คูมือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
จัดพิมพ์โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2280 5530, 0 2288 5839 - 40
ปีที่พิมพ์
พ.ศ. 2561
จ�ำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม
ISBN
978-616-395-959-1
พิมพ์ที่

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย)
เลขที่ 85, 87, 89, 91 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ค�ำน�ำ
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บทที่ 1

ความเป็นมาและหลักการของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 

1. ความเป็นมา
ประเทศไทยมี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษามาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2542
แต่คุณภาพการศึกษาของประเทศ ก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง คณะกรรมการ
การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป เพื่ อ รองรั บ การปรั บ เปลี่ ย นตามนโยบาย
THAILAND 4.0 ได้ มี ม ติ ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2560 ก�ำหนดให้จัดการศึกษา  ในรูปแบบ โรงเรียนร่วมพัฒนา 
(Partnership School) โดยมอบหมายให้นายมีชัย วีระไวทยะ และ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ ขับเคลื่อนโครงการนี้
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยขอให้ด�ำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 กับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ ตามความเหมาะสม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)
เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้
บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท มูลนิธิ
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องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหาร
ให้กับสถานศึกษา  ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยมุ่งเน้น
การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
และข้ อ เสนอแนะของมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2) การพัฒนาครู 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 4) การพัฒนา
คุณภาพการบริหาร

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และสังกัดอื่น ๆ
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพและรังสรรค์นวัตกรรมการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน
2.3 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
2.4 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
น�ำไปสู่การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา 
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3. หลักการในการด�ำเนินโครงการ
3.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
การด�ำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ
จ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม สถานศึกษาพี่เลี้ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
ในพื้นที่ ในการเข้าร่วมบริหารจัดการร่วมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษา
ในโครงการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สามารถบริการด้านการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เหมาะสมกับความต้องการ
ของผูเ้ รียน และบริบททางเศรษฐกิจสังคมในแต่ละพืน้ ที่ ทัง้ ในด้านวิชาการ
ด้านอาชีพ และทักษะชีวิตอื่น ๆ
เมื่ อ เริ่ ม ต้ น โครงการสถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ ผู ้ ส นั บ สนุ น
จัดท�ำแผนการพัฒนาสถานศึกษา  รายปีและแผนระยะ 5 ปี ซึ่งระบุ
เป้าหมายของการด�ำเนินงานในช่วงต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนและมีการสือ่ สาร
ระหว่างผู้สนับสนุน สถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ
3.2 การบริหารงานบุคคล
3.2.1 ผู้สนับสนุนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา โดยเข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้ พืน้ ฐาน กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือทีป่ รึกษา รวมถึงสามารถ
ประเมิ น ผลงานและพิ จ ารณาผลตอบแทนส่ ว นเพิ่ ม ของผู ้ อ� ำ นวยการ
สถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงระหว่างผู้สนับสนุน
กับสถานศึกษาและผลส�ำเร็จของงาน
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3.2.2 ผู้สนับสนุนมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรของสถานศึกษาในส่วนเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ข้าราชการ
3.3 การบริหารงบประมาณ
สถานศึ ก ษาจะต้ อ งเก็ บ รั ก ษาเงิ น ทุ น จากผู ้ ส นั บ สนุ น
ไว้ในบัญชีซึ่งแยกต่างหากจากบัญชีงบประมาณจากภาครัฐ และมีการ
ระบุวัตถุประสงค์ของเงินทุนสนับสนุนให้ชัดเจน รวมถึงมีการควบคุม
การใช้จา่ ยของเงินทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีการจัดท�ำบัญชี
ให้ ต รงกั บ มาตรฐานการบัญชี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยผู้สนับสนุนสามารถตรวจสอบการใช้เงินทุนดังกล่าวได้ โดยเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษานัน้ ๆ ทัง้ นี้ ในส่วนของงบประมาณ
จากภาครัฐยังคงเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของทางราชการ
3.4 การบริหารงานวิชาการ
ผู้สนับสนุนสามารถเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และความก้าวหน้าของโลก ภายใต้กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทั้งนี้
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ผู ้ ส นั บ สนุ น สามารถร่ ว มก� ำ หนดหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาในส่ ว นรายวิ ช า
เพิม่ เติม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และกิจกรรมอืน่ ๆ รวมทัง้ การจัดซือ้ หนังสือ
และสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม ที่เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ผู ้ ส นั บ สนุ น และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ
3.5 การติดตาม ประเมินผลและวิจัย
การติดตาม ประเมินผลและวิจัย มี 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดั บ โครงการ ด� ำ เนิ น การโดยคณะท� ำ งาน
ด้านการติดตาม ประเมินผลและวิจยั โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา 
(2) ระดับสถานศึกษา  ด�ำเนินการแต่งตั้งหรือสรรหา 
คณะท�ำงานติดตาม ประเมินผลและวิจัยของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา มีทางเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ
(2.1) แต่งตั้งคณะท�ำงานฯ ประกอบด้วยบุคคล
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
(2.2) สรรหาบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกมาเป็น
ผู้ติดตาม ประเมินผลและวิจัย
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4. กลไก การติดตาม ประเมินผลและวิจัย
คณะท�ำงานด้านการติดตาม ประเมินผลและวิจยั โครงการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา 
มี ห น้ า ที่ ด� ำ เนิ น การติ ด ตามและรายงานความก้ า วหน้ า  ประเมิ น ผล
ความส�ำเร็จของโครงการและวิจัย ตลอดจนถอดบทเรียน โดยพิจารณา
ให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือมาด�ำเนินการประเมินผล
และการวิจัย ซึ่งการคัดเลือกหน่วยงานดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการโครงการ

5. งบประมาณในการด�ำเนินโครงการ
ผู้สนับสนุนสามารถบริจาคเงินทุน ทรัพย์สินและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ในการด� ำ เนิ น โครงการโรงเรี ย นร่ ว มพั ฒ นา  ให้ กั บ สถานศึ ก ษา 
ทั้งนี้เงินทุน ทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายที่ผู้สนับสนุนบริจาคถือเป็นเงินบริจาค
เพื่ อ การศึ ก ษาซึ่ ง มี สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี เช่ น เดี ย วกั บ เงิ น บริ จ าค
เพื่อการศึกษาอื่น ๆ นอกจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการ
สนับสนุนด้านงบประมาณปกติที่เป็นค่ าใช้จ่ายที่รัฐพึงต้องจ่ายให้กับ
โครงการนี้อย่างเต็มความสามารถตามที่พึงจะกระท�ำได้เป็นไปตามหลัก
ของการบริหารงบประมาณ
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6. นิยามศัพท์
“โครงการโรงเรี ย นร่ ว มพั ฒ นา” (Partnership School
Project) หมายถึง โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา
รูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่ให้ความเป็นอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ ไป
ที่สร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ภายใต้การสนับสนุนทรัพยากรและการบริหารที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
จากผู้สนับสนุน
“สถานศึ ก ษา” หมายถึ ง สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีจ่ ดั การเรียนการสอนตัง้ แต่ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา  และสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
“ผู้สนับสนุน” หมายถึง บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบัน
ที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา
ในโครงการ
“สถานศึกษาพี่เลี้ยง” หมายถึง สถานศึกษา  หรือ สถาบัน
อาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ทีส่ นับสนุนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา 
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“คณะกรรมการสถานศึ ก ษา” หมายถึ ง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการโครงการ” หมายถึง คณะกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา 
เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
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บทที่ 2

การพิจารณาและคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ประเภทของสถานศึกษาที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา  และโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา  สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  และสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ ที่คณะกรรมการโครงการ
เห็นสมควร โดยมีวิธีการคัดเลือก ดังนี้

1. การพิจารณาและคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ในการพิ จ ารณาและคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการ
ให้ด�ำเนินการดังนี้
1.1 พิจารณาข้อมูลและรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนาซึ่งเสนอโดยสถานศึกษา
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1.2 ในการประเมินความพร้อมเบื้องต้นและการร่วมประเมิน
ความพร้อมของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ ให้พิจารณาความพร้อม
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�ำ มีความมุ่งมั่น
พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.2.2 การมีสว่ นร่วมของครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
1.2.3 ผู้เรียนพร้อมที่จะเป็น “คนดี” ของสังคม
1.2.4 ผู้น�ำชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษา 
1.2.5 ผู ้ บ ริ ห ารและคณะครู ผู ้ ป กครอง ผู ้ เ รี ย น
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา  และผู ้ น� ำ ชุ ม ชน แสดงเจตจ� ำ นงและ
มีความพร้อมในการเข้าร่วม และสนับสนุนโครงการ
1.2.6 อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการโครงการเห็นสมควร

2. ขั้นตอนในการสมัครและการพิจารณาสถานศึกษา
   เข้าร่วมโครงการ มีขั้นตอนดังนี้
2.1 สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และแนบเอกสารประกอบ ตามที่
ก�ำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีการประชุมหารือร่วมกันของผู้บริหารและคณะครู
ผู้ปกครอง ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้น�ำชุมชน ก่อนที่จะส่ง
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา  สถานศึกษาจะมีผู้สนับสนุน
แสดงความสนใจแล้ว หรือไม่ก็ได้
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1) สถานศึกษาส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา  ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
2) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตรวจสอบข้อมูลพิจารณาความเหมาะสมและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หรือหน่วยงานต้นสังกัดอื่นๆ ของสถานศึกษาร่วมกับภาคเอกชนจัดหา
ผู ้ ส นั บ สนุ น ที่ เ หมาะสมกั บ สถานศึ ก ษา  ในกรณี ที่ ส ถานศึ ก ษายั ง ไม่ มี
ผู้สนับสนุน
2.2 ผูส้ นับสนุนประเมินความพร้อมเบือ้ งต้นของสถานศึกษา
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้สนับสนุนรวบรวม/ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
และประเมินความพร้อมเบื้องต้นของสถานศึกษา  เช่น โดยการพูดคุย
ทางโทรศัพท์ หรือส่งเอกสารข้อมูลให้พิจารณา  หรือพบปะ พูดคุยกับ
ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้น�ำชุมชน เมื่อประเมิน
ความพร้อมเบื้องต้นแล้ว ผู้สนับสนุนส่งผลการประเมินให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ ทั้งนี้ ขั้นตอนการส่งใบสมัครกับการส่งผลการประเมิน
เบื้องต้นสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้
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2.3 สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี ก ารร่ ว มประเมิ น ความพร้ อ ม
ของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ โดยมีการประชุมร่วมกันของผู้แทน
จาก 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สนับสนุน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้น�ำชุมชน ดังนี้
2.3.1 แนะน�ำหน่วยงานและชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ให้ผู้เข้าประชุมได้รับทราบครบถ้วน
2.3.2 เปิดให้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จนเกิดความพึงพอใจ
2.3.3 ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงการในการ
เข้าร่วมโครงการ
2.3.4 ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการโครงการ
มีมติเห็นชอบ สถานศึกษาร่วมกับผู้สนับสนุนจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุม
ให้ กั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
2.4 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกาศ
รายชื่อโรงเรียนร่วมพัฒนา
2.5 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการ
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
2.6 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จัดปฐมนิเทศ
โรงเรียนร่วมพัฒนา และผู้สนับสนุน
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3. ขั้นตอนการด�ำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา
3.1 สถานศึ ก ษาร่ ว มกั บ ผู ้ ส นั บ สนุ น จั ด ท� ำ /ปรั บ ปรุ ง แผน
พัฒนาสถานศึกษา และแผนติดตาม ประเมินผลและวิจัย ของสถานศึกษา 
โดยการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยต้องด�ำเนินการจัดท�ำ/
ปรับปรุงแผนฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือนหลังจากลงนาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
3.2 สถานศึ ก ษาและผู ้ ส นั บ สนุ น ร่ ว มกั บ คณะกรรมการ
สถานศึกษาด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  และแผนติดตาม
ประเมินผลและวิจัย
3.3 คณะท�ำงานระดับสถานศึกษาด้านการติดตาม ประเมินผล
และวิ จั ย ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการสถานศึ ก ษา  หรื อ ผู ้ ป ระเมิ น
จากภายนอก รายงานผลการด�ำเนินงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง (เมื่อสิ้น
ปีการศึกษา) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
3.4 สถานศึ ก ษาและผู ้ ส นั บ สนุ น ร่ ว มกั บ คณะกรรมการ
สถานศึกษาปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ผลของการติดตาม
ประเมินผลและวิจัย ระดับสถานศึกษา
3.5 สถานศึ ก ษาและผู ้ ส นั บ สนุ น ร่ ว มกั บ คณะกรรมการ
สถานศึกษา พิจารณาและด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) จากคณะท�ำงาน
ด้านการติดตาม ประเมินผลและวิจยั โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา  ซึ่งได้จากการติดตาม
ประเมินผลและวิจัย ในระดับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
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4. การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะท�ำงาน
ด้านการติดตาม ประเมินผลและวิจยั โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา และหน่วยงานต้นสังกัดอืน่ ๆ
ของสถานศึกษาด�ำเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้สนับสนุนและสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ ปีละ 1 ครั้ง
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5. ใบสมัคร
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership School Project)

กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry Education

1. ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อผู้สนับสนุน...............................................................(ถ้ามี)......................................................................
รหัสสถานศึกษา.........................................................................
ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................
ที่ตั้งสถานศึกษา..............................................................เลขที.่ .......................................
หมู่...................ซอย.......................................ถนน...................................................................
ต�ำบล/แขวง..............................................อ�ำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย.์ .............................................
โทรศัพท์.......................................................โทรสาร............................................................
E-mail...........................................................................................................................................
Website.....................................................................................................................................
ระดับการจัดการศึกษา..............................................................................................................................
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาชื่อ........................................สกุล........................................อายุ........ปี
โทรศัพท์ (มือถือ)..................ด�ำรงต�ำแหน่งวันที.่ ...........เดือน...........................ปี..................
อายุราชการ............................ปี
รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา ชื่อ...................................สกุล.......................................อายุ........ปี
โทรศัพท์ (มือถือ)..................ด�ำรงต�ำแหน่งวันที.่ ...........เดือน..........................ปี...................
อายุราชการ............................ปี
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คู่มือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

สรุปจ�ำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่นๆ ของสถานศึกษา
ผู้บริหาร

ครู

ผอ. รอง ผอ. ข้าราชการ
.......

.......

.......

ลูกจ้าง

พนักงาน
อัตราจ้าง
ราชการ
.......

.......

ครูต่าง
ประจ�ำ ชั่วคราว
ประเทศ
.......

.......

.......

จ�ำนวนนักเรียน
ชั้น

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

จ�ำนวน
นักเรียน
(คน) ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

จ�ำนวนอาคาร
อาคาร อาคารชั่วคราว บ้านพักครู
ประเภทอาคาร อาคารเรียน อเนกประสงค์

ห้องสุขา

จ�ำนวน (หลัง) .................. .................. .................. .................. ..................

ขนาดพื้นที่ จ�ำนวน.............................ไร่.............................งาน.............................ตารางวา
พื้นที่ใช้สอยของสถานศึกษา.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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2. วิเคราะห์สภาพสถานศึกษา ในด้านความพร้อมในการเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และจุดเด่น จุดด้อย
โดยสรุปการวิเคราะห์ตามหัวข้อด้านล่าง ความยาวไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ (A4)
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านบริหารองค์กร
3. ด้านบุคคล
4. ด้านงบประมาณ
5. ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
7. การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษา  รวมทั้ ง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

3. วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาสถานศึกษา และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
     (อยากเห็นสถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางใด ประสบความส�ำเร็จ
ถึงระดับใด และอยากเห็นผู้เรียนพัฒนาอย่างไรภายใน 5 ปี)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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4. แนวคิด ในการเสริมสร้างบทบาทของสถานศึกษา ในการร่วมพัฒนา
ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

5. สถานศึกษาด�ำเนินการ
ได้หารือร่วมกับผู้บริหารและคณะครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้น�ำชุมชน แล้ว
ยังไม่ได้หารือร่วมกับผูบ้ ริหารและคณะครู ผูป้ กครอง ผูเ้ รียน
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้น�ำชุมชน
6. เอกสารแนบ
6.1 ข้อมูล ครู และบุคลากรทางการศึกษา (วุฒิการศึกษา)
6.2 แผนผังของสถานศึกษา พร้อมภาพถ่าย
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บทที่ 3

แนวทางการด�ำเนินงานโครงการ และบทบาทหน้าที่
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการด�ำเนินงานโครงการ
การด�ำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
กระทรวงศึกษาธิการจ�ำเป็นต้องได้รับความสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ
รวมถึง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ ในการเข้าร่วมบริหาร
จัดการ ร่วมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษาในโครงการ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ให้สามารถสร้างบริการด้านการศึกษา
ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของนั ก เรี ย น และบริ บ ท
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที่ ทั้งในด้านทักษะวิชาการ
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
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1. การบริหารงานบุคคล
ผู้สนับสนุนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษาโดยเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา 
รวมถึ ง สามารถประเมิ น ผลงานและพิ จ ารณาผลตอบแทนส่ ว นเพิ่ ม
ของผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษาและคณะครูตามข้อตกลงระหว่างภาคเอกชน
กับสถานศึกษาและผลส�ำเร็จของงาน สนับสนุนและมีส่วนร่วมพิจารณา
คั ด เลื อ กบุ ค ลากรให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ ข าดแคลน
หรือตามความต้องการของสถานศึกษา โดยมีแนวทางการด�ำเนินงาน ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่วมบริหารงานบุคคล
(1) ผูส้ นับสนุน ส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมเป็นทีป่ รึกษาสถานศึกษา 
หรือคณะกรรมการสถานศึกษา
(2) ผู ้ ส นั บ สนุ น และสถานศึ ก ษาร่ ว มก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด
ความส�ำเร็จตามบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ
(3) ผู้สนับสนุนและสถานศึกษาร่วมพิจารณาผลตอบแทน
ส่วนเพิ่มของผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตามตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามบริบทของสถานศึกษา 
1.2 การสนับสนุนบุคลากร
(1) ผู ้ ส นั บ สนุ น และสถานศึ ก ษาร่ ว มกั น พิ จ ารณา
ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
(2) ผู ้ ส นั บ สนุ น และสถานศึ ก ษาร่ ว มกั น จั ด ท� ำ แผน
การสนับสนุนบุคลากร เช่น การจ้างบุคลากรในสาขาวิขาที่ขาดแคลน
หรือสนับสนุนวิทยากรจากภายนอก
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1.3 การพัฒนาบุคลากร
(1) สถานศึ ก ษาก� ำ หนดความต้ อ งการในการพั ฒ นา
บุคลากร
(2) จัดท�ำโครงการพัฒนาบุคลากรเสนอให้ผู้สนับสนุน
พิจารณา
(3) ผู ้ ส นั บ สนุ น อนุ มั ติ ง บประมาณ หรื อ ส่ ง วิ ท ยากร
จากภายนอกมาพัฒนาครูในสถานศึกษา

2. การบริหารงานวิชาการ
ผู ้ ส นั บ สนุ น สามารถเข้ า ร่ ว มพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา 
การจัดการเรียนรู้ สือ่ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน ผูป้ กครอง นักเรียน และบริบทของสถานศึกษา 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าของโลก
ภายใต้กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนสามารถ
ก�ำหนดหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนรายวิชาเพิม่ เติม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
และกิจกรรมอื่น รวมทั้งการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม
ที่ เ ป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั กเรี ย น ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ร ่ ว มกั น
ระหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ ผู ้ ส นั บ สนุ น และผ่ า นความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้
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2.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นรู ้ ผู ้ ส นั บ สนุ น
ร่วมกับสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ผู ้ ป กครอง ผู ้ เรี ย น และบริ บ ทของสถานศึ ก ษา  โดยส่ ง เสริ ม ทั ก ษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต เช่น วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการไม่ทุจริต
และทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในอนาคตด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านการเกษตร ด้านธุรกิจ ด้านกีฬา ด้านการท่องเที่ยว ด้านการพยาบาล
ด้านการเป็นครู เป็นต้น
2.2 ผู ้ส นั บ สนุ น ให้ การสนั บ สนุน แหล่ ง เรี ย นรู ้ น อกสถานที่
เช่ น สถานประกอบการ สถานศึ ก ษาพี่ เ ลี้ ย ง เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์ตรง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
2.3 ผู ้ ส นั บ สนุ น ให้ ก ารสนั บ สนุ น การน� ำ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ การพั ฒ นาทั ก ษะของผู ้ เรี ย นในศตวรรษที่ 21 และแนวนโยบาย
THAILAND 4.0

3. การบริหารงบประมาณ
สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษาเงินทุนจากผู้สนับสนุนไว้ในบัญชี
ซึ่งแยกต่างหากจากบัญชีงบประมาณจากภาครัฐ ของสถานศึกษานั้น ๆ
และมี ก ารระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น ให้ ชั ด เจนรวมถึ ง
มีการควบคุมการใช้จ่ายของเงินทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  และมีการจัดท�ำบัญชี
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ให้ ต รงกั บ มาตรฐานการบัญชี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยผูส้ นับสนุนสามารถตรวจสอบการใช้เงินทุนดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ในส่วนของ
งบประมาณจากภาครัฐยังคงเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของทางราชการ

4. การบริหารงานทั่วไป
ผู้สนับสนุนสามารถให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ
เช่น ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน รวมทั้ง
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาเตรียมอนาคต เป็นต้น

บทบาทหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
บทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน
ความร่วมมือในการด�ำเนินงานโครงการนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
และผู ้ ส นั บ สนุ น ตกลงที่ จ ะร่ ว มกั น ผลั ก ดั น โครงการอย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง
ความสามารถ และจะใช้กลไกการหารือร่วมกันในการแก้ไขประเด็นปัญหา 
และความท้าทายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินโครงการ ทั้งนี้
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันให้มีการระบุบทบาทหน้าที่หลักของแต่ละฝ่าย
ดังนี้
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1. บทบาทหลักของผู้สนับสนุน

1.1 ร่วมการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมทัง้ เป็นทีป่ รึกษา 
และ/หรือกรรมการ ในคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.2 สนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณส่วนเพิ่มให้กับ
สถานศึกษาในความสนับสนุนตามความเหมาะสม
1.3 เป็นผูน้ ำ� ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ซึง่ ครอบคลุม
ถึงการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมภายในสถานศึกษา การบริหารจัดการ
บุคลากร ตลอดจนแนวทางการวัดผลความส�ำเร็จของสถานศึกษา
1.4 ร่วมพัฒนาและประเมินผลส�ำเร็จของโครงการพัฒนา
สถานศึกษานั้น รวมถึงผลงานของบุคลากรของสถานศึกษา  ตลอดจน
อาจจะพิจารณาผลตอบแทนส่วนเพิ่มแก่บุคลากร
1.5 สื่อสารกับคณะกรรมการโครงการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษาภายใต้การสนับสนุนอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดี และร่วมกันป้องกันและแก้ไขอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการ

2. บทบาทหลักของกระทรวงศึกษาธิการ

2.1 ก�ำหนดนโยบาย หลักการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
2.2 ตั้งคณะท�ำงานสนับสนุนโครงการซึ่งท�ำหน้าที่ศึกษา
และปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่ างๆ ที่จะอ�ำนวยความสะดวกในการ
ด�ำเนินโครงการ
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2.3 บริ ห ารจั ด การกระบวนการแต่ ง ตั้ ง และโยกย้ า ย
บุคลากรของสถานศึกษาในโครงการตามค�ำร้องขอที่มีเหตุผลอันสมควร
จากคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ
2.4 จัดท�ำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการด�ำเนิน
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
2.5 สื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการในเชิงรุกกับผู้อ�ำนวยการ
สถานศึกษา ครู ผูเ้ รียน ผูส้ นับสนุน และชุมชน รวมถึงสือ่ สารประชาสัมพันธ์
โครงการ เป็ น การทั่ ว ไปเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจอั น ดี และเสริ ม สร้ า ง
ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
2.6 จั ด การประชุ ม ของคณะกรรมการโครงการและ
คณะท� ำ งานทุ ก คณะ รวมทั้ ง การประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ ส นั บ สนุ น และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการและ
การรายงานผลการด�ำเนินงาน อีกทั้งให้เกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
2.7 ด� ำ เนิ น การติ ด ตามความก้ า วหน้ า  ประเมิ น ผล
ความส�ำเร็จ วิจยั และถอดบทเรียนของโครงการ รวมถึงจัดให้มงี บประมาณ
ในการติดตาม ประเมินผล วิจัย และถอดบทเรียน
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3. บทบาทหลักของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน/ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

3.1 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด� ำ เนิ น งานระดั บ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน/ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด�ำเนินงานโครงการปรับปรุง
แก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ ให้การบริหารจัดการคล่องตัวและเป็นอิสระ
3.2 สนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
และจัดท�ำรายละเอียดสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือก
จากผู้สนับสนุน
3.3 บริหารจัดการกระบวนการแต่งตัง้ และโยกย้ายบุคลากร
ของสถานศึกษาในโครงการตามค�ำร้องขอที่มีเหตุผลอันสมควร
3.4 ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานโครงการ การนิเทศ
ก�ำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการ
3.5 ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า ง
การรับรูข้ องสังคม และสร้างขวัญก�ำลังใจแก่สถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
3.6 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ประมวลความก้ า วหน้ า
อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด�ำเนินโครงการ
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4. บทบาทหลักของหน่วยงานหรือสถาบันระดับจังหวัด/
ระดับพื้นที่

4.1 อ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
4.2 ให้ความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ
ของสถานศึกษาในสังกัด
4.3 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างขวัญก�ำลังใจ
แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

5. บทบาทหน้าที่ของคณะท�ำงาน Task force โครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อการด�ำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

5.1 ปลดล็ อ คกฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ
และบริหารงานทั่วไป
5.2 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
5.3 วางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงและขยายผล
ความส�ำเร็จ
5.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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6. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาพี่เลี้ยง (สถานศึกษา
เอกชน/รัฐ สถานศึกษานานาชาติ)

6.1 ให้ ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา 
การจัดการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้
6.2 ให้การสนับสนุนสือ่ การเรียนรูน้ อกสถานทีโ่ ดยส่งเสริม
ประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.3 ให้การสนับสนุนบุคลากรเฉพาะทางตามความจ�ำเป็น
ขาดแคลน และความต้องการของสถานศึกษา
6.4 ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการนิเทศ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละ
การจัดท�ำวิจัยเพื่อการบริหารและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6.6 ร่ ว มกั น พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถผลิ ต
จั ด หาและใช้ สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ม าใช้ จั ด การเรี ย นการสอน
ได้เต็มประสิทธิภาพ
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บทที่ 4
การติดตาม ประเมินผลและวิจัย

การติดตาม ประเมินผลและวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา ได้กำ� หนดให้มี
คณะท�ำงานการติดตาม ประเมินผลและวิจัย มีหน้าที่ด�ำเนินการติดตาม
และรายงานความก้าวหน้า ประเมินผลความส�ำเร็จของโครงการ และวิจัย
ตลอดจนถอดบทเรียน โดยพิจารณาประเด็น วิธีการ ผู้มีบทบาท ความถี่
ของระยะเวลา  และการรายงานผลของการติดตาม ประเมินผลและวิจัย
ในทุกระดับ
ในการติ ด ตามประเมิ น ผลและวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียน
ร่วมพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีแนวทางการติดตาม
ประเมินผลและวิจัย ดังนี้
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1. ปรัชญาในการติดตาม ประเมินผลและวิจัย
1.1 ด�ำเนินการในรูปแบบกัลยาณมิตร ที่มุ่งส่งเสริมจุดเด่น
และพัฒนาจุดด้อย พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ โดยยึดหลักเกื้อกูล ช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.2 ใช้ ห ลั ก บู ร ณาการ เพื่ อ ลดความซ�้ ำ ซ้ อ นทั้ ง ผู ้ ป ระเมิ น
และผู้รับการประเมิน เพื่อไม่เพิ่มภาระงานให้กับสถานศึกษา
1.3 ด� ำ เนิ น การให้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างครบถ้วน เพือ่ การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ และเป็นการกระตุ้นให้สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ
1.4 ใช้วธิ กี ารติดตาม และประเมินผลด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
เหมาะสมกับสภาพการณ์ ซึง่ อาจจะเป็นวิธกี าร เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ
ในรูปแบบของการส�ำรวจ การสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน หรือเทคนิค
บันไดคุณภาพชีวิต เป็นต้น

2. ค�ำนิยามที่เกี่ยวข้อง
“การติดตาม” หมายถึง การรวบรวมข้อมูลการปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ
ของโครงการ อย่างเป็นระบบจากทุกแหล่งที่เหมาะสม เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
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“การประเมินผล” หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ โดยน�ำผลมาใช้ในการประเมินความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมุ่งเน้นการประเมินผลทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
“การวิจัย” หมายถึง กระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เชื่อมโยง
กับผลลัพธ์ของการด�ำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ เพือ่ สะท้อนความส�ำเร็จ
ของโครงการและบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ ว่าโครงการที่ได้ด�ำเนินการ
ไปแล้ ว นั้ น บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้ อ ยเพี ย งใด
และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการในอนาคต
“การถอดบทเรี ย น” หมายถึ ง การวิ เ คราะห์ ทบทวน
ประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการด�ำเนินโครงการ แล้วสรุปความรู้
วิ เ คราะห์ เ หตุ ป ั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ก ารด� ำ เนิ น โครงการประสบความส� ำ เร็ จ
หรือล้มเหลว เพือ่ การจัดการความรู้ และให้ขอ้ มูลป้อนกลับต่อคณะท�ำงาน
เกี่ยวกับผลการด�ำเนินโครงการ เพื่อเป็นต้นแบบในการด�ำเนินโครงการ
และน�ำสิ่งที่ได้ไปต่อยอด และขยายผลไปยังโครงการอื่นๆ ในอนาคต
“ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ” หมายถึ ง บุ ค คล กลุ ่ ม บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการ
และความส�ำเร็จของโครงการ เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้น�ำระดับท้องถิ่น
ชุมชน ผู้สนับสนุน และสถานศึกษาพี่เลี้ยง
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3. ระดับและขอบเขตการติดตาม ประเมินผลและวิจัย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องได้รับการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอก มีขั้นตอน แนวทางการติดตาม ประเมินผลและวิจัย โครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา ดังนี้
สมศ.

5 ปี/ครั้ง

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและวิจัย
Partnership School

1 ปี/ครั้ง

(ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

การประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
(Internal Quality Audit)

ท�ำอย่างต่อเนื่อง

การติดตาม ประเมินผลและวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
สถานศึกษา และระดับโครงการ
3.1 ระดับสถานศึกษา
ขอบเขตของการติดตาม ประเมินผลและวิจัย ระดับ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา  วัตถุประสงค์โครงการ
และประเด็นส�ำคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนร่วมพัฒนา
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ที่

การ
การ
ติดตาม ประเมินผล การวิจัย

รายการ

1 ผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

√

2 ผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา
เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และเป้าหมาย

√

3 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา 
และสนับสนุนการศึกษา

√

4 การปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

√

5 การพัฒนาคุณภาพและรังสรรค์
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา เหมาะกับความต้องการ
ของผู้เรียน บริบททางเศรษฐกิจสังคม
ในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในทักษะ
วิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต
เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับอนาคต
ให้แก่ผู้เรียน
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ที่

การ
การ
ติดตาม ประเมินผล การวิจัย

รายการ

6 ปรัชญาของโรงเรียน
      วิสัยทัศน์และพันธกิจ
      วัตถุประสงค์
      การวางแผน
      เครือข่าย
      การน�ำมาปฏิบัติ

√
√
√
√
√

7 การบริหารองค์กร
      โครงสร้างองค์กรและธรรมาภิบาล
      การพัฒนาผู้บริหาร
      การพัฒนาครูและบุคลากร
      การสื่อสารภายในและภายนอก

√
√

√

√

√
√
√
√

8 งบประมาณที่ได้รับ (รัฐบาล
ผู้สนับสนุน ชุมชน และอื่น ๆ)

√

√

√

9 การมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร
(หลักสูตร เนื้อหาและการวางแผน
กิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรการบันทึกการเรียน
การสอน)

√

√

√
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ที่

การ
การ
ติดตาม ประเมินผล การวิจัย

รายการ

10 การบริหารความเสี่ยง
      สถานศึกษาปลอดภัย
      ความรุนแรงประเภทต่าง ๆ
      การป้องกันและแก้ไข

√
√
√

11 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์กลาง
การพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
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3.2 ระดับโครงการ 			
ขอบเขตของการติดตาม ประเมินผลและวิจัย ระดับ
โครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา  4 ด้าน และวัตถุประสงค์
โครงการ 4 ข้อ
ที่

การ
การ
ติดตาม ประเมินผล การวิจัย

รายการ

1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

√

2 การพัฒนาครู

√

3 การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

√

4 การพัฒนาคุณภาพการบริหาร

√

5 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา 
และสนับสนุนการศึกษา

√

6 การพัฒนาคุณภาพและรังสรรค์
นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถาน
ศึกษาให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน
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ที่

การ
การ
ติดตาม ประเมินผล การวิจัย

รายการ

7 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน
ในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพชีวิต

√

√

8 สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนา
อย่างทั่วถึง น�ำไปสู่การลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษา

√

√

หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ใน “คู่มือการติดตาม ประเมินผลและวิจัย
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา”
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เมื่ อ 3 พฤษภาคม 2561. จาก http://www.rd.go.th/
publish/22318.0.html.
ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารวุ ฒิ ส ภา  ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ : ส�ำนักการพิมพ์ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา.
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ภาคผนวก
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546
4. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
5. พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 
พ.ศ. 2546
6. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
7. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
8. ระเบี ย บส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
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9. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป์ ส�ำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุน
การศึกษา
10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สนิ
ที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552
11. ระเบี ย บคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานว่ า ด้ ว ย
การก�ำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ�ำนวนกรรมการ
สถานศึกษาส�ำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. 2561
12. ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สพฐ. 816/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ รู ป เพื่ อ รองรั บ การปรั บ เปลี่ ย น
ตามนโยบาย THAILAND 4.0
13. ค�ำสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 963/2561 เรือ่ ง แต่งตัง้
คณะกรรมการด�ำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา
ในรูปแบบ Partnership School
14. ค�ำสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 764/2561 เรือ่ ง แต่งตัง้
คณะท�ำงานการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดท�ำข้อตกลง
ความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การติดตาม ประเมินผล และวิจัย
โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา ในรูปแบบ Partnership
School (โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา)
15. ค�ำสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 777/2561 เรือ่ ง แต่งตัง้
คณะท�ำงาน Task Force โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School “โรงเรียนร่วมพัฒนา”
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership School Project)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา  54 รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
เป็ น เวลาสิ บ สองปี ตั้ ง แต่ ก ่ อ นวั ย เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการด้วย
รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รบั การศึกษาตามความต้องการ
ในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการ ก�ำกับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ทัง้ นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซงึ่ อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด�ำเนินการและตรวจสอบ
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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ในการด�ำเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง
หรื อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การศึ ก ษาตามวรรคสาม รั ฐ ต้ อ งด� ำ เนิ น การ
ให้ ผู ้ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการศึ ก ษา
ตามความถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในการศึ ก ษาและเพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทัง้ การให้ผบู้ ริจาคทรัพย์สนิ เข้ากองทุน
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก�ำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน
เป็นอิสระและก�ำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผน
ต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจัดท�ำ การก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ทั้ ง นี้ กฎหมายดั ง กล่ า วต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึงด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้
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2. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา  6 การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชน
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา 
ให้ยึดหลักดังนี้
(1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(2) มีการกระจายอ�ำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) มีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา  และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
(4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา  และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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(5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
(6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มาตรา  27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ การด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เพือ่ การศึกษาต่อให้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีหน้าทีจ่ ดั ท�ำสาระของหลักสูตร
ตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิก
ที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรา  28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตร
การศึกษาส�ำหรับบุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ
สาระของหลั ก สู ต ร ทั้ ง ที่ เ ป็ น วิ ช าการและวิ ช าชี พ ต้ อ งมุ ่ ง พั ฒ นาคน
ให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม
และความรับผิดชอบต่อสังคม ส�ำหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึง่ และวรรคสอง แล้วยังมีความมุง่ หมายเฉพาะ
ที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการค้นคว้า  วิจัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และพัฒนาสังคม
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มาตรา  29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
และรู ้ จั ก เลื อ กสรรภู มิ ป ั ญ ญาและวิ ท ยาการต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทัง้ หาวิธกี ารสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน
มาตรา  39 ให้ ก ระทรวงกระจายอ� ำ นาจการบริ ห าร
และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทัว่ ไปไปยังคณะกรรมการ และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ�ำนาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา  53 ให้ มี อ งค์ ก รวิ ช าชี พ ครู ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา 
และผูบ้ ริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ
ในก�ำกับของกระทรวง มีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออก และ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาวิชาชีพครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา  ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก�ำหนด การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู
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ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่น
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิ ช าชี พ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดความในวรรคสอง
ไม่ ใช้ บั ง คั บ แก่ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
สถานศึกษาตามมาตรา 18 (3) ผูบ้ ริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และวิทยากรพิเศทางการศึกษา ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่คณาจารย์
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา  และผู ้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ระดับปริญญา
มาตรา  55 ให้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกือ้ กูลอืน่ ส�ำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคม
และวิชาชีพ ให้มกี องทุนส่งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เพือ่ จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเริม่ สร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัล
เชิดชูเกียรติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา  57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคล
ในชุมชนให้มสี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษาโดยน�ำประสบการณ์ ความรอบรู้
ความช�ำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา
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มาตรา 58 ให้มกี ารระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ
การเงิน และทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศ
มาใช้จัดการศึกษาดังนี้
(1) ให้ รั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
(2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  บริจาคทรัพย์สินและ
ทรั พ ยากรอื่ น ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา  และมี ส ่ ว นร่ ว มรั บ ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ย
ทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น
ทั้ ง นี้ ให้ รั ฐ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม
และให้ แรงจู ง ใจในการระดมทรั พ ยากรดั ง กล่ า ว โดยการสนั บ สนุ น
การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี ตามความเหมาะสม
และความจ�ำเป็น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
มาตรา  59 ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล มีอ�ำนาจ
ในการปกครอง ดูแล บ�ำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
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ของสถานศึกษา  ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
และที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษา 
และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์
และภารกิจหลักของสถานศึกษา บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคลได้มาโดยมีผู้อุทิศให้ หรือโดยการซื้อหรือแลกเปลี่ยน
จากรายได้ของสถานศึกษา  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของสถานศึกษา  บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่เป็น
นิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการ
ผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน
หรือจ้างท�ำของที่ด�ำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณไม่เป็นรายได้ที่ต้อง
น�ำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐ
ที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับ
ที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา
การซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ จ้ า งท� ำ ของที่ ด� ำ เนิ น การโดยใช้ เ งิ น งบประมาณ
ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด สรรเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึกษานั้น ๆ ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
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3. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ. 2546
มาตรา  38 ให้ มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับต�่ำกว่าปริญญา  และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับและส่งเสริมสนับสนุน
กิ จ การของสถานศึ ก ษา  ประกอบด้ ว ยผู ้ แ ทนผู ้ ป กครอง ผู ้ แ ทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า
ของสถานศึกษา ผูแ้ ทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอืน่ ในพืน้ ที่
และผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การเลื อ กประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
และการพ้นจากต�ำแหน่ง ให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวง องค์ประกอบ
อ� ำ นาจหน้ า ที่ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารสรรหา  และจ� ำ นวนกรรมการ
ในคณะกรรมการสถานศึกษา  ส�ำหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพ
และลักษณะการปฏิบตั งิ านแตกต่างไปจากสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยทัว่ ไป
อาจก� ำ หนดให้ แ ตกต่ า งไปตามสภาพและลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดทั้ ง ความจ� ำ เป็ น เฉพาะของสถานศึ ก ษาประเภทนั้ น ได้ ทั้ ง นี้
ตามที่ ก� ำ หนดในกฎกระทรวงให้ ผู ้ บ ริ หารสถานศึ ก ษาเป็ น กรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ศูนย์การเรียน
มาตรา  39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา  34 (2)
มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้
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มีผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษา
หรื อ ส่ ว นราชการ รวมทั้ ง นโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถานศึ ก ษา
หรือส่วนราชการ
(2) ประสานการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา รวมทัง้ ควบคุม
ดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุสถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษา
หรื อ ส่ ว นราชการให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ
ของทางราชการ
(3) เป็ น ผู ้ แ ทนของสถานศึ ก ษาหรื อ ส่ ว นราชการในกิ จ การ
ทั่ ว ไป รวมทั้ ง การจั ด ท� ำ นิ ติ ก รรมสั ญ ญาในราชการของสถานศึ ก ษา
หรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการ
ได้รับตามที่ได้รับมอบอ�ำนาจ
(4) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
หรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(5) อ�ำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก�ำหนด
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
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คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอ้ ำ� นวยการ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  รวมทั้ ง งานอื่ น ที่ ก ระทรวงมอบหมาย
สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) จะให้มีรองผู้อ�ำนวยการ
หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ รองจากผูอ้ ำ� นวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ
เพือ่ ช่วยปฏิบตั ริ าชการก็ได้ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2)
ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่ก�ำหนดในกฎหมายหรือ
ที่ได้รบั มอบหมายได้ อาจขอให้ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาที่สถานศึกษา
หรือส่วนราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทน
เป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะของงาน
ที่จะให้ปฏิบัติแทนได้ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา  26 ให้คณะกรรมการสถานศึกษา  มีอ�ำนาจและหน้าที่
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลส� ำ หรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(1) ก� ำ กั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนด
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(2) เสนอความต้ อ งการจ� ำ นวนและอั ต ราต� ำ แหน่ ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สถานศึกษาเพื่อเสนอ
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
(3) ให้ขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา
(4) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้
กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามอบหมายให้น�ำ
ความในมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการสถานศึกษา โดยอนุโลม
5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา  43 ให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหาร
การศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ การก�ำหนดวิชาชีพ
ควบคุ ม อื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก� ำ หนดในกฎกระทรวง ห้ า มมิ ใ ห้ ผู ้ ใ ด
ประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราว
ในฐานะวิทยากรพิเศษทางการศึกษา 
(2) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน
แต่ในบางครั้งต้องท�ำหน้าที่สอนด้วย
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(3) นักเรียน นักศึกษา  หรือผู้รับการฝึกอบรมหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งท�ำการฝึกหัดหรืออบรมในความควบคุม
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึง่ เป็นผูใ้ ห้การศึกษาหรือฝึกอบรม ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก�ำหนด
(4) ผู้ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
(5) ผู้ที่ท�ำหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ หรือสถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอืน่
เป็นผู้จัด
(6) คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้บริหารการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
(7) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา 
(8) บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก�ำหนด
มาตรา  46 ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
ตนมีสทิ ธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตจากคุรสุ ภา 
และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพ
ควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา
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6. พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด�ำเนินการเพื่อให้ได้มา
ซึง่ พัสดุโดยการซือ้ จ้าง เช่า แลกเปลีย่ น หรือโดยนิตกิ รรมอืน่ ตามทีก่ ำ� หนด
ในกฎกระทรวง
“พั ส ดุ ” หมายความว่ า  สิ น ค้ า  งานบริ ก าร งานก่ อ สร้ า ง
งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้ง
การด�ำเนินการอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายความว่า  วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ
งานจ้างท�ำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้าง
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง
รื้ อ ถอน หรื อ การกระท� ำ อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะท� ำ นองเดี ย วกั น ต่ อ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิง่ ปลูกสร้างดังกล่าว รวมทัง้ งานบริการทีร่ วมอยูใ่ นงาน
ก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงาน
ก่อสร้างนั้น
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“อาคาร” หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่
หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท�ำการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะท�ำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส�ำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว
ท่ อ ระบายน�้ ำ หอถั ง น�้ ำ ถนน ประปาไฟฟ้ า  หรื อ สิ่ ง อื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น
ส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า  งานอันเกี่ยวกับการประปา 
การไฟฟ้ า  การสื่ อ สาร การโทรคมนาคม การระบายน�้ ำ การขนส่ ง
ทางท่อ ทางน�้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งด�ำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาหรือแนะน�ำแก่หน่วยงาน
ของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมายเศรษฐศาสตร์
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ ด้ า นอื่ น ที่ อ ยู ่ ใ นภารกิ จ ของรั ฐ
หรือของหน่วยงานของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า 
งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง
“การบริ ห ารพั ส ดุ ” หมายความว่ า  การเก็ บ การบั น ทึ ก
การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการบ�ำรุงรักษา และการจ�ำหน่ายพัสดุ
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“ราคากลาง” หมายความว่า  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส�ำหรับ
เปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้าง
ได้จริงตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
(1) ร า ค า ที่ ไ ด ้ ม า จ า ก ก า ร ค� ำ น ว ณ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์
ที่คณะกรรมการราคากลางก�ำหนด
(2) ราคาที่ ไ ด้ ม าจากฐานข้ อ มู ล ราคาอ้ า งอิ ง ของพั ส ดุ
ที่กรมบัญชีกลางจัดท�ำ
(3) ราคามาตรฐานทีส่ ำ� นักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่
ก�ำหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่ เ คยซื้ อ หรื อ จ้ า งครั้ ง หลั ง สุ ด ภายในระยะเวลา
สองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่
ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ
(3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คำ� นึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส�ำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคา
ตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส�ำคัญ
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“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมาย
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน�ำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยไม่ต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน
ภาษี อ ากร ค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ต กเป็ น รายได้
ของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามกฎหมายหรื อ ที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีอำ� นาจเรียกเก็บตามกฎหมายและให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ
และเงินอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา
หรื อ ในก� ำ กั บ ของรั ฐ สภา  หน่ ว ยงานอิ ส ระของรั ฐ และหน่ ว ยงานอื่ น
ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากผูม้ อี ำ� นาจให้ปฏิบตั หิ น้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า  คณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่ า  คณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราช
บัญญัตินี้
มาตรา  6 เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุม้ ค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบตั ติ ามแนวทางของพระราชบัญญัตนิ ี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ
และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นต่ า งประเทศ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ตามที่ ก� ำ หนด
ในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มี
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัตเิ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระท�ำได้ โดยต้องด�ำเนินการ
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ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิ ี้ เว้นแต่ในต่างประเทศทีห่ น่วยงานของรัฐ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ
หรื อ จารี ต ประเพณี แ ห่ ง ท้ อ งถิ่ น ของต่ า งประเทศนั้ น เป็ น การเฉพาะ
หรือก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง จะก�ำหนด
ให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา  56
เป็ น อย่ า งอื่ น ก็ ไ ด้ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ต ามวรรคสอง
และวรรคสาม ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา  8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรั ฐ ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ และต้ อ ง
สอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) คุ ้ ม ค่ า  โดยพั ส ดุ ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต้ อ งมี คุ ณ ภาพหรื อ
คุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ
มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(2) โปร่ ง ใส โดยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ
ต้องกระท�ำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการ
ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด�ำเนินงานชัดเจน และมี
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
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(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก�ำหนดเวลาที่เหมาะสม
โดยมี ก ารประเมิ น และเปิ ด เผยผลสั ม ฤทธิ์ ข องการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุ
(4) ตรวจสอบได้ โดยมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริ ห ารพั ส ดุ อ ย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจสอบ
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซือ้ จัดจ้าง
ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การดั ง กล่ า ว แต่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
อย่างมีนยั ส�ำคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจ�ำเป็นอืน่
การจัดซื้อจัดจ้ างนั้นย่อมไม่เสียไป ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเป็น
แนวทางในการปฏิ บั ติ ต ามอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท.
และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา  11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ� ำ ปี และประกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก� ำ หนด และให้ ป ิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผย ณ สถานที่ ป ิ ด ประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่
(1) กรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุทใี่ ช้ในราชการลับ
ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ)
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(2) กรณี ที่ มี ว งเงิ น ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามที่ ก� ำ หนด
ในกฎกระทรวงหรือมีความจ�ำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุ
ที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(3) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวงหรือที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)
(4) กรณี ที่ เ ป็ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง
ที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา 82 (3)
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และรายละเอียดการจัดท�ำ แผนการจัดซือ้
จัดจ้างตามวรรคหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก�ำหนด
มาตรา  12 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผล
การพิจารณารายละเอียดวิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้างและจัดเก็บไว้
อย่า งเป็ น ระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข ้ อ มู ล เมื่ อ มี การร้ อ งขอ
การจัดท�ำบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการร้ อ งขอเพื่ อ ตรวจดู บั น ทึ ก รายงานดั ง กล่ า ว
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
มาตรา 13 ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ผูท้ มี่ หี น้าทีด่ ำ� เนินการต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
ในกรณีทปี่ รากฏในภายหลังว่าผูท้ มี่ หี น้าทีด่ ำ� เนินการตามวรรคหนึง่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด
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ของการจัดซือ้ จัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซือ้ จัดจ้าง
แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�ำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ย่อมไม่เสียไป
มาตรา  14 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและ
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ได้ทำ� การจัดซือ้ จัดจ้างขัน้ ตอนหนึง่ ขัน้ ตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย
และไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�ำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ย่อมไม่เสียไป
มาตรา  15 ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใด
ตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งใด และภายในวงเงินเท่าใด
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
มาตรา  16 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์
ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่
ก�ำหนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท�ำได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก�ำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด

64

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ซึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าสามรายให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนัน้ มีผปู้ ระกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�ำหนดน้อยกว่าสามราย
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด
รายใดรายหนึ่ ง ให้ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ หรื อ ให้ เข้ า มาเจรจาต่ อ รองราคา 
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อย
ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
มาตรา 69 งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระท�ำได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�ำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ที่ ป รึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามเงื่ อ นไขที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ก� ำ หนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�ำหนดน้อยกว่าสามราย
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดรายใด
รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
มาตรา 79 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระท�ำ
ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
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(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง
(4) วิธีประกวดแบบ
มาตรา  120 ผู ้ ใ ดเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ เป็ น ผู ้ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่
ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศทีอ่ อกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศทีอ่ อกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ผูใ้ ดเป็นผูใ้ ช้หรือผูส้ นับสนุนในการกระท�ำความผิดตามวรรคหนึง่
ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 121 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย
ตามมาตรา 31 หรือค�ำสัง่ ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45
และคณะกรรมการวินจิ ฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค�ำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้ด�ำเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป

66

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

7. พระราชกฤษฎี ก าออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547
มาตรา 3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 และส่วน 3 หมวด 3
ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ส�ำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษา
ขององค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
(1) ส�ำหรับบุคคลธรรมดา  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำหรับเงินได้
พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนตามมาตรา 47(1) (2)
(3) (4) (5) หรือ (6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นจ�ำนวนสองเท่าของรายจ่าย
ที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา  แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินได้พงึ ประเมินหลังจากหักค่าใช้จา่ ยและหักค่าลดหย่อนดังกล่าวนัน้
(2) ส�ำหรับบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้
ส�ำหรับเงินได้เป็นจ�ำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินเป็นจ�ำนวนสองเท่า
ของรายจ่ายที่จา่ ยไปเป็นค่าใช้จา่ ยเพื่อสนับสนุนการศึกษา  แต่ต้องไม่เกิน
ร้ อ ยละสิ บ ของก� ำ ไรสุ ท ธิ ก ่ อ นหั ก รายจ่ า ยเพื่ อ การกุ ศ ลสาธารณะหรื อ
เพือ่ การสาธารณประโยชน์ และเพือ่ การศึกษาหรือเพือ่ การกีฬา ตามมาตรา 
65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก�ำหนด
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ค่าใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุนการศึกษาตามวรรคหนึง่ ต้องเป็นค่าใช้จา่ ย
ส�ำหรับโครงการทีก่ ระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ และเป็นค่าใช้จา่ ย
ส�ำหรับรายการดังต่อไปนี้
(1) จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน
ให้แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
(2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ต�ำรา หนังสือ
ทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษา ตามทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังก�ำหนด
(3) จัดหาครู อาจารย์ หรือผูท้ รงคุณวุฒทิ างการศึกษา หรือเป็น
ทุนการศึกษา การประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย ส�ำหรับ
นักเรียน นิสติ หรือนักศึกษาของสถานศึกษา ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก�ำหนด (แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 476) พ.ศ. 2551 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7
สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป)
มาตรา 4 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 2 และส่วน 3 หมวด 3
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ตามหมวด 4 ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะตามหมวด 5 และ
อากรแสตมป์ตามหมวด 6 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่
บุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส�ำหรับเงินได้ที่ได้รับ
จากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือส�ำหรับการกระท�ำตราสาร
อันเนือ่ งมาจากการด�ำเนินการสนับสนุนการศึกษา ตามโครงการทีก่ ระทรวง
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ศึกษาธิการให้ความเห็นชอบตามมาตรา  3 โดยผู้โอนจะต้องไม่น�ำต้นทุน
ของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่าย
ในการค�ำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาหรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศก�ำหนด
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8. ระเบี ย บส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานว่ า ด้ ว ย
การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วาดวยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
....................................................................
โดยที่ เ ป น การสมควรกําหนดให มี ร ะเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
บริ ห ารจั ด การเงิ น รายได ข องสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา  59 วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความในขอ 12 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล ในสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  พ.ศ. 2546
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยความเห็ น ชอบ
ของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานวาดวยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายไดสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
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ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปน
นิตบิ คุ คล ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตามประกาศของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
“เงิ น รายได ส ถานศึ ก ษา” หมายความวา  บรรดารายได 
ผลประโยชนทเี่ กิดจากทีร่ าชพัสดุ เบีย้ ปรับทีเ่ กิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา
และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพยสินหรือจางทําของ
ที่ ดําเนิ น การโดยใช เ งิ น งบประมาณ เงิ น ที่ มี ผู  ม อบให  และเงิ น หรื อ
ผลประโยชน อื่ น ที่ ส ถานศึ ก ษาได รั บ ไว เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แต ไ ม ร วมถึ ง
เงินงบประมาณรายจาย
ขอ 4 ให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 1

การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
ขอ 5 สถานศึ ก ษาต อ งออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ตามแบบ
ที่ทางราชการกําหนดใหแกผูชําระเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน เวนแตกรณี
ที่ไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินได  ใหใชหลักฐานการรับเงินตามแบบ
ที่ทางราชการกําหนด และตองควบคุม ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงิน
ไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบได
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ขอ 6 ใหสถานศึกษาเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อสํารองใชจายได
ภายในวงเงินที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง นอกนั้นใหนําฝากกระทรวง
การคลัง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี หรือนําฝากธนาคาร
พาณิชยตามวงเงินที่กระทรวงการคลังใหความเห็นชอบ

หมวด 2

การกอหนี้ผูกพันและการใชจายเงิน
ขอ 7 เงินรายไดสถานศึกษาแหงใด ใหนําไปใชจายหรือกอหนี้
ผู ก พั น ได แ ต เ ฉพาะเป น คาใช้ จ ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาและคาใช จ าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแหงนั้น ยกเวนเงินรายได
สถานศึกษาในสวนที่เปนเงินที่มีผูมอบใหสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค
ชัดแจง ใหนําไปจายหรือกอหนี้ผูกพันไดเฉพาะในกิจการที่ผูมอบระบุ
วัตถุประสงคในการ ใชไวเทานั้น
หามมิใหนําเงินรายไดสถานศึกษาไปใชเปนคาใชจายของสถาน
ศึ ก ษาแห ง อื่ น เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญาตจากเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 8 ให ส ถานศึ ก ษานําเงิ น รายได ส ถานศึ ก ษาไปจาย
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาและค่าใชจายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการจัดการศึกษา
ได ต ามหลั ก เกณฑ  อั ต รา  และวิ ธี ก ารที่ สํานั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด
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ขอ 9 อํานาจการอนุมัติการจายเงินและการกอหนี้ผูกพัน
เงินรายไดสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนด

หมวด 3

การเงิน การพัสดุ การบัญชี
ขอ 10 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ การบัญชี และวิธีปฏิบัติ
เกี่ ย วกั บ การเงิ น อื่ น ใดที่ มิ ไ ด กําหนดไว ใ นระเบี ย บนี้ ให ถื อ ปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยอนุโลม
ในกรณีทมี่ ีความจําเปนตองปฏิบตั ินอกเหนือไปจากที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

บทเฉพาะกาล
ขอ 11 ให้เงินรายได้สถานศึกษาทีม่ อี ยูก่ อ่ นระเบียบนีใ้ ช้บงั คับ
เป็นเงินรายได้สถานศึกษาตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549

				

(นางพรนิภา ลิมปพยอม)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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9. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ก� ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไข เพือ่ การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
และอากรแสตมป์ ส� ำ หรั บ เงิ น ได้ ที่ จ ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ การ
สนับสนุนการศึกษา
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 3 และมาตรา 4 แห่งพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2547 อธิบดีกรมสรรพากรก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
และอากรแสตมป์ ส�ำหรับเงินได้ทจี่ า่ ยเป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่ สนับสนุนการศึกษา
แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล
โรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดังต่อไปนี้
ข้อ 2 เงิ น ได้ ที่ จ ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ให้แก่สถานศึกษา โดยบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
จะได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาหรื อ ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11
ข้อ 3 ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคาร
พร้อมที่ดิน หรือที่ดิน ให้แก่สถานศึกษา  ต้องเป็นการจัดหาหรือจัดสร้าง
ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาตามโครงการที่กระทรวง
ศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
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ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา 
แบบเรียน ต�ำรา  หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก�ำหนดที่ให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวต้องเป็นการจัดหา
ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
วัสดุอปุ กรณ์เพือ่ การศึกษาตามวรรคหนึง่ ในกรณีทเี่ ป็นคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ต้องไม่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลและต้องไม่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
“คอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง” หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
แบบอัตโนมัติ ท�ำหน้าที่เสมือนสมองกลใช้ส�ำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่าย
และซับซ้อน โดยวิธที างคณิตศาสตร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ หมายถึง
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ เครือ่ งช่วย หรือเครือ่ งประกอบกับคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้
คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรือ่ ง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข เพือ่ การยกเว้น
ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส�ำหรับ
เงินได้ทจี่ า่ ยเป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่ การสนับสนุนการศึกษา ลงวันที่ 22 มิถนุ ายน
2548 ใช้บังคับ 25 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป)
ข้อ 7 การยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำหรับเงินได้ที่จา่ ยเป็นค่าใช้จา่ ย
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่สถานศึกษาดังกล่าว ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาหรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ต้องไม่น�ำค่าใช้จ่าย
เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นี้ ไ ปหั ก เป็ น
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ค่าลดหย่อนส�ำหรับเงินบริจาค ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร
หรื อ ไม่ น� ำ ไปหั ก เป็ น รายจ่ า ยเพื่ อ การศึ ก ษาตามมาตรา  65 ตรี (3)
แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ 8 การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ ข องบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว น
นิติบุคคล ส�ำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
แก่สถานศึกษาดังกล่าว บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องไม่เป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
ข้อ 9 เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ส�ำหรับการโอนทรัพย์สนิ หรือการขายสินค้า 
หรือส�ำหรับการกระท�ำตราสารอันเนื่องมาจากการด�ำเนินการสนับสนุน
การศึกษา  ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ ผู้โอน
จะต้องไม่น�ำต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมา
หักเป็นค่าใช้จ่าย ในการค�ำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา หรือบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ข้อ 10 การได้รับยกเว้นภาษีตามประกาศนี้ ผู้ได้รับยกเว้นภาษี
ต้อ งมี ห ลั ก ฐานจากสถานศึกษาที่พิสูจน์ได้ว่ าค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น
การศึกษา ตามข้อ 3 และข้อ 4 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
ตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ
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10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา
พ.ศ. 2552
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการรับจ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ พ.ศ. 2525 ให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น ประกอบกับมาตรา  58 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาได้ ไม่ว่า
จะเป็นการได้รับบริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา
อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา  12 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก�ำหนด
ในเรื่องการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี บู้ ริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
เป็นต้นไป
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ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับ
จ่ายเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ พ.ศ. 2525
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า  สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก ารและสถานศึ ก ษาเอกชนที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
โรงเรียนเอกชน แต่ไม่หมายความรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสถาบันการอาชีวศึกษา
ตามกฎหมายการอาชีวศึกษา
“คอมพิ ว เตอร์ ” หมายความว่ า  เครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แบบอัตโนมัติท�ำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้ส�ำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่าย
และซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์
“อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์” หมายความว่า เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องช่วย หรือเครื่องประกอบกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งาน
ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด 1

การรับเงินหรือทรัพย์สิน
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 6 การรับเงินหรือทรัพย์สนิ ของสถานศึกษา ให้รบั บริจาคไว้
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้ อ งพิ จ ารณาผลดี ผ ลเสี ย และประโยชน์ ที่ ส ถานศึ ก ษา
จะพึงได้รับ
(2) ต้ อ งเป็ น การบริ จาคด้ ว ยความสมั ค รใจ และไม่ เ ป็ น ไป
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นผลประโยชน์ หรื อ มี เ งื่ อ นไขผู ก พั น ที่ จ ะให้ ป ระโยชน์
ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ
(3) ให้ค�ำนึงถึงประโยชน์และภาระที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ข้อ 7 ห้ามมิให้สถานศึกษารับเงินบริจาคทีผ่ บู้ ริจาคระบุเงือ่ นไข
ของการบริจาคอันเป็นภาระแก่สถานศึกษาเกินความจ�ำเป็น
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ส่วนที่ 2
การรับเงินบริจาค
ข้อ 8 การรับเงินบริจาคของสถานศึกษาตามข้อ 6 ให้รับได้
ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ
(2) รับเงินสดผ่านธนาคาร
การรั บ เงิ น สดผ่า นธนาคาร ให้ ผู ้ บ ริ จ าคส่ ง ส� ำ เนาหลั ก ฐาน
การโอนเงินผ่านธนาคารให้แก่สถานศึกษาโดยเร็ว
ข้อ 9 การรับเช็คธนาคารทุกกรณีต้องมีลักษณะและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเช็คของธนาคารและต้องมิใช้เช็คโอนสลักหลัง
(2) เป็ น เช็ ค ธนาคารที่ มี รายการครบถ้ ว นตามมาตรา  988
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3) เป็นเช็คธนาคารที่ออกในวันที่น�ำเช็คนั้นมาช�ำระหรือเป็นเช็ค
ที่ลงวันที่ก่อนรับช�ำระไม่เกินเจ็ดวัน
(4) เป็นเช็คขีดคร่อม สัง่ จ้างเงินแก่สถานศึกษา และขีดฆ่าค�ำว่า 
“ผู้ถือ” ออก
ข้อ 10 เงินบริจาคตามระเบียบนี้ ผูบ้ ริจาคจะระบุวตั ถุประสงค์
แห่งการบริจาคด้วยหรือไม่ก็ได้
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ข้อ 11 เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินบริจาค ให้ออกใบเสร็จรับเงิน
แก่ผู้บริจาค โดยระบุชื่อผู้บริจาคและจ�ำนวนเงินที่บริจาค เพื่อให้ผู้บริจาค
ซึง่ เป็นบุคคลธรรมดา หรือบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลน�ำไปด�ำเนินการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
ในกรณีที่ผู้บริจาคระบุวัตถุประสงค์แห่งการบริจาคไว้ ให้ระบุ
วัตถุประสงค์แห่งการบริจาคนั้นไว้ในใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย
ส่วนที่ 3
การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 12 ในกรณีมีผู้จัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน
หรือที่ดินแก่สถานศึกษา  ให้หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งจ�ำนวนไม่เกินห้าคน เพื่อด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ หรือสิทธิครอบครองของผูบ้ ริจาค
รวมทั้งภาระติดพันในที่ดิน
(2) ประเมินมูลค่าของอาคาร อาคารพร้อมทีด่ นิ หรือทีด่ นิ ทีร่ บั
บริจาค โดยเทียบเคียงกับราคาประเมินกลางของกรมทีด่ นิ หรือราคากลาง
ของทางราชการ
เมื่อได้ด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการรายงาน
ผลการพิจารณาต่อหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
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ข้อ 13 เมื่อหัวหน้าส่วนสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบการรับ
บริจาคตามข้อ 12 แล้วให้ด�ำเนินการบันทึกบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
ตามแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์ถาวรในระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ทีก่ รมบัญชีกลาง
ก�ำหนด
ในกรณี เ ป็ น สถานศึ ก ษาเอกชน การบั น ทึ ก บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ข้อ 14 การออกหลั ก ฐานการรั บ บริ จ าคทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ให้หัวหน้าสถานศึกษาออกหนั ง สื อ รั บ รองตามมู ล ค่า
ที่ได้ด�ำเนินการแล้วในข้อ 12 โดยประทับตราโรงเรียนและลงลายมือชื่อ
หัวหน้าสถานศึกษาในหนังสือรับรองนัน้ ด้วย เพือ่ ให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิตบิ คุ คล น�ำไปด�ำเนินการยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ในการนี้
ส�ำหรับบุคคลธรรมดาซึ่งไม่สามารถน�ำไปยกเว้นภาษีเงินได้ก็ให้หัวหน้า
สถานศึกษาประสานงานและด�ำเนินการ เพือ่ ให้สถานศึกษาหรือกระทรวง
ศึกษาธิการแล้วแต่กรณีออกหนังสือตอบขอบคุณ หรือออกอนุโมทนาบัตร
ให้แก่ผู้บริจ าคตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้วยการขอบคุณ
และอนุโมทนา พ.ศ. 2547 หรือด�ำเนินการเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริจาคดังกล่าวต่อไป
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ส่วนที่ 4
การรับบริจาคทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 15 ในกรณี มี ผู ้ บ ริ จ าคทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ป็ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ให้แก่สถานศึกษาเกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ให้หัวหน้าสถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งจ�ำนวนไม่เกินห้าคน เพื่อด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง และภาระติดพัน
ในทรัพย์สิน
(2) ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับบริจาค
เมื่อได้ด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการรายงาน
ผลการพิจารณาต่อหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพิจารณา
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ได้ บ ริ จ าค
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ และประสงค์จะน�ำไปด�ำเนินการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรต้องเป็นการบริจาคคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
ข้อ 16 เมือ่ หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบการรับบริจาค
ตามข้อ 15 แล้วให้ดำ� เนินการบันทึกบัญชีทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั บริจาคตามแนว
ปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์ถาวรในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
ในกรณี เ ป็ น สถานศึ ก ษาเอกชน การบั น ทึ ก บั ญ ชี ท รั พ ย์ สิ น
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
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ข้อ 17 การออกหลักฐานการรับบริจาคให้หัวหน้าสถานศึกษา
ออกหนังสือรับรองตามมูลค่าที่ได้ด�ำเนินการแล้วในข้อ 15 หรือตามมูลค่า
ทรัพย์สนิ ไม่เกินหนึง่ แสนบาทขึน้ ไป โดยประทับตราโรงเรียนและลงลายมือชือ่
หัวหน้าสถานศึกษาในหนังสือรับรองนั้นด้วย และให้น�ำความในข้อ 14
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด 2

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ข้อ 18 การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการที่ต้นสังกัด
หรือสถานศึกษาอยูใ่ นก�ำกับก�ำหนดหากส่วนราชการต้นสังกัดไม่ได้กำ� หนด
ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยอนุโลม ทัง้ นี้ สถานศึกษานัน้ ต้องเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานทัง้ หมดไว้
เพื่อเตรียมพร้อมให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป
ข้อ 19 ในกรณีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองสูญหาย
ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ถ้าใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองสูญหาย ให้ใช้ส�ำเนา
ใบเสร็จรับเงินหรือส�ำเนาหนังสือรับรองการรับเงิน ซึ่งหัวหน้าสถานศึกษา
หรือผูร้ บั เงินรับรองแล้วแทนได้ ทัง้ นี้ ให้ผบู้ ริจาคน�ำหลักฐานการแจ้งความ
ร้องทุกข์ของต�ำรวจเพื่อประกอบการพิจารณาของสถานศึกษาด้วย
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(2) ถ้าส�ำเนาคู่ฉบับใบเสร็จรับเงินหรือส�ำเนาคู่ฉบับหนังสือ
รับรองที่สถานศึกษาเก็บรักษาสูญหาย ให้หัวหน้าสถานศึกษานั้นออก
ใบรั บ รองของใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองแล้ ว แต่ ก รณี เ พื่ อ ใช้
เป็นหลักฐานการรับบริจาคได้
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

				

(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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11. ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการก�ำหนด
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา และจ�ำนวนกรรมการสถานศึกษา
ส�ำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. 2561

ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าด้วยการก�ำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และจ�ำนวนกรรมการสถานศึกษา
ส�ำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. 2561

โดยที่เป็นการสมควรก�ำหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการก�ำหนด
องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ�ำนวนกรรมการสถานศึกษา 
ส�ำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง ก�ำหนดจ�ำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งและการพ้นจากต�ำแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานว่าด้วยการก�ำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
และจ�ำนวนกรรมการสถานศึกษา  ส�ำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียน
ร่วมพัฒนา พ.ศ. 2561
ข้อ 2 ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา” หมายความว่า 
โรงเรียนหรือหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐ ที่มีอ�ำนาจ
หน้าทีห่ รือมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั งบประมาณ
จากรัฐ ที่จัดการศึกษารูปแบบบริหารจัดการที่เป็นนวัตกรรมการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษาโดยความร่ ว มมื อ ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในสั ง คม
โดยเฉพาะภาคเอกชน สถานประกอบการ และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ
เพื่ อ เกิ ด ความเป็ น อิ ส ระคล่ อ งตั ว ทั้ ง ในด้ า นการบริ ห ารงานวิ ช าการ
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ ไป
ที่สร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ภายใต้การสนับสนุนทรัพยากร และ
การบริ ห ารที่ จ� ำ เป็ น และเหมาะสมจากผู ้ ส นั บ สนุ น ที่ ต ้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมถึงสถานศึกษาอื่น ๆ
ที่ จั ด การศึ ก ษาในลั ก ษณะเดี ย วกั น นี้ และครอบคลุ ม ถึ ง สถานศึ ก ษา
ที่จะจัดการศึกษาในรูปแบบในลักษณะเดียวกัน
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“ผู้สนับสนุน” หมายความว่า บริษัท มูลนิธิ องค์กร ภาคเอกชน
สถานประกอบการ หรือสถาบันทีส่ นับสนุนทรัพยากรและมีสว่ นร่วมในการ
บริหารให้กับสถานศึกษา
“กฎกระทรวง” หมายความว่า  กฎกระทรวง ก�ำหนดจ�ำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธกี ารสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และการพ้นจากต�ำแหน่งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
ข้อ 4 ในแต่ ล ะสถานศึ ก ษาให้ มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา
จ�ำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ
(2) กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ�ำนวนหนึ่งคน
(3) กรรมการที่เป็นผู้แทนครู จ�ำนวนหนึ่งคน
(4) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จ�ำนวนหนึ่งคน
(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ�ำนวนหนึ่งคน
(6) กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า จ�ำนวนหนึ่งคน
(7) กรรมการที่ เ ป็ น ผู ้ แ ทนพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ห รื อ ผู ้ แ ทน
องค์กรศาสนาในพื้นที่ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่ จ�ำนวนหนึ่งรูปหรือหนึ่งคน
(8) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวนเจ็ดคน
(9) ผู ้ อ� ำ นวยการสถานศึ ก ษา  เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
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ข้อ 5 หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารสรรหา  และเลื อ ก ประธาน
กรรมการและกรรมการ มีวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 4 (2) (3)
และ (6) ให้บุคคลของแต่ละประเภทของสถานศึกษานั้นเสนอชื่อผู้ที่เห็น
สมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือประเภทละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยให้แต่ละ
ประเภทแยกกันด�ำเนินการ
(2) ในการสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 4 (4)
ให้องค์กรชุมชนเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามกฎกระทรวง จากนั้นให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ
จ�ำนวนหนึ่งคน
(3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 4 (5) ให้
ด�ำเนินการโดยให้สภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ถ้ามีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษามากกว่าหนึ่งแห่ง
ขึน้ ไป ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละแห่งเสนอชือ่ ผูท้ เี่ ห็นสมควร
เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง และให้ผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเลือกกันเองให้เหลือจ�ำนวนหนึ่งคน
(4) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 4 (8)
ให้ผู้สนับสนุนคัดเลือกจ�ำนวนแปดคน จากบุคคล
ผู้มีคุณสมบัติตามกฎกระทรวง
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(5) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ให้ผู้
ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตามข้อ 4 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (9)
ร่วมกันเลือกประธานกรรมการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(6) ให้ผอู้ ำ� นวยการสถานศึกษาเสนอรายชือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั การ
สรรหาและได้รับเลือกตาม (1) ถึง (5) ต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามข้อ 4

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

				

(นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์)
ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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12. ค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 194/2560 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย
THAILAND 4.0

ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ 194/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบาย THAILAND 4.0 ในการขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นการใช้นวัตกรรม
เพือ่ การปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจ การสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ทางสังคม
การยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายในควบคูก่ บั การเชือ่ มโยงประชาคมโลก ตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนโดยความร่วมมือผ่านกลไก
สานพลังประชารัฐ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นั้น
เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามนโยบายดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะใน
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ส่วนของการปฏิรปู ระบบการบริหารราชการ ตลอดจนการผลักดันแผนงาน
โครงการเพือ่ เป็นต้นแบบการขับเคลือ่ นนโยบาย THAILAND 4.0 และการ
สร้างความรับรู้ในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปอย่างชัดเจนและเหมาะสม อาศัย
อ�ำนาจตามความในมาตรา  11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู เพือ่ รองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย THAILAND 4.0
โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
1.2 รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)
รองประธานกรรมการ
1.3 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
1.4 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ
1.5 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
กรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.6 ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
1.7 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
กรรมการ
และสังคม
1.8 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
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1.9 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
1.10 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
1.11 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการ
1.12 เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ
กรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
1.13 นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการ
1.14 นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ
1.15 นายเทวรินทร์ วงศ์วานิช
กรรมการ
1.16 นายเทียนฉาย กีระนันท์
กรรมการ
1.17 นายธีรนันท์ ศรีหงส์
กรรมการ
1.18 นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
กรรมการ
1.19 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
กรรมการ
1.20 นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ
กรรมการ
1.21 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการ
1.22 นางพรรณสิรี อมาตยกุล
กรรมการ
1.23 นายพลเดช ปิ่นประทีบ
กรรมการ
1.24 นายมีชัย วีระไวทยะ
กรรมการ
1.25 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการ
1.26 นายสุปรีดา อดุลยานนท์
กรรมการ
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1.27 นายอุดม คชินทร
  กรรมการ
1.28 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา   กรรมการและ
ระบบราชการ
เลขานุการ
1.29 เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ที่ได้รับมอบหมาย ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
1.30 เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ   ผู้ช่วยเลขาธิการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทไี่ ด้รบั มอบหมาย
2. อ�ำนาจหน้าที่
2.1 ก�ำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การด�ำเนินการตาม
นโยบาย THAILAND 4.0 เพื่อเป็นกรอบในการด�ำเนินการและสร้างการ
รับรู้ให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2 ก�ำหนดแนวทางและรูปแบบของการปฏิรปู เพือ่ สนับสนุน
และรองรับการขับเคลื่อนตามนโยบาย THAILAND 4.0
2.3 พิ จ ารณาก� ำ หนดหรื อ คั ด เลื อ กแผนงานโครงการ
ต้นแบบที่สอดคล้องต่อการด�ำเนินการตามนโยบาย THAILAND 4.0 และ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 ก�ำกับ ติดตาม และประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนบูรณาการการท�ำงานโดยเชื่อมโยงและประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ให้พิจารณา
เชื่อมโยงกับกลไกที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายของ
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รัฐบาลและการปฏิรูปประเทศ เช่น คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
(กขป.) คณะกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐ
(กขร.) หรือเจ้าหน้าที่ติดตามขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป (Mr.Reform)
ประจ�ำแต่ละหน่วยงาน
2.5 เชิ ญ ผู ้ แ ทนส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
ผู้แทนภาคเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริง ตลอดจนให้ความเห็นหรือข้อมูล
ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน
2.6 แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน หรือมอบหมาย
บุคคล เพื่อช่วยเหลือการด�ำเนินงานตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
2.7 รายงานผลการด� ำ เนิ น งานต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ
รองนายกรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามความเหมาะสม รวมทั้ ง รายงาน
ผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศภายใต้
คณะกรรมการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามกรอบการปฏิ รู ป ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
2.8 ด�ำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย หรือตามที่คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศภายใต้
คณะกรรมการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามกรอบการปฏิ รู ป ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มีมติให้ด�ำเนินการ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศ
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ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการเบิก
จ่ายเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการด�ำเนินการอื่น
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้เบิกจ่ายจากส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
        สั่ง ณ วันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

                              พลเอก
				

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
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12. ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 816/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา
ในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อน
การปฏิบัติรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0

ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. 816/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการขับ
เคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0

ตามทีร่ ฐั บาลได้มนี โยบาย THAILAND 4.0 ในการปฏิรปู ประเทศ
สูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นการใช้นวัตกรรมเพือ่ การปรับเปลีย่ น
โครงสร้างเศรษฐกิจ การสร้างความอยู่ดีมีสุขทางสังคม การยกระดับ
ทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน ควบคูก่ บั การเชือ่ มโยงประชาคมโลก ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และขับเคลื่อนโดยความร่วมมือผ่านกลไกสานพลังประชารัฐ
ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ
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จึงได้มคี ำ� สัง่ ที่ สป. 194/2561 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับ
การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นั้น
เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิรูปการศึกษา  โดยการปรับรูปแบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มคี วามยืดหยุน่ คล่องตัว เป็นอิสระ เน้นการมีสว่ นร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะภาคเอกชน สถานประกอบการ
และหน่วยงาน องค์กรต่ างๆ ที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ยกเลิกค�ำสัง่ ที่ สป. 194/2561 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 สั่ง ณ วันที่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และให้ใช้ค�ำสั่งนี้แทน โดยมีองค์ประกอบและ
อ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
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องค์ประกอบ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษา
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ
(นายอุดม คชินทร)
3. นายมีชัย วีระไวทยะ
รองประธานกรรมการ
4. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ
5. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการ
6. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
กรรมการ
7. นายเทียนฉาย กีระนันทน์
กรรมการ
8. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการ
9. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการ
10. นางวรภรรณ เรืองผกา
กรรมการ
11. พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ
กรรมการ
12. นายศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการ
13. นายสุรพล เพชรวรา
กรรมการ
14. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
กรรมการ
15. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
16. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ
17. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ
18. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
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19. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
กรรมการ
20. เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการ
21. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและ
เลขานุการ
22. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา กรรมการและ
ขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
23. ผู้แทนส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
24. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการ
กรรมการและ
การอุดมศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
อ�ำนาจหน้าที่
1. ก� ำ หนดแนวทางและยุ ท ธศาสตร์ ก ารด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
เพือ่ เป็นกรอบในการด�ำเนินการสร้างการรับรูใ้ ห้แก่ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ก� ำ หนดแนวทางและรู ป แบบของการพั ฒ นานวั ต กรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพือ่ รองรับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
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3. พิจารณาก�ำหนดหรือคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อการน�ำร่อง
การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership
School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย
THAILAND 4.0 และขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
4. พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโรงเรี ย นน� ำ ร่ อ งจั บ คู ่ กั บ ผู ้ ส นั บ สนุ น
(Sponsorship) ด้วยหลักการความสมัครใจของบุคลากร
5. ด�ำเนินการแก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบเพื่อให้เอื้ออ�ำนวย
ต่อการด�ำเนินงาน
6. ก�ำกับ ติดตาม และประสานงานร่วมกั- บ43หน่- วยงานทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดจนบูรณาการการท�ำงานโดยเชื่อมโยงและประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
7. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงาน หรือมอบหมายบุคคล
เพื่อช่วยเหลือด�ำเนินงานตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
    
สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

				

(นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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13. ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 963/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School

ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. 963/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีค�ำสั่ง ที่ สพฐ. 584/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Public School นั้น
เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ และการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ตามนโยบายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิรูปการศึกษา  โดยการปรับรูปแบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มคี วามยืดหยุน่ คล่องตัว เป็นอิสระ เน้นการมีสว่ นร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะภาคเอกชน สถานประกอบการ
และหน่วยงาน องค์กรต่ างๆ ที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ
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ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
ยกเลิกค�ำสั่ง ที่ สพฐ. 584/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงาน
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School
สัง่ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้คำ� สัง่ นีแ้ ทน โดยมีองค์ประกอบ
และอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
คณะกรรมการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
ประธานกรรมการ
2. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ รองประธานกรรมการ
ราชการ
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ
4. พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ
กรรมการ
5. นายจีรเดช อู่สวัสดิ์
กรรมการ
6. นางพัชมณ หงษ์พานิช
กรรมการ
7. นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน
กรรมการ
8. นางต้องใจ ธนะชานันท์
กรรมการ
9. นายกิติ มาดิลกโกวิท
กรรมการ
10. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการ
11. นางวรภรรณ เรืองผกา
กรรมการ
12. ผู้แทนส�ำนักงาน ก.ค.ศ.
กรรมการ
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13. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
กรรมการและ
ขั้นพื้นฐาน
เลขานุการ
14. นายณรงค์ แผ้วพลสง
กรรมการและ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ขั้นพื้นฐาน
15. นายสนิท แย้มเกษร
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ขั้นพื้นฐาน
ให้คณะกรรมการด�ำเนินงาน มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1. ปลดล็อคกฎระเบียบเกีย่ วกับการบริหารจัดการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และหลักสูตรวิชาการ
2. ก�ำหนดแนวทางรูปแบบและเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา 
เพือ่ พัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียน Partnership School เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ น
การปฏิรปู การศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ
3. พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อการน�ำร่องการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
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4. พิจารณาคัดเลือกภาคเอกชน และผู้ร่วมสนับสนุน
5. สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพือ่ รองรับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
6. วางระบบการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง และขยายผล
ความส�ำเร็จ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                สั่ง  ณ  วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

		

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบาย THAILAND 4.0
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14. ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 764/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท�ำงานการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดท�ำ
ข้อตกลงความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การติดตาม ประเมินผล
และวิ จั ย โครงการพั ฒ นานวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
ในรูปแบบ Partnership School (โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา)

ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. 764/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
การจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ การติดตาม
ประเมินผลและวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
(โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา)

เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศตามนโยบาย THAILAND
4.0 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
ในส่วนของการปฏิรูประบบการศึกษา โดยการปรับรูปแบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เป็นอิสระ เน้นการมีส่วนร่วม
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ของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะภาคเอกชน สถานประกอบการ
และหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทีต่ อ้ งมีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการได้ดำ� เนินงานตามนโยบาย THAILAND 4.0
โดยมีโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ
Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบาย THAILAND 4.0 เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน ได้แก่ คณะท�ำงานด้านการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะท�ำงานด้านการจัดท�ำข้อตกลง
ความร่วมมือ คณะท�ำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะท�ำงานด้านการ
ติดตามประเมินผลและวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School ดังนี้
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะท�ำงานด้านการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ ที่ปรึกษา
คณะท�ำงาน
2. นายมีชัย วีระไวทยะ
ที่ปรึกษา
คณะท�ำงาน
3. พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ
ประธาน
คณะท�ำงาน
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4. นางต้องใจ ธนะชานันท์
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

รองประธาน
คณะท�ำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ คณะท�ำงาน
นายสุรพล เพชรวรา
คณะท�ำงาน
ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
คณะท�ำงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภรรณ เรืองผกา คณะท�ำงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ คณะท�ำงาน
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
คณะท�ำงาน
นางสาวเอริกา เมษินทรีย์
คณะท�ำงาน
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา
คณะท�ำงาน
นายอรรถการ ตฤษณารังสี
คณะท�ำงาน
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
คณะท�ำงาน
ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
คณะท�ำงาน
นายณรงค์ แผ้วพลสง
คณะท�ำงานและ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา เลขานุการ
ขั้นพื้นฐาน
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา
คณะท�ำงานและ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบาย
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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18. นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
คณะท�ำงานและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษา ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ขั้นพื้นฐาน
19. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
คณะท�ำงานและ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20. นางสาวจิตติมา อยู่แย้มศรี
คณะท�ำงานและ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
21. นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์
คณะท�ำงานและ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
22. นายณัฐกร ชูเพชร
คณะท�ำงานและ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ให้คณะท�ำงานด้านการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
มีหน้าที่จัดท�ำแผนปฏิบัติการของโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จั ด การสถานศึ ก ษาในรู ป แบบ Partnership School เพื่ อ รองรั บ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 ก�ำหนด
แผนงานทิศทางในอนาคตเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
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คณะท�ำงานด้านการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ประธานคณะท�ำงาน
ขั้นพื้นฐาน
2. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
รองประธานคณะท�ำงาน
ระบบราชการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ คณะท�ำงาน
4. นายสุรพล เพชรวรา
คณะท�ำงาน
5. รองศาสตราจารย์ ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ คณะท�ำงาน
6. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
คณะท�ำงาน
7. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
คณะท�ำงาน
8. นางต้องใจ ธนะชานันท์
คณะท�ำงาน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภรรณ เรืองผกา คณะท�ำงาน
10. ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
คณะท�ำงาน
11. นายสุเพียร เจียรวาปี
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
12. นางสาวยุภาพร รอมไธสง
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
13. นางยุวดี อยู่สบาย
คณะท�ำงาน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
14. นางมัทนา มรรคผล
คณะท�ำงาน
ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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15. นายณรงค์ แผ้วพลสง
คณะท�ำงานและ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา เลขานุการ
ขั้นพื้นฐาน
16. นายวันชัย ธงชัย
คณะท�ำงานและ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
17. นางนิรมล ตู้จินดา
คณะท�ำงานและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
และการเรียนรู้
18. นางล�ำใย สนั่นรัมย์
คณะท�ำงานและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
19. นางสาวธิดา ชื่นเลิศสกุล
คณะท�ำงานและ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
และนิติการ
20. ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง
คณะท�ำงานและ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
และนิติการ
ให้คณะท�ำงานด้านการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ มีหน้าที่
ก�ำหนดรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือของภาคส่วนเอกชนและรัฐบาล
เพือ่ ด�ำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบ
Partnership School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบาย THAILAND 4.0
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คณะท�ำงานด้านการประชาสัมพันธ์
1. นายมีชัย วีระไวทยะ
2. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
3. นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
4. นางต้องใจ ธนะชานันท์
5. ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภรรณ เรืองผกา
7. นางสุดฤทัย เลิศเกษม
8. นางอ่อนอุษา ล�ำเลียงพล
9. นายไพบูลย์ ด�ำรงชัยธรรม
10. นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์
11. นางสาวเอริกา เมษินทรีย์
12. นายสุรพงษ์ เป้ากลาง
13. นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
14. นางจารุภา สังขารมย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรม
และการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปเผยแพร่
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ประธานคณะท�ำงาน
รองประธานคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและ
เลขานุการ
คณะท�ำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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15. นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ
ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะท�ำงานและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ให้คณะท�ำงานด้านการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ส่งเสริม เผยแพร่
ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ของโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
รวมถึงการประกาศเพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้สาธารณชนทราบ
คณะท�ำงานด้านการติดตามประเมินผลและวิจัย
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ ที่ปรึกษา
คณะท�ำงาน
2. นายมีชัย วีระไวทยะ
ที่ปรึกษา
คณะท�ำงาน
3. รองศาสตราจารย์ ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ ประธาน
คณะท�ำงาน
4. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
รองประธาน
คณะท�ำงาน
5. นางต้องใจ ธนะชานันท์
คณะท�ำงาน
6. ดร. เนตรชนก วิภาตะศิลปิน
คณะท�ำงาน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรภรรณ เรืองผกา คณะท�ำงาน
8. นางอรวรรณ ฤทธิประวัติ
คณะท�ำงาน
9. นายวีระชาติ กิเลนทอง
คณะท�ำงาน
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10. นายกิติ มาดิลกโกวิท
คณะท�ำงาน
11. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
คณะท�ำงานและ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตาม
เลขานุการ
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. นายอรุณ พรหมจรรย์
คณะท�ำงานและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัด
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. นายนริศ ปรารมภ์
คณะท�ำงานและ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตาม
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
15. นายไชยา อินทะเสน
คณะท�ำงานและ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัด
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ให้คณะท�ำงานด้านการติดตามประเมินผลและวิจัย มีหน้าที่
ติดตามและประเมินผล ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ การด�ำเนินงาน
ปั ญ หา  อุ ป สรรคและผลส� ำ เร็ จ และวิ จั ย โครงการพั ฒ นานวั ต กรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School และ
รายงานผลการด�ำเนินงาน
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                สั่ง  ณ  วันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2561

		

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบาย THAILAND 4.0
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15. ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 777/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท�ำงาน Task Force โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School “โรงเรียน
ร่วมพัฒนา”

ค�ำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. 777/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงาน Task Force โครงการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School
“โรงเรียนร่วมพัฒนา”

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School เพื่อรองรับการ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 ครัง้ ที่ 2/2561
เห็ น ชอบให้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแต่ ง ตั้ ง
คณะท�ำงาน Task Force โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School “โรงเรียนร่วมพัฒนา” ในการนี้
เพื่อให้การด�ำเนินงานโครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
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จึงแต่งตั้งคณะท�ำงาน Task Force โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School “โรงเรียนร่วมพัฒนา”
ดังนี้
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ประธาน
ขั้นพื้นฐาน
คณะท�ำงาน
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองประธาน
คณะท�ำงาน
3. นายณรงค์ แผ้วพลสง
รองประธาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา คณะท�ำงาน
ขั้นพื้นฐาน
4. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
คณะท�ำงาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. นางสุกัญญา งามบรรจง
คณะท�ำงาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
6. นายสนิท แย้มเกษร
คณะท�ำงาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
7. นายสุเพียร เจียรวาปี
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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8. นางสาวยุภาพร รอมไธสง
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
9. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการ
คณะท�ำงาน
การอาชีวศึกษา
10. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คณะท�ำงาน
11. นายวัลลพ สงวนนาม
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ หรือผู้แทน
12. นายวันชัย ธงชัย
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน
13. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
หรือผู้แทน
14. นางสุดา สุขอ�่ำ
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ หรือผู้แทน
15. นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา หรือผู้แทน
16. นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
คณะท�ำงานและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัด
เลขานุการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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17. นางสาวจิตติมา อยู่แย้มศรี
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
18. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
19. นายณัฐกร ชูเพชร
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
20. นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
21. นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ให้คณะท�ำงานมีหน้าที่ ดังนี้
1. ปลดล็อคกฎระเบียบเกีย่ วกับการบริหารจัดการ การบริหาร
งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานหลักสูตร
วิชาการ
2. สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม
การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership
เพือ่ รองรับ
- 43School
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
3. วางระบบการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงและขยายผล
ความส�ำเร็จ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่  30 เมษายน พ.ศ. 2561

				

(นายธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

120

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 895/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist)
โครงการ Partnership School

ด้วยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นสมควร
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะท�ำงานจัดท�ำคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน (GuidelineChecklist) โครงการ Partnership School เพื่อเป็นการก�ำหนดแนวทาง
ในการด�ำเนินงานโครงการ Partnership School
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานและการด�ำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้ง
คณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist) โครงการ
Partnership School ดังต่อไปนี้
ที่ปรึกษา
นายบุญรักษ์  ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะท�ำงาน
1. นายณรงค์ แผ้วพลสง
ประธานคณะท�ำงาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นายสนิท แย้มเกษร
รองประธานคณะท�ำงาน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นางนิรมล ตู้จินดา
คณะท�ำงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
4. นางล�ำใย สนั่นรัมย์
คณะท�ำงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล
5. นายอรุณ พรหมจรรย์
คณะท�ำงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. นางจารุภา สังขารมย์
คณะท�ำงาน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดอบรมและการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปเผยแพร่
7. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
8. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
คณะท�ำงาน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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10. นายวันชัย ธงชัย
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการคลังและสินทรัพย์ หรือผู้แทน
11. นางสุดา สุขอ�่ำ
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอ�ำนวยการ หรือผู้แทน
12. นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทดสอบทางการศึกษา หรือผู้แทน
13. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ คณะท�ำงาน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หรือผูแ้ ทน
14. นายวรศักดิ์ วัชรก�ำธร
คณะท�ำงาน
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ หรือ ผู้แทน
15. นายนริศ ปรารมภ์
คณะท�ำงาน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16. นางยุวดี อยู่สบาย
คณะท�ำงาน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
17. นางสาวธิดา ชื่นเลิศสกุล
คณะท�ำงาน
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
18. ว่าที่ร้อยตรีดิตถ์กมล สนแจ้ง คณะท�ำงาน
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
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19. นายไชยา อินทะเสน
คณะท�ำงาน
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการ
ส�ำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20. นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ
คณะท�ำงาน
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักอ�ำนวยการ
21. นางสาวจิตติมา อยู่แย้มศรี
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญพิเศษ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
22. นางสาวกรวิภา สุขศรีสังข์
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23. นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
24. นางกนกวรรณ อ่อนตา
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
25. นายศรายุทธ ธิศรีชัย
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ 2
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
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26. นายปรียวิศว์ คงผดุง
คณะท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านแพงศรี
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
27. นางสาวยุภาพร รอมไธสง
คณะท�ำงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
28. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการ คณะท�ำงาน
การอาชีวศึกษา
29. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการ คณะท�ำงาน
การอุดมศึกษา
30. นางต้องใจ ธนะชานันท์
คณะท�ำงาน
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ประชารัฐรักสามัคคีวสิ าหกิจเพือ่ สังคม
31. นางวรภรรณ เรืองผกา
คณะท�ำงาน
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
32. นางสาวรัตนา นวนแก้ว
คณะท�ำงาน
เจ้าหน้าที่วิจัย
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
33. นางสาวโสภิดา อัศวกลาง
คณะท�ำงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
34. นางวัชราภรณ์  จิตรอนุกูล
คณะท�ำงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
35. นางจิตราภรณ์  ใยศิลป์
คณะท�ำงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
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36. นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล
คณะท�ำงานและเลขานุการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
37. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ
คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38. นางจรินทร พุ่มพวง
คณะท�ำงาน
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39. นางสาววิภาภรณ์ ฤทธิชัย
คณะท�ำงาน
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
40. นายวิโรจน์ ธานมาศ
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ   และผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
41. นางสาวหัทยานันทช์ เศรษฐปราโมทย์ คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
42. นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์
คณะท�ำงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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43. นายวัชรินทร์ จะปะมากา
คณะท�ำงาน
พนักงานธุรการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44. นายกฤษฎา อ่างทอง
คณะท�ำงาน
พนักงานธุรการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้คณะท�ำงาน มีหน้าที่ ดังนี้
1. ระดมความคิดเห็น รวบรวม ข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง
2. จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน (Guideline-Checklist)
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

				

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 			
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 				
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แย้มเกษร 				
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา 			
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บรรณาธิการกิจ
นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ 				
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ 				
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ออกแบบปกและรูปเล่ม

นางสาวณัฐธีรา มีจันทร์ 				
ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2280 5530, 0 2288 5839-40
dataobec@gmail.com
www.obec.go.th

