
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การขอขยายโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program : EP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

 
 
 
 
 
 



ก 

ค าน า 
  
 กำรจัดท ำเอกสำร หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรขอขยำยโครงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ฉบับนี้ จัดท ำขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรกำรขอเปิดสอน เพ่ิมหลักสูตร ขยำยชั้นเรียนโครงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ของโรงเรียนเอกชน 
ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน เอกสำรเล่มนี้มีองค์ประกอบ ๔ ตอน คือ  
๑. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP)  
๒. กำรเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียน ๓. กำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ๔. ภำคผนวก แบบกำรประเมิน
โครงกำรและกฎหมำยในกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงกำรขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียน 
ในระบบ กำรก ำหนดรำยกำรและกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในตรำสำรจัดตั้ง และกำรก ำหนดขนำดที่ดิน
ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอดจนประกำศและระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ หลักเกณฑ์   
วิธีกำร และเงื่อนไข กำรขอขยำยโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร  
เป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริกำร และเจ้ำหน้ำที่ 
ได้เปน็อย่ำงด ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไปในอนำคต 
  
 

 
          (นำยอรรถพล  ตรึกตรอง) 
      เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
ค าน า  ก 

สารบัญ  ข 

ตอนที่ ๑ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ ๑ 
 (English Program : EP) 
 ๑. หลักกำรและเหตุผล ๑ 
 ๒. กำรบริหำรจัดกำร ๒ 
 ๓. หลักเกณฑ์และวิธีกำร ๒ 
 ๔. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ๕ 
 ๕. สื่อกำรเรียนกำรสอน ๕ 
 ๖. อำคำรเรียน ห้องเรียน ๖ 
 ๗. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน ๖ 
 ๘. กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินโครงกำร ๖ 

ตอนที่ ๒ กำรเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียน ๗ 

ตอนที่ ๓ กำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น ๙ 
 ภำษำอังกฤษ (English Program : EP) 
 - แผนภูมกิำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร ๑๒ 
  กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) 
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 ๑. กำรก ำหนดหัวข้อเรื่องในกำรเขียนโครงกำรเพ่ือขออนุมัติเปิดสอน เพิ่มหลักสูตร  ๑๔ 
  ขยำยชั้นเรียนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
  เป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP)      
 ๒. ค ำขออนุญำตต่ำง ๆ (แบบ อช.๔) ๑๘ 
 ๓. แบบประเมินควำมพร้อมโรงเรียนเพื่อเข้ำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ๒๑ 
  ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP)  
 ๔. แบบสรุปผลประเมินควำมพร้อมโรงเรียนเพื่อเข้ำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ๒๖ 
  ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP)  
 ๕. มติคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร ๓๑ 
  กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษในโรงเรียนเอกชน  
 ๖. ตัวอย่ำงใบอนุญำตต่ำง ๆ (แบบ อช.๕) ๓๓ 
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวข้อง 
 - กฎกระทรวงกำรขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ กำรก ำหนดรำยกำรและ ๓๖ 
  กำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในตรำสำรจัดตั้ง และกำรก ำหนดขนำดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้ง 
  ของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 - ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ สั่ง ณ วนัที่ ๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๔  ๕๓ 
 - ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ๖๐ 
 - หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๘๖๒๑ ๖๒ 
  ลงวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกำศค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน 
  ที่เปิดสอนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
  เป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP)

ข 



ตอนที่ ๑ 
 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  
(English Program : EP) 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 
 นโยบำยกำรขอขยำยโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
ระดับก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย ของกระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นภำษำอังกฤษ ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีมำตรฐำน มีควำมเท่ำเทียม และเป็นธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร 
จึงก ำหนดนโยบำยดังนี้  
 ๑. กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ถือว่ ำ เป็นทำงเลือกหนึ่ งของ            
กำรจัดกำรศึกษำ โดยให้โรงเรียนจัดได้เป็นบำงวิชำเท่ำนั้น  
 ๒. ในกรณีที่โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ มีกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม
จำกผู้ปกครอง โรงเรียนต้องจัดเงินส่วนหนึ่งเป็นกองทุนส ำหรับนั กเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ควำมสำมำรถ        
ให้ได้เรียนตำมต้องกำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
 ๓. กำรบริหำรจัดกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ต้องเอ้ือประโยชน์     
ไปยังระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทย ในเรื่องกำรใช้สื่ออุปกรณ์  กำรใช้ห้องปฏิบัติกำร
ภำษำอังกฤษ ห้องปฏิบัติกำรวิชำอ่ืน ๆ และบุคลำกรในโรงเรียน 
 ๔. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ต้องคงไว้ซึ่งควำมมั่นคงของสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ภำษำไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย  
 ๕. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ต้องมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผล   
อย่ำงเป็นระบบ เป็นระยะ ๆ เพื่อกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๖. กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำร ให้หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นผู้ก ำหนด และตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม 
 ๗. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด และเป็นไปตำมข้อก ำหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร 

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรกำรขอเปิดสอน เพ่ิมหลักสูตร ขยำยชั้นเรียนโครงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP)      
ของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหำนคร และโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภำค เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน           
จึงเห็นควรปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข กำรขอขยำยโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน         
ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) โดยกำรลดขั้นตอน 
และเพ่ือควำมสะดวกในกำรพิจำรณำโครงกำรดังกล่ำว จึงให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำน  
กำรศึกษำเอกชนจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมพร้อมและพิจำรณำโครงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) และด ำเนินกำรพิจำรณำ
โครงกำรดังกล่ำวจนเสร็จสิ้นขั้นตอน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด แล้วจึงส่งเล่มโครงกำร 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP)



๒ 

ของโรงเรียนที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมพร้อม และพิจำรณำโครงกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) พร้อมเอกสำรประกอบ
ตำมที่ก ำหนดไปที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เพ่ือเสนอรัฐมนตรี ว่ ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำอนุมัติ 

 
๒. การบริหารจัดการ 

 กำรขอเปิดสอน เพ่ิมหลักสูตร ขยำยชั้นเรียนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำย หลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ ตำมค ำสั่ง
กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ วก ๑๐๖๕ /๒๕๔๔ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
ตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำรที่  สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ สั่ ง ณ วันที่  ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
โดยก ำหนดให้โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ได้ตั้งแต่ระดับ 
ก่อนประถมศึกษำ เป็นต้นไป โรงเรียนใดประสงค์จะจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ จะต้องเสนอ
โครงกำรให้หน่วยงำนต้นสังกัดพิจำรณำตำมล ำดับขั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำร  
ก่อนกำรเปิดกำรสอน หน่วยงำนต้นสังกัดต้องก ำหนดหัวข้อเรื่องและวิธีกำรในกำรเขียนโครงกำร โรงเรียน
ที่ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรแล้วให้ด ำเนินกำรภำยใน ๒ ปี หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด  
ถือว่ำโครงกำรนั้นสิ้นสุด 

 กำรขอเปิดสอน เพ่ิมหลักสูตร ขยำยชั้นเรียนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) สำมำรถจ ำแนกลักษณะกำรขออนุมัติ  
ได้ ๓ ประเภท คือ  
  ๑. กำรขอเปิดสอนโครงกำร หมำยถึง โรงเรียนเอกชนในระบบที่ขออนุมัติเปิดสอน
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ 
 ๒. กำรขอเพ่ิมหลักสูตร หมำยถึง โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับอนุญำตให้เปิดสอน
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษแล้ว ขอเพ่ิมหลักสูตร   
ที่ใช้ในโครงกำรเพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดไว้เดิม เช่น เดิมได้รับอนุญำตให้เปิดสอนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้องกำรขออนุญำตเปิดสอนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓. กำรขอขยำยชั้นเรียน หมำยถึง โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับอนุญำตให้เปิดสอน
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษแล้ว ขอขยำยชั้นเรียน
ในโครงกำรเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดไว้เดิม เช่น เดิมได้รับอนุญำตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๖  
ต้องกำรขออนุญำตเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 
 

๓. หลักเกณฑ์และวิธีการ 

 โรงเรียนที่มีควำมประสงค์จะจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ต้องศึกษำหลักสูตรและ
เลือกใช้ระดับกำรศึกษำของหลักสูตรให้เหมำะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนรวมถึงต้องศึกษำ      
กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้ตรงตำมหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรสอน 
อำคำรสถำนที่ ดังนี้ 



๓ 
 ๑. โรงเรียนมีควำมพร้อม สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษได้ ตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษำเป็นต้นไป โรงเรียนใดประสงค์จะจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษจะต้องเสนอ
โครงกำรให้หน่วยงำนต้นสังกัดพิจำรณำตำมล ำดับขั้น ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำรก่อน
กำรเปิดกำรสอน หน่วยงำนต้นสังกัดต้องก ำหนด หัวข้อเรื่องและวิธีกำรในกำรเขียนโครงกำร 
 ๒. กำรขออนุมัติโครงกำร 
  ๒.๑ โรงเรียนเสนอโครงกำรต่อหน่วยงำนต้นสังกัดตำมล ำดับ 
  ๒.๒ หน่วยงำนต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร 
  ๒.๓ คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมพร้อมที่โรงเรียน 
  ๒.๔ คณะกรรมกำรประเมินผลกำรตรวจสอบ และแจ้งผลกำรประเมินต่อหน่วยงำน
ต้นสังกัด 
  ๒.๕ หน่วยงำนต้นสังกัดให้ควำมเห็นชอบ 
  ๒.๖ หน่วยงำนต้นสังกัดเสนอขออนุมัติต่อกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 ๓. โรงเรียนที่ ได้รับอนุมัติ ให้ด ำเนินโครงกำรแล้ว ให้ด ำ เนินกำรภำ ยใน ๒ ปี               
ถ้ำไม่ด ำเนินกำรภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำโครงกำรนั้นสิ้นสุด 
 ๔. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษแล้ว มีควำมประสงค์จะหยุด
ด ำเนินกำร ต้องแจ้งต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและผู้ปกครองนักเรียนล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย ๒ ปี ทั้งนี้         
ต้องค ำนึงถึงกำรจบตัวประโยคของนักเรียนชั้นสุดท้ำยที่รับเข้ำเรียนด้วย 
 ๕. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่จัดเป็นภำษำไทย และกลุ่มที่จัด 
เป็นภำษำอังกฤษ ต้องก ำหนดให้มีกิจกรรมกำรพัฒนำครูสอนภำษำอังกฤษ ส ำหรับกลุ่มที่จัดเป็น
ภำษำไทยไว้ในโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง จนสำมำรถสอนวิชำภำษำอังกฤษเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรได้เหมือน
เจ้ำของภำษำ 
 ๖. โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ ต้องจัดให้มีคณะกรรมกำรของโรงเรียน 
ด ำเนินกำรตรวจสอบและทบทวนด ำเนินงำนของโรงเรียนทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นคุณภำพของผู้เรียน  
ทั้งคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน แล้วจัดท ำเป็นรำยงำนประจ ำปีเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด 
และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ต่อเนื่อง 
 ๗. เวลำและวิชำที่เปิดสอน 
  ๗.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำ 
   จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษไม่ เกินร้อยละ ๕๐ ของเวลำที่            
จัดกิจกรรม 
  ๗.๒ ระดับประถมศึกษำ 
   จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ เฉพำะวิชำภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และพลศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำของศำสตร์นั้น ควบคู่กับ
ภำษำอังกฤษ  
  ๗.๓ ระดับมัธยมศึกษำ 
   จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษได้ทุกวิชำ ยกเว้นวิชำภำษำไทย และ  
วิชำสังคมศึกษำ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นไทย กฎหมำยไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย 



๔ 
 ๘. ครูผู้สอน 
  ๘.๑ ระดับก่อนประถมศึกษำและประถมศึกษำ ครูผู้สอนที่เป็นชำวต่ำงชำติ        
ต้องสำมำรถออกเสียงภำษำอังกฤษได้ถูกต้องตำมส ำเนียงของเจ้ำของภำษำ และใช้ภำษำไทยในกำร
สื่อสำรง่ำย ๆ ได้ หรือจัดให้มีครูไทยที่สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร เข้ำไปมีส่วนร่วมตลอดเวลำ 
  ๘.๒ จัดให้ครูผู้สอนท ำสัญญำปฏิบัติงำนให้ครบ ๑ ปีกำรศึกษำเป็นอย่ำงน้อย และ       
มีบทลงโทษที่เข้มงวดหำกละเมิดสัญญำ 
  ๘.๓ ครูผู้สอนทุกคนต้องจบปริญญำตรีเป็นอย่ำงน้อย และต้องมีหลักฐำน
กำรศึกษำในสำขำวิชำที่จะสอนหรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง  
 ๘.๔ ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้ำของภำษำ ต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
ทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน ในกำรสื่อสำรเหมือนเจ้ำของภำษำ และได้คะแนนสอบ TOEFL     
ไมน่้อยกว่ำ ๕๕๐ หรือ IELTS ไม่น้อยกว่ำ ๕.๕ หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ หรือได้รับหลักฐำนกำรทดสอบ
ควำมรู้ภำษำอังกฤษเทียบเท่ำเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น จำกสถำบันภำษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง 
 ๘.๕. ครูผู้สอนทุกคน ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเด็ก และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
โดยมีหลักฐำนกำรศึกษำด้ำนกำรสอน ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ หน่วยกิต หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำได้ผ่ำนกำรอบรม
ด้ำนวิชำกำรศึกษำ จำกหน่วยงำนหรือสถำบันที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ หน่วยกิต      
หำกยังไม่ได้รับกำรศึกษำ ผ่อนผันให้เข้ำรับกำรศึกษำภำยในระยะเวลำ ๑ ปี หรือมีประกำศนียบัตร
วิชำชีพครู หรือมีประสบกำรณ์กำรสอนไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี โดยได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนเดิม 
 ๘.๖ ครูผู้สอนต่ำงประเทศต้องได้รับกำรอบรมด้ำนหลักสูตรของประเทศไทย    
ภำษำและวัฒนธรรมไทย อย่ำงน้อย ๑๕ ชั่วโมง 
 ๘.๗ โรงเรียนต้องจัดให้ครูผู้สอนทุกคนทั้งที่จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษได้ศึกษำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนซึ่งกันและกัน เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนส ำคัญที่สุด 
 ๘.๘ ครูผู้สอนทุกคนต้องมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำ โดยได้รับกำรฝึกอบรมศึกษำ     
ดูงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย ๓ ปีต่อครั้ง 
 ๙. กำรรับนักเรียน 
 ๙.๑ รับนักเรียนทั้งชำวไทย และชำวต่ำงประเทศ 
 ๙.๒ โรงเรียนสำมำรถก ำหนดเงื่อนไขควำมสำมำรถของผู้ เรียนได้ตำมควำม
เห็นชอบของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 ๙.๓ ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถผ่ำนเกณฑ์ ได้เข้ำเรียนโดยไม่
เก็บค่ำใช้จ่ำยเพิ่มอย่ำงน้อย ๓ % ของจ ำนวนนักเรียนในโครงกำร 
 ๙.๔ กำรจัดจ ำนวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนควรเป็น ดังนี้ 
 - ระดับก่อนประถมศึกษำ ไม่เกินห้องละ ๒๕ คน 
 - ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น – ปลำย ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน 
 ๑๐. กำรเก็บค่ำเล่ำเรียน และกำรจัดสรรงบประมำณ 
 ๑๐.๑ กำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรเรียน ค่ำธรรมเนียมอ่ืนในโรงเรียนเอกชน 
และค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่เพ่ิมจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทยในโรงเรียนของรัฐ ให้หน่วยงำน  
ต้นสังกัดโรงเรียนเป็นผู้ก ำหนดในอัตรำที่เหมำะสม 



๕ 
 ๑๐.๒ โรงเรียนและกรรมกำรโรงเรียนต้องจัดสรรงบประมำณจ ำนวนหนึ่งให้
เ พียงพอต่อกำรสนับสนุนให้นักเรียนที่ ไม่ ได้อยู่ ในโครงกำรและมีควำมสำมำรถผ่ ำนเกณฑ์                   
ให้เข้ำเรียนในโครงกำรอย่ำงน้อย ๓ % ของจ ำนวนนักเรียนแต่ละปี และเพ่ือใช้ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ของนักเรียนปกติ 
 ๑๑. กำรจัดกำรทรัพยำกรและกิจกรรมของโรงเรียน 
 ๑๑.๑ โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษต้องบริหำร
จัดกำร บุคลำกร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติกำร และสถำนที่ต่ำง ๆ ให้ครูและนักเรียนทุกคน           
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยเฉพำะโรงเรียนของรัฐ ซึ่งใช้ งบประมำณของรัฐ        
ต้องดูแลให้เกิดควำมเป็นธรรมอย่ำงแท้จริง 
 ๑๑.๒ โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอนสองกลุ่ม ต้องจัดให้นักเรียนท ำกิจกรรม
ร่วมกัน เช่น กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน โดยเฉพำะกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมเป็นไทย 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 
๔. การจัดการเรียนการสอน 
 ๑. โรงเรียนต้องจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรสอดคล้องกับ
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๒. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ควรจัดในบริบทของควำมเป็นไทยผสมผสำนควำมเป็น
สำกล โดยมุ่งเน้นควำมรักท้องถิ่น ประเทศชำติ และควำมเป็นไทย 
 ๓. โรงเรียนต้องจัดกำรเรียนกำรสอนทุกวิชำ โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมท่ีดีงำม สร้ำงควำมม่ันใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้ำใช้ภำษำในกำรสื่อสำร 
 ๔. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษในระดับก่อนประถมศึกษำ ต้องค ำนึงถึง
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนในกำรใช้ภำษำไทยของผู้เรียน ควำมพร้อม ควำมสนใจที่จะเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ควร
จัดกิจกรรมง่ำย ๆ ที่ท ำให้นักเรียนมีควำมสุขสนุกสนำน สร้ำงควำมกระตือรือร้น และประสบควำมส ำเร็จ 
เช่น กำรร้องเพลง กำรฟังนิทำนประกอบภำพ กำรเล่นบทบำทสมมุติ กำรเล่นเกมกำรศึกษำ เป็นต้น 
 
๕. สื่อการเรียนการสอน 
 ๑. โรงเรียนต้องจัดให้มีหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร ระดับที่เปิดสอนทั้งฉบับ
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ให้ครูทุกคนได้ศึกษำ 
 ๒. โ ร ง เ รี ยนจั ดหำหนั งสื อ เ รี ยนที่ เ ป็ นภำษำ ไทยครบถ้ วน  ตำมหลั กสู ตรที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด อย่ำงน้อย ๑๐ ชุด ไว้ในห้องสมุด 
 ๓. ในกรณีที่โรงเรียนจัดท ำหนังสือเรียนขึ้นเองและมีกำรบังคับซื้อหนังสือเรียนนั้น     
ต้องได้รับอนุญำตจำกกระทรวงศึกษำธิกำรก่อน 
 ๔. โรงเรียนต้องจัดหำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน หนังสือแบบฝึกหัด หรือ
หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติมที่เป็นภำษำอังกฤษครบทุกวิชำในจ ำนวนที่เหมำะสมและสอดคล้องกับเนื้อหำสำระ
ตำมหลักสูตร โดยระบุรำยกำรจ ำนวนหนังสือท้ังภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 
 ๕. โรงเรียนต้องจัดให้มีวัสดุ  อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ              
ที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับเนื้อหำสำระที่เรียนอย่ำงครบถ้วน เพียงพอ และจัดบริกำรใช้สื่อดังกล่ำว       
ให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ 



๖ 
๖. อาคารเรียน ห้องเรียน  
 โรงเรียนต้องจัดให้มีอำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ ห้องปฏิบัติกำร ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนของหน่วยงำนต้นสังกัดเป็นอย่ำงน้อย 
  
๗. การวัดและประเมินผลการเรียน 
 ๑. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วย
กำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร ข้อก ำหนดในหลักสูตร โดยจัดท ำหลักฐำนแสดงผลกำรเรียนเป็น
ภำษำอังกฤษ ส ำหรับผลสัมฤทธิ์ด้ ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๖               
ต้องใช้กำรสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC ตำมเกณฑ์ที่โรงเรียนก ำหนด หรือได้รับหลักฐำน       
กำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษเทียบเท่ำเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น จำกสถำบันภำษำที่กระทรวงศึกษำธิกำร
รับรอง 
 ๒. โรงเรียนต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินผลด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ       
ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน ตลอดระยะเวลำของกำรเรียนกำรสอน มีกำรประเมิน  
เพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้เรียนได้พัฒนำครบทุกด้ำนเต็มตำมศักยภำพและจัดท ำผลกำรประเมิน 
ไว้เป็นหลักฐำน 
 
๘. การก ากับ ติดตาม และประเมินโครงการ 
 ๑. กระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนต้นสังกัดโรงเรียนต้องจัดให้มีกำรก ำกับติดตำม 
และประเมินผลโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษทั้งในด้ำนควำมพร้อมในด้ำนกำร
เตรียมกำรของโรงเรียน กำรบริหำรจัดกำร กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนและคุณภำพของผู้เรียน 
 ๒. กระทรวงศึกษำธิกำรต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับคุณภำพของ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้ำนผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน กำรลดค่ำใช้จ่ำย คุณภำพของครูผู้สอน และวิธีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 ๓. กระทรวงศึกษำธิกำรต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรศึกษำวิจัย เพ่ือแก้ปัญหำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : โดยด ำเนินกำรเป็นไปตำมค ำสั่งที่ก ำหนด ดังนี้ (ภำคผนวก) 
๑. ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้
นโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ 
๒. ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง แก้ไข
เพ่ิมเติมนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร  
เป็นภำษำอังกฤษ 
 



ตอนที่ ๒ 
 

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 
 

  โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสำมัญศึกษำ ที่มีควำมประสงค์จะเปิดสอนโครงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP)  
ต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมของโรงเรียนในเรื่องต่ำง ๆ ก่อนเสนอขออนุมัติโครงกำร ดังนี้ 
 ๑. ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเข้ำเรียนในโครงกำรอย่ำงน้อย ๑ ป ี 
ทั้งโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรปกติอยู่แล้ว และโรงเรียนจะขอจัดตั้งใหม่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวป้อนชัดเจน 
 ๒. ศึกษำระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องและหลักสูตรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ  
 ๒.๑ ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เรื่อง ให้ใช้นโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร  
เป็นภำษำอังกฤษ และค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เรื่อง กำรแก้ไขเ พ่ิมเติมนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูต ร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ 
     ๒.๒ กฎกระทรวงกำรขอรับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ กำรก ำหนดรำยกำร 
และกำรขอเปลี่ยนแปลงรำยกำรในตรำสำรจัดตั้ง และกำรก ำหนดขนำดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน    
ในระบบ  พ.ศ. ๒๕๕๕     
 ๒.๓ หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่งก ำหนดให้ใช้ในโรงเรียนประเภทสำมัญศึกษำ  
ตำมระดับชั้นที่ก ำหนดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โรงเรียนจะต้องจัดท ำหลักสูตรโรงเรียนฉบับภำษำอังกฤษ 
โครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสูตร แผนกำรจัดกิจกรรม แผนกำรสอนและตำรำงสอน เป็นภำษำอังกฤษด้วย 
 ๓. จัด เตรียมบุคลำกรทั้ งครู ไทยและครูชำวต่ ำงชำติที่ มีคุณสมบัติตรงตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด โดยเฉพำะครูชำวต่ำงชำติ โรงเรียนควรเตรียมกำรอบรมเกี่ยวกับกำรใช้
หลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรและกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยด้วย อนึ่ง กำรจัดหำครูผู้สอน     
ในโครงกำรมีควำมส ำคัญมำก เพรำะจะท ำให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่ อง
และมีคุณภำพ 
 ๔. จัดอำคำรสถำนที่ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรให้แยกออกจำกหลักสูตรปกติ  
หำกไม่สำมำรถท ำได้ อำจจัดแบ่งชั้นอำคำรให้เป็นส่วนของโครงกำร ทั้งนี้อำจใช้ห้องประกอบ และ
อุปกรณ์รวมกับหลักสูตรปกติได้ แต่ต้องวำงแผนจัดตำรำงกำรใช้ห้องประกอบและอุปกรณ์ให้มี ควำม
เหมำะสม 
 ๕. ส ำรวจแหล่งจัดซื้อ จัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ เนื่องจำกหนังสือต ำรำเรียน
ภำษำอังกฤษมีรำคำค่อนข้ำงแพง และไม่สำมำรถหำซื้อได้ทั่วไป นอกจำกนี้กำรเลือกใช้ต ำรำเรียน
ภำษำอังกฤษยังต้องพิจำรณำให้มีเนื้อหำสอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรด้วย 
 ๖. กำรประชำสัมพันธ์ เมื่อโรงเรียนมีควำมตั้งใจและเตรียมพร้อมที่จะขอเปิดสอน
โครงกำรแล้ว โรงเรียนควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน และสำธำรณชนทั่วไป  
ให้เข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเรียนในหลักสูตรปกติกับกำรเรียนในโครงกำร เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจและจะได้เตรียมควำมพร้อมของผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนในโครงกำร     
 



๘ 
 เมื่อโรงเรียนมีกำรเตรียมควำมพร้อมดังกล่ำวแล้ว ให้ยื่นค ำร้องพร้อมเสนอโครงกำรต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (ส ำหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหำนคร) หรือส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่ (ส ำหรับโรงเรียนในส่วนภูมิภำค) 
แล้วแต่กรณี น ำเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกช น เพ่ือน ำเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
ตอนที่ ๓ 

 
การด าเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

(English Program : EP) 
 

 กำรด ำเนินกำรโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร                 
เป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสำมัญศึกษำ ให้จัดเตรียมเอกสำร
ตำมแบบท่ีก ำหนด   
 - โรงเรียนเอกชนในกรุ ง เทพมหำนครเสนอต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริม  
กำรศึกษำเอกชน   
 - โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภำคเสนอต่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีรำยละเอียดดังนี้ 
 ๑. โรง เรียนยื่ นค ำขออนุญำตขอเปิดสอน เ พ่ิมหลักสูตร ขยำยชั้น เรียน โครงกำร         
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) โดยมี
เอกสำรในกำรยื่นค ำขอดังต่อไปนี้ (ดังภำคผนวก ๑) 
 ๑.๑ ค ำขออนุญำตต่ำงๆ (อช.๔) (ดังภำคผนวก ๒) และเอกสำรประกอบดังนี้ 
  - มติคณะกรรมกำรบริหำรของโรงเรียน เห็นชอบให้โรงเรียนด ำเนินกำรโครงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ 
 - ส ำเนำใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียน 
 - ส ำเนำตรำสำรจัดตั้งโรงเรียน จ ำนวน ๑ ฉบับ (และส ำเนำตรำสำรจัดตั้งโรงเรียน
ฉบับขอเปลี่ยนแปลง ถ้ำมี) 
 จ ำนวนห้องเรียนตำมที่ระบุในตรำสำร ต้องมีจ ำนวนเพียงพอกับจ ำนวนห้องเรียนที่
ขอจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ โดยเฉพำะโรงเรียนที่จัดกำรเรียน
กำรสอนสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่จัดเป็นภำษำไทย และกลุ่มที่จัดเป็นภำษำอังกฤษ   ต้องมีห้องเรียนเพียงพอส ำหรับ
นักเรียนทั้งสองกลุ่มให้ครบทั้งระดับ 
 - ส ำเนำใบอนุญำตกรณีโรงเรียนเคยได้รับอนุญำตให้จัดกำรเรียนกำรสอน     
ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษแล้ว 
 ๑.๒ โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ 
(English Program : EP)              
 - กำรเขียนโครงกำรต้องระบุรำยละเอียดตำมหัวข้อเรื่องที่ก ำหนด พร้อมแนบเอกสำร
ประกอบไว้ในโครงกำรให้ครบถ้วน พร้อมติดแถบดัชนีให้ครบทุกหัวข้อ 
 ๑.๓ หลั กสู ต ร สถำนศึ กษำ ในระดับที่ ขอจั ดกำ ร เ รี ยนกำรสอนตำมหลั กสู ต ร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ ทั้งฉบับภำษำไทย และฉบับภำษำอังกฤษ 
  - หลักสูตรสถำนศึกษำ เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจัดท ำขึ้นตำมจุดเน้น และบริบทของ
แต่ละโรงเรียน โดยสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 - หลักสูตรสถำนศึกษำ อำจจัดท ำขึ้นใหม่เพ่ือใช้ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน       
ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ หรือใช้หลักสูตรโรงเรียนฉบับภำษำไทยของโรงเรียนน ำมำ
แปลเป็นภำษำอังกฤษก็ได้    



๑๐ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ๒. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือ
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ตรวจสอบเอกสำรในเบื้องต้น หำกไม่ถูกต้องครบถ้วนแจ้ง
โรงเรียนเ พ่ือปรับแก้ ไข และแต่งตั้ งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมพร้อมและพิจำรณำโครงกำร    
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษในโรงเรียนเอกชน อย่ำงน้อย ๓ คน 
(โดยคณะกรรมกำรเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ควำมรู้ด้ำนหลักสูตร 
โครงสร้ำงหลักสูตร และแผนกำรเรียน ควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ ควำมรู้ด้ำนครูชำวต่ำงชำติ เป็นต้น) 
 ๓. คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมพร้อมและพิจำรณำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษในโรงเรียนเอกชน ไปตรวจประเมินสภำพควำมพร้อม   
ของโรงเรียน และปรับแก้ ไขโครงกำร หรือหลักสู ตรโรงเรียนตำมข้อสั ง เกตของ คณะกรรมกำร 
พร้อมทั้งสรุปผลกำรตรวจสอบควำมพร้อม (ดังภำคผนวก ๓, ๔) และมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำ        
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษใ นโรงเรียนเอกชน     
ตำมแบบท่ีก ำหนด (ดังภำคผนวก ๕) 
 
 
 
 
 

 ๔. ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรส่ ง เสริ มกำรศึ กษำ เอกชน น ำ เ สนอ โ ค ร งก ำร และ                
ผลกำรพิจำรณำโครงกำรต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 อนึ่ง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่  
เสนอผลกำรตรวจสอบควำมพร้อมและผลกำรพิจำรณำโครงกำร (มติที่ประชุมคณะกรรมกำร)          
พร้อมเอกสำรประกอบที่ถูกต้องครบถ้วน ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่ง เสริมกำรศึกษำเอกชน           
เพ่ือน ำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ๑. โรงเรียนต้องยื่นค ำขออนุญำตขอเปิดสอน เพ่ิมหลักสูตร ขยำยชั้นเรียนโครงกำร        
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP)           
ก่อนวันที่ ๑ มกรำคม ของปีกำรศึกษำที่ขออนุมัติโครงกำรฯ  
 ในกรณีที่มีเหตุพ้นวิสัย โรงเรียนอำจขอยื่นค ำขออนุญำตหลังจำกเวลำที่ก ำหนดได้  
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมดุลพินิจของหน่วยงำนที่รับค ำขอ   
 ๒. จัดท ำเป็นรูปเล่ม โครงกำรและหลักสูตรโรงเรียนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ         
โดยให้จัดท ำจ ำนวนเล่มเท่ำกับจ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมพร้อมและพิจำรณำโครงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษในโรงเรียนเอกชน 
 

หมายเหตุ : โรงเรียนปรับแก้ไขโครงกำร และ/หรือหลักสูตรโรงเรียนตำมมติที่ประชุมของคณะกรรมกำร 
และจัดท ำเป็นรูปเล่ม จ ำนวน ๒ ชุด ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน หำกเป็นโรงเรียน 
ในส่วนภูมิภำคให้จัดท ำ จ ำนวน ๓ ชุด ส่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๗ วัน  นับจำกวันที่ได้รับแจ้งมติที่ประชุม 



๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕. เมื่อโครงกำรได้รับกำรอนุมัติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแล้ว ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจะออกใบอนุญำต (อช.๕) ให้เปิดสอนเพ่ิมหลักสูตร ขยำยชั้นเรียน 
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษพร้อมเอกสำรโครงกำร        
ที่อนุมัติแล้วให้แก่โรงเรียน จ ำนวน ๑ ชุด กรณีโรงเรียนในส่วนภูมิภำคส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน จะแจ้งผลกำรอนุมัติให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด  
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรออกใบอนุญำต (อช. ๕) (ดังภำคผนวก ๖) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:  เอกสำรที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด ต้องส่งให้
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน เพ่ือน ำเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
พิจำรณำอนุมัต ิดังนี้ 
 ๑. ส ำเนำค ำขออนุญำตต่ำง ๆ (อช.๔) พร้อมเอกสำรประกอบ ของโรงเรียนที่จะขอ     
เปิดสอน/เพิ่ม/ขยำยโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ 
(English Program : EP)   
 ๒. ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมพร้อมและพิจำรณำโครงกำร  
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษในโรงเรียนเอกชน 
 ๓. แบบประเมินควำมพร้อมโรงเรียน และแบบสรุปผลประเมินควำมพร้อมโรงเรียน 
 ๔. แบบสรุปมติคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษในโรงเรียนเอกชน 
 ๕. เล่มโครงกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษ เล่มหลักสูตรโรงเรียนฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำก
คณะกรรมกำรเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน ๓ ชุด 
 
 



๑๒ 
แผนภูมิการด าเนินการโครงการจัดการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสำรเบื้องต้น พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ตรวจสอบควำมพร้อมและพิจำรณำโครงกำรฯ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธกิำร
อนุมัติโครงกำรฯ 

โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามญัศึกษา (กรุงเทพมหานครและส่วนภมูิภาค) 
โรงเรียนจัดท ำโครงกำรเป็นเอกสำรตำมหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข (ภำคผนวก ๑)  

พร้อมทั้งยื่นค ำขออนุญำต (อช.๔) (ภำคผนวก ๒) พร้อมเอกสำรประกอบตอ่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน หรือ ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือ 

ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
ด ำเนินกำรออกใบอนุญำต (อช.๕) (ภำคผนวก ๖) 

โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนแจ้งผล 
กำรอนุมัติโครงกำรฯ ต่อส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

หรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด  
ด ำเนินกำรออกใบอนุญำต (อช.๕) (ภำคผนวก ๖) 

โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม 

กำรศึกษำเอกชน 

โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด 

ส่งผลการพิจารณา และมติคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ 
พร้อมเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วน 

 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

น ำเสนอโครงกำรพร้อมมติที่ประชุม 
ต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

เอกสารประกอบท่ีต้องน าส่ง 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
๑. หนังสือน ำส่งจำกส ำนกังำนศกึษำธกิำร
จังหวัด หรอื ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัด 
๒. ส ำเนำค ำขออนญุำต (อช.๔) 
พร้อมเอกสำรประกอบ 
๓. ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบควำมพร้อมและพจิำรณำ
โครงกำรฯ 
๔. แบบประเมนิควำมพรอ้ม  
และแบบสรุปผลประเมนิควำมพรอ้มโรงเรียน 
๕. แบบสรุปมติคณะกรรมกำรพจิำรณำ
โครงกำรฯ 
๖. เล่มโครงกำรฯ และเลม่หลักสตูร
สถำนศกึษำฉบับภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ อย่ำงละ ๓ ชุด 

คณะกรรมกำรฯ ประเมินโรงเรียน และสรุปผล (ภำคผนวก ๓, ๔)  
พร้อมทั้งมีมติคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรฯ (ภำคผนวก ๕) 



๑๓ 
 

ตอนที่ ๔ 
 

ภาคผนวก 
 
 ๑. กำรก ำหนดหัวข้อเรื่องในกำรเขียนโครงกำรเพ่ือขออนุมัติเปิดสอน เพิ่มหลักสูตร ขยำยชั้นเรียน 
  โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ  
 (English Program : EP) 

 ๒. ค ำขออนุญำตต่ำง ๆ (แบบ อช.๔) 

 ๓. แบบประเมินควำมพร้อมโรงเรียนเพ่ือเข้ำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร  
  กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) 

 ๔. แบบสรุปผลประเมินควำมพร้อมโรงเรียนเพื่อเข้ำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 
  กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) 
 (ค ำแนะน ำส ำหรับคณะกรรมกำรฯ ประเมินควำมพร้อม และสรุปผลประเมินควำมพร้อม
 โรงเรียนที่ขออนุมัติโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 เป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ตำมภำคผนวก ๓ และ ๔) 

 ๕. มติคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
 เป็นภำษำอังกฤษในโรงเรียนเอกชน 

 ๖. ตัวอย่ำงใบอนุญำตต่ำง ๆ (แบบ อช.๕) 
 



๑๔ 
 

การก าหนดหัวข้อเรื่องในการเขียนโครงการ 
เพื่อขออนุมัตเิปิดสอน เพิ่มหลักสูตร ขยายช้ันเรียนโครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

 
๑. ชื่อโครงการ  :  โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ 

   โรงเรียน……………………………………………………………………………………….………………….……… 
 ๑.๑ ผู้รับใบอนุญาต  : - บุคคลธรรมดำ………………………………………………….…………………………………...…. 
 วุฒิกำรศึกษำ......................................................................... ............................... 
            - นิติบุคคล (ระบุชื่อนิติบุคคล)…………………..………………………………………………... 
                                  โดย…………………………………………….................................ลงนำมแทนนิติบุคคล  
                      วุฒิกำรศึกษำ.......................................................................................................  
 ๑.๒ ผู้จัดการ ............................................................................................................................. ..................... 
 วุฒิกำรศึกษำ................................................................................................................. .......................... 
 ๑.๓ ผู้อ านวยการ ...................................................................................... .................................................... 
 วุฒิกำรศึกษำ................................................................................................................. .......................... 
 ๑.๔ หัวหน้าโครงการ ...................................................................................................................................  
 วุฒิกำรศึกษำ................................................................................................................. ........................... 
 
     สถานที่ตั้งโรงเรียน  เลขที่………..……..ถนน………………………………….ต ำบล/แขวง……………………………..…… 
           อ ำเภอ/เขต……………………..…จังหวัด………………………….รหัสไปรษณีย์………………..….. 
           โทรศัพท์…………………….………………………โทรสำร…………………….……………………..……. 
           website................................................ e-mail ……………………………………….…………. 
 
๒. ประเภท/หลักสูตร/ระดับชั้นที่โรงเรียนจะเปิดสอน 
 - ประเภท  (สำมัญศึกษำ) 
 - หลักสูตร  (ระบุชื่อหลักสูตร, ระดับชั้นที่เปิดสอน) ตัวอย่ำง 
 หลักสูตร กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ กระทรวงศึกษำธิกำร    
 เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษำ (ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ชั้นอนุบำลปีที่ ๓ )   
 
๓. หลักการและเหตุผล 
 เขียนหลักกำรและเหตุผลของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสำมัญศึกษำ ที่จะขอเปิดสอน เพ่ิมหลักสูตร 
ขยำยชั้นเรียนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็ นภำษำอังกฤษ           
(English Program : EP) 
 
๔. วัตถุประสงค์    
 ๑. ............................................................................................................................. ...................................... 
 ๒. ................................................................................................................................................ ................... 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๑ 



๑๕ 
๕. เป้าหมาย  
 กำรก ำหนดเป้ำหมำย ให้ก ำหนดเป้ำหมำยทั้งเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ พร้อมทั้งก ำหนดตัวชี้วัดในแต่ละ
เป้ำหมำยให้ชัดเจน 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
  

 
๖. แผนผังแสดงสถานที่ บริเวณที่ตั้งโรงเรียน และอาคารต่าง ๆ 
     ๖.๑  แผนผังแสดงบริเวณท่ีตั้งโรงเรียน 
 ๖.๒  แผนผังบริเวณโรงเรียน อำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ 
 ๖.๓  ระบุรำยละเอียดอำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบที่จะใช้ในโครงกำร (ให้วำดแผนผังประกอบ) 
 
๗. การจัดสรรงบประมาณ 
 ให้แสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ ำยส ำหรับกำรจัดโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ทั้งนี้ ให้ระบุเรื่องของค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 
(ครูชำวต่ำงชำติ ครูไทย และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง) และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (วัสดุ
อุปกรณ์กำรเรียน หนังสือเรียน เป็นต้น) 
 
๘. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ระบุอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำต่อปี) 
 ให้เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมเอกชน ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๘๖๒๑ ลงวันที่  ๒๑     
ธันวำคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกำศค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ซึ่งระบุไว้ใน กฎหมำย ระเบียบ 
ค ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 
 
๙.   แผนการรับนักเรียน  
 จัดท ำแผนกำรรับนักเรียนให้ครบทั้งระดับกำรศึกษำที่ขอเปิดสอน เพ่ิมหลักสูตร ขยำยชั้นเรียนโครงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) 
 
๑๐. การจัดหาหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์  
 ให้ระบุวิธีกำรจัดหำ และระบุรำยชื่อหนังสือ วัสดุ อุปกรณ์ จัดท ำเป็นเอกสำรแนบในภำคผนวกของโครงกำร 
 
๑๑. หลักสูตร โครงสร้างเวลาเรียน และแผนการเรียน  
 ระบุชื่อหลักสูตร โครงสร้ำงเวลำเรียนตำมหลักสูตร ตำรำงกิจกรรม ตำรำงสอน (โดยระบุชื่อครูผู้สอนทั้ง     
ครูไทยและครูชำวต่ำงประเทศ) กำรจัดตำรำงสอนกรณีที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำให้จัดท ำตำมแผนกำรเรียนด้วย 
 
๑๒. ระเบียบการของโรงเรียน 
 ระเบียบกำรของโรงเรียน (จัดท ำตำมหัวข้อที่ระบุไว้ตำมเอกสำรแนบ ทั้งนี้  ให้ระบุคุณสมบัตินักเรียน        
ที่จะรับเข้ำเรียนในโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ      
(English Program : EP) ด้วย)  
 
 
 



๑๖ 
๑๓. การจัดตั้งกองทุน  
 กำรจัดตั้งกองทุนตำมหลักเกณฑ์แนบท้ำยค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้
นโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ        
สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
นโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ  
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๐.๒ สถำนศึกษำและกรรมกำรสถำนศึกษำต้องจัดสรร
งบประมำณจ ำนวนหนึ่งให้เพียงพอต่อกำรสนับสนุนให้นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงกำรและมีควำมสำมำรถ     
ผ่ำนเกณฑ์ให้เข้ำเรียนในโครงกำรอย่ำงน้อย ๓ % ของจ ำนวนนักเรียนแต่ละปี และเพื่อใช้ส่งเสริม              
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียนปกติ 
 
๑๔. หลักเกณฑ์การจ้าง การเลิกจ้าง การจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน                   
 โดยให้ระบุคุณสมบัติครูผู้สอน วุฒิกำรศึกษำ อัตรำเงินเดือน สวัสดิกำรที่ครูจะได้รับ โดยดูหลักเกณฑ์       
แนบท้ำยค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้นโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ สั่ ง ณ วันที่  ๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๔               
ข้อ ๘ (๘.๑) – (๘.๓) , (๘.๖) – (๘.๘) และ ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติม
นโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ  
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ (๘.๔) – (๘.๕) ดังนี้ (จัดท ำแบบสรุปตำมแบบตำรำงแนบท้ำย) 
 ๑. ระดับก่อนประถมศึกษำ และประถมศึกษำ ครูผู้สอนที่เป็นชำวต่ำงชำติ ต้องสำมำรถออกเสียง
ภำษำอังกฤษได้ถูกต้องตำมส ำเนียงของเจ้ำของภำษำ และใช้ภำษำไทยในกำรสื่อสำรง่ำย ๆ ได้ หรือจัดให้มีครูไทย
ที่สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร เข้ำไปมีส่วนร่วมตลอดเวลำ 
 ๒. จัดให้ครูผู้สอนท ำสัญญำปฏิบัติงำนให้ครบ ๑ ปีกำรศึกษำเป็นอย่ำงน้อย และมีบทลงโทษที่เข้มงวด 
หำกละเมิดสัญญำ 
 ๓. ครูผู้สอนทุกคนต้องจบปริญญำตรีเป็นอย่ำงน้อย และต้องมีหลักฐำนกำรศึกษำในสำขำวิชำที่จะสอน
หรือสำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 
 ๔. ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้ำของภำษำ ต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ทั้งกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน 
กำรเขียน ในกำรสื่อสำรเหมือนเจ้ำของภำษำ และได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่ำ ๕๕๐ หรือ IELTS          
ไม่น้อยกว่ำ ๕.๕ หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ หรือได้รับหลักฐำนกำรทดสอบควำมรู้ภำษำอังกฤษเทียบเท่ำ
เกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น จำกสถำบันภำษำท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง 
 ๕. ครูผู้สอนทุกคน ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเด็ก และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมีหลักฐำนกำรศึกษำ
ด้ำนกำรสอน ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ หน่วยกิต หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำได้ผ่ำนกำรอบรมด้ำนวิชำกำรศึกษำ           
จำกหน่วยงำนหรือสถำบันที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง ไม่น้อยกว่ำ ๑๕ หน่วยกิต หำกยังไม่ได้รับกำรศึกษำ 
ผ่อนผันให้เข้ำรับกำรศึกษำภำยในระยะเวลำ ๑ ปี หรือมีประกำศนียบัตรวิชำชีพครู หรือมีประสบกำรณ์        
ไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี โดยได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนเดิม 
 ๖. ครูผู้สอนชำวต่ำงประเทศต้องได้รับกำรอบรมด้ำนหลักสูตรของประเทศไทย ภำษำและวัฒนธรรมไทย 
อย่ำงน้อย ๑๕ ชั่วโมง 
 ๗. สถำนศึกษำต้องจัดให้ครูผู้สอนทุกคนทั้งที่จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ       
ได้ศึกษำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนซึ่งกันและกัน เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนส ำคัญที่สุด 
 ๘. ครูผู้สอนทุกคนต้องมีโอกำสได้รับกำรพัฒนำ โดยได้รับกำรฝึกอบรมศึกษำดูงำนในประ เทศหรือ
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย ๓ ปีต่อครั้ง 
 
 
 



๑๗ 
ตารางแบบสรุปจ านวน และคุณสมบัติของครูผู้สอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา............................. 
 
ที ่
 

ชื่อ-สกุล 
 

สัญชาติ 
 

วุฒิการศึกษา 
 

สาขา 
 

วิชาที่สอน 
 

ใบประกอบ
วิชาชีพ 

อัตราจ้าง 
(บาท) 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕. แผนการจัดหาครู บุคลากร  
 จัดท ำแผนจัดหำครูหรือบุคลำกร  ๓ - ๕ ปี ส ำหรับปีแรกที่จะเปิดสอน ให้ระบุชื่อ สัญชำติ วุฒิกำรศึกษำ 
อัตรำเงินเดือน ประสบกำรณ์กำรสอน วิชำที่จะสอน ของครูประจ ำหรือครูพิเศษ พร้อมเอกสำรรำยละเอียด
เกี่ยวกับวุฒิกำรศึกษำของครูที่จะสอนในปีแรก โดยสรุปเป็นตำรำงดังนี้ 
 

ปี
การศึกษา 

ชั้นเรียนที่เปิด ครูชาวต่างชาติ ครูไทย เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ธุรการ 

เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุน 

      
      
      

 
๑๖. การบริหารกิจการโรงเรียน (ระบุแนวกำรบริหำรโรงเรียนด้ำนต่ำง ๆ ตำมหลักกำรบริหำรกำรศึกษำ) 
 
๑๗. การขอความช่วยเหลือทางวิชาการ 
 ๑๗.๑  แนวกำรด ำเนินกำรด้ำนวิชำกำร 
          ………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 ๑๗.๒  กำรขอควำมร่วมมือทำงวิชำกำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๑๘.  ลงช่ือ/ต าแหน่ง  ผู้เสนอโครงการ   

หมายเหตุ : ให้แนบเอกสำรที่แสดงคุณสมบัติครูผู้สอนรำยบุคคลในภำคผนวกท้ำยเล่มพร้อมติดแถบดัชนีชื่อครูทุกคน 
 กรณีครูไทย : ใบปริญญำบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน Transcript (สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง) ใบประกอบวิชำชีพ 
 กรณีครูชำวต่ำงประเทศ : ใบปริญญำบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน (สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง) ใบประกอบวิชำชีพ 
 ใบอนุญำตท ำงำน (Work Permit) หรือ หนังสือตรวจลงตรำ (VISA) หรือ 
 สัญญำจ้ำง หนังสือตรวจสอบประวัติอำชญำกรรม กรณีไม่ใช่เจ้ำของ
 ภำษำต้องแนบผลคะแนนสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC 
 



๑๘ 
 
อช.๔ 

ค าขออนุญาตต่างๆ 
 
เขียนที่..................................................................... 

 
     วันที่………….…เดือน………………...…………….พ.ศ.................... 
 
ชื่อผู้รับใบอนุญำต……………………………….......................................…………………..………………..…….………. 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน/ใบทะเบียน เลขที่................................................................................. 
อยู่บ้ำนเลขท่ี ................ ตรอก/ซอย .......................................ถนน......................................... ............... 
หมู่ที่ ............................ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต ............................... ....... 
จงัหวัด ...............................................โทรศัพท์ ..............................................โทรสำร .......... ................. 
e-mail………………………………………………………………………………………………………...................................... 
ได้รับอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตำมพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ชื่อโรงเรียน/วิทยำลัยเทคโนโลยี/วิทยำลัยอำชีวศึกษำ…………………………………………..……..………….…..…. 
ชื่อโรงเรียนอักษรต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)...............................……………………………………….....….…………..….. 
ประเภท...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................... 
ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่ ...................... อำคำร.............................................................................. ................. 
ตรอก/ซอย .................................................ถนน ................................................... .......หมูท่ี่..................... 
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต ..................................จังหวัด.......................... ............... 
มีควำมประสงค์ท่ีจะขออนุญำต......................................................................................................... 
เนื่องจำก…………………………………………………………………………………………………………………………….…….…. 
และได้แนบ มติคณะกรรมกำรบริหำรของโรงเรียนในระบบ  จ ำนวน .......... แผ่น 
 ส ำเนำตรำสำรจัดตั้ง (ยกเว้นภำคผนวก) 
 รำยละเอียดและเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง จ ำนวน .......... แผ่น  
                             มำตรกำรรองรับหรือแผนควำมช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบ 
                             จ ำนวน......แผ่น 
 รำยละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้รับอนุญำต จ ำนวน .......... แผ่น 
 หนังสือมอบอ ำนำจของผู้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ยื่นค ำขอ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)..............................................................................................  
 
 
      (ลงช่ือ)................................................. ผู้ย่ืนค าขอ 
            (...................................................)  
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๒ 

 
ตรำโรงเรียน 



๑๙ 
 

ค าแนะน าส าหรับคณะกรรมการฯ ประเมินความพร้อม และสรุปผลประเมินความพร้อมโรงเรียน 
ที่ขออนุมัติโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  

(English Program : EP) 
 

 โรงเรียนเอกชนที่มีควำมประสงค์จะจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) และได้เสนอโครงกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดพิจำรณำแล้ว  
ขั้นตอนต่อไปคือ กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมพร้อมและพิจำรณำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษในโรงเรียนเอกชน เพ่ือตรวจสอบควำมพร้อม  
ของโรงเรียน และแจ้งผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนต้นสังกัดเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป 
 
 กำรประเมินควำมพร้อม และสรุปผลประเมินควำมพร้อมโรงเรียนที่ขออนุมัติโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) จะเป็นกำรประเมิน 
โดยพิจำรณำควำมพร้อมของโรงเรียนทั้ง ๖ ด้ำน ซึ่งได้แก่ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรรับนักเรียน ด้ำนกำรระดม
ทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ด้ำนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
ซึ่งจะมีข้ันตอนและเอกสำรที่ใช้ในกำรประเมินดังต่อไปนี้ 
 
 ๑. กำรประเมินควำมพร้อมโรงเรียนที่ขออนุมัติโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ให้ใช้แบบประเมินควำมพร้อมโรงเรียน  
(ตำมภำคผนวก ๓) ซึ่งแบบประเมินดังกล่ำว มี ๒ ตอน คือ  
  - ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
  - ตอนที่ ๒ ควำมพร้อมของโรงเรียน   

  ๑.๑ วิธีกำรประเมิน และขั้นตอนกำรประเมิน 
   - ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน เติม หรือ กรอกข้อมูลให้ครบทั้ง ๗ ข้อ  
   - ตอนที่ ๒ ควำมพร้อมของโรงเรียน พิจำรณำควำมพร้อมของโรงเรียนทั้ง ๖ ด้ำน ได้แก่  
ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรรับนักเรียน ด้ำนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ด้ำนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ด้ำนอำคำรสถำนที่ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ควำมพร้อมของโรงเรียน เป็นแบบ Rating Scale มี ๖ ด้ำน 
กำรวัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ 
 - ดีมำก คือ  พร้อมมำกท่ีสุด  ๘๐ – ๑๐๐% ให้  ๔  คะแนน  
 - ดี คือ  พร้อมมำก ๖๐ – ๗๙% ให้  ๓  คะแนน อำจเติมสิ่งใหม่ๆ บ้ำง 
     - พอใช้ คือ  ค่อนข้ำงพร้อม ๔๐ – ๕๙% ให้  ๒  คะแนน ต้องเพ่ิมบ้ำง 
   - ปรับปรุง คือ  ยังไม่พร้อม  ๑  – ๓๙% ให้  ๑  คะแนน 

 ๑.๒ ให้คณะกรรมกำรฯ ทุกคน หรือต้องมีจ ำนวนมำกกว่ำ ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมกำรฯ 
ทั้งหมด ส่งแบบประเมินที่กรอกเรียบร้อย ทั้ งตอนที่  ๑ และตอนที่  ๒ แล้วให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ  
เพ่ือรวบรวมผลคะแนน และน ำไปสู่กำรสรุปผลประเมินต่อไป 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 
 ๒. กำรสรุปผลประเมินควำมพร้อมโรงเรียนที่ขออนุมัติโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) ให้ใช้แบบสรุปผลประเมิน
ควำมพร้อมโรงเรียน (ตำมภำคผนวก ๔) 
  ๒.๑ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน เติม หรือ กรอกข้อมูลให้ครบทั้ง ๗ ข้อ  
  ๒.๒ ตอนที่ ๒ สรุปผลควำมพร้อมของโรงเรียน โดยให้ค ำนวณคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้ำน ทั้ง ๖ 
ด้ำน จำกท่ีคณะกรรมกำรฯ แต่ละคนได้ลงคะแนนไว้ ดังนี้   
     ๒.๒.๑ ค ำนวณคะแนนในแต่ละด้ำน โดยน ำคะแนนที่คณะกรรมกำรฯ แต่ละคนให้ (๔ 
หรือ ๓ หรือ ๒ หรือ ๑) บวกกันทุกข้อย่อย ทุกคน แล้วหำรด้วยจ ำนวนข้อ และจ ำนวนคณะกรรมกำรฯ 
เพ่ือหำคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้ำน 
     ๒.๒.๒ น ำคะแนนเฉลี่ยที่หำได้มำเทียบเกณฑ์ดังนี้ 
   ๓.๕๑ – ๔.๐๐ คือ พร้อมมำก 
   ๒.๗๖ – ๓.๕๐ คือ พร้อม 
            ๒.๗๕ ลงมำ คือ ไม่พร้อม 
 ๒.๒.๓ กำรสรุปผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ยของทุกด้ำน ๖ ด้ำน ต้องผ่ำนเกณฑ์ควำมพร้อม 
(ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๗๖) ตำมหลักเกณฑ ์วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ และ สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ 
  ๒.๒.๔ ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ สรุปผลกำรตรวจควำมพร้อม และแจ้งให้โรงเรียนแก้ไข พร้อมทั้ง
สรุปผลประเมินควำมพร้อมโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

แบบประเมินความพร้อมโรงเรียน 
เพื่อเขา้โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(English Program : EP) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา...................... 
................................................................................ 

ค าชี้แจง 
๑. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ำรวจควำมพร้อมของโรงเรียน ส ำหรับเป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำ

 โรงเรียนเข้ำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ 
๒. แบบประเมินฉบับนี้ มี  ๒  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑      ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
ตอนที่ ๒      ควำมพร้อมของโรงเรียน 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

๑. ชื่อโรงเรียน        
    ที่อยู่     
    โทรศัพท ์   โทรสำร             

๒. ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน 
    ผู้รับใบอนุญำต    วุฒิกำรศึกษำ   
    ผู้จัดกำร      วุฒิกำรศึกษำ  
    ผู้อ ำนวยกำร    วุฒิกำรศึกษำ  
    หัวหน้ำโครงกำร    วุฒิกำรศึกษำ  

๓. อำคำรเรียน    หลัง   จ ำนวน  ห้องเรียน  พ้ืนที่บริเวณโรงเรียน   ไร่ 

๔. เดิมโรงเรียนได้รับอนุญำตให้เปิดสอนดังนี้ 
                                                                    ระดับ     
                                                                    ระดับ  
                  (ชั้น    ถึงชั้น    ) โดยเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
และมีจ ำนวนนักเรียน ในปีกำรศึกษำ     ดังนี้ 
             ระดับก่อนประถมศึกษำ   จ ำนวน  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  คน 
             เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
             ระดับประถมศึกษำ    จ ำนวน  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  คน 
             เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  คน 
             เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  คน 
             เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก ๓ 



๒๒ 
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๕. ในปีกำรศึกษำ     ขอเปิดสอน          ขอขยำยชั้นเรียน         ขอเพ่ิม
หลักสูตร 
     โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ   
             ระดับก่อนประถมศึกษำ   ชั้น   จ ำนวน/ชั้นละ  ห้อง 
             ขอเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ   บำท 
             ระดับประถมศึกษำ    ชั้น   จ ำนวน/ชั้นละ  ห้อง 
             ขอเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   ชั้น   จ ำนวน/ชั้นละ  ห้อง 
             ขอเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   ชั้น   จ ำนวน/ชั้นละ  ห้อง 
             ขอเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
             และขอขยำยชั้นเรียนเพิ่มปีละชั้นตำมล ำดับ  จนถึงชั้น  /จนครบหลักสูตร 

๖. จ ำนวนครูที่จัดเตรียมไว้สอนในโครงกำรตำมข้อ  ๕  มีจ ำนวนทั้งสิ้น    คน 
เป็นครูไทย    คน     ครูต่ำงชำติ    คน 

๗. เหตุผลสนับสนุนกำรเข้ำร่วมโครงกำร (ตอบได้มำกกว่ำ  ๑  รำยกำร) 
             มีแหล่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  
             ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลำงของภำค  
             มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ  
             มีแหล่งอุตสำหกรรมต่ำงประเทศ  
             ในจังหวัดไม่มีโรงเรียนรัฐบำลที่เปิดสอนโครงกำร English Program 
             อ่ืนๆ (ระบุ)          
            
            
         
 

------------------------------------------------------------------ 
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ตอนที่ ๒ ความพร้อมของโรงเรียน 

 

รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

สรุปผล ดีมำก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๑. ด้านบุคลากร 
   ๑) ผู้บริหำรมีแนวคิด/วิสัยทัศน์ต่อโครงกำรฯ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนนเฉลี่ย 
.......................... 
           ผ่ำน 
           ไม่ผ่ำน 

   ๒) ผู้บริหำรมีวิธีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจแก่บุคลำกร 
ในโรงเรียนและชุมชน 

    

   ๓) ครูชำวต่ำงประเทศจบปริญญำตรี 
ในสำขำวิชำที่สอน/สำขำวิชำที่เก่ียวข้อง 

    

   ๔) ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้ำของภำษำต้องได้คะแนน 
สอบ TOEFL ไม่น้อยกว่ำ ๕๕๐ หรือ IELTS ไม่น้อย
กว่ำ ๕.๕ หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่ำ ๖๐๐ 

    

   ๕) ครูชำวต่ำงประเทศมีหลักฐำนด้ำนกำรสอน หรือ 
ผ่ำนกำรอบรมด้ำนวิชำกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ  
๑๕ หน่วยกิต 

    

   ๖) ครูชำวต่ำงประเทศได้รับกำรอบรมด้ำนหลักสูตร 
ของประเทศไทย ภำษำและวัฒนธรรมไทย อย่ำงน้อย 
๑๕ ชั่วโมง 

    

   ๗) ครูผู้สอนทุกคน มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ภำษำอังกฤษ ทั้งกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนในกำร
สื่อสำร 

    

   ๘) ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนโครงกำรฯ 

    

รวม     
๒. ด้านการรับนักเรียน 
   ๑) มีแผนกำรรับนักเรียน (ส ำรวจควำมต้องกำร, 
ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ  ฯลฯ) 

     
 
 
 
 
 
 
คะแนนเฉลี่ย 
…………………. 
           ผ่ำน 
           ไม่ผ่ำน 

   ๒) มีแผนกำรคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถ  
ผ่ำนเกณฑ์ให้เข้ำเรียนโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม  
อย่ำงน้อย ๓% ของจ ำนวนนักเรียนในโครงกำรฯ 

    

   ๓) มีแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนชัดเจนและเหมำะสม 
 

    

   ๔) มีแผนกำรจัดจ ำนวนนักเรียนในแต่ละห้องตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

    

รวม     
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รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

สรุปผล ดีมำก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๓. ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   ๑) อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

     
 
 
 
คะแนนเฉลี่ย 
…………………. 
           ผ่ำน 
           ไม่ผ่ำน 

   ๒) มีแผนกำรใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม/ 
บริกำรเสริมที่นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนปกติ
ให้แก่นักเรียนเหมำะสมกับสภำพของโรงเรียน 

    

   ๓) มีกำรจัดตั้ง/เตรียมกำรจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
นักเรียน 

    

รวม     
๔. ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน 
   ๑) มีหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นภำษำอังกฤษชัดเจน
สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร (หลักสูตร/
หน่วยกำรเรียน/โครงกำรสอน/แนวกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนรู้/คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนนเฉลี่ย 
…………………. 
           ผ่ำน 
           ไม่ผ่ำน 

   ๒) มีหนังสือเรียนที่เป็นภำษำไทยครบถ้วนตำม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดอย่ำงน้อย  
๑๐ ชุด ไว้ในห้องสมุด EP 

    

   ๓) เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน หนังสือ 
แบบฝึกหัด หนังสืออ่ำนเพ่ิมเติมเป็นภำษำอังกฤษ 
(ครบทุกวิชำจ ำนวนเพียงพอกับจ ำนวนผู้เรียนและสำระ
สอดคล้องกับเนื้อหำตำมหลักสูตร) 

    

   ๔) มีแนวทำงกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรใช้
ภำษำอังกฤษของนักเรียน 

    

   ๕) กรณีโรงเรียนที่ขอขยำยชั้นเรียน (ขอเปิดใหม่ 
ไม่ต้องประเมิน) 
       ๕.๑ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน EP  
รำยกลุ่มสำระ ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
       ๕.๒ คะแนนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 
อยู่ในระดับดี (จำกแบบทดสอบมำตรฐำน 
(โปรดระบุ).................................................................) 

    

รวม     
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
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รำยกำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

สรุปผล ดีมำก 
(๔) 

ดี 
(๓) 

พอใช้ 
(๒) 

ปรับปรุง 
(๑) 

๕. ด้านอาคารสถานที ่
   ๑) ห้องเรียนมีมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของต้นสังกัดและ
เพียงพอ (โดยไม่กระทบกับจ ำนวนห้องเรียนปกติ) 

     
 
 
 
 
 
 
คะแนนเฉลี่ย 
…………………. 
           ผ่ำน 
           ไม่ผ่ำน 

   ๒) ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ วิทยำศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะ มีอุปกรณ์เพียงพอ 

    

   ๓) ห้องสมุดมีหนังสือและวัสดุอุปกรณ์เหมำะสม และ
เพียงพอที่จะส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน EP 
(หนังสือ คอมพิวเตอร์ IT) 

    

   ๔) ห้องประกอบมีมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของต้นสังกัด 
และเพียงพอ 

    

รวม     
๖. ด้านการบริหารจัดการ 
   ๑) มีวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และแผนกำรด ำเนินงำน 
ของโครงกำรฯ ชัดเจนและเหมำะสม 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คะแนนเฉลี่ย 
…………………. 
           ผ่ำน 
           ไม่ผ่ำน 

   ๒) มีกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงก ำหนด  

    

   ๓) มีแหล่งรำยได้/งบประมำณ เพ่ือด ำเนินงำน
โครงกำรฯ ชัดเจน และเป็นไปได้  

    

   ๔) มีแผนกำรพัฒนำครู 
 

    

   ๕) มีแผนและด ำเนินกำรจัดหำครู 
 

    

   ๖) มีคณะกรรมกำรบริหำรงำนโครงกำร 
 

    

   ๗) มีชุมชนให้กำรสนับสนุน 
 

    

   ๘) มีแหล่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 

    

รวม     
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

แบบสรุปผลประเมินความพร้อมโรงเรียน 
เพื่อเข้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(English Program : EP) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา...................... 
................................................................................ 

ค าชี้แจง 
๑. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลประเมินควำมพร้อมโรงเรียน ส ำหรับเป็นข้อมูล 

 ในกำรพิจำรณำโรงเรียนเข้ำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร  
 เป็นภำษำอังกฤษ 

๒. แบบประเมินฉบับนี้ มี  ๒  ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
ตอนที่ ๒  สรุปผลควำมพร้อมของโรงเรียน 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

๑. ชื่อโรงเรียน        
    ที่อยู่     
    โทรศัพท ์   โทรสำร             

๒. ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน 
    ผู้รับใบอนุญำต    วุฒิกำรศึกษำ   
    ผู้จัดกำร      วุฒิกำรศึกษำ  
    ผู้อ ำนวยกำร    วุฒิกำรศึกษำ  
    หัวหน้ำโครงกำร    วุฒิกำรศึกษำ  

๓. อำคำรเรียน    หลัง   จ ำนวน  ห้องเรียน  พ้ืนที่บริเวณโรงเรียน  ไร่ 

๔. เดิมโรงเรียนได้รับอนุญำตให้เปิดสอนดังนี้ 
                                                                    ระดับ     
                                                                  ระดับ  
  (ชั้น    ถึงชั้น   ) โดยเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
และมีจ ำนวนนักเรียน ในปีกำรศึกษำ     ดังนี้ 
             ระดับก่อนประถมศึกษำ   จ ำนวน  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  คน 
             เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
             ระดับประถมศึกษำ    จ ำนวน  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  คน 
             เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน  ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  คน 
             เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน   ห้อง   จ ำนวนนักเรียน  คน 
             เก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ๔ 



๒๗ 
 

- ๒ - 
 
๕. ในปีกำรศึกษำ     ขอเปิดสอน          ขอขยำยชั้นเรียน         ขอเพ่ิม
หลักสูตร 
     โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ   
             ระดับก่อนประถมศึกษำ   ชั้น   จ ำนวน/ชั้นละ  ห้อง 
             ขอเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ   บำท 
             ระดับประถมศึกษำ    ชั้น   จ ำนวน/ชั้นละ  ห้อง 
             ขอเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ   บำท 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   ชั้น   จ ำนวน/ชั้นละ  ห้อง 
             ขอเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ   บำท 
             ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย   ชั้น   จ ำนวน/ชั้นละ  ห้อง 
             ขอเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ปีละ    บำท 
             และขอขยำยชั้นเรียนเพิ่มปีละชั้นตำมล ำดับ  จนถึงชั้น  /จนครบหลักสูตร 

๖. จ ำนวนครูที่จัดเตรียมไว้สอนในโครงกำรตำมข้อ  ๕  มีจ ำนวนทั้งสิ้น    คน 
เป็นครูไทย    คน     ครูต่ำงชำติ    คน 

๗. เหตุผลสนับสนุนกำรเข้ำร่วมโครงกำร (ตอบได้มำกกว่ำ  ๑  รำยกำร) 
             มีแหล่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  
             ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลำงของภำค  
             มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ  
             มีแหล่งอุตสำหกรรมต่ำงประเทศ  
             ในจังหวัดไม่มีโรงเรียนรัฐบำลที่เปิดสอนโครงกำร English Program 
             อ่ืนๆ (ระบุ)  
  
  
  
  
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
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ตอนที่ ๒ สรุปผลความพร้อมของโรงเรียน 
 

ผลสรุปการประเมินความพร้อมเบื้องต้นของโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) 

โรงเรียน    อ าเภอ/เขต   จังหวัด   
วันที่ประเมิน    เดือน    พ.ศ.   

รำยกำรประเมิน คะแนนของคณะกรรมกำร คะแนนรวม 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

๑. ด้านบุคลากร     
๑.๑     
๑.๒     
๑.๓     
๑.๔     
๑.๕     
๑.๖     
๑.๗     
๑.๘     
 
คะแนนเฉลี่ยด้ำนบุคลำกร = ...............  (  ) ผ่ำน   (  ) ไม่ผ่ำน 
๒. ด้านการรับนักเรียน     
๒.๑     
๒.๒     
๒.๓     
๒.๔     
 
คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรรับนักเรียน  = ...............  (  ) ผ่ำน   (  ) ไม่ผ่ำน 
๓. ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา     
๓.๑     
๓.๒     
๓.๓     
 
คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ = ...............  (  ) ผ่ำน   (  ) ไม่ผ่ำน 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 
 

- ๔ - 
 

รำยกำรประเมิน คะแนนของคณะกรรมกำร คะแนนรวม 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ 

๔. ด้านแผนการจัดการเรียนการสอน     
๔.๑     
๔.๒     
๔.๓     
๔.๔     
๔.๕     
 
คะแนนเฉลี่ยด้ำนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน = ...............  (  ) ผ่ำน   (  ) ไม่ผ่ำน 
๕. ด้านอาคารสถานที ่     
๕.๑     
๕.๒     
๕.๓     
๕.๔     
 
คะแนนเฉลี่ยด้ำนอำคำรสถำนที่ = ...............  (  ) ผ่ำน   (  ) ไม่ผ่ำน 
๖. ด้านการบริหารจัดการ     
๖.๑     
๖.๒     
๖.๓     
๖.๔     
๖.๕     
๖.๖     
๖.๗     
๖.๘     
 
คะแนนเฉลี่ยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร = ...............  (  ) ผ่ำน   (  ) ไม่ผ่ำน 
 
คะแนนเฉลี่ยของ ๖ ด้าน (คะแนนรวมทั้ง ๖ ด้าน) = ......................... (  ) ผ่าน   (  ) ไม่ผ่าน 

 
สรุปผลการประเมิน 

  ๓.๕๑ - ๔.๐๐ คือ พร้อมมำก 

  ๒.๗๖ - ๓.๕๐ คือ พร้อม 

  ๒.๗๕ ลงมำ  คือ ไม่พร้อม 
 
 



๓๐ 
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บันทึกสรุปความเห็นและข้อมูลสนับสนุน (โปรดสรุปควำมเห็นในภำพรวม และระบุด้วยว่ำโรงเรียน 
มีควำมพร้อมที่จะเปิดสอนหรือไม่)         
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ         
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
ลงชื่อ    ประธำน     ลงชื่อ     กรรมกำร 
      (                                )                     (                              ) 
 
ลงชื่อ    กรรมกำร 
       (                              )   และเลขำนุกำร 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๑ 
 

 
มติคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน 
ครั้งที่   /   

วันที่     เวลา     น. 
ณ           

 
------------------------------------------------------ 

ค าชี้แจง  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัด ด ำเนินกำรตรวจประเมินควำมพร้อม และสรุปผลประเมินควำมพร้อมโรงเรียน 
ที่ขอพิจำรณำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ  
(English Program : EP) ที่คณะกรรมกำรฯ ให้ควำมเห็นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมกำรฯ ต้องร่วมกัน
ประชุมเพ่ือลงมติคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นภำษำอังกฤษในโรงเรียนเอกชน (ตำมภำคผนวก ๕) เพ่ือเป็นข้อมูลน ำเรียนรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรพิจำรณำอนุมัติต่อไป 
 

 ๑. ข้อมูลโรงเรียนขอเปิดสอน เพ่ิมหลักสูตร ขยำยชั้นเรียนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) 

  โรงเรียน    อ ำเภอ/เขต             จังหวัด     
เดิมเปิดสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร ระดับ    ถึง ระดับ    
(ชั้น    ถึง ชั้น   ) และโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ ระดับ   ถึง ระดับ    
(ชั้น   ถึง ชั้น    ) ในปีกำรศึกษำ  จะข อ เ ปิ ด ส อน
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ ระดับ    
(ชั้น   ) โดยในปีกำรศึกษำ  ขอเปิดสอนชั้น    
ชั้นละ  ห้องๆ ละ คน ขอเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำชั้น    
ปีละ  บำท มีครูที่จะจัดสอนในโครงกำร จ ำนวน   คน เป็นครูไทย
จ ำนวน คน และครูชำวต่ำงชำติ จ ำนวน  คน 

 

  ๒. คณะกรรมกำรตรวจควำมพร้อม ได้ตรวจประเมินสภำพควำมพร้อมของโรงเรียนแล้ว พบว่ำ 

   จำกกำรตรวจประเมินสภำพควำมพร้อมของโรงเรียน      
พบว่ำ โรงเรียนมีควำมพร้อมที่จะเปิดสอน หรือ เพิ่มหลักสูตร หรือขยำยชั้นเรียนโครงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (English Program : EP) 

 

 

 

 

 

 
ภำคผนวก ๕ 
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 ๓. มติคณะกรรมการสรุปผลการพิจารณาโครงการฯ 

 เห็นชอบโครงกำรของโรงเรียน   ให้เปิดสอน/เพ่ิมหลักสูตร/ขยำยชั้นเรียน
โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ ระดับ    
(ชั้น       )โดยในปีกำรศึกษำ    ให้เปิดสอนชั้น    
จ ำนวน  ห้อง ควำมจุ คน และให้ขยำยชั้นเรียนเพิ่มปีละชั้นตำมล ำดับจนถึงชั้น   
ในปีกำรศึกษำ            

 

ลงชื่อ     ประธำน    ลงชื่อ    กรรมกำร 

       (                                           )             (                                        ) 

ลงชื่อ      กรรมกำร 
       (                                          )  และเลขำนุกำร 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

อช.๕ 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
         ใบอนุญาตต่าง ๆ 

 
เลขทีใ่บอนุญาต....…….…....…/……...............                                        
 
            วันที่…….…เดือน......…………….พุทธศักราช.............. 
 
  ตามค าขอ ลงวันที่…………………เดือน…..……………………………………….....พ.ศ. ....................... 
ของ….……....………………….….…………………………...........…ต าแหน่ง……......................................................……... 
โรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา................…………………………………..…………………………….. 
อ าเภอ/เขต………………………………………………………………จังหวัด........................................................................ 
เรื่อง............................................................................................................................. ....................................นั้น 

  อนุญาตให้...............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................ ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
  

ตั้งแต่  วันที่........................เดือน.............................................  พ.ศ........................ 
 
 
       (ลงช่ือ)…………………………..…………….ผู้อนุญาต 

(..........................................) 
       ต าแหน่ง...................................................... 
 
 
 
 

 

             

   

    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

     ๒๕๖๓ 

 ๒๕๖๓ 

              ผู้รับใบอนุญำต 

  

  ขอเปิดสอนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ 

       เปิดสอนโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษำปีที ่๑ ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖) โดยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
ใหเ้ปิดสอนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ ชั้นละ ๑ ห้อง จุห้องละ ๓๐ คน และให้ขยำย 
ชั้นเรียนเพิ่มปีละชั้นตำมล ำดับจนถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖   

กำรด ำเนินกำรสอนตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นภำษำอังกฤษ ให้โรงเรียนปฏิบัติตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔  
ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๔๔ เรื่องให้ใช้นโยบำย  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ และค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒  
กรกฎำคม ๒๕๔๖ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษโดยเคร่งครัด 
 
  
 
 

 
 

  ๑๖  
 

     ๒๕๖๓ 
  

 พฤษภำคม 

. 
 

     

  

ภำคผนวก ๖ 



๓๔ 
 

อช.๕ 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
  ใบอนุญาตต่าง ๆ 

 
เลขทีใ่บอนุญาต....…….…....…/……...............                                        
 
            วันที่………เดือน…....…………….พุทธศักราช.............. 
 
  ตามค าขอ ลงวันที่……………เดือน…..……………………………………….....พ.ศ. ............................. 
ของ….……....………………….….………………...........…ต าแหน่ง……..................................................................……... 
โรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา.........................…………………………………..…………………..... 
อ าเภอ/เขต………………………………………………………………จังหวัด........................................................................ 
เรื่อง............................................................................................................................. ...................................นั้น 
  อนุญาตให้............................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ .............................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ..........................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................... ......................................... 
......................................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 ตั้งแต่  วันที่........................เดือน.............................................  พ.ศ........................ 
 
 
       (ลงช่ือ)……………………………………..….ผู้อนุญาต 

(..........................................) 
       ต าแหน่ง...................................................... 
 
 
 
 

    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

     ๒๕๖๓ 

 ๒๕๖๓ 

    ผู้รับใบอนุญำต 

  

  ขอขยำยโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ 
          ขยำยโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นภำษำอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๔  ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖)  
โดยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๔ จ ำนวน ๓ ห้อง จุห้องละ ๓๐ คน  
และให้ขยำยชั้นเรียนเพ่ิมปีละชั้นตำมล ำดับจนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖   

กำรด ำเนินกำรสอนตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นภำษำอังกฤษ  ให้โรงเรียนปฏิบัติตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔   
ลงวันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้นโยบำย  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ  และค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒  
กรกฎำคม ๒๕๔๖ เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษโดยเคร่งครัด 
 
  
 
 

 
 

  ๑๖  
 

     ๒๕๖๓ 
  

 พฤษภำคม 



๓๕ 
 

อช.๕ 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
  ใบอนุญาตต่าง ๆ 

 
เลขทีใ่บอนุญาต....…….…....…/……...............                                        
 
            วันที่…….…เดือน………………….พุทธศักราช.............. 
 
  ตามค าขอ  ลงวันที่………………เดือน…..…………………………………...…….....พ.ศ. ...................... 
ของ….……....………………….….…………………………...........…ต าแหน่ง……......................................................……... 
โรงเรียน/วิทยาลัยเทคโนโลยี/วิทยาลัยอาชีวศึกษา..........................…………………………………..…………….…….. 
อ าเภอ/เขต………………………………………………………………จังหวัด....................................................................... 
เรื่อง............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..........................นั้น 
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ตั้งแต่  วันที่........................เดือน............................................พ.ศ........................ 
 
 
       (ลงช่ือ)…………………………..…………….ผู้อนุญาต 

(..........................................) 
       ต าแหน่ง..................................................... 
 
 

       

    ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

     ๒๕๖๓ 

 ๒๕๖๓ 

  
    ผู้รับใบอนุญำต 

  

        ขอเพ่ิมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นภำษำอังกฤษ ระดับก่อนประถมศึกษำ (ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ ถึง ชั้นอนุบำลปีที่ ๓) 

       เพ่ิมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๔  
ถึง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖) โดยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๔ จ ำนวน ๓ ห้อง  
จุห้องละ ๓๐ คน และให้ขยำยชั้นเรียนเพิ่มปีละชั้นตำมล ำดับจนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖   

กำรด ำเนินกำรสอนตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เป็นภำษำอังกฤษ  ให้โรงเรียนปฏิบัติตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ วก ๑๐๖๕/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙  
ตุลำคม ๒๕๔๔ เรื่อง ให้ใช้นโยบำย  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ และค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ ๔๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒  
กรกฎำคม ๒๕๔๖  เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมนโยบำย  หลักเกณฑ์  และวิธีกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษโดยเคร่งครัด 
 
  

 
 

  ๑๖                           พฤษภำคม                    ๒๕๖๓ 




























































