
 

ค ำแนะน ำกำรขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

โรงเรียนเอกชนนอกระบบ   ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วิธีการ
จดัการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ
การศึกษา และให้หมายความรวมถึงศูนย์ศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ 

การขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.2555 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง การก าหนด
ประเภทและลักษณะของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ประกาศ 
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552 

ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ดังนี้ 
1) ประเภทสอนศำสนำ  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการสอน

ศาสนา 
2) ประเภทศิลปะและกีฬำ   เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา

เกี่ยวกับดนตรี  ศิลปะ และกีฬา 
3) ประเภทวิชำชีพ  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับ

วิชาชีพ  เพ่ือให้นักเรียนน าไปประกอบอาชีพหรือเพ่ิมเติมทักษะในการประกอบอาชีพ 
4) ประเภทกวดวิชำ  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมความรู้บางรายวิชา 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5) ประเภทสร้ำงเสริมทักษะชีวิต  เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้าง

ความคิด เชาวน์ปัญญา และทักษะอ่ืน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนนอกระบบ แบ่งได้ดังนี้ 
1) จัดการเรียนการสอนโดยครูหรือผู้สอน 
2) จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน 
3) จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน 
4) การจัดการเรียนการสอนตาม (1) (2) และ (3) อาจจะร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ

โรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
 
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรขอจัดตั้งโรงเรียน  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  



 ้ 

ควำมพร้อมและมำตรฐำนกำรจัดต้ังโรงเรียนนอกระบบ 
 

ชื่อของโรงเรียนนอกระบบ 

ชื่อของโรงเรียนนอกระบบต้องใช้อักษรไทย โดยต้องมีค าว่า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด้วย หรือ 
อาจมีอักษรต่างประเทศก ากับด้วยก็ได้ ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบมีชื่อเป็นอักษรต่างประเทศด้วย  
ต้องอ่านแล้วได้ส าเนียงสอดคล้องกับภาษาไทยหรือแปลแล้วได้ความหมายเช่นเดียวกับชื่อภาษาไทย และมี
ค า 
ที่แปลแล้วมีความหมายว่าโรงเรียน (School) น าหน้าหรือตามหลงัชื่อของโรงเรียนนอกระบบ ซึ่งชื่อของ
โรงเรียนนอกระบบต้อง 

(1) เป็นชื่อที่สอดคล้องกับหลกัสูตรหรือประเภทของโรงเรียนนอกระบบ 
(2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย หรือพระนามของ 

พระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใชเ้ป็นชื่อของโรงเรียนนอกระบบ 

(3) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของผู้บุพการี

หรือของผู้สืบสนัดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใชเ้ป็นชื่อของโรงเรยีนนอกระบบ 
(4) ไ ม่ พ้ อ ง ห ร ือ มุ ่ง ห ม า ย ใ ห้ ค ล ้า ย กั บ ชื่ 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 

ตรำของโรงเรียนนอกระบบตอ้ง 
(1) เป็นลายโปร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกัน วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 4.5 

เซนติเมตร 
 วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนนอกระบบ  
ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง ด้านบนให้เขียนชื่อเต็มของโรงเรียนนอกระบบ ส่วนด้านล่างให้เขียน 
ชื่ออ าเภอและจังหวัดที่โรงเรียนนอกระบบตั้งอยู่ 

(2) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราช
สัญลักษณต์ราประจ าราชวงศ ์รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอ่ืนใดท านองเดียวกัน 

(3) ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายใหค้ล้ายกับเครื่องหมายของหนว่ยงานของรฐั  
(4) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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ด้ำนอำคำร  สถำนที่และอุปกรณ์ 
อำคำร   เป็นเอกเทศหรือกรณีเป็นอาคารร่วมต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับกิจการอื่น  

เป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารจากทางราชการให้ใช้เป็นอาคารเรียน หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารที่จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  และต้องจัดมาตรการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนด้วย 

 กรรมสิทธิ์ในอำคำรที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน ต้องเป็นของผู้ขอจัดตั้งหรือผู้ขอจัดตั้งมีสิทธิครอบครอง
โดยการเช่า โดยมีสัญญาเช่าจากผู้มีสิทธิให้เช่ามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นค าขอจัดตั้ง
โดยก าหนดวัตถุประสงค์การเช่าเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน   

สถำนที่และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องไม่ขัดต่อสุขลักษณ ะหรืออนามัย
ของนักเรียน มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิด
อันตรายหรืออยู่ใกล้สถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียนนอกระบบ 

พื้นที่ท่ีใช้จัดต ั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปนกับกิจการอ่ืนและมีพ้ืนที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ในกรณีท่ีโรงเรียนนอกระบบเปิดสอนตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป ต้องมีพ้ืนที่ใช้
สอยส าหรับแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร เว้นแต่หลักสูตรที่โรงเรียนนอกระบบเปิดสอน 
มีระยะเวลาเรียนเกิน 600 ชั่วโมง ต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่าประเภทละ 200 ตารางเมตร 

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัด ให้มีห้องธุรการหรือห้องพักครูหรือผู้สอน พ้ืน ที่หรือห้องพักผ่อน
ส าหรับนักเรียน น้ าดื่ม และห้องส้วมส าหรับชายและหญิงแยกต่างหากเป็นสัดส่วนให้เพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนนอกระบบส ำหรับห้องเรียนภำคทฤษฎีต้องปฏิบัติ 
(1) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผู้สอน ต้องมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน  45  คน 

ต่อห้องเรียน 
(2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ต้องมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน  90  คน 

ต่อห้องเรียน และต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องเรียนท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการใช้สื่อ 
การเรยีนการสอนอย่างน้อยหนึ่งคน 

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

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

**ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มี 
จ านวนสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอก ับจ านวนนักเรียน 

กำรค ำนวณควำมจุนักเรียนต่อห้องเรียนของโรงเรียนนอกระบบ ให้พิจารณาจาก 
จ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนประกอบกับพ้ืนที่ที่ใช้จัดการเรยีนการสอน ดังต่อไปนี้ 

1)ห้องเรียนภาคทฤษฎีให้ค านวณความจุนักเรียนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อนักเรียน1คน 
2)ห้องเรียนภาคปฏิบัติให้ค านวณความจุนักเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตรต่อนักเรียน1คน 

 



ด้ำนบุคลำกร  ควรก าหนดตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียนไว้ว่า  ใครเป็นผู้รับใบอนุญาต(เจ้าของ)  
เป็นผู้บริหาร (เดิมคือครูใหญ่)  รวมทั้ง ครูและผู้สอนประจ าวิชาต่างๆ  โดยค านึงถึงคุณสมบัติ  และความรู้
ความสามารถเป็นส าคัญ  พร้อมทั้งบุคลากรอ่ืนๆที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการโรงเรียน 

บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรโรงเรียน 
1.  ผู้รับใบอนุญำต(เจ้ำของ) 
ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  แบ่งได้  2  ลักษณะ  คือ 
1)  ผู้ขอรับใบอนุญาต  เป็น  บุคคลธรรมดำ 
2.)  ผู้ขอรับใบอนุญาต  เป็น  นิติบุคคล 

กรณีบุคคลธรรมดำ  ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
-  มีสัญชาติไทย 
-  มีอายุไม่ต่ ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
-  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
-  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
-  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
-  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
-  ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด  เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ป ีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน 
-  ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว

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

ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

กรณีผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเป็นนิติบุคคล  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
-  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา  เว้นแต่นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งนั้นเป็นองค์การของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ 
-  มีทรัพย์สินหรือฐานะพอที่จะจัดตั้งหรือด าเนินกิจการโรงเรียนได้ 
-  นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด  บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วน  ต้องมีจ านวนหุ้นหรือ

ทุนเป็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นหรือทุนทั้งหมด  
และจะต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้
เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 

-  นิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ  จะต้องมีกรรมการที่มสีัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมด 

-  นิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์  จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์ต้องมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด   

-  ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคล  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเหมือนกรณีบุคคลธรรมดา  (มาตรา  21  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550)   



2.  ผู้บริหำร  ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้  
-  มีสัญชาติไทย 
-  อายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ ์
-  มีความรู้ดังต่อไปนี้  
   ก.  ผู้บริหำรโรงเรียนที่เปิดสอนประเภทกวดวิชำ  ต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทาง

การศึกษา  และต้องมีประสบการณ์เคยท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 
   ข.  ผู้บริหำรโรงเรียนที่เปิดสอนประเภทวิชำชีพ ประเภทศิลปะและกีฬำ และประเภท

สร้ำงเสริมทักษะชีวิต  ต้องมีความรู้ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี  และมีประสบการณ์เคยท างานในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องหรือท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

-  ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
-  มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี   
-  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ   
-  ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า  

2 ป ีก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร  
                  -  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ผู้
อนุญาตเห็นว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ และพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารโรงเรียน   

-  ไม่ฝักใฝ่หรือเลื่อมใสในลัทธิเป็นภัยต่อความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศหรือขัด 
ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ  ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  ต้องจัดท าหนังสือ
แจ้งรายละเอียดว่าจะแต่งตั้งใครเป็นผู้บริหารโรงเรียนพร้อมทั้งแนบรายละเอียดคุณสมบัติ  เช่น ส าเนาวุฒิ
การศึกษา  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน  แบบสัญญาจ้าง  ใบรับรองแพทย์  หนังสือรับรอง
ประสบการณ์ในการท างาน 

3.  ครูและผู้สอน   
       ครู ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูตาม

กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้สอน จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
      - อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
      - ต้องมีความรู้ตามระเบียบก าหนด 
      - มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
      - ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 - ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อย

กว่า2 ปี ก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้สอน 
 - ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ผู้อนุญาตเห็นว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ และพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้สอน   

 - ไม่ฝักใฝ่หรือเลื่อมใสในลัทธิเป็นภัยต่อความม่ันคงหรือความปลอดภัยของประเทศ
หรือขัดต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 
  - ไม่เป็นโรคต้องห้ามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



ด้ำนหลักสูตร  เมื่อท่านได้ศึกษาความเป็นไปได้แล้วและตัดสินใจว่าจะเปิดสอนประเภทใด  หลักสูตรวิชาใด  
จึงเตรียมการจัดท าโครงการจัดตั้งโรงเรียน  และหลักสูตรของโรงเรียน (ยกเว้นประเภทกวดวิชา)  ตาม
รปูแบบที่ก าหนด 

ด้ำนกำรเงินและทรัพย์สิน  เงินทุนนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินกิจการโรงเรียน   
โดยท่านอาจจะเป็นผู้ลงทุนเพียงคนเดียว  หรือลงทุนในรูปของหุ้นส่วน  บริษัท  หรือนิติบุคคลในรูปแบบ 
อ่ืนๆ  หากด าเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคล  ต้องก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาและต้องแต่งตั้งผู้ลง 
นามแทนเพียง  1  คนเท่านั้น 

ด้ำนเอกสำร  เมื่อท่านประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน  ท่านจะต้องยื่นค าขอจัดตั้งโรงเรียน 
พร้อมจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน โครงการจัดตั้ง หลักสูตรของโรงเรียน (ยกเว้นประเภทกวด
วิชา) พร้อมทั้งเอกสารประกอบค าขอ ทั้งนี้ เอกสารประกอบค าขอต่างๆต้องครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีระบุไว้ 

 กรณีท่ีจะเปิดสอนหลักสูตรที่มิใช่หลักสูตรต้นแบบที่ สช.จัดท าไว้ และเป็นหลักสูตรที่ผู้ขอ
จัดตั้งเขียนขึ้นมาเอง ให้ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเสนอหลักสูตรนั้นมาให้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ด าเนินการพิจารณาก่อน เมื่อหลักสูตรดังกล่าวผ่านขบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  จึงน ามาประกอบการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสาร 
ประกอบต่อไป  
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