
คู่มือการจดัการศึกษาวา่ด้วย 

สิทธิของบุคคล
ในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรยีน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร





คู่มอืการจดัการศึกษา

 วา่ด้วย สิทธิของบุคคล
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคล
ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

พิมพ์ครั้งที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๖๒

จำ�นวนพิมพ์  ๓๐๐ เล่ม

ผู้จัดพิมพ์  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

พิมพ์ที่   พิมพ์ที่ ร้�นร่วมเจริญปริ้น

   ๒๐๙/๕๔ หมู่ ๓ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐

  โทรศัพท์ ๐๘๑ ๖๐๒ ๔๗๗๓

ผู้สนับสนุน มูลนิธิหมู่บ้�นเด็กเพซต�ล๊อตซี่

  ๑๘๘/๗๖๓ หมู่ ๑๐ ต.สันน�เม็ง อ.สันทร�ย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

  โทรศัพท์ ๐๕๓ ๓๔๔ ๕๔๐



คำานำา

รฐัธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พทุธศกัร�ช ๒๕๖๐ กำ�หนดให้หมวด ๕ หน้�ท่ีของรฐั ม�ตร� ๕๔ 

ระบุว่� “รัฐต้องดำ�เนินก�รให้เด็กทุกคนได้รับก�รศึกษ�เป็นเวล�สิบสองปี  ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบก�รศึกษ�

ภ�คบังคับอย่�งมีคุณภ�พโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย รัฐต้องดำ�เนินก�รให้เด็กเล็กได้รับก�รดูแลและพัฒน�ก่อนเข้�รับ

ก�รศึกษ�ต�มวรรคหนึ่งเพื่อพัฒน�ร่�งก�ย จิตใจ วินัย อ�รมณ์ สังคม และสติปัญญ�ให้สมกับวัย โดยส่งเสริม

และสนับสนุน ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นและภ�คเอกชนเข้�มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รด้วย รัฐต้องดำ�เนินก�ร

ให้ประช�ชนได้รับก�รศึกษ�ต�มคว�มต้องก�รในระบบต่�งๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัด

ให้มีก�รร่วมมือกันระหว่�งรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภ�คเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ โดยรัฐ

มีหน้�ที่ดำ�เนินก�ร กำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ก�รจัดก�รศึกษ�ดังกล่�วมีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�นส�กล 

ทัง้นี ้ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศกึษ�แห่งช�ตอิย่�งน้อยต้องมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัก�รจดัทำ�แผนก�รศกึษ�แห่งช�ติ 

และก�รดำ�เนินก�รและตรวจสอบก�รดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มแผนก�รศกึษ�แห่งช�ตด้ิวย ก�รศกึษ�ท้ังปวงต้อง

มุง่พฒัน�ผูเ้รยีนให้เป็นคนดี มวิีนยั ภมูใิจในช�ต ิส�ม�รถเช่ียวช�ญได้ต�มคว�มถนดัของตน และมคีว�มรบัผดิชอบ

ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศช�ติ” 

หมวด ๔ หน้�ท่ีของปวงชนช�วไทย ม�ตร� ๕๐ (๔) บุคคลมีหน้�ทีเ่ข้�รบัก�รศกึษ�อบรมในก�รศึกษ�

ภ�คบังคับ  พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมม�ตร� ๑๒ ได้ให้ก�รรับรองสิทธิ

ในก�รจดัก�รศึกษ�แก่ภ�คสงัคมและประช�ชนโดยกำ�หนดว่� นอกเหนอืจ�กรฐั เอกชน และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�ร และ

สถ�บันสงัคมอ่ืน ๆ มสีทิธิในก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น ซึง่ในขณะนีม้กีฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธขิองบคุคลในก�ร

จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำ�หนดให้บุคคลมีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ในศนูย์ก�รเรียน และให้สถ�นศกึษ�ทีจ่ดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นต�มกฎกระทรวงดังกล่�วนี ้เรยีกว่� “ศนูย์ก�รเรยีน” 

กระทรวงศกึษ�ธิก�รในฐ�นะทีเ่ป็นหน่วยง�นทีร่บัผิดชอบด้�นก�รศกึษ�ของประเทศได้ตอบสนอง

พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยก�รออกกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิ 

ของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้ก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น 

ของบุคคลในศูนย์ก�รเรียนส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งสะดวกและเกิดคว�มคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำ�แนวท�ง

ก�รจัดก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยบคุคลในศนูย์ก�รเรียน โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนนิก�รจดัต้ัง

ศนูย์ก�รเรยีนสำ�หรบัก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพ้ืนฐ�นต�มกฎกระทรวงให้แก่ผูท้ีป่ระสงค์จะขอจดัก�รศกึษ� ให้มคีว�มรู้ 

คว�มเข้�ใจ และส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏบัิตไิด้อย่�งสะดวก ถูกต้อง เป็นม�ตรฐ�นเดยีวกนัต�มแนวท�งทีก่ำ�หนดไว้

ในกฎกระทรวง พร้อมทั้งเป็นแนวท�งในก�รส่งเสริม สนับสนุน ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นแก่ศูนย์ก�รเรียน 

ที่จะพัฒน�ผู้เรียนสู่คว�มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่�งก�ย จิตใจ วินัย อ�รมณ์ สังคม สติปัญญ� มีคุณธรรม 

นำ�คว�มรูคู้ท่กัษะ และส�ม�รถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่�งมคีว�มสุข โดยคำ�นงึถงึสิทธปิระโยชน์ของผูเ้รยีน คุณภ�พ

ผู้เรียนต�มที่หลักสูตรกำ�หนด คว�มเป็นอกภ�พและคว�มมั่นคงของช�ติ โดยมีคุณภ�พเท่�เทียมกับก�รศึกษ�

ในรูปแบบอื่น ๆ



สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น เป็นหน่วยง�นทีไ่ด้รบัมอบหม�ยให้เป็นผูร้บัผดิชอบ

ในก�รจัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคล องค์กรวิช�ชีพ  องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน 

ในศนูย์ก�รเรยีน จงึได้แต่งตัง้คณะทำ�ง�น ซึง่ประกอบด้วย ผูแ้ทนจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

ผูแ้ทนจ�กสำ�นกัง�นเขตพืน้ที ่หน่วยง�นทีเ่กีย่วข้อง และตวัแทนจ�กองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน มลูนธิ ิและสม�คม 

ร่วมเป็นคณะทำ�ง�น พร้อมทั้งได้ดำ�เนินก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กผู้เกี่ยวข้อง จนได้ คู่มือแนวท�งก�รจัดก�ร

ศึกษ�ว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียนที่มีคว�มถูกต้อง เหม�ะสม ซึ่งจะ 

เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส�ม�รถนำ�ไปสู ่

ก�รปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป

     (น�ยบุญรักษ์ ยอดเพชร)

            เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



สารบัญ
สิทธขิองบุคคล

หน้า
ส่วนท่ี ๑ บทนำา             ๑

 หลักก�รและคว�มเป็นม�         ๑

ส่วนท่ี ๒ บทบาทและอำานาจหน้าท่ีการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรยีน  ๕

 คุณสมบัติของผู้ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในรูปแบบศูนย์ก�รเรียน    ๕

 บทบ�ทหน้�ที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน       ๕

 บทบ�ทหน้�ที่ของศูนย์ก�รเรียน        ๗

 บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน       ๗

 บทบ�ทหน้�ที่ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�      ๗

 บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด     ๙

 บทบ�ทหน้�ที่ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น     ๙

 บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น      ๑๐

 ก�รเลิกศูนย์ก�รเรียน         ๑๐

 กรณีที่ ๑ ผู้จัดก�รศึกษ�ต�ย        ๑๐

 กรณีที่ ๒ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อนุญ�ตให้เลิกต�มคำ�ขอของผู้จัดก�รศึกษ�  ๑๑

 กรณีที่ ๓ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคำ�สั่งให้เลิกศูนย์ก�รเรียน    ๑๑

ส่วนท่ี ๓ แนวทางดำาเนินการจดัการศึกษา        ๑๗

 คุณสมบัติของผู้เรียน         ๑๗

 แผนก�รจัดก�รศึกษ�         ๑๗

 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน      ๑๙

 บทบ�ทหน้�ที่ของศูนย์ก�รเรียนและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในก�รวัด   ๒๕

 และประเมินผลก�รเรียน         

 บทบ�ทหน้�ที่ของศูนย์ก�รเรียน        ๒๕

 บทบ�ทหน้�ที่ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�      ๒๕

 ระบบประกันคุณภ�พภ�ยในของศูนย์ก�รเรียน       ๒๕

 บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน      ๒๖

 และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในก�รพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พภ�ยใน    

 บทบ�ทหน้�ที่คณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน       ๒๖

 บทบ�ทหน้�ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�       ๒๗

ภาคผนวก           ๒๙

คณะทำางาน          ๗๓



เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิของบุคคล
ในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๔

แบบขอจดัต้ัง 

  แบบ บศ.๑  :  แบบยื่นคว�มประสงค์ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน  

  แบบ บศ.๒  :  แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน  

  แบบ บศ.๓  : แบบยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน 

  แบบ บศ.๔  : แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกส�รของผู้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ� 

  แบบ บศ. ๕  : แบบอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

    (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนไม่เกิน ๕๐ คน) 

  แบบ บศ.๖  : แบบอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

    (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน) 

 แบบ บศ.๗  : แบบอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

    (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๑๐๐ คน) 

  แบบ บศ.๘  : ประก�ศอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน 

  แบบ บศ.๙  : ประก�ศแต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน 

  แบบ บศ.๑๐ : ประก�ศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน 

  แบบ บศ.๑๑  : ประก�ศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน 

  แบบ บศ.๑๒ : แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน 

  แบบ บศ.๑๓ : แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศึกษ�

    โดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

 

แบบเลิกศูนย์การเรยีน 

  แบบ บศ. ๑๔ : แบบแจ้งผู้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียนต�ย 

  แบบ บศ.๑๕  : แบบยื่นขอเลิก จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน 

  แบบ บศ.๑๖  : ประก�ศเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

    (กรณีเลิกเพร�ะผู้จัดก�รศึกษ�ต�ย) 

  แบบ บศ.๑๗ : คำ�สั่งให้เลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

    (กรณีเลิกต�มคำ�ขอของผู้จัดก�รศึกษ�) 

  แบบ บศ.๑๘ : คำ�สั่งให้เลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

    (กรณีเลิกต�มสำ�นักง�นมีคำ�สั่งให้เลิก)

 

การเทียบโอนผลการเรยีน (สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 
  คำ�ร้องขอเทียบโอนผลก�รเรียน 

  แบบบันทึกก�รเทียบโอนผลก�รเรียน 

  แบบคำ�ร้องขอเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์ 

  แบบร�ยง�นผลก�รเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์  

 



แบบการวดัผลและประเมินผล 

  แบบบันทึกผลก�รประเมินก�รอ่�น คิด วิเคร�ะห์ และเขียน 

  แบบบันทึกผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  แบบบันทึกก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน 

  สรุปผลก�รอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน 

 

ประกาศ กพฐ. 
 เอกส�รแนบท้�ยประก�ศคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เรื่องคุณสมบัติของผู้เรียน

    ในศูนย์ก�รเรียนที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคล

 เอกส�รแนบท้�ยประก�ศคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

    เรื่องหลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนในศูนย์ก�รเรียนที่จัดก�รศึกษ�โดยบุคคล

  ประก�ศ กพฐ. เรื่อง คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์ก�รเรียนที่จัดก�รศึกษ�โดยบุคคล 

  ประก�ศ กพฐ. เรื่อง กำ�หนดที่ตั้งศูนย์ก�รเรียน (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน) 

  ประก�ศ กพฐ. เรื่อง ระดับก�รศึกษ�ที่จัดก�รศึกษ�นอกระบบในศูนย์ก�รเรียน 

     (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน) 

  ประก�ศ กพฐ. เรื่อง หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนในศูนย์ก�รเรียน

     (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน) 

  ประก�ศ กพฐ. เรื่อง ร�ยชื่อและคุณสมบัติของบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

     (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน)

  ประก�ศ กพฐ. เรื่อง กำ�หนดระบบประกันคุณภ�พในศูนย์ก�รเรียน(กรณีที่มีผู้เรียนเกินกว่� ๕๐ คน)  

คำาส่ังกระทรวงศึกษาธิการ 

  คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ สพฐ ๑๗๙๕/๒๕๕๘ เรื่อง ก�รจัดทำ�ระเบียนแสดงผล      

     ก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๑) สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ 

  คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ สพฐ ๑๗๙๖/๒๕๕๘ เรื่อง ก�รจัดทำ�ประก�ศนียบัตรหลักสูตรแกนกล�ง

     ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๒) สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ  

  คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ สพฐ ๑๗๙๗/๒๕๕๘ เรื่อง ก�รจัดทำ�แบบร�ยง�นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

     ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๓) สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะคำ�สั่ง

     หัวหน้�คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ

  คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ สพฐ ๑๗๙๘/๒๕๕๘ เรื่อง ก�รจัดทำ�ทะเบียนผู้เรียน

     สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ

ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
  กฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส่วนท่ี ๑
บทนำา



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 1

ส่วนท่ี ๑
      บทนำา

หลักการและความเป็นมา
ก�รศึกษ�เป็นเครือ่งมือในก�รพฒัน�คนให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ โดยก�รพฒัน�ก�รเรยีนรูต้ัง้แต่เกิด

จนถึงว�ระสุดท้�ยของชีวิตไม่ว่�จะเป็นก�รแก้ปัญห�ชีวิต ก�รพัฒน�ทักษะก�รทำ�ง�น หรือ ก�รสร้�งสรรค์

นวัตกรรมในก�รดำ�รงชีวิต คนที่ข�ดก�รศึกษ�หรือก�รเรียนรู้จะไม่ส�ม�รถใช้องค์คว�มรู้ในก�รแก้ปัญห�และ

ดำ�รงชีวิตได้อย่�งร�บรื่น ดังนั้น มนุษย์จึงต้องเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง โดยเกิดจ�กก�รผสมผส�นระหว่�งก�รศึกษ�

ในระบบ ก�รศึกษ�นอกระบบ และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เพื่อให้ส�ม�รถพัฒน�คุณภ�พได้อย่�งต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต ก�รจัดก�รศึกษ�มีคว�มสัมพันธ์เชื่อมโยงกันต�มกฎธรรมช�ติบนคว�มหล�กหล�ย ก�รพึ่งพ�ซึ่งกัน

และกัน ก�รเปลีย่นแปลงไม่หยดุนิง่ และก�รววิฒัน์พฒัน�จ�กก�รจดัก�รตวัเองให้เกดิคว�มสมดลุกบัส่วนต่�ง ๆ 

ในสังคมและพลโลกอย่�งสันติสุข ก�รจัดก�รศึกษ�มีจุดมุ่งหม�ยสูงสุดเพื่อพัฒน�คว�มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

เข้�ถึงคว�มจริง คว�มดีง�ม คว�มสุข ในโลกของคว�มร่วมมือและมีสันติสุข เปลี่ยนจ�กก�รพัฒน�มนุษย์ 

ในฐ�นะทีเ่ป็นเพยีงทรพัย�กรของระบบก�รผลติทีใ่ห้คณุค่�ท�งวัตถุเน้นก�รบริโภค ม�สู่ก�รให้คณุค่�และคว�มสำ�คญั

ในท�งจติวญิญ�ณ คณุธรรม สตปัิญญ� เพือ่ให้ส�ม�รถอยู่ในสงัคมสมยัใหม่อย่�งมคีณุภ�พ รูเ้ท่�ทนั และมส่ีวนร่วม

ในก�รจรรโลงสร้�งสรรค์สังคม จ�กปรัชญ�และจุดมุ่งหม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ดังกล่�ว จึงควรมีก�รปรับเปลี่ยน

แนวท�ง ก�รเรียนรู้จ�กก�รเน้นที่ร�ยวิช�ในก�รเรียนรู้ ม�เป็นก�รใช้วิถีชีวิตในก�รจัดก�รคว�มรู้โดยบูรณ�ก�ร

อยู่ในทุกส�ระก�รเรียนรู้ เพื่อให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รเรียนรู้แบบแยกร�ยวิช�ไปสู่กระบวนก�รเรียน

รูแ้บบองค์รวม ปรับเปลีย่นม�ตรฐ�นก�รศกึษ�จ�กม�ตรฐ�นเดยีวไปสูม่�ตรฐ�นทีห่ล�กหล�ยต�มสภ�พแวดล้อม 

โดยก�รเชื่อมโยงจ�กก�รศึกษ�ในระบบโรงเรียนไปสู่ก�รศึกษ�ที่หล�กหล�ยรูปแบบจ�กสภ�พแวดล้อม ม�เป็น

แหล่งเรียนรูแ้ละภมูปัิญญ�ท้องถ่ิน กระบวนก�รเรยีนรู้เน้นในเรือ่งก�รเค�รพสทิธขิองผูเ้รยีนซึง่มคีว�มแตกต่�งกนั

ต�มธรรมช�ตโิดยรฐัและก�รกำ�กับของรฐั เพือ่ทีจ่ะให้สงัคมทกุฝ่�ยมส่ีวนร่วมในก�รจดัก�รศึกษ�ได้อย่�งแท้จริง

จ�กบคุคล ครอบครัว ชมุชน องค์กร และสถ�บนัต่�ง ๆ  ในสังคม บนคว�มมอีสิระภ�ยใต้กรอบวัฒนธรรม ศลีธรรม 

อันดีง�มต่อไป 

รัฐธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พทุธศกัร�ช ๒๕๖๐ ได้เปิดโอก�สท�งก�รศึกษ�โดยให้คว�มสำ�คญั

กับก�รมบีทบ�ทในก�รจัดก�รศกึษ�ของประช�ชน โดยเฉพ�ะในหมวด ๔ หน้�ทีข่องปวงชนช�วไทย ม�ตร� ๕๐ (๔) 

บุคคลมีหน้�ที่เข้�รับก�รศึกษ�อบรมในก�รศึกษ�ภ�คบังคับ ในม�ตร� ๕๔ วรรคหนึ่ง ประกอบวรรคส�ม ระบุ 

รัฐต้องดำ�เนินก�รให้เด็กทุกคนได้รับก�รศึกษ�เป็นเวล�สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบก�รศึกษ�ภ�คบังคับ

อย่�งมีคุณภ�พโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย กำ�หนดให้รัฐต้องดำ�เนินก�รให้ประช�ชนได้รับก�รศึกษ�ต�มคว�มต้องก�ร

ในระบบต่�ง ๆ อีกทั้งในรัฐธรรมนูญได้กล�ยม�เป็นเจตน�รมณ์และหลักก�รสำ�คัญของก�รปฏิรูปก�รศึกษ�  

ซ่ึงมคีว�มสมัพนัธ์สอดคล้องกบัหลกัก�รของก�รศกึษ�ท�งเลอืก จะเหน็ได้ว่�มติขิองก�รศึกษ�ท�งเลอืกได้เข้�ม� 

มีบทบ�ทไม่น้อยในก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ของสังคมไทยในคร้ังนี้ โดยเฉพ�ะทิศท�งที่ชัดเจนในก�รขย�ยฐ�น 



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน๒

จ�กก�รศึกษ�ในระบบโรงเรียนไปสู่ก�รศึกษ�ในรูปแบบที่มีคว�มหล�กหล�ยออกไป และก�รปรับบทบ�ท 

ของภ�ครัฐจ�กก�รดำ�เนินก�รเอง ม�เป็นก�รส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอก�สให้สถ�บันท�งสังคมทั้งมวลได้เข้�ม�

มส่ีวนร่วมในก�รจดัก�รศึกษ� สร้�งสรรค์นวตักรรมท�งก�รศึกษ� ซึง่ปร�กฏในพระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�แห่งช�ติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ม�ตร� ๘ (๒) ระบุให้ก�รจัดก�รศึกษ�ยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�

ม�ตร� ๙ (๑) (๕) และ (๖) กำ�หนดให้ก�รจัดระบบโครงสร้�งและกระบวนก�รจัดก�รศกึษ�ให้ยดึหลกั

คว�มมเีอกภ�พด้�นนโยบ�ยและมคีว�มหล�กหล�ยในก�รปฏบิตั ิระดมทรพัย�กรจ�กแหล่งต่�ง ๆ  ม�ใช้ในก�ร

จัดก�รศึกษ� และก�รมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เอกชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�รและสถ�บันสังคมอื่น

ม�ตร� ๑๒ ได้ให้ก�รรับรองสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�แก่ภ�คสังคมและประช�ชน โดยกำ�หนดว่� 

นอกเหนือจ�กรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�ร และสถ�บันสังคมอื่น มีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ทั้งนี้ ให้เป็นต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ซึ่งในขณะนี้มีกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประก�ศใช้บังคับแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ กำ�หนดให้

สถ�นศึกษ�ที่บุคคลจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มกฎกระทรวงนี้ เรียกว่� “ศูนย์ก�รเรียน”

ม�ตร� ๑๔ กำ�หนดให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บัน

ศ�สน� สถ�นประกอบก�ร และสถ�บันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นมีสิทธิได้รับ 

สิทธิประโยชน์ต�มควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ก�รสนับสนุนจ�กรัฐให้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในคว�มดูแล 

รับผิดชอบ

(๒) เงินอุดหนุนจ�กรัฐสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

(๓) ก�รลดหย่อนหรือยกเว้นภ�ษีสำ�หรับค่�ใช้จ่�ยก�รศึกษ�ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

และ ม�ตร� ๖๑ กำ�หนดให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนก�รศึกษ�ที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�ร และสถ�บันสังคมอื่นต�มคว�มเหม�ะสม  

และคว�มจำ�เป็น

กระทรวงศกึษ�ธกิ�รในฐ�นะทีเ่ป็นหน่วยง�นทีร่บัผดิชอบด้�นก�รศกึษ�ของประเทศ ได้ตอบสนอง

พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยก�รออกกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิ 

ของบุคคลในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพือ่ให้ก�รจัดก�รศึกษ�ของบคุคลในก�ร

จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียนส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งสะดวกและเกิดคว�มคล่องตัวย่ิงขึ้น จึงได้

จัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนโดยบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. เพื่อเป็นแนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มรูปแบบที่กำ�หนดให้ผู้เรียนมีคุณภ�พ 

ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ในพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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๓. เพ่ือเป็นก�รส่งเสรมิ สนบัสนนุก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นให้ผูเ้รยีนได้รบัก�รศกึษ�ท่ีมคุีณภ�พ

เท่�เทียมกับก�รศึกษ�ในรูปแบบอื่น ๆ

และม�ตร� ๖๑ กำ�หนดให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนก�รศึกษ�ที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน

องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ สถ�บันศ�สน� สถ�นประกอบก�ร และสถ�บันสังคมอื่น ต�มคว�มเหม�ะสม 

และคว�มจำ�เป็น

กระทรวงศกึษ�ธกิ�รในฐ�นะทีเ่ป็นหน่วยง�นทีร่บัผดิชอบด้�นก�รศกึษ�ของประเทศ ได้ตอบสนอง

พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยก�รออกกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิ 

ของบุคคลในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพือ่ให้ก�รจัดก�รศึกษ�ของบคุคลในก�ร

จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียนส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งสะดวกและเกิดคว�มคล่องตัวย่ิงขึ้น จึงได้

จัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนโดยบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. เพื่อเป็นแนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มรูปแบบที่กำ�หนดให้ผู้เรียนมีคุณภ�พ 

ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ในพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๓. เพ่ือเป็นก�รส่งเสรมิ สนบัสนนุก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นให้ผูเ้รยีนได้รบัก�รศกึษ�ท่ีมคุีณภ�พ

เท่�เทียมกับก�รศึกษ�ในรูปแบบอื่น ๆ



ส่วนท่ี ๒ 
บทบาทและอำานาจหน้าท่ีการ
จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย

บุคคลในศูนย์การเรยีน
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ส่วนท่ี ๒ 
บทบาทและอำานาจหน้าท่ีการจดัการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรยีน

ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�ร 

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดคว�มยืดหยุ่น คล่องตัว และสนองตอบวัตถุประสงค์

ของศูนย์ก�รเรียน ซึ่งได้กำ�หนดรูปแบบไว้ในลักษณะก�รศึกษ�นอกระบบหรือก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย จึงได้

กำ�หนดคุณสมบัติ บทบ�ท อำ�น�จหน้�ที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

คณุสมบัติของผู้ขอจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรปูแบบศูนย์การเรยีน
บุคคลผู้ขอจัดก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นในศูนย์ก�รเรียนต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�ร

จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นผู้มีสัญช�ติไทย

๒. ไม่เป็นผู้มีคว�มประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

๓. มีคุณสมบัติอย่�งหนึ่งอย่�งใดดังต่อไปนี้

 ๓.๑  อ�ยุไม่ตำ่�กว่� ๒๐ ปีบริบูรณ์และมีวุฒิก�รศึกษ�ไม่ตำ่�กว่�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�

 ๓.๒  ได้รับก�รประก�ศยกย่องเป็นครูภูมิปัญญ�จ�กหน่วยง�นของรัฐหรือองค์กรอื่นต�มที่

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รประก�ศกำ�หนด หรือ

 ๓.๓  เป็นบคุคลทีค่ณะกรรมก�รเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เหน็ว่�เป็นผูม้คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในก�ร

จัดก�รศึกษ�

บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัต้ังศูนย์การเรยีน
บคุคลซ่ึงมคีว�มประสงค์และมีคว�มพร้อมจดัก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�นในรปูแบบศนูย์ก�รเรยีนให้ดำ�เนนิก�ร 

ดังนี้

๑. ผู้ขอจัดก�รศึกษ�ยื่นคว�มประสงค์เพื่อขอจัดก�รศึกษ�เป็นหนังสือต่อสำ�นักง�นเขตพ้ืนที ่

ก�รศึกษ�

๒. จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� หรือสถ�นศึกษ�ที่สำ�นักง�น

เขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�มอบหม�ย โดยแผนก�รจัดก�รศึกษ�ต้องมีร�ยละเอียดประกอบก�รขออนุญ�ตอย่�งน้อย  

๙ ร�ยก�ร ดังนี้
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 ๒.๑ ชื่อศูนย์ก�รเรียน

 ๒.๒ วัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน

 ๒.๓ ที่ตั้งศูนย์ก�รเรียน

 ๒.๔ รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�

 ๒.๕ ระดับก�รศึกษ�ที่จัดในกรณีที่เป็นก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบ

 ๒.๖ หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

 ๒.๗ ระบบประกันคุณภ�พภ�ยใน

 ๒.๘ ร�ยชื่อและคุณสมบัติของบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

 ๒.๙ ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนและเอกส�รอื่น ๆ (ถ้�มี)

๓. ก�รยื่นคำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 ๓.๑ ก�รจัดก�รศึกษ�ที่เริ่มจ�กระดับก่อนประถมศึกษ� ประถมศึกษ�ให้ย่ืนต่อสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ที่ศูนย์ก�รเรียนตั้งอยู่

 ๓.๒ ก�รจัดก�รศึกษ�ที่เริ่มจ�กระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น หรือมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย หรือ

เทียบเท่� ให้ยื่นต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ที่ศูนย์ก�รเรียนตั้งอยู่

อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงค์จะขย�ยระดับก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ิมจ�กที่ได้รับอนุญ�ต ให้ยื่นขอขย�ย 

ต่อสำ�นักง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�เดมิทีย่ืน่ขอไว้ หรอืกรณทีีป่ระสงค์จะจัดก�รศึกษ�ระดับประก�ศนยีบัตรวชิ�ชีพ 

(ปวช.) ให้ผู้ขอจัดก�รศึกษ�ขออนุญ�ตใช้หลักสูตรต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� ก่อนเสนอแผน 

ก�รจัดก�รศึกษ� 

ทั้งนี้ ต้องเสนอแผนก�รจัดก�รศึกษ� จำ�นวน ๒ ชุด ต�มแบบท่ีกำ�หนดต่อสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ 

ก�รศึกษ�ที่ศูนย์ก�รเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกส�รและหลักฐ�นประกอบคำ�ขอ ดังนี้

๑) สำ�เน�ทะเบียนบ้�นหรือหลักฐ�นที่ท�งร�ชก�รออกให้ฉบับจริงพร้อมสำ�เน�

๒) บัตรประช�ชนของผู้ยื่นขอจัดก�รศึกษ� ฉบับจริงพร้อมสำ�เน�

๓) วุฒิก�รศึกษ�ของผู้จัดก�รศึกษ�หรือหลักฐ�นของครูภูมิปัญญ� หรือหลักฐ�นท่ีแสดงว่� 

เป็นบุคคลที่คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด เห็นว่� เป็นบุคคลที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รจัดก�รศึกษ� 

(ใบประก�ศ, วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมสำ�เน�

๔) แผนก�รจัดก�รศึกษ�ต�มข้อ ๒

๔. ขอจัดก�รศึกษ�ส�ม�รถยื่นคำ�ขอได้ต�มคว�มจำ�เป็น และอ�จยื่นคำ�ขอได้ปีละ ๒ ครั้งก่อนเปิด

ภ�คเรียนแต่ละภ�คไม่น้อยกว่� ๑๒๐ วนั โดยสอดคล้องกบัเวล�เปิดปิดภ�คเรียนของสถ�นศกึษ�และศนูย์ก�รเรียน 

เพื่อสิทธิประโยชน์ต่�ง ๆ เช่น ก�รศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น

๕. เมื่อได้รับอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� หรือคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด หรือ

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ให้ศูนย์ก�รเรียนดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�ได้ และ

ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ได้รับอนุญ�ตไว้ จะต้องเสนอแผนก�รจัดก�รศึกษ�ในระดับ

ที่ขอเปล่ียนแปลงต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� หรือคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด หรือคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ต�มแต่กรณี
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บทบาทหน้าท่ีของศูนย์การเรยีน
เพื่อให้ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียนมีคุณภ�พและม�ตรฐ�นเท่�เทียม 

กับก�รศึกษ�ในรูปแบบอื่น ให้ศูนย์ก�รเรียนดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� ดังนี้

๑. ดำ�เนนิก�รจัดก�รศึกษ�ให้เป็นไปต�มแผนก�รจดัก�รศกึษ�ของศูนย์ก�รเรยีนและเพือ่ประโยชน์

ของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

๒. ดำ�เนนิก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรูข้องผู้เรยีนต�มหลักเกณฑ์และวธีิก�รวดัและประเมินผล

ของหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนในแต่ละปี

๓. จัดทำ�ร�ยง�นก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 

และสภ�พปัญห�ที่เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ� ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทร�บอย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔. จัดทำ�ทะเบียน หลักฐ�นท�งก�รเงินและบัญชี ในกรณีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้�นเงินอุดหนุน 

จ�กรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอื่น ๆ เพื่อก�รศึกษ�

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการศูนย์การเรยีน
เพือ่ให้ก�รส่งเสรมิสนบัสนนุในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยบคุคลในศนูย์ก�รเรียนมปีระสิทธภิ�พ 

ให้คณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนมีบทบ�ท ดังนี้   

๑. กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รและก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนให้เหม�ะสมกับสภ�พ 

ก�รจัดก�รศึกษ�ของผู้จัดก�รศึกษ� และสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รศึกษ�

๒. ส่งเสริม สนับสนุน กำ�กับ และดูแลระบบก�รประกันคุณภ�พภ�ยในเพื่อพัฒน�คุณภ�พ 

และม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

บทบาทหน้าท่ีของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียนให้เป็นไปอย่�ง 

มีประสิทธิภ�พ ทั้งในรูปแบบก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ดำ�เนินก�ร ดังนี้ 

๑. ประช�สัมพันธ์ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. รับแบบยื่นคว�มประสงค์ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนจ�กผู้ขอจัดก�รศึกษ�

๓. แต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ร่วมกับผู้ขอจัดก�รศึกษ� หรืออ�จมอบหม�ย

ให้สถ�นศึกษ�ร่วมจัดทำ�แทนก็ได้

๔. รับคำ�ขอจัดต้ังศูนย์ก�รเรียนจ�กผู้ขอจัดก�รศึกษ� พร้อมแผนก�รจัดก�รศึกษ� รวมท้ังแจ้ง 

ผลก�รพิจ�รณ�ที่เกี่ยวข้อง 

๕. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

๖. พิจ�รณ�คำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนต�มแนวท�ง ดังต่อไปนี้  
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 ๖.๑  ศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนไม่เกิน ๕๐ คน ให้เสนอคำ�ขอและเอกส�รประกอบ 

ต่อผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เป็นผู้พิจ�รณ�อนุญ�ต โดยให้แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ให้ผู้ขอ 

จัดก�รศึกษ�ทร�บภ�ยใน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับคำ�ขอและเอกส�รประกอบ ในกรณีที่ไม่ได้รับก�รอนุญ�ต  

ผู้ขอจัดก�รศึกษ�มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

 กรณีที่ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เห็นด้วยกับคำ�ขออุทธรณ์ ไม่ว่�ทั้งหมด  

หรือบ�งส่วน ให้ดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงผลก�รพิจ�รณ�คำ�ขออนุญ�ตดังกล่�วภ�ยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ์ 

 กรณีท่ีผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ไม่เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ ไม่ว่�ทั้งหมด  

หรือบ�งส่วน ให้เร่งร�ยง�นคว�มเห็นพร้อมเหตุผลไปยังเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นภ�ยใน 

๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต้องพิจ�รณ�ให้แล้วเสร็จ

ภ�ยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร�ยง�นจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

 ๖.๒  ศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้สำ�นักง�น 

เขตพื้นท่ีก�รศึกษ�เสนอคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดเป็นผู้พิจ�รณ�อนุญ�ตให้แล้วเสร็จภ�ยใน ๙๐ วัน  

นับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ 

 กรณีท่ีไม่ได้รับอนุญ�ต ผู้ขอจัดก�รศึกษ�มีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนคำ�สั่งที่ไม่อนุญ�ตต่อ 

คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดผ่�นผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ขอ 

จัดก�รศึกษ�ในก�รฟ้องคดีต่อศ�ลปกครองภ�ยใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทร�บคำ�สั่ง

 ๖.๓  ศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๑๐๐ คน ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เสนอ

คำ�ขอต่อเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น เพือ่นำ�เข้�พจิ�รณ�ในคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น 

ให้แล้วเสร็จภ�ยใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ

 กรณีท่ีไม่ได้รับอนุญ�ต ผู้ขอจัดก�รศึกษ�มีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนคำ�สั่งที่ไม่อนุญ�ตต่อ 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นผ่�นเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ 

ผู้ขอจัดก�รศึกษ�ในก�รฟ้องคดีต่อศ�ลปกครองภ�ยใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทร�บคำ�สั่ง

 ๖.๔  กรณีศูนย์ก�รเรียนที่ได้รับก�รอนุญ�ตจัดตั้งแล้ว ห�กประสงค์จะรับผู้เรียนเพิ่มขึ้นเกิน

กว่�จำ�นวนที่ได้รับอนุญ�ตจัดตั้งไว้ ให้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนใหม่ต่อผู้มีอำ�น�จอนุญ�ตต�ม 

ข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงฯ

๗. จัดให้มกี�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรู้ของผูเ้รยีนในระดบัก�รศึกษ�ทีจ่ดัอย่�งน้อยปีละ ๑ ครัง้ 

ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่�นก�รวัดและประเมินผล ให้สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�แจ้งศูนย์ก�รเรียน

จดัให้มีก�รสอนซ่อมเสรมิแก่ผูเ้รยีนทีม่ผีลก�รเรยีนไม่ผ่�น รวมทัง้จดัให้มกี�รวดัและประเมนิผลใหม่ต�มหลกัเกณฑ์

และระยะเวล�ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กำ�หนด

๘. ออกหลกัฐ�นก�รศกึษ�แก่ผู้เรยีนหรอืผู้สำ�เรจ็ก�รศกึษ�จ�กศนูย์ก�รเรยีนว่�ได้ศกึษ�หรอืสำ�เรจ็

ก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

๙. ให้คำ�ปรึกษ� คำ�แนะนำ� และคว�มรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้�นวิช�ก�ร ด้�นก�รบริห�ร 

ก�รจัดก�รศึกษ�และด้�นอื่น ๆ แก่ผู้จัดก�รศึกษ�
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๑๐. พฒัน�ทกัษะคว�มรู ้คว�มส�ม�รถ แก่บคุล�กรท�งก�รศกึษ�ของศนูย์ก�รเรยีน ซึง่ประกอบด้วย

ผู้จัดก�รศึกษ� ผู้บริห�รศูนย์ก�รเรียน และผู้สนับสนุนก�รศึกษ�

๑๑. ดำ�เนินก�รเทียบโอนผลก�รเรียนแก่ผู้เรียนในศูนย์ก�รเรียนให้เป็นไปต�มระเบียบ 

กระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รเทียบโอนผลก�รเรียนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

๑๒. ประส�นเรือ่งสทิธปิระโยชน์ด้�นเงนิอดุหนนุจ�กรฐั และเรยีกคืนเงนิอดุหนนุหรอืเงินช่วยเหลอื

ต่�ง ๆ จ�กรัฐที่ยังเหลืออยู่ในรอบปีจ�กศูนย์ก�รเรียนที่เลิกจัดก�รศึกษ�เพื่อนำ�ส่งเป็นร�ยได้แผ่นดิน 

๑๓. ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�ก�รเลิกจัดก�รศึกษ�โดยบุคคลต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคล 

ในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ แจ้งเป็นหนังสือให้ 

ผู้จัดก�รศึกษ�ทร�บภ�ยใน ๓๐ วัน 

๑๔. ร่วมกบัผู้จดัก�รศึกษ�จดัห�ศูนย์ก�รเรยีนอืน่ให้แก่ผู้เรยีนในกรณเีลกิศูนย์ก�รเรยีน แต่ไม่ตดัสทิธิ

ผู้เรียนที่จะสมัครเข้�เรียนในสถ�นศึกษ�อื่น 

๑๕. ร�ยง�นก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน และก�รเลิกศูนย์ก�รเรียน ต�มข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง 

ว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทร�บ 

๑๖. รับเรื่องก�รอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำ�สั่งอุทธรณ์ หรือเลิกศูนย์ก�รเรียน เพื่อเสนอต่อผู้มีอำ�น�จ

พิจ�รณ�อุทธรณ์ต�มกฎหม�ย

๑๗. ร่วมพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของศูนย์ก�รเรียนโดยบุคคล และติดต�ม

ตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั 
ในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน คณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธิก�รจังหวัด มีบทบ�ทหน้�ที่ ดังนี้

๑. พิจ�รณ�อนุญ�ตก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน และก�รอนุญ�ตเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก�ร 

จัดก�รศึกษ� กรณีศูนย์ก�รเรียนมีผู้เรียนเกิน ๕๐ คนแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน 

๒. พิจ�รณ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของบุคคลที่ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน 

๓. พจิ�รณ�แต่งตัง้ผูแ้ทนชมุชนทีศ่นูย์ก�รเรยีนตัง้อยูเ่ป็นกรรมก�รแทนผูแ้ทนผูป้กครองของผูเ้รยีน

ในกรณีที่ศูนย์ก�รเรียนไม่อ�จมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนได้

บทบาทหน้าท่ีของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน สำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น มีบทบ�ทหน้�ที่ ดังนี้

๑. จัดทำ�ข้อมูลส�รสนเทศของศูนย์ก�รเรียน

๒. ประช�สัมพันธ์และให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�ร 

จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อสถ�นศึกษ�ในสังกัด นอกสังกัด และระดับอุดมศึกษ� 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนในก�รเข้�ศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้น
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๓. กล่ันกรอง ตรวจสอบคำ�ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน ในกรณ ี

ศูนย์ก�รเรียนมีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๑๐๐ คน เสนอให้คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพิจ�รณ� 

๔. จัดทำ�ร่�งประก�ศของคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มที่กฎกระทรวงกำ�หนด 

๕. จัดทำ�ร่�งประก�ศกระทรวงศึกษ�ธิก�รต�มที่กฎกระทรวงกำ�หนด

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในก�รส่งเสรมิและสนบัสนนุก�รจดัก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยบคุคลในศนูย์ก�รเรียน คณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น มีบทบ�ทหน้�ที่ ดังนี้ 

๑. พิจ�รณ�ออกประก�ศคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มที่กฎกระทรวงกำ�หนด

๒. พิจ�รณ�อนุญ�ตจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน และก�รอนุญ�ตเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศึกษ�

ที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๑๐๐ คน

การเลิกศูนย์การเรยีน
ศูนย์ก�รเรียนที่จัดตั้งโดยบุคคลเลิกจัดก�รศึกษ�ด้วยเหตุอย่�งหนึ่งอย่�งใด ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้จัดก�รศึกษ�ต�ย 

๒. สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อนุญ�ตให้เลิกต�มคำ�ขอของผู้จัดก�รศึกษ�

๓. สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคำ�สั่งให้เลิก เพร�ะเหตุที่ศูนย์ก�รเรียนหยุดดำ�เนินก�ร 

เกินกว่� ๑ ปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือก�รดำ�เนินก�รของศูนย์ก�รเรียนขัดต่อวัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน 

ขัดต่อกฎหม�ย เป็นภัยต่อเศรษฐกิจ หรือคว�มมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อคว�มสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม

อันดีของประช�ชน หรือผู้จัดก�รศึกษ�ข�ดคุณสมบัติต�มข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคล 

ในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔

กรณีท่ี ๑ ผู้จดัการศึกษาตาย 

๑. ให้ผู้แทนผู้จัดก�รศึกษ�/ผู้บริห�รศูนย์ก�รเรียน/บุคล�กรท�งก�รศึกษ�/ผู้สนับสนุนก�รศึกษ�

ของศูนย์ก�รเรียนแจ้งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๗ วัน พร้อมสำ�เน�ใบมรณบัตร 

๒. สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ออกประก�ศให้เลิกศูนย์ก�รเรียน และแจ้งเป็นหนังสือ  

ให้ผู้จัด ก�รศึกษ�ทร�บภ�ยใน ๓๐ วัน 

๓. ให้ผู้แทนผู้จัดก�รศึกษ�/ผู้บริห�รศูนย์ก�รเรียน/บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ร่วมกับสำ�นักง�น 

เขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�จัดห�ศนูย์ก�รเรยีนอืน่ให้แก่ผูเ้รยีน แต่ไม่ตดัสทิธผิูเ้รยีนทีจ่ะสมคัรเข้�เรยีนในสถ�นศกึษ�อืน่ 

๔. ให้บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน รวบรวมเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องกับก�ร 

จัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนนั้น มอบให้แก่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งก�รเลิกศูนย์ก�รเรียน ประกอบด้วย

 ๔.๑  ใบอนุญ�ตก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน

 ๔.๒  ทะเบียนผู้เรียนและหลักฐ�นก�รศึกษ�ของผู้เรียน

 ๔.๓  ทะเบียนบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 
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 ๔.๔  ทะเบียนหลักฐ�นท�งก�รเงิน/บัญชี 

 ๔.๕  เงินร�ยได้ทุกประเภทที่ได้รับก�รอุดหนุนจ�กรัฐที่ยังเหลืออยู่ในรอบปีนำ�ส่งเป็นร�ยได้

แผ่นดิน 

 ๔.๖  หลักฐ�นและเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

๕. สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด และสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทร�บ

กรณีท่ี ๒ สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
อนุญาตใหเ้ลิกตามคำาขอของผู้จดัการศึกษา

๑. ผู้จัดก�รศึกษ�ยื่นคำ�ขอเลิกศูนย์ก�รเรียน 

๒. ผู้จัดก�รศึกษ�แจ้งผู้ปกครองของผู้เรียนทร�บก่อนเปิดภ�คเรียนแต่ละภ�คไม่น้อยกว่� ๑๒๐ วัน 

โดยสอดคล้องกับเวล�เปิดปิดภ�คเรียนของสถ�นศึกษ� 

๓. สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ออกคำ�สั่งให้เลิกศูนย์ก�รเรียน และแจ้งเป็นหนังสือให ้

ผู้จัดก�รศึกษ�ทร�บภ�ยใน ๓๐ วัน 

๔. ผู้จัดก�รศึกษ�ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ� จัดห�ศูนย์ก�รเรียนอื่นให้แก่ผู้เรียน  

แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้�เรียนในสถ�นศึกษ�อื่น 

๕. ผู้จัดก�รศึกษ�รวบรวมเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนน้ัน 

มอบให้แก่สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ภ�ยใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสอืแจ้งก�รเลกิศูนย์ก�รเรยีน ประกอบด้วย 

 ๕.๑ ใบอนุญ�ตก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน 

 ๕.๒ ทะเบียนผู้เรียนและหลักฐ�นก�รศึกษ�ของผู้เรียน 

 ๕.๓ ทะเบียนบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

 ๕.๔ ทะเบียนหลักฐ�นท�งก�รเงิน/บัญชี

 ๕.๕ เงินร�ยได้ทุกประเภทที่ได้รับก�รอุดหนุนจ�กรัฐที่ยังเหลืออยู่ในรอบปีนำ�ส่งเป็นร�ยได้

แผ่นดิน

 ๕.๖ หลักฐ�นและเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

๖. สำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด และสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

กรณีท่ี ๓ สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคำาส่ังใหเ้ลิกศูนย์การเรยีน 
๑. สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๒. สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ออกคำ�สั่งให้เลิกศูนย์ก�รเรียน ห�กมีเหตุต�มที่กฎกระทรวงฯ 

กำ�หนด และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จัดก�รศึกษ�ทร�บภ�ยใน ๓๐ วัน 

๓. ผู้จัดก�รศึกษ�ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพ้ืนที่ก�รศึกษ�จัดห�ศูนย์ก�รเรียนอ่ืนให้แก่ผู้เรียน  

แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้�เรียนในสถ�นศึกษ�อื่น 
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๔. ผู้จัดก�รศึกษ�รวบรวมเอกส�รหลักฐ�นที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนน้ัน 

มอบให้แก่สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ภ�ยใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสอืแจ้งก�รเลกิศูนย์ก�รเรยีน ประกอบด้วย 

 ๔.๑  ใบอนุญ�ตก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน

 ๔.๒  ทะเบียนผู้เรียนและหลักฐ�นก�รศึกษ�ของผู้เรียน 

 ๔.๓  ทะเบียนบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

 ๔.๔  ทะเบียนหลักฐ�นท�งก�รเงิน/บัญชี 

 ๔.๕  เงินร�ยได้ทุกประเภทที่ได้รับก�รอุดหนุนจ�กรัฐที่ยังเหลืออยู่ในรอบปีนำ�ส่งเป็นร�ยได้

แผ่นดิน 

 ๔.๖  หลักฐ�นและเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

๕. บุคคลใดเคยเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคำ�สั่งให้เลิก

ศูนย์ก�รเรียน กรณีนี้จะขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนอีกมิได้

๖. ในกรณีที่ผู้จัดก�รศึกษ�ไม่เห็นด้วยกับคำ�สั่งให้เลิกศูนย์ก�รเรียนให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

กรณทีีผู่อ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�เหน็ด้วยกับคำ�ขออทุธรณ์ ไม่ว่�ทัง้หมดหรอืบ�งส่วน 

ให้ดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงผลก�รพิจ�รณ�คำ�สั่งให้เลิกศูนย์ก�รเรียนภ�ยใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

กรณท่ีีผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ไม่เหน็ด้วยกบัคำ�อทุธรณ์ ไม่ว่�ทัง้หมดหรอื บ�งส่วน 

ให้เร่งร�ยง�นคว�มเห็นพร้อมเหตุผลไปยังเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นภ�ยใน ๓๐ วัน นับแต่

วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต้องพิจ�รณ�ให้แล้วเสร็จภ�ยใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่ได้รับร�ยง�นจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

๗. สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�แจ้งเวยีนก�รเลกิศนูย์ก�รเรยีนให้แก่สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�

อื่นทร�บ 

๘. สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด และสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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แผนภมูิแสดงขั้นตอนการดำาเนินการจดัการศึกษาในศูนย์การเรยีนตามกฎกระทรวงวา่ด้วย
สิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้ขอจัดก�รศึกษ�ยื่นคว�มประสงค์เพื่อขอจัดก�รศึกษ�ต�มระดับก�รศึกษ�ที่ขอจัด 

ณ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�/

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ที่ศูนย์ก�รเรียนตั้งอยู่

(ต้องพิจ�รณ�หรือจัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ร่วมกัน)

ผู้ขอจัดก�รศึกษ�ยื่นคำ�ขอจัดก�รศึกษ�

พร้อมแผนก�รจัดก�รศึกษ�และเอกส�รหลักฐ�น

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ประถมศึกษ�/สำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�

แจ้งผลก�รพิจ�รณ�

- สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�/

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�แจ้งผลก�รพิจ�รณ�

- ศูนย์ก�รเรียนจัดก�รเรียนรู้ต�มแผนก�รจัดก�รศึกษ�

ผู้ยื่นขอจัดก�รศึกษ�

ยื่นอุทธรณ์/ทบทวน

คำ�สั่งต�มแต่กรณี

ไม่อนุญ�ต

อนุญ�ต

สำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�/

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�

เสนอผู้มีอำ�น�จพิจ�รณ�

- ผู้เรียนไม่เกิน ๕๐ คน เสนอสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�/

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�

- ผู้เรียนเกินกว่� ๕๐ คนแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน

เสนอคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด

- ผู้เรียนเกินกว่� ๑๐๐ คน เสนอ

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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แผนภมูิการเลิกศูนย์การเรยีน

ก�รเลิกศูนย์ก�รเรียน

กรณีผู้จัดก�รศึกษ� กรณีผู้จัดก�รศึกษ�ขอ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ผู้แทนแจ้ง
ผู้จัดก�รศึกษ�

ยื่นคำ�ขอเลิกจัดก�รศึกษ�

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ออกประก�ศเลิกศูนย์ก�รเรียน

ผู้จัดก�รศึกษ�รวบรวม

หลักฐ�น เอกส�ร ส่งสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๓๐ วัน

ผู้จัดก�รศึกษ�ร่วมกับ

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

จัดห�ที่เรียนให้ผู้เรียน

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร�ยง�น

คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ผู้จัดก�รศึกษ�

ยื่นอุทธรณ์

ภ�ยใน ๑๕ วัน

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ออกคำ�สั่งเลิกศูนย์ก�รเรียน

กรณีมีคำ�สั่งให้เลิก

สำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�

ตรวจสอบข้อเท็จจริง





ส่วนท่ี ๓  
แนวทางดำาเนินการ

จดัการศึกษา
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ส่วนท่ี ๓  
แนวทางดำาเนินการจดัการศึกษา

เพื่อให้ศูนย์ก�รเรียนส�ม�รถดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ได้อย่�งเหม�ะสมและมีคุณภ�พ จึงกำ�หนด

คุณสมบัติผู้เรียน แนวท�งก�รดำ�เนินง�น โดยกำ�หนดให้บุคคลที่มีสิทธิจัดก�รศึกษ�ที่จะจัดต้ังศูนย์ก�รเรียน 

จัดทำ�แผนจดัก�รศกึษ� หลกัสตูร และกจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน และจดัระบบประกนัคณุภ�พภ�ยในศนูย์ก�รเรยีน 

โดยมีแนวท�งดำ�เนินก�ร ดังนี้

คณุสมบัติของผู้เรยีน
ผูเ้รยีนในศนูย์ก�รเรยีนต้องเป็นผูข้�ดโอก�สในก�รเข้�ศกึษ�ในระบบโรงเรยีนปกต ิหรอืผูท้ีต้่องก�ร

เข้�เรียนในศูนย์ก�รเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปต�มประก�ศของคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

แผนการจดัการศึกษา
ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน ผู้มีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ที่จะจัดต้ัง 

ศูนย์ก�รเรียนต้องเสนอคำ�ขอก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนและแผนก�รจัดก�รศึกษ�ซึ่งได้ร่วมจัดทำ�กับสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� หรือสถ�นศึกษ�ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มอบหม�ย โดยแผนก�รจัดก�รศึกษ�ต้องมี

ร�ยก�รอย่�งน้อย ๙ ร�ยก�ร ดังต่อไปนี้

1. ชื่อศูนย์ก�รเรียน ผู้มีสิทธิจัดก�รศึกษ�ที่ประสงค์จัดต้ังศูนย์ก�รเรียน ต้องกำ�หนดชื่อ 

ศูนย์ก�รเรียนด้วยภ�ษ�ไทยที่มีคว�มหม�ยสุภ�พ เหม�ะสม ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม  

อันดีง�มของสังคม

๒. วตัถุประสงค์ของศนูย์ก�รเรยีน ผูม้สิีทธิจดัก�รศกึษ�ทีป่ระสงค์จดัตัง้ศนูย์ก�รเรยีนต้องกำ�หนด

วัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียนที่ตั้งขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นก�รมุ่งพัฒน�ผู้เรียนสู่คว�มเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

ทัง้ร่�งก�ย อ�รมณ์ สงัคม สตปัิญญ� มคีณุธรรมนำ�คว�มรูคู้ท่กัษะ และส�ม�รถอยู่ร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่�งมคีว�มสุข 

โดยคำ�นึงถึงสิทธปิระโยชน์ของผู้เรียน คณุภ�พผู้เรียนต�มทีห่ลักสูตรกำ�หนด คว�มเปน็เอกภ�พและคว�มมั่นคง

ของช�ติ

3. ที่ตั้งศูนย์ก�รเรียน ผูม้สีทิธจัิดก�รศกึษ�ทีป่ระสงค์จดัตัง้ศูนย์ก�รเรยีนต้องมีพืน้ทีท่ีเ่หม�ะสมกบั

จำ�นวนผูเ้รียน ทัง้น้ี ต้องระบสุถ�นทีต่ัง้ของศนูย์ก�รเรยีนท่ีชดัเจนพร้อมแผนทีต่ัง้ศนูย์ก�รเรยีน กรณศูีนย์ก�รเรียน

ที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน ให้เป็นไปต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเรื่องก�รกำ�หนด 

ที่ตั้งศูนย์ก�รเรียน

4. รปูแบบก�รจัดก�รศกึษ� ก�รจัดก�รศึกษ�ในศนูย์ก�รเรยีนส�ม�รถจดัเป็นก�รศกึษ�นอกระบบ

หรือก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย โดยยึดหลักก�ร ดังต่อไปนี้
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 ๔.๑ ก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบ เป็นก�รศึกษ�ที่มีคว�มยืดหยุ่นในก�รกำ�หนดจุดมุ่งหม�ย

รูปแบบวิธีก�รจัดก�รศึกษ� ระยะเวล�ของก�รศึกษ� ก�รวัดผลและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสำ�คัญของ 

ก�รสำ�เรจ็ก�รศกึษ�โดยเนือ้ห�และหลกัสตูรจะต้องมคีว�มเหม�ะสมสอดคล้องกบัสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�ร 

ของบุคคลแต่ละกลุ่ม

 ๔.๒ ก�รจัดก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยัทจัีดในกรณทีีเ่ป็นก�รจัดก�รศกึษ�นอกระบบเป็นก�รศกึษ�

ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ต�มคว�มสนใจ ศักยภ�พ คว�มพร้อมและโอก�ส โดยศึกษ�จ�กบุคคล  

ประสบก�รณ์ สังคม สภ�พแวดล้อม สื่อหรือแหล่งคว�มรู้อื่น ๆ  ใช้สิ่งที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้ที่อยู่รอบ ๆ  ตัวที่ผู้เรียน

ส�ม�รถเข้�ถึงได้ซึ่งเป็นก�รเรียนรู้จ�กสถ�นก�รณ์ ปัจเจกบุคคลหรือชุมชนก�รจัดก�รศึกษ�ในศูนย์ก�รเรียน  

ผู้มสีทิธจัิดก�รศกึษ�ส�ม�รถจดัในรปูแบบก�รจดัก�รศกึษ�นอกระบบ ก�รจดัก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั หรอืผสมผส�น

ทั้งสองรูปแบบ

5. ระดับก�รศึกษ� ผู้มีสิทธิจัดก�รศึกษ�ที่ประสงค์จัดตั้งศูนย์ก�รเรียน ต้องระบุระดับก�รศึกษ�

ให้ชัดเจน คือ ระดับประถมศึกษ� (ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ ๑-๖) หรือระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น(ชั้นมัธยมศึกษ� 

ปีที่ ๑-๓) หรือระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔-๖) หรือเทียบเท่� กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มี 

ผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน ให้เป็นไปต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เรื่อง ระดับก�รศึกษ�

ที่จัดก�รศึกษ�นอกระบบในศูนย์ก�รเรียน

6. หลกัสตูรหรอืลกัษณะกจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน ผูม้สีทิธจิดัก�รศกึษ�ทีป่ระสงค์จดัตัง้ศนูย์ก�รเรยีน 

ต้องกำ�หนดหลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนโดยระบุเป้�หม�ยคุณภ�พของผู้เรียนคุณลักษณะ

ของผู้เรียน ส�ระก�รเรียนรู ้กิจกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน ก�รจดัก�รเรยีนรู้ โครงสร้�ง เวล�เรยีน ก�รวดั และประเมนิผล

ก�รเทียบโอน และเกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ� กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน 

ให้เป็นไปต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น เรือ่งหลกัสูตรหรอืลักษณะกจิกรรมก�รเรยีนก�รสอน

ในศูนย์ก�รเรียน

7. ระบบประกันคุณภ�พภ�ยใน ผูม้สิีทธิจดัก�รศกึษ�ท่ีประสงค์จะจดัตัง้ศนูย์ก�รเรยีนต้องจดัให้มี

ระบบก�รประกันคณุภ�พก�รศกึษ�ภ�ยในศูนย์ก�รเรยีน เพือ่สร้�งคว�มม่ันใจให้แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องว่� ผูเ้รยีนทุกคน

จะได้รับก�รศกึษ�ท่ีมคีณุภ�พจ�กศูนย์ก�รเรียน โดยจะพฒัน�ผูเ้รยีน พฒัน�คว�มรู ้คว�มส�ม�รถ และคณุลักษณะ

ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และตัวบ่งชี้ที่กำ�หนดในหลักสูตรของศูนย์ก�รเรียนนั้น ๆ  กรณี

ศูนย์ก�รเรียนที่มีผูเ้รียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน ให้เป็นไปต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เรื่อง 

กำ�หนดระบบประกันคุณภ�พภ�ยในศูนย์ก�รเรียน 

8. ร�ยชื่อและคุณสมบัติของบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน ผู้มีสิทธิจัดก�รศึกษ� 

ที่ประสงค์จัดตั้งศูนย์ก�รเรียนต้องแสดงร�ยชื่อและคุณสมบัติของผู้จัดก�รศึกษ� ผู้บริห�รศูนย์ก�รเรียน รวมทั้ง

ผู้สนบัสนนุก�รศกึษ�ซึง่ทำ�หน้�ทีใ่ห้บริก�รหรอืปฏบิตังิ�นเกีย่วเนือ่งกบัก�รจัดกระบวนก�รเรยีนก�รสอน ก�รนเิทศ 

และก�รบริห�รก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน ให้เป็นไปต�ม

ประก�ศคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น เรือ่ง ร�ยชือ่และคณุสมบตัขิองบคุล�กรท�งก�รศกึษ�ของศูนย์ก�รเรยีน 

9. ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน ผู้มีสิทธิจัดก�รศึกษ�ที่ประสงค์จัดตั้ง 

ศนูย์ก�รเรยีนต้องจัดให้มีคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน ประกอบด้วยผู้จัดก�รศึกษ�หรือผู้แทน ผู้แทนผู้ปกครอง 

ของผูเ้รยีน และผู้ทรงคณุวฒุซิึง่สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�แต่งตัง้ กรณท่ีีศนูย์ก�รเรียนใดไม่อ�จมีผูแ้ทน ผู้ปกครอง
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ของผูเ้รียน ให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดแต่งตั้งผู้แทนชุมชนที่ศูนย์ก�รเรียนตั้งอยู่เป็นกรรมก�รแทนได้ 

พร้อมทั้งกำ�หนดอำ�น�จหน้�ทีข่องคณะกรรมก�รศนูย์ก�รเรยีน องค์ประกอบของคณะกรรมก�รศนูย์ก�รเรยีน 

ประกอบด้วย 

 ๑) ผู้จัดก�รศึกษ�หรือผู้แทน 

 ๒) ผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน กรณีที่ศูนย์ก�รเรียนไม่อ�จมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน  

ให้คณะกรรมก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�แต่งตั้งผู้แทนชุมชนที่ศูนย์ก�รเรียนตั้งอยู่เป็นกรรมก�รแทนได้ 

 ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�แต่งตั้ง ร�ยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร 

ศูนย์ก�รเรียนในเรื่องจำ�นวนคณะกรรมก�ร ก�รเข้�สู่ตำ�แหน่ง ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง  

ก�รเลือกประธ�นกรรมก�ร กรรมก�ร กรรมก�รและเลข�นุก�ร และผู้แต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน  

ให้ผู้จัดก�รศึกษ�ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กำ�หนด

หลักสูตรหรอืลักษณะกิจกรรมการเรยีนการสอน
ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงว่�ด้วย

สิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำ�หนดให้ผู้มีสิทธิจัดก�รศึกษ�

จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ในส่วนของหลักสูตร หรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนนั้น ศูนย์ก�รเรียน 

จะต้องดำ�เนินก�รจัดทำ�ต�มองค์ประกอบต่อไปนี้ 

1. เป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียน ศูนย์ก�รเรียนจะต้องกำ�หนดเป้�หม�ยคุณภ�พของผู้เรียนโดยเลือก

หรอืปรบัใช้ม�ตรฐ�นก�รเรยีนรู/้ตัวชีว้ดัของหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ก�รพฒัน�ผูเ้รยีน อ�จนำ�ไป

จัดก�รเรียนก�รสอนเป็นร�ยปี ร�ยภ�ค หรือหลอมรวมบูรณ�ก�รจัดเป็นกลุ่มประสบก�รณ์ ทั้งนี้ ให้ครอบคลุม

องค์คว�มรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำ�คัญที่ระบุไว้ในม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกล�ง 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และเหม�ะสมกับสภ�พบริบทธรรมช�ติก�รเรียนรู้และศักยภ�พของผู้เรียน 

๒. คณุลกัษณะของผูเ้รียน ศูนย์ก�รเรียนกำ�หนดคณุลกัษณะของผูเ้รยีนให้สอดคล้องกบั คณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์ต�มท่ีหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นกำ�หนด และส�ม�รถเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภ�พ

และบริบทของศูนย์ก�รเรียน ทั้งนี้ ควรเน้นก�รปลูกฝังและพัฒน�ผ่�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ก�รปฏิบัติ

กิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จิตสำ�นึกที่ดีในด้�นก�รเมืองก�รปกครองในระบอบ

ประช�ธปิไตยอันมพีระมห�กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ คว�มเป็นพลเมอืงทีดี่ของช�ต ิรกัษ�ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

คำ�นึงถึงประเทศช�ติเป็นหลัก มีจิตสำ�นึกอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม และมีทักษะชีวิต 

3. ส�ระก�รเรียนรู้ ให้ศนูย์ก�รเรยีนกำ�หนดเนือ้ห�ส�ระทีป่ระกอบด้วย องค์คว�มรู ้ทักษะและค่�นยิม 

ที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ต�มผลก�รเรียนรู้ที่ปรับใช้ เพื่อจะช่วยนำ�พ�ให้บรรลุคุณภ�พต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด  

ซึง่ผูจ้ดัก�รศึกษ�ส�ม�รถจดัก�รเรยีนก�รสอนแยกร�ยวชิ�หรือหลอมรวมบรูณ�ก�รเป็นกลุม่ประสบก�รณ์ต่�ง ๆ 

ได้ต�มคว�มเหม�ะสม และสอดคล้องกบับรบิทของศนูย์ก�รเรยีนโดยส�ม�รถดำ�เนนิก�รปรบัหลักสูตรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ทั้งในส่วนของโครงสร้�งเวล�เรียน ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ส�ระก�รเรียนรู้ คว�มต้องก�ร  

และวัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน โดยมีแนวดำ�เนินก�ร ดังนี้

 ๓.๑ ศนูย์ก�รเรยีน ศึกษ�ม�ตรฐ�นก�รเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัและส�ระก�รเรยีนรูข้องหลกัสตูรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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 ๓.๒ วิเคร�ะห์หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เพื่อจัดทำ�หลักสูตรของศูนย์ก�รเรียน  

โดยต้องกำ�หนดเป้�หม�ยคณุภ�พผูเ้รยีน ให้สอดคล้องกบัลกัษณะก�รจดัส�ระก�รเรยีนรู ้ซึง่ศูนย์ก�รเรยีนส�ม�รถ

จดัเป็นส�ระก�รเรียนรู้ กลุม่ประสบก�รณ์ หน่วยบรูณ�ก�ร และส�ม�รถหลอมรวมบรูณ�ก�รได้ต�มคว�มเหม�ะสม 

สำ�หรับระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ควรจัดเป็นร�ยวิช� เพื่อประโยชน์ในก�รศึกษ�ต่อในระดับอุดมศึกษ�  

ดังตัวอย่�งต่อไปนี้

อย่�งไรกต็�มศูนย์ก�รเรยีนส�ม�รถจดัส�ระก�รเรียนรูไ้ด้ต�มคว�มเหม�ะสม เช่น ปรบัใช้หลักสูตร

นอกระบบระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย 

หรอืจดัเป็นโครงก�ร กจิกรรม เป็นต้น ทัง้นี ้ต้องเป็นหลกัสตูรทีค่รอบคลุมทัง้ด้�นคว�มรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน

 ๓.๓ กำ�หนดกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รียนให้มคีว�มสอดคล้องกบัคณุลักษณะผูเ้รยีนของศูนย์ก�รเรยีน

 ๓.๔ นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนเพื่อพิจ�รณ�

4. กจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน ศนูยก์�รเรยีนควรจดัให้ผูเ้รยีนได้มโีอก�สเข้�ร่วมกจิกรรมต�่ง ๆ  ซึง่อ�จ

เป็นกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและส�ธ�รณประโยชน์ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  

ต�มคว�มเหม�ะสมโดยคำ�นึงถึงวัยและศักยภ�พของผู้เรียนแต่ละระดับ

5. ก�รจดัก�รเรยีนรู ้ศูนย์ก�รเรยีนควรจัดก�รเรยีนรูเ้พือ่พฒัน�ผูเ้รยีนให้เกดิคณุภ�พต�มม�ตรฐ�น

ก�รเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั ทีป่รบัใช้ของหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นให้เกดิขึน้ได้ทุกเวล� ทกุสถ�นที ่ผูจ้ดัก�รศึกษ�

ควรมกี�รประส�นคว�มร่วมมอืกบับดิ� ม�รด� ผูป้กครอง ชมุชน เพือ่ร่วมกนัพฒัน�ผูเ้รยีนต�มศกัยภ�พ สอดคล้อง

กบัคว�มสนใจและคว�มถนดัของผู้เรียน โดยคำ�นงึถึงคว�มแตกต่�งระหว่�งบคุคล สถ�นศึกษ� และผูจั้ดก�รศึกษ�

ส�ม�รถจดัก�รเรยีนก�รสอนได้หล�กหล�ยรปูแบบวธิกี�รต�มปรชัญ�และคว�มต้องก�รในก�รพฒัน�ให้ผูเ้รยีน

บรรลุคุณภ�พต�มม�ตรฐ�น โดยอ�จสอดแทรกบูรณ�ก�รส�ระกับวิช�ต่�ง ๆ รวมทั้งสมรรถนะสำ�คัญ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้�ด้วยกัน ต�มแนวคิดหรือปรัชญ�ก�รศึกษ�สภ�พและบริบทที่มีลักษณะเฉพ�ะ 

เป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียน

- ม�ตรฐ�น / ตัวชี้วัด 

ที่ปรับใช้

- ผลก�รเรียนรู้

ส�ระก�รเรียนรู้ 

(หม�ยถึง องค์คว�มรู้ 

ทักษะ ค่�นิยม ที่ผู้เรียนเรียน

รู้เพื่อช่วยนำ�พ�ให้บรรลุ

ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด)

กลุ่มประสบก�รณ์ 

/ หน่วยบูรณ�ก�ร 

 / ร�ยวิช�

เวล�เรียน / 

หน่วยกิต

๑ ....................................................  

๒ .................................................... 

เวล�เรียนรวม

ตัวอย่างการจดัสาระการเรยีนรู้
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ของกลุ่มเป้�หม�ยนั้น ๆ และควรให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนก�รคิด ก�รจัดก�ร ก�รเผชิญสถ�นก�รณ ์ 

มีก�รประยุกต์คว�มรู้ม�ใช้ในสถ�นก�รณ์ต่�ง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จ�กประสบก�รณ์จริง ฝึกก�รปฏิบัติให้ทำ�ได้ 

คิดเป็น ทำ�เป็น และเกิดก�รใฝ่รู้อย่�งต่อเนื่อง

6. โครงสร้�งเวล�เรียน ศูนย์ก�รเรียนส�ม�รถปรับเวล�เรียนเป็นร�ยภ�ค ร�ยปี หรือช่วงชั้นได้ 

โดยส�ม�รถยืดหยุ่นเวล�เรียนต�มเนื้อห�ส�ระก�รเรียนรู้หรือกลุ่มประสบก�รณ์ เพื่อให้มีเวล�เรียนเหม�ะสม 

ที่จะพัฒน�ผู้เรียนให้เกิดคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ที่ปรับใช้

7. ก�รวัดและประเมินผล และก�รเทียบโอน

 7.1 ก�รวัดและประเมินผล

 หลักเกณฑ์ วธิกี�รวดัและประเมินผลก�รเรยีนรูต้�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

ในศูนย์ก�รเรียน เป็นกระบวนก�รเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีคว�ม ผลก�รเรียนรู้และพัฒน�ก�รด้�นต่�ง ๆ  

ของผู้เรียน เพ่ือนำ�ผลไปปรับปรุงพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้ และใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับก�รตัดสินผลก�รเรียน  

ศนูย์ก�รเรยีนต้องมกีระบวนก�รจัดก�รทีเ่ป็นระบบเพ่ือให้ก�รดำ�เนนิก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรูเ้ป็นไปอย่�ง

มีคุณภ�พและประสิทธิภ�พ และได้ผลก�รประเมินที่ตรงต�มคว�มรู้ คว�มส�ม�รถที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้อง

ต�มหลักก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้รวมท้ังส�ม�รถรองรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในต�มระบบ 

ประกนัคณุภ�พก�รศกึษ�ได้ ทัง้นี ้ศนูย์ก�รเรยีนและสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�ต้องร่วมกนักำ�หนดหลกัเกณฑ์ 

วิธีก�ร เครื่องมือ และหลักฐ�น เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รตัดสินเกี่ยวกับก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้  

โดยมีหลักก�ร ดังนี้

 ๑) ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อพัฒน�ผู้เรียนและตัดสินผลก�รเรียน

 ๒) ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตร หรือลักษณะ

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนของศูนย์ก�รเรียน

 ๓) ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รจัดก�รเรียน ก�รสอน 

ต้องดำ�เนินก�รด้วยเทคนิควิธีก�รที่หล�กหล�ย

 ๔) ก�รประเมนิผูเ้รยีนพจิ�รณ�จ�กพฒัน�ก�รของผูเ้รยีน คว�มประพฤต ิก�รสงัเกตพฤตกิรรม

ก�รเรียนรู้ ก�รร่วมกิจกรรมและก�รทดสอบควบคู่ไปในกระบวนก�รเรียนก�รสอน ต�มคว�มเหม�ะสมของ 

แต่ละระดับก�รศึกษ�

 ๕) เปิดโอก�สให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้

 ๖) ให้มีก�รเทียบโอนผลก�รเรียนระหว่�งศูนย์ก�รเรียนและรูปแบบก�รศึกษ�ต่�ง ๆ

 ทั้งนี้ ศูนย์ก�รเรียนต้องดำ�เนินก�รวัดและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง จัดทำ�ร�ยง�น ก�รวัดและ

ประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน ร�ยง�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและสภ�พปัญห�ที่เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�

ให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ทร�บ โดยก�รวัดและประเมินผล ต้องครอบคลุมด้�นคว�มรู ้ทกัษะและคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค์ โดยมีแนวท�งก�รดำ�เนินง�น ดังต่อไปนี้

 ๑) ให้คว�มสำ�คัญในก�รประเมินต�มสภ�พจริง

 ๒) ประเมินผลจ�กผลง�น ชิ้นง�น ภ�ระง�นหรือประสบก�รณ์ของผู้เรียน

 ๓) จัดให้มีก�รประเมินผลโดยก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ๔) อืน่ ๆ  ต�มคว�มเหม�ะสม สอดคล้องกบัจุดหม�ยก�รจดัก�รศึกษ�และกจิกรรมก�รเรยีนรู้
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ตารางแสดงระบบการใหร้ะดับผลการเรยีน

ระบบตัวเลข ระบบตวัอกัษร ระบบร้อยละ 5 ระดับ
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4 ระดับ ๒ ระดับ
ระบบที่ใช้คำ�สำ�คัญสะท้อนม�ตรฐ�น

  7.1.1 ก�รตัดสินผลก�รเรียน

  ศูนย์ก�รเรียนต้องมีก�รตัดสินผลก�รเรียนสำ�หรับผู้เรียนที่เรียน ต�มหลักสูตร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน ซึ่งมีลักษณะแตกต่�งกันไปต�มบริบทและคว�มจำ�เป็น ส�ม�รถปรับจ�ก

ข้อกำ�หนดของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น โดยให้พิจ�รณ�ตัดสินผลก�รเรียนต�มคว�มเหม�ะสม

อ�จใช้ก�รตัดสินผลก�รเรียนเป็นร�ยปี ร�ยภ�ค หรือ ต�มหลักสูตรที่ศูนย์ก�รเรียนกำ�หนด

  7.1.๒ เกณฑ์ก�รตัดสินผลก�รเรียน

  ศูนย์ก�รเรียนตัดสินผลก�รเรียนต�มเป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียน ส�ระก�รเรียนรู้  

หรอืกลุม่ประสบก�รณ์ต่�ง ๆ  ก�รอ่�น คดิวิเคร�ะห์และเขยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ รวมทัง้กจิกรรมพฒัน�

ผู้เรียนควรประเมินในระยะที่เหม�ะสม มีก�รเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้�นอย่�งต่อเนื่องสมำ่�เสมอ เพื่อปรับปรุง

ก�รจัดก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนส�ม�รถพัฒน�อย่�งเต็มศักยภ�พ โดยส�ม�รถเลือกตัดสินผลก�รเรียนเป็นร�ยภ�ค 

ร�ยปี หรือเป็นระดับชั้นเกณฑ์ก�รตัดสินผลก�รเรียน ศูนย์ก�รเรียนควรคำ�นึงถึงสิ่งสำ�คัญ ดังต่อไปนี้

  ๑) เวล�เรียน : ยืดหยุ่นต�มบริบท จุดเน้น ปรัชญ�ของก�รจัดก�รศึกษ�ของ 

ศนูยก์�รเรียน โดยมรีอ่งรอยหลกัฐ�นที่ผูเ้รียนได้เรยีนเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ม�กพอทีจ่ะนำ�ม�ใช้ตดัสนิผลก�รเรียนได้

  ๒) คุณภ�พผู้เรียน : ผู้เรียนจะต้องได้รับก�รประเมินคุณภ�พที่สอดคล้องสัมพันธ์

กับม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ศูนย์ก�รเรียน/ผู้จัดก�รศึกษ�ปรับใช้

  ๓) มติขิองก�รประเมนิ : ผูเ้รยีนได้รบัก�รประเมนิและตดัสนิผลก�รเรยีนครอบคลมุ

ทั้งในด้�นวิช�ก�ร คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมก�รพัฒน�ผู้เรียนต�มเกณฑ์ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

ก�รศึกษ�และศูนย์ก�รเรียนร่วมกันกำ�หนด

  7.1.3 ก�รให้ระดับผลก�รเรียน

  ศูนย์ก�รเรียนส�ม�รถกำ�หนดระดับผลก�รเรียน เป็นระดับคุณภ�พ ระบบตัวเลข 

ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ระบบที่ใช้คำ�สำ�คัญ สะท้อนม�ตรฐ�นต�มคว�มเหม�ะสมโดยเป็นระบบเดียวกัน

ตลอดหลักสูตร ส่วนในระดับมัธยมศึกษ�ควรให้ระดับผลก�รเรียนเป็นระบบตัวเลข ๘ ระดับ เพื่อประโยชน์ 

ในก�รเทียบเคียงกับรูปแบบก�รศึกษ�อื่น หรือก�รศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้น ต�มต�ร�งแสดงระบบก�รให้ 

ระดับผลก�รเรียน ดังนี้
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   7.1.4 เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�

  ศูนย์ก�รเรียนกำ�หนดเกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น 

ของศูนย์ก�รเรียนทุกระดับก�รศึกษ�ควรครอบคลุมหลักก�รสำ�คัญ ดังนี้

  ๑) ผู้เรียนต้องเรียนรู้ต�มส�ระก�รเรียนรู้ กลุ่มประสบก�รณ์ และได้รับก�รตัดสิน

ผลก�รเรียนอยู่ในระดับผ่�นขึ้นไป

  ๒) ผู้เรียนต้องมีผลก�รประเมินก�รอ่�น คิดวิเคร�ะห์ และเขียน ได้รับก�รตัดสิน

ผลก�รเรียนอยู่ในระดับผ่�นขึ้นไป

  ๓) ผู้เรียนต้องมีผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับก�รตัดสิน 

ผลก�รเรียนอยู่ในระดับผ่�นขึ้นไป

  ๔) ผู้เรียนต้องเข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและมีผลก�รประเมินอยู่ในระดับผ่�น

 7.๒ ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน

 ต�มพระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�แห่งช�ต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ ได้ระบใุห้มกี�รเทยีบโอน

ผลก�รเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ระหว่�งก�รศึกษ�รูปแบบเดียวกัน หรือต่�งรูปแบบได้ ไม่ว่�จะเป็นผลก�รเรียน 

จ�กสถ�นศึกษ�เดียวกันหรือไม่ก็ต�ม รวมทั้งจ�กก�รเรียนรู้นอกระบบ ต�มอัธย�ศัยก�รฝึกอ�ชีพ หรือจ�ก

ประสบก�รณ์ ก�รทำ�ง�น ดังนั้น สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�หรือศูนย์ก�รเรียนส�ม�รถดำ�เนินก�รเทียบโอน

ผลก�รเรียนได้ต�มข้อกำ�หนด โดยสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�/สถ�นศึกษ�ที่รับเทียบโอนผลก�รเรียนของ 

ศูนย์ก�รเรียน ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รเทียบโอนผลก�รเรียนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มที่

กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รเทียบโอนผลก�รเรียนเข้�สู่ก�รศึกษ�ในระบบระดับ

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

  7.๒.1 แนวท�งก�รเทียบโอนผลก�รเรียน

  ก�รเทียบโอนผลก�รเรียน เป็นก�รนำ�ผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งจ�กก�รศึกษ� 

นอกระบบ ก�รศึกษ�ต�มอธัย�ศยั หรอืจ�กประสบก�รณ์ ก�รทำ�ง�น หรอืก�รดำ�เนนิชวีติ ม�เทยีบโอนผลก�รเรยีน

ที่ผู้เรียนสะสมไว้ระหว่�งรูปแบบเดียวกันหรือต่�งรูปแบบ ซึ่งส�ม�รถเทียบโอน ผลก�รเรียนได้ในกรณีที่ผู้เรียน

ยังไม่จบก�รศึกษ�ระดับใดระดับหนึ่ง หรือเป็นก�รเทียบโอนกล�งคัน พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รได้ ดังนี้

  ๑) ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่จบชั้นปีสุดท้�ยของแต่ละระดับ

ก�รศึกษ�(ระดับประถมศึกษ� ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย หรือเทียบเท่�) หรือย้�ย

สถ�นศึกษ�กล�งคัน ให้ผู้ที่รับเข้�เรียนพิจ�รณ�คว�มรู้และประสบก�รณ์ของผู้เรียนจ�กเอกส�รก�รศึกษ�หรือ

หลักฐ�นอืน่หรือมีก�รประเมนิคว�มรู ้ทกัษะ ประสบก�รณ์ของผูเ้รยีนเพิม่เตมิเพือ่จดัให้เข้�เรยีนในชัน้ทีข่อเทยีบโอน

  ๒) ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนที่มีรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�แตกต่�งจ�กระบบชั้นปี 

เช่น จัดเป็นช่วงชั้น หรือช่วงเวล�ต�มกลุ่มประสบก�รณ์ต่�ง ๆ  ให้ผู้ที่รับเข้�เรียนพิจ�รณ�คว�มรู้และทักษะจ�ก

เอกส�รก�รศึกษ�หรือหลักฐ�นอื่น หรือใช้ก�รประเมินคว�มรู้ ทักษะ ประสบก�รณ์ของผู้เรียนเพิ่มเติม 

 เพื่อพิจ�รณ�ให้เข้�เรียนในชั้นที่เหม�ะสมโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

  ๓) ผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูด้้วยตนเอง หรอืเรยีนรูจ้�กแหล่งเรยีนรูต่้�ง ๆ  ห�กมคีว�มประสงค์

ขอเข้�รับก�รเทียบโอนคว�มรู้ ทักษะ และประสบก�รณ์ของตน ให้สถ�นศึกษ�/ ผู้จัดก�รศึกษ�ที่รับเข้�เรียน

แต่งตั้งคณะกรรมก�ร และจัดให้มีก�รประเมินต�มระเบียบหรือแนวปฏิบัติก�รเทียบโอนของสถ�นศึกษ�
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  7.๒.๒ วิธีก�รเทียบโอนผลก�รเรียน

  ในก�รเทียบโอนผลก�รเรียนจ�กศูนย์ก�รเรียนสู่สถ�นศึกษ�ในระบบ และจ�ก 

สถ�นศึกษ�ในระบบสู่ศูนย์ก�รเรียน แนวท�งก�รพิจ�รณ�ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของ 

สถ�นศึกษ�/ศูนย์ก�รเรียนที่รับเข้�เรียน ทั้งนี้ ให้ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�โดยคณะกรรมก�รหรอืผู้ที่ได้รับมอบหม�ย

ต�มวิธีก�รเทียบโอนผลก�รเรียน วิธีก�รใดวิธีก�รหนึ่งหรือทั้งสองวิธีร่วมกัน ดังนี้

  ๑) พจิ�รณ�จ�กเอกส�รก�รศกึษ� เช่น ระเบยีนแสดงผลก�รเรยีน ประก�ศนยีบตัร

ใบรับรองผลก�รศึกษ� สมุดบันทึกผลก�รเรียนรู้ หรือหลักฐ�นอื่น ที่แสดงถึงคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทักษะ

ประสบก�รณ์ของผู้ขอเทียบโอน เป็นต้น

  ๒) ประเมินคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทักษะ และประสบก�รณ์ที่มีม�ก่อนของ  

ผู้ขอเทียบโอนซ่ึงส�ม�รถประเมินด้วยเคร่ืองมือและวิธีก�รที่หล�กหล�ย เช่น แบบทดสอบ ก�รปฏิบัติ  

ก�รสัมภ�ษณ์แฟ้มสะสมง�น เป็นต้น

8. ก�รร�ยง�นผลก�รเรียน 

ก�รร�ยง�นผลก�รเรียนเป็นก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นข้อมูล 

ในก�รว�งแผน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสรมิพฒัน�ก�รเรียนรูข้องผู้เรยีน รวมท้ังเป็นข้อมูลในก�รออกเอกส�รหลกัฐ�น 

ตรวจสอบและรบัรองผลก�รเรียน โดยศูนย์ก�รเรียนต้องสรปุผลก�รประเมนิ และจดัทำ�เอกส�รหลกัฐ�น ร�ยง�น

อย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยที่ศูนย์ก�รเรียนและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร่วมกันกำ�หนดรูปแบบและข้อมูล 

ที่ร�ยง�นได้ต�มคว�มเหม�ะสม

9. เอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�

เอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นที่กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

กำ�หนดแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑) เอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ ได้แก่ 

ระเบียนแสดงผลก�รเรียน ประก�ศนียบัตร แบบร�ยง�นผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

๒) เอกส�รหลกัฐ�นก�รศกึษ�ทีศู่นย์ก�รเรยีนกำ�หนด ส�ม�รถกำ�หนดรปูแบบและข้อมลูทีร่�ยง�นได้

ต�มคว�มเหม�ะสม

บทบาทหน้าท่ีของศูนย์การเรยีนและสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการวดั
และประเมินผลการเรยีน

บทบาทหน้าท่ีของศูนย์การเรยีน
๑. วัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รวัดและประเมินผล 

ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในแต่ละปี

๒. จัดทำ�ร�ยง�นก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียน ก�รจัดก�รเรียน ก�รสอนและสภ�พ

ปัญห�ที่เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทร�บอย่�งน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
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บทบาทหน้าท่ีของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
๑. วัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนในช่วงชั้น ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นอย่�งน้อย

ปีละ ๑ ครั้ง ในกรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่�นก�รวัดและประเมินผล ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�แจ้งให้ศูนย์ก�รเรียน

จัดให้มีก�รสอนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนนั้น รวมทั้งจัดให้มีก�รวัดและประเมินผลใหม่ต�มหลักเกณฑ์และระยะเวล�

ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�กำ�หนด

๒. ออกหลักฐ�นก�รศึกษ�แก่ผู้เรียน หรือผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กศูนย์ก�รเรียน ว่�ได้ศึกษ�หรือ

สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

๓. ให้คำ�ปรึกษ� คำ�แนะนำ� และคว�มรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้�นวิช�ก�ร ด้�นก�รบริห�ร 

ด้�นจัดก�รศึกษ� และด้�นอื่น แก่ผู้จัดก�รศึกษ�

๔. พัฒน�ทักษะคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ แก่บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

๕. ดำ�เนินก�รเทียบโอนผลก�รเรียนแก่ผู้เรียนในศูนย์ก�รเรียนต�มระเบียกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

ว่�ด้วยก�รเทียบโอนผลก�รเรียนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ระบบประกันคณุภาพภายในของศูนย์การเรยีน
ระบบก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในเป็นระบบท่ีศูนย์ก�รเรียนสร้�งคว�มมัน่ใจแก่ผู้เกีย่วข้องว่�ส�ม�รถ

จัดก�รศึกษ�ให้มีคุณภ�พได้ต�มม�ตรฐ�น/ตัวช้ีวัดที่ศูนย์ก�รเรียนปรับใช้ ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�มีคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ ทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่�ง มีคว�มสุข รวมทั้ง

สร้�งประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต�มคว�มเหม�ะสม

หลักการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในของศูนย์การเรยีน 
มี ๓ ประการ ดังน้ี
๑. ก�รกระจ�ยอำ�น�จ ศูนย์ก�รเรียนมีอิสระและมีคว�มคล่องตัวในก�รบริห�รและตัดสินใจ 

ดำ�เนินง�นทั้งด้�นก�รบริห�รง�นวิช�ก�ร งบประม�ณ บุคล�กร และทรัพย�กร เป็นต้น

๒. ก�รเปิดโอก�สก�รมีส่วนร่วมในก�รทำ�ง�น หน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบก�ร เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนที่จัดก�รศึกษ�โดยศูนย์ก�รเรียน  

โดยมีก�รร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดต�มตรวจสอบก�รดำ�เนินง�น ตลอดจนร่วมภ�คภูมิใจ

ในคว�มสำ�เร็จของศูนย์ก�รเรียน

๓. ก�รแสดงภ�ระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนเป็นเป้�หม�ย 

ที่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต้องได้รับรู้เพื่อก�รพัฒน�ร่วมกัน ศูนย์ก�รเรียนต้องสร้�งก�รมีส่วนร่วมในก�ร 

จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและเกิดผลต่อคุณภ�พของผู้เรียน เป็นสำ�คัญ
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บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการศูนย์การเรยีนและสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน

บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการศูนย์การเรยีน
๑. กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ของศนูย์ก�รเรียนให้เหม�ะสมกับสภ�พก�รจดัก�รศกึษ�

ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รศึกษ�

๒. ส่งเสริม สนับสนุน กำ�กับ ดูแลระบบประกันคุณภ�พภ�ยในเพื่อพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�น

ก�รศึกษ�

๓. ให้คว�มเห็นชอบม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนและร�ยง�นก�รจัดก�รศึกษ�ประจำ�ปี

ของศูนย์ก�รเรียนให้ศูนย์ก�รเรยีนจัดให้มกี�รดำ�เนนิง�นต�มระบบประกนัคณุภ�พภ�ยในโดยมแีนวท�ง ดงัต่อไปนี้

๑. กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

๒. จัดทำ�แผนพฒัน�ก�รศึกษ�ของศนูย์ก�รเรยีนท่ีมุง่คุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรยีน

๓. จัดระบบบริห�รและส�รสนเทศ

๔. ดำ�เนินง�นต�มแผนพัฒน�ก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

๕. จัดให้มีก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�

๖. จัดให้มีก�รประเมินคุณภ�พภ�ยในต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

๗. จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีที่เป็นร�ยง�นประเมินคุณภ�พภ�ยใน

๘. จัดให้มีก�รพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งต่อเนื่อง

ห�กศนูย์ก�รเรยีนไม่ส�ม�รถปฏบิตังิ�นบ�งประก�รต�มข้อตกลงได้ ให้สำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศึกษ�

ผ่อนผนัก�รปฏบิตัติ�มทีร่ะบไุว้ใน ข้อ ๑๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวธีิก�รประกนั

คุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๓

บทบาทหน้าท่ีสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พภ�ยในของศูนย์ก�รเรียน 

๒. ติดต�มตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนอย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง และแจ้งผล 

ก�รติดต�มตรวจสอบให้ศูนย์ก�รเรียนทร�บ 

๓. นำ�ผลก�รติดต�มตรวจสอบคุณภ�พไปใช้ในก�รว�งแผนและพัฒน�คุณภ�พของศูนย์ก�รเรียน

อย่�งต่อเนื่อง 

๔. เผยแพร่ผลก�รติดต�ม ก�รตรวจสอบคุณภ�พก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

๕. สร้�งเครือข่�ยคุณภ�พเพื่อร่วมพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน
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คณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

- กำ�หนดนโยบ�ย

- ส่งเสริม สนับสนุน

- กำ�กับ ดูแล

ศูนย์ก�รเรียน

จัดระบบประกัน

คุณภ�พภ�ยใน

สำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�

- ส่งเสริม สนับสนุน

- ติดต�ม ตรวจสอบคุณภ�พ

- เผยแพร่ ขย�ผล

ผู้เรียนมีคุณภ�พ

บทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในของศูนย์การเรยีน
โดยผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ดังภาพ



ภาคผนวก
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แบบ บศ.1

แบบยื่นคว�มประสงค์ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

      

       เขียนที่............................................................................  

  

            วันที่..............เดือน..................................................พ.ศ. .............................         

  

เรื่อง ประสงค์ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�    

ด้วยข้�พเจ้� (น�ย/น�ง/น�งส�ว)..................................................................................................................................

เลขประจำ�ตัวประช�ชนเลขที่............................................................................................บ้�นเลขที่.............................หมู่ที่................

ตำ�บล/แขวง...........................................................อำ�เภอ/เขต.......................................................จังหวัด....................................................

มีคว�มประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน ในระดับก�รศึกษ�..............................................

รูปแบบ..............................................จำ�นวนผู้เรียน............................คน ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�.......................................เป็นต้นไป

จึงแจ้งคว�มประสงค์ม�เพื่อขอให้สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ� หรือได้มอบหม�ยให้สถ�นศึกษ�

ร่วมกันจดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ� เพือ่ใช้เป็นเอกส�รหลักฐ�นประกอบก�รยืน่จดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยบคุคล

ในศูนย์ก�รเรียน ต่อไป

 จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

     ลงชื่อ................................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

           (................................................................)



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน30

แบบ บศ.๒

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียนประกอบด้วย

๑. ชื่อศูนย์ก�รเรียน

๒. วัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน

๓. ที่ตั้งศูนย์ก�รเรียน

๔. รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�

๕. ระดับก�รศึกษ�ที่จัดในกรณีที่เป็นก�รศึกษ�นอกระบบ

๖. หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

๗. ระบบประกันคุณภ�พภ�ยใน

๘. ร�ยชื่อและคุณสมบัติของบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

๙. ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน และข้อมูลอื่น ๆ (ถ้�มี)

หม�ยเหตุ  โดยแนบแผนก�รจัดก�รศึกษ�ฉบับสมบูรณ์



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 31

แบบ บศ.3

แบบยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

       เขียนที่............................................................................  

   

           วันที่.............เดือน.................................................พ.ศ. .............................    

เรื่อง  ประสงค์ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

เรียน  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�    

ด้วยข้�พเจ้� (น�ย/น�ง/น�งส�ว)..................................................................................................................................

เลขประจำ�ตัวประช�ชนเลขที่.......................................................................................... บ้�นเลขที่............................หมู่ที่.............. 

ตำ�บล/แขวง ...........................................................อำ�เภอ/เขต......................................................จังหวัด...................................................

ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน ที่ตั้งเลขที่ ....................................หมู่ที่......................... 

ตำ�บล/แขวง...................................................อำ�เภอ/เขต............................................................จังหวัด.......................................................

ในระดับก�รศึกษ�...................................................................... รปูแบบ....................................จ ำ�นวนผูเ้รยีน....................................คน 

ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�........................................................................เป็นต้นไป

พร้อมนี้ได้แนบเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ม�ด้วยแล้ว ดังนี้

  สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน

  สำ�เน�ทะเบียนบ้�น

  สำ�เน�วุฒิก�รศึกษ� / ใบปรก�ศครูภูมิปัญญ�

  แผนก�รจัดก�รศึกษ�

  หลกัฐ�นทีค่ะณะก�รเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ� เหน็ว่�เป็นผูม้คีว�มรูค้ว�มส�ม�รถในก�รจดัก�รศกึษ�

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

    ลงชื่อ........................................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

         (........................................................................)

 



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน3๒

แบบ บศ.4

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกส�รของผู้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

                  ผลก�รตรวจสอบคุณสมบัติ     หม�ยเหตุ

                      ผ่�น (  ) ไม่ผ่�น (  ) 

คุณสมบัติต�มคว�มในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฯ 

เป็นผู้มีสัญช�ติไทยซึ่งไม่เป็นผู้มีคว�มประพฤติเสื่อมเสีย  ..................................  ...........................

หรือบกพร่องศีลธรรมและ             

๑. มีอ�ยุไม่ตำ่�กว่� ๒๐ ปี บริบูรณ์และมีวุฒิก�รศึกษ�  ..................................  ...........................

   ไม่ตำ่�กว่�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่� หรือ       

๒. ผู้ซึ่งได้รับก�รประก�ศยกย่องเป็นครูภูมิปัญญ�  .................................  ............................

   จ�กหน่วยง�นของรัฐ หรือองค์กรอื่นต�มที่

   รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รประก�ศกำ�หนด     

คุณสมบัติต�มคว�มในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฯ   

๑. ชื่อศูนย์ก�รเรียน     ..................................  ............................ 

๒. วัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน    .................................  ............................. 

๓. ที่ตั้งของศูนย์ก�รเรียน     .................................   ........................... 

๔. รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�     ..................................  ............................ 

๕. ระดับก�รศึกษ�ที่จัดในกรณีที่เป็นก�รจัดก�รศึกษ�    .................................. ............................

    นอกระบบ 

๖. หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรม ก�รเรียนก�รสอน  .................................. ........................... 

๗. ระบบประกันคุณภ�พภ�ยใน      .................................. ........................... 

๘. ร�ยชื่อและคุณสมบัติของบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

    ของศูนย์ก�รเรียน     ................................. ........................... 

๙. ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รของศูนย์ก�รเรียน  ................................. ........................... 

คุณสมบัติต�มคว�มในข้อ 17 แห่งกฎกระทรวง ฯ   

บุคคลใดเคยเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน  .................................. ...........................

ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคำ�สั่งให้เลิกศูนย์ก�รเรียน

ต�มข้อ ๑๔ (๓) จะขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนอีกมิได้ 

จำ�นวนผู้เรียนในศูนย์ก�รเรียน ..................................คน

ร�ยก�ร



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 33

แบบ บศ.4 (ต่อ)

สรุป

ผลก�รตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปร�กฏว่� คำ�ร้องของบุคคลเพื่อจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ในศูนย์ก�รเรียน

 มีคุณสมบัติครบถ้วน

  ข�ดคุณสมบัติ ต�มข้อ.......................................................................................................................................      

เนื่องจ�ก/เหตุผล .......................................................................................................................................................  

    

     ลงชื่อ.......................................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ

           (.......................................................................)

     ตำ�แหน่ง............................................................................................................. 

  



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน34

แบบ บศ.5

แบบอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

(กรณีที่ผู้เรียนจำ�นวนไม่เกิน 50 คน)

ที่ ศธ .......... / .............     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ............................

      วันที่ ............ เดือน .......................................... พ.ศ. .................

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนไม่เกิน ๕๐ คน)

เรียน (น�ย/น�ง/น�งส�ว)......................................................................................

ต�มที่ ท่�นได้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน ....................................

ที่ตั้งเลขที่..........................ถนน...............................................ซอย .....................................ตำ�บล/แขวง.....................................................

อำ�เภอ/เขต .....................................................จงัหวดั..................................................... รูปแบบก�รจดัก�รศกึษ�..................................................... 

ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�.......................... ณ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ............... เมื่อวันที่ ........ เดือน ........ พ.ศ. ........... นั้น

สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ� ................................. ได้พิจ�รณ�คำ�ขออนุญ�ตจัดตั้ง ศูนย์ก�รเรียน 

และแผนก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว (อนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ต เนื่องจ�ก .............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................) 

อนึง่ ห�กไม่เหน็ด้วยกบัก�รพจิ�รณ�ดงักล่�ว และประสงค์ยืน่อทุรณ์ให้ยืน่ต่อผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� ภ�ยใน ๑๕ วันทำ�ก�ร นับตั้งวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

      ขอแสดงคว�มนับถือ

 

     (..................................................................................)

             ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�   

 

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

โทร.....................................................



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 35

แบบ บศ.6

แบบอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

(กรณีที่ผู้เรียนจำ�นวนไม่เกิน 100 คน)

ที่ ศธ .......... / .............     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�............................ 

      วนัที ่............. เดอืน.......................................... พ.ศ. ..............................

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนไม่เกิน ๑๐๐ คน)

เรียน (น�ย/น�ง/น�งส�ว)......................................................................................

ต�มที่ ท่�นได้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน ....................................

ที่ตั้งเลขที่ ............................... ถนน .........................................ซอย.....................................ตำ�บล/แขวง .......................................... 

อำ�เภอ/เขต...............................จังหวัด............................................................รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ� ..............................................

ตั้งแต่ปีก�รศึกษ� ........................ ณ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ............... เมื่อวันที่ ........ เดือน ........ พ.ศ. ........... นั้น

คณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจงัหวดั ................................................................................................ ได้พจิ�รณ�คำ�ขอ

อนุญ�ตจัดตั้ง ศูนย์ก�รเรียนและแผนก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว ในคร�วประชุมครั้งที่ ................./...................  

เมื่อวันที่ ....................แล้วมีมติ (อนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ต เนื่องจ�ก .................................................................................................

...........................................................................................................................................) 

อน่ึง ห�กไม่เห็นด้วยกับคำ�สั่งไม่อนุญ�ต ท่�นมีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนคำ�สั่งต่อคณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธิก�รจังหวัด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ขอจัดก�รศึกษ�ในก�รฟ้องคดีต่อศ�ลปกครอง ภ�ยใน ๙๐ วัน  

นับตั้งแต่วันที่ได้รับทร�บคำ�สั่ง

จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

      ขอแสดงคว�มนับถือ

 

     (..................................................................................)

             ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�   

 

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

โทร .......................................................



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน36

แบบ บศ.7

แบบอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

(กรณีที่ผู้เรียนจำ�นวนเกิน 100 คน)

ที่ ศธ .......... / .............     สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�............................................

      วนัที ่............... เดอืน............................................ พ.ศ. ..................

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกิน ๑๐๐ คน)

เรียน (น�ย/น�ง/น�งส�ว).....................................................................................

ต�มที ่ท่�นได้ยืน่ขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�นโดยบคุคลในศนูย์ก�รเรียน.............................................................. 

ที่ตั้งเลขที่...............................ถนน.................................................... ซอย...............................ตำ�บล/แขวง...................................................

อำ�เภอ/เขต.......................................................จงัหวดั.............................................. รูปแบบก�รจดัก�รศึกษ�.................................................

ตั้งแต่ปีก�รศึกษ� .................. ณ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�........................ เมื่อวันที่ ........ เดือน ........ พ.ศ. ........... นั้น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น.............................................................................................ได้พิจ�รณ�คำ�ขอ

อนุญ�ตจัดตั้ง ศูนย์ก�รเรียนและแผนก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว ในคร�วประชุมครั้งที่ ............/............. 

เมื่อวันที่ ............................. แล้วมีมติ (อนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ต เนื่องจ�ก .......................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................) 

อนึ่ง ห�กไม่เห็นด้วยกับคำ�สั่งไม่อนุญ�ต ท่�นมีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนคำ�สั่งต่อคณะกรรมก�รก�ร

ศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นผ่�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู ้ขอจัดก�รศึกษ�ในก�รฟ้องคดี 

ต่อศ�ลปกครอง ภ�ยใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทร�บคำ�สั่ง

จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

      ขอแสดงคว�มนับถือ

 

     (     )

             ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�   

 

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

โทร......................................................
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แบบ บศ.8

ประก�ศอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

   

ประก�ศสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� .......

ประก�ศคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด .......

ประก�ศคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น .......

เรื่อง อนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

ต�มที ่(น�ย/น�ง/น�งส�ว)...............................................................................................................................................................

ได้ยืน่ขออนญุ�ตจัดก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยบคุคลในศนูย์ก�รเรยีน ต�มกฎกระทรวงศกึษ�ธิก�รว่�ด้วยสทิธิของบคุคล

ในก�รจดัก�รศึกษ�ข้ันพืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�....................../ 

คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด....................../คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ได้พิจ�รณ�ต�มคำ�ขอ 

จัดตั้งศูนย์ก�รเรียน และแผนก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว จึงอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นโดยบุคคล 

ในศูนย์ก�รเรียน โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

๑. ชื่อศูนย์ก�รเรียน............................................................................................................

๒. รหัสสถ�นศึกษ�............................................................................................................

๓. ที่ตั้งศูนย์ก�รเรียน เลขที่ ..........................................................................................

๔. ผู้จัดก�รศึกษ� (น�ย/น�ง/น�งส�ว) ....................................................................................................................

๕. รูปแบบ.................................................................ระดับก�รศึกษ� ..............................................................................

๖. ผู้เรียน (จำ�นวนไม่เกิน ๕๐ คน/จำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คนแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน / จำ�นวนเกินกว่� 

๑๐๐ คน)

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

 ประก�ศ ณ วันที่..................เดือน.................................................... พ.ศ................................

   

     (    )

       ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�......................./   

                           ประธ�นคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด......................./  

                                     ประธ�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

                     (แล้วแต่กรณี)
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แบบ บศ.9

ประก�ศแต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

ประก�ศศูนย์ก�รเรียน .......................................................

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน .............................................................

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�  

ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบหนังสือสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�......................................... 

................................................ที ่..................../.............................. ลงวนัที ่........................เดอืน ......................................พ.ศ. ..............................

เรื่อง................................................................................. และมีมติคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน ........................................................

ครั้งที.่............../..............................เมื่อวันที.่.............................เดือน .................................................พ.ศ...............................จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน..........................................................................................ดังต่อไปนี้

๑. ...........................................................................................................ประธ�นกรรมก�ร

๒. ...........................................................................................................กรรมก�ร

๓. ...........................................................................................................กรรมก�ร

๔. ...........................................................................................................กรรมก�ร

๕. ...........................................................................................................กรรมก�ร

๖. ...........................................................................................................กรรมก�ร

                 ฯลฯ

๗. ...........................................................................................................กรรมก�รและเลข�นุก�ร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

 ประก�ศ ณ วันที่.....................เดือน .................................................. พ.ศ. .........................

     (.........................................................................)

    ผู้บริห�รศูนย์ก�รเรียน ............................................................ 
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แบบ บศ.10

ประก�ศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

   

ประก�ศสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� .......

เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

ต�มที่ (น�ย/น�ง/น�งส�ว).......................................................................................................................................... 

ได้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียนนั้น อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๖ 

แห่งกฎกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน..................................................................ประกอบด้วย

๑. ........................................................................................................ประธ�นกรรมก�ร

๒. ........................................................................................................กรรมก�ร

๓. ........................................................................................................กรรมก�ร

๔. ........................................................................................................กรรมก�ร

๕. ........................................................................................................กรรมก�ร

๖. ........................................................................................................กรรมก�ร

   ฯลฯ

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

 ประก�ศ ณ วันที่............เดือน....................................................พ.ศ........................

     (..........................................................................)

            ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�.....................................  
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แบบ บศ.11

ประก�ศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน

ในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

ประก�ศคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด...................................................... 

เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

ต�มที่ (น�ย/น�ง/น�งส�ว)................................................................................................................................................

ได้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นในศูนย์ก�รเรียนน้ัน อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๖ วรรคสอง  

แห่งกฎกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด ......................................................ในคร�วประชุมครั้งที่ ........ /..............................................

เมื่อวันท่ี ............ เดือน ....................................... พ.ศ....................จึงแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้ปกครองของผู้เรียน 

ในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน ............................................................................................................ประกอบด้วย

๑. ............................................................................................................ประธ�นกรรมก�ร

๒. ............................................................................................................กรรมก�ร

๓. ............................................................................................................กรรมก�ร

๔. ............................................................................................................กรรมก�ร

๕. ............................................................................................................กรรมก�ร

๖. ............................................................................................................กรรมก�ร

   ฯลฯ

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

 ประก�ศ ณ วันที่...............เดือน ..................................................พ.ศ. ......................

     (...............................................................................)

           ประธ�นคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด......................................  
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แบบ บศ.1๒

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

                  เขียนที.่.................................................

      วันที่ ..................เดือน................................................................. พ.ศ........................   

  

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� .................................................................

   

สิ่งที่ส่งม�ด้วย แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน .................................................................  

ด้วยข้�พเจ้� (น�ย/น�ง/น�งส�ว)..................................................................................................................................

เลขประจำ�ตัวประช�ชนเลขที่ ............................................................................. บ้�นเลขที.่.....................................หมู่ที่ .................

ตำ�บล/แขวง.....................................................อำ�เภอ/เขต....................................................จังหวัด........................................... 

เป็นผู้จัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน.....................................................................ที่ตั้งเลขที่ ......................................หมู่ที.่............

...................ตำ�บล/แขวง......................................อำ�เภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................................  

ได้รับอนุญ�ตแผนจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน โดยได้นำ�ไปจัดก�รศึกษ�ในศูนย์ก�รเรียน ตั้งแต่ 

วันที่...............เดือน...............................................พ.ศ.....................(วันที่อนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�แล้วนั้น) แล้วนั้น

บัดนี้ศูนย์ก�รเรียน............................................................................ มีคว�มประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ดังกล่�วข้�งต้น ทั้งนี้ ได้แนบแผนก�รจัดก�รศึกษ�ฉบับใหม่ของศูนย์ก�รเรียนม� 

พร้อมเหตุผลในก�รขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

     ลงชื่อ............................................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

          (............................................................................)
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แบบ บศ.13

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

ที่ ศธ .......... /.................     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ...........................

      วันที่............เดือน ......................................... พ.ศ........................

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้บริห�รศูนย์ก�รเรียน.....................................................................................  

ต�มที่ ท่�นได้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน................................ 

..................................................................................ที่ตั้งเลขที่...................ถนน......................................ซอย.................................................

ตำ�บล/แขวง.................................อำ�เภอ/เขต..................................จงัหวดั..............................รูปแบบก�รจดัก�รศกึษ�....................... 

....................................................ตั้งแต่ปีก�รศึกษ�...............................................ณ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ............................

เมื่อวันที่.................เดือน............................................พ.ศ....................... นั้น

สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� ................................. /คณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจงัหวดั............................................/

สำ�นัก�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ในคร�วประชุมคร้ังที่ .............. /...........................เม่ือวันที่................ 

เดอื............................................พ.ศ.................. ได้พจิ�รณ�ได้พจิ�รณ�ร�ยละเอยีดแผนก�รจดัก�รศกึษ�ทีข่อเปลีย่นแปลง

แก้ไขแล้ว (อนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ต เนื่องจ�ก .......................................................................................................) 

จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

               ขอแสดงคว�มนับถือ

     (..................................................................................)

    ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ....................................... 

 

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

โทร...................................................... 
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แบบ บศ.14

แบบแจ้งผู้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียนต�ย

            เขียนที่ ............................................................ 

         วันที่ ..............เดือน.............................................พ.ศ. ............................. 

เรื่อง ผู้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนบย์ก�รเรียนต�ย

เรียน ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  

  

สิ่งที่ส่งม�ด้วย  ๑. สำ�เน�ใบมรณบัตร  จำ�นวน ๑ ฉบับ

        ๒. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้แจ้ง จำ�นวน ๑ ฉบับ

ต�มที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ............................................................................................................................ /

คณะกรรมก�รศึกษ�ธกิ�รจงัหวดั............................................./สำ�นกั�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น อนญุ�ตให้ 

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)..............................................................................................................................................................................................

เลขประจำ�ตัวประช�ชนเลขที่............................................................................................บ้�นเลขที่.................................หมู่ที่................

ตำ�บล/แขวง.................................อำ�เภอ/เขต.................................จังหวัด.................................เป็นผู้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

โดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน.................................ที่ตั้งเลขที่.................................ถนน.................................ซอย.................................

ตำ�บล/แขวง.................................อำ�เภอ/เขต.................................จงัหวดั.................................ในระดบัก�รศกึษ�.................................

รูปแบบ...................................................................................................

บัดนี้ ผู้จัดก�รศึกษ�ดังกล่�วได้ต�ย เมื่อวันที่.................เดือน........................................พ.ศ....................

จึงเรียนม�เพื่อโปรดทร�บ

     ลงชื่อ..................................................................ผู้แจ้ง

          (........................................................................)

            ผู้ทนผู้จัดก�รศึกษ� / ผู้บริก�รศูนย์ก�รเรียน / 

                 ผู้สนับสนุนก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน
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แบบ บศ.15

แบบยื่นขอเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

       เขียนที่.......................................................................

     วันที่................เดือน..............................................พ.ศ. ................................

เรื่อง ขอเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�................................................................................................ 

ด้วยข้�พเจ้� (น�ย/น�ง/น�งส�ว)................................................................................................................................ 

เลขประจำ�ตัวประช�ชนเลขที่................................................................................บ้�นเลขที่................................หมู่ที่.............................

ตำ�บล/แขวง................................................อำ�เภอ/เขต................................................จังหวัด................................................................ 

ได้รับอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน........................................................................................ 

ที่ตั้งเลขที่................ถนน................................................ซอย................................................ตำ�บล/แขวง................................................

อำ�เภอ/เขต................................................จงัหวดั................................................ในระดบัก�รศกึษ�................................................................

รูปแบบ................................................................................ตั้งแต่ปีก�รศึกษ� .....................................  

บัดนี้ มีคว�มประสงค์ขอเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน................................... 

............................................................. ด้วยเหตุ..............................................................................................................................................ตั้งแต่ 

วันที่................เดือน................................พ.ศ.......................เป็นต้นไป

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

     ลงชื่อ................................................................ผู้ยื่น

         (...................................................................)

         ผู้ขอจัดก�รศึกษ�
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แบบ บศ.16

ประก�ศเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

(กรณีเลิกเพร�ะผู้จัดก�รศึกษ�ต�ย)

 

ประก�ศสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�.......................................................................

เรื่อง เลิกศูนย์ก�รเรียน

ต�มที ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�......................................................................../ คณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธกิ�รจงัหวดั................................................................................................................................/ คณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

อนญุ�ตให้ (น�ย/น�ง/น�งส�ว).......................................................................................จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลใน

ศนูย์ก�รเรยีน.......................................................................................ระดบัก�รศกึษ�.......................................................................................

รปูแบบ.......................................................................................ต�มหนงัสอืเลขที.่.........................................................ลงวนัที.่............................

เดือน..........................................................พ.ศ..............................     

บัดนี้ (น�ย/น�ง/น�งส�ว)......................................................................................................................ได้ถึงแก่กรรม 

ต�มใบมรณะบตัรเลขที ่.......................................................... เมือ่วนัที ่...............เดอืน................................................พ.ศ.............................

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๑๔ (๑) แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�

ข้ันพืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๔ สำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศึกษ�.............................................................................................

จึงเลิกศูนย์ก�รเรียน ..........................................................ของ(น�ย/น�ง/น�งส�ว) ............................................................................ 

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

 

ประก�ศ ณ วันที่.................. เดือน................................................... พ.ศ. ........................      

          (..........................................................................)

            ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ............................. 
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แบบ บศ.17

คำ�สั่งเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

(กรณีเลิกต�มคำ�ขอของผู้จัดก�รศึกษ�)

คำ�สั่งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�................................................................................

ที.่................/........................................

เรื่อง อนุญ�ตให้เลิกศูนย์ก�รเรียน

ต�มที ่ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�............................................................................................................./  

คณะกรรมก�รศกึษ�ธิก�รจงัหวดั......................................................................./ คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น อนญุ�ตให้ 

(น�ย/น�ง/น�งส�ว)........................................................................................................................จดัก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยบคุคล

ในศูนย์ก�รเรียน........................................ระดับก�รศึกษ�........................................รูปแบบ.....................................................................

ต�มหนงัสอืเลขที.่.......................................ลงวนัที.่....................................... เดอืน....................................................................พ.ศ.......................

บัดนี้ (น�ย/น�ง/น�งส�ว)...........................................................................................ผู้จัดก�รศึกษ�ได้ยื่นขอเลิก

จัดก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นโดยบคุคลในศนูย์ก�รเรยีน เนือ่งจ�ก............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๑๔ (๒) แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๑๕๕๔ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�....................................................................................

จึงเลิกศูนย์ก�รเรียน..............................................................................................................................................................................................

ของ(น�ย/น�ง/น�งส�ว).................................................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่............ เดือน.............................................................. พ.ศ. ...................      

              สั่ง ณ วันที่.............เดือน...................................................................... พ.ศ.  .....................    

     (....................................................................................)

              ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  

หม�ยเหตุ  ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ............... เดือน........................................พ.ศ....................ให้เป็นไปต�มที่ผู้ขอเลิกระบุไว้
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แบบ บศ.18

คำ�สั่งเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

(กรณีเลิกต�มสำ�นักง�นมีคำ�สั่งให้เลิก)

 

คำ�สั่งสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ................................................................................

ที่.............../.........................................

เรื่อง ให้เลิกศูนย์ก�รเรียน

ต�มที ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�...................................................................../ คณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธิก�รจังหวัด........................................................................................./ คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น อนุญ�ตให้ 

(น�ย/น�ง/น�งส�ว) ..........................................................................................................................จดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นโดยบุคคล

ในศูนย์ก�รเรียน ..................................................................................ระดับก�รศึกษ�.........................................รูปแบบ........................

.....................................ต�มหนังสือเลขที่ .........................................ลงวันที่ ..............เดือน..............................................พ.ศ...................

บัดนี้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�....................................................................................................ได้พิจ�รณ�แล้ว

เห็นว่�มีเหตุอันควรให้เลิกศูนย์ก�รเรียนเนื่องจ�ก ...............................................................................................................................

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๑๔ (๓) แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิของบุคคลในก�รจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�.....................................................................................

จงึให้เลกิศนูย์ก�รเรยีน..................................................ของ(น�ย/น�ง/น�งส�ว).......................................................................................

อน่ึง ห�กไม่เห็นด้วยกับก�รพิจ�รณ�ดังกล่�วและประสงค์ย่ืนอุทรณ์ให้ย่ืนต่อสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� ภ�ยใน ๑๕ วันทำ�ก�ร นับตั้งวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจ�กสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   สั่ง ณ วันที่.................เดือน .........................................................พ.ศ. .......................... 

     (.........................................................................)

           ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ......................................... 
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คำ�ร้องขอเทียบโอนผลก�รเรียน

       เขียนที่ ........................................................................

     วันที่...............เดือน ......................................................พ.ศ..............................

เรื่อง ขอเทียบโอนผลก�รเรียน

เรียน ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�    

ด้วยข้�พเจ้� (ด.ช./ด.ญ./น�ย/น�ง/น�งส�ว)..........................................................................................................................................

เกิดวันที่............เดือน....................................................พ.ศ........................ เลขประจำ�ตัวผู้เรียน .............................................................

ผู้เรียนระดับชั้น........................................................................มีคว�มประสงค์ขอเทียบโอนผลก�รเรียนจ�กโรงเรียน/ 

ศูนย์ก�รเรียน............................................................................................................................................................................................................

เพือ่ให้ได้ร�ยวชิ�ต�มหลกัสตูรก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นของศนูย์ก�รเรยีน............................................................................................................

ระดับชั้น ...................................................จำ�นวน.....................................................ร�ยวิช� ดังนี้

  ลำ�ดับที่      รหัส /ร�ยวิช�   หน่วยกิต/  หลักฐ�น /ข้อมูลประกอิอบก�ร

                                       (กรณีมัธยมศึกษ�)           พิจ�รณ�เทียบโอน 

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

     ลงชื่อ...................................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

             (.......................................................................)
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แบบบันทึกก�รเทียบโอนผลก�รเรียน

       เขียนที่..........................................................................

           วันที่.............. เดือน...............................................พ.ศ.........................        

  

ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนร�ยวิช�.................................................................................................................................

รหัสวิช�.....................................................................................หน่วยกิต.........................................ระดับชั้น......................................... 

ของ (ด.ช./ด.ญ./น�ย/น�ง/น�งส�ว)..................................................................................เลขประจำ�ตัวผู้เรียน................................ 

ต�มคำ�ร้องเลขที่......................./ .........................................วันที่....................เดือน..........................................................พ.ศ........................

ลำ�ดับที่      ตัวชี้วัดร�ยวิช�      ตัวชี้วัด / เป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียน    ผลก�รเทียบโอน

 ต�มหลักสูตรแกนกล�ง ฯ   และหลักฐ�น / ข้อมูลของผู้ขอเทียบโอน       ผ่�น    ไม่ผ่�น  

รวม 

สรุปผลก�รตัดสินผลก�รเทียบโอน

  ได้ร�ยวิช� ระดับผลก�รเรียนที่ได้ ..................................................................................  

  ไม่ได้ร�ยวิช� เหตุผล............................................................................................................    

    ลงชื่อ..................................................................................ประธ�นกรรมก�ร

               (..................................................................................)

    ลงชื่อ..................................................................................กรรมก�ร

                            (..................................................................................)

    ลงชื่อ..................................................................................กรรมก�ร

                                    (.................................................................................)
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คำ�ร้องขอเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์

            เขียนที่ ................................................................

               วันที่...............เดือน.........................................................พ.ศ........................         

  

เรื่อง ขอเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์

เรียน ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน    

ด้วยข้�พเจ้� (ด.ช./ด.ญ./น�ย/น�ง/น�งส�ว)...........................................................................................................................

เกิดวันท่ี..............เดือน.................................................พ.ศ...................เลขประจำ�ตัวผู้เรียน................................................ 

ผู้เรียนระดับชั้น..........................มีคว�มประสงค์ขอเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์ จ�กศูนย์ก�รเรียน  

เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลก�รเรียนร�ยวิช�................................................................................................................................... 

รหัส......................................... หน่วยกิต ..............................................................ระดับชั้น.................................................................... 

โดยมีเอกส�ร / หลักฐ�น /ข้อมูล ประกอบก�รขอเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์ ดังนี้ 

๑. ...................................................................................................................................................................................................

๒. ...................................................................................................................................................................................................

๓. ...................................................................................................................................................................................................

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

     ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

          (.............................................................)
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แบบร�ยง�นผลก�รเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์

ก�รเทียบโอนคว�มรูแ้ละประสบก�รณ์ เป็นส่วนหนึง่ของก�รเรยีนร�ยวชิ�.................................................................... 

รหัสวิช�....................................................................หน่วยกิต........................................ระดับชั้น.......................................... 

ของ (ด.ช./ด.ญ./น�ย/น�ง/น�งส�ว)..........................................................................................................................................................................
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           (....................................................................)

     วันที่............เดือน.............................................พ.ศ. ............... 
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เกณฑ์การพิจารณา 

 เกณฑ์การการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน 

 คะแนน ระดับคุณภาพ ความหมาย ระดับเฉลี่ย  

 ๗๑ – ๑๐๐ ๓ ดีมาก ๒.๕๑ – ๓.๐๐

 ๓๖ – ๗๐ ๒ ดี ๒.๐๑ – ๒.๕๐

 ๑ – ๓๕ ๑ ปรับปรุง ๑.๕๐ – ๒.๐๐  

 

การผ่านชั้นเรียนหรือผ่านระดับชั้น

นักเรียนต้องได้ระดับเฉลี่ย ๑.๕๐ ขึ้นไป

จึงถือว่าผ่านเกณฑ์

 

ตัวอย่าง แบบบันทึกร่องรอยคะแนนผลการเรียน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

ระดับชั้น.............ปีที่......ปีการศึกษา...........................
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 ๗.  ……………………………………………………………………………………………………………………

 ๘.  ……………………………………………………………………………………………………………………

 ๙. ……………………………………………………………………………………………………………………

 

ระดับคุณภาพ   ใช้ประเมินคุณลักษณะฯ รายข้อ โดยใช้เกณฑ์ ๓ = ดีมาก, ๒ = ดี , ๑ = ปรับปรุง

ระดับเฉลี่ย   ๒.๕๑ – ๓.๐๐ = ดีมาก, ๒.๐๑ – ๒.๕๐ = ดี, ๑.๕๐ – ๒.๐๐ = ปรับปรุง  

เกณฑ์การตัดสิน ๑. ระดับชั้นเรียน นักเรียนต้องได้ระดับเฉลี่ย ๑.๕๐ ขึ้นไป จึงถือว่า “ผ่าน”

    และให้บันทึกในสรุปผลปลายปีว่า “ผ่าน”

    ๒.  ระดับช่วงชั้น นักเรียนต้องได้ระดับเฉลี่ย ๑.๕๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่า “ผ่าน”

    และให้บันทึกลง แบบ ปพ.๑
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   ระดับผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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  (.............................................)

   ผู้จัดการศึกษา

ตัวอย่างสรุปผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน
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ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร 
ที่  สพฐ  1795 / 2558 

เรื่อง  กำรจัดท ำระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.1) 
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 เพื่อให้การจัดท าการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียนส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว ศูนย์การเรียน หรือการศึกษาทางเลือกอ่ืน ๆ ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารจึงก าหนดแบบพิมพ์ การพมิพ์ การซื้อ การควบคุม และการเก็บรักษาแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการ
เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปพ.1) ดังต่อไปนี้ 
1. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) เป็นเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานแตล่ะระดบั สถานศึกษาต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษาแต่ละระดบั หรือเมื่อออกจากสถานศึกษา โดยใช้แบบพมิพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดเท่านัน้ 

2. ลักษณะแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) 
2.1. แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปพ.1) จ าแนกเป็น 3 แบบ คือ 

2.1.1. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัประถมศึกษา (ปพ.1 : ป/ฉ) 
2.1.2. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1 : บ/ฉ) 
2.1.3. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1 : พ/ฉ) 
ในการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ให้ผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องใช้
แบบพิมพ์ให้ถูกต้อง ตรงกับระดบัการศึกษาของผู้เรียน 

2.2. แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปพ.1) ทุกระดับจัดท าไว้ 2 ประเภท ได้แก ่
2.2.1. แบบพิมพป์กติ มีลักษณะเปน็แบบพิมพส์มบูรณ์ ครบถ้วน ส าหรับใช้การกรอกข้อมูลด้วยการเขียน หรือพิมพ์ดีด 
2.2.2. แบบพิมพ์ส าหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะชื่อเอกสารแต่ละระดับ และหมายเลข

ควบคุมเอกสารเท่านั้น สถานศกึษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการจัดท าเอกสารของตน 
2.3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร จึงก าหนดให้มีเลขชุดที่ และเลขที่ประจ าระเบียนแสดงผลการเรียน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ปพ.1) แต่ละระดับดงันี ้
2.3.1. เลขชุดที่ ในแต่ละระดับ ให้ใช้เลข 5 หลัก โดยเร่ิมใช้ตั้งแต่ 00001 จนถึง 99999 
2.3.2. เลขที่ประจ าระเบยีนแสดงผลการเรียน ให้ใช้เลข 6 หลัก โดยเร่ิมใช้ตั้งแต่ 000001 จนถึง 999999  

ให้เลขที่ประจ าระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเลขย่อยของเลขชุดที่ แต่ละชุด 
3. การพิมพ์และการสั่งซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.1) ให้ปฏิบัติดังนี ้

3.1. การพิมพ์ ให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์ ภายใต้การควบคุมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.2. การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผูส้ั่งซื้อให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่
การศึกษาที่รับผิดชอบ 

4. การควบคุมและการเก็บรักษาแบบพิมพ์ระเบยีนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ให้ถือปฏิบัติดังนี ้
4.1. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดท าบัญชีรับ-จ่าย แบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานตามแบบท้ายค าสั่งนี้ 
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4.2. กรณีแบบพิมพ์เกิดการสูญหายระหว่างทางขณะท าการขนสง่ หรือสูญหายด้วยสาเหตุอื่น ๆ หรือเขียนผิดพลาด หรือสกปรก 
หรือเกิดการช ารุดสูญหายด้วยเหตุอื่นใด จนไม่อาจใช้การได้ ให้ด าเนินการโดยเร็วที่สุดดังนี ้

4.2.1. ให้ผู้ท าให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย รายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตน้สังกัด หรือส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

4.2.2. ถ้าเป็นองค์การค้าของ สกสค. ให้รายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.3. ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาด าเนินการสอบสวน และประกาศยกเลิกเอกสารแบบพิมพ์ฉบับทีสู่ญหายหรือ

เสียหาย พร้อมทั้งแจ้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงทุกกระทรวง ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทุก
แห่ง เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ฉบับนั้น 

5. ให้สถานศึกษาออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ให้ผู้เรียน โดยปฏิบตัิตามค าอธิบาย
การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ปพ.1) 

6. กรณีผู้เรียนที่จบระดบัการศึกษา หรือจบหลักสูตร หรือออกจากสถานศึกษา และได้รบัเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ปพ.1) ไปแล้ว ย้อนกลบัมาขอรับเอกสารใหม่ สถานศึกษาจะตอ้งกรอกเลขที่ชุดที่ เลขที่ และ
รายการต่าง ๆ ให้ตรงกับเอกสารต้นฉบับ 

7. สถานศึกษาต้องท าบัญชีและการออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ปพ.1) ในทุกกรณี และ
บันทึกลงในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกคร้ังที่มีการออกเอกสาร 

 
ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 
 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  16  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
  พลเอก 
 (ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร 
ที่ สพฐ ๑๗๙๖/๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรจัดท ำประกำศนียบัตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ปพ.๒) 
ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

 
 เพ่ือให้กำรจัดท ำกำรออกเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ และรับรองลกำรเรียนของผู้เรี ยนส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ ได้แก่ กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ศูนย์กำรเรียนหรือกำรศึกษำทำงเลือกอ่ืนๆ ที่จัด
กำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 อำศั ยอ ำน ำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒  แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ำ รรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนด แบบพิมพ์ กำรซื้อและกำร
ออกประกำศนียบัตรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.๒) ดังต่อไปนี้  
 ๑. ประกำศนียบัตรตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นเอกสำรหลักฐำนแสดงวุฒิ
กำรศึกษำของผู้ เรียนเพ่ือกำรศึกษำต่อ สมัครเข้ำท ำงำน หรือเพ่ือกำรอ่ืนใดที่ต้องแสดงวุฒิกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำต้องออกประกำศนียบัตรให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓) และผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยใช้แบบพิมพ์
เอกสำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดเท่ำนั้น 
 ๒. ลักษณะแบบพิมพ์ประกำศนียบัตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.๒) จ ำแนกเป็น 
๒ แบบ คือ  
     ๒.๑ ประกำศนียบัตร (ปพ.๒ : บ/ก) ส ำหรับผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓)  
     ๒.๒ ประกำศนียบัตร (ปพ.๒ : พ/ฉ) ส ำหรับผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖) 
 ๓.  กำรพิมพ์และกำรซื้อแบบพิมพ์ประกำศนียบัตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.๒)  
     ๓.๑ กำรพิมพ์ ให้องค์กำรค้ำของ สกสค. จัดพิมพ์แบบพิมพ์ประกำศนียบัตรตำมแบบที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
     ๓.๒ กำรสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้สั่งซื้อให้สถำนศึกษำ
ทุแห่งทุกสังกัดในเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำท่ีรับผิดชอบ 
 ๔. กำรออกประกำศนียบัตร 
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     ๔.๑ ให้สถำนศึกษำออกประกำศนียบัตรให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมข้อ ๒ ทุกคน และกรอบ
รำยกำรในประกำศนยีบัตรให้ปฏิบัติตำมค ำอธิบำยท้ำยค ำสั่งนี้ 
     ๔.๒ กรณีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมิได้มำรับประกำศนียบัตรตำมเวลำที่สถำนศึกษำก ำหนด ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจะต้องย่นค ำร้องและขอรับประกำศนียบัตรด้วยตนเอง 
     ๔.๓ ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำสถำนศึกษำ เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมในประกำศนียบัตร  
 กรณีสถำนศึกษำเลิกล้มกิจกำร ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งเก็บรักษำหลักฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้นไว้ เป็นผู้มีอ ำนำจลงนำมในประกำศนียบัตร 
 ๕. กรณีที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรับประกำศนียบัตรไปแล้ว เกิดช ำรุดหรือสูญหำยให้สถำนศึกษำออกใบ
แทนประกำศนียบัตรให้ และเก็บค่ำธรรมเนียมฉบับละ ๒๐ บำท ถ้ำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของรับเมื่อพ้นก ำหนด 
๑๐ ปี นับตั้งแต่วันออกประกำศนียบัตร ให้เก็บค่ำธรรมเนียมฉบับละ ๓๐ บำท โยให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นผู้
ยื่นค ำร้องและขอรับใบแทนด้วยตนเอง 
     ๕.๑ กำรออกใบแทนกรณีประกำศนียบัตรสูญหำย ให้น ำใบแจ้งควำมต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มำ
ยื่นประกอบค ำร้องขอรับใบแทน 
    ๕.๒ กำรออกใบแทนกรณีประกำศนียบัตรช ำรุด ให้น ำประกำศนียบัตรที่ช ำรุดมำยื่นประกอบค ำ
ร้องขอรับใบแทน 
    ๕.๓ ใบแทนประกำศนียบัตร ให้ใช้แบบพิมพ์ที่กะทรวงศึกษำธิกำรจัดพิมพ์ตำมที่ก ำหนดไว้ท้ำย
ค ำสั่งนี้ กำรจัดพิมพ์ กำรสั่งซื้อ และกำรออกใบแทนประกำศนียบัตร ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับประกำศนียบัตร 
 ๖. ให้สถำนศึกษำจัดท ำแบบรำบงำนกำรออกประกำศนียบัตร ตำมแบบท้ำยค ำสั่งนี้  โดยจัดท ำ ๒ 
ชุด เก็บรักษำไว้ที่สถำนศึกษำ ๑ ชุด และเก็บท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ๑ ชุด  
  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   
   สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
    พลเอก 
     (ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
    รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรงศึกษำธิกำร 
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คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ ๑๗๙๗/๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำาแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)

สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เพื่อให้การจัดท�าการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียนส�าหรับ 

กลุม่เป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การจัดการศึกษาโดยครอบครวั ศนูย์การเรยีนหรอืการศกึษาทางเลอืกอืน่ๆ ทีจ่ดัการศกึษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงก�าหนดแบบพิมพ์ การซ้ือ และจัดท�าแบบรายงานผู้ส�าเร็จ 

การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๓) ดังต่อไปนี้

๑. แบบรายงานผูส้�าเรจ็การศกึษา (ปพ.๓)เป็นเอการส�าหรบัสถานศกึษาใช้ตัดสนิและอนมุติัผลการเรยีน

ให้ผูเ้รยีนเป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน โดยบนัทกึข้อมูลของผูเ้รียนทีจ่บการศกึษา

ในรุ่นเดียวกัน สถานศึกษาต้องจัดท�าแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา(ปพ.๓) โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารท่ีกระทรวง

ศึกษาธิการก�าหนดเท่านั้น

๒. ลักษณะแบบพิมพ์แบบรายงานผูส้�าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (ปพ.๓)

 ๒.๑ แบบพมิพ์แบบรายงานผู้ส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.๓) 

จ�าแนกเป็น ๓ แบบ คือ

  ๒.๑.๑ แบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓:ป/ฉ)

  ๒.๑.๒ แบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.๓: บ/ฉ)

  ๒.๑.๓ แบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓:พ/ฉ)

  จัดท�าแบบรายงานผูส้�าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.๓) 

สถานศึกษาจะต้องใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้องตรงกับระดับการศึกษาที่จัดท�า

 ๒.๒ แบบพมิพ์แบบรายงานผู้ส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.๓) 

ทุกระดับ จัดท�าไว้ ๒ ประเภท ได้แก่

   ๒.๒.๑ แบบพมิพป์กติ มีลกัษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ ครบถ้วน ส�าหรับใช้กรอกขอ้มูล

ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด
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  ๒.๒.๒ แบบพิมพ์ส�าหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะ 

ชื่อเอกสารและข้อมูลบางส่วนที่ส�าคัญ สถานศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการจัดท�าเอกสารของตน

๓. การพิมพ์และการสั่งซื้อแบบพิมพ์แบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)

 ๓.๑ การพมิพ์ให้องค์กรการค้าของ สกสค. จัดพิมพ์ ภายใต้การควบคุมของส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 ๓.๒ การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้สถานศึกษาสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็น 

ผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อ และเก็บรักษาแบบพิมพ์ที่สั่งซื้อแล้ว

๔. การจัดท�าแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)ให้สถานศึกษาด�าเนินการดังนี้

 ๔.๑ แต่งตัง้นายทะเบยีนของสถานศกึษาอย่างเป็นทางการ เพือ่รบัผดิชอบการจดัท�าแบบรายงาน

ผู้ส�าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารส�าคัญอื่นๆ ของสถานศึกษา

 ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการจัดท�าแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นคราวๆ  

ไป ประกอบด้วยผู้เขียน/พิมพ์ ผู้ทาน และผู้ตรวจ การด�าเนินงานจัดท�าให้ปฏิบัติตามค�าอธิบายการจัดท�าแบบรายงาน

ผู้ส�าเร็จหารศึกษา (ปพ.๓) แนบท้ายค�าสั่งนี้อย่างถูกต้อง ภายใต้การก�ากับดูแล ของนายทะเบียนหรือเจ้าพนักงาน

ทะเบียน

 ๔.๓ เมื่อจัดท�าแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคน 

และนายทะเบยีน ลงนามไว้ทีด้่านหน้าของเอกสารในช่องท่ีก�าหนดไว้ทกุแผ่นก่อนเสนอให้ผูอ้�านวยการหรอือาจารย์ใหญ่ 

แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา

 ๔.๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)ที่จัดท�าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์  

และรอบคอบก่อนลงนาม อนุมัติผลการจบการศึกษา

 ๔.๕ สถานศึกษาต้องจัดท�าแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ภายในเวลา ๓๐ วัน นับจาก

วันอนุมัติผลการเรียนและส�าเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง โดยระดับประถมศึกษา จัดท�าครั้งละ ๒ ชุด เก็บรักษาไว้ที่ 

สถานศกึษา ๑ ชดุ ส่งเกบ็รักษาท่ีส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาต้นสงักดัของสถานศึกษา๑ชดุ ส�าหรบัระดบัมธัยมศึกษา

ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้จัดท�าครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ท่ีสถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษา 

ที่ส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาค้นสังกัดของสถานศึกษา ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ๑ ชุด เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานส�าหรบัตรวจสอบวฒุกิารศกึษาของผูส้�าเรจ็การศึกษา

๕. การตดัเกบ็รกัษาแบบรายงานผูส้�าเรจ็การศึกษา (ปพ.๓) ให้สถานศกึษา ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ตัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ไว้ในที่ปลอดภัยตลอดไปอย่าให้ช�ารุดเสียหาย หรือเกิด 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้

กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายทีเ่กบ็รกัษาไว้ทีห่น่วยงานต่างๆ มีข้อมูลไม่ตรงกนัให้ยดึข้อมลูในเอกสารหลกัฐานฉบบัทีเ่กบ็รกัษาไว้ทีส่�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

๖. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อผู้ส�าเร็จการศึกษาในแบบรายงานผู้ส�าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

ที่สง่เก็บรกัษาทีส่�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แล้วให้ด�าเนินการ ดังนี้
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 ๖.๑ สถานศึกษายื่นค�าร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายช่ือต่อผู้อ�านวยการส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา

 ๖.๒ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อของผู้ส�าเร็จการศึกษา

 ๖.๓ เมือ่คณะกรรมการสอบสวนได้ข้อเทจ็จรงิประการใดแล้ว ให้รายงานผลการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ 

พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   

    สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

                     พลเอก

                (ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ. ๑๗๙๘ / ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำาทะเบียนผู้เรียนสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เพ่ือประโยชน์ในการควบคมุ ตรวจสอบและออกเอกสารหลกัฐานการศกึษาส�าหรับผูเ้รยีนที ่ได้รบัอนญุาต

ให้จัดการศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ศูนย์การเรียนหรือการศึกษา 

ทางเลือกอื่นๆ ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�าหนด แบบพิมพ์ การซ้ือและการจัดท�าทะเบียนผู้เรียน 

ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้

๑. ทะเบียนผู้เรียนส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นเอกสารส�าหรับบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้เรียน

ที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดเท่านั้น

๒. ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สถานศึกษาจะต้องใช้ทะเบยีนผูเ้รียนเพยีงเล่มเดยีวจนกว่าจะหมดเล่ม 

จึงจะเริ่มใช้เล่มใหม่ ห้ามใช้ทะเบียนผู้เรียนพร้อมกันหลายเล่ม

๓. ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาจะต้องกรอกรายชื่อและข้อมูลของผู้เรียนทุกคน 

ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ศูนย์การเรียน 

หรือการศึกษาทางเลือกอื่นๆ ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกรอกในวันเดียวกับ 

วันที่มีการอนุญาต เพื่อจัดเรียงล�าดับผู้เรียนตามเวลาที่อนุญาต

๔. ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาจะต้องรักษาข้อมูลที่กรอกในทะเบียนผู้เรียนส�าหรับ 

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะไว้ตลอดไป ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาด ห้ามคัดลอกขึ้นมาใหม่ แทรกหน้าเพิ่มปะหน้า

ใหม่ หรือเปลี่ยนเล่มใหม่เป็นอันขาด

๕. การกรอกข้อมูลลงในทะเบียนผู้เรียน จะต้องกรอกเรียงไปตามล�าดับหน้า ตั้งแต่หน้าแรกจนจบ 

หน้าสุดท้าย ห้ามเว้นข้ามหน้าโดยเด็ดขาดทุกกรณี

๖. การกรอกช่ือและข้อมลูของผูเ้รยีนในทะเบยีนผู้เรยีน จะต้องกรอกเรยีงตามล�าดับช่องส�าหรับแต่ละคน 

ห้ามเว้นข้ามช่องโดยเด็ดขาดทุกกรณี

๗. การกรอกเลขที่ผู้เรียน ต้องเริ่มกรอกตั้งแต่เลขที่ ๑ แล้วเพิ่มขึ้นทีละหน่วยเรียงไปตามล�าดับ ห้ามเว้น

หรือโดดข้ามเลขเป็นอันขาด เมื่อกรอกจบเล่มแล้ว เล่มต่อไปให้กรอกเลขท่ีเรียงต่อเนื่องจากเล่มที่จบไปแล้วเลขท่ี 

ของผู้เรียนคนใด ให้ถือเป็นเลขประจ�าตัวของผู้เรียนคนนั้นตลอดไป ผู้เรียนที่ออกจากการศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ แล้วต่อมาได้รับอนุญาตให้เข้ารับการศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ให้กรอกชื่อ

ของผู้เรียนคนนั้นใหม่ แต่กรอกเลขที่เดิมที่ได้รับจากการอนุญาตครั้งแรกด้วยหมึกสีแดง กรณีที่ผู้เรียนศึกษาต่อเนื่อง

หลายช่วงชั้น ไม่ต้องจ�าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนผู้เรียน
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๘. ผู้เรียนที่ออกจากการศึกษาส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จะต้องลงรายการจ�าหน่ายชื่อออกจาก

ทะเบียนผู้เรียนทันทีให้ตรงกับวันที่อนุญาตให้ออก

๙. การกรอกข้อมูลในทะเบียนผู้เรียน ให้กรอกด้วยหมึกสีด�า หรือสีน�้าเงิน กรณีกรอกผิดห้ามขูด ลบ 

ป้ายสีทับ หรือปิดกระดาษทับเป็นอันขาด การแก้ไขให้ขีดเส้นแดงทับข้อความที่ผิด แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้อง 

ด้วยหมึกสีแดงไว้เหนือข้อความที่แก้ไขและผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ผู้อ�านวยการสถานศึกษา 

ลงลายมือชื่อก�ากับการแก้ไขทุกแห่ง

๑๐. การเปลีย่นแปลงข้อมลูใดๆ ในทะเบียนผูเ้รยีนจะต้องใช้เอกสารหลกัฐานของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ

ข้อมูลนั้นโดยตรงเป็นหลักฐานอ้างอิงและการแก้ไขต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ 

ผู้อ�านวยการสถานศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ การแก้ไขให้ด�าเนินการตามข้อ ๙

๑๑. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการ

จดัท�าทะเบียนผูเ้รยีนให้เป็นไปอย่างถกูต้อง และดูแลรักษาไม่ให้เกดิการช�ารดุ เสยีหาย สญูหายหรอืเกดิการเปลีย่นแปลง

แก้ไขข้อมูลใดๆ โดยพลการตลอดไป

๑๒. การกรอกรายการต่างๆ ในทะเบียนผู้เรียนให้ปฏิบัติตามค�าอธิบายการกรอกทะเบียนผู้เรียน 

ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                      พลเอก

                  (ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)

                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน8๒

หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 
 
 

  
  
 

 

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  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
ข้อ ๒ บุคคลอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบ  หรือการศึกษา

ตามอัธยาศัย  โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนสําหรับผู้ซ่ึงขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ  
ทั้งนี้  เพื่อให้มีความยืดหยุ่น  คล่องตัว  และสนองตอบวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนนั้น 
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หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

  

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



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคลในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 87

คณะทำางาน
จดัทำาคู่มือแนวทางการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิของบุคคล

ในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรยีน

ท่ีปรกึษา
๑. น�ยบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒. น�ยสนิท  แย้มเกสร  รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๓. น�ยอัมพร พินะส�  รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๔. ว่�ที่ ร.ต.ธนุ  วงษ์จินด�  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

คณะทำางาน
๑. น�ยวัลลพ  สงวนน�ม  ผู้อำ�นวนก�รสำ�นักพัฒน�ระบบริห�รง�นบุคคลและนิติก�ร

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒. น�ยวีรพล  ส�รบรรณ  รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ� 

     หนองค�ย เขต ๑

๓. น�ยอภิสิทธิ์  บุญย�  รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ� 

     อุบลร�ชธ�นี เขต ๓

๔. น�ยสุพจน์  แกล้วกล้�  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น สำ�นักง�นคณะ 

     กรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๕. น�ยธำ�รงค์  มณีวงศ์  นิติกรชำ�น�ญก�รพิเศษ

     สำ�นักพัฒน�ระบบริห�รง�นบุคคลและนิติก�ร 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๖. น�งพรพรรณ  โชติพฤกษวัน ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน�และส่งเสริมก�รวัดและประเมินผล

     สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

๗. น�งส�วคนึง  เลื่อนชิด  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มอำ�นวยก�ร สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

     ประถมศึกษ�สุโขทัย เขต ๒

๘. น�ยก้องเกียรติ  ปิ่นกุมภีร์  นักวิช�ก�รศึกษ�ปฏิบัติก�ร

     สำ�นักทดสอบท�งก�รศึกษ�

๙. น�งรุจิเรข  แสงจิตต์พันธุ์  ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

๑๐. น�งส�วสุวณี พิมพกรรณ  ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

๑๑. น�ยประยูร สุธ�บูรณ์  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนท่�ม่วงร�ษฎร์บำ�รุง

     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต ๘

๑๒. น�งธิด�  ชื่นเลิศสกุล  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มวิจัยพัฒน�กฎหม�ยและคดีคว�ม

     สำ�นักพัฒน�ระบบบริห�รง�นบุคคลและนิติก�ร
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๑๓. น�งส�วจันทร�  ตันติพงศ�นุรักษ์ นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

     สำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ� 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๑๔. น�งส�วพิศด�  คำ�ศิริ  นิติกรชำ�น�ญก�รพิเศษ

      สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ปัตต�นี เขต  ๑

๑๕. น�งส�วกัลย�  ชูโชติ  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มงบประม�ณ ๑

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๑๖. น�งส�วลิลิน  ทรงผ�สุก  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มแผนและโครงก�ร

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๑๗. น�งส�วภัทร�  สุวรรณบัตร ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มบริห�รทั่วไป

     สำ�นักง�นก�รศึกษ�ภ�คบังคับ

๑๘. น�ยสรวิชญ์  วงษ์บุญเพ็ง  นิติกรชำ�น�ญก�ร

     สำ�นักพัฒน�ระบบบริห�รง�นบุคคลและนิติก�ร

๑๙. น�งส�วนงลักษณ์  เนียมท้วม นักทรัพย�กรบุคคลชำ�น�ญก�รพิเศษ

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒๐. น�งส�วสุประวีณ์  ม�โยง  นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒๑. น�ยกฤษณฤกษ์  กลิ่นเพย นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ปฏิบัติก�ร

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒๒. น�งส�วนภ�ภัช  เพชรไทย นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒๓. น�งอ�รมณ์  บทม�ตย์  นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ

     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�กรุงเทพมห�นคร

๒๔. น�งอนงค์  พิชญ์ศิริ  นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�ร

     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� เขต

๒๕. น�ยทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล   ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ้�นโคกสำ�ร�ญ

     สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�หนองค�ย เขต ๑ 

๒๖. น�งจ�รุวรรณ  ป�นวิสัย  นักจัดก�รง�นทั่วไป ชำ�น�ญก�ร

     สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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๒๗. น�ยอดิพงษ์  วรรณยศ  พนักง�นธุรก�ร สำ�นักนโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

     สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

๒๘. น�ยวิทิต  เติมผลบุญ  ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรชุมชน

     ศูนย์ก�รเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง ฯ จังหวัดก�ญจนบุรี

๒๙. น�งส�วรวงทอง  จันด�  ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรชุมชน

     ศูนย์ก�รเรียนชุมชนธรรมช�ติบ้�นห้วยพ่�น จังหวัดน่�น

๓๐. น�ยปิยะ  ไวย�นิกรณ์  ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรเอกชน

     ศูนย์ก�รเรียนซี ว�ย เอฟ จังหวัดนครพนม

๓๑. น�ยชัยณรงค์  ฉิมชูใจ  ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรเอกชน

     ศูนย์ก�รเรียนมัธยมศึกษ� หมู่บ้�นเด็ก จังหวัดก�ญจนบุรี

๓๒. น�งส�วเอื้อมพร  ลอยประดิษฐ์ ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยบุคคล

     ศูนย์ก�รเรียนกสิกรรมธรรมช�ติม�บเอื้อง

๓๓. น�งส�วอินทร์ธีร� อภิกุลเดช�ภัสร์ ผู้แทนศูนย์ก�รเรียนโดยบุคคล

     ศูนย์ก�รเรียนกสิกรรมธรรมช�ติม�บเอื้อง

๓๔. น�ยเทวินฏฐ์  อัครศิล�ชัย  ศูนย์ก�รเรียนม่อนแสงด�ววิชช�ลัย จังหวัดเชียงร�ย

๓๕. น�งส�วจีร�พัชร  จันทร์แก้ว ศูนย์ก�รเรียนชีวิตธรรมช�ติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๓๖. น�ยวัชระ  เกตุชู  ศูนย์ก�รเรียนวิถีไท

๓๗. น�งอรพินทร์  กุศลรุ่งรัตน์ ศูนย์ก�รเรียนโจ๊ะม�โลลือหล่�

๓๘. น�ยนิติศักดิ์  โตนิติ  ศูนย์ก�รเรียนหญ้�แพรกส�ละวิน

๓๙. น�ยครูทร  หนูทอง  ผู้แทนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

๔๐. น�งส�วณิชมน  พูลเพิ่ม  ผู้แทนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

๓๑. น�งส�ววัสส�วดี  วัฒนสุวรรณ ผู้แทนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

๔๒. น�งนุชจรินทร์  คำ�สิงห์  ผู้แทนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

๔๓. น�งอรุณี  รัยสุวรรณสกุล  ผู้แทนก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว

๔๔. น�งอธิต�  ออร์เรลล์  ผู้ประส�นง�น World Education

๔๕. น�งมุกด�  อินต๊ะส�ร  ผู้แทนองค์กรภ�คเอกชน

บรรณาธิการกิจ
๑. น�ยวีรพล ส�รบรรณ

๒. น�ยประยูร  สุธ�บูรณ์

๓. น�งส�วสุวณี พิมพกรรณ 

๔. น�งอนงค์  พิชญ์ศิริ

๕. น�งส�วรวงทอง  จันด�

๖. น�ยปิยะ  ไวย�นิกรณ์

๗. น�งกรวรรณ  ใสยจิตต์

๘. น�ยธีรพล  เวฬุวน�รักษ์

ออกแบบปกและรปูเล่ม
๑. น�งส�วกรวรรณ  ใสยจิตต์

๒. น�งส�วรวงทอง  จันด�

๓. น�ยปิยะ  ไวย�นิกรณ์







สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


