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กฎกระทรวง 
ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศนูย์การเรียน 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๑๒  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย   บัญญัติ ใ ห้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ศูนย์การเรียน”  หมายความว่า  สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยไม่แสวงหากําไรตามกฎกระทรวงนี้ 
“ครูภูมิปัญญา”  หมายความว่า  ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านหนึ่งด้านใดซ่ึงเป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสาน

ภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน   
“บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน”  หมายความว่า  ผู้จัดการศึกษา  ผู้บริหารศูนย์การเรียน  

รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซ่ึงทาํหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
การนิเทศ  และการบริหารการศึกษาของศูนย์การเรียน 

“ผู้จัดการศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้ง
ศูนย์การเรียน 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยก์ารเรียนตั้งอยู่ 
ข้อ ๒ บุคคลอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบ  หรือการศึกษา

ตามอัธยาศัย  โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนสําหรับผู้ซ่ึงขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ  
ทั้งนี้  เพื่อให้มีความยืดหยุ่น  คล่องตัว  และสนองตอบวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนนั้น 
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ข้อ ๓ ผู้มีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 
ซ่ึงไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  และต้องเป็นบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ 
อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ซ่ึงมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๒) ผู้ซ่ึงได้รับการประกาศยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอ่ืนตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  หรือ 
(๓) บุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก  (๑)  และ  (๒)  ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

ในการจัดการศึกษา 
ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิจัดการศึกษาผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน  ให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือ 

ต่อสํานักงานพร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๓  และแผนการจัดการศึกษา 
ของศูนย์การเรียนที่บุคคลนั้นได้ร่วมจัดทํากับสํานักงานหรือสถานศึกษาที่สํานักงานมอบหมาย 

แผนการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการอยา่งน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อศูนย์การเรียน 
(๒) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
(๓) ที่ตั้งศูนย์การเรียน 
(๔) รูปแบบการจัดการศึกษา 
(๕) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
(๖) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
(๗) ระบบประกันคุณภาพภายใน 
(๘) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน 
(๙) ข้อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน 
ข้อ ๕ ในการพิจารณาคําขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียน  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนไม่เกินห้าสิบคน  ให้สํานักงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
(๒) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน  ให้สํานักงานเสนอ

ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
(๓) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าหนึ่งร้อยคน  ให้สํานักงานเสนอให้คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
ในกรณีการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าห้าสิบคน  รายการ 

ในแผนการจัดการศึกษาตามข้อ  ๔  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด 
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ให้นําหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง   
มาใช้บังคับกับการพิจารณาคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ข้อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนตามข้อ  ๔  (๙)  อย่างน้อยต้องกําหนดให้
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบดว้ยผู้จัดการศึกษาหรือผู้แทน  ผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน  และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงสํานักงานแต่งตั้ง 

ในกรณีที่ศูนย์การเรียนใดไม่อาจมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้แทน
ชุมชนที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่เป็นกรรมการแทนได้ 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนทําหน้าที่กําหนดนโยบายการบริหารและการจัด
การศึกษาของศูนย์การเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของผู้จัดการศึกษาและสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษา  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับ  และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ข้อ ๘ ผู้เรียนในศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศกําหนด 

ข้อ ๙ ให้ศูนย์การเรียนดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละปี  แล้วจัดทํารายงาน 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนดังกล่าว  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและสภาพ
ปัญหาที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาให้สํานักงานทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๑๐ ให้สํานักงานจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในช่วงชั้น 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านการวัดผลและประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานแจ้งให้ศูนย์ 
การเรียนจัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนนั้น  รวมทั้งจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลใหม่ 
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด 

ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานออกหลักฐานการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้ สําเร็จการศึกษาจากศูนย์ 
การเรียนว่าได้ศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๑๒ ศูนย์การเรียนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐ  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรเอกชนสําหรับการจัดการศึกษาได้ 

ข้อ ๑๓ สํานักงานมีหน้าที่ให้คําปรึกษา  คําแนะนํา  และความรู้  ส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านวิชาการ  ด้านการบริหาร  ด้านการจัดการศึกษา  และด้านอ่ืนแก่ผู้จัดการศึกษา  รวมทั้งให้การ
พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน  ตลอดจนดําเนินการ 
เทียบโอนผลการเรียนแก่ผู้เรียนในศูนย์การเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอน 
ผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ข้อ ๑๔ ศูนย์การเรียนเลิกด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้จัดการศึกษาตาย 
(๒) สํานักงานอนุญาตให้เลิกตามคําขอของผู้จัดการศึกษา 
(๓) สํานักงานมีคําส่ังให้เลิกเพราะเหตุที่ศูนย์การเรียนหยุดดําเนินการเกินกว่าหนึ่งปี 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร  หรือการดําเนินการของศูนย์การเรียนขัดต่อวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน   
ขัดต่อกฎหมาย  เป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือผู้จัดการศึกษาขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๓ 

เม่ือมีการเลิกศูนย์การเรียนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้สํานักงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จัดการ 
ศึกษาทราบภายในสามสิบวัน  และให้ผู้จัดการศึกษารวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาของศูนย์การเรียนนั้นมอบให้แก่สํานักงาน 

ในกรณีศูนย์การเรียนเลิกด้วยเหตุผู้จัดการศึกษาตาย  ให้บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของศูนย์การเรียนนั้นมอบให้แก่สํานักงาน 

ข้อ ๑๕ การเลิกศูนย์การเรียน  ให้ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานจัดหาศูนย์การเรียนอ่ืน
ให้แก่ผู้เรียน  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืน 

ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ  จากรัฐที่ยังเหลืออยู่ใน 
รอบปีจากศูนย์การเรียนที่เลิกตามข้อ  ๑๔  เพื่อนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ข้อ ๑๗ บุคคลใดเคยเป็นผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนที่สํานักงานมีคําส่ังให้เลิกศูนย์การเรียน
ตามข้อ  ๑๔  (๓)  จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียนอีกมิได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

วรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  เพื่อให้บุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือรัฐในการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยรัฐจะส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาอันจะทําให้ผู้เร ียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื ่น   
สมควรกําหนดให้บุคคลมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


