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กฎกระทรวง 
ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

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  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ศูนย์การเรียน”  หมายความว่า  สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชน  จัดตั้งขึ้นเพื่อ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากําไรตามกฎกระทรวงนี้ 
“องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  คณะบุคคลซ่ึงประกอบด้วยผู้บรรลุนิติภาวะจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  

ที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกันดําเนินการในลักษณะเป็นองค์กร 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์  ไม่แสวงหากําไร  และมีที่ตั้งอยู่ในท้องที่
เดียวกันกับศูนย์การเรียนนั้น 

“องค์กรเอกชน”  หมายความว่า  สมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล  มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์  ไม่แสวงหากําไร  และมีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่
เดียวกันกับศูนย์การเรียนนั้น 

“ผู้จัดการศึกษา”  หมายความว่า  องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้งศูนย์การเรียน 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
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ข้อ ๒ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษา 
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนสําหรับผู้ ซ่ึงขาดโอกาสใน 
การเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ  ทั้งนี้  เพื่อให้มีความยืดหยุ่น  คล่องตัว  และสนองตอบวัตถุประสงค์ 
ของศูนย์การเรียนนั้น  โดยให้ยึดหลักดังต่อไปนี้ 

(๑) มุ่งเรียนรู้จากสถานที่จริง  แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
(๒) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ใช้หลักสูตรที่ศูนย์การเรียน 

ได้พัฒนาขึ้น 
ศูนย์การเรียนตามวรรคหนึ่งอาจจัดการศึกษาแบบคละชั้นและอายุหรือจัดให้มีการศึกษาร่วมกับ

สถานศึกษาอ่ืนโดยมีข้อตกลงร่วมกันและเทียบโอนผลการเรียนซ่ึงกันและกันได้ 
ข้อ ๓ แบบคําขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรชมุชนต้องมีรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อองค์กรชุมชน 
(๒) รายละเอียดของคณะบุคคล  ได้แก่  ชื่อ  สัญชาติ  อายุ  ที่อยู่  และอาชีพ   
(๓) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน 
(๔) ที่ตั้งองค์กรชุมชน   
(๕) ประวัติความเป็นมาขององค์กรชุมชน 
(๖) ผลการดําเนินงานขององค์กรชุมชน   
รายการตาม  (๒)  และ  (๓)  ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซ่ึงเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

จํานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน 
ข้อ ๔ แบบคําขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนต้องมีรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อองค์กรเอกชน   
(๒) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน 
(๓) ที่ตั้งองค์กรเอกชน 
(๔) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน  
(๕) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน   
(๖) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงาน 

หรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล 
ข้อ ๕ องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซ่ึงประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน  ให้ยื่นคําขอเป็น

หนังสือต่อสํานักงานพร้อมทั้งแนบแบบคําขอตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี  และแผน 
การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนนั้นได้ร่วมจัดทํากับสํานักงานหรือ
สถานศึกษาที่สํานักงานมอบหมาย 

แผนการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อศูนย์การเรียน 
(๒) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
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(๓) ที่ตั้งศูนย์การเรียน 
(๔) รูปแบบการจัดการศึกษา 
(๕) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
(๖) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
(๗) ระบบประกันคุณภาพภายใน 
(๘) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน 
(๙) ข้อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน 
ข้อ ๖ เม่ือสํานักงานให้ความเห็นชอบคําขอจัดตั้งศูนย์การเรียน  และแผนการจัดการศึกษาแล้ว  

ผู้จัดการศึกษาจึงจะดําเนินการจัดการศึกษาได้ 
การเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่สํานักงานได้ให้ความเห็นชอบแล้วต้องได้รับ

อนุญาตจากสํานักงาน 
ข้อ ๗ ในกรณีที่องค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  ผู้เรียน 

ในศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด 
ในการพิจารณาคําขออนุญาตจัดตั้ งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนตามวรรคหนึ่ ง   

ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนไม่เกินห้าสิบคน  ให้สํานักงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
(๒) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน  ให้สํานักงาน 

เสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
(๓)  ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าหนึ่งร้อยคน  ให้สํานักงานเสนอให้คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
ในกรณีการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าห้าสิบคน  รายการ 

ในแผนการจัดการศึกษาตามข้อ  ๕  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด 

ให้นําหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง   
มาใช้บังคับกับการพิจารณาคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๘ ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนตามข้อ  ๕  (๙ )  อย่างน้อย 
ต้องกําหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้จัดการศึกษาหรือผู้แทน  ผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน  
และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในกรณีที่ศูนย์การเรียนใดไม่อาจมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้แทนชุมชน
ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่เป็นกรรมการแทนได้ 
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ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนทําหน้าที่กําหนดนโยบายการบริหารและการจัด
การศึกษาของศูนย์การเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของผู้จัดการศึกษาและสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษา  รวมทั้งส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับ  และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายใน 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ข้อ ๑๐ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

ให้ศูนย์การเรียนวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงของพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(๒) กรณีที่มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน  ให้มีการวัดผลและประเมินผลร่วมกัน 
ในกรณีที่มีการเลิกศูนย์การเรียน  หรือผู้เรียนจากศูนย์การเรียนประสงค์จะเข้าศึกษาในโรงเรียน  ให้นํา 

ผลการเรียนรู้ที่สะสมไว้มาเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ข้อ ๑๑ ให้ศูนย์การเรียนออกหลักฐานทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้สําเร็จการศึกษาจาก 

ศูนย์การเรียนว่าได้ศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา  ภายใต้การกํากับและการรับรองของสํานักงาน   
แล้วแต่กรณี  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๒ ให้ศูนย์การเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและสภาพปัญหาที่เ ก่ียวกับ 
การจัดการศึกษาให้สํานักงานทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๑๓ ศูนย์การเรียนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐ  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรเอกชนอ่ืนสําหรับการจัดการศึกษาได้ 

ข้อ ๑๔ สํานักงานมีหน้าที่ให้คําปรึกษา  คําแนะนํา  และความรู้  ส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านวิชาการ  ด้านการบริหาร  ด้านการจัดการศึกษา  และด้านอ่ืนแก่ผู้จัดการศึกษา  รวมทั้งให้ 
การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน  ตลอดจนดําเนินการ 
เทียบโอนผลการเรียนแก่ผู้เรียนในศูนย์การเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอน 
ผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อ ๑๕ ศูนย์การเรียนเลิกด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานอนุญาตให้เลิกตามคําขอของผู้จัดการศึกษา 
(๒) สํานักงานมีคําส่ังให้เลิกเพราะเหตุที่ศูนย์การเรียนหยุดดําเนินการเกินกว่าหนึ่งปีโดยไม่มี

เหตุอันสมควร  หรือการดําเนินการของศูนย์การเรียนขัดต่อวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน  ขัดต่อกฎหมาย  
เป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 

เม่ือมีการเลิกศูนย์การเรียนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้สํานักงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จัดการศึกษา
ทราบภายในสามสิบวัน  และให้ผู้จัดการศึกษารวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
ของศูนย์การเรียนนั้นมอบให้แก่สํานักงาน 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๖ การเลิกศูนย์การเรียน  ให้ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานจัดหาศูนย์การเรียนอ่ืน
ให้แก่ผู้เรียน  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืน 

ข้อ ๑๗ ให้สํานักงานเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ  จากรัฐที่ยังเหลืออยู่ในรอบปี
จากศูนย์การเรยีนที่เลิกตามข้อ  ๑๕  เพื่อนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   

ข้อ ๑๘ องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนใดเคยเป็นผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน 
ที่สํานักงานมีคําส่ังให้เลิกศูนย์การเรียนตามข้อ  ๑๕  (๒)  จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียนอีกมิได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีสิทธิในการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  เพื่อให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมี 
ความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือรัฐในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย  โดยรัฐจะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาอันจะทําให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่น  สมควรกําหนดให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีสิทธิใน 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 


