
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
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ค าแนะน าการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ   ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมายความว่า 

โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการจั ดการศึกษา  ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา และให้หมายความรวมถึงศูนย์ศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ 

การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอก
ระบบ พ.ศ.2555  

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง การก าหนดประเภทและลักษณะของโรงเรียน 
การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 

ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ดังนี้ 
1) ประเภทสอนศาสนา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการสอนศาสนา 
2) ประเภทศิลปะและกีฬา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับดนตรี  

ศิลปะ และกีฬา 
3) ประเภทวิชาชีพ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ เพ่ือให้

นักเรียนน าไปประกอบอาชีพหรือเพ่ิมเติมทักษะในการประกอบอาชีพ 
4) ประเภทกวดวิชา เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งนโดยมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้บางรายวิชาตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความคิด เชาวน์

ปัญญา และทักษะอ่ืน 
6) ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เป็นศูนย์การศึกษาที่จัดตั้งขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
7) ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นให้เป็นทางเลือกหนึ่งของชุมชน โดยมี

วัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ดังนี้ 
1) จัดการเรียนการสอนโดยครูหรือผู้สอน 
2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน 
3) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน 
4) การจัดการเรียนการสอนตาม (1) (2) และ (3) อาจจะร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงเ รียน หรือ

หน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขอจัดตั้งโรงเรียน  ผู้ขอจัดตั้งจะต้องศึกษา    
- พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
- กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555 
- กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2553 
- กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   

เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย   
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ความพร้อมและมาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 

1. ชื่อของโรงเรียนนอกระบบ 

ชื่อของโรงเรียนนอกระบบต้องใช้อักษรไทย โดยต้องมีค าว่า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด้วย หรือ 
อาจมีอักษรต่างประเทศก ากับด้วยก็ได้ ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบมีชื่อเป็นอักษรต่างประเทศด้วย  
ต้องอ่านแล้วได้ส าเนียงสอดคล้องกับภาษาไทยหรือแปลแล้วได้ความหมายเช่นเดียวกับชื่อภาษาไทย และมีค า 
ที่แปลแล้วมีความหมายว่าโรงเรียน (School) น าหน้าหรือตามหลงัชื่อของโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งชื่อของโรงเรียนนอก
ระบบต้อง 

(1) เป็นชื่อที่สอดคล้องกับหลกัสูตรหรือประเภทของโรงเรียนนอกระบบ 
(2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย หรือพระนามของ 

พระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใชเ้ป็นชื่อของโรงเรียนนอกระบบ 

(3) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คลา้ยกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของผู้บุพการีหรือของ

ผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของโรงเรยีนนอกระบบ 
(4) ไ ม่ พ้ อ ง ห ร ือ มุ่ ง ห ม า ย ใ ห ้ค ล้ า ย กั บ ชื ่อ ส กุ ล ห ร ือ ชื่ อ อ่ื น ใ ด ที ่ไ ด้ ร ับ พ ร ะ ร า ช ท า น จ า ก 

พระมหากษัตริย ์เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ใชเ้ป็นชื่อของโรงเรยีนนอกระบบ 
(5) ไม่ซ้ ากับชื่อโรงเรียนประเภทเดียวกันหรือโรงเรียนที่เลิกด าเนินกิจการไปแล้ว ซึ่งได้รับ 

ใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
(6) ไม่เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นตัวแทน เครือข่าย หรือสาขาของโรงเรียน 

นอกระบบ หรือสถาบันหรือสถานศึกษาอ่ืนในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
ตามมาตรา 29 วรรคสอง 

(7) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
2. ตราของโรงเรียนนอกระบบต้อง 
(1) เป็นลายโปร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 4.5 เซนติเมตร 

 วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนอกระบบ  
ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง ด้านบนให้เขียนชื่อเต็มของโรงเรียนนอกระบบ ส่วนด้านล่างให้เขียน 
ชื่ออ าเภอและจังหวัดที่โรงเรียนนอกระบบตั้งอยู่ 

(2) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราชสญัลักษณต์ราประจ า
ราชวงศ ์รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอื่นใดท านองเดยีวกัน 

(3) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายใหค้ล้ายกับเครื่องหมายของหนว่ยงานของรฐั  
(4) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
3.ด้านอาคาร  สถานที่และอุปกรณ์ 
อาคาร   เป็นเอกเทศหรือกรณีเป็นอาคารร่วมต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับกิจการอื่น  

เป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารจากทางราชการให้ใช้เป็นอาคารเรียน หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่
จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  และต้องจัดมาตรการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนด้วย 
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สถานที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องไม่ขัดต่อสุขลักษณ ะหรืออนามัยของ
นักเรียน มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยู่ใกล้
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรยีนนอกระบบ 

พืน้ที่ท่ีใช้จัดต ั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปนกับกิจการอ่ืนและมีพ้ืนที่ใช้สอย 
ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบเปิดสอนตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป ต้องมีพ้ืนที่ใช้สอย 
ส าหรับแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร เว้นแต่หลักสูตรที่โรงเรียนนอกระบบเปิดสอน 
มีระยะเวลาเรียนเกิน 600 ชั่วโมง ต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่าประเภทละ 200 ตารางเมตร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัด ให้มีห้องธุรการหรือห้องพักครูหรือผู้สอน พ้ืน ที่หรือห้องพักผ่อนส าหรับ
นักเรียน น้ าดื่ม และห้องส้วมส าหรับชายและหญิงแยกต่างหากเป็นสัดส่วนให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบส าหรับห้องเรียนภาคทฤษฎีต้องปฏิบัติ 
(1) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผู้สอน ต้องมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน  45  คน 

ต่อห้องเรียน 
(2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ต้องมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน  90  คน 

ต่อห้องเรียน และต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการใช้สื่อ 
การเรยีนการสอนอย่างน้อยหนึ่งคน 

(3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน 
ในกรณีท่ีมีนักเรียนเกิน  90  คน ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย 
และควบคุมการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างน้อย  1  คน 

“สื่อการเรียนการสอน” ตาม (2) และ (3) หมายความว่า โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉาย หรือเครื่องมืออ่ืนใดทีท่ าให้เกิดภาพ เสียง หรือภาพและเสียง ซึ่งใช้เพ่ือประโยชน์ใน 
การเรยีนหรือการสอน 

**ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้ม ี
จ านวนสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอก ับจ านวนนักเรียน 

การค านวณความจุนักเรียนต่อห้องเรียนของโรงเรียนนอกระบบ ให้พิจารณาจาก 
จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนประกอบกับพ้ืนที่ที่ใช้จัดการเรยีนการสอน ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้องเรียนภาคทฤษฎี ให้ค านวณความจุนักเรียนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อนักเรียนหนึ่งคน 
(2) ห้องเรียนภาคปฏิบัต ิให้ค านวณความจุนักเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตรต่อนักเรียนหนึ่งคน 
2.  ด้านบุคลากร  ควรก าหนดตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียนไว้ว่า  ใครเป็นผู้รับใบอนุญาต

(เจ้าของ)  เป็นผู้บริหาร (เดิมคือครูใหญ่)  รวมทั้ง ครูและผู้สอนประจ าวิชาต่างๆ  โดยค านึงถึงคุณสมบัติ  และความรู้
ความสามารถเป็นส าคัญ  พร้อมทั้งบุคลากรอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการโรงเรียน 
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บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียน 
2.1  ผู้รับใบอนุญาต(เจ้าของ) 
ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  แบ่งได้  2  ลักษณะ  คือ 
1  ผู้ขอรับใบอนุญาต  เป็น  บุคคลธรรมดา 
2.  ผู้ขอรับใบอนุญาต  เป็น  นิติบุคคล 
กรณีบุคคลธรรมดา  ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
-  มีสัญชาติไทย 
-  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
-  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
-  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
-  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
-  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
-  ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด  เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน

ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
-  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า  2  ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
-  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
-  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกและได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึง  5  ปี   

ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ 
ความผิดลหุโทษ 

กรณีผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเป็นนิติบุคคล  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
-  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา  เว้นแต่นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งนั้นเป็นองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
-  มีทรัพย์สินหรือฐานะพอที่จะจัดตั้งหรือด าเนินกิจการโรงเรียนได้ 
-  นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วน  ต้องมีจ านวนหุ้นหรือทุนเป็นของผู้

ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นหรือทุนทั้งหมด  และจะต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้น
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 

-  นิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ  จะต้องมีกรรมการที่มสีัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมด 

-  นิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์  จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด  และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์ต้องมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมด   

-  ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคล  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเหมือนกรณี
บุคคลธรรมดา 

(มาตรา  21  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550)   
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2.2  ผู้บริหาร  ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้  
-  มีสัญชาติไทย 
-  อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ ์
-  มีความรู้ดังต่อไปนี้  
   ก.  ผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอนประเภทกวดวิชา  ต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  

และต้องมีประสบการณ์เคยท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 
   ข.  ผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอนประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะและกีฬา และประเภทสร้างเสริม

ทักษะชีวิต  ต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  และมีประสบการณ์เคยท างานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องหรือท าการสอน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

-  ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
-  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี   
-  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ   
-  ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า  

2 ปี ก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร  
                  -  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ผู้อนุญาตเห็น
ว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และพ้นโทษมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารโรงเรียน   

-  ไม่ฝักใฝ่หรือเลื่อมใสในลัทธิเป็นภัยต่อความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดต่อ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  ต้องจัดท าหนังสือแจ้งรายละเอียดว่าจะแต่งตั้งใครเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนพร้อมทั้งแนบรายละเอียดคุณสมบัติ  เช่น ส าเนาวุฒิการศึกษา  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน  
แบบสัญญาจ้าง  ใบรับรองแพทย์  หนังสือรับรองประสบการณ์ในการท างาน 

2.3  ครูและผู้สอน   
       ครู ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้สอน จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
      - อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
      - ต้องมีความรู้ตามระเบียบก าหนด 
      - มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      - ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 - ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า2 ปี 

ก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้สอน 
 - ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ผู้อนุญาต
เห็นว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และพ้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้สอน   
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 - ไม่ฝักใฝ่หรือเลื่อมใสในลัทธิเป็นภัยต่อความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัดต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 
  - ไม่เป็นโรคต้องห้ามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

3.  ด้านหลักสูตร  เมื่อท่านได้ศึกษาความเป็นไปได้แล้วและตัดสินใจว่าจะเปิดสอนประเภทใด  หลักสูตร
วิชาใด  จึงเตรียมการจัดท าโครงการจัดตั้งโรงเรียน  และหลักสูตรของโรงเรียน (ยกเว้นประเภท    กวดวิชา)  ตาม
รูปแบบที่ก าหนด 

4. ด้านการเงินและทรัพย์สิน  เงินทุนนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินกิจการโรงเรียน   
โดยท่านอาจจะเป็นผู้ลงทุนเพียงคนเดียว  หรือลงทุนในรูปของหุ้นส่วน  บริษัท  หรือนิติบุคคลในรูปแบบอ่ืนๆ   
หากด าเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคล  ต้องก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาและต้องแต่งตั้งผู้ลงนามแทน 
เพียง  1  คนเท่านั้น 

5.  ด้านเอกสาร  เมื่อท่านประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน  ท่านจะต้องยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียน 
พร้อมจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน โครงการจัดตั้ง หลักสูตรของโรงเรียน (ยกเว้นประเภทกวดวิชา) พร้อมทั้ง
เอกสารประกอบค าขอ ทั้งนี้ เอกสารประกอบค าขอต่างๆต้องครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ 
 กรณีท่ีจะเปิดสอนหลักสูตรที่มิใช่หลักสูตรต้นแบบที่ สช.จัดท าไว้ และเป็นหลักสูตรที่ผู้ขอจัดตั้งเขียน
ขึ้นมาเอง ให้ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเสนอหลักสูตรนั้นมาให้ สช.ด าเนินการพิจารณาก่อน เมื่อหลักสูตรดังกล่าวผ่าน
ขบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาประกอบการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสาร
ประกอบต่อไป  
 
 
 
 
 
 

 
http://nfe.opec.go.th/ 
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
อาคารสวัสดิการ ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก  
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
โทร. 0 2282 1000 ต่อ 830 - 832 
โทรสาร.  0 2282 9535  
 
 

http://nfe.opec.go.th/
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โครงการจัดตัง้โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
 

เจ้าของโครงการ 
 บคุคลธรรมดา ช่ือ..................................................................................... 
หรือ  นิตบิคุคล .....................................................โดย ช่ือ................................ลงนามแทน 

 
ผู้บริหาร 
 ช่ือ.................................................................. 
 วฒุิการศกึษา..................................................  
 ประสบการณ์................................................... 
 
1. วัตถุประสงค์การจัดตัง้โรงเรียน 

1.1........................................................................ 
1.2........................................................................ 
1.3........................................................................ 
1.4........................................................................ 

2. แผนการจัดหาเอกสาร เคร่ืองมืออุปกรณ์การเรียนการสอน และวัสดุครุภัณฑ์ 
2.1 วสัด ุครุภณัฑ์ส านกังาน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 
1 คอมพิวเตอร์    

2 ตู้เก็บเอกสาร    

3 ถงัดบัเพลิง    

4 ไฟส ารองสอ่งสวา่ง    

5 กร่ิงสญัญาณเตือนภยั    

6 เคร่ืองตดัไฟอตัโนมตัิ    

7 อ่ืนๆ    

รวม  
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2.2 เคร่ืองมืออปุกรณ์การเรียนการสอน 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 

1 โต๊ะ เก้าอี ้เล็กเชอร์    

2 กระดานไวท์บอร์ด    

3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน    

4 อ่ืนๆ    

รวม  

 
2.3 เอกสารประกอบการเรียนการสอน (เขียนตามหลกับรรณานกุรม) 

ช่ือ   ช่ือสกลุ.   ช่ือเร่ือง.   ครัง้ท่ีพิมพ์.   เมืองท่ีพิมพ์  :  ผู้ รับผิดชอบในการพิมพ์, ปีท่ีพิมพ์. 
 
3. แผนการจัดหาครู หรือผู้สอน และผู้ปฏิบัตงิานของโรงเรียน 

3.1 แผนการจัดหาครู หรือผู้สอน 
 

ล าดับที่ 

 

ช่ือ-สกุล 

 

อายุ 

 

วุฒิ 

 

สัญชาติ 

ประสบ- 

การณ์ 

 

 

วิชาที่สอน 

จ านวน
ช่ัวโมง
สอน/
สัปดาห์ 

แต่งตัง้
เป็น             

ครู/ผู้สอน 

         

         

         

 
3.2 แผนการจัดหาผู้ปฎิบัตงิานของโรงเรียน (เช่น เจ้าหน้าทีธุ่รการ ประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้) 
3.3  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล อาย ุ วุฒ ิ ปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
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4. แผนการรับนักเรียน 
 

หลักสูตร  
 

จ านวนรอบ 
ที่เปิดสอน/วนั 

จ านวนนักเรียน 
แต่ละรอบ 

ใช้เวลาเรียน 
ตลอด

หลักสูตร 

รวมจ านวน 
นักเรียน/ปี 

     
     
     

 
 

5. แผนการลงทุนและวงเงนิด าเนินการ 3 ปี 
 5.1 เงนิลงทุนเบือ้งต้น 
  
ล าดับ
ที่ รายการ ปีที่ 1 ปีที่2 ปีที่ 3 รวมเงนิ 

1 คา่ตกแตง่อาคาร     

2 วสัด ุครุภณัฑ์ส านกังาน     

3 เคร่ืองมืออปุกรณ์การเรียนการสอน     

4 อ่ืนๆ     

รวมเป็นเงิน     

 
 5.2 งบด าเนินการ 
  

 
ล าดับ
ที่ 

 
รายการ 

 
จ านวน 
หน่วย 

 
หน่วยละ 

 
ปีที่1 

 
ปีที่2 

 
ปีที่3 

 
รวมเงนิ 

1 คา่เชา่อาคารสถานท่ี       
2 เงินเดือนและคา่จ้าง 

- ผู้บริหาร 
      

- ครู/ผู้สอน       
-  ผู้ปฏิบตังิาน       

3 คา่สาธารณูปโภค 
1) คา่ไฟฟ้า 

       

2) คา่น า้            
 3)  คา่โทรศพัท์           
 4) คา่อินเตอร์เน็ต             
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ล าดับ
ที่ 

 
รายการ 

 
จ านวน 
หน่วย 

 
หน่วยละ 

 
ปีที่1 

 
ปีที่2 

 
ปีที่3 

 
รวมเงนิ 

4 คา่วสัดสุ านกังานและ
อปุกรณ์การเรียน 

       

5 คา่สวสัดกิาร           
6 คา่ประชาสมัพนัธ์           
7 อ่ืนๆ           

  
 
 
 
      ลงช่ือ..................................................... ผู้ขอจดัตัง้ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 
โรงเรียน.................................................... 

 
หมวด 1 

ช่ือ ประเภท ที่ตัง้ของโรงเรียน และแผนผังอาคารเรียน 

 
ข้อ 1 โรงเรียนนีมี้ช่ือวา่ โรงเรียน.............................................................................................................  
 ช่ือโรงเรียนอกัษรตา่งประเทศ........................................................................................................ 
 เปิดสอนประเภท..................................... (ศิลปะและกีฬา/กวดวิชา/วิชาชีพ/สร้างเสริมทกัษะชีวิต ) 
 ลกัษณะเป็นโรงเรียนท่ีจดัการศกึษานอกระบบ ตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ให้การศกึษาเก่ียวกบั............ 
 (วิชาชีพ / วิชาดนตรี / ศิลปะและกีฬา / สร้างเสริมทกัษะชีวิต / สอนเสริมบางรายวิชาตามหลกัสูตร

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน) 
 
ข้อ 2 ตัง้อยู ่ห้องเลขท่ี .................ชัน้ท่ี...............อาคาร.....................เลขท่ี ..................ซอย................. ถนน

.............................. แขวง...................... เขต......................... จงัหวดั................................... 
 รหสัไปษณีย์....................โทรศพัท์ ......................................โทรสาร ............................................ 
 โรงเรียนมีพืน้ท่ี ......................... ตารางเมตร 
 
ข้อ 3 ตราของโรงเรียนนอกระบบ เป็นลายโปร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกนั วงนอกมีเส้นผา่ศนูย์กลาง 
 ยาว 4.5  เซนตเิมตร วงในมีเส้นผา่ศนูย์กลางยาว 3.5 เซนตเิมตร  ภายในวงกลมเป็นสญัลกัษณ์ 
 ...........................................(ระบรุายละเอียดของตราโรงเรียน) .................................................. 
 ระหวา่งเส้นรอบวงของวงกลมทัง้สอง ด้านบนเขียนช่ือโรงเรียนวา่.................................................. 
. สว่นด้านลา่งเขียนช่ือ เขต/(อ าเภอ).............................กรุงเทพมหานคร /(จงัหวดั)......................... 
 อกัษรยอ่ว่า.........(ถ้ามี)................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

3.5 cm 
 4.5 cm 
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ข้อ 4 รายละเอียดแผนผงัแสดงบริเวณท่ีตัง้โรงเรียน ห้องเรียน / ห้องประกอบ 
 4.1 แผนผงัแสดงท่ีตัง้โรงเรียน 
                (ใสรู่ปแผนท่ี) 
 4.2 แผนผงัแสดงห้องเรียน / ห้องประกอบ 
                    (ใสรู่ปแผนผงั และความจนุกัเรียนตอ่ห้อง) 
ข้อ 5 จ านวนห้องเรียน .............. ห้อง จ านวนห้องประกอบ ............................ ห้อง  
 ความจนุกัเรียนสงูสดุรอบละไมเ่กิน ........................ คน 
  

หมวด 2 
หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 6 หลกัสตูร........................................................................................................................ 

 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทกัษะชีวิต 
 หลกัสูตรตน้แบบของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 หรือ หลกัสูตรของโรงเรียนที่ไดรั้บอนมุติัจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ หลกัสูตรของโรงเรียนหรือ

หน่วยงานอืน่ๆ 
 6.1   หลกัสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลกัสูตร ...... ชัว่โมง 
 6.2   หลกัสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลกัสูตร ...... ชัว่โมง 

 ประเภทกวดวิชา 
 หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 6.1 ชัน้............. ถึง ชัน้......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนชัน้ละวิชาละ  ..........  ชัว่โมง 
 6.2 ชัน้............. ถึง ชัน้......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนชัน้ละวิชาละ  ..........  ชัว่โมง 
ข้อ 7  วิธีการเรียนการสอน .............................................................................................................. 

 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทกัษะชีวิต 
 - จดัการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผูส้อน  

 ประเภทกวดวิชา 
 - จดัการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผูส้อน  
 - จดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมีทัง้ครูหรือผูส้อน และสื่อการเรียนการสอน 
 - จดัการเรียนการสอนโดยใช้สือ่การเรียนการสอน 
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ข้อ 8  การวดัและประเมินผลการศกึษา 

 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทกัษะชีวิต 
 8.1    หลกัสตูรวิชา................สดัสว่นภาคทฤษฎี  :  ภาคปฎิบตัิ     คดิ

เป็นร้อยละ ....... : ..........  เกณฑ์การตดัสิน   ร้อยละ ............. 
 8.2    หลกัสตูรวิชา................สดัสว่นภาคทฤษฎี  :  ภาคปฎิบตัิ     คดิ

เป็นร้อยละ ....... : ..........  เกณฑ์การตดัสิน   ร้อยละ ............. 
 ประเภทกวดวิชา 

เช่น มีการทดสอบก่อนเร่ิมเรียนและหลงัเรียนจบหลกัสูตร 
หมวด 3 

หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอ่ืน 
รวมทัง้หลักเกณฑ์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียม 

 

ข้อ 9 หลกัเกณฑ์การคิดคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
 9.1 ค านวณคา่ใช้จา่ยของโรงเรียน (รายปี) ซึง่ประกอบด้วยคา่ใช้จา่ยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยด าเนินการ 

9.1.1 คา่ใช้จา่ยลงทนุ ประกอบด้วย อาคาร/สิ่งปลกูสร้าง คา่ตกแตง่ คา่ครุภณัฑ์ส านกังาน และอปุกรณ์
การเรียนการสอน 

 (1) คา่อาคาร/สิ่งปลกูสร้าง ให้ค านวณคา่เส่ือมราคา โดยคดิคา่เส่ือมราคาปีละ 5%  
ของมลูคา่อาคาร/สิ่งปลกูสร้าง (อาคารและสิ่งปลกูสร้างท่ีใช้งานเกิน 20 ปีแล้ว ไมต้่องน ามาคดิคา่เส่ือมราคา) 

     (2) คา่ตกแตง่ ค านวณคา่เส่ือมราคาโดยคดิคา่เส่ือมราคาปีละ 20% ของมลูคา่ตกแตง่ 
     (3) คา่ครุภณัฑ์ส านกังาน และอปุกรณ์การเรียนการสอน ค านวณคา่เส่ือมราคา โดยคดิ 

คา่เส่ือมราคา ปีละ 20% ของมลูคา่ครุภณัฑ์และอปุกรณ์การเรียนการสอน เป็นเวลา 5 ปี  
(ครุภณัฑ์และ อปุกรณ์การเรียนการสอน ท่ีใช้งานเกิน 5 ปีแล้ว ไมน่ ามาคิดคา่เส่ือมราคา) 

9.1.2 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินการ ได้แก่ คา่เชา่อาคาร เงินเดือนบคุลากร คา่สาธารณูปโภค  
คา่วสัดสุ านกังาน คา่ประชาสมัพนัธ์ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาตลอดปีการศกึษา 
9.2 น าคา่ใช้จ่ายท่ีค านวณได้ในข้อ 9.1 มาค านวณหาผลตอบแทนตามท่ีโรงเรียนคาดวา่จะรับ ........% 
9.3 น าคา่ใช้จ่ายท่ีค านวณได้ในข้อ 9.1 รวมกบัผลตอบแทนท่ีค านวณได้ในข้อ 9.2 
9.4 น าผลรวมในข้อ 9.3 หารด้วยจ านวนนกัเรียน ผลลพัธ์ท่ีได้จะเป็นอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
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หมวด 4 

ระเบียบการของโรงเรียนนอกระบบ 
 

ข้อ 10 ระเบียบการของโรงเรียน  
 10.1  การรับนกัเรียน  

10.1.1 อาย.ุ................... 
10.1.2 เพศชาย – หญิง 
10.1.3 คณุสมบตัขิองผู้ เรียน 
10.1.4 เร่ืองอ่ืนๆท่ีโรงเรียนต้องการ 

 10.2  หลกัฐานการสมคัร 
  10.2.1..................... 
  10.2.2..................... 
 10.3  การจ าหนา่ย 
  10.3.1 เม่ือเรียนจบหลกัสตูร 
  10.3.2 เม่ือลาออก 
  10.3.3 เม่ือเสียชีวิต 
  10.3.4 เร่ืองอ่ืนๆท่ีโรงเรียนก าหนด 
 10.4  ชัน้เรียน ..................................................... 
 (ชัน้ประถมศึกษาปีที.่... ถึง ชัน้มธัยมศึกษาปีที่.... / ระดบัตน้ ถึง ระดบัสูง / ชัน้ตน้ ถึง ประกอบอาชีพ) 
 10.5  เวลาเรียน 
 10.5.1 เปิดเรียนสปัดาห์ละ ...... วนั ตัง้แตเ่วลา ............ น. ถึง ............ น. แบง่เป็น ...... รอบ  
  รอบละ ........ ชัว่โมง 
  รอบท่ี 1 เวลา ................ น.- .............. น. 
  รอบท่ี 2 เวลา ................ น.- .............. น. 
  รอบท่ี 3 เวลา ................ น.- .............. น. 
  พกัใหญ่ เวลา ................ น.- ............... น. 
 10.5.2 เปิดเรียน วนั.............. ถึง วนั .................... 
 10.6 วนัหยดุ ............................................................................................................................. 
 10.7 การออกประกาศนียบตัร .................................................................................................... 

- ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทกัษะชีวิต 
ออกใหเ้มื่อเรียนจบหลกัสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแต่ละหลกัสูตรก าหนด    
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 10.8 หลกัเกณฑ์การคืนเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษา 

- ประเภทกวดวิชา 
     10.8.1 โรงเรียนจะคืนเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษา  100 %  ในกรณีไมส่ามารถสอนตาม 
ความต้องการของนกัเรียน  หรือนกัเรียนไมส่ามารถเรียนตามท่ีสมคัรไว้  เน่ืองจากมีความจ าเป็น  โดยมี 
หลกัฐานเป็นท่ีเช่ือถือได้มาแสดง 
    10.8. 2 โรงเรียนจะคืนเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษา 90% ในกรณีนกัเรียนแจ้งความจ านง 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอยกเลิกการเรียนโดยแจ้งลว่งหน้าก่อนเปิดท าการสอนในรายวิชา นัน้ไมน้่อยกวา่ 7  วนั 
  10.8.3 โรงเรียนจะคืนเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษา 80%  ในกรณีนกัเรียนได้มาเรียนในครัง้แรก 
แล้วไมป่ระสงค์จะเรียนตอ่โดยแจ้งเหตผุลและความจ าเป็นให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหลงัการเรียน 
ครัง้แรกไมเ่กิน  3  วนั 
     10.8.4 โรงเรียนจะจา่ยคา่ธรรมเนียมการศกึษาคืนตามอตัราในข้อ 10.8.1-10.8.3 ให้กบั 
นกัเรียนทนัทีท่ีได้รับแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากนกัเรียนว่าไมป่ระสงค์จะเรียนตอ่ไปและขอรับเงินคืน 
     10.8.5 โรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียมการศกึษาท่ีได้รับจากนกัเรียนตามความเป็นจริง 
 
 10.9 การแตง่กาย  สภุาพเรียบร้อย 

 
 
 
 

   
ลงช่ือ.....................................................ผู้ รับใบอนญุาต 

                          (                                                       ) 
 
 
หมายเหต ุ 1. ประทบัตราเคร่ืองหมายราชการของสว่นราชการผู้อนญุาตไว้มมุลา่งด้านขวาทกุแผน่ 
  2. ผู้อนญุาตลงช่ือก ากบัทกุแผน่ 
  3. ประทบัตราของโรงเรียนนอกระบบไว้มมุลา่งด้านซ้ายทกุแผน่ 
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รายละเอียดการเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
โรงเรียน......................................................................................................................................... 
สถานท่ีตัง้ ..................................................................................................................................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษา ดงันี ้

 
- ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทกัษะชีวิต 

 1. หลกัสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลกัสูตร ...... ชัว่โมง 
     เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา..................บาท 
 2. หลกัสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลกัสูตร  ...... ชัว่โมง 
     เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา..................บาท 
 

- ประเภทกวดวิชา 
 1. ชัน้............. ถึง ชัน้......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนชัน้ละวิชาละ ..........  ชัว่โมง เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาชัน้ละวิชาละ ...............บาท 
 2. ชัน้............. ถึง ชัน้......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนชัน้ละวิชาละ ..........  ชัว่โมง เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาชัน้ละวิชาละ ...............บาท 

 
 

  ลงช่ือ......................................................ผู้ รับใบอนญุาต 
        (                                                  ) 
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การค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
คา่ใช้จา่ยในการลงทนุ (คา่เส่ือมราคา) (ให้คิด 20 % จากโครงการจดัตัง้ ข้อ 5.1) 

1. คา่ตกแตง่อาคาร       .............. บาท  

2. คา่ครุภณัฑ์สานกังาน       .............. บาท  

3. คา่เคร่ืองมืออปุกรณ์การเรียนการสอน     .............. บาท  
รวม    .......(1)... บาท  

คา่ใช้จา่ยดาเนินการ  (ให้ยกมากจาก ปีท่ี 1 ในโครงการจดัตัง้ ข้อ 5.2) 
1. คา่เชา่อาคาร        ................ บาท  

2. เงินเดือนและคา่จ้าง      ................ บาท  

3. คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์      ................ บาท  

4. คา่วสัดแุละอปุกรณ์สิน้เปลือง      ................ บาท  

5. คา่สวสัดกิารเงินชว่ยเหลือตา่งๆ     ................ บาท  

6. คา่ไฟฟ้า        ................ บาท  

7. คา่น้าประปา        ................ บาท  

8. คา่โทรศพัท์        ................ บาท  

9. คา่อินเตอร์เน็ต       ................ บาท  
รวม    ......(2)...... บาท  
รวมคา่ใช้จา่ย            .....(1)+(2)... บาท ----------(3) 

ผลตอบแทน ........% ของ (3)   .......(4).......บาท  
 

คา่ธรรมเนียมการศกึษา   = คา่ใช้จา่ย (3) + ผลตอบแทน (4) 
= .........(5)....... บาท  

จ านวนนกัเรียนท่ีโรงเรียนรับตอ่ปี  = ........(6).......คน  
อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษาเฉล่ีย = .... (5) ÷ (6)....บาท/คน 
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หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร 
 

                                             เขียนที่ ................................................................................... 
      วันที่ .............. เดือน ................................... พ.ศ. ....... .............. 
 
 ข้าพเจ้า ( นาย , นาง , นางสาว ) ............................................................................................. ......... 

ในฐานะผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน .................................................................. ................................ ขอรับรองว่า 

เมื่อได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนแล้ว จะแต่งตั้งให้ ( นาย , นาง , นางสาว ) ................................................... ............... 

เป็นผู้บริหารโรงเรียน .......................................................................... ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ ................................................ 

ถนน .......................................... ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต .................. ................................. 

จังหวัด .....................................  

 เพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

 
     ( ลงชื่อ ) ............................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต 
      (                                               ) 
 
     ( ลงชื่อ ) ............................................................... ผู้รับการแต่งตั้ง 
      (                                               ) 
 
     ( ลงชื่อ ) ................................................................ พยาน 
      (                                               ) 
 
     ( ลงชื่อ ) ................................................................ พยาน 
      (                                               ) 
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แบบสัญญาการเป็นครูใหญ่และครูท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครูเอกชน พ.ศ. 2542 

...................................... 
 

                                        สถานที่ ........................................................................ 
                                                         วันที่ ................ เดือน ................................... พ.ศ. .............. 

 สัญญานี้ท าขึ้นระหว่าง ...................................................................... ........................................... 
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ...................................... ตั้งอยู่เลขที่ ................. หมู่ที่ ......... ตรอก/ซอย ... ..................... 
ถนน .............................. อ าเภอ ........................ . จังหวัด ....................................... โทรศพัท์ ............................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ ผู้รับใบอนุญาต” ฝ่ายหนึ่งกับ ............................................................................... อายุ .............  
วุฒิสามัญ ..................................... วุฒิทางครู ...................................................... วุฒิพิเศษ ............... .................. 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ....................... หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ................................... ถนน ................................. 
อ าเภอ......................................จังหวัด..........................................  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ คร”ู อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงท าสัญญามีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ผู้รับใบอนุญาตตกลงรับ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................... 
เป็นครูใหญ่ ,ครู , ครูและครูใหญ่โรงเรียน ........................................................................... และ “ คร”ู ตกลงเข้า 
เป็นครูใหญ่,ครู,ครูและครูใหญ่ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ........ เดอืน ........................ พ.ศ.......... 
เป็นต้นไป 
 ข้อ 2. ผู้รับใบอนุญาตให้ตกลงให้เงินเดือนหรือค่าสอนครั้งแรกไม่ต่ ากว่าอัตราตามวุฒิที่ทางราชการ 
ก าหนดดังนี้ 

(1) เงินเดือนจ่ายให้เป็นรายเดือน เดือนละ......................... บาท 
(2) ค่าสอนส าหรับครูพิเศษท่ีสอนเป็นรายชั่วโมง ซึ่งมิใช่ครูประจ า จ่ายให้เป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 

............................................................... บาท 

 ข้อ 3. “ผู้รับใบอนุญาต”ตกลงจ่ายเงินเดือน ค่าสอนและค่าล่วงเวลาต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542 ให้แก่   “คร”ู ตาม
ก าหนดเวลาดังกล่าวนี้ 

(1) จ่ายเงินเดือน ไม่ช้ากว่าวันที่ 3 ของเดือนถัดไปทุกเดือน 
(2) จ่ายค่าสอน ค่าล่วงเวลาเป็นต่าง ๆ เป็น รายสัปดาห์/รายเดือน 

ข้อ 4. “ผู้รับใบอนุญาต”ตกลงจ่ายเงินเดือน ค่าสอน หรือค่าล่วงเวลาต่าง ๆตามที่ก าหนดไว้ใน 
ระเบียบคุ้มครองการท างานให้แก่ “ คร”ู ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกครั้งและจะ
พิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ “ คร”ู ที่ได้ท างานมาครบรอบปีหนึ่ง ๆ โดยถือเอาความรู้ ความสามารถและความดี
ความชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักพิจารณา 
 

/ข้อ 5... 
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 ข้อ 5. “ คร”ู ตกลงจะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างเต็มความสามารถ และจะประพฤติตนให้อยู่ใน
จรรยามารยาทและวินัยครู 

 ข้อ 6. “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจะปฏิบัติต่อ “ ครู” ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกฎหมายและ
ค าสั่งของทางราชการทุกประการ 

 ข้อ 7. “ผู้รับใบอนุญาต” ตกลงจะหักเงินเดือนจากครูเพ่ือเป็นเงินสมทบส่วนของครูนั้น แล้วต้อง 

น าเงินที่หักจาก “คร”ู และเงินส่วนที่ “ผู้รับใบอนุญาต”ต้องจ่ายเป็นเงินสมทบส่วนของผู้รับใบอนุญาตไปส่งกองทุน
สงเคราะห์ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ และหากไม่น าส่งเงินสมทบภายในเวลาที่ก าหนด “ผู้รับใบอนุญาต” ยินยอมจ่ายเงิน
สวัสดิ์การต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าทดแทน และเงินสงเคราะห์ หรือสวัสดิ์การอื่นๆ ที่ทาง
ราชการจ่ายให้ครูที่ครูพึงมีสิทธิได้ตามกฎหมายให้แก่ “คร”ู โดยทันที ่

 ข้อ 8. คู่สัญญาซึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบทุกประการ 

 ข้อ 9. ในกรณี “ผู้รับใบอนุญาต”บอกเลิกสัญญาหรือสัญญาการเป็นครู ได้สิ้นสุดลง อันเนื่องจาก
ความผิดหรือความบกพร่อง “ผู้รับใบอนุญาต” ยินยอมจ่ายค่าชดเชยและ หรือค่าชดเชยและหรือค่าชดเชยพิเศษ ให้แก่ 
“ครู” ตามจ านวนและเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการท างานของครูใหญ่
และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542 ข้อ 32 และตามกฎหมายที่เก่ียวข้องทุกประการ 

 ข้อ 10. เมื่อ “คร”ู ได้ปฏิบัติงานติดต่อกันมาในรอบปีการศึกษาหนึ่ง มีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า     9 
เดือน นับแต่วันที่เข้าเป็นครูใหญ่หรือครูถึงวันที่ขอลาออกในระหว่างปิดภาคเรียนปลายปีการศึกษา                   ให้
ผู้รับใบอนุญาตจ่ายเงินเดือนให้ครูใหญ่หรือครุถึงวันที่ 30 เมษายน  

 ข้อ 11. ข้อตกลงอ่ืนใดระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับครูใหญ่หรือครูที่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้ถือว่า 

ไม่มีผลบังคับ 

 สัญญานี้ท าขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกับ คู่สัญญาถือไว้คนละฉบับและส่งประกอบค าร้องขอ
อนุญาตเป็นครูใหญ่หรือครูต่อส านักงานเจ้าหน้าที่เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับคู่สัญญาได้ทราบข้อความในสัญญานี้              
โดยตลอดแล้ว จึงลาชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
 
                            ลงชื่อ.................................................ผูร้ับใบอนุญาต 

                ลงชื่อ.................................................ครูใหญ่หรือครู(คู่สัญญา) 

                                                      ลงชื่อ.................................................พยาน 

                                                      ลงชื่อ..................................................พยาน  
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เอกสารการยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 
 

   กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
 ค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.5) 
 โครงการจัดตั้งโรงเรียน, รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ

โรงเรียน  และหลักสูตร จ านวน 2 ชุด 
 ตราประจ าโรงเรียน 
 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน  เช่น 

โฉนดที่ดิน สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายอาคาร/ที่ดิน  
กรณีเช่าต้องมีระยะเวลาในการเช่าเหลือไม่น้อยกว่า 3 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอ 

 ส าเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร หรือส าเนาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารที่
ใช้จัดตั้งโรงเรียน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    
 ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  
 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  

ขนาด 4X6 เซนติเมตร (2 นิ้ว)  จ านวน 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

 

 ค าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (สช.5) 
 โครงการจัดตั้งโรงเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับ

กิจการของโรงเรียน  จ านวน 2 ชุด 
 ตราประจ าโรงเรียน 
 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน  

เช่น โฉนดที่ดิน สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายอาคาร/
ที่ดิน กรณีเช่าต้องมีระยะเวลาในการเช่า 
เหลือไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ย่ืนค าขอ 

 ส าเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือส าเนาใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน 

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
 ส าเนาหนังสือแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 
 ส าเนาบัญชีผู้ถือหุ้น 
 ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่มอบให้ 

ผู้ลงนามแทนนิติบุคคล   
 10.1  เอกสารผู้ลงนามแทนนิติบุคคล   

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

o ส าเนาทะเบียนบ้าน    

o ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  
 

****หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้เจ้าของเอกสาร  โปรดรับรองส าเนาถูกต้องด้วย**** 
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เอกสารการรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร 

ประเภทกวดวิชา 
ประเภทวิชาชีพ ,ประเภทศิลปะและกีฬา, 

ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
 หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร 
 สัญญาจ้าง 
 ใบรับรองแพทย์ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    
 ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทาง

การศึกษา ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต  ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
 หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน  ต้องมีประสบการณ์

ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี  ได้แก่ บัตรประจ าตัว
ข้าราชการบ านาญ /บัตรประจ าตัวครู/ค าสั่งลาออกจาก
ราชการ เป็นต้น 

 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
ขนาด 4X6 เซนติเมตร (2 นิ้ว)  จ านวน 2 รูป 

 หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร 
 สัญญาจ้าง 
 ใบรับรองแพทย์ 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    
 ส าเนาแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
 หนังสือรับรองประสบการณ์ท างาน  ต้องมี

ประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่าง 1  ปี  
พร้อมส าเนาหนังสือการจดทะเบียนบริษัทท่ี
รับรอง 

 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
ขนาด 4X6 เซนติเมตร (2 นิ้ว)  จ านวน 2 รูป 

 
 
 

****หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้เจ้าของเอกสาร  โปรดรับรองส าเนาถูกต้องด้วย**** 
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กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

Website 
สช. :  www.opec.go.th 

กร. :  http://nfe.opec.go.th 

 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

 02-282-1000 ต่อ 830 - 832 

 02-282-9635 


