หลักเกณฑ์ การจัดตัง้ และดาเนินกิจการโรงเรียนนานาชาติ
เพื่อให้ โรงเรี ยนนานาชาติมีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานที่สงู ขึ ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงขอปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจัดตังและด
้
าเนินกิจการโรงเรี ยนนานาชาติดงั ต่อไปนี ้
1. คาจากัดความ
โรงเรี ยนนานาชาติ หมายถึง สถาน ศึกษาที่จดั การศึกษาในระบบโดยใช้ หลักสูตรต่างประเทศหรื อ
หลักสูตรต่างประเทศ ที่ปรับรายละเอียดเนื ้อหาวิชาใหม่หรื อหลักสูตรที่จดั ทาขึ ้นเองที่ไม่ใช่หลัก สูตรของกระ
ทรวงศึกษาธิการและใช้ ภาษาต่างประเทศเป็ นสื่อในการเรี ยนการสอนให้ กบั นักเรี ยน โดยไม่จากัด เชื ้อชาติ
ศาสนา และไม่ขดั ต่อศีลธรรมความมัน่ คงของประเทศ
2. คุณสมบัตขิ องผู้ขอรั บใบอนุญาตจัดตัง้
ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนอาจเป็ นบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
2.1 บุคคลต้ องมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดมีความรู้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีคณ
ุ สมบัติอื่นๆ ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรี ยน เอกชน พ.ศ. 2525 และตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2.2 นิตบิ คุ คล
1) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษา
2) มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อกรรมการที่มี สัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
3) ผู้ลงนามแทนนิติบคุ คลที่เป็ นผู้ขอรับใบอนุญาตให้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนต้ องมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
4) มีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นตามพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2525 และระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด
3. สถานที่ตงั ้
3.1 ที่ดนิ ต้ องมีลกั ษณะและขนาดเนื ้อที่ที่เหมาะสมเพียงพอกับระดับการศึกษาที่ได้ รับอนุญาติดงั นี ้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ที่ดินต้ องมีเนื ้อที่ติดต่อเป็ นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 1 ไร่
2) ระดับประถมศึกษา ที่ดนิ ต้ องมีเนื ้อที่ติดต่อเป็ นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 2 ไร่
3) ระดับมัธยมศึกษา ที่ดนิ ต้ องมีเนื ้อที่ติดต่อเป็ นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 2 ไร่
4) ถ้ าเปิ ดสอนตังแต่
้ ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ที่ดนิ ต้ องมีเนื ้อที่ติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันไม่น้อยกว่า 5 ไร่
3.2 ที่ดนิ ที่ใช้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนต้ องเป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอรับใบอนุญาต หากที่ดนิ นันอยู
้ ใ่ นภาระการ
จานอง ต้ องเป็ นการจานองเพื่อการดาเนินงานตามโครงการเท่านัน้
3.3 ถ้ าเป็ นที่ดนิ เช่า ต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
1) เป็ นที่ดินของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริ ย์ ที่ราชพัสดุ ที่ศาสนสมบัตเิ ป็ นกลาง ที่ธรณี
สงฆ์ หรื อที่ขององค์การของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อ
2) เป็ นที่ดินของเอกชน แต่ต้องมีสญ
ั ญาเช่า ซึง่ มีระยะเวลาการเช่า แบ่งตามลาดับการศึกษา ดังนี ้

 ระดับก่อนประถมศึกษา และหรื อประถมศึกษา มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี
 ระดับมัธยมศึกษา มีระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 15 ปี
3.4 ดินต้ องตังอยู
้ ใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ดี การคมนาคมสะดวก มีรัว้ รอบแสดงอาณาเขตที่แน่นอน มีขนาด
กว้ างขวางเพียงพอแก่กิจการของโรงเรี ยน ไม่เป็ นที่น ้าท่วมขัง ไม่ขดั ต่อสุขลักษณะและอนามัยของนักเรี ยน ไม่มี
สถานประกอบการอื่นอยูภ่ ายในบริเวณหรื ออยูใ่ กล้ โรงงานอุตสาหกรรม หรื อสถานที่อนั อาจก่อให้ เกิดอันตราย
ใดๆ หรื ออยูใ่ กล้ สถานที่อนั อาจก่อให้ เกิดอันตรายใดๆ หรื ออยูใ่ กล้ สถานที่อนั ไม่เหมาะสมแก่กิจการ ยกเว้ น
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบรับรองความปลอดภัย
3.5 ต้ องมีพื ้นที่สีเขียวสาหรับนักเรี ยนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพื ้นที่ทงหมด
ั้
3.6 ต้ องมีพื ้นที่ในร่มหรื อกลางแจ้ งสาหรับกิจกรรมที่สนับสนุนการเรี ยนการสอนและนันทนาการของ
นักเรี ยน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของเขตพื ้นที่ใช้ สอยทังหมด
้
4. อาคารและการออกแบบ
อาคารเรี ยนและอาคารประกอบต่าง ๆ ต้ องมีความมัน่ คงแข็งแรง มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้
ดี ห้ องเรี ยนต้ องมีขนาดและลักษณะที่เหมาะสมเพียงพอกับหลักสูตรแต่ละระดับ โดยให้ มีลกั ษณะ ดังนี ้
4.1 ความสูงของอาคาร ระดับก่อนประถมศึกษาสูงได้ ไม่เกิน 2 ชัน้ และต้ องไม่มีเสากลางห้ อง ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้ าอาคารสูงเกิน 4 ชัน้ ต้ องมีลิฟต์ความกว้ างของทางขึ ้นต้ องไม่น้อยกว่า 1.50
เมตร
4.2 ขนาดของห้ องเรี ยนไม่น้อยกว่า 48 ตารางเมตร ส่วนที่แคบสุดของห้ องไม่น้อยกว่า 4 เมตร มี
ทางเข้ าออก 2 ทาง แต่ละทางต้ องกว้ างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ถ้ ามีทางเข้ าออกเพียงทางเดียวต้ องกว้ าง
ไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร
4.3 หลักเกณฑ์การคานวนจานวนนักเรี ยน
1) ระดับก่อนประถมศึกษา ไม่เกิน 20 คนต่อห้ อง หรื อใช้ หลักเกณฑ์คานวน 2.5 ตารางเมตรต่อคน
โดยอนุโลม
2) ระดับประถมศึกษา ไม่เกิน 25 คนต่อห้ อง หรื อใช้ หลักเกณฑ์คานวน 2.0 ตารางเมตรต่อคน
โดยอนุโลม
3) ระดับมัธยมศึกษา ไม่เกิน 30 คนต่อห้ อง หรื อใช้ หลักเกณฑ์คานวน 1.50 ตารางเมตรต่อคน
โดยอนุโลม และมีพื ้นที่วา่ งที่เหลือเพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรม
4.4 จัดให้ มีห้องน ้า-ห้ องส้ วม แยกชาย-หญิง ไม่น้อยกว่าที่กาหนดในระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการและ
เหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน
4.5 ต้ องจัดให้ มีห้องพยาบาลพร้ อมเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม ถ้ าเปิ ดตังแต่
้ ระดับประถมศึกษาขึ ้นไปต้ อง
แยกห้ องพยาบาลชาย-หญิง

4.6 ห้ องประกอบอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย ห้ องธุรการ ห้ องสมุด ห้ องอาหาร ห้ องภาษาไทยและ
ศิลปวัฒนธรรม และห้ องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม พร้ อมวัสดุครุ ุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็ นแต่ละห้ องอย่างเหมาะ สมและ
เพียงพอสาหรับการใช้ ประโยชน์
4.7 ต้ องเสนอแบบแปลนการก่อสร้ างให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนพิจารณาอนุมตั ิ
รูปแบบและรายการ และต้ องได้ รับอนุญาตก่อสร้ างจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง
5. หลักสูตร
5.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ จดั ตังโรงเรี
้
ยนต้ องเสนอหลักสูตรให้ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมตั โิ ดย
อาจใช้ หลักสูตรต่างประเทศ หลักสูตรต่างประเทศที่นามาปรับปรุง หรื อหลักสูตรที่โรงเรี ยนจัดทาขึ ้นเอง
5.2 ต้ องจัดให้ มีการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้ กบั นักเรี ยนทุกโรงเรี ยนในระดับชัน้
กล่าวคือ นักเรี ยนต่างชาติกาหนดให้ เรี ยนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเป็ นวิชาบังคับ 1 คาบต่อสัปดาห์
สาหรับนักเรี ยนไทยทุกคนให้ เรี ยนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 5 คาบ กาหนด เวลา
1 คาบ เท่ากับ 50 นาที ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
6. คุณสมบัตขิ องผู้จัดการ ครู ใหญ่ และครู
6.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ เป็ นผู้จดั การ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
2) มีความรู้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
3) มีคณ
ุ สมบัตอิ ื่น ๆ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2525 และระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
6.2 ผู้ขอรับใบอนุญาติให้ เป็ นครูใหญ่ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1) มีสญ
ั ชาติไทย
2) มีความรู้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ด้านการบริหารการศึกษาหรื อด้ านการศึกษาหรื อเทียบเท่า
3) มีประสบการณ์เป็ นครูมาแล้ วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4) มีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2525 และระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
6.3 ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ เป็ นครูต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1) มีสญ
ั ชาติไทย
2) มีความรู้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรื อเทียบเท่าและต้ องมีหลักฐานการศึกษาด้ านการสอนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิจ หรื อมีใบประกอบวิชาชีพครูหรื อมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 3 ปี
3) มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาต่างประเทศอื่นที่โรงเรี ยนเปิ ดสอนในระดับ
เทียบเท่ากับเจ้ าของภาษา

4) ถ้ าเป็ นชาวต่างประเทศที่ขออนุญาตเป็ นครู จะได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องมีความรู้ภาษาไทยชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 และได้ รับการผ่อนผันเรื่ องคุณสมบัติสญ
ั ชาติไทย
5) มีคณ
ุ สมบัตอิ ื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตคิ รูโรงเรี ยนเอกชนและระเบียบกระ ทรวง
ศึกษาธิการกาหนด
7. คุณสมบัตขิ องนักเรี ยน
ให้ รับนักเรี ยนได้ โดยไม่จากัดเชื ้อชาติ ศาสนา ทังนี
้ ้เด็กไทยต้ องมีจานวนไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวน
นักเรี ยนที่มีอยูท่ งหมด
ั้
8. ค่ าธรรมเนียมการเรี ยนและค่ าธรรมเนียมอื่น
ค่าธรรมเนียมการเรี ยนหมายความว่า ค่าใช้ จา่ ยที่โรงเรี ยนเรี ยกเก็บจากผู้ปกครองและ/หรื อนักเรี ยนเพื่อ
เป็ นค่าลงทะเบียนแรกเข้ า ค่าเล่าเรี ยน ค่าบารุงห้ องสมุด ค่าบารุงกีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าภาคปฏิบตั หิ รื อค่าวัสดุ
ฝึ ก หรื อค่าอุปกรณ์ทางการศึกษา ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษพิเศษ (ESL หรื อ EFL)
ค่าธรรมเนียมอื่น หมายความว่า ค่าใช้ จา่ ยที่โรงเรี ยนเรี ยกเก็บจากผู้ปกครองและหรื อนักเรี ยนเพื่อเป็ นค่า
บารุง ค่าสนับสนุนงบลงทุนกิจการโรงเรี ยน หรื อค่าบริการอื่น ๆ นอกจากค่าธรรมเนียมการเรี ยน
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการเรี ยนและค่าธรรมเนียมอื่น ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในมติ
คณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยต้ องได้ รับอนุญาติจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนหรื อผู้ว่าราชการจังหวัด
9. การประกันคุณภาพการศึกษา
9.1 ให้ สมัครเป็ นสมาชิกขององค์กรรับรองมาตรฐานที่ได้ รับการรับรองในระดับสากลภายใน 12 เดือน
นับจากวันที่ได้ รับใบอนุญาตจัดตังโรงเรี
้
ยนและเปิ ดดาเนินการ(ยกเว้ นโรงเรี ยนระดับก่อนประถม ศึกษา)
9.2 โรงเรี ยนต้ องจัดให้ มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และต้ องยื่นขอรับรองมาตร ฐาน
การศึกษา (Local Quality Assurance) จากกระทรวงศึกษาธิการภายใน 12 เดือน นับตังแต่
้ ที่ได้ รับใบอนุญาต
ให้ เปิ ดดาเนินการ
9.3 โรงเรี ยนทุกระดับต้ องได้ รับรองมาตรฐานการศึกษา (Local Quality Assurance) จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดดาเนินการ
9.4 โรงเรี ยนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
สถาบันรับรองมาตรฐานสากล (Overseas Accreditation) ที่ได้ รับการยอมรับจากสานักงานคณะกรรม การ
การศึกษาเอกชน ภายใน 6 ปี นับแต่วนั ที่เปิ ดกิจการ โดยต้ องรายงานความก้ าวหน้ าให้ สานักงานคณะ กรรมการ
การศึกษาเอกชนทราบทุกขันตอน
้
9.5 ในกรณีที่โรงเรี ยนไม่สามารถดาเนินการตามขันตอนที
้
่ระบุข้างต้ นได้ ให้ ยื่นคาร้ องขอขยายเวลาได้
เพียง 1 ปี หากโรงเรี ยนไม่สามารถดาเนินการให้ สาเร็จได้ ให้ โรงเรี ยนงดรับนักเรี ยนและขอเลิกล้ มกิจการ
ภายใน 2 ปี

9.6 โรงเรี ยนต้ องจัดทารายงานคุณภาพการศึกษา และผลการสอบของนักเรี ยนที่จบหลักสูตรสูงสุดของ
โรงเรี ยนต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ทุกสิ ้นปี การศึกษา
10. การบริหารกิจการของโรงเรียน
นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้ น การดาเนินกิจการของโรงเรี ยนนานาชาติให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้ อง
11. ข้ อยกเว้ น
โครงการที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้ แล้ วก่อนหลักเกณฑ์ฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ให้ ดาเนินการจัดตังตามโครงการ
้
นันแต่
้
ถ้ าหากมีการขอเปลี่ยนแปลงกิจการหลังจากเวลาตามโครงการที่ได้ รับอนุมตั ไิ ว้ ให้ ปฏิบตั ติ ามหลัก เกณฑ์ฉบับนี ้

