
รายละเอยีดเกีย่วกบักจิการของโรงเรียนนอกระบบ 
โรงเรียน.................................................... 

 
หมวด 1 

ช่ือ ประเภท ท่ีตั้งของโรงเรียน และแผนผังอาคารเรียน 

 
ขอ้ 1 โรงเรียนน้ีมีช่ือวา่ โรงเรียน.......................................................................................................................  
 ช่ือโรงเรียนอกัษรต่างประเทศ.................................................................................................................. 
 เปิดสอนประเภท............................ (สอนศาสนา /ศิลปะและกีฬา/กวดวิชา/วิชาชีพ/สร้างเสริมทักษะชีวิต 

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) /สถาบันศึกษาปอเนาะ ) 
 ลกัษณะเป็นโรงเรียนท่ีจดัการศึกษานอกระบบ ตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาเก่ียวกบั............ 
 (เฉพาะการสอนศาสนา / วิชาชีพ / วิชาดนตรี / ศิลปะและกีฬา / สร้างเสริมทักษะชีวิต / สอนเสริมบาง

รายวิชาตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน / ตามกฎหมายวา่ดว้ยศนูยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยดิ (ตาดีกา) 
/ ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัศึกษาปอเนาะ) 

 
ขอ้ 2 ตั้งอยู ่เลขที่ ..................อาคาร.....................หอ้งเลขท่ี .................ชั้นท่ี............... ซอย................. 
             ถนน.............................. แขวง...................... เขต......................... จงัหวดั...................................... 
 รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท ์...................................... E-mail :/ โทรสาร ........................... 
 โรงเรียนมีพื้นที่ ......................... ตารางเมตร 
 
ขอ้ 3 ตราของโรงเรียนนอกระบบ เป็นลายโปร่งและเป็นรูปวงกลมสองวงซอ้นกนั วงนอกมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
 ยาว 4.5  เซนติเมตร วงในมีเส้นผา่ศนูยก์ลางยาว 3.5 เซนติเมตร  ภายในวงกลมเป็นสัญลกัษณ์ 
 ...........................................(ระบุรายละเอียดของตราโรงเรียน) .................................................. 
 ระหวา่งเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสอง ดา้นบนเขียนช่ือโรงเรียนวา่.................................................. 
. ส่วนดา้นล่างเขียนช่ือ เขต/(อ  าเภอ).............................กรุงเทพมหานคร /(จงัหวดั)......................... 
 อกัษรยอ่วา่.........(ถา้มี)................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

3.5 cm 
 4.5 cm 

ข้อคดิเห็น[U1]: การตั้งช่ือโรงเรียน
ต้องสอดคล้องกบัประเภทและ
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน และได้รับ
อนุญาตให้ใช้ช่ือผ่านระบบ  PSS 

ของ สช. เรียบร้อยแล้ว 

ลงิค์ https://peso.opec.go.th/ 
 

ข้อคดิเห็น[U2]: การตั้งช่ือโรงเรียน
ต้องสอดคล้องกบัประเภทและ
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

ข้อคดิเห็น[U3]: พิมพช่ื์อ
ภาษาต่างประเทศ ตอ้งแปลใหไ้ด้
ความหมายเดียวกนักบัช่ือ
ภาษาไทย หรือ ใชท้บัศพัท ์ 

ข้อคดิเห็น[U4]: เลือก/พิมพ ์ประเภทท่ี
เปิดสอนเทา่นั้น  

ข้อคดิเห็น[U5]: เลือก/พิมพ ์วตัถุประสงค์
สอดคลอ้งกบัประเภทโรงเรียน 

ข้อคดิเห็น[U6]: ระบุตามทะเบียนบา้น
ท่ีตั้งโรงเรียน  หรือตามระบุในสัญญา
เช่าไว ้

ข้อคดิเห็น[U7]: ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100 
ตารางเมตร หรือประเภทละ 100 
ตารางเมตร  

ข้อคดิเห็น[U8]: ขนาด ของตราโรงเรียน
นอกระบบ วงนอกมีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 

ยาว 4.5  เซนติเมตร วงในมี
เส้นผา่ศูนยก์ลางยาว 3.5 
เซนติเมตร   
- หากภายในวงกลมเป็นช่ือ
ภาษาต่างประเทศ ตอ้งตรงกบัช่ือ 
ในขอ้ 1 ขา้งตน้ 



ขอ้ 4 รายละเอียดแผนผงัแสดงบริเวณที่ตั้งโรงเรียน ห้องเรียน / หอ้งประกอบ 
 4.1 แผนผงัแสดงที่ตั้งโรงเรียน 
                (ใส่รูปแผนที่) 
 4.2 แผนผงัแสดงหอ้งเรียน / หอ้งประกอบ 
                    (ใส่รูปแผนผงั และความจุนกัเรียนต่อหอ้ง) 
ขอ้ 5 จ านวนหอ้งเรียน .............. หอ้ง จ านวนห้องประกอบ ............................ หอ้ง  
 ความจุนกัเรียนสูงสุดรอบละไม่เกิน ........................ คน 

หมวด 2 
หลกัสูตร วิธีการเรียนการสอนและการวดัและประเมินผลการศึกษา 

 
ขอ้ 6 หลกัสูตร........................................................................................................................ 

 ประเภทสอนศาสนา / ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้าง
เสริมทักษะชีวิต /  ประเภทศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) / ประเภท
สถาบนัศึกษาปอเนาะ 

 1. หลักสูตรต้นแบบของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 หรือ 2. หลักสูตรของโรงเรียนท่ีได้รับอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ  
 หรือ 3. หลักสูตรของโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โปรดระบุช่ือโรงเรียนหรือหน่วยงาน เช่น กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  หรือ กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น 
 6.1   หลักสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลกัสูตร ...... ช่ัวโมง 
 6.2   หลักสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลกัสูตร ...... ช่ัวโมง 

 ประเภทกวดวิชา 
 4. หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 6.1 ช้ัน............. ถึง ช้ัน......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใชเ้วลาเรียนชั้นละวชิาละ  ..........  ชัว่โมง 
 6.2 ช้ัน............. ถึง ช้ัน......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใชเ้วลาเรียนชั้นละวชิาละ  ..........  ชัว่โมง 
ขอ้ 7  วธีิการเรียนการสอน .............................................................................................................. 

 ประเภทสอนศาสนา / ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
/  ประเภทศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) / ประเภทสถาบนัศึกษาปอเนาะ 

 - จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผู้สอน  
 ประเภทกวดวิชา 

 - จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูหรือผู้สอน  
 - จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ โดยมีทั้งครูหรือผู้สอน และส่ือการเรียนการสอน 
 - จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือการเรียนการสอน 

ข้อคดิเห็น[U9]: ระบุท่ีตั้งและพิกดัของ
โรงเรียน โดยช้ีใหเ้ห็นถึงท่ีตั้งโรงเรียน
ชดัเจน สะดวกในการเดินทางไป 

ข้อคดิเห็น[U10]: หากพ้ืนท่ี รร.มีหลายชั้น 
ใหร้ะบุการใชพ้ื้นท่ีใหค้รบทุกชั้นท่ีขอ
อนุญาต และระบุขอ้ความหอ้งเรียน ขนาด
ของหอ้งเรียน (กวา้ง (ม.) X ยาว (ม.) )และ
ความจุของนกัเรียนในแต่ละหอ้ง 

ข้อคดิเห็น[U11]: หอ้งประกอบ ไดแ้ก่ หอ้ง
ธุรการ หอ้งพกัครูและผูส้อน และบริเวณ
พกัผอ่นนกัเรียน  
 

ข้อคดิเห็น[U12]: เลือกพมิพต์าม 
1. -4. ใหต้รงประเภทและ
หลกัสูตรท่ีน ามาใช ้ 

ข้อคดิเห็น[U13]: (โปรดระบช่ืุอโรงเรียน 
หรือหน่วยงาน เช่น กรมสนับสนนุ
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
หรือ กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น 

ข้อคดิเห็น[U14]: ประเภทกวดวชิา สามารถ
เลือกจดัการเรียนการสอน  อยา่งใดอยา่ง
หน่ึง หรือมากกว่า 1 วิธีได ้แต่ประเภทอ่ืน  

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครู
หรือผู้สอนเท่านั้น  



ขอ้ 8  การวดัและประเมินผลการศึกษา 
 ประเภทสอนศาสนา / ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้าง

เสริมทักษะชีวิต /  ประเภทศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา)  / ประเภท
สถาบนัศึกษาปอเนาะ 

 8.1    หลกัสูตรวชิา................สัดส่วนภาคทฤษฎี  :  ภาคปฏิบติั   
  คิดเป็นร้อยละ ....... : ..........  เกณฑก์ารตดัสิน   ร้อยละ ............. 
 8.2    หลกัสูตรวชิา................สัดส่วนภาคทฤษฎี  :  ภาคปฏิบติั      
  คิดเป็นร้อยละ ....... : ..........  เกณฑก์ารตดัสิน   ร้อยละ ............. 
 ประเภทกวดวิชา 

เช่น มีการทดสอบก่อนเร่ิมเรียนและหลงัเรียนจบหลักสูตร 

หมวด 3 
หลกัเกณฑ์การคดิค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอืน่ 

รวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียม 
 

ขอ้ 9 หลกัเกณฑก์ารคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 9.1 ค านวณค่าใชจ่้ายของโรงเรียน (รายปี) ซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายลงทุน และค่าใชจ่้ายด าเนินการ 

1) ค่าใชจ่้ายลงทุน ประกอบดว้ย อาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง ค่าตกแต่ง ค่าครุภณัฑส์ านกังาน และอุปกรณ์
การเรียนการสอน 
   (1) ค่าอาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง ใหค้  านวณค่าเส่ือมราคา โดยคิดค่าเส่ือมราคาปีละ 5% ของมลูค่า  
        อาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง (อาคารและส่ิงปลูกสร้างที่ใชง้านเกิน 20 ปีแลว้ ไม่ตอ้งน ามาคิดค่าเส่ือมราคา) 
    (2) ค่าตกแต่ง ค านวณค่าเส่ือมราคาโดยคิดค่าเส่ือมราคาปีละ 20% ของมลูค่าตกแต่ง 
    (3) ค่าครุภณัฑส์ านกังาน และอุปกรณ์การเรียนการสอน ค านวณค่าเส่ือมราคา โดยคิดค่าเส่ือมราคา 
     ปีละ 20% ของมลูค่าครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นเวลา 5 ปี (ครุภณัฑแ์ละ  
         อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ใชง้านเกิน 5 ปีแลว้ ไม่น ามาคิดค่าเส่ือมราคา) 
2)ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ไดแ้ก่ ค่าเช่าอาคาร เงินเดือนบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุ   
 ส านักงาน ค่าประชาสัมพนัธ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาตลอดปีการศึกษา 

9.2 น าค่าใชจ่้ายที่ค  านวณไดใ้นขอ้ 9.1 มาค านวณหาผลตอบแทนตามท่ีโรงเรียนคาดวา่จะรับ ........% 
9.3 น าค่าใชจ่้ายที่ค  านวณไดใ้นขอ้ 9.1 รวมกบัผลตอบแทนท่ีค  านวณไดใ้นขอ้ 9.2 
9.4 น าผลรวมในขอ้ 9.3 หารดว้ยจ านวนนกัเรียน ผลลพัธท์ี่ไดจ้ะเป็นอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ข้อคดิเห็น[U15]: ใหร้ะบุ การวดัและ
ประเมินผลการศึกษา ตาม
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน  

ข้อคดิเห็น[U16]: ให้พิมพ ์หลกัเกณฑ์
การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ตามขอ้ความน้ี  ไดเ้ลย   

ข้อคดิเห็น[U17]: ถา้กรณีเช่าอาคาร จะไม่
น าอาคาร/ส่ิงปลูกสร้างมาค านวณ ใหต้ดั
ขอ้ความน้ีออก 

ข้อคดิเห็น[U18]: ถา้กรณีเช่าอาคาร จะไม่
น าอาคาร/ส่ิงปลูกสร้างมาค านวณ ใหต้ดั 
ขอ้ความ (1) อก 
 

ข้อคดิเห็น[U19]: ไม่เกิน 20 %  



                                                               หมวด 4 

ระเบียบการของโรงเรียนนอกระบบ 
 

ขอ้ 10 ระเบียบการของโรงเรียน  
 10.1  การรับนกัเรียน  

10.1.1 อาย.ุ................... 
10.1.2 เพศ.................... 
10.1.3 คุณสมบติัของผูเ้รียน 
10.1.4 เร่ืองอ่ืนๆที่โรงเรียนตอ้งการ 

 10.2  หลกัฐานการสมคัร 
  10.2.1..................... 
  10.2.2..................... 
 10.3  การจ าหน่าย 
  10.3.1 เมื่อเรียนจบหลกัสูตร 
  10.3.2 เมื่อลาออก 
  10.3.3 เมื่อเสียชีวติ 
  10.3.4 เร่ืองอ่ืนๆที่โรงเรียนก าหนด 
 10.4  ชั้นเรียน ..................................................... 
 (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี.... ถึง ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี.... / ระดับต้น ถึง ระดับสูง / ช้ันต้น ถึง ประกอบอาชีพ) 
 10.5  เวลาเรียน 
 10.5.1 เปิดเรียนสัปดาห์ละ ...... วนั ตั้งแต่เวลา ............ น. ถึง ............ น. แบ่งเป็น ...... 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 / ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต 
ออกให้เม่ือเรียนจบหลักสูตร และผ่านเกณฑ์การประเมินตามแต่ละหลักสูตรก าหนด    

  
 
 

ข้อคดิเห็น[U20]: ดูรายละเอียดหลกัสูตรท่ี
เปิดสอน ประกอบเป็นหลกั ในหวัขอ้ 

“คุณสมบติัของผูเ้รียน” 

ข้อคดิเห็น[U21]: ชั้นเรียน ใหร้ะบุใหส้อน
คลอ้งกบัหลกัสูตรและประเภทท่ีเปิดสอน  
- กวดวิชา ระบุ “ช้ันประถมศึกษาปีท่ี.... ถึง 
ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี.... 

- ประเภทอื่น “ระดับต้น ถึง ระดบัสูง 
หรือ ช้ันต้น ถึง ประกอบอาชีพ  
หรือ ระดบั1ถึงระดบั 3 ข้ึนอยูก่บัหลกัสูตร
ท่ีเปิดสอน เป็นตน้ 

ข้อคดิเห็น[U22]: สัปดาห์หน่ึง ตอ้งเปิด
เรียน 5-6 วนั ซ่ึงมีวนัหยดุ 1-2 วนั  
-กรณีเปิดสอนภาษา (วิชาชีพ) ในหน่ึง
สัปดาห์ ตอ้งเรียนไม่นอ้ยกว่า 4 วนั วนัละ 
ไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมง  
- ตอ้งมีพกัย่อยระหว่างเปล่ียนรอบ ไม่นอ้ย
กว่า 10 นาที  
- ตอ้งมีหยดุพกัใหญ่ (พกัเท่ียง ) 1 ชัว่โมง 

ข้อคดิเห็น[U23]: โรงเรียนตอ้งก าหนด
วนัหยดุท าการสอนประจ าสัปดาห์ 1หรือ 2 
วนั  

ข้อคดิเห็น[U24]: ประเภทกวดวิชา ไม่มีการ
ออกประกาศนียบตัร 



 10.8 หลกัเกณฑก์ารคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ประเภทกวดวิชา 

     10.8.1 โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  100 %  ในกรณีไมส่ามารถสอนตาม 
ความตอ้งการของนกัเรียน  หรือนกัเรียนไม่สามารถเรียนตามที่สมคัรไว ้ เน่ืองจากมีความจ าเป็น  โดยม ี
หลกัฐานเป็นที่เช่ือถือไดม้าแสดง 
    10.8. 2 โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 90% ในกรณีนักเรียนแจง้ความจ านง 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอยกเลิกการเรียนโดยแจง้ล่วงหนา้ก่อนเปิดท าการสอนในรายวชิา นั้นไม่น้อยกวา่ 7  วนั 
  10.8.3 โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 80%  ในกรณีนกัเรียนไดม้าเรียนในคร้ังแรก 
แลว้ไม่ประสงคจ์ะเรียนต่อโดยแจง้เหตุผลและความจ าเป็นใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรหลงัการเรียน 
คร้ังแรกไม่เกิน  3  วนั 
     10.8.4 โรงเรียนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนตามอตัราในขอ้ 10.8.1-10.8.3 ใหก้บั 
นกัเรียนทนัทีที่ไดรั้บแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากนกัเรียนวา่ไมป่ระสงคจ์ะเรียนต่อไปและขอรับเงินคืน 
     10.8.5 โรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีไดรั้บจากนกัเรียนตามความเป็นจริง 
 
 10.9 การแต่งกาย  สุภาพเรียบร้อย 

 
 
 
 

   
ลงช่ือ.....................................................ผูรั้บใบอนุญาต 

                          (                                                       ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคดิเห็น[U25]:  ขอ้น้ี หากเป็นประเภท
อิ่นๆท่ีไม่ใช่กวดวิชา ไม่ตอ้งพิมพ ์ขอ้ 10.8 
หลกัเกณฑก์ารคืนเงิน แต่ โรงเรียนตอ้งมี
มาตรการเพ่ือรองรับแจง้ผูป้กครองและ
ผูเ้รียนใหช้ดัเจนก่อนสมคัรเรียนดว้ย  



รายละเอยีดการเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

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

 
โรงเรียนเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษา ดงัน้ี 

 
     ประเภทสอนศาสนา / ประเภทวิชาชีพ / ประเภทศิลปะและกีฬา / ประเภทสร้างเสริม

ทักษะชีวิต /  ประเภทศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) / ประเภทสถาบนั
ศึกษาปอเนาะ 

 1. หลักสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลกัสูตร ...... ช่ัวโมง 
     เกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษา..................บาท 
 2. หลักสูตรวิชา................ ใช้เวลาเรียนตลอดหลกัสูตร  ...... ช่ัวโมง 
     เกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษา..................บาท 
 

 ประเภทกวดวิชา 
 1. ช้ัน............. ถึง ช้ัน......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนช้ันละวิชาละ ..........  ช่ัวโมง เกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันละวิชาละ ...............บาท 
 2. ช้ัน............. ถึง ช้ัน......................... วิชา.........วิชา...........วิชา................    

ใช้เวลาเรียนช้ันละวิชาละ ..........  ช่ัวโมง เกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ันละวิชาละ ...............บาท 

 
 

  ลงช่ือ......................................................ผูรั้บใบอนุญาต 
        (                                                  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อคดิเห็น[U26]: การเกบ็ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท/คน) ตอ้งไม่เกินกว่า  

ที่ค  านวณอตัราค่าธรรมเนียม
การศึกษาเฉล่ีย ตามแบบฟอร์ม 
การค านวณดา้นล่างสุด 



การค านวณค่าใช้จ่ายและก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (ค่าเส่ือมราคา) (ใหค้ิดค่าเส่ือมราคา 20 % จากยอดรายการงบลงทนุของปีที่ 1 ในโครงการจดัตั้ง ขอ้ 5.1)  

      

1.ค่าตกแต่งอาคาร       .............. บาท  

2. ค่าครุภณัฑส์ านกังาน       .............. บาท  

3. ค่าเคร่ืองมืออุปกรณ์การเรียนการสอน     .............. บาท  
รวม    .......(1)... บาท 

หมายเหตุ  กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นเจา้ของอาคาร/และส่ิงปลูกสร้าง ใหเ้พิม่รายการค านวณงบลงทุน ค่าอาคาร/และส่ิงปลูกสร้าง  
โดยคดิค่าเส่ือมราคา5 % จากยอดรายการงบลงทนุ ของปีท่ี 1 ในโครงการจดัตั้ง ขอ้ 5.1) 

ค่าใชจ่้ายด าเนินการ  (ให้น ายอดรายการงบด าเนินการ ของ ปีท่ี 1 ในโครงการจดัตั้ง ขอ้ 5.2 มาค านวณ) 
1. ค่าเช่าอาคาร        ................ บาท  

2. เงินเดือนและค่าจา้ง      ................ บาท  

3. ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ ์     ................ บาท  

4. ค่าวสัดุและอุปกรณ์ส้ินเปลือง      ................ บาท  

5. ค่าสวสัดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ     ................ บาท  

6. ค่าไฟฟ้า        ................ บาท  

7. ค่าน ้าประปา        ................ บาท  

8. ค่าโทรศพัท ์       ................ บาท  

9. ค่าอินเตอร์เน็ต       ................ บาท  
รวม    ......(2)...... บาท  
รวมค่าใชจ่้าย            .....(1)+(2)... บาท ----------(3) 

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

ค่าธรรมเนียมการศึกษา   = ค่าใชจ่้าย (3) + ผลตอบแทน (4) 
= .........(5)....... บาท  

จ านวนนกัเรียนท่ีโรงเรียนรับต่อปี  = ........(6).......คน  
อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉล่ีย = .... (5) ÷ (6)....บาท/คน 


