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กฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ศูนย์การเรียน” หมายความว่า สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
โดยไม่แสวงหากําไรตามกฎกระทรวงนี้
“ครูภูมิปัญญา” หมายความว่า ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านหนึ่งด้านใดซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสาน
ภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
“บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน” หมายความว่า ผู้จัดการศึกษา ผู้บริหารศูนย์การเรียน
รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งทําหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การนิเทศ และการบริหารการศึกษาของศูนย์การเรียน
“ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้ง
ศูนย์การเรียน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
ข้อ ๒ บุคคลอาจจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนสําหรับผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
ทั้งนี้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และสนองตอบวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนนั้น
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ข้อ ๓ ผู้มีสิท ธิจัด การศึกษาขั้น พื้น ฐานในรูป แบบศู น ย์ก ารเรีย นต้องเป็น ผู้มีสั ญชาติไทย
ซึ่งไม่เป็น ผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และต้องเป็น บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซ่งึ มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๒) ผู้ซึ่งได้รับการประกาศยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด หรือ
(๓) บุคคลอื่นนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
ข้อ ๔ ผู้มีสิท ธิจัด การศึกษาผู้ใดประสงค์จะจัด ตั้งศูนย์การเรีย น ให้ยื่น คําขอเป็นหนังสือ
ต่อสํานักงานพร้อมทั้งแนบหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีคุณสมบัติต ามข้อ ๓ และแผนการจัดการศึกษา
ของศูนย์การเรียนที่บุคคลนั้นได้ร่วมจัดทํากับสํานักงานหรือสถานศึกษาที่สํานักงานมอบหมาย
แผนการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อศูนย์การเรียน
(๒) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(๓) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
(๔) รูปแบบการจัดการศึกษา
(๕) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(๖) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(๗) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(๘) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
(๙) ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ข้อ ๕ ในการพิจารณาคําขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียน ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนไม่เกินห้าสิบคน ให้สํานักงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
(๒) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน ให้สํานักงานเสนอ
ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
(๓) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าหนึ่งร้อยคน ให้สํานักงานเสนอให้คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ในกรณี ก ารขออนุ ญ าตจั ด ตั้ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นที่ มี ผู้ เ รี ย นจํ า นวนเกิน กว่ า ห้ า สิ บ คน รายการ
ในแผนการจัด การศึกษาตามข้อ ๔ (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด
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ให้นํ าหลักเกณฑ์การพิ จารณาอนุญ าตให้จั ด ตั้ งศูน ย์ก ารเรีย นตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง
มาใช้บังคับกับการพิจารณาคําขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแล้ว
โดยอนุโลม
ข้อ ๖ ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนตามข้อ ๔ (๙) อย่างน้อยต้องกําหนดให้
คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้จัดการศึกษาหรือผู้แทน ผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งสํานักงานแต่งตั้ง
ในกรณีที่ศูนย์การเรียนใดไม่อาจมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้แทน
ชุมชนที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่เป็นกรรมการแทนได้
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการศูน ย์การเรีย นทํา หน้า ที่กําหนดนโยบายการบริ หารและการจั ด
การศึกษาของศูนย์การเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของผู้จัดการศึกษาและสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษา รวมทั้งส่ง เสริม สนับ สนุน กํากั บ และดูแ ลระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ข้อ ๘ ผู้เรีย นในศูน ย์การเรีย นต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ให้ศูนย์การเรียนดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์
และวิธี การวัด ผลและประเมิน ผลของหลั กสูต รการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานในแต่ล ะปี แล้ว จัด ทํ ารายงาน
การวัด ผลและประเมินผลการเรีย นรู้ข องผู้เรีย นดังกล่าว รวมทั้งการจัดการเรีย นการสอนและสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้สํานักงานทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๐ ให้ สํ า นั ก งานจั ด ให้ มี ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นในช่ ว งชั้ น
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ในกรณี ที่ผู้เรี ย นไม่ผ่ านการวัดผลและประเมิ นผลตามวรรคหนึ่ง ให้สํ านักงานแจ้ง ให้ศูน ย์
การเรี ย นจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นซ่ อ มเสริ ม แก่ ผู้ เ รี ย นนั้ น รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผลใหม่
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๑๑ ให้ สํ า นั ก งานออกหลั ก ฐานการศึ ก ษาแก่ ผู้ เ รี ย นหรื อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากศู น ย์
การเรียนว่าได้ศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูต รการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามข้อ ๑๐
ข้อ ๑๒ ศูน ย์ก ารเรี ย นอาจได้รั บสิ ท ธิป ระโยชน์ ด้า นเงิน อุด หนุ น จากรั ฐ องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนสําหรับการจัดการศึกษาได้
ข้อ ๑๓ สํานัก งานมี หน้าที่ ให้คํ าปรึก ษา คําแนะนํา และความรู้ ส่งเสริมและสนั บสนุ น
ด้านวิชาการ ด้านการบริหาร ด้านการจัดการศึกษา และด้านอื่นแก่ผู้จัด การศึกษา รวมทั้งให้การ
พัฒ นาทักษะความรู้ความสามารถแก่บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรีย น ตลอดจนดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนแก่ผู้เรียนในศูนย์การเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ข้อ ๑๔ ศูนย์การเรียนเลิกด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้จัดการศึกษาตาย
(๒) สํานักงานอนุญาตให้เลิกตามคําขอของผู้จัดการศึกษา
(๓) สํ า นั ก งานมี คํ า สั่ ง ให้ เ ลิ ก เพราะเหตุ ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นหยุ ด ดํ า เนิ น การเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือการดําเนินการของศูน ย์การเรีย นขัด ต่อวัต ถุประสงค์ข องศูน ย์การเรีย น
ขัด ต่อ กฎหมาย เป็น ภั ย ต่อ เศรษฐกิ จหรื อความมั่ น คงของประเทศ หรื อขัด ต่อความสงบเรีย บร้อ ย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือผู้จัดการศึกษาขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓
เมื่ อ มีก ารเลิ ก ศูน ย์ การเรีย นตามวรรคหนึ่ ง แล้ว ให้ สํา นั ก งานแจ้ ง เป็น หนัง สื อ ให้ ผู้ จัด การ
ศึก ษาทราบภายในสามสิบ วัน และให้ผู้ จั ด การศึ กษารวบรวมหลั กฐานและเอกสารที่เ กี่ ย วข้ องกั บ
การศึกษาของศูนย์การเรียนนั้นมอบให้แก่สํานักงาน
ในกรณีศูนย์การเรียนเลิกด้วยเหตุผู้จัดการศึกษาตาย ให้บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของศูนย์การเรียนนั้นมอบให้แก่สํานักงาน
ข้อ ๑๕ การเลิกศูน ย์การเรียน ให้ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานจัด หาศูน ย์การเรียนอื่น
ให้แก่ผู้เรียน แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่น
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเรีย กคืน เงิน อุดหนุนหรือเงิน ช่ว ยเหลือต่าง ๆ จากรัฐที่ยังเหลืออยู่ใน
รอบปีจากศูนย์การเรียนที่เลิกตามข้อ ๑๔ เพื่อนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ ๑๗ บุคคลใดเคยเป็นผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนที่สํานักงานมีคําสั่งให้เลิกศูนย์การเรียน
ตามข้อ ๑๔ (๓) จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียนอีกมิได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓ ก

หน้า ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่ม าตรา ๑๒ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
การศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บั ญ ญั ติใ ห้บุ คคลมีสิ ท ธิ ในการจั ดการศึกษาขั้ นพื้ นฐานตามที่ กํา หนด
ในกฎกระทรวง เพื่อ ให้บุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือ รัฐในการจัดการศึก ษา
ขั้นพื้น ฐานในรูป แบบการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรัฐ จะส่ง เสริม และสนั บ สนุ น
การจัด การศึก ษาอัน จะทํา ให้ผู้เ รีย นได้รับ การศึก ษาที่มีคุณ ภาพเท่า เทีย มกับ การศึก ษาในรูป แบบอื่น
สมควรกําหนดให้บุคคลมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

