
 
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ 

โรงเรียน............................. ....................... 
 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภท ที่ตั้งของโรงเรียน และแผนผังอาคารเรียน 

 
ข้อ 1 โรงเรียนนี้มีชื่อว่า โรงเรียน....................................................... .................................. ....................  
 ชื่อโรงเรียนอักษรต่างประเทศ........................................................................................................  
 เปิดสอนประเภท.....................................  (ศิลปะและกีฬา/กวดวิชา/วิชาชีพ/สร้างเสริมทักษะชีวิต ) 
 ลักษณะเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบ ต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับ............ 
 (วิชาชีพ / วิชาดนตรี / ศิลปะและกีฬา / สร้างเสริมทักษะชีวิต / สอนเสริมบางรายวิชาตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 
ข้อ 2 ต้ังอยู ่ห้องเลขที่ .................ชั้นที่...............อาคาร.....................เลขที่ ..................ซอย................. 

ถนน..............................  แขวง...................... เขต......................... จังหวัด............................ ....... 
 รหัสไปษณีย์....................โทรศัพท์ ...................................... โทรสาร ............................................  
 โรงเรียนมีพื้นที่ .........................  ตารางเมตร 
 
ข้อ 3 ตราของโรงเรียนนอกระบบ ......(ระบุรายละเอียดของตราโรงเรียน)..................................................  
 อักษรย่อว่า.........อักษรย่อภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ............................................................  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 รายละเอียดแผนผังแสดงบริเวณที่ต้ังโรงเรียน ห้องเรียน / ห้องประกอบ 
 4.1 แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียน 
                (ใส่รูปแผนที่) 
 4.2 แผนผังแสดงห้องเรียน / ห้องประกอบ 
                    (ใส่รูปแผนผัง และความจุนักเรียนต่อห้อง) 
 

 

ภาพตรา 

ของโรงเรียน 



ข้อ 5 จ านวนห้องเรียน .............. ห้อง จ านวนห้องประกอบ ............................  ห้อง  
 ความจุนักเรียนสูงสุดรอบละไม่เกิน ........................ คน 
  

หมวด 2 
หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
ข้อ 6 หลักสูตร..................................................................................................... ................... 
 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
 หลักสูตรต้นแบบของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 หรือ หลักสูตรของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ หลักสูตรของโรงเรียน

หรือหน่วยงานอื่นๆ 
 6.1   หลักสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ...... ชั่วโมง 
 6.2   หลักสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ...... ชั่วโมง 

ประเภทกวดวิชา 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 6.1 ชั้น............. ถึง ชั้น......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนชั้นละวิชาละ  ..........  ชั่วโมง 
 6.2 ชั้น............. ถึง ชั้น......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนชั้นละวิชาละ  ..........  ชั่วโมง 
ข้อ 7  วิธีการเรียนการสอน ..............................................................................................................  
 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
 -  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูและผู้สอน  

ประเภทกวดวิชา 
 -  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูและผู้สอน  
 -  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมีทั้งครูและผู้สอน และสื่อการเรียนการสอน  
 -  จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน 
ข้อ 8  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 

 8.1    หลักสูตรวิชา................สัดส่วนภาคทฤษฎี  :  ภาคปฎิบัติ    
 คิดเป็นร้อยละ ....... : ..........  เกณฑ์การตัดสิน   ร้อยละ ............. 

 8.2    หลักสูตรวิชา................สัดส่วนภาคทฤษฎี  :  ภาคปฎิบัติ    
 คิดเป็นร้อยละ ....... : ..........  เกณฑ์การตัดสิน   ร้อยละ ............. 

ประเภทกวดวิชา 
เช่น มีการทดสอบก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียนจบหลักสูตร 



หมวด 3 
หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น 

รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียม 
 

ข้อ 9 หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 9.1 ค านวณค่าใช้จ่ายของโรงเรียน (รายปี) ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายลงทุน และค่าใช้จ่ายด าเนินการ 

1) ค่าใช้จ่ายลงทุน ประกอบด้วย ค่าตกแต่ง ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และอุปกรณ์การเรียนการสอน  
    (1) ค่าตกแต่ง ค านวณค่าเสื่อมราคาโดยคิดค่าเสื่อมราคาปีละ 20% ของมูลค่าตกแต่ง 
    (2) ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค านวณค่าเสื่อมราคา โดยคิดค่าเสื่อมราคา 
     ปีละ 20% ของมูลค่าครุภัณฑ์ เป็นเวลา 5 ปี (ครุภัณฑ์ที่ใช้งานเกิน 5 ปีแล้ว ไม่น ามา 

     คิดค่าเสื่อมราคา) 
2)ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ได้แก่ ค่าเช่าอาคาร เงินเดือนบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ   
 ส านักงาน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา  

9.2 น าค่าใช้จ่ายที่ค านวณได้ในข้อ 9.1 มาค านวณหาผลตอบแทนตามที่โรงเรียนคาดว่าจะรับ ........% 
9.3 น าค่าใช้จ่ายที่ค านวณได้ในข้อ 9.1 รวมกับผลตอบแทนที่ค านวณได้ในข้อ 9.2 
9.4 น าผลรวมในข้อ 9.3 หารด้วยจ านวนนักเรียน ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 
หมวด 4 

ระเบียบการของโรงเรียนนอกระบบ 
 

ข้อ 10 ระเบียบการของโรงเรียน  
 10.1  การรับนักเรียน  

10.1.1 อายุ.................... 
10.1.2 เพศ.................... 
10.1.3 คุณสมบัติของผู้เรียน 
10.1.4 เรื่องอื่นๆที่โรงเรียนต้องการ 

 10.2  หลักฐานการสมัคร 
  10.2.1..................... 
  10.2.2..................... 
 10.3  การจ าหน่าย 
  10.3.1 เมื่อเรียนจบหลักสูตร 
  10.3.2 เมื่อลาออก 
  10.3.3 เมื่อเสียชีวิต 
  10.3.4 เรื่องอื่นๆท่ีโรงเรียนก าหนด 



 10.4  ชั้นเรียน .....................................................  
 (ชั้นประถมศึกษาปีที่.... ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.... / ระดับต้น ถึง ระดับสูง / ชั้นต้น ถึง ประกอบอาชีพ) 
 10.5  เวลาเรียน 
 10.5.1 เปิดเรียนสัปดาห์ละ ...... วัน ต้ังแต่เวลา ............ น. ถึง ............ น. แบ่งเป็น ...... รอบ  
  รอบละ ........ ชั่วโมง 
  รอบที่ 1 เวลา ................ น.- .............. น. 
  รอบที่ 2 เวลา ................ น.- .............. น. 
  รอบที่ 3 เวลา ................ น.- .............. น. 
  พักใหญ่ เวลา ................ น.- ............... น. 
 10.5.2 เปิดเรียน วัน.............. ถึง วัน .................... 
 10.6 วันหยุด .............................................................................................................................  
 10.7 การออกประกาศนียบัตร ....................................................................................................  
 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 

- ออกให้เมื่อเรียนจบหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแต่ละหลักสูตรก าหนด    
 10.8 หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ประเภทกวดวิชา 
     10.8.1 โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  100 %  ในกรณีไม่สามารถสอนตาม 
ความต้องการของนักเรียน  หรือนักเรียนไม่สามารถเรียนตามที่สมัครไว้  เนื่องจากมีความจ าเป็น  โดยมี  
หลักฐานเป็นท่ีเชื่อถือได้มาแสดง 
    10.8. 2 โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 90% ในกรณีนักเรียนแจ้งความจ านง 
เป็นลายลักษณ์อักษร ขอยกเลิกการเรียนโดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเปิดท าการสอนในรายวิชา นั้นไม่น้อยกว่า 7  วัน 
  10.8.3 โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 80%  ในกรณีนกัเรียนได้มาเรียนในครั้งแรก 
แล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อโดยแจ้งเหตุผลและความจ าเป็นให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหลังการเรียน  
ครั้งแรกไม่เกิน  3  วัน 
     10.8.4 โรงเรียนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามอัตราในข้อ 10.8.1,10.8.2 และ 
10.8.3 ให้กับนักเรียนทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักเรียนว่ าไม่ประสงค์จะเรียนต่อไปและขอรับ 
เงินคืน 
     10.8.5 โรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับจากนักเรียนตามความเป็นจริง 
 10.9 การแต่งกาย  สุภาพเรียบร้อย 

   
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับใบอนุญาต 

                          (                                                       )  
หมายเหตุ  1. ประทับตราเครื่องหมายราชการของส่วนราชการผู้อนุญาตไว้มุมล่างด้านขวาทุกแผ่น 
  2. ประทับตราของโรงเรียนนอกระบบไว้มุมล่างด้านซ้ายทุกแผ่น 



รายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

โรงเรียน.................................................................................................................................. ....... 
สถานท่ีตั้ง ........................................ ........................................................................ ..................... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้ 

 
 ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
 1. หลักสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร ...... ชั่วโมง 
     เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา..................บาท 
 2. หลักสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร  ...... ชั่วโมง 
     เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา..................บาท 
 

ประเภทกวดวิชา 
 1. ชั้น............. ถึง ชั้น......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนชั้นละวิชาละ ..........  ชั่วโมง เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นละวิชาละ ...............บาท 
 2. ชั้น............. ถึง ชั้น......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนชั้นละวิชาละ ..........  ชั่วโมง เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาชั้นละวิชาละ ...............บาท 

 
 

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


