป รั บ รายละเอี ย ดเนื้ อ หารายวิ ช าใหม ห รื อ หลั ก สู ต รที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เองที่ ไ ม ใ ช ห ลั ก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ และใชภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนใหกับนักเรียนโดยไมจํากัด
เชื้อชาติ ศาสนา และไมขัดตอศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๒ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

“ครู” หมายความวา บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอนและสงเสริม
การเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในโรงเรียน
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา ผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในโรงเรียน ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ ผูปฏิบัติหนาที่งานแนะแนว ผูปฏิบัติหนาที่เทคโนโลยี
การศึกษา ผูปฏิบัติหนาที่งานทะเบียนวัดผล และผูปฏิบัติหนาที่บริหารงานทั่วไป”
ขอ ๕ ใหย กเลิก ความในข อ ๕ แหงระเบีย บคณะกรรมการส งเสริม การศึ กษาเอกชน
วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕ การแตงตั้ง ครูเกินกวาอัตราสวนที่กําหนด ตามขอ ๔ โรงเรียนสามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเหมาะสมในการจัดการศึกษา เพื่อประโยชนตอนักเรียน
การแตงตั้ง ถอดถอน ครู บุคลากรทางการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับ
ที่โรงเรียนกําหนด
การแตงตั้ง ถอดถอนตามวรรคสอง ใหโรงเรียนนํารูปแบบหนังสือแตงตั้ง ถอดถอน ตามแบบ
ทายระเบียบนี้ไปปรับใช”
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
จรวยพร ธรณินทร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ตราโรงเรียนและที่อยู
หนังสือแตงตัง้ ครูใหปฏิบัตหิ นาที่
เลขที่......................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
โรงเรียนแตงตั้ง
……………………………………….
( ชื่อ สกุล )
อยูบานเลขที่........................................................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเลขที่...................................................................................................................
เขาปฏิบัติหนาที่ครูในโรงเรียน………………………………………………………………………………..
สอนวิชา.............................................................ชั้น...............................ตั้งแตวันที่...........................................
ตามสัญญาจางเลขที่..........................ลงวันที่.....................................................................................................
ใหไว ณ วันที่.............................เดือน.............................................พ.ศ..............

รูปถาย
ขนาด ๒ นิ้ว
เลขประจําตัวประชาชน.............................................
หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง.........................................

(................................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน
ผูแตงตั้ง

หมายเหตุ : ใหประทับตราโรงเรียนที่มุมขวาลางของรูปและบริเวณลายเซ็นผูแตงตั้ง

ตราโรงเรียนและที่อยู
หนังสือแตงตัง้ บุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัตหิ นาที่
เลขที่......................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
โรงเรียนแตงตั้ง
……………………………………….
( ชื่อ สกุล )
อยูบานเลขที่........................................................................................................................................................
เขาปฏิบัติหนาที่บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน…………………………………………………………….
ตําแหนง......................................................................................ตั้งแตวันที่......................................................
ตามสัญญาจางเลขที่..........................ลงวันที่.....................................................................................................
ใหไว ณ วันที่.............................เดือน.............................................พ.ศ..............

รูปถาย
ขนาด ๒ นิ้ว
เลขประจําตัวประชาชน...................................

(................................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน
ผูแตงตั้ง

หมายเหตุ : ใหประทับตราโรงเรียนที่มุมขวาลางของรูปและบริเวณลายเซ็นผูแตงตั้ง

ตราโรงเรียนและที่อยู
หนังสือถอดถอนครูออกจากหนาที่
เลขที่......................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
โรงเรียนถอดถอน
……………………………………….
( ชื่อ สกุล )
อยูบานเลขที่..........................................................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเลขที่......................................................................................................................
ออกจากหนาทีค่ รูโรงเรียน....................................................................................................................................
ตั้งแตวันที…
่ ………………………....................................................................................................................
เนื่องจาก/เหตุผล………......................................................................................................................................
ใหไว ณ วันที่.............................เดือน.............................................พ.ศ..............

(................................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน
ผูถอดถอน

หมายเหตุ : ใหประทับตราโรงเรียนที่บริเวณลายเซ็นผูถอดถอน

ตราโรงเรียนและที่อยู
หนังสือถอดถอนบุคลากรทางการศึกษาออกจากหนาที่
เลขที่......................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
โรงเรียนถอดถอน
……………………………………….
( ชื่อ สกุล )
อยูบานเลขที่.....................................................................................................................................................
ออกจากหนาที่บคุ ลากรทางการศึกษา ตําแหนง................................................................................................
โรงเรียน...........................................................................................................................................................
ตั้งแตวันที่.........................................................................................................................................................
เนื่องจาก/เหตุผล................................................................................................................................................
ใหไว ณ วันที่.............................เดือน.............................................พ.ศ..............

(................................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน
ผูถอดถอน

หมายเหตุ : ใหประทับตราโรงเรียนที่บริเวณลายเซ็นผูถอดถอน

