กลุมงานโรงเรียนนอกระบบ
- การขออนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
- การขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอก
ระบบ (การขอเพิ่มหลักสูตร)
- การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอก
ระบบ (การขอยายสถานที่ตั้งโรงเรียนนอกระบบ)
- การโอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบใหพิจารณาดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
1.1 บุคคลธรรมดา ตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554
1.2 นิติบุคคล ไดแก มูลนิธิ สมาคม บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หรือสหกรณ ตองมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 22 และผูแทนของนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. ชื่อ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ
2.1 ชื่อโรงเรียนนอกระบบ จะตองเปนไปตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555
2.2 ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนเรื่อง การกําหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียนการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552
3. อาคาร สถานที่
3.1 อาคารเปนเอกเทศหรือกรณีเปนอาคารรวมตองแยกเปนสัดสวนไมปะปนกับกิจการอื่น เปนอาคารที่ไดรับอนุญาต
กอสรางหรือตอเติมอาคารจากทางราชการใหใชเปนอาคารเรียนเพื่อการศึกษา และตองจัดมาตรการปองกันอัคคีภัยใน
โรงเรียน
พื้นที่ใชสอยบริเวณโรงเรียนที่เปดสอนแตละประเภทตามกฎกระทรวง ขอ 11 วรรค 2 หนา 4 กรณีที่เปดสอน
หลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนไมเกิน 6 เดือน และไมเกิน 600 ชั่วโมง ตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 100 ตารางเมตร
หลักสูตรที่เปดสอนมีระยะเวลาเรียนเกิน 6 เดือน หรือไมเกิน 1 ป และไมเกิน 1,200 ชั่วโมง ตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา 200 ตารางเมตร ยกเวนประเภทกวดวิชา มีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 100 ตารางเมตร
กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชจัดตั้งโรงเรียนตองเปนของผูขอจัดตั้ง หรือผูขอจัดตั้ง มีสิทธิครอบครองโดยการเชาซึ่งตองมี
ระยะเวลาการเชาไมนอยกวา 3 ป
โดยกําหนดวัตถุประสงคการเชา เพื่อใชจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
หองเรียนภาคทฤษฎี ใหคํานวณความจุนักเรียนไมนอยกวา 1 ตารางเมตรตอนักเรียน 1 คน
หองเรียนภาคปฏิบัติ ใหคํานวณความจุนักเรียนไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตรตอนักเรียน 1 คน
หองประกอบตองมีหองธุรการหรือหองพักครูหรือผูสอน พื้นที่หรือหองพักผอนสําหรับนักเรียน หองสวมแยกชาย
และหญิงแยกเปนสัดสวน และหองประกอบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

4. หลักสูตร
4.1 แนวทางพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประเภทศิลปะและ
กีฬา ประเภทวิชาชีพ และประเภทสรางเสริมทักษะชีวิต การจัดทําหลักสูตรตองจัดทําตามรูปแบบหลักสูตรของโรงเรียน
นอกระบบที่กําหนดและจัดทําเปนภาษาไทย
4.2 ลักษณะหลักสูตร
4.2.1 หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
4.2.2 หลักสูตรตนแบบที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจัดทํา หรือจัดรวมกับหนวยงานอื่น
4.2.3 หลักสูตรที่นํามาจากหนวยงานอื่นทั้งในและตางประเทศ หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเอง หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทํา
ขึ้นรวมกับโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่น ซึ่งตองไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรของโรงเรียน
อื่นหรือหนวยอื่น ตองไดรับอนุญาตจากผูรับใบอนุญาตโรงเรียนหรือหนวยงานนั้น)
4.3 การพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
4.3.1 กรุงเทพมหานคร เปนอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ
4.3.2 จังหวัดอื่น กระทรวงศึกษาธิการไดมอบอํานาจการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทวิชาชีพและประเภทสรางเสริมทักษะชีวิต ตามขอ 4.2 (3)
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ที่ตั้งอยูในเขตจังหวัด ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่
สป. 675/2552 สั่ง ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และการดําเนินการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ
แนบทายคําสั่ง ดังกลาว
ทั้งนี้ จะตองประทับตราพรอมลายมือชื่อเจาหนาที่รับผิดชอบในหลักสูตรทุกแผนที่พิจารณาอนุมัติหลักสูตรใหโรงเรียน
นําไปใชสอนได
สําหรับประเภทกวดวิชา ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สือ่ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน นอกระบบสําหรับ
หองเรียนภาคทฤษฎีตองปฏิบัติ ดังนี้
5.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชครูหรือผูสอน ตองมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 45 คนตอหองเรียน
5.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอน ตองมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 90 คนตอหองเรียน และตองมี
เจาหนาที่ประจําหองเรียนทําหนาที่ดูแลความเรียบรอยและควบคุมการใชสื่อการเรียนการสอนอยางนอย 1 คน
5.3 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผูสอนและสื่อการเรียนการสอน ในกรณีที่มีนักเรียนเกิน 90
คน ตองมีเจาหนาที่ประจําหองเรียนทําหนาที่ดูแลความเรียบรอยและควบคุมการใชสื่อการเรียนการสอนอยางนอย 1 คน
6. หลักเกณฑการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมอื่นและการเพิ่มคาธรรมเนียมการศึกษา
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 และมาตรา 125 บัญญัติวาการเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่นในโรงเรียนนอกระบบตองไมมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรเกินควร เมื่อ
คํานึงถึงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสิทธิประโยชนที่นักเรียนไดรับ
ดังนั้น นับตั้งแตพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ โรงเรียนนอกระบบไมตองขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอื่นเหมือนที่เคยปฏิบัติมากอน โรงเรียนเปนผูกําหนดหลักเกณฑคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น
และการเพิ่มคาธรรมเนียม

นิยามศัพท
1. &quot;คาธรรมเนียมการศึกษา&quot;หมายความวา เงินที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครองและหรือนักเรียนเพื่อเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษา คาตอบแทนผูสอนที่มีความรูและความสามารถที่ดีและคาใชจายอื่น รวมถึงคาใชจายในการ
ขยายกิจการและผลตอบแทน
2. &ldquo;คาธรรมเนียมอื่น&rdquo; หมายความวา เงินที่โรงเรียน เรียกเก็บจากผูปกครองและหรือนักเรียน เปนคาบํารุง
และคาบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา
3. &quot;ผลตอบแทน&quot;หมายความวา ผลประโยชนของโรงเรียนที่ไดมาจากการดําเนินกิจการเทากับผลตางของ
รายไดกับคาใชจายของโรงเรียนเปนรายป
4. &quot;อัตราผลตอบแทน&quot;หมายความวา รอยละของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับคาใชจายของโรงเรียนเปนรายป
5. &quot;คาใชจายของโรงเรียน&quot;หมายความวา คาใชจายลงทุนและคาใชจายดําเนินกิจการของโรงเรียน
แนวทางการคิดคํานวณคาธรรมเนียมการศึกษาใหดําเนินการ ดังนี้
(1) คาใชจายของโรงเรียน (รายป) ซึ่งประกอบไปดวยคาใชจายลงทุนและคาใชจายดําเนินการ
(1.1) คาใชจายลงทุน ประกอบดวย อาคาร/สิ่งกอสราง ครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอน
1) อาคาร/สิ่งกอสราง ใหคํานวณคาเสื่อมราคาโดยคิดคาเสื่อมราคาปละ 5% ของมูลคาอาคาร/สิ่งกอสราง (อาคาร/
สิ่งกอสรางที่ใชงานเกิน 20 ป แลวไมตองนํามาคิดคาเสื่อมราคา)
2) คาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอน ใหคํานวณคาเสื่อมราคาโดยคิดคาเสื่อมราคาปละ 20% ของมูลคาครุภัณฑ
และอุปกรณการเรียนการสอนเปนเวลา 5 ป (ครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอนที่ใชงานเกิน 5 ป แลว ไมตองนํามาคิด
คาเสื่อมราคา)
(1.2) คาใชจายในการดําเนินการ ไดแก คาเชาที่ดิน คาเชาอาคาร เงินเดือนบุคลากร คาสาธารณูปโภค คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุฝก และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา
(2) นําคาใชจายที่คํานวณไดในขอ (1) มาคํานวณหาผลตอบแทนตามที่โรงเรียนคาดวา จะไดรับ ทั้งนี้อัตราผลตอบแทน
ของโรงเรียนไมเกิน 20%
(3) นําคาใชจายที่คํานวณไดในขอ (1) รวมกับผลตอบแทนที่คํานวณไดในขอ (2)
(4) นําผลรวมในขอ (3) หารดวยจํานวนนักเรียนผลลัพธที่ไดจะเปนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
แนวทางการคิดคํานวณคาธรรมเนียมอื่น
ในการคํานวณคาธรรมเนียมอื่น โรงเรียนตองคํานวณคาใชจายของการจัดบริการที่โรงเรียนจัดเพิ่มเติม โดยคํานวณหา
คาใชจายลงทุนและคาใชจายดําเนินการเชนเดียวกับแนวทางการคิดคํานวณคาธรรมเนียมการศึกษา
แนวทางการคิดคํานวณการเพิ่มคาธรรมเนียมการศึกษา
ในการคํานวณการเพิ่มคาธรรมเนียมการศึกษา ใหคํานวณหาคาใชจายลงทุนและคาใชจายดําเนินการเชนเดียวกับแนว
ทางการคิดคํานวณคาธรรมเนียมการศึกษา โดยตองแสดงการคํานวณตนทุนเดิม และตนทุนเพิ่มเติม

7. โครงการจัดตั้งโรงเรียน พิจารณาจากรายละเอียดประกอบการดําเนินกิจการโรงเรียนและการกําหนดหลักเกณฑการคิด
คาธรรมเนียมการศึกษา
8. เอกสารประกอบการยืน่ ขอจัดตัง้ โรงเรียนนอกระบบและรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนนอกระบบ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับกฎกระทรวงการขอรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถวนถูกตองและตรวจ
พิจารณาอาคารสถานที่ หองเรียน หองประกอบ สื่อ เครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอน ใหเปนไปตามกฎกระทรวงที่
เกี่ยวของ สรุปรายงานเสนอผูมีอํานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนนอกระบบ โดยใหผูอนุญาตประทับตราเครื่องหมายราชการ ของสวนราชการผูอนุญาตไวมุมลางดานขวาทุกแผน ผู
อนุญาตลงชื่อกํากับทุกแผน และ ประทับตราของโรงเรียนนอกระบบไวมุมลางดานซายทุกแผน และลงนามในใบอนุญาตให
จัดตั้งโรงเรียน พรอมสงสําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนใหสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 1 ชุด
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีที่มีการชําระคาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
กลุมงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน เลขที่ 319 ถนนราชดําเนินนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10310 www.nfeopec.com โทร 0 22828652 โทรสาร 0 2282 8852/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (ยกเวน จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะ อําเภอจะนะ
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย กรณีมีการชําระ
คาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอนเวลา 15.30 น.))
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จะขออนุญาต
จัดตั้ง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียม ใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ ในจังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
เฉพาะ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี อําเภอสะบา
ยอย /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 29 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของคําขอ (สช.5) และ
เอกสารประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ผูขอรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียม คําขอ สช. 5 และเจา
หนาธุรการ ลงทะเบียนรับเรื่อง
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบประจําเขตดําเนินการ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

10 นาที

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5 ชั่วโมง

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

4)

การพิจารณา
ตรวจสอบชื่อโรงเรียน
(หมายเหตุ: -)

7 วันทําการ

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5)

การพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจโรงเรียน
(หมายเหตุ: -)

3 วันทําการ

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

6)

การพิจารณา
พิจารณาตรวจอาคาร สถานที่/อุปกรณการเรียนการสอน
(หมายเหตุ: (กรณีที่เปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนด))

1 วันทําการ

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

ลําดับ
ขั้นตอน
7) การพิจารณา
เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของเอกสารและ
สรุปบันทึกเสนอผูอนุญาต
(หมายเหตุ: (นับตั้งแตวันที่ตรวจโรงเรียน))
8) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูอนุญาตพิจารณา ลงนามในใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
13 วันทําการ

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

4 วันทําการ

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีที่ไมมีบัตรประจําประชาชน ใหใชบัตรอื่นที่หนวยงาน
ราชการออกให เชน บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการ
ของรัฐ หรือใบ อนุญาตขับขี่รถยนต หรือหนังสือเดินทาง เปนตน
พรอมรับรองสําเนา กรณีเปนนิติบุคคล ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ของผูลงนามแทนของผูรับใบอนุญาตพรอมรับรองสําเนา)
2) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีเปนนิติบุคคลตองมีสําเนาทะเบียนบานของผูลงนาม
แทนผูรับใบอนุญาต พรอมรับรองสําเนา)
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (
กรณีเปนนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงวัฒนธรรม หรือ กระทรวงพาณิชย
ไดแก
(1) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พรอมวัตถุประสงค
เพื่อการศึกษา
(2) บัญชีรายชื่อผูถือหุน สําหรับนิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด
หรือบริษัทจํากัด
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผูเปนหุนสวน สําหรับนิติบุคคลที่เปนหาง
หุนสวน

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

ลําดับ

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
(3) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สําหรบนิติบุคคลที่เปนมูลนิธิ
สมาคม หรือสหกรณ
(4) รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สําหรับนิติบุคคลที่เปน
สมาคมหรือสหกรณ
*เอกสารและหลักฐานตาม (1) (2) (3) และ (4) นายทะเบียนซึ่งมี
หนาที่รับจดทะเบียน
นิติบุคคลตองรับรองไวไมเกินสามเดือน
พรอมรับรองสําเนา)
มติที่ประชุมของนิติบุคคล แตงตั้งผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารประกอบไดแก
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตร
ประจําตัวประชาชน ของผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคล
(2) สําเนาทะเบียนบาน ของผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคล
(3) สําเนาหลักฐานการสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีของ
ผูจัดการหรือผูแทนของนิติบุคคล)
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถามี )
ทะเบียนสมรส
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ถามี)
ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยาย
อาคาร หรือสําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารที่ใชจัดตั้ง
โรงเรียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานการสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี (กรณีบุคคลธรรมดา,ผู
ลงนามแทน,ผูบริหาร เฉพาะประเภทกวดวิชา ตองจบการศึกษาไมตํา
กวาปริญญาตรีทางดานการศึกษา) พรอมรับรองสําเนา)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สํานักการโยธา

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
9) สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งโรงเรียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 10) รูปถายหนาตรง
ฉบับจริง 2 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน ขนาด 4X6 เซนติเมตร ใช
สําหรับผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา และสําหรับผูบริหาร
โรงเรียน )
11) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชจัดตั้งโรงเรียน เชน โฉนด
ที่ดิน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูรับใบอนุญาตเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ใช
จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ)
12) สัญญาเชาอาคาร
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูขอรับใบอนุญาตมีกรรมสิทธิ์ในอาคารโดยการเชา
กําหนดเวลาในการเชาตองมีระยะเวลาเหลือไมนอยกวา 3 ป
นับตั้งแตวันยื่นคําขอ และตองระบุวัตถุประสงคในการเชาเพื่อ
ประกอบกิจการของโรงเรียน)
13) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร ใหจัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
นอกระบบจํานวน 2 ชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นใหจัดทําจํานวน 3
ชุด)
14) โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร ใหจัดทําโครงการ
จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบจํานวน 2 ชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให
จัดทําจํานวน 3 ชุด)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

กรมที่ดิน

-

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
15) หลักสูตร
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (1) กรณีที่หลักสูตรจัดทําขึ้นเอง ตองมีหนังสือแจงการ
อนุมัติใหใชหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
2) กรณีใชหลักสูตรของโรงเรียนหรือหนวยงานอื่น ตองมีหนังสือ
ยินยอมจากโรงเรียนนั้นหรือหนวยงานของรัฐ ใหใชหลักสูตรที่ไดรับ
อนุมัติใหใชหลักสูตร
3) การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นหลักสูตรจํานวน 2 ชุด
สําหรับในเขตจังหวัดอื่นใหจัดทําจํานวน 3 ชุด)
16) หนังสือรับรองการแตงตั้งผูบริหารพรอมเอกสารประกอบ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารประกอบ ดังนี้
1. หนังสือรับรองการแตงตั้งผูบริหาร
2. สัญญาจาง
3. ใบรับรองแพทย
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบาน
6. สําเนาแสดงวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา ไดแก
ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต
7. *ประเภทกวดวิชา หนังสือรับรองประสบการณทํางาน ตองมี
ประสบการณในการสอนไมนอยกวา 3 ป ไดแก บัตรประจําตัว
ขาราชการบํานาญ /บัตรประจําตัวครู/คําสั่งลาออกจากราชการ เปน
ตน
*ประเภทวิชาชีพ ,ประเภทศิลปะและกีฬา,
ประเภทสรางเสริมทักษะชีวิต หนังสือรับรองประสบการณทํางาน
ตองมีประสบการณในสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยาง 1 ป พรอมสําเนา
หนังสือการจดทะเบียนบริษัทที่รับรอง
8. รูปถายหนาตรง ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน
ขนาด 4X6 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป)
17) หนังสือมอบอํานาจของผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีการมอบอํานาจใหมีการกระทําการแทนเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน พรอมอากรแตมป (สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ))

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1) คายื่นคําขอ
(หมายเหตุ: -)
2)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

ใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 500 บาท
คาธรรมเนียม 3,000 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน (สายดวน 1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียมรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) คําแนะนําการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
(หมายเหตุ: -)
2) คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน (สช.5)
(หมายเหตุ: -)
3) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
(หมายเหตุ: -)
4) โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
(หมายเหตุ: -)
5) หนังสือรับรองการแตงตั้งผูบริหารและแบบสัญญาจาง
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

เอกสารประกอบการพิจารณา : การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1 บัตรประจําตัวประชาชน

ตัวจริง
0

2

สําเนาทะเบียนบาน

0

3

หนังสือรับรองนิติบุคคล

0

สําเนา
เงื่อนไข
1 (กรณีที่ไมมีบัตรประจํา

ประชาชน ใหใชบัตรอื่นที่
หนวยงานราชการออกให
เชน บัตรประจําตัว
ขาราชการหรือพนักงาน
องคการของรัฐ หรือใบ
อนุญาตขับขี่รถยนต หรือ
หนังสือเดินทาง เปนตน
พรอมรับรองสําเนา กรณี
เปนนิติบุคคล ตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวของผู
ลงนามแทนของผูรับ
ใบอนุญาตพรอมรับรอง
สําเนา)
1 (กรณีเปนนิติบุคคลตองมี 
สําเนาทะเบียนบานของผู
ลงนามแทนผูรับใบอนุญาต
พรอมรับรองสําเนา)
1 (กรณีเปนนิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดย
กระทรวงมหาดไทย หรือ
กระทรวงวัฒนธรรม หรือ
กระทรวงพาณิชย ไดแก
(1) ใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนของนิติบุคคล
พรอมวัตถุประสงคเพื่อ
การศึกษา
(2) บัญชีรายชื่อผูถือหุน
สําหรับนิติบุคคลที่เปน
บริษัทมหาชนจํากัดหรือ
บริษัทจํากัด

รายการเอกสาร

ตัวจริง

สําเนา

4

มติที่ประชุมของนิติบุคคล แตงตั้งผูลงนามแทนผูรับ
ใบอนุญาต

0

1

5

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

0

1

เงื่อนไข
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผู
เปนหุนสวน สําหรับนิติ
บุคคลที่เปนหางหุนสวน
(3) รายชื่อและสัญชาติ
ของกรรมการ สําหรบนิติ
บุคคลที่เปนมูลนิธิ สมาคม
หรือสหกรณ
(4) รายชื่อและสัญชาติ
ของสมาชิกทุกคน สําหรับ
นิติบุคคลที่เปนสมาคม
หรือสหกรณ
*เอกสารและหลักฐานตาม
(1) (2) (3) และ (4) นาย
ทะเบียนซึ่งมีหนาที่รับจด
ทะเบียน
นิติบุคคลตองรับรองไวไม
เกินสามเดือน
พรอมรับรองสําเนา)
(เอกสารประกอบไดแก

(1) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช
แทนบัตรประจําตัว
ประชาชน ของผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคล
(2) สําเนาทะเบียนบาน
ของผูจัดการหรือผูแทน
ของนิติบุคคล
(3) สําเนาหลักฐานการ
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีของผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคล)
(ถามี )


6

ทะเบียนสมรส

0

1

(ถามี)



7

ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ

0

1

-



รายการเอกสาร
เคลื่อนยายอาคาร หรือสําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการ
ใชอาคารที่ใชจัดตั้งโรงเรียน

ตัวจริง

สําเนา

8

หลักฐานการสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี

0

1

9

สําเนาทะเบียนบานที่ตั้งโรงเรียน

0

1

10 รูปถายหนาตรง

2

0

11 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใชจัดตั้งโรงเรียน
เชน โฉนดที่ดิน

0

1

12 สัญญาเชาอาคาร

0

1

13 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ

3

0

เงื่อนไข

(วุฒิการศึกษาไมต่ํากวา

ปริญญาตรี (กรณีบุคคล
ธรรมดา,ผูลงนามแทน
,ผูบริหาร เฉพาะประเภท
กวดวิชา ตองจบการศึกษา
ไมตํากวาปริญญาตรี
ทางดานการศึกษา) พรอม
รับรองสําเนา)

(ถายมาแลวไมเกิน 6
เดือน ขนาด 4X6
เซนติเมตร ใชสําหรับผูรับ
ใบอนุญาตเปนบุคคล
ธรรมดา และสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียน)
(กรณีผูรับใบอนุญาตเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่
ใชจัดตั้งโรงเรียนนอก
ระบบ)
(กรณีผูขอรับใบอนุญาตมี
กรรมสิทธิ์ในอาคารโดย
การเชา กําหนดเวลาใน
การเชาตองมีระยะเวลา
เหลือไมนอยกวา 3 ป
นับตั้งแตวันยื่นคําขอ และ
ตองระบุวัตถุประสงคใน
การเชาเพื่อประกอบ
กิจการของโรงเรียน)
(การยื่นคําขอในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหจัดทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียน
นอกระบบจํานวน 2 ชุด









รายการเอกสาร

ตัวจริง

สําเนา

14 โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

3

0

15 หลักสูตร

3

0

16 หนังสือรับรองการแตงตั้งผูบริหารพรอมเอกสาร
ประกอบ

1

0

เงื่อนไข
สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให
จัดทําจํานวน 3 ชุด)
(การยื่นคําขอในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหจัดทํา
โครงการจัดตั้งโรงเรียน
นอกระบบจํานวน 2 ชุด
สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให
จัดทําจํานวน 3 ชุด)
(1) กรณีที่หลักสูตรจัดทํา 
ขึ้นเอง ตองมีหนังสือแจง
การอนุมัติใหใชหลักสูตร
จากกระทรวงศึกษาธิการ
2) กรณีใชหลักสูตรของ
โรงเรียนหรือหนวยงานอื่น
ตองมีหนังสือยินยอมจาก
โรงเรียนนั้นหรือหนวยงาน
ของรัฐ ใหใชหลักสูตรที่
ไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตร
3) การยื่นคําขอในเขต
กรุงเทพมหานคร ใหยื่น
หลักสูตรจํานวน 2 ชุด
สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให
จัดทําจํานวน 3 ชุด)
(เอกสารประกอบ ดังนี้

1. หนังสือรับรองการ
แตงตั้งผูบริหาร
2. สัญญาจาง
3. ใบรับรองแพทย
4. สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบาน
6. สําเนาแสดงวุฒิ
การศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีทางการศึกษา
ไดแก ครุศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
7. *ประเภทกวดวิชา

รายการเอกสาร

17 หนังสือมอบอํานาจของผูมีอํานาจทําการแทนนิติ
บุคคล

ตัวจริง

สําเนา

1

0

เงื่อนไข
หนังสือรับรอง
ประสบการณทํางาน ตอง
มีประสบการณในการสอน
ไมนอยกวา 3 ป ไดแก
บัตรประจําตัวขาราชการ
บํานาญ /บัตรประจําตัว
ครู/คําสั่งลาออกจาก
ราชการ เปนตน
*ประเภทวิชาชีพ ,ประเภท
ศิลปะและกีฬา,
ประเภทสรางเสริมทักษะ
ชีวิต หนังสือรับรอง
ประสบการณทํางาน ตอง
มีประสบการณใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของอยาง
1 ป พรอมสําเนาหนังสือ
การจดทะเบียนบริษัทที่
รับรอง
8. รูปถายหนาตรง ถาย
มาแลวไมเกิน 6 เดือน
ขนาด 4X6 เซนติเมตร
จํานวน 2 รูป)
(กรณีมีการมอบอํานาจให 
มีการกระทําการแทนเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียน พรอมอากร
แตมป (สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบานของผู
มอบและผูรับมอบอํานาจ))

แบบฟอรมคําขออนุญาต

รายการเอกสาร
1 คําแนะนําการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

เงื่อนไข

-

2 คําขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน (สช.5)

-



3 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ

-



4 โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

-



5 หนังสือรับรองการแตงตั้งผูบริหารและแบบสัญญาจาง

-





รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรี ยนนอกระบบ
โรงเรี ยน....................................................
หมวด 1
ชื่อ ประเภท ที่ตัง้ ของโรงเรี ยน และแผนผังอาคารเรี ยน
ข้ อ 1 โรงเรี ยนนี ้มีชื่อว่า โรงเรี ยน.............................................................................................................
ชื่อโรงเรี ยนอักษรต่างประเทศ........................................................................................................
เปิ ดสอนประเภท..................................... (ศิ ลปะและกี ฬา/กวดวิ ชา/วิ ชาชี พ/สร้างเสริ มทักษะชี วิต )
ลักษณะเป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษานอกระบบ ตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ให้ การศึกษาเกี่ยวกับ............
(วิ ชาชี พ / วิ ชาดนตรี / ศิ ลปะและกี ฬา / สร้ างเสริ มทักษะชี วิต / สอนเสริ มบางรายวิ ชาตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
ข้ อ 2 ตังอยู
้ ่ ห้ องเลขที่ .................ชันที
้ ่...............อาคาร.....................เลขที่ ..................ซอย.................
ถนน.............................. แขวง...................... เขต......................... จังหวัด...................................
รหัสไปษณีย์....................โทรศัพท์ ......................................โทรสาร ............................................
โรงเรี ยนมีพื ้นที่ ......................... ตารางเมตร
ข้ อ 3 ตราของโรงเรี ยนนอกระบบ เป็ นลายโปร่งและเป็ นรูปวงกลมสองวงซ้ อนกัน วงนอกมีเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ยาว 4.5 เซนติเมตร วงในมีเส้ นผ่าศูนย์กลางยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็ นสัญลักษณ์……......
…..(ระบุรายละเอียดของตราโรงเรี ยน)..............................................................................................
อักษรย่อว่า.........(ถ้ ามี)...................................................................................................................

ข้ อ 4 รายละเอียดแผนผังแสดงบริ เวณที่ตงโรงเรี
ั้
ยน ห้ องเรี ยน / ห้ องประกอบ
4.1 แผนผังแสดงที่ตงโรงเรี
ั้
ยน
(ใส่รูปแผนที่)
4.2 แผนผังแสดงห้ องเรี ยน / ห้ องประกอบ
(ใส่รูปแผนผัง และความจุนกั เรี ยนต่อห้ อง)

ข้ อ 5 จํานวนห้ องเรี ยน .............. ห้ อง จํานวนห้ องประกอบ ............................ ห้ อง
ความจุนกั เรี ยนสูงสุดรอบละไม่เกิน ........................ คน

หมวด 2
หลักสูตร วิธีการเรี ยนการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้ อ 6 หลักสูตร........................................................................................................................
 ประเภทวิ ชาชี พ / ประเภทศิ ลปะและกี ฬา / ประเภทสร้างเสริ มทักษะชี วิต
หลักสูตรต้นแบบของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
หรื อ หลักสูตรของโรงเรี ยนที ่ได้รับอนุมตั ิ จากกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ หลักสูตรของโรงเรี ยน
หรื อหน่วยงานอื น่ ๆ
6.1 หลักสูตรวิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ...... ชัว่ โมง
6.2 หลักสูตรวิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ...... ชัว่ โมง
 ประเภทกวดวิ ชา
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6.1 ชัน้ ............. ถึง ชัน้ ......................... วิ ชา.........วิ ชา...........วิ ชา................
ใช้ เวลาเรี ยนชันละวิ
้ ชาละ .......... ชัว่ โมง
6.2 ชัน้ ............. ถึง ชัน้ ......................... วิ ชา.........วิ ชา...........วิ ชา................
ใช้ เวลาเรี ยนชันละวิ
้ ชาละ .......... ชัว่ โมง
ข้ อ 7 วิธีการเรี ยนการสอน ..............................................................................................................
 ประเภทวิ ชาชี พ / ประเภทศิ ลปะและกี ฬา / ประเภทสร้างเสริ มทักษะชี วิต
- จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ครูหรื อผูส้ อน
 ประเภทกวดวิ ชา
- จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ครูหรื อผูส้ อน
- จัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ โดยมี ทงั้ ครู หรื อผูส้ อน และสื ่อการเรี ยนการสอน
- จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สือ่ การเรี ยนการสอน
ข้ อ 8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
 ประเภทวิ ชาชี พ / ประเภทศิ ลปะและกี ฬา / ประเภทสร้างเสริ มทักษะชี วิต
8.1 หลักสูตรวิชา................สัดส่วนภาคทฤษฎี : ภาคปฎิบตั ิ
คิดเป็ นร้ อยละ ....... : .......... เกณฑ์การตัดสิน ร้ อยละ .............
8.2 หลักสูตรวิชา................สัดส่วนภาคทฤษฎี : ภาคปฎิบตั ิ
คิดเป็ นร้ อยละ ....... : .......... เกณฑ์การตัดสิน ร้ อยละ .............
 ประเภทกวดวิ ชา
เช่น มี การทดสอบก่อนเริ่ มเรี ยนและหลังเรี ยนจบหลักสูตร

หมวด 3
หลักเกณฑ์ การคิดค่ าธรรมเนียมการศึกษา ค่ าธรรมเนียมอื่น
รวมทัง้ หลักเกณฑ์ ในการเพิ่มค่ าธรรมเนียม
ข้ อ 9 หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 คํานวณค่าใช้ จา่ ยของโรงเรี ยน (รายปี ) ซึง่ ประกอบด้ วยค่าใช้ จา่ ยลงทุน และค่าใช้ จา่ ยดําเนินการ
1) ค่าใช้ จา่ ยลงทุน ประกอบด้ วย อาคาร/สิ่งปลูกสร้ าง และครุภณ
ั ฑ์
(1) ค่าอาคาร/สิ่งปลูกสร้ าง ให้ คํานวณค่าเสื่อมราคา โดยคิดค่าเสื่อมราคาปี ละ 5% ของมูลค่า
อาคาร/สิ่งปลูกสร้ าง (อาคารและสิ่งปลูกสร้ างที่ใช้ งานเกิน 20 ปี แล้ ว ไม่ต้องนํามาคิดค่าเสื่อมราคา)
(2) ค่าตกแต่ง คํานวณค่าเสื่อมราคาโดยคิดค่าเสื่อมราคาปี ละ 20% ของมูลค่าตกแต่ง
(3) ค่าครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน คํานวณค่าเสื่อมราคา โดยคิดค่าเสื่อมราคา
ปี ละ 20% ของมูลค่าครุภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เป็ นเวลา 5 ปี (ครุภณ
ั ฑ์และ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ที่ใช้ งานเกิน 5 ปี แล้ ว ไม่นํามาคิดค่าเสื่อมราคา)
2)ค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการ ได้ แก่ ค่าเช่าอาคาร เงินเดือนบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ
สํานักงาน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาตลอดปี การศึกษา
9.2 นําค่าใช้ จ่ายที่คํานวณได้ ในข้ อ 9.1 มาคํานวณหาผลตอบแทนตามที่โรงเรี ยนคาดว่าจะรับ ........%
9.3 นําค่าใช้ จ่ายที่คํานวณได้ ในข้ อ 9.1 รวมกับผลตอบแทนที่คํานวณได้ ในข้ อ 9.2
9.4 นําผลรวมในข้ อ 9.3 หารด้ วยจํานวนนักเรี ยน ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็ นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หมวด 4
ระเบียบการของโรงเรียนนอกระบบ
ข้ อ 10 ระเบียบการของโรงเรี ยน
10.1 การรับนักเรี ยน
10.1.1 อายุ....................
10.1.2 เพศ....................
10.1.3 คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยน
10.1.4 เรื่ องอื่นๆที่โรงเรี ยนต้ องการ
10.2 หลักฐานการสมัคร
10.2.1.....................
10.2.2.....................

10.3 การจําหน่าย
10.3.1 เมื่อเรี ยนจบหลักสูตร
10.3.2 เมื่อลาออก
10.3.3 เมื่อเสียชีวิต
10.3.4 เรื่ องอื่นๆที่โรงเรี ยนกําหนด
10.4 ชันเรี
้ ยน .....................................................
(ชัน้ ประถมศึกษาปี ที.่ ... ถึง ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่.... / ระดับต้น ถึง ระดับสูง / ชัน้ ต้น ถึง ประกอบอาชี พ)
10.5 เวลาเรี ยน
10.5.1 เปิ ดเรี ยนสัปดาห์ละ ...... วัน ตังแต่
้ เวลา ............ น. ถึง ............ น. แบ่งเป็ น ...... รอบ
รอบละ ........ ชัว่ โมง
รอบที่ 1 เวลา ................ น.- .............. น.
รอบที่ 2 เวลา ................ น.- .............. น.
รอบที่ 3 เวลา ................ น.- .............. น.
พักใหญ่ เวลา ................ น.- ............... น.
10.5.2 เปิ ดเรี ยน วัน.............. ถึง วัน ....................
10.6 วันหยุด .............................................................................................................................
10.7 การออกประกาศนียบัตร ....................................................................................................
 ประเภทวิ ชาชี พ / ประเภทศิ ลปะและกี ฬา / ประเภทสร้างเสริ มทักษะชี วิต
ออกให้เมื ่อเรี ยนจบหลักสูตร และผ่านเกณฑ์ การประเมิ นตามแต่ละหลักสูตรกํ าหนด
10.8 หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ประเภทกวดวิ ชา
10.8.1 โรงเรี ยนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 100 % ในกรณีไม่สามารถสอนตาม
ความต้ องการของนักเรี ยน หรื อนักเรี ยนไม่สามารถเรี ยนตามที่สมัครไว้ เนื่องจากมีความจําเป็ น โดยมี
หลักฐานเป็ นที่เชื่อถือได้ มาแสดง
10.8. 2 โรงเรี ยนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 90% ในกรณีนกั เรี ยนแจ้ งความจํานง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ขอยกเลิกการเรี ยนโดยแจ้ งล่วงหน้ าก่อนเปิ ดทําการสอนในรายวิชา นันไม่
้ น้อยกว่า 7 วัน
10.8.3 โรงเรี ยนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 80% ในกรณีนกั เรี ยนได้ มาเรี ยนในครัง้ แรก
แล้ วไม่ประสงค์จะเรี ยนต่อโดยแจ้ งเหตุผลและความจําเป็ นให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหลังการเรี ยน
ครัง้ แรกไม่เกิน 3 วัน
10.8.4 โรงเรี ยนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามอัตราในข้ อ 10.8.1-10.8.3 ให้ กบั
นักเรี ยนทันทีที่ได้ รับแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากนักเรี ยนว่าไม่ประสงค์จะเรี ยนต่อไปและขอรับเงินคืน
10.8.5 โรงเรี ยนจะออกใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้ รับจากนักเรี ยนตามความเป็ นจริ ง

10.9 การแต่งกาย สุภาพเรี ยบร้ อย

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

หมายเหตุ 1. ประทับตราเครื่ องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้ มมุ ล่างด้ านขวาทุกแผ่น
2. ผู้อนุญาตลงชื่อกํากับทุกแผ่น
3. ประทับตราของโรงเรี ยนนอกระบบไว้ มมุ ล่างด้ านซ้ ายทุกแผ่น

รายละเอียดการเก็บค่ าธรรมเนียมการศึกษา
โรงเรี ยน.........................................................................................................................................
สถานที่ตงั ้ .....................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรี ยนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี ้
 ประเภทวิ ชาชี พ / ประเภทศิ ลปะและกี ฬา / ประเภทสร้างเสริ มทักษะชี วิต

1. หลักสูตรวิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ...... ชัว่ โมง
เก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษา..................บาท
2. หลักสูตรวิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนตลอดหลักสูตร ...... ชัว่ โมง
เก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษา..................บาท
ประเภทกวดวิ ชา
1. ชัน้ ............. ถึง ชัน้ ......................... วิ ชา.........วิ ชา...........วิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนชัน้ ละวิ ชาละ .......... ชัว่ โมง เก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาชัน้ ละวิ ชาละ ...............บาท
2. ชัน้ ............. ถึง ชัน้ ......................... วิ ชา.........วิ ชา...........วิ ชา................
ใช้เวลาเรี ยนชัน้ ละวิ ชาละ .......... ชัว่ โมง เก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษาชัน้ ละวิ ชาละ ...............บาท



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

การคํานวณค่ าใช้ จ่ายและกาหนดค่ าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าใช้ จา่ ยในการลงทุน (ค่าเสื่อมราคา) (ให้ คิด 20 % จากโครงการจัดตัง้ ข้ อ 5.1)
1. ค่าตกแต่งอาคาร
.............. บาท
2. ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

.............. บาท

3. ค่าเครื่ องมืออุปกรณ์การเรี ยนการสอน

.............. บาท
.......(1)... บาท

รวม
ค่าใช้ จา่ ยดาเนินการ (ให้ ยกมากจาก ปี ที่ 1 ในโครงการจัดตัง้ ข้ อ 5.2)
1. ค่าเช่าอาคาร

................ บาท

2. เงินเดือนและค่าจ้ าง

................ บาท

3. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

................ บาท

4. ค่าวัสดุและอุปกรณ์สิ ้นเปลือง

................ บาท

5. ค่าสวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ

................ บาท

6. ค่าไฟฟ้า

................ บาท

7. ค่าน้ าประปา

................ บาท

8. ค่าโทรศัพท์

................ บาท

9. ค่าอินเตอร์ เน็ต
รวม
รวมค่าใช้ จา่ ย
ผลตอบแทน ........% ของ (3)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

................ บาท
......(2)...... บาท
.....(1)+(2)... บาท ----------(3)
.......(4).......บาท

= ค่าใช้ จา่ ย (3) + ผลตอบแทน (4)
= .........(5)....... บาท
จํานวนนักเรี ยนที่โรงเรี ยนรับต่อปี = ........(6).......คน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย = .... (5) ÷ (6)....บาท/คน

โครงการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
เจ้าของโครงการ
บุคคลธรรมดา ชื่อ......................................................................... ............
หรือ นิติบุคคล .....................................................โดย ชื่อ................................ลงนามแทน
ผู้บริหาร
ชื่อ..................................................................
วุฒิการศึกษา..................................................
ประสบการณ์...................................................
1. วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรี ยน
1.1........................................................................
1.2........................................................................
1.3........................................................................
1.4........................................................................
2. แผนการจัดหาเอกสาร เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน และวัสดุครุภัณฑ์
2.1 วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน
ลาดับที่ รายการ
จานวน
ราคา/หน่วย
1
ถังดับเพลิง (ต้องมี)
2
ไฟสารองส่องสว่าง (ต้องมี)
3
กริ่งสัญญาณเตือนภัย (ต้องมี)
4
เครื่องตัดไฟอัตโนมัติ (ต้องมี)
5
อื่นๆ
รวม
2.2 เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน
ลาดับที่
รายการ
จานวน ราคา/หน่วย
1
โต๊ะ เก้าอี้ เล็กเชอร์
2
กระดานไวท์บอร์ด
3
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
4
อื่นๆ
รวม

รวม

รวม

2.3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน (เขียนตามหลักบรรณานุกรม)
ชื่อ ชื่อสกุล. ชื่อเรื่อง. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ,
ปีที่พิมพ์.
3. แผนการจัดหาครู หรือผู้สอน และผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน
3.1 แผนการจัดหาครู หรือผู้สอน
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

วุฒิ

สัญชาติ

ประสบการณ์
ที่งาน

วิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง
สอน/
สัปดาห์

แต่งตั้ง
เป็น
ครู/ผู้สอน

3.2 แผนการจัดหาผู้ปฎิบัติงานของโรงเรียน (เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น )
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

วุฒิ

ปฏิบัติงานในตาแหน่ง

4. แผนการรับนักเรียน
หลักสูตร

จานวนรอบ
ที่เปิดสอน/วัน

จานวนนักเรียน
แต่ละรอบ

5. แผนการลงทุนและวงเงินดาเนินการ 3 ปี
5.1 เงินลงทุนเบื้องต้น
ที่
รายการ
ปีที่ 1
1 ค่าตกแต่งอาคาร
ผลรวมของตาราง2.1
2 วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน
3 เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน ผลรวมของตาราง2.2
4 อื่นๆ
รวมเป็นเงิน

ปีท2ี่

ใช้เวลาเรียน
ตลอด
หลักสูตร

ปีที่ 3

รวมจานวน
นักเรียน/ปี

รวมเงิน

5.2 งบดาเนินการ
ที่

1
2

3

4
5
6
7

รายการ

จานวนหน่วย

หน่วยละ

ปีที่1

ปีที่2

ปีที่3

ค่าเช่าอาคารสถานที่
เงินเดือนและค่าจ้าง
- ผู้บริหาร
- ครู/ผู้สอน
- ผู้ปฏิบัติงาน
ค่าสาธารณูปโภค
1) ค่าไฟฟ้า
2) ค่าน้า
3) ค่าโทรศัพท์
4) ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าวัสดุสานักงานและ
อุปกรณ์การเรียน
ค่าสวัสดิการ
ค่าประชาสัมพันธ์
อื่นๆ

ลงชื่อ..................................................... ผู้ขอจัดตั้ง
(
)

รวมเงิน

หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร
เขียนที่ ........................................................................
วันที่ ................ เดือน ................................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).............................................................................................................
ในฐานะผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน....................................................................................................ขอรับรองว่า
เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแล้ว จะแต่งตั้ง (นาย, นาง, นางสาว)........................................................................
เป็ยผู้บริหารโรงเรียน..................................................ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ี.....................................................................................
........................................................................................................................................................................................
เพื่อเป็นหลักฐาน ในการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

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

(ลงชื่อ).................................................ผู้รับการแต่งตั้ง
(
)
(ลงชื่อ).................................................พยาน
(
)
(ลงชื่อ).................................................พยาน
(
)

แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูเอกชน พ.ศ. 2542
......................................
เขียนที่ ........................................................................
วันที่ ................ เดือน ................................... พ.ศ. ..............
สัญญานี้ทาขึ้นระหว่าง .................................................................................................................
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ...................................... ตั้งอยู่เลขที่ ................. หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ........................
ถนน .............................. อาเภอ ......................... จังหวัด ....................................... โทรศัพท์ ...............................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้รับใบอนุญาต” ฝ่ายหนึ่งกับ ...............................................................................อายุ .............
วุฒิสามัญ ..................................... วุฒิทางครู ...................................................... วุฒิพิเศษ .................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................
อาเภอ......................................จังหวัด..........................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ครู” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้รับใบอนุญาตตกลงรับ นาย/นาง/นางสาว ......................................................................
เป็นครูใหญ่ ,ครู , ครูและครูใหญ่โรงเรียน ...........................................................................และ “ ครู” ตกลงเข้า
เป็นครูใหญ่,ครู,ครูและครูใหญ่ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ..........
เป็นต้นไป
ข้อ 2. ผู้รับใบอนุญาตให้ตกลงให้เงินเดือนหรือค่าสอนครั้งแรกไม่ต่ากว่าอัตราตามวุฒิที่ทางราชการ
กาหนดดังนี้
(1) เงินเดือนจ่ายให้เป็นรายเดือน เดือนละ......................... บาท
(2) ค่าสอนสาหรับครูพิเศษที่สอนเป็นรายชั่วโมง ซึ่งมิใช่ครูประจา จ่ายให้เป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ
............................................................... บาท
ข้อ 3. “ผู้รับใบอนุญาต”ตกลงจ่ายเงินเดือน ค่าสอนและค่าล่วงเวลาต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 ให้แก่
“ครู” ตามกาหนดเวลาดังกล่าวนี้
(1) จ่ายเงินเดือน ไม่ช้ากว่าวันที่ 3 ของเดือนถัดไปทุกเดือน
(2) จ่ายค่าสอน ค่าล่วงเวลาเป็นต่าง ๆ เป็น รายสัปดาห์/รายเดือน
ข้อ 4. “ผู้รับใบอนุญาต”ตกลงจ่ายเงินเดือน ค่าสอน หรือค่าล่วงเวลาต่าง ๆตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบคุ้มครองการทางานให้แก่ “ ครู” ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกครั้งและ
จะพิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ “ ครู” ที่ได้ทางานมาครบรอบปีหนึ่ง ๆ โดยถือเอาความรู้ ความสามารถและความดี
ความชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักพิจารณา

/ข้อ 5...

-2ข้อ 5. “ ครู” ตกลงจะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างเต็มความสามารถ และจะประพฤติตนให้อยู่ใน
จรรยามารยาทและวินัยครู
ข้อ 6. “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจะปฏิบัติต่อ “ ครู” ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย
และคาสั่งของทางราชการทุกประการ
ข้อ 7. “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจะหักเงินเดือนจากครูเพื่อเป็นเงินสมทบส่วนของครูนั้น แล้วต้อง
นาเงินที่หักจาก “ครู” และเงินส่วนที่ “ผู้รับใบอนุญาต”ต้องจ่ายเป็นเงินสมทบส่วนของผู้รับใบอนุญาตไปส่งกองทุน
สงเคราะห์ภายในเวลาที่กาหนดไว้ และหากไม่นาส่งเงินสมทบภายในเวลาที่กาหนด “ผู้รับใบอนุญาต” ยินยอม
จ่ายเงินสวัสดิ์การต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าทดแทน และเงินสงเคราะห์ หรือสวัสดิ์การอื่นๆ
ที่ทางราชการจ่ายให้ครูที่ครูพึงมีสิทธิได้ตามกฎหมายให้แก่ “ครู” โดยทันที่
ข้อ 8. คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบทุกประการ
ข้อ 9. ในกรณี “ผู้รับใบอนุญาต”บอกเลิกสัญญาหรือสัญญาการเป็นครู ได้สิ้นสุดลง อันเนื่องจาก
ความผิดหรือความบกพร่อง “ผู้รับใบอนุญาต” ยินยอมจ่ายค่าชดเชยและ หรือค่าชดเชยและหรือค่าชดเชยพิเศษ
ให้แก่ “ครู” ตามจานวนและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทางานของ
ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542 ข้อ 32 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ข้อ 10. เมื่อ “ครู” ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันมาในรอบปีการศึกษาหนึ่ง มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า
9 เดือน นับแต่วันที่เข้าเป็นครูใหญ่หรือครูถึงวันที่ขอลาออกในระหว่างปิดภาคเรียนปลายปีการศึกษา
ให้ผู้รับใบอนุญาตจ่ายเงินเดือนให้ครูใหญ่หรือครุถึงวัน ที่ 30 เมษายน
ข้อ 11. ข้อตกลงอื่นใดระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับครูใหญ่หรือครูที่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้ถือว่า
ไม่มีผลบังคับ
สัญญานี้ทาขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกับ คู่สัญญาถือไว้คนละฉบับและส่งประกอบคาร้องขอ
อนุญาตเป็นครูใหญ่หรือครูต่อสานักงานเจ้าหน้าที่เ ป็นหลักฐานหนึ่งฉบับคู่สัญญาได้ทราบข้อความในสัญญานี้
โดยตลอดแล้ว จึงลาชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.................................................ผู้รับใบอนุญาต
ลงชื่อ.................................................ครูใหญ่หรือครู(คู่สัญญา)
ลงชื่อ.................................................พยาน
ลงชื่อ..................................................พยาน

คําแนะนําการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
โรงเรีย นเอกชนนอกระบบ ตามพระราชบัญ ญัติโ รงเรีย นเอกชน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2554
หมายความวา โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา และให
หมายความรวมถึงศูนยศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ
การขอจั ด ตั้ งโรงเรีย นนอกระบบ ต อ งเปน ไปตามกฎกระทรวงการขอรับ ใบอนุญ าตใหจั ด ตั้ ง
โรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555
ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง การกําหนดประเภทและลักษณะของ
โรงเรียน การจัดการเรีย นการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2552
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ แบงไดดังนี้
1) ประเภทสอนศาสนา เปนโรงเรียนที่จัดตัง้ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะการสอนศาสนา
2) ประเภทศิลปะและกีฬา เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาเกี่ยวกับ
ดนตรี ศิลปะ และกีฬา
3) ประเภทวิชาชีพ เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ
เพื่อใหนักเรียนนําไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ
4) ประเภทกวดวิชา เปนโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเสริมความรูบางรายวิชา ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) ประเภทสรางเสริม ทั ก ษะชี วิต เป น โรงเรีย นที่จั ด ตั้ งขึ้น โดยมี วั ตถุ ป ระสงคเ สริ มสรา ง
ความคิด เชาวนปญญา และทักษะอื่น
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ แบงไดดังนี้
1) จัดการเรียนการสอนโดยครูหรือผูสอน
2) จัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอน
3) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผูสอนและสื่อการเรียนการสอน
4) การจัดการเรียนการสอนตาม (1) (2) และ (3) อาจจะรวมกันระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน
หรือหนวยงานอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาอยางมีคุณภาพมาตรฐาน
กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของในการขอจัดตั้งโรงเรียน ผูขอจัดตั้งจะตองศึกษา
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
- กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูบริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2553
- กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เรื่อง การปองกันอัคคีภัย
ฯลฯ
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ความพรอมและมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

1. ชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
ชื่อของโรงเรียนนอกระบบตองใชอักษรไทย โดยตองมีคําวา “โรงเรียน” ประกอบชื่อดวย หรือ
อาจมีอักษรตางประเทศกํากับดวยก็ได ในกรณีทโี่ รงเรียนนอกระบบมีชื่อเปนอักษรตางประเทศดวย
ตองอานแลวไดสําเนียงสอดคลองกับภาษาไทยหรือแปลแลวไดความหมายเชนเดียวกับชื่อภาษาไทย และมีคํา
ที่แปลแลวมีความหมายวาโรงเรียน (School) นําหนาหรือตามหลังชื่อของโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งชื่อของโรงเรียน
นอกระบบตอง
(1) เปนชื่อทีส่ อดคลองกับหลักสูตรหรือประเภทของโรงเรียนนอกระบบ
(2) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย หรือพระนามของ
พระบรมวงศานุวงศ เวนแตไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
(3) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตเปนราชทินนามของตน ของผูบุพการีหรือ
ของผูสืบสันดาน และไดรบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
(4) ไ ม พ อ ง ห รื อ มุ ง ห ม า ย ใ ห ค ล า ย กั บ ชื่ อ ส กุ ล ห รื อ ชื่ อ อื่ น ใ ด ที่ ไ ด รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น จ า ก
พระมหากษัตริย เวนแตไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของโรงเรียนนอกระบบ
(5) ไมซ้ํากับชื่อโรงเรียนประเภทเดียวกันหรือโรงเรียนที่เลิกดําเนินกิจการไปแลว ซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(6) ไมเปนชื่อที่อาจกอใหเกิดความเขาใจวาเปนตัวแทน เครือขาย หรือสาขาของโรงเรียน
นอกระบบ หรือสถาบันหรือสถานศึกษาอื่นในตางประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอนุญาต
ตามมาตรา 29 วรรคสอง
(7) ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ตราของโรงเรียนนอกระบบตอง
(1) เปนลายโปรงและเปนรูปวงกลมสองวงซอนกัน วงนอกมีเสนผาศูนยกลางยาว 4.5 เซนติเมตร
วงในมีเสนผาศูนยกลางยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมเปนสัญลักษณของโรงเรียนนอกระบบ
ระหวางเสนรอบวงของวงกลมทั้งสอง ดานบนใหเขียนชือ่ เต็มของโรงเรียนนอกระบบ สวนดานลางใหเขียน
ชื่ออําเภอและจังหวัดที่โรงเรียนนอกระบบตั้งอยู
(2) ไมเหมือนหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธยยอ พระราชลัญจกร พระบรมราชสัญลักษณ
ตราประจําราชวงศ รวมถึงตราหรือเครือ่ งหมายอื่นใดทํานองเดียวกัน
(3) ไม เหมือนหรือมุงหมายใหคลายกับเครื่องหมายของหนวยงานของรัฐ
(4) ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
3.ดานอาคาร สถานที่และอุปกรณ
อาคาร เปนเอกเทศหรือกรณีเปนอาคารรวมตองแยกเปนสัดสวนไมปะปนกับกิจการอื่น
เปนอาคารที่ไดรับอนุญาตกอสรางหรือตอเติมอาคารจากทางราชการใหใชเปนอาคารเรียน หรือเปลี่ยนการใช
อาคารที่จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ และตองจัดมาตรการปองกันอัคคีภัยในโรงเรียนดวย
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สถานที่และบริเวณที่จะใชเปนที่ตั้งโรงเรียนนอกระบบ ตองไมขัดตอสุขลักษณ ะหรืออนามัยของ
นักเรียน มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยูในสภาพแวดลอมที่ดี และไมอยูใกลโรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยู
ใกลสถานที่ที่ไมเหมาะสมแกกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
พื้นที่ที่ใชจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ตองติดตอเปนผืนเดียวกัน ไมปะปนกับกิจการอื่นและมีพื้นที่ใชสอย
ไมนอยกวา 100 ตารางเมตร ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบเปดสอนตั้งแตสองประเภทขึ้นไป ตองมีพื้นที่ใชสอย
สําหรับแตละประเภทไมนอยกวา 100 ตารางเมตร เวนแตหลักสูตรที่โรงเรียนนอกระบบเปดสอน
มีระยะเวลาเรียนเกิน 600 ชั่วโมง ตองมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวาประเภทละ 200 ตารางเมตร
ผูขอรับใบอนุญาตตองจัด ใหมีหองธุรการหรือหองพักครูหรือผูสอน พื้น ที่หรือหองพักผอนสําหรับ
นักเรียน น้ําดื่ม และหองสวมสําหรับชายและหญิงแยกตางหากเปนสัดสวนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบสําหรับหองเรียนภาคทฤษฎีตองปฏิบัติ
(1) การจัดการเรียนการสอนโดยใชครูหรือผูสอน ตองมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 45 คน
ตอหองเรียน
(2) การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอน ตองมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 90 คน
ตอหองเรียน และตองมีเจาหนาที่ประจําหองเรียนทําหนาที่ดูแลความเรียบรอยและควบคุมการใชสื่อ
ั
การเรียนการสอนอยางนอยหนึ่งคน
(3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผูสอนและสื่อการเรียนการสอน
ในกรณีที่มีนักเรียนเกิน 90 คน ตองมีเจาหนาที่ประจําหองเรียนทําหนาที่ดูแลความเรียบรอย
และควบคุมการใชสื่อการเรียนการสอนอยางนอย 1 คน
“สื่อการเรียนการสอน” ตาม (2) และ (3) หมายความวา โทรทัศน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องฉาย หรือเครื่องมืออื่นใดทีท่ ําใหเกิดภาพ เสียง หรือภาพและเสียง ซึ่งใชเพื่อประโยชนใน
การเรียนหรือการสอน
**ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการเรียนการสอน ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดใหมี
จํานวนสื่อการเรียนการสอนใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
การคํานวณความจุนักเรียนตอหองเรียนของโรงเรียนนอกระบบ ใหพิจารณาจาก
ั
จํานวนเครื่องมืออุปกรณทใี่ ชในการเรียนการสอนประกอบกับพื้นทีท่ ี่ใชจัดการเรียนการสอน ดังตอไปนี้
(1) หองเรียนภาคทฤษฎี ใหคํานวณความจุนักเรียนไมนอยกวา 1 ตารางเมตรตอนักเรียนหนึ่งคน
(2) หองเรียนภาคปฏิบัติ ใหคํานวณความจุนักเรียนไมนอยกวา 1.5 ตารางเมตรตอนักเรียนหนึ่งคน
2. ดานบุคลากร ควรกําหนดตัวบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจการโรงเรียนไววา ใครเปนผูรับ
ใบอนุญาต(เจาของ) เปนผูบริหาร (เดิมคือครูใหญ) รวมทั้ง ครูและผูสอนประจําวิชาตางๆ โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติ และความรูความสามารถเปนสําคัญ พรอมทั้งบุคลากรอื่นๆที่จําเปนตอการดําเนินกิจการโรงเรียน
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บุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจการโรงเรียน
2.1 ผูรับใบอนุญาต(เจาของ)
ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ แบงได 2 ลักษณะ คือ
1 ผูขอรับใบอนุญาต เปน บุคคลธรรมดา
2. ผูขอรับใบอนุญาต เปน นิติบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดา ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
- สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี
- มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองในศีลธรรมอันดี
- เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- ไมเปนบุคคลลมละลาย
- ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เวนแตไดถูกออกจากราชการมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
- ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน เวนแตไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ปกอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน
- ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
- ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกและไดพนโทษมาแลวไมถึง 5 ป
กอนวันขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
กรณีผูขอจัดตั้งโรงเรียนเปนนิติบุคคล ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา เวนแตนิติบุคคลที่ขอจัดตั้งนั้นเปนองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
- มีทรัพยสินหรือฐานะพอที่จะจัดตั้งหรือดําเนินกิจการโรงเรียนได
- นิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวน ตองมีจํานวนหุนหรือทุนเปน
ของผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนหรือทุนทั้งหมด และจะตองมี
จํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนทั้งหมด
- นิติบุคคลที่เปนมูลนิธิ จะตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริหารทั้งหมด
- นิติบุคคลที่เปนสมาคมหรือสหกรณ จะตองมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณตองมีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด
- ผูจัดการของนิติบุคคลหรือผูแทนของนิติบุคคล ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา
(มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550)
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2.2 ผูบริหาร ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
- มีความรูดังตอไปนี้
ก. ผูบริหารโรงเรียนที่เปดสอนประเภทกวดวิชา ตองมีความรูไมต่ํากวาปริญญาตรีทาง
การศึกษา และตองมีประสบการณเคยทําการสอนมาแลวไมนอยกวา 3 ป
ข. ผูบริหารโรงเรียนที่เปดสอนประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะและกีฬา และประเภท
สรางเสริมทักษะชีวิต ตองมีความรูไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณเคยทํางานในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของหรือทําการสอนมาแลวไมนอ ยกวา 1 ป
- ไมเปนโรคตองหามที่กําหนดในกฎกระทรวง
- มีความประพฤติเรียบรอยไมบกพรองในศีลธรรมอันดี
- ไมเปนบุคคลลมละลาย ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
- ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เวนแตไดถูกออกจากราชการมาแลวไมนอยกวา
2 ป กอนวันแตงตั้งใหเปนผูบริหาร
- ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ผู
อนุญาตเห็นวาไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และพนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้งใหเปนผูบริหารโรงเรียน
- ไมฝกใฝหรือเลื่อมใสในลัทธิเปนภัยตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดตอ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ตองจัดทําหนังสือแจงรายละเอียดวาจะแตงตั้งใครเปนผูบริหาร
โรงเรียนพรอมทั้งแนบรายละเอียดคุณสมบัติ เชน สําเนาวุฒิการศึกษา สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประชาชน แบบสัญญาจาง ใบรับรองแพทย หนังสือรับรองประสบการณในการทํางาน
2.3 ครูและผูสอน
ครู ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามสําหรับผูประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย
วาดวยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูสอน จะตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
- อายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
- ตองมีความรูตามระเบียบกําหนด
- มีความประพฤติเรียบรอย ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี
- ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
- ไมเคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เวนแตไดถูกออกจากราชการมาแลวไมนอยกวา
2 ป กอนวันแตงตั้งใหเปนผูสอน
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- ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ผู
อนุญาตเห็นวาไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และพนโทษมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันแตงตั้งใหเปนผูสอน
- ไมฝกใฝหรือเลื่อมใสในลัทธิเปนภัยตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัด
ตอการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
- ไมเปนโรคตองหามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
3. ดานหลักสูตร เมื่อทานไดศึกษาความเปนไปไดแลวและตัดสินใจวาจะเปดสอนประเภทใด
หลักสูตรวิชาใด จึงเตรียมการจัดทําโครงการจัดตั้งโรงเรียน และหลักสูตรของโรงเรียน (ยกเวนประเภท
กวดวิชา) ตามรูปแบบที่กําหนด
4. ดานการเงินและทรัพยสิน เงินทุนนับเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินกิจการโรงเรียน
โดยทานอาจจะเปนผูลงทุนเพียงคนเดียว หรือลงทุนในรูปของหุนสวน บริษัท หรือนิติบุคคลในรูปแบบอื่นๆ
หากดําเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคล ตองกําหนดวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและตองแตงตั้งผูลงนามแทน
เพียง 1 คนเทานั้น
5. ดานเอกสาร เมื่อทานประสงคจะขอจัดตั้งโรงเรียน ทานจะตองยื่นคําขอจัดตั้งโรงเรียน
พรอมจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน โครงการจัดตั้ง หลักสูตรของโรงเรียน (ยกเวนประเภทกวดวิชา)
พรอมทั้งเอกสารประกอบคําขอ ทั้งนี้ เอกสารประกอบคําขอตางๆตองครบถวนและถูกตองตามที่ระบุไว
กรณีที่จะเปดสอนหลักสูตรที่มใิ ชหลักสูตรตนแบบที่ สช.จัดทําไว และเปนหลักสูตรที่ผูขอจัดตั้ง
เขียนขึ้นมาเอง ใหผูขอจัดตั้งโรงเรียนเสนอหลักสูตรนั้นมาให สช.ดําเนินการพิจารณากอน เมื่อหลักสูตรดังกลาว
ผานขบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเรียบรอยแลว จึงนํามาประกอบการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียน
พรอมเอกสารประกอบตอไป

www.nfe-opec.com
กลุมสงเสริมสถานศึกษา กลุมงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
โทร. 0 2628 9047, 0 2282 8652
0 2628 7000 ตอ 320, 321, 327 และ 602
โทรสาร. 0 2282 8652, 0 2282 9635

คูมือสําหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ (การขอเพิ่มหลักสูตร)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนนอกระบบ (การขอเพิ่มหลักสูตรวิชา/รายวิชา)
ในการพิจารณาการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบใหเจาหนาที่ดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา
เอกสารประกอบการพิจารณา
๑. คํารอง อช.๖ (คําขอเปลีย่ นแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ)
๒. สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนและสําเนาใบอนุญาตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนนอกระบบ
๓. หลักสูตรที่ขอเพิ่ม จําวนวน ๒ ชุด
๔. หลักเกณฑการคิดคาธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรที่ขอเพิ่ม
๕. โครงการขอเพิ่มหลักสูตรวิชา/รายวิชา ของโรงเรียนนอกระบบ จํานวน ๒ ชุด
๖. รายละเอียดเกีย่ วกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ จํานวน ๒ ชุด (กรณีที่ยังไมไดจัดทํา)
๗. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบที่เปลี่ยนแปลง จํานวน ๒ ชุด
(กรณีมีรายละเอียดเกีย่ วกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบแลว)
กรณีนิติบุคคล แนบสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนพรอมหนังสือแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล
ขั้นตอนการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนนอกระบบ
๑. ผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอพรอมหลักฐาน
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด เมื่อพิจารณา
ถูกตองครบถวนแลวใหผูรับใบอนุญาต ชําระคาธรรมเนียมคายื่นคําขอ ฉบับละ ๑๐๐ บาท
๓. ผูอนุญาตแตงตั้งคณะกรรมการตรวจพิจารณาอาคาร สถานที่ หองเรียน หองประกอบ อุปกรณ
การเรียนการสอน การดําเนินกิจการโรงเรียน วามีความพรอมและเหมาะสมที่จะเพิ่มหลักสูตรวิชา/รายวิชา
๔. เมื่อผูอนุญาตพิจารณาอนุญาตแลว ใหแจงผลการพิจารณาใหผูรับใบอนุญาต
๕. ใหหนวยงานผูอนุญาตจัดเก็บหลักฐานสําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน พรอมรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบอยางละ ๑ ชุด ดังนี้
๕.๑ กรุงเทพมหานคร จัดเก็บหลักฐานไวที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
๕.๒ จังหวัดอื่น จัดเก็บหลักฐานไวที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอ จํานวน ๑ ชุด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน ๑ ชุด

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีที่มีการชําระคาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
กลุมงานสงเสริมการศึกษานอกระบบสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนเลขที่ 319 ถนนราชดําเนินนอกแขวง
ดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 10310 /ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (*ยกเวนจังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัด
ปตตานี, จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอจะนะ,
อําเภอเทพา, อําเภอนาทวีแลและอําเภอสะบายอย
*กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอนเวลา 15.30
น.)) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จะขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอก
ระบบ (เพิ่มหลักสูตร)/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส,
จังหวัดปตตานี, จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (กรณีมีการชําระคาธรรมเนียมใหยื่นคําขอกอน
เวลา 15.30 น.))
สํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอในจังหวัดยะลา, จังหวัด
นราธิวาส, จังหวัดปตตานี,และจังหวัดสงขลาเฉพาะอําเภอ
จะนะ, อําเภอเทพา, อําเภอนาทวีและอําเภอสะบายอย/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 26 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของคําขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ (อช.6)
และเอกสารประกอบ
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
ผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมคําขออช. 6 และเจาหนา
ธุรการลงทะเบียนรับเรื่อง
(หมายเหตุ: -)
3) การพิจารณา
ตรวจสอบขอมูลเดิมของโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

10 นาที

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

7 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

4)

การพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจโรงเรียน
(หมายเหตุ: -)

3 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5)

การพิจารณา
คณะกรรมการออกตรวจโรงเรียนที่ขอเพิ่มหลักสูตรและ
สรุปผลเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
(หมายเหตุ: (การพิจารณาการตรวจโรงเรียนดังนี้
1.อาคารสถานที่
2. หองเรียนหองประกอบ
3. อุปกรณการเรียนการสอน))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
จัดทําหนังสือและใบอนุญาตเสนอผูมีอํานาจลงนาม
(หมายเหตุ: -)

10 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

5 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

6)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ((*กรณีเปนนิติบุคคลหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงวัฒนธรรมหรือกระทรวงพาณิชย
ไดแก
(1) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคลพรอมวัตถุประสงค
เพื่อการศึกษา
(2) บัญชีรายชื่อผูถือหุนสําหรับนิติบุคคลที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด
หรือบริษัทจํากัด
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผูเปนหุนสวนสําหรับนิติบุคคลที่เปนหาง
หุนสวน
(3) รายชื่อและสัญชาติของกรรมการสําหรบนิติบุคคลที่เปนมูลนิธิ
สมาคมหรือสหกรณ
(4) รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคนสําหรับนิติบุคคลที่เปน
สมาคมหรือสหกรณ
*เอกสารและหลักฐานตาม (1) (2) (3) และ (4) นายทะเบียนซึ่งมี
หนาที่รับจดทะเบียน
นิติบุคคลตองรับรองไวไมเกินสามเดือน
พรอมรับรองสําเนา)
2) รายงานการประชุมของนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (*รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติเห็นชอบให
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนโดยเพิ่ม
หลักสูตร)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
3) สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนและสําเนาใบอนุญาตตางๆที่
เกี่ยวของ
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 4) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
ฉบับจริง 3 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (1) กรณีที่โรงเรียนมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนนอกระบบแลวใหจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนนอกระบบที่เปลี่ยนแปลง
2) กรณีที่โรงเรียนไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอก
ระบบแลวใหจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
3) การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานครใหจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียนนอกระบบ จํานวน 2 ชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่น
ใหจัดทําจํานวน 3 ชุด)
5) หลักสูตรที่ขอเพิ่ม
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (1) กรณีที่หลักสูตรจัดทําขึ้นเองตองมีหนังสือแจงการ
อนุมัติใหใชหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
2) กรณีใชหลักสูตรของโรงเรียนหรือหนวยงานอื่นตองมีหนังสือ
ยินยอมจากโรงเรียนนั้นหรือหนวยงานของรัฐใหใชหลักสูตรที่ไดรับ
อนุมัติใหใชหลักสูตร
3) การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานครใหจัดทําหลักสูตรที่ขอเพิ่ม
จํานวน 2 ชุด สําหรับในเขตจังหวัดอื่นใหจัดทําจํานวน 3 ชุด)
6) โครงการเพิ่มหลักสูตร
ฉบับจริง 3 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (การยื่นคําขอในเขตกรุงเทพมหานครใหจัดทําโครงการเพิ่ม
หลักสูตร จํานวน 2 ชุดสําหรับในเขตจังหวัดอื่นใหจัดทํา จํานวน 3
ชุด)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
7) หนังสือมอบอํานาจของผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีมีการมอบอํานาจใหมีการกระทําการแทนเพื่อขอ
เปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน (เพิ่มหลักสูตร) พรอม
อากรแสตมป (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานของ
ผูมอบและผูรับมอบอํานาจ))

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) คายื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน คาธรรมเนียม 100 บาท
นอกระบบ (อช.6)
(หมายเหตุ: -)
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชน (สายดวน 1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(หมายเหตุ: -)
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) คําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนนอกระบบ (อช.6)
(หมายเหตุ: -)
2) รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
(หมายเหตุ: -)

ลําดับ
3) โครงการเพิ่มหลักสูตร
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ชื่อแบบฟอรม

เอกสารประกอบการพิจารณา : การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ (การขอเพิ่ม"
หลักสูตร)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เอกสารประกอบการขออนุญาต
รายการเอกสาร
1 หนังสือรับรองนิติบุคคล

ตัวจริง
0

สําเนา
เงื่อนไข
1 ((*กรณีเปนนิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดย
กระทรวงมหาดไทยหรือ
กระทรวงวัฒนธรรมหรือ
กระทรวงพาณิชยไดแก
(1) ใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนของนิติบุคคล
พรอมวัตถุประสงคเพื่อ
การศึกษา
(2) บัญชีรายชื่อผูถือหุน
สําหรับนิติบุคคลที่เปน
บริษัทมหาชนจํากัดหรือ
บริษัทจํากัด
หรือสําเนาบัญชีรายชื่อผู
เปนหุนสวนสําหรับนิติ
บุคคลที่เปนหางหุนสวน
(3) รายชื่อและสัญชาติ
ของกรรมการสําหรบนิติ
บุคคลที่เปนมูลนิธิสมาคม
หรือสหกรณ
(4) รายชื่อและสัญชาติ
ของสมาชิกทุกคนสําหรับ
นิติบุคคลที่เปนสมาคม
หรือสหกรณ
*เอกสารและหลักฐานตาม
(1) (2) (3) และ (4) นาย
ทะเบียนซึ่งมีหนาที่รับจด
ทะเบียน
นิติบุคคลตองรับรองไวไม
เกินสามเดือน
พรอมรับรองสําเนา)

รายการเอกสาร
2 รายงานการประชุมของนิติบุคคล

ตัวจริง
0

สําเนา
เงื่อนไข
1 (*รายงานการประชุมของ
นิติบุคคลที่มีมติเห็นชอบ
ใหเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียนโดย
เพิ่มหลักสูตร)
1
-

3 สําเนาใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนและสําเนา
ใบอนุญาตตางๆที่เกี่ยวของ

0

4 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ

3

0

5 หลักสูตรที่ขอเพิ่ม

3

0





(1) กรณีที่โรงเรียนมี

รายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียนนอก
ระบบแลวใหจัดทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียนนอก
ระบบที่เปลี่ยนแปลง
2) กรณีที่โรงเรียนไมมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียนนอก
ระบบแลวใหจัดทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียนนอก
ระบบ
3) การยื่นคําขอในเขต
กรุงเทพมหานครใหจัดทํา
รายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียนนอก
ระบบ จํานวน 2 ชุด
สําหรับในเขตจังหวัดอื่นให
จัดทําจํานวน 3 ชุด)
(1) กรณีที่หลักสูตรจัดทํา 
ขึ้นเองตองมีหนังสือแจง
การอนุมัติใหใชหลักสูตร
จากกระทรวงศึกษาธิการ
2) กรณีใชหลักสูตรของ
โรงเรียนหรือหนวยงานอื่น
ตองมีหนังสือยินยอมจาก
โรงเรียนนั้นหรือหนวยงาน
ของรัฐใหใชหลักสูตรที่

รายการเอกสาร

ตัวจริง

สําเนา

6 โครงการเพิ่มหลักสูตร

3

0

7 หนังสือมอบอํานาจของผูมีอํานาจทําการแทนนิติ
บุคคล

1

0

แบบฟอรมคําขออนุญาต

รายการเอกสาร
1 คําขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนนอกระบบ
(อช.6)

เงื่อนไข
ไดรับอนุมัติใหใชหลักสูตร
3) การยื่นคําขอในเขต
กรุงเทพมหานครใหจัดทํา
หลักสูตรที่ขอเพิ่มจํานวน
2 ชุด สําหรับในเขต
จังหวัดอื่นใหจัดทําจํานวน
3 ชุด)
(การยื่นคําขอในเขต
กรุงเทพมหานครใหจัดทํา
โครงการเพิ่มหลักสูตร
จํานวน 2 ชุดสําหรับใน
เขตจังหวัดอื่นใหจัดทํา
จํานวน 3 ชุด)
(กรณีมีการมอบอํานาจให
มีการกระทําการแทนเพื่อ
ขอเปลี่ยนรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียน (เพิ่มหลักสูตร)
พรอมอากรแสตมป
(สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนาทะเบียน
บานของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ))





เงื่อนไข
-



2 รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ

-



3 โครงการเพิ่มหลักสูตร

-



อช.๖

เลขที่รับ....................................
วันที่.........................................
(สาหรับเจ้าหน้าที)่

คาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
เขียนที.่ ..........................................................................
วันที่……...……เดือน………………………………….พ.ศ............................
ชื่อผู้รับใบอนุญาต………………………………………………………………………………………....……………………….……….…….
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน/ใบทะเบียนเลขที่ ...........................................................................................
อยู่บ้านเลขที่................ ตรอก/ซอย.........................................ถนน .....................................................................
หมู่ที่ ............................ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต ...........................................................
จังหวัด ...............................................โทรศัพท์...............................โทรสาร ........................................................
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อโรงเรียน…………………………….…………………….………….….…..………....................................................
ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ(ถ้ามี)........................................................................................................
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ...................... อาคาร...............................................................................................................
ตรอก/ซอย ................................................ถนน ..........................................................หมู่ท.ี่ ..............................
ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต ........................................จังหวัด....................................................
โทรศัพท์...............................โทรสาร ........................................e-mail………………………………………..……..………
มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
และได้แนบ
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน .......... แผ่น
รายงานการประชุม จานวน ...........แผ่น
รายละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง จานวน ............ แผ่น
สาเนารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ จานวน..............แผ่น
หนังสือมอบอานาจของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ยื่นคาขอ
อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................
(ลงชื่อ)................................................ ผู้ยื่นคาขอ
ตราโรงเรียน
(..................................................)

โครงการขอเพิม่ หลักสู ตรของโรงเรี ยนเอกชนนอกระบบ
ชื่ อโรงเรียน
ข้ อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลเดิม
1.1 สถานที่ต้ งั …………………………………………………………………………….
1.2 ประเภท ...........................หลักสู ตรที่ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดสอนเดิม ดังนี้
วิชา …………………………………………………………………….
วิชา …………………………………………………………………….
วิชา …………………………………………………………………….
1.3 ห้องเรี ยนที่ได้รับอนุญาต ไว้เดิม จํานวน ………ห้อง
1.4 ผูบ้ ริ หาร …………………………………………………………………….
วุฒิ …………………………………………………………………….
1.5 ครู ผสู ้ อนของหลักสู ตรเดิมที่ได้รับอนุญาต
ลําดับ

1
2
3
4
5
6

ชื่อ

วิชาที่สอน

จํานวน
ชัว่ โมงที่
สอน/
สัปดาห์

บรรจุเป็ นครู ประจํา/พิเศษ

ข้ อมูลอืน่ ๆ ประกอบการพิจารณา
1. แผนการจัดหาบุคลากรในหลักสู ตรที่ขอเพิ่ม

ที่

ชื่อ-ชื่อสกุล

อายุ

วุฒิ
สัญชาติ ประสบการณ์
-วิชาเอก
-วิชาโท
-ประกาศนียบัตร
เฉพาะทาง

วิชาที่ จํานวน บรรจุเป็ นครู
สอน ชัว่ โมงที่ ประจํา/พิเศษ
สอน/
สัปดาห์

1
2

2. แผนการรับนักเรี ยนและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสู ตรวิชาที่ขอเพิ่ม
2.1 ตารางแผนการรับนักเรี ยน
หลักสู ตร/
ระดับชั้น/วิชา

จํานวนรอบ จํานวนนักเรี ยน
ที่เปิ ดสอน/วัน
แต่ละรอบ
(คน)

ใช้เวลาเรี ยน
ตลอดหลักสู ตร
(ชัว่ โมง)

ค่าธรรมเนียม การศึกษา

3. การลงทุนและงบดําเนินการเฉพาะหลักสู ตรวิชาที่ขอเพิ่ม
รายการ

จํานวน
หน่วย

หน่วยละ
(บาทต่อเดือน)

งบลงทุน
(1) ค่าครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
(2) ค่าเครื่ องมืออุปกรณ์การเรี ยนการเรี ยนการสอน
รวม
งบดําเนินการ
(1) เงินเดือนครู /ผูส้ อน (
คน)
(2) ค่าวัสดุสิ้นและอุปกรณ์สิ้นเปลือง
(3) ค่าประชาสัมพันธ์
(4) ค่าไฟฟ้ า
(5) ค่านํ้าประปา
(6) ค่าโทรศัพท์
(7) ค่าป้ าย

1
1
1
1
1
1
1
รวม

ลงชื่อ
(

)
ผูร้ ับใบอนุญาต

รวมเงิน
(บาท)

งบลงทุนทีเ่ พิม่ (ครุ ภัณฑ์ สํานักงานและเครื่องมืออุปกรณ์ การเรี ยนการสอน)
ลําดับ
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
ครุ ภัณฑ์ สํานักงาน
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่องมืออุปกรณ์ การเรียนการสอน
แผ่นตัวต่ออักษรไทย
เทปภาษาไทย
แผนภูมิ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ไทย
ดีวดี ี ,ซี ดี ภาษาไทย
ตําราคัดไทย
ตําราหลักภาษาไทย
ตําราเรี ยนภาษาไทย เล่ม1
ตําราเรี ยนภาษาไทย เล่ม2
ตํารา Learn Thai 1
ตํารา Learn Thai2
ตําราพูดภาษาไทยให้เก่ง เล่ม1
ตําราพูดภาษาไทยให้เก่ง เล่ม2
ชุดตัวอักษร ภาษาไทย บัตรอักษร
รวมทั้งหมด

ราคาต่อหน่วย

จํานวน/ชิ้น

ราคารวม

เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสู ตรทีข่ อเพิม่
จิตต์นิภา ศรี ไส . ตําราหลักภาษาไทย สํานักพิมพ์พฒั นาคุณภาพวิชาการ(พว.) :
กรุ งเทพมหานคร ,2555
บุษบา บรรจงมณี วัฒนา. ตําราพูดภาษาไทยให้เก่ง เล่ม1.
สํานักพิมพ์สมาคมไทย-ญี่ปุ่น : กรุ งเทพมหานคร, 2551
บุษบา บรรจงมณี วัฒนา. ตําราพูดภาษาไทยให้เก่ง เล่ม2.
สํานักพิมพ์สมาคมไทย-ญี่ปุ่น : กรุ งเทพมหานคร, 2551
พิชยั พินยั กุล. ตําราเรี ยนภาษาไทย เล่ม1 พิมพ์ครั้งที่4 สํานักพิมพ์ไทยวรศิลป์ การพิมพ์ :
กรุ งเทพมหานคร, 2549
พิชยั พินยั กุล. ตําราเรี ยนภาษาไทย เล่ม2 พิมพ์ครั้งที่4 สํานักพิมพ์ไทยวรศิลป์ การพิมพ์ :
กรุ งเทพมหานคร, 2549
ไพลิน. ตําราคัดไทย สํานักพิมไพลิน : กรุ งเทพมหานคร, 2555
Tanapol Chadchaidee. ตําราเรี ยนไทย(Learn Thai) พิมพ์ครั้งที่ 4
สํานักพิมพ์ ไทยเจริ ญ การพิมพ์ : กรุ งเทพมหานคร,2554

