
  หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนานาชาติระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา 

  และระดับมัธยมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานการจัดต้ังและดําเนินกิจการ
โรงเรียนเอกชนนานาชาติใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาเปนสากล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๑๗  (๑)  แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  เร่ือง  นโยบาย
โรงเรียนนานาชาติ  ในสวนที่เกี่ยวกับจํานวนโรงเรียนนานาชาติ  โดยอนุญาตใหมีการเปดโรงเรียน
นานาชาติเพิ่มข้ึนไดเปนราย  ๆ  ไป  ตามเหตุผลและความจําเปน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงวางระเบียบไวดังนี้   

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานของ

โรงเรียนเอกชนนานาชาติระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“โรงเรียน”  หมายถึง  โรงเรียนเอกชนนานาชาติระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  

และระดับมัธยมศึกษา 

“โรงเรียนนานาชาติ”  หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบโดยใชหลักสูตรตางประเทศ

หรือหลักสูตรตางประเทศที่ปรับรายละเอียดเนื้อหารายวิชาใหมหรือหลักสูตรที่จัดทําข้ึนเอง  ที่ไมใช

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และใชภาษาตางประเทศเปนส่ือในการเรียนการสอนใหกับนักเรียน  

โดยไมจํากัด  เชื้อชาติ  ศาสนา  และไมขัดตอศีลธรรมและความมั่นคงของประเทศ 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจ

วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับปญหาหรือขอขัดแยงที่เกิดข้ึนจากการใชระเบียบนี้ 
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หมวด  ๒ 
ที่ดิน  สถานที่และอาคาร 

 

 

ขอ ๕ สถานที่และอาคาร  มีดังนี้ 
  ๕.๑ ที่ดิน  ตองมีลักษณะและขนาดเนื้อที่เหมาะสมเพียงพอกับระดับการศึกษา 

ที่ไดรับอนุญาต  ดังนี้ 
    (๑) ระดับกอนประถมศึกษา  ที่ดินตองมีเนื้อที่ติดตอเปนผืนเดียวกันไมนอยกวา  

๑  ไร 
    (๒) ระดับประถมศึกษา  ที่ดินตองมีเนื้อที่ติดตอเปนผืนเดียวกันไมนอยกวา  

๒  ไร 
    (๓) ระดับมัธยมศึกษา  ที่ดินตองมีเนื้อที่ติดตอเปนผืนเดียวกันไมนอยกวา   

๒  ไร 
    (๔) ถาเปดสอนต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาที่ดินตองมี

เนื้อที่ติดตอเปนผืนเดียวกัน  ไมนอยกวา  ๕  ไร 
  ๕.๒ ที่ดินที่ใชจัดต้ังโรงเรียนตองเปนกรรมสิทธิ์ของผูขอรับใบอนุญาต  หากที่ดินนั้น

อยูในภาระการจํานอง  ตองเปนการจํานองเพื่อการดําเนินงานตามโครงการเทานั้น 
  ๕.๓ ถาเปนที่ดินเชา  ตองมีลักษณะดังนี้ 
    (๑) เปนที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  ที่ราชพัสดุ   

ที่ศาสนสมบัติกลาง  ที่ธรณีสงฆ  หรือที่ขององคการของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 
    (๒) เปนที่ ดินของเอกชน   แตตองมี สัญญาเช าที่ จดทะเบียนการเช า 

ตอพนักงานเจาหนาที่  ซ่ึงมีระยะเวลาการเชานับถัดจากวันย่ืนคํารองขออนุญาตจัดต้ัง  แบงตามระดับ
การศึกษา  ดังนี้   

     (ก) ระดับกอนประถมศึกษา  และหรือประถมศึกษา  มีระยะเวลาการเชา
ไมนอยกวา  ๑๐  ป   

     (ข) ระดับมัธยมศึกษา  มีระยะเวลาการเชาไมนอยกวา  ๑๕  ป 
  ๕.๔ ที่ดินตองต้ังอยูในสภาพแวดลอมที่ดี  การคมนาคมสะดวก  มีร้ัวรอบแสดง

อาณาเขตที่แนนอน  มีขนาดกวางขวางเพียงพอแกกิจการของโรงเรียน  ไมเปนที่น้ําทวมขัง  ไมขัดตอ
สุขลักษณะและอนามัยของนักเรียน  ไมมีสถานประกอบการอื่นอยูภายในบริเวณหรืออยูใกลโรงงาน
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อุตสาหกรรม  หรือสถานที่อันอาจจะกอใหเกิดอันตรายใด  ๆ  หรืออยูใกลสถานที่อันไมเหมาะสม 
แกกิจการ  ยกเวนหนวยงานราชการที่รับผิดชอบรับรองความปลอดภัย 

  ๕.๕ ตองมีพื้นที่สีเขียวสําหรับนักเรียนไมนอยกวา  ๑  ใน  ๓  ของพื้นที่ทั้งหมด 

  ๕.๖ ตองมีพื้นที่ในรมหรือกลางแจงสําหรับกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน

และนันทนาการของนักเรียน  ไมนอยกวา  ๑  ใน  ๓  ของเขตพื้นที่ใชสอยทั้งหมด   

  ๕.๗ อาคารและการออกแบบ  อาคารเรียนและอาคารประกอบตาง  ๆ  ตองมีความ

มั่นคงแข็งแรง  มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทไดดี  หองเรียนตองมีขนาดและลักษณะที่เหมาะสม

เพียงพอกับหลักสูตรแตละระดับโดยใหมีลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑) ความสูงของอาคาร  ระดับกอนประถมศึกษาสูงไดไมเกิน  ๒  ชั้น  และ

ตองไมมีเสากลางหอง  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ถาอาคารสูงเกิน  ๔  ชั้น  ตองมีลิฟต  

ความกวางของทางขึ้นตองไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร   

    (๒) ขนาดของหองเรียนไมนอยกวา  ๔๘  ตารางเมตร  สวนที่แคบที่สุด 

ของหองไมนอยกวา  ๔  เมตร  มีทางเขาออก  ๒  ทาง  แตละทางตองกวางไมนอยกวา  ๘๐  เซนติเมตร  

ถามีทางเขาออกเพียงทางเดียวตองกวางไมนอยกวา  ๑.๖๐  เมตร 

    (๓) หองประกอบอยางนอยตองประกอบดวย   หองธุรการ   หองสมุด  

หองอาหาร  หองภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย  และหองอื่น  ๆ  ตามความเหมาะสมกับหลักสูตร  

พรอมวัสดุครุภัณฑที่จําเปนแตละหองอยางเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการใชประโยชน 

    (๔) ตองจัดใหมีหองพยาบาลพรอมเวชภัณฑที่เหมาะสม  ถาเปดต้ังแตระดับ

ประถมศึกษาขึ้นไปตองแยกหองหรือแยกสวนสําหรับชาย - หญิง 

    (๕) จัดใหมีหองน้ํา - หองสวม  แยกชาย - หญิง  และมีจํานวนเหมาะสมกับ

จํานวนนักเรียน 

    (๖) ตองเสนอแบบแปลนการกอสรางใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  พิจารณาอนุมัติรูปแบบและรายการ  และตองไดรับอนุญาตกอสรางจากสวนราชการ 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ ๖ การกําหนดจํานวนนักเรียนตอหองเรียน 

  ๖.๑ ระดับกอนประถมศึกษา  ไมเกิน  ๒๐  คนตอหอง  หรือใชหลักเกณฑคํานวณ  

๒.๕  ตารางเมตรตอคน  โดยอนุโลม 
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  ๖.๒ ระดับประถมศึกษา  ไมเกิน  ๒๕  คน  ตอหอง  หรือใชหลักเกณฑคํานวณ  
๒.๐  ตารางเมตรตอคนโดยอนุโลม 

  ๖.๓ ระดับมัธยมศึกษา  ไมเกิน  ๓๐  คนตอหอง  หรือใชหลักเกณฑคํานวณ   
๑.๕๐  ตารางเมตรตอคนโดยอนุโลมและมีพื้นที่วางเหลือเพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรม 

ขอ ๗ โรงเรียนตองจัดและดูแลอาคารสถานที่หองตาง  ๆ  ใหสะอาด  ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยตลอดเวลา 

ขอ ๘ หลักสูตร 
  ๘.๑ ผูขอรับใบอนุญาตใหจัดต้ังโรงเรียนตองเสนอหลักสูตรใหกระทรวงศึกษาธิการ

พิจารณาอนุมัติโดยอาจใชหลักสูตรตางประเทศ  หรือหลักสูตรตางประเทศที่นํามาปรับปรุง  หรือ
หลักสูตรที่โรงเรียนจัดทําข้ึนเอง 

  ๘.๒ ตองจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใหกับนักเรียน
ของโรงเรียนทุกระดับชั้น  กลาวคือ  นักเรียนตางชาติกําหนดใหเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
เปนวิชาบังคับ  ๑  คาบ  ตอสัปดาห  สําหรับนักเรียนไทยทุกคนใหเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
อยางนอยสัปดาหละ   ๕   คาบ   กําหนดเวลา   ๑   คาบเทากับ   ๕๐   นาที   ทั้งนี้   ใหเปนไปตาม 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

หมวด  ๓ 
การจัดดําเนินกิจการของโรงเรียน 

 

 

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูจัดการ  และครูใหญ   
  ๙.๑ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูจัดการตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
    (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด   
    (๒) มีความรูไมตํ่ากวาปริญญาตรี  หรือเทียบเทา   
    (๓) มีคุณสมบัติอื่น  ๆ  ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๒๕  และระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
  ๙.๒ ผูขอรับใบอนุญาตเปนครูใหญตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
    (๑) มีสัญชาติไทย   
    (๒) มีความรูไมตํ่ากวาปริญญาตรีดานการบริหารการศึกษาหรือดานการศึกษา

หรือเทียบเทา  
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    (๓) มีประสบการณเปนครูมาแลวไมนอยกวา  ๓  ป   

    (๔) มีคุณสมบัติอื่น  ๆ  ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  และระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ขอ ๑๐ ผูขอรับใบอนุญาตเปนครูตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๑๐.๑ มีสัญชาติไทย  และมีคุณสมบัติตาม  (๒)  หรือ  (๓)  และ  (๔)   
  ๑๐.๒ มีคุณสมบัติตามขอใดขอหนึ่ง  ดังนี้ 
    (๑) มีวุฒิปริญญาดานการศึกษาหรือเทียบเทา 
    (๒) มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  และ 
     (ก) มีใบประกอบวิชาชีพครู  หรือ 
     (ข) มีเลขทะเบียนครูที่ยังไมถึงกําหนดหมดอายุจากตางประเทศ  หรือ 
     (ค) มีประกาศนียบัตรบัณฑิตดานการศึกษาที่ใชเวลาเรียนไมนอยกวา   

๑  ป  หรือ 
     (ง) มีหลักฐานการศึกษาดานการสอนไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต  หรือ 
     (จ) มีประสบการณในการสอนไมนอยกวา  ๓  ป  ในโรงเรียนประเภท  

เดียวกัน  และเปนโรงเรียนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
    (๓) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  ที่รับรองโดยสถาบันหรือหนวยงาน 

ในประเทศที่ออกประกาศนียบัตรนั้น  วามีความรูดานการศึกษาเพียงพอที่จะทําการสอนในประเทศนั้นได 
    (๔) ผูที่ขอใบอนุญาตเปนครูสอนระดับกอนประถมศึกษา  ถาไมมี วุฒิ

การศึกษาตามขอ  ๒.๑  หรือ  ๒.๒  หรือ  ๒.๓  ตองมีวุฒิประกาศนียบัตรดานการสอนปฐมวัย
โดยเฉพาะหรือมีประสบการณการสอนชั้นปฐมวัยไมนอยกวา  ๓  ป  ในระบบโรงเรียน 

    (๕) ผูที่ขอใบอนุญาตเปนครูเพื่อสอนวิชาเฉพาะหรือสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
ถาไมมีวุฒิการศึกษาตามขอ  ๒.๑  หรือ  ๒.๒  หรือ  ๒.๓  ตองมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชานั้น  ๆ   

  ๑๐.๓ ผูที่ไมมีคุณสมบัติตามขอ  ๒  แตมีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ตองผาน 
การอบรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตดานการเรียนการสอน  ซ่ึงไดรับการรับรองจากหนวยงาน 
ทางการศึกษาของรฐัหรือรัฐใหการรับรองภายในระยะเวลา  ๑  ป  นับจากวันที่รับใบอนุญาตใหเปนครู
และหากการอบรมดังกลาวไมมีการปฏิบัติการสอน  ผูขอรับใบอนุญาตใหเปนครูตองรวบรวมผลงาน
การสอน  ในชวงเวลา  ๑  ป  ที่ไดรับการผอนผัน  รวมทั้งเอกสารแสดงผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยูในเกณฑพึงพอใจของโรงเรียนที่จะขอบรรจุหรือปฏิบัติงานอยู 
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  ๑๐.๔ มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  หรือภาษาตางประเทศอื่นที่โรงเรียน

เปดสอนในระดับเทียบเทากับเจาของภาษา 

  ๑๐.๕ ถาเปนชาวตางประเทศที่ขออนุญาตเปนครู  จะไดรับการยกเวนไมตองมีความรู

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปที่  ๖  และไดรับการผอนผันเร่ืองคุณสมบัติสัญชาติไทย 

  ๑๐.๖ มีคุณสมบัติอื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนและระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

ขอ ๑๑ นักเรียน 

  ๑๑.๑ อายุ  ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด   

  ๑๑.๒ ใหรับนักเรียนไดโดยไมจํากัดเชื้อชาติ  ศาสนา  ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบการ

ที่โรงเรียนกําหนด 

  ๑๑.๓ ระเบียบวินัยและการแตงกาย  ใหเปนไปตามระเบียบการที่โรงเรียนกําหนด 

ขอ ๑๒ คาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอื่น   

คาธรรมเนียมการเรียน   หมายความวา   คาใชจายที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครอง   

และ/หรือนักเรียนเพื่อเปนคาลงทะเบียนแรกเขา   คาเลาเรียน  คาบํารุงหองสมุด  คาบํารุงกีฬา   

คาเวชภัณฑ  คาภาคปฏิบัติหรือคาวัสดุฝก  หรือคาอุปกรณทางการศึกษา  คาเรียนภาษาอังกฤษพิเศษ  

(ESL  หรือ  EFL)   

คาธรรมเนียมอื่น   หมายความวา   คาใชจ ายที่โรงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครองและ / 

หรือนักเรียนเพื่อเปนคาบํารุง  คาสนับสนุนงบลงทุนกิจการโรงเรียน  หรือคาบริการอื่น  ๆ  นอกจาก

คาธรรมเนียมการเรียน 

การเ รียกเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอื่น   ให เปนไปตามเงื่ อนไข 

ที่กําหนดไวในมติคณะรัฐมนตรี  หรือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยตองไดรับอนุญาตจาก 

ผูอนุญาต 

ขอ ๑๓ การขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียน   หรือขอขยายชั้นเรียนให ย่ืนคําขอกอนวันเปด 

ภาคการศึกษาแรกไมนอยกวา  ๙๐  วัน 

ขอ ๑๔ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  ๑๔.๑ โรงเรียนทุกแหงตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามที่

กฎกระทรวงกําหนดและดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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  ๑๔.๒ โรงเรียนทุกแหงยกเวนระดับกอนประถมศึกษา  ตองสมัครเปนสมาชิกของ
องคกรรับรองมาตรฐานที่ไดรับการรับรองในระดับสากลภายใน  ๑๒  เดือน  นับจากวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนและเปดดําเนินการ   

  ๑๔.๓ โรงเรียนทุกแหงยกเวนระดับกอนประถมศึกษา  ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา  จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล  ที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ภายใน  ๖  ป  นับแตวันที่เปดกิจการโดยตองรายงานความกาวหนาใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนทราบทุกข้ันตอน 

  ๑๔.๔ ในกรณีที่โรงเรียนไมสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่ระบุขางตนไดใหย่ืน 
คํารองขอขยายเวลาไดอีกเพียง  ๑  ป  หากโรงเรียนไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จได  ใหโรงเรียนงดรับ
นักเรียนและขอเลิกลมกิจการภายใน  ๒  ป 

  ๑๔.๕ โรงเรียนตองจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  และผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่จบหลักสูตรสูงสุดของโรงเรียนตอสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
ทุกส้ินปการศึกษา 

ขอ ๑๕ การบริหารกิจการโรงเรียน 
  ๑๕.๑ นอกเหนือจากระเบียบนี้  การดําเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติใหเปนไปตามที่

กําหนดไวในกฎหมายโรงเรียนเอกชน  กฎกระทรวง  และระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ๑๕.๒ โครงการจัดต้ังโรงเรียนที่ไดรับอนุมัติแลวตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

สองปนับจากวันที่ไดรับหนังสือแจงการอนุมัติหากไมดําเนินการในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวา
โครงการนั้นส้ินสุด  หากมีความจําเปนจริง  ๆ  สามารถขอขยายเวลาไดอีกไมเกิน  ๑  ป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๖ โรงเ รียนที่ได รับอนุญาตให ดํา เนินกิจการอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ ใชบัง คับ 
ใหดําเนินการตอไป  แตถาจะขอจัดต้ังใหมหรือขอเปลี่ยนแปลง  จะตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
ในระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


