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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙
ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็น สมควรใหมีการปรับปรุง แกไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ที่เปดสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และมีความคลองตัว
ในดานการบริหารโรงเรียน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๗ (๑) และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียน
เอกชนประเภทสามั ญศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยความจุของนักเรียนในหองเรียนสําหรับโรงเรียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๒๐
(๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนอนุบาลเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๑
(๓) ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยการกํ า หนดมาตรฐานโรงเรี ย นอนุ บ าลเอกชน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕
(๔) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๘
(๕) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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(๖) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกําหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยง
กับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนเอกชน ตามมาตรา ๑๕ (๑) ประเภทสามัญศึกษา ระดับ
กอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
“เตรียมอนุบาล” หมายความวา ชั้นเตรียมอนุบาล ๑ ป
“อนุบาล ๓ ป” หมายความวา ชั้นอนุบาลปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓
“อนุบาล ๒ ป” หมายความวา ชั้นอนุบาลปที่ ๒ และปที่ ๓
“พี่เลี้ยง” หมายความวา บุคคลผูทําหนาที่ชวยเหลือครูดูแลนักเรียน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนหรือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ
และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ที่ดิน
ขอ ๖ ที่ดินที่ใชจัดตั้งโรงเรียนตองมีเนื้อที่ดินติดตอเปนผืนเดียวกัน และมีจํานวนเนื้อที่ดินดังนี้
(๑) ระดับกอนประถมศึกษา มีจํานวนไมนอยกวา ๙๐ ตารางวา
(๒) ระดับประถมศึกษา มีจํานวนไมนอยกวา ๒ ไร
(๓) ระดับมัธยมศึกษา มีจํานวนไมนอยกวา ๒ ไร
โรงเรียนที่เปดสอนตั้งแต ๒ ระดับขึ้นไป ใหมีเนื้อที่ดินไมนอยกวา ๒ ไร
ขอ ๗ การขอเพิ่มเนื้อที่ดินเพื่อขยายกิจการโรงเรียน และที่ดินที่เพิ่มไมติดตอเปนผืนเดียวกัน
กับที่ดินที่ใชจัดตั้งโรงเรียน ใหเสนอเหตุผลและความจําเปนและที่ดินที่ขอเพิ่มจะตองมีจํานวนไมนอยกวา
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๒๐๐ ตารางวา และอยูหางจากที่ดินที่ใชจัดตั้งโรงเรียนอยูแลวตามเสนทางคมนาคม ไมเกิน ๕๐๐ เมตร
จะตองมีรั้วแสดงขอบเขตชัดเจน มีที่วางเปนที่พักผอนและสนาม ไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของบริเวณที่ดิน
ที่ขอเพิ่ม และผูรับใบอนุญาตจะตองจัดเจาหนาที่ดูแลและรับผิดชอบ รวมทั้งมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยตลอดเวลาที่เปดทําการ
การขอเพิ่ม ที่ดิน ตามวรรคหนึ่ง ที่ดิน ที่ขอเพิ่มอยูหางจากที่ดิน ที่ใ ชจัดตั้งโรงเรียนอยูแ ลว
ตามเสนทางคมนาคม เกินกวา ๕๐๐ เมตร ผูรับใบอนุญาตจะตองมีแผนดําเนินการที่ชัดเจนใหเห็นวา
สามารถจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานเชนเดียวกัน และ
ใหอยูในดุลพินิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่จะพิจารณาอนุญาต
หมวด ๒
สถานที่และอาคาร
ขอ ๘ สถานที่แ ละบริเวณที่ตั้งโรงเรียนตองไมขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน
บริเวณโรงเรียนจะตองเหลือที่ว างเพื่อ ใชเปน ที่ พักผอ นและสนามไมนอยกวาครึ่ งหนึ่งของบริเวณ
โรงเรียนทั้งหมด และมีรั้วแสดงบริเวณโรงเรียนที่เปนสัดสวน
ขอ ๙ การขอกอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ รวมทั้งการขอใชอาคารเรียนอาคารประกอบ
จะตองไดรับอนุมัติจากผูอนุญาต
ขอ ๑๐ โรงเรียนตองจัดใหมีหองเรียนและหองประกอบ ดังนี้
(๑) หองเรียนระดับกอนประถมศึกษา แตละหองตองมีพื้นที่ไมนอยกวา ๓๕ ตารางเมตร
และตองเปนหองโลงไมมีเสาหรือสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่หองเรียนรูปสี่เหลี่ยมความกวางของหองไมนอยกวา
๕.๐๐ เมตร และในกรณีที่เปนหองเรียนรูปอื่น ๆ สวนที่แคบที่สุดของหองไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร
(๒) หองเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตองมีขนาดหองไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร x
๘.๐๐ เมตร และมีหองเรียนเพียงพอกับจํานวนชั้นเรียนที่เปดสอน
(๓) หองประกอบตาง ๆ ของแตละระดับที่เปดสอน โรงเรียนจะตองจัดตามหลักเกณฑที่
สํานักงานกําหนด
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(๔) หองเรียนที่มีทางเขาออก ๒ ทาง แตละทางตองกวางไมนอยกวา ๘๐ เซนติเ มตร
ในกรณีที่มีทางเขาออกเพียงทางเดียว ตองกวางไมนอยกวา ๑.๖๐ เมตร
ขอ ๑๑ การใชอาคารเรียนตองเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
กรณีขอใชอาคารที่มีอยูแ ลวมาดัดแปลงเปนอาคารเรียนจะตองปรับปรุงอาคารเรียนโดยมี
วุฒิวิศวกรรับรองความมั่นคงของอาคาร ดังนี้
อาคารเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและระดับกอนประถมศึกษา ใหมีสภาพตามที่กําหนดในขอ ๑๐
(๓), (๔)
อาคารเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาใหมีสภาพตามที่กําหนดในขอ ๑๐ (๒)
(๓), (๔)
ขอ ๑๒ การคํานวณความจุของนักเรียนแตละระดับที่เปดสอนมีดังนี้
(๑) ชั้น เตรี ย มอนุ บ าลและระดั บ ก อ นประถมศึก ษา สั ด ส ว นพื้ น ที่ หอ งเรี ย นต อ นั ก เรี ย น
ตองไมนอยกวา ๑ ตารางเมตรตอนักเรียน ๑ คน ใหคํานึงถึงพื้นที่ตอนักเรียนจํานวนรวมของนักเรียน
แตละหองตองไมเกิน ๔๐ คน
(๒) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา หองเรียนที่มีพื้นที่ ๔๘ ตารางเมตร ใหความจุนักเรียน
ไดไมเกิน ๔๕ คน ถามีพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก ๔๘ ตารางเมตร ใหความจุเพิ่มไดอีกโดยถือเกณฑ ๑ ตารางเมตร
ตอนักเรียน ๑ คน ทั้งนี้ในหองหนึ่ง ๆ ตองไมเกินหองละ ๕๕ คน
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หองเรียนที่มีพื้นที่ ๔๘ ตารางเมตร ใหความจุนักเรียนไดไมเกิน
๔๕ คน ถามีพื้น ที่เพิ่ม ขึ้น จาก ๔๘ ตารางเมตร ใหความจุเพิ่มไดอีกโดยถือเกณฑ ๑ ตารางเมตร
ตอนักเรียน ๑ คน ทั้งนี้ในหองหนึ่ง ๆ ตองไมเกินหองละ ๖๐ คน
ในกรณีที่โรงเรียนมีความจําเปน ที่มีนักเรียนเกินกวาที่กําหนดไวในขอ ๑๒ (๒), (๓) ใหขอ
ผอนผันจากผูอนุญาตเปนราย ๆ ไปในแตละป
ขอ ๑๓ การคํานวณความจุสูงสุดของนักเรียนทั้งโรงเรียนใหคํานวณความจุ จํานวนนักเรียน
๓ คนตอพื้นที่ ๘ ตารางเมตร โดยใหคํานวณความจุหองปฏิบัติการหรือหองประกอบดวย ทั้งนี้พื้นที่
ที่ใชในการคํานวณความจุของนักเรียนทั้งโรงเรียนใหคํานวณจากพื้นที่ดินของโรงเรียน
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ขอ ๑๔ กรณีมีจํานวนนักเรียนรวมกันทั้งโรงเรียนเกิน ๕,๐๐๐ คน ตองจัดใหมีหองสมุด
แยกสําหรับระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อยางนอยระดับละ ๑ หอง แตละหองมีขนาด
ไมต่ํากวา ๖.๐๐ เมตร x ๘.๐๐ เมตร หองวิทยาศาสตร หอ งแนะแนว และหองปฏิบัติการตาง ๆ
ตามแผนการเรียน สวนหองพยาบาล (แยกชาย - หญิง) และโรงอาหาร หองน้ํา - หองสวม ตองจัด
ใหมีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
หมวด ๓
ครูและนักเรียน
ขอ ๑๕ ชั้นเตรียมอนุบาลและระดับกอนประถมศึกษาใหมีครูหองเรียนละ ๑ คน ตอนักเรียน
๓๐ คน ถานักเรียนเกิน ๓๐ คน ตองมีพี่เลี้ยง ๑ คน
ขอ ๑๖ พี่เลี้ยงตองมีความรูไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
ขอ ๑๗ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาใหมีครูประจําทําการสอน โดยมีอัตราสวนครู
๑ คน ตอนักเรียน ๓๐ คน
ขอ ๑๘ นักเรียน
(๑) ชั้น เตรี ย มอนุ บ าลและระดั บ กอ นประถมศึ ก ษา โรงเรี ยนจะรั บ นั กเรี ย นเขา เรี ย นได
ในชั้นเตรียมอนุบาลเมื่อมีอายุครบ ๒ ป ชั้นอนุบาลเมื่อนักเรียนมีอายุครบ ๓ ป สําหรับโรงเรียนที่เปด
หลักสูตร ๓ ป และเมื่อนักเรียนมีอายุครบ ๔ ป สําหรับโรงเรียนที่เปดหลักสูตร ๒ ป นับถึงวันเขาเรียน
การรับนักเรียนเขาเรียน ใหโรงเรียนสามารถรับไดในทุกภาคเรียน
(๒) ระดับประถมศึกษาและหรือระดับมัธยมศึกษา ใหรับนักเรียนตามที่ไดรับอนุญาต
หมวด ๔
การจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียน
ขอ ๑๙ โรงเรียนตองปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ขอบังคับ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในแตละหลักสูตร โดยตองจัดใหครบถวน และถูกตองตามที่กําหนด

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๖๓ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๐ โรงเรียนที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งอยูแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหคงสภาพเดิม
ตอไป แตถามีการเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจการในเรื่องใดจะตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน
โรงเรียนที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

