รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ
โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์
หมวด 1
ชื่อ ประเภท ที่ตั้งของโรงเรียน และแผนผังอาคารเรียน
ข้อ 1. ชื่อโรงเรียน(ภาษาไทย)

กฤษณาภาษาและการประชาสัมพันธ์

ชื่อโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ) KRISSANA PUBLIC RELATIONS SCHOOL
เปิดสอนประเภท วิชาชีพ
ลักษณะเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษานอกระบบ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับ
วิชาชีพ
ข้อ 2. ตั้งอยู่ เลขที่ 693/173 หมู่ที่ 24 ถนน สันโค้งหลวง ตาบล รอบเวียง อาเภอ เมือง
จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-756692 โทรสาร. 053-756692
โรงเรียนมีพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
ข้อ 3. ตราของโรงเรียนนอกระบบ วงกลมนอกด้านบนชื่อโรงเรียนกฤษณาภาษาและการประชาสัมพันธ์
วงกลม นอกด้านล่าง ที่อยู่ของโรงเรียน วงกลมด้านในรูป แผนที่โลก และอักษรย่อ KPS
อักษรย่อว่า อักษรย่อภาษาไทย กป.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ KPS.

หมวด 2
หลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 6. ประเภท วิชาชีพ
หลักสูตรของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 หลักสูตรวิชา การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 200 ชั่วโมง
6.2 หลักสูตรวิชา พิธีกรมืออาชีพ

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 15 ชั่วโมง

6.3 หลักสูตรวิชา การประชาสัมพันธ์และการจัดรายการ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 60 ชั่วโมง
6.4 หลักสูตรวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สาหรับผู้ใหญ่ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 14 ชั่วโมง
ข้อ 7. วิธีการเรียนการสอน ประเภท วิชาชีพ
- จัดการเรียนการสอนโดยใช้ครูและผู้สอน
ข้อ 8. การวัดและการประเมินผลการศึกษา ประเภท วิชาชีพ
8.1 หลักสูตรการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ สัดส่วนภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ
คิดเป็นร้อยละ 30 : 70
8.2 หลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ
คิดเป็นร้อยละ 40 : 60

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 80
สัดส่วนภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ
เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 90

8.3 หลักสูตรการประชาสัมพันธ์ และการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
สัดส่วนภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ
คิดเป็นร้อยละ 20 : 80

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 80

8.4 หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สาหรับผู้ใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 40 : 60

เกณฑ์การตัดสิน ร้อยละ 90

หมวด 3
หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น
รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียม
ข้อ 9. หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 คานวณค่าใช้จ่ายของโรงเรียน( รายปี ) ประกอบด้วย
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน

=

732,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

=

867,100 บาท

รวม

=

1,608,400 บาท

9.2 ผลตอบแทน 40%

=

643,360 บาท

9.3 รวมค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทน

=

2,251,760 บาท

9.4 นักเรียนที่รับจานวน 200 คน/ปี

=

2,251,760 ÷ 200

=

11,259 บาท
( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน )

หมวด 4
ระเบียบการของโรงเรียนนอกระบบ
ข้อ 10. ระเบียบการของโรงเรียน
10.1

10.2

10.3

10.4
10.5

10.6
10.7
10.8

การรับนักเรียน
10.1.1 อายุ 6 ปี ขึ้นไป
10.1.2 เพศ ชาย / หญิง
10.1.3 พื้นความรู้ ระดับ ประถมศึกษา เป็นต้นไป
หลักฐานการสมัคร
10.2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรนักเรียน
10.2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
10.2.3 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
10.2.4 ค่าธรรมเนียมมัดจาล่วงหน้า 500 บาท
การจาหน่าย
10.3.1 เมื่อเรียนจบหลักสูตร
10.3.2 เมื่อลาออก
10.3.3 เมื่อเสียชีวิต
ชั้นเรียน ขั้นต้น ถึง ประกอบอาชีพ
เวลาเรียน
10.5.1 เปิดเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. แบ่งเป็น 4 รอบ
รอบละ 2 ชั่วโมง
รอบที่ 1 เวลา 08.00 – 10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 – 12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 15.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 15.00 – 17.00 น.
10.5.2 เปิดเรียน วัน เสาร์ ถึง วัน อาทิตย์
หยุดทุกวันศุกร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
การออกประกาศนียบัตร
- ออกให้เมื่อเรียนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินตามแต่ละหลักสูตรกาหนด
การแต่งกาย สุภาพเรียบร้อย
ลงชื่อ

ผู้รับใบอนุญาต

( นางกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ )

การคานวณค่าใช้จ่ายและกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (ค่าเสื่อมราคา)
1. ค่าตกแต่งอาคาร

550,000

บาท

2. ค่าครุภัณฑ์สานักงาน

104,600

บาท

77,700

บาท

732,300

บาท

1. ค่าเช่าอาคาร

240,000

บาท

2. เงินเดือนผู้บริหาร ครู/ผู้สอน

174,000

บาท

3. เงินเดือนบุคลากรอื่น

240,000

บาท

4. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

60,000

บาท

5. ค่าวัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง

77,700

บาท

-

บาท

36,000

บาท

8. ค่าน้าประปา

6,000

บาท

9. ค่าโทรศัพท์

19,200

บาท

10. ค่าอินเตอร์เน็ต

23,200

บาท

867,100

บาท

1,608,400

บาท

643,360

บาท

3. ค่าเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน
รวม
ค่าใช้จ่ายดาเนินการ

6. ค่าสวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
7. ค่าไฟฟ้า

รวม
รวมค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทน 40 % ( ของค่าใช้จ่าย )
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

= ค่าใช้จ่าย + ผลตอบแทน
= 2,251,760 บาท

จานวนนักเรียนที่โรงเรียนรับต่อปี =
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย =

200 คน
11,259 บาท / คน
( หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน )

ลงชื่อ

ผู้รับใบอนุญาต

( นางกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ )

รายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
โรงเรียน

กฤษณาการประชาสัมพันธ์

สถานที่ตั้ง

693/173 หมู่24 ถ.สันโค้งหลวง หมู่บ้านกรรัฐ ซอย 7 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้
ประเภทศิลปะและกีฬา
1. หลักสูตร การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 50 ชั่วโมง
( จานวน 5 Level = 4 หลักสูตร )
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 7,500 บาท ( เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน )
2. หลักสูตร พิธีกรมืออาชีพ

ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 15 ชั่วโมง

( เรียนครั้งเดียวจบคอร์ส )
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )
3. หลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 60 ชั่วโมง
จานวน Level ละ 1,500 บาท มี 5 Level = 1 หลักสูตร
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,500 บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน )
4. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ลงชื่อ

ผู้รับใบอนุญาต

( นางกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ )

