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1. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2. กฏกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555
3. ประกาศสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามกฏกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน และการ
ขออนุญาตรายการอื่นๆ ของโรงเรียนนอกระบบ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การกาหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา
พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
5. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกาหนดประเภทและลักษณะของ
โรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ ลงวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2552
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงชื่อ โรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2537
7. มาตรการในการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนกวดวิชา
8. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง การคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน
ของโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2) ประเภทกวดวิชา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
9. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ตราของโรงเรียน
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2543
10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การกาหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
และ ประเภทศิลปศึกษา หลักสูตรของโรงเรียน พ.ศ. 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

สาระสาคัญ : การจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
 โรงเรียนนอกระบบ หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา
 นักเรียน หมายความว่า ผู้รับการศึกษาในโรงเรียน
 ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน (เจ้าของกิจการ)
 ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ
1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี (สาหรับประเภทกวดวิชา ต้องเป็นปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ทางการศึกษา – ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์)
2. ประสบการณ์การทางาน ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ ดังนี้
- ประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ต้องมี
ประสบการณ์ในการทางานสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ การสอน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ระบุ
วันเริ่มทางาน และสิ้นสุด พร้อมหลักฐานการจดทะเบียนการค้าของนิติบุคคลผู้รับรอง
การทางาน
- ประเภทกวดวิชา ต้องมีประสบการณ์ในการทางานสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ การสอน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
o กรณีเป็นข้าราชการครูเกษียณอายุ ให้ใช้บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ
o กรณีเป็นครูเอกชน ให้ใช้สาเนาสมุดประจาตัวครู
o กรณีเป็นครูโรงเรียนนอกระบบ ให้ใช้หนังสือแต่งตั้ง และหนังสือถอดถอน ครู/
ผู้สอน
 ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน
 ผู้สอน หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ใน
โรงเรียนนอกระบบ
 บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาใน
โรงเรียน
 ผู้อนุญาต หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบหมาย

หมวดที่ ๓ - โรงเรียนนอกระบบ
มาตรา ๑๒๐ การจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของ
โรงเรียนนอกระบบ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒๑ การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบมาพร้อมกับคาขอและอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

ชือ่ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ
ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ
หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา
หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอืน่ รวมทัง้ หลักเกณฑ์ในการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(๕) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะเปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาคาขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั คาขออนุญาต
มาตรา ๑๒๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีผบู้ ริหารคนหนึง่ เป็นผูด้ ูแลรับผิดชอบการบริหารงานของ
โรงเรียนนอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและรายละเอียดตาม มาตรา
๑๒๑ วรรคหนึง่ โดยผู้รบั ใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองจะเป็นผูบ้ ริหาร
เองก็ได้ และให้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งหรือการเข้าเป็นผู้บริหารแล้วแต่กรณี ให้ผู้อนุญาตทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันแต่งตัง้ หรือวันเข้าบริหาร
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒๓ ให้โรงเรียนนอกระบบจัดให้มีครูหรือผู้สอนซึ่งมีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับหลักสูตรและมี
จานวนที่เหมาะสมกับนักเรียน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๒๔ คณะกรรมการจะกาหนดให้โรงเรียนนอกระบบบางประเภทหรือบางขนาดที่ผู้บริหาร
ต้องจัดทารายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบเสนอต่อผู้อนุญาตทุกปี ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนดก็ได้
มาตรา ๑๒๕ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นในโรงเรียนนอกระบบ ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการแสวงหากาไรเกินควร เมื่อคานึงถึงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และสิทธิประโยชน์ที่
นักเรียนได้รบั
มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบประสงค์จะเลิกกิจการ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้อนุญาตทราบไม่น้อยกว่า สามสิบวันก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการและให้ใบอนุญาตนัน้ สิ้นผลเมื่อถึง
กาหนดเลิกกิจการ
เมื่อผู้อนุญาตตรวจพบว่าโรงเรียนนอกระบบแห่งใด หยุดดาเนินกิจการเกินเก้าสิบวันโดยไม่แจ้งเลิก
กิจการตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบดังกล่าวได้
บทกาหนดโทษ
----------------------------------------

มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๒๐ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๔๘ โรงเรียนนอกระบบใดจัดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ตามมาตรา
๑๒๑ (๓) หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผิดไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ตามมาตรา ๑๒๑ (๔) หรือไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๑๔๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่แต่งตั้งผูบ้ ริหารตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึง่ หรือแต่งตัง้ ผู้ไม่มี
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง หรือยินยอมให้ผไู้ ม่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารปฏิบตั หิ น้าที่ผบู้ ริหาร แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา ๑๕๐ โรงเรียนนอกระบบใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๑ ผู้บริหารผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท
มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดขัดขวาง ไม่ปฏิบัตติ ามคาสัง่ หรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือกรรมการควบคุมโรงเรียนซึ่งปฏิบัตกิ ารตามมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่ผู้รบั ใบอนุญาตเป็นนิตบิ ุคคลกระทาความผิดและถูกลงโทษตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ กรรมการหรือผู้จดั การหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบคุ คลนัน้ ต้องรับโทษ
จาคุกหรือปรับ หรือทั้งจาทัง้ ปรับตามที่กฎหมายกาหนดสาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของนิติบคุ คลนั้น
มาตรา ๑๕๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินที้ ี่มโี ทษปรับสถานเดียวให้ผู้อนุญาตมีอานาจ
เปรียบเทียบได้
เมื่อผู้อนุญาตได้ทาการเปรียบเทียบกรณีใด และผูต้ ้องหาได้ชาระค่าปรับตามคา
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
บทเฉพาะกาล
-----------------------มาตรา ๑๕๙ ให้โรงเรียนทีจ่ ัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งมีอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นโรงเรียนในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ แล้วแต่
กรณี ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการจัดทาตราสารจัดตัง้ ของโรงเรียนในระบบตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันและดาเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา ๓๐ ภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๖๖ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบติการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ ให้นากฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตนิ ี้
ประเภทการจัดการศึกษานอกระบบ
1. ประเภทสอนศาสนา - เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะการสอนศาสนา
2. ประเภทศิลปะและกีฬา - เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับ ดนตรี ศิลปะ
และ กีฬา
3. ประเภทวิชาชีพ - เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนนาไป
ประกอบอาชีพ หรือเพิ่มเติมทักษะในการประกอบอาชีพ

4. ประเภทกวดวิชา - เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เสริมความรู้บางรายวิชา ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต – เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ สร้างเสริมความคิด เชาว์ปัญญา และ
ทักษะอื่นๆ
การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน นอกระบบ
1. ส่งชื่อเพื่อจัดตั้งโรงเรียน 3-5 ชื่อ ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด เพื่อส่งให้
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจสอบ
2. หลักสูตร
1) โรงเรียนกวดวิชา ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องยื่นหลักสูตร
2) กรณีใช้หลักสูตรต้นแบบ ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 3 ชุด
3) กรณีใช้หลักสูตรของหน่วยงานอื่น หรือหลักสูตรของโรงเรียนอื่นที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ แล้ว
จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้หลักสูตรจากหน่วยงานหรือโรงเรียนนั้นๆ พร้อมหลักสูตร จานวน 3 ชุด
4) หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทาขึ้นเอง จะต้องมีหนังสือแจ้งการอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
3. อาคารสถานที่
1) พื้นที่ที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน ต้องติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปนกับกิจการอื่นและมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
100 ตารางเมตร
- กรณีเปิดสอน ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป ต้องมีพื้นที่ใช้สอยสาหรับแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่า 100
ตารางเมตร
- กรณีเปิดสอน มีระยะเวลาเรียน เกินหกร้อยชั่วโมง ต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ประเภทละ 200
ตารางเมตร
2) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสัญญาเช่าอาคารที่มีกาหนดเวลาการเช่า
ไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับจากวันที่ยื่นคาขอ) โดยมีวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
3) สาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร หรือ สาเนาใบอนุญาต
เปลี่ยน การใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
4) ต้องจัดให้มีห้องธุรการหรือห้องพักครูหรือผู้สอน พื้นที่หรือห้องพักผ่อน สาหรับนักเรียน น้าดื่มและห้องส้วม
แยก ชาย-หญิง เป็นสัดส่วน ให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
4.บุคลากร
1) ผู้รับใบอนุญาต
- กรณีบุคคลธรรมดา
1. สาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. หลักฐานการศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
4. รูปถ่าย ขนาด 4X6 เซนติเมตร เป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง จานวน 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน

- กรณีนิติบุคคล
1. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์
2. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสาหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจากัดหรือบริษัทจากัด หรือสาเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นส่วน สาหรับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน
3. รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สาหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์
4. รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สาหรับนิติบุคคลที่เป็น สมาคม หรือสหกรณ์
หมายเหตุ เอกสารข้อ 1-4 นายทะเบียนซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียนนิติบุคคล
ต้องรับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน
5. หนังสือมอบอานาจจากผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้แทนของนิติบุคคล
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
7. สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
8. หลักฐานการศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
2) ผู้บริหาร
1) หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร
2) หลักฐานการศึกษา ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี (ประเภทกวดวิชา ต้องเป็นปริญญาตรี หรือ
สูงกว่า ทางการศึกษา)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
4) สาเนาบัตรประชาชน
5) หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทางาน สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือการสอน
 ประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะและกีฬา ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 1 ปี
พร้อมหลักฐานการจดทะเบียนการค้าของนิติบุคคลผู้รับรองการทางาน
 ประเภทกวดวิชา ต้องมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมหลักฐานแสดง
ประสบการณ์สอน
5. ยื่นคาร้องพร้อมเอกสาร/หลักฐานต่างๆ พร้อมชาระค่ายื่นคาร้อง 500.- บาท
6. คณะกรรมการฯ นัดวัน ตรวจอาคาร สถานที่ เพื่อประกอบการพิจารณาฯ
7. เจ้าหน้าที่สรุปเรื่อง เสนอ............ลงนามใบอนุญาตฯ
8. โรงเรียนรับใบอนุญาต ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ
หมายเหตุ : ระยะเวลาดาเนินการ จากขั้นตอนที่ 5-8 ไม่เกิน 90 วัน
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ
1. การจัดการเรียนการสอนโดยครูหรือผู้สอน ต้องมีจานวนนักเรียนไม่เกิน 45 คน ต่อห้องเรียน
2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ต้องมีจานวนนักเรียนไม่เกิน 90 คน ต่อห้องเรียน และ
ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องเรียน ทาหน้าที่ดแู ลความเรียบร้อย และควบคุมการใช้สื่อการเรียนการสอน
อย่างน้อย 1 คน
3. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมีทั้งครูหรือผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน ในกรณีที่มีนักเรียน
เกิน 90 คน ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องเรียน ทาหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย และควบคุมการใช้สื่อการเรียน
การสอน อย่างน้อย 1 คน

มาตรฐานและความพร้อมด้านต่างๆ ในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
1. สถานที่ และบริเวณที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนนอกระบบต้องไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน
มีการคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และไม่อยู่ใกล้โรงงานที่อาจเกิดอันตรายหรืออยู่ใกล้
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียนนอกระบบ
2. พื้นที่ที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ต้องติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ไม่ปะปนกับกิจการอื่นและมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
- โรงเรียนนอกระบบเปิดสอน ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป ต้องมีพื้นที่ใช้สอยสาหรับแต่ละประเภท
ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร
- โรงเรียนนอกระบบเปิดสอน มีระยะเวลาเรียน เกิน หกร้อยชั่วโมง ต้องมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร
3. ต้องจัดให้มีห้องธุรการหรือห้องพักครูหรือผู้สอน พื้นที่หรือห้องพักผ่อน สาหรับนักเรียน น้าดื่ม และ
ห้องส้วม แยก ชาย-หญิง เป็นสัดส่วน ให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
4. ห้องเรียนภาคทฤษฎี ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1) การจัดการเรียนการสอนโดยครูหรือผู้สอน ต้องมีจานวนนักเรียนไม่เกิน 45 คน ต่อ
ห้องเรียน
2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน ต้องมีจานวนนักเรียนไม่เกิน 90 คน
ต่อห้องเรียน และต้องมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องเรียน ทาหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย และควบคุมการใช้สื่อการ
เรียนการสอน อย่างน้อย 1 คน
3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยมีทั้งครูหรือผู้สอน และสื่อการเรียนการสอน
ในกรณีที่มีนักเรียนเกิน 90 คน ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องเรียน ทาหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อย และควบคุม
การใช้สื่อการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 คน
“ สื่อการเรียนการสอน ” หมายความว่า โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย หรือ
เครื่องมืออื่นใด ที่ทาให้เกิดภาพ เสียง หรือ ภาพและเสียง ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนหรือการสอน
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ต้องจัดให้มีจานวนสื่อฯ เพียงพอกับจานวนนักเรียน
5. การคานวณความจุนักเรียนต่อห้องเรียน ของโรงเรียนนอกระบบ ให้พิจารณาจากจานวนเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ประกอบกับพื้นที่ที่ใช้จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) ห้องเรียนภาคทฤษฎี ให้คานวณความจุนักเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร ต่อ
นักเรียน 1 คน
2) ห้องเรียนภาคปฎิบัติ ให้คานวณความจุนักเรียน ไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางเมตร ต่อ
นักเรียน 1 คน
6. อาคาร ต้องเป็นเอกเทศ หรือ กรณีเป็นอาคารร่วม ต้องแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับกิจการอื่น ซึง่ ต้องใช้
สาเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ ย้ายอาคาร หรือ ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการ
ใช้อาคาร สาหรับการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
- อาคารตั้งแต่ 4 ชั้น ขึ้นไป ต้องมีบันไดหนีไฟ ลักษณะแบบบันไดวน
- ต้องจัดมาตรการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนด้วย
- กรรมสิทธิ์ในอาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียน ต้องเป็นของผู้ขอจัดตั้ง หรือผู้ขอจัดจัดตั้งมีสิทธิครอบครอง
โดยการเช่า โดยมีสัญญาเช่าจากผู้มีสิทธิให้เช่า มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นคาขอจัดตั้งโดย
กาหนดวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้จัดตั้งโรงเรียน

7. ด้านบุคลากร
โรงเรียนควรกาหนดตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียนไว้ว่า ใครเป็นผู้รับใบอนุญาต (เจ้าของ
กิจการ) ใครเป็นผู้บริหาร รวมทั้งครูและผู้สอนประจาวิชาต่างๆ โดยคานึงถึงคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ
เป็นสาคัญ พร้อมทั้งบุคลากรอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินกิจการโรงเรียน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงเรียน
1) ผู้รับใบอนุญาต (เจ้าของ)
ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1. ผู้ขอรับใบอนุญาต เป็น บุคคลธรรมดา
2. ผู้ขอรับใบอนุญาต เป็น นิติบุคคล
กรณีบุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี
- มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เคยถูกออกจากราชการ โดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่
ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
- ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า
2 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก และได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึง 5 ปี ก่อนวันขอรับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
กรณีผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา เว้นแต่นิติบุคคล ที่ขอจัดตั้งเป็นองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
- มีทรัพย์สินหรือฐานะพอที่จะจัดตั้งหรือดาเนินกิจการโรงเรียนได้
- นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจากัด บริษัทจากัด หรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีจานวนหุ้น หรือทุนเป็นของผู้ถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วน ที่มีสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นหรือทุนทั้งหมด และจะต้องมีจานวนผู้ถือหุ้น
หรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด
- นิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิจะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริหารทั้งหมด
- นิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์ จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์ต้องมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
- ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเหมือนบุคคลธรรมดา
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
2) ผู้บริหาร ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
- ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กาหนดในกฏกระทรวง
- มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถกรือเสมือนไร้ ความสามารถ
- ไม่เคยถูกออกจากราชการ โดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร
- ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ สาหรับความผิดที่ผู้อนุญาต
เห็นว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และพ้น
โทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารโรงเรียน
- ไม่ฝักใฝ่หรือเสื่อมใสในลัทธิเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ หรือขัดต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
- ปัจจุบันจะต้องไม่มีงานประจาที่อื่น
- ต้องมีความรู้ และประสบการณ์ ดังต่อไปนี้
1) ผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอน ประเภทกวดวิชา
- ต้องมีความรู้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา(ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์) และ
- ต้องมีประสบการณ์เคยทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) ผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอนประเภทอื่น
- ต้องมีความรู้ไม่ต่ากว่า ปริญญาตรี และ
- มีประสบการณ์ เคยทางานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือทาการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 1 ปี
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ต้องจัดทาหนังสือแจ้งรายละเอียดว่าจะแต่งตั้งใครเป็น
ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมทั้งแนบรายละเอียดคุณสมบัติ เช่น สาเนาวุฒิการศึกษา สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประชาชน แบบสัญญาจ้าง ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทางาน
3) ครูและผู้สอน
ครู ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูตามกฏหมายว่าด้วยสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้สอน จะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
- อายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
- ต้องมีความรู้ตามระเบียบกาหนด
- มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด เว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวัน
แต่งตั้งให้เป็นผู้สอน
- ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ สาหรับความผิดที่ผู้อนุญาต
เห็นว่าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และพ้น
โทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันแต่งตั้งให้เป็นผู้สอน

- ไม่ฝักใฝ่หรือเสื่อมใสในลัทธิเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ หรือขัดต่อการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
- ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กาหนดในกฏกระทรวง
8. ด้านหลักสูตร และ อุปกรณ์
เมื่อท่านได้ศึกษาความเป็นไปได้แล้ว และตัดสินใจว่าจะเปิดสอนประเภทใด หลักสูตรใด ท่านจึง
เตรียมการ ดังนี้
1) จัดทาโครงการจัดตั้งโรงเรียน ระเบียบการ และหลักสูตรของโรงเรียนในรายวิชาที่โรงเรียนจะขอเปิด
สอน (ยกเว้นประเภทกวดวิชา) ตามรูปแบบที่กาหนด
2) หลักสูตรของโรงเรียนจะใช้ได้ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุญาตให้ ใช้ได้แล้วเท่านั้น
3) โรงเรียน แต่ละหลักสูตรนี้ ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และ สถานที่ฝึกปฏิบัติ แตกต่างกัน
ประเภทของหลักสูตร โรงเรียนนอกระบบ
11. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับโรงเรียนประเภทกวดวิชา
12. หลักสูตรต้นแบบของ สช.
13. หลักสูตรของหน่วยงานอื่น หรือ หลักสูตรของโรงเรียนอื่น ที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการแล้วจะต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้หลักสูตรจากหน่วยงานหรือโรงเรียนนั้นๆ
14. หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทาขึ้นเอง ให้ผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนเสนอหลักสูตรนั้นมาให้ดาเนินการ
พิจารณาก่อน เมื่อหลักสูตรดังกล่าวผ่านขบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผ่านการอนุมัติแล้ว จึงนามาประกอบการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อไป
9. ด้านการเงินและทรัพย์สิน
เงินทุนนับเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินกิจการโรงเรียน โดยท่านอาจจะเป็นผู้ลงทุนเพียงคนเดียว
หรือลงทุนในรูปของหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในรูปแบบอื่นๆ หากดาเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคล ต้อง
กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา และต้องแต่งตั้งผู้ลงนามแทนเพียง 1 คนเท่านั้น
10. ด้านเอกสาร
เมื่อท่านประสงค์จะขอจัดตั้งโรงเรียน ท่านจะต้องยื่นคาขอจัดตั้งโรงเรียนพร้อมจัดทารายละเอียด
เกี่ยวกับกิจการโรงเรียน โครงการจัดตั้ง หลักสูตรของโรงเรียน(ยกเว้นประเภทกวดวิชา)พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบคาขอ ทั้งนี้ เอกสารประกอบคาขอต่างๆ ต้องครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่ระบุไว้
11. จรรยา มรรยาท วินัย และหน้าที่
ผู้รับใบอนุญาต มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการดาเนินกิจการของโรงเรียนในการดารงและเลิกล้มกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการ
2. ให้ความร่วมมือการบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน เมื่อทางราชการร้องขอ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้โดยการเข้าศึกษาต่อตามโอกาสอันควร
4. สนับสนุนและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่ครูใหญ่หรือครูพึงได้รับ
5. ต้องไม่กระทาการอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่นในการดาเนินกิจการของโรงเรียน

ผู้บริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการดาเนินกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศและ
นโยบายของทางราชการ
2. ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. อบรมส่งสอนและเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ไทย
4. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ครูและนักเรียน
5. เอาใจใส่การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่าเสมอ ไม่ทอดทิ้ง หรือละทิ้งหน้าที่การงาน
6. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
7. ศึกษาหาความรู้ วิธีสอน วิธีประเมินผล การใช้หนังสือเรียน และคู่มือการเรียนการสอนตามหลักสูตร
8. แนะนาให้ครูได้ศึกษาหาความรู้ในหน้าที่เพิ่มเติมอยู่เสมอ
9. เอาใจใส่ดูแลอาคารสถานที่ในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
10.ให้ความร่วมมือการบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน เมื่อทางราชการร้องขอ
11.ให้ความร่วมมือการบริหารงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับชุมชน เมื่อทางราชการร้องขอ
12.ต้องไม่กระทาการอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่นในการดาเนินกิจการของโรงเรียน
ครู มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ทาการสอน อบรมนักเรียน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และนโยบายของทางราชการ
2. เอาใจใส่ในการสอบ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สม่าเสมอ
3. ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4. อบรมส่งสอนและเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ไทย
5. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ครูและนักเรียน
6. เอาใจใส่การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่าเสมอ ไม่ทอดทิ้ง หรือละทิ้งหน้าที่การงาน
7. ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
8. ศึกษาหาความรู้ วิธีสอน วิธีประเมินผล การใช้หนังสือเรียน และคู่มือการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ต้องมีจรรยา มรรยาทอันดีงาม มีวินัยและรักษาวินัย ดังต่อไปนี้
1. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ และไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
2. ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีต่อการศึกษา
3. ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยสุภาพเรียบร้อย
4. ประพฤติตนอยู่ในความสุจริตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรม
5. ไม่กระทาการใดอันอาจทาให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อสียงของตนและโรงเรียน
6. ไม่กระทาการใดที่จะก่อให้เกิดความแตกความสามัคคีในหมู่ครูและนักเรียน
7. ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย
8. ไม่ยุยงส่งเสริมหรือสนับสนุนให้นักเรียนเดินขบวนเรียกร้องหรือนัดหยุดเรียนหรือก่อความไม่สงบเพื่อหา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
9. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

การประเมินผลการเรียน และ การออกประกาศนียบัตร
 โรงเรียนเป็นผู้ประเมินผล และออกประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน ตามเงื่อนไขที่กาหนดในหลักสูตร และการ
ออกประกาศนียบัตรของโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออก
ประกาศนียบัตรอย่างเคร่งครัด
 รูปแบบประกาศนียบัตร ต้องได้รับอนุญาตการใช้ รูปแบบ ขนาด ข้อความ ต่างๆ ก่อนจึงจะนาไปใช้ได้
เรื่องที่โรงเรียนควรทราบ และ พึงปฏิบัติ
เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแล้ว มีภาระหน้าที่ ที่ท่านจะต้องปฏิบัติ และรับผิดชอบ อย่างเต็ม
ภาคภูมิ ดังนี้
1. ตรวจสอบก่อนว่า ใบอนุญาตที่ได้รับไปถูกต้อง หรือไม่ หากพบว่าผิดพลาด ควรทักท้วงทันที
2. ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ควรติดตั้งไว้ใจที่ ที่เห็นง่าย เพื่อแสดงว่า โรงเรียนได้รับอนุญาตถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว
3. โรงเรียนจะต้องมีป้ายชื่อ และ มีคาว่า “ โรงเรียน ” นาหน้าป้ายชื่อด้วย และป้ายชื่อนี้ ต้องติดตั้งไว้ในที่
ที่เห็นได้ชัดเจน
4. โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอน ตามที่ได้รับอนุญาต หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน และควรปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
5. ผู้บริหาร จะต้องได้รับการแต่งตั้ง และจะต้องอยู่ประจาตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทาการสอน เว้นแต่มี
เหตุจาเป็นอันสมควร และโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งครูก่อนที่จะให้เข้าทาการสอน และแต่งตั้งครูให้มีวุฒิตรง
ตามวิชาที่เปิดสอน เมื่อครูลาออก โรงเรียนก็จะต้องถอดถอน โรงเรียนต้องการดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
6. การออกประกาศนียบัตรของโรงเรียนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออก
ประกาศนียบัตร อย่างเคร่งครัด (ยกเว้นประเภทกวดวิชา)
7. ดาเนินกิจการโรงเรียนได้ตามที่ได้รับอนุญาต หากประสงค์ที่จะพัฒนา ปรับปรุง ในการบริหารการ
จัดการต่าง ๆ หรือ มีการเปลี่ยนแปลง กิจการ ทุกกรณี ต้อง ยื่นคาร้อง ร. 11 และได้รับอนุญาตก่อน
จึงจะดาเนินการได้
8. เมื่อดาเนินกิจการโรงเรียนแล้ว หน่วยงานต้นสังกัด ก็จะคอยติดตามดูแล ส่งเสริมกิจการโรงเรียนให้
เจริญก้าวหน้า ด้วยการจัดอบรม และ การประชุมสัมมนาให้แก่ผู้บริหาร และครู เป็นประจาทุกปี เป็น
การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สร้างเสริมประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆในการดาเนินกิจการโรงเรียน
ของท่าน อีกทั้งท่านจะได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วม
อาชีพมิตรร่วมอุดมการณ์มากมาย ซึ่งท่านควรจะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทุกครั้ง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อ
ประโยชน์ของท่านเอง
9. ผู้รับใบอนุญาต ตาแหน่ง ต่างๆ พึงเข้าใจว่า ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร นั้น กระทรวงศึกษาธิการออกให้
เฉพาะกิจ เท่านั้น โรงเรียนจะนาไปมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้
10. ผู้บริหารมีอานาจ สั่งปิดโรงเรียนได้ไม่เกิน 7 วัน และต้องขออนุญาตก่อนและถ้าสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ ถ้าปิดเกิน 7 วัน ต้องขออนุญาตก่อน
11. เมื่อโรงเรียนไม่ประสงค์จะดาเนินกิจการต่อไป ก็สามารถกระทาได้ คือ
 ขอหยุดชั่วคราว หรือ
 เลิกกิจการ

แต่ถ้าท่านหยุดทาการสอนโดยไม่แจ้งให้ทราบ อาคาร สถานที่ หมดสภาพ และ ไม่ยื่นคาร้อง ขอ
หยุดชั่วคราว หรือขอเลิกกิจการทางราชการจะดาเนินการเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนต่อไปและ ท่านจะถูก
ตัดสิทธิ์ ที่จะมาขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนมีกาหนดเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
เอกสารธุรการที่โรงเรียนจะต้องจัดทา
- โรงเรียนทุกโรง จะต้องจัดทาเอกสารตามพระราชบัญญัติฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ประกอบด้วย…
1) ทะเบียนครู
2) ทะเบียนนักเรียน
3) บัญชีเรียกชื่อนักเรียน
4) ทะเบียนประวัติโรงเรียน
5) การประเมินผลการเรียน
6) สมุดหมายเหตุรายวัน
7) สมุดลงเวลาทางานของครู
ฯลฯ
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา อันได้แก่ สมุดจ่ายเงินเดือนครู รวมทั้งบัญชีการเงิน
ของโรงเรียนสมุดคุมการออกประกาศนียบัตร เอกสารต่าง ๆจะต้องทาให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงทาสม่าเสมอ
ให้เป็นปัจจุบัน
นอกเหนือจากเอกสารตามพระราชบัญญัติ ได้มีการพิจารณากันว่าเอกสารที่โรงเรียนสมควรต้อง
จัดทา เพื่อความเหมาะสมอันจะแสดง ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารกิจการโรงเรียน ยังมีอีก
เป็นจานวนมาก ได้แก่
1. ใบสมัคร - ใบมอบตัวนักเรียน
2. สมุดบันทึกการประชุม
3. สมุดรับ - ส่ง หนังสือราชการ
4. สมุดตรวจเยี่ยม
5. สมุดตรวจราชการ
ฯลฯ
 เอกสารสาคัญ ที่จะละเลยเสียมิได้ คือ รายงานแสดงกิจการของโรงเรียน ที่จะต้องส่งทุกปี เพื่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อทราบ
ความเคลื่อนไหวโรงเรียนของท่าน
อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
1.
2.
3.
4.

ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
ใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
ใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

ฉบับละ 5,000.- บาท
ฉบับละ 3,000.- บาท
ฉบับละ 500.- บาท
ฉบับละ 300.- บาท

5. ค่ายื่นคาขอ
1) จัดตั้งโรงเรียนหรือสาขาของโรงเรียน
2) เปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน
ในระบบหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการ
ของโรงเรียน
3) โอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
4) เลิกกิจการโรงเรียนในระบบ

ฉบับละ

500.- บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

100.- บาท
100.- บาท
100.- บาท

การทาเอกสารให้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้กิจการของท่านเจริญก้าวหน้า

