ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งและเปิดดาเนินกิจการโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
ขั้นตอนที่ 1
การขออนุมัติใช้หลักสูตร
ผู้ขออนุมัติใช้หลักสูตรจัดทาเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ/ผู้อานวยการสานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด (แล้วแต่กรณี)
2. หลักสูตรต่างประเทศที่จะใช้จัดการเรียนการสอน พร้อมหลักสูตรภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ไทย (หลักสูตรภาษาไทยฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) จานวน 2 ชุดสาหรับ
กรุงเทพมหานคร และ 3 ชุดสาหรับส่วนภูมิภาค
3. สรุปหลักสูตรภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย (ฉบับย่อ) ตามหัวข้อต่อไปนี้
สรุปรายละเอียดของหลักสูตรต่างประเทศ
1. หลักการ/ปรัชญา
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. โครงสร้าง (ระบุรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกให้ชัดเจน โดยอาจระบุวิชาต่างๆเป็นหน่วยการเรียน
และ/หรือระบุเป็นคาบ/สัปดาห์ ก็ได้)
4. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร
4.1 เป็นหลักสูตรของประเทศใด
4.2 เวลาเรียน
-ตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน...................ปี
-ปีการศึกษาละ.................ภาคเรียน (...............วัน หรือ.............สัปดาห์)
-ภาคเรียนละ....................วัน
-สัปดาห์ละ........................วัน วันละ......................คาบ
4.3 การประเมินผล
4.4 เกณฑ์การจบหลักสูตร
การยื่นเรื่อง
กรุงเทพมหานคร ยื่นเรื่องต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดอื่น ยื่นเรื่องต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สานักงาน
การศึกษาเอกชนอาเภอ/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
เพื่อเสนอเรื่องไปยังสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
พิจารณานาเสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร

2
ขั้นตอนที่ 2
การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
เมื่อผู้ขอจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว
ให้ยื่นคาร้องและเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
1. คาขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบ สช.1)
2. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา
3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
4. หลักฐานการสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี พร้อมสาเนา
5. รูปถ่าย ขนาด 4x6 เซนติเมตร จานวน 2 รูป
6. ตราสารจัดตั้งโรงเรียน
7. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
8. โฉนดที่ดินฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี พร้อมสาเนา
9. หลักฐานที่แสดงได้ว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้ว โรงเรียนจะได้รับการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
หรือสิทธิการเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี พร้อมสาเนา
10. สาเนาการรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) หรือสาเนา
ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยระบุให้ใช้อาคารเพื่อการศึกษา (แบบ อ.5)
หรือหนังสือตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจากวุฒิวิศวกร ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมในกรณีที่อยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
11. รายชื่อหนังสือในห้องสมุด
12. รายชื่อผู้อานวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา
13. แผนการเรียน บัญชีเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นตามข้อ 20 กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกาหนดขนาด
ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555
14. แผนการรับนักเรียนประจาปีการศึกษาที่ขอเปิดทาการสอน
15. หนังสือราชการที่อนุมัติให้ใช้หลักสูตร
กรณีนิติบุคคล
1. คาขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ (แบบ สช.1)
2. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์พร้อมสาเนา
3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจากัดหรือบริษัทจากัดหรือสาเนาบัญชี
รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน สาหรับนิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วน พร้อมสาเนา
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4. รายชื่อและสัญชาติของกรรมการ สาหรับนิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ สมาคม หรือสหกรณ์
5. รายชื่อและสัญชาติของสมาชิกทุกคน สาหรับนิติบุคคลที่เป็นสมาคม หรือสหกรณ์
6. หนังสือมอบอานาจของผู้มีอานาจทาการแทนนิติบุคคลให้เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล
เพื่อขอรับใบอนุญาต
7. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการหรือ
ผู้แทนนิติบุคคล พร้อมสาเนา
8. ทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
9. หลักฐานการสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ของผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมสาเนา
10. ตราสารจัดตั้งโรงเรียน
11. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ
12. โฉนดที่ดินฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี พร้อมสาเนา
13. หลักฐานที่แสดงได้ว่า เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้ว โรงเรียนจะได้รับการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกินที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
หรือสิทธิการเช่าไม่น้อยกว่า 10 ปี พร้อมสาเนา
14. สาเนาการรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6) หรือสาเนา
ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนในระบบโดยระบุให้ใช้อาคารเพื่อการศึกษา (แบบ อ.5)
หรือหนังสือตรวจสอบและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจากวุฒิวิศวกร ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมในกรณีที่อยู่นอกเขตควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
15. รายชื่อหนังสือในห้องสมุด
16. รายชื่อผู้อานวยการ ผู้จัดการ ครู บุคลากรทางการศึกษา
17. แผนการเรียน บัญชีเครื่องมือและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นตามข้อ 20 กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกาหนดขนาด
ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555
18. แผนการรับนักเรียนประจาปีการศึกษาที่ขอเปิดทาการสอน
19. หนังสือราชการที่อนุมัติให้ใช้หลักสูตร
การยื่นเรื่อง
กรุงเทพมหานคร ยื่นเรื่องต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดอื่น
ยื่นเรื่องต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
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ขั้นตอนที่ 3
การขออนุญาตเปิดดาเนินกิจการโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการตามมาตรา 25
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ดังนี้
1. โอนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน สิทธิเหนือ
พื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิการเช่าที่ปลอดจากภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ในคาขอรับ
ใบอนุญาตให้แก่โรงเรียนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน ตามมาตรา 25(1)
2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดให้มีตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของ
โรงเรียนตามมาตรา 18 วรรคสอง และมาตรา 25(2) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ประกอบ
กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกาหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลง
รายการในตราสารจัดตั้ง และการกาหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555
3. โอนเงินและทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นทุนนอกกจากที่ดินให้แก่โรงเรียน ภายในเวลาที่ผู้อนุญาตกาหนด
ตามมาตรา 25(3) (ไม่เกิน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)
4. ดาเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา 30 ให้ครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้อนุญาตกาหนด
ตามมาตรา 25(4) ไม่เกิน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)
5. ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้อานวยการคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนและ
แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบพร้อมกับส่งหลักฐานแต่งตั้งผู้อานวยการภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่แต่งตั้ง
ตามมาตรา 37 (ไม่เกิน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)
6. ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งผู้จัดการคนหนึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงบประมาณการบริหารงาน
ทั่วไป การบริหารงานตามตราสารจัดตั้ง นโยบายและข้อบังคับของโรงเรียนในระบบและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
กฎหมายกาหนด ตามมาตรา 40 (ไม่เกิน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)
7. ดาเนินการให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษาและจานวนที่
เหมาะสมกับนักเรียน ตามมาตรา 42 (ไม่เกิน 120 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)
เมื่อผู้รับอนุญาตดาเนินการตามมาตรา 25 แล้ว และพร้อมที่จะเปิดดาเนินกิจการโรงเรียน
ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเปิดดาเนินกิจการ
การยื่นเรื่อง
กรุงเทพมหานคร ยื่นเรื่องต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดอื่น
ยื่นเรื่องต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ/สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

