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รัฐธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พทุธศกัร�ช ๒๕๖๐ กำ�หนดให้ หมวด ๕ หน้�ทีข่องรฐั ม�ตร� ๕๔ 

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

ภ�คบังคับอย�่งมีคุณภ�พโดยไม่เก็บค่�ใช้จ่�ย รัฐต้องดำ�เนินก�รให้เด็กเล็กได้รับก�รดูแลและพัฒน�ก่อนเข�้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�รศกึษ�ต�มคว�มต้องก�รในระบบต่�งๆ รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกี�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ และจดัให้มี

ก�รร่วมมือกนัระหว่�งรฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภ�คเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ทกุระดบั โดยรฐัมหีน้�ที่

ดำ�เนินก�ร กำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ก�รจัดก�รศึกษ�ดังกล่�วมีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�นส�กล ทั้งนี้  

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติอย่�งน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับก�รจัดทำ�แผนก�รศึกษ�แห่งช�ติ  

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

มุง่พฒัน�ผูเ้รยีนให้เป็นคนด ีมวีนิยั ภมูใิจในช�ต ิส�ม�รถเชีย่วช�ญได้ต�มคว�มถนดัของตน และมคีว�มรบัผดิชอบ

ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศช�ติ” โดยเฉพ�ะในหมวด ๔ หน้�ที่ของปวงชนช�วไทย ม�ตร� ๕๐ (๔) 

ระบุ บุคคลมีหน้�ที่เข�้รับก�รศึกษ�อบรมในก�รศึกษ�ภ�คบังคับ

นอกจ�กนี้ พระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต�มม�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�รและสถ�บนัสงัคมอืน่ๆ มสีทิธิในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ซึง่ในขณะนีม้กีฎกระทรวงว่�ด้วย

สิทธขิององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่กำ�หนดให้

องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อให้

องค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนซึง่มคีว�มประสงค์และมคีว�มพร้อมเข้�ม�ช่วยเหลือรัฐในก�รจัดก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�น

ในรูปแบบก�รศึกษ�นอกระบบ และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย โดยรัฐจะส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ� 

อันจะทำ�ให้ผู้เรียนได้รับก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พเท่�เทียมกับก�รศึกษ�ในรูปแบบอื่น โดยกำ�หนดให้องค์กรชุมชน

และองค์กรเอกชนมสีทิธใินก�รจัดก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน และให้สถ�นศกึษ�ทีจ่ดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น

ต�มกฎกระทรวงนี้ เรียกว�่ “ศูนย์ก�รเรียน”



กระทรวงศึกษ�ธิก�รในฐ�นะที่เป็นหน่วยง�นที่รับผิดชอบด้�นก�รศึกษ�ของประเทศ จึงได้จัดทำ�

แนวท�งในก�รดำ�เนินก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน

ในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือ่ให้ก�รจดัก�รศกึษ�ขององค์กรชมุชนและองค์กร

เอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขัน้พื้นฐ�นในศนูยก์�รเรยีนส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งสะดวกและเกดิคว�มคล่องตัว

ยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนสำ�หรับก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ต�มกฎกระทรวง ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอจัดก�รศึกษ�ให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจและส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัต ิ

ได้อย่�งสะดวก ถูกต้องเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน ต�มแนวท�งที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง พร้อมทั้งเป็นแนวท�ง 

ในก�รส่งเสริม สนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นแก่ศูนย์ก�รเรียนที่จะพัฒน�ผู้เรียนสู่คว�มเป็นมนุษย์  

ที่สมบูรณ์ทั้งร่�งก�ยอ�รมณ์ สังคม สติปัญญ� มีคุณธรรมนำ�คว�มรู้คู่ทักษะ และส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

อย่�งมีคว�มสุขโดยคำ�นึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน คุณภ�พผู้เรียนต�มที่หลักสูตรกำ�หนด คว�มเป็นเอกภ�พ

และคว�มมั่นคงของช�ติ โดยมีคุณภ�พเท่�เทียมกับก�รศึกษ�ในรูปแบบอื่น ๆ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เป็นหน่วยง�นท่ีได้รับมอบหม�ยให้จัดทำ�แนวท�ง

ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน โดยได้แต่งตั้ง 

คณะทำ�ง�น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ผู้แทนจ�กสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ หน่วยง�นที่เก่ียวข้อง และตัวแทนจ�กองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน มูลนิธิและสม�คม ร่วมเป็น 

คณะทำ�ง�น พร้อมทั้ง ได้ดำ�เนินก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กผู้เกี่ยวข้อง จนได้คู่มือแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� 

ว�่ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน ที่มีคว�มถูกต้อง 

เหม�ะสม ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่สีทิธใินก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพ้ืนฐ�นในศนูย์ก�รเรียนและผู้ท่ีเก่ียวข้องส�ม�รถ

นำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป

     (น�ยบุญรักษ์ ยอดเพชร)

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



สารบัญ
สิทธขิององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน

ส่วนท่ี ๑ บทนำา             ๑

 หลักก�รและคว�มเป็นม�         ๑
ส่วนท่ี ๒ บทบาทและอำานาจหน้าท่ีการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยองค์กรชมุชน
  และองค์กรเอกชนในศูนย์การเรยีน        ๕

 คุณสมบัติของผู้ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในรูปแบบศูนย์ก�รเรียน    ๕

 คุณสมบัติของผู้เรียน        ๖

 บทบ�ทหน�้ที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน       ๖

 บทบ�ทหน�้ที่ของศูนย์ก�รเรียน       ๘

 บทบ�ทหน�้ที่ของคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน       ๙

 บทบ�ทหน�้ที่ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�      ๙

 บทบ�ทหน�้ที่ของคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด      ๑๑

 บทบ�ทหน�้ที่ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น     ๑๑

 บทบ�ทหน�้ที่ของคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น     ๑๑

 ก�รเลิกจัดก�รศึกษ�โดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน      ๑๒

  กรณีที่ ๑ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อนุญ�ตให้เลิกต�มคำ�ขอของผู้จัดก�รศึกษ�  ๑๒

  กรณีที่ ๒ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคำ�สั่งให้เลิกศูนย์ก�รเรียน 

ส่วนท่ี ๓ แนวทางดำาเนินการจดัการศึกษา        ๑๗

 คุณสมบัติของผู้เรียน         ๑๗

 แผนก�รจัดก�รศึกษ�         ๑๗

 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน      ๑๙

 บทบ�ทหน�้ที่ของศูนย์ก�รเรียนและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในก�รวัดผล  

 และประเมินผลก�รเรียน         ๒๕

 บทบ�ทหน�้ที่ของศูนย์ก�รเรียน       ๒๕

 บทบ�ทหน�้ที่ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�      ๒๕

 ระบบประกันคุณภ�พภ�ยในของศูนย์ก�รเรียน      ๒๕

 บทบ�ทหน�้ที่ของคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนและ

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในก�รพัฒน�      ๒๖

 ระบบประกันคุณภ�พภ�ยใน

 บทบ�ทหน�้ที่คณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน      ๒๖

 บทบ�ทหน�้ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�      ๒๗

ภาคผนวก           ๒๙

คณะทำางาน                    ๑๒๐

หน้า



เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน
ในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕

แบบขอจดัต้ังองค์กรชมุชน 

 แบบ อชศ.๑ : แบบประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน  

 แบบ อชศ.๒ : แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน   

 แบบ อชศ.๓ : แบบขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน   

 แบบ อชศ.๔  : แบบแสดงก�รรับรองร�ยละเอียดของคณะบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน  

 แบบ อชศ.๕ : แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกส�รของผู้ยื่นขอคว�มเห็นชอบ

   จัดก�รศึกษ�ขององค์กรชุมชน        

 แบบ อชศ.๖ : ประก�ศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน

   ในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน        

 แบบ อชศ.๗  : ประก�ศแต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนขององค์กรชุมชน

  

แบบแจง้ผลการพิจารณาองค์กรชมุชน 
 แบบ อชศ.๘  : แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนขององค์กรชุมชน   

 แบบ อชศ.๙ : แบบอนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน  

 แบบ อชศ.๑๐ :  แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

   โดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน 

 แบบ อชศ.๑๑ :  แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม 

   แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น โดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน     

แบบขอขอเลิกองค์กรชมุชน 

 แบบ อชศ.๑๒ :  แบบคำ�ขอเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน  

 แบบ อชศ.๑๓ :  คำ�สั่งให้เลิกก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน 

   (กรณีเลิกต�มคำ�ขอของผู้จัดก�รศึกษ�)       

 แบบ อชศ.๑๔  :  คำ�สั่งให้เลิกก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน 

   (กรณีสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สั่งให้เลิก)       

แบบขอจดัต้ังองค์กรเอกชน 

 แบบ อกศ.๑  :  แบบประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน  

 แบบ อกศ.๒  :  แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน  

 แบบ อกศ.๓  :  แบบขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน   

 แบบ อกศ.๔  : แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกส�รของผู้ยื่นขอคว�มเห็นชอบ

   จัดก�รศึกษ�ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย    

 แบบ อกศ.๕  :  แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกส�รของผู้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

   ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย    



 

แบบประกาศแต่งต้ังองค์กรเอกชน 

 แบบ อกศ.๖ :  ประก�ศแต่งตั้งผู้ตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน

   ในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน        

 แบบ อกศ.๗ :  ประก�ศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน

   ในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนกรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

 แบบ อกศ.๘ :  ประก�ศแต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชน

   เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย      

 แบบ อกศ.๙ :  ประก�ศแต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชน

   เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย      

แบบแจง้ผลการพิจารณาองค์กรเอกชน 

 แบบ อกศ.๑๐ : แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชน

   เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย      

 แบบ อกศ.๑๑ :  แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชน

   เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนไม่เกิน ๕๐ คน)

 แบบ อกศ.๑๒ :  แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชน

   เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)   

 แบบ อกศ.๑๓ : แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชน

   เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว�่ ๑๐๐ คน)     

แบบอนุญาตองค์กรเอกชน 

 แบบ อกศ.๑๔ :  แบบอนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชน

   ในศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย   

 แบบ อกศ.๑๕ : แบบอนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

   ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนไม่เกิน ๕๐ คน)      

 แบบ อกศ.๑๖ : แบบอนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

   ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)   

 แบบ อกศ.๑๗ : แบบอนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

   ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๑๐๐ คน)     

 



แบบขอเปล่ียนแปลงองค์กรเอกชน 
 แบบ อกศ.๑๘ : แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

   โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้ จดทะเบียนในประเทศไทย   

 แบบ อกศ.๑๙ : แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

   โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนไม่เกิน 50 คน) ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนไม่เกิน ๕๐ คน)  

 แบบ อกศ.๒๐ : แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

   โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)    

 แบบ อกศ.๒๑ : แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศึกษ�โดยองค์กรเอกชน

   ในศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๑๐๐ คน)     

 แบบ อกศ.๒๒  : แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม 

   แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้ จดทะเบียนในประเทศไทย 

 แบบ อกศ.๒๓ : แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

   โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนไม่เกิน ๕๐ คน)  

 แบบ อกศ.๒๔ : แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

   โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)  

 แบบ อกศ.๒๕ : แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

   โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

   (กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๑๐๐ คน)    

แบบขอเลิกองค์กรเอกชน 

 แบบ อกศ.๒๖ : แบบคำ�ขอเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน   

 แบบ อชศ.๒๗ : คำ�สั่งให้เลิกก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

   (กรณีเลิกต�มคำ�ขอของผู้จัดก�รศึกษ�)       

 แบบ อกศ.๒๘ : คำ�สั่งให้เลิกก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน 

   (กรณีสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สั่งให้เลิก)       

แบบการเทียบโอนผลการเรยีน 

 คำ�ร้องขอเทียบโอนผลก�รเรียน        

 แบบบันทึกก�รเทียบโอนผลก�รเรียน       



 แบบร�ยง�นผลก�รเทียบโอนผลก�รเรียน       

 แบบคำ�ร้องขอเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์      

 แบบร�ยง�นผลก�รเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์     

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

 แบบบันทึกผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์      

 แบบบันทึกผลก�รประเมินกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียน      

 แบบสรุปผลก�รอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน       

ประกาศ กพฐ.         

 เอกส�รแนบท�้ยประก�ศคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เรื่องคุณสมบัติของผู้เรียน

   ในศูนย์ก�รเรียนที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล

   ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

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

   เรื่องหลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนในศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล

   ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน)

 ประก�ศ กพฐ. เรื่อง คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์ก�รเรียนที่จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

   โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

 ประก�ศ กพฐ. เรื่อง กำ�หนดที่ตั้งศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล

   ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน)   

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

   ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

   (กรณีที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน)       

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

   องค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

   (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน)

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

   ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

   (กรณีที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน) 

 ประก�ศ กพฐ. เรื่อง กำ�หนดระบบประกันคุณภ�พในศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชน

   เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน)   



คำาส่ังกระทรวงศึกษาธิการ 

 คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ สพฐ  ๑๗๙๕ /๒๕๕๘ เรื่องก�รจัดทำ�ระเบียนแสดงผลก�รเรียน

   หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๑) สำ�หรับกลุ่มเป�้หม�ยเฉพ�ะ   

 คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ สพฐ ๑๗๙๖/๒๕๕๘ เรื่องก�รจัดทำ�ประก�ศนียบัตร

   หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๒) สำ�หรับกลุ่มเป�้หม�ยเฉพ�ะ   

 คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ สพฐ ๑๗๙๗/๒๕๕๘ เรื่อง ก�รจัดทำ�แบบร�ยง�น

   ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๓) 

   สำ�หรับกลุ่มเป�้หม�ยเฉพ�ะ        

 คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ที่ สพฐ. ๑๗๙๘ / ๒๕๕๘ เรื่องก�รจัดทำ�ทะเบียนผู้เรียน

    สำ�หรับกลุ่มเป�้หม�ยเฉพ�ะ        

ข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง         

 กฎกระทรวงว�่ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

   ในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕        





ส่วนท่ี ๑
บทนำา
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ส่วนท่ี ๑
      บทนำา

หลักการและความเป็นมา
ก�รศกึษ�เป็นเครือ่งมอืในก�รพฒัน�คนให้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ โดยก�รพฒัน�ก�รเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ไม่ว่�จะเป็นก�รแก้ปัญห�ชีวิต ก�รพัฒน�ทักษะก�รทำ�ง�นหรือก�รสร้�งสรรค์ นวัตกรรมในก�รดำ�รงชีวิต  

คนที่ข�ดก�รศึกษ�หรือก�รเรียนรู้ จะไม่ส�ม�รถใช้องค์คว�มรู้ในก�รแก้ปัญห�และดำ�รงชีวิตได้อย่�งมีคว�มสุข 

ดงันัน้ มนษุย์จงึต้องเรยีนรูอ้ย่�งต่อเนือ่งโดยเกดิจ�กก�รผสมผส�นระหว่�งก�รศกึษ�ในระบบ ก�รศกึษ�นอกระบบ

และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัยเพื่อให้ส�ม�รถพัฒน�คุณภ�พได้อย่�งต่อเนื่องตลอดชีวิต ก�รจัดก�รศึกษ� 

มีคว�มสัมพันธ์เช่ือมโยงกันต�มกฎธรรมช�ติบนคว�มหล�กหล�ย ก�รพึ่งพ�ซึ่งกันและกัน ก�รเปลี่ยนแปลง 

ไม่หยุดนิ่ง และก�รวิวัฒน์พัฒน�จ�กก�รจัดก�รตัวเองให้เกิดคว�มสมดุลกับส่วนต่�ง ๆ ในสังคมและพลโลก

อย่�งสันติสุข

ก�รจดัก�รศกึษ�มจีดุมุง่หม�ยสงูสดุเพือ่พฒัน�คว�มเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ เข้�ถงึคว�มจรงิคว�มดงี�ม 

คว�มสุข ในโลกของคว�มร่วมมือและมีสันติสุข เปลี่ยนจ�กก�รพัฒน�มนุษย์ในฐ�นะที่เป็นเพียงทรัพย�กร 

ของระบบก�รผลิตท่ีให้คุณค่�ท�งวัตถุ ที่เน้นก�รบริโภค ม�สู่ก�รให้คุณค่�และคว�มสำ�คัญในท�งจิตวิญญ�ณ 

คุณธรรม สติปัญญ� เพื่อให้ส�ม�รถอยู่ในสังคมสมัยใหม่อย�่งมีคุณภ�พ รู้เท่�ทัน และมีส่วนร่วมในก�รจรรโลง

สร้�งสรรค์สังคม

จ�กปรัชญ�และจุดมุ่งหม�ยก�รจัดก�รศึกษ�ดังกล่�ว จึงควรมีก�รปรับเปลี่ยนแนวท�งก�รเรียนรู้ 

จ�กก�รเน้นที่ร�ยวิช�ในก�รเรียนรู้ม�เป็นก�รใช้วิถีชีวิตในก�รจัดก�รคว�มรู้โดยบูรณ�ก�รอยู่ในทุกส�ระ 

ก�รเรียนรู้ เพื่อให้เกิดก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รเรียนรู้แบบแยกร�ยวิช�ไปสู่กระบวนก�รเรียนรู้แบบองค์รวม 

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

จ�กก�รศึกษ�ในระบบโรงเรียนไปสู่ก�รศึกษ�ที่หล�กหล�ยรูปแบบ จ�กสภ�พแวดล้อมม�เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และภมูปัิญญ�ท้องถิน่ กระบวนก�รเรยีนรูเ้น้นในเรือ่งก�รเค�รพสทิธขิองผูเ้รยีน ซึง่มคีว�มแตกต่�งกนัต�มธรรมช�ติ

โดยก�รจดัก�รและกำ�กับของรฐั เพ่ือทีจ่ะให้สังคมทกุฝ่�ยมส่ีวนร่วมในก�รจดัก�รศกึษ�ได้อย่�งแท้จรงิจ�กบคุคล 

ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิช�ชีพ และสถ�บันต่�ง ๆ  ในสังคมบนคว�มมีอิสระภ�ยใต้กรอบ 

วัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีง�มต่อไป
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รัฐธรรมนญูแห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พทุธศกัร�ช ๒๕๖๐ ได้เปิดโอก�สท�งก�รศึกษ�โดยให้คว�มสำ�คญั

กับก�รมีบทบ�ทในก�รจัดก�รศึกษ�ของประช�ชน โดยเฉพ�ะในหมวด ๔ หน�้ที่ของปวงชนช�วไทย ม�ตร� ๕๐ 

บคุคลมหีน้�ที ่(๔) เข้�รบัก�รศกึษ�อบรมในก�รศกึษ�ภ�คบงัคบั ในม�ตร� ๕๔ วรรคหนึง่ ประกอบวรรคส�ม ระบุ 

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

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

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

ซึ่ง มีคว�มสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักก�รของก�รศึกษ�ท�งเลือก จะเห็นได้ว่�  มิติของก�รศึกษ�ท�งเลือกได้

เข้�ม�มีบทบ�ทไม่น้อยในก�รปฏริปูก�รศกึษ� ของสงัคมไทยในครัง้นี ้โดยเฉพ�ะทศิท�งทีช่ดัเจนในก�รขย�ยฐ�น

จ�กก�รศกึษ�ในระบบโรงเรยีนไปสูก่�รศกึษ�ในรปูแบบทีม่คีว�มหล�กหล�ยออกไป และก�รปรบับทบ�ทของภ�ครฐั

จ�กก�รดำ�เนินก�รเองม�เป็นก�รส่งเสริมสนับสนุน เปิดโอก�สให้สถ�บันท�งสังคมทั้งมวลได้เข้�ม�มีส่วนร่วม

ในก�รจัดก�รศกึษ� สร้�งสรรค์นวตักรรมท�งก�รศกึษ�ซึง่ปร�กฏในพระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�แห่งช�ต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

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

ม�ตร� ๙ (๑) (๕) และ (๖) กำ�หนดให้ก�รจัดระบบ โครงสร้�งและกระบวนก�รจัดก�รศึกษ� 

ให้ยึดหลักคว�มมีเอกภ�พด้�นนโยบ�ยและมีคว�มหล�กหล�ยในก�รปฏิบัติ ระดมทรัพย�กรจ�กแหล่งต่�ง ๆ 

ม�ใช้ในก�รจดัก�รศกึษ� และก�รมส่ีวนร่วมของบคุคล ครอบครวั ชมุชน องค์กรชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

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 

ทั้งน้ี ให้เป็นต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง ซึ่งในขณะนี้มีกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร

เอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประก�ศแล้วเม่ือ วนัท่ี ๑๙ ตลุ�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กำ�หนดให้สถ�นทีเ่รยีนทีอ่งค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตัง้ขึน้เพ่ือจดัก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�น ต�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�ขั้นพื้นฐ�น มีสิทธิได้รับสิทธิ

ประโยชน์ต�มควรแก่กรณีดังต่อไปนี้

(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

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

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

ขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งบัญญัติให้

องค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนมสีทิธใินก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นต�มทีก่ำ�หนดในกฎกระทรวง เพือ่ให้องค์กร

ชุมชนและองค์กรเอกชน ซึ่งมีคว�มประสงค์และมีคว�มพร้อมเข้�ม�ช่วยเหลือรัฐในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ในรูปแบบก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย โดยรัฐจะส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ� 

อนัจะทำ�ให้ผูเ้รยีนได้รบัก�รศึกษ�ท่ีมคุีณภ�พเท่�เทียมกับก�รศกึษ�ในรปูแบบอืน่ สมควรกำ�หนดให้องค์กรชมุชน

และองค์กรเอกชนมีสิทธิในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน

ในก�รนี ้เพือ่ให้ก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�

ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียนส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งสะดวกและเกิดคว�มคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำ�แนวท�ง

ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพือ่เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนนิก�รจดัตัง้ศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในก�ร

จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕

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. เพือ่เป็นก�รส่งเสรมิ สนบัสนนุ ก�รจัดก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นให้ผูเ้รยีนได้รบัก�รศกึษ�ทีม่คีณุภ�พ

เท่�เทียมกับก�รศึกษ�ในรูปแบบอื่น ๆ



ส่วนท่ี ๒ 
บทบาทและอำานาจหน้าท่ีการจดัการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยองค์กรชมุชน
และองค์กรเอกชนในศูนย์การเรยีน
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ส่วนท่ี ๒ 
บทบาทและอำานาจหน้าท่ีการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในศูนย์การเรยีน

ก�รจดัก�รศกึษ�โดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนต�มกฎกระทรวงว่�ด้วยสทิธขิององค์กรชมุชน

และองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เกิดคว�มยืดหยุ่นคล่องตัว 

และสนองตอบวัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน ซ่ึงได้กำ�หนดรูปแบบไว้ในลักษณะก�รศึกษ�นอกระบบ 

หรือก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย โดยมีร�ยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบ�ท อำ�น�จหน้�ที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ 

เป็นแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

คณุสมบัติของผู้ขอจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรปูแบบศูนย์การเรยีน
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

องค์กรชมุชน
๑. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภ�วะไม่น้อยกว�่ ๗ คน

๒. มีภูมิลำ�เน�หรือถิ่นที่อยู่อ�ศัยประจำ�อยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน

๓. มวีตัถปุระสงค์ขององค์กรร่วมกนัเพือ่ดำ�เนนิกจิกรรมทีเ่ป็นส�ธ�รณประโยชน์และไม่แสวงห�กำ�ไร

๔. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์ก�รเรียนที่ขอจัดตั้ง

๕. ร�ยก�รต�มข้อ ๑ และข้อ ๓ ต้องได้รับก�รรับรองจ�กสม�ชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภ�วะ

จำ�นวนไม่น้อยกว�่ ๒๐ คน

ผู้แทนหรอืผู้รบัมอบอำ�น�จ ทีไ่ด้รบัมอบหม�ยใหเ้ปน็ผู้ขอจดัตัง้ศนูย์ก�รเรียนต้องมีคณุสมบัต ิดงันี้

๑) เป็นสม�ชิกของคณะบุคคลต�มข้อ ๑

๒) มีสัญช�ติไทย

๓) เป็นผู้บรรลุนิติภ�วะต�มกฎหม�ย

๔) ไม่เป็นผู้มีคว�มประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

องค์กรเอกชนในประเทศ
๑. เป็นสม�คม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่�งอื่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนง�น

หรือโครงก�รในองค์กรนิติบุคคล

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินกิจกรรมที่เป็นส�ธ�รณประโยชน์และไม่แสวงห�กำ�ไร

๓. มีที่ตั้งหรือมีส่วนง�นหรือโครงก�รรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์ก�รเรียน
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องค์กรเอกชนซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
๑. เป็นสม�คม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่�งอื่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนง�น

หรือโครงก�รในองค์กรนิติบุคคล

๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินกิจกรรมที่เป็นส�ธ�รณประโยชน์และไม่แสวงห�กำ�ไร

๓. มีที่ตั้งหรือมีส่วนง�นหรือโครงก�รรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์ก�รเรียน

๔. มีผู้รับมอบอำ�น�จ มีสัญช�ติไทย และมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย

คณุสมบัติของผู้เรยีน
ผู้เรียนในศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นผู้ซึ่งข�ดโอก�สในก�รเข้�ศึกษ�ในระบบโรงเรียนปกติ หรือเป็นผู้มีคว�มต้องก�รเข้�ศึกษ�

ในศูนย์ก�รเรียน

๒. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปต�มที่ 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นประก�ศกำ�หนด

บทบาทหน้าท่ีของผู้ขอจดัต้ังศูนย์การเรยีน
องค์กรชมุชนหรอืองค์กรเอกชนซึง่มคีว�มประสงค์และมคีว�มพร้อมในก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น

ในรูปแบบศูนย์ก�รเรียนให้ดำ�เนินก�ร ดังนี้

๑. การจดัต้ังศูนย์การเรยีน
 1.1 องค์กรชุมชน ที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนเป็นหนังสือต่อสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� โดยมีร�ยละเอียดก�รขอจัดตั้งอย�่งน้อย ๖ ร�ยก�ร ดังต่อไปนี้

 (๑) ชื่อองค์กรชุมชน

 (๒) ร�ยละเอียดของคณะบุคคล ได้แก่ ชื่อ สัญช�ติ อ�ยุ ที่อยู่และอ�ชีพ

 (๓) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน

 (๔) ที่ตั้งองค์กรชุมชน

 (๕) ประวัติคว�มเป็นม�ขององค์กรชุมชน

 (๖) ผลก�รดำ�เนินง�นขององค์กรชุมชน

 ร�ยก�รต�มข้อ (๒) และ (๓) ต้องได้รบัก�รรบัรองจ�กสม�ชกิในชมุชนซึง่เป็นผูบ้รรลนุติภิ�วะ

จำ�นวนไม่น้อยกว�่ ๒๐ คน

 1.๒ องค์กรเอกชน ที่มีคุณสมบัติยื่นแบบคำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนเป็นหนังสือต่อสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� โดยมีร�ยละเอียดก�รขอจัดตั้งอย�่งน้อย ๖ ร�ยก�ร ดังต่อไปนี้

 (๑) ชื่อองค์กรเอกชน

 (๒) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน

 (๓) ที่ตั้งองค์กรชุมชน

 (๔) ประวัติคว�มเป็นม�ขององค์กรเอกชน



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 7

 (๕) ผลก�รดำ�เนินง�นขององค์กรเอกชน

 (๖) หลักฐ�นก�รจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐ�นก�รเป็นส่วนง�น 

หรือโครงก�รในองค์กรนิติบุคคล

 (๗) หลกัฐ�นใบรบัมอบอำ�น�จ พร้อมสำ�เน�บตัรประจำ�ตวัประช�ชนและสำ�เน�ทะเบยีนบ้�น 

ของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จยื่นคำ�ขอ (ถ้�มี)

๒. จดัทำาแผนการจดัการศึกษา ให้ศนูย์ก�รเรยีนร่วมกบัสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� หรอืสถ�นศกึษ� 

หรอืเครอืข่�ยท�งก�รศกึษ�ทีส่ำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มอบหม�ย โดยแผนก�รจดัก�รศกึษ�ต้องมรี�ยละเอยีด

ประกอบก�รขออนุญ�ตอย่�งน้อย ๙ ร�ยก�ร ดังนี้

(๑) ชื่อศูนย์ก�รเรียน

(๒) วัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน

(๓) ที่ตั้งศูนย์ก�รเรียน

(๔) รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�

(๕) ระดับก�รศึกษ�ที่จัดในกรณีที่เป็นก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบ

(๖) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

(๗) ระบบประกันคุณภ�พภ�ยใน

(๘) ร�ยชื่อและคุณสมบัติของบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

(๙) ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

๓. การยื่นคำาขอจดัต้ังศูนย์การเรยีน
 ๓.๑ ให้องค์กรชมุชนหรอืองค์กรเอกชนซึง่ประสงค์จะจดัตัง้ศนูย์ก�รเรยีน ยืน่คำ�ขอเป็นหนงัสอื

พร้อมแผนก�รจัดก�รศึกษ� ต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่ศูนย์ก�รเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกส�รและหลักฐ�น

ประกอบคำ�ขอ ดังนี้

 (๑) เอกส�รหลักฐ�นท่ีแสดงถึงคว�มเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนต�มข้อ ๑.๑  

หรือ ข้อ ๑.๒

 (๒) หนังสือมอบอำ�น�จให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จยื่นคำ�ขอ

 (๓) สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

ยื่นคำ�ขอ

 ๓.๒ ผู้ขอจัดก�รศึกษ�ส�ม�รถยื่นคำ�ขอได้ต�มคว�มจำ�เป็น และยื่นคำ�ขอได้ปีละ ๒ ครั้ง 

ก่อนเปิดภ�คเรียนแต่ละภ�ค ไม่น้อยกว่� ๑๒๐ วัน โดยสอดคล้องกับเวล�เปิดปิดภ�คเรียนของสถ�นศึกษ� 

และศูนย์ก�รเรียนเพื่อสิทธิประโยชน์ต�่ง ๆ เช่น ก�รศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น

 ๓.๓ ก�รยื่นคำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้

  ๓.๓.๑  ก�รจัดก�รศึกษ�ที่เริ่มจ�กระดับก่อนประถมศึกษ� ระดับประถมศึกษ�  

ให้ยื่นต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ที่ศูนย์ก�รเรียนตั้งอยู่
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  ๓.๓.๒ ก�รจัดก�รศึกษ�ที่เริ่มจ�กระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น หรือมัธยมศึกษ� 

ตอนปล�ย หรือเทียบเท�่ ให้ยื่นต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�ที่ศูนย์ก�รเรียนตั้งอยู่

  อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขย�ยระดับก�รจัดก�รศึกษ�เพิ่มจ�กที่ได้รับอนุญ�ต ให้

ยืน่ขอขย�ยต่อสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�เดมิทีย่ืน่ขอไว้ หรอืกรณทีีป่ระสงค์จะจดัก�รศกึษ�ระดบัประก�ศนยีบตัร

วชิ�ชพี (ปวช.) ให้    ผูข้อจดัก�รศกึษ�ขออนญุ�ตใช้หลกัสตูรต่อสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ� กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร ก่อนเสนอแผนก�รจัดก�รศึกษ�

๔. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ก�รขอจัดตั้ง 

ศนูย์ก�รเรยีนจะต้องได้รับอนุญ�ตจ�กผู้มีอำ�น�จ ดังนี้

 ๔.๑ ศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนไม่เกิน ๕๐ คน ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

เป็นผู้พิจ�รณ�อนุญ�ต

 ๔.๒ ศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คนแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้สำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�เสนอให้คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดเป็นผู้พิจ�รณ�อนุญ�ต

 ๔.๓ ศูนย์ก�รเรียนท่ีมีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๑๐๐ คน ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

เสนอให้คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเป็นผู้พิจ�รณ�อนุญ�ต

๕. เมื่อได้รบัอนุญาตใหจ้ดัต้ังศูนย์การเรยีนและแผนการจดัการศึกษาแล้ว ใหผู้้จดัการศึกษา
ดำาเนินการจดัการศึกษาได้

ห�กมีก�รเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ได้รับอนุญ�ตไว้แล้ว จะต้องเสนอแผน 

ก�รจดัก�รศกึษ�ทีข่อเปลี่ยนแปลงเพื่อขออนญุ�ตตอ่ผูใ้หค้ว�มเหน็ชอบต�มกฎกระทรวงฯ ข้อ ๖ หรอื ผู้อนญุ�ต

ต�มกฎกระทรวงฯ ข้อ ๗ แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับอนุญ�ตแล้วจึงจะดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ได้

๖. กรณีเลิกศูนย์การเรียน ให้ผู้ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

จัดห�ศูนย์ก�รเรียนอื่นให้แก่ผู้เรียน แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้�เรียนในสถ�นศึกษ�อื่น

บทบาทหน้าท่ีของศูนย์การเรยีน
เพื่อให้ก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียนมีคุณภ�พ 

และม�ตรฐ�นเท่�เทียมกับก�รศึกษ�ในรูปแบบอื่น ให้ศูนย์ก�รเรียนดำ�เนินก�รต�มแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� 

ดังนี้

๑. ดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น โดยมุ่งเรียนรู้จ�กสถ�นที่จริง แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่  

และภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ต�มหลักสูตรของศูนย์ก�รเรียน ซึ่งอ�จจัดก�รศึกษ�แบบคละช้ันและอ�ยุ หรือจัดให้มี

ก�รศึกษ�ร่วมกับสถ�นศึกษ�อื่น โดยมีข้อตกลงร่วมกันและเทียบโอนผลก�รเรียนซึ่งกันและกันได้

๒. ดำ�เนนิก�รวดัและประเมนิผลผูเ้รยีนด้วยวธิกี�รทีห่ล�กหล�ย หรอืต�มสภ�พจรงิของพัฒน�ก�ร

ของผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล ในกรณีที่มีก�รจัดก�รเรียนรู้ร่วมกับสถ�นศึกษ�อื่นให้มีก�รวัดและประเมินผลร่วมกัน

๓. ออกหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�แก่ผู้เรียน หรือผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กศูนย์ก�รเรียนว่�ได้ศึกษ� 

หรอืสำ�เรจ็ก�รศกึษ� ภ�ยใต้ก�รกำ�กบัและก�รรบัรองของสำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ีก�รศกึษ�แล้วแต่กรณี ต�มหลกัสตูร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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๔. จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นและสภ�พปัญห�ที่เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ให้สำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทร�บอย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง

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

จ�กรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอื่น เพื่อจัดก�รศึกษ�

๖. ส�ม�รถแสวงห�คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ และภ�คเอกชน เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ให้แก่ศูนย์ก�รเรียน

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการศูนย์การเรยีน
เพื่อให้ก�รส่งเสริมสนับสนุนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�นโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน 

ในศูนย์ก�รเรียนมีประสิทธิภ�พ ให้ศูนย์ก�รเรียนมีคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนมีบทบ�ทหน้�ที่ 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�นโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนใน 

ศูนย์ก�รเรียนให้เป็นไปอย�่งมีประสิทธิภ�พ ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ดำ�เนินก�ร ดังนี้

๑. ประช�สัมพันธ์ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 

และองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. รับแบบยื่นคว�มประสงค์ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนจ�กองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชน

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

ให้สถ�นศึกษ� หรือเครือข�่ยท�งก�รศึกษ�ร่วมจัดทำ�แทนก็ได้

๔. รับคำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนจ�กผู้ขอจัดก�รศึกษ� พร้อมแผนก�รจัดก�รศึกษ�

๕. พิจ�รณ�คำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน และแผนก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

ขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้แล้วเสร็จภ�ยใน ๖๐ วัน 

นับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ

๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ก�รเรียนได้เข้�ร่วมกิจกรรมต่�งๆ ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

จัดขึ้น ทั้งนี้ ต�มคว�มพร้อมของศูนย์ก�รเรียน

๗. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ให้พิจ�รณ�คำ�ขอจัดตั้ง 

ศูนย์ก�รเรียนต�มแนวท�งดังต่อไปนี้

๗.๑ ศนูย์ก�รเรยีนทีม่ผีูเ้รยีนจำ�นวนไม่เกนิ ๕๐ คน ให้เสนอคำ�ขอและเอกส�รประกอบต่อผูอ้ำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เป็นผู้พิจ�รณ�อนุญ�ต โดยให้แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ให้ผู้ขอจัดก�รศึกษ�ภ�ยใน ๖๐ 

วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ และเอกส�รประกอบ 

กรณีที่ไม่ได้รับก�รอนุญ�ต ผู้ขอจัดก�รศึกษ�มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขต 

พื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจ�กสำ�นักง�น
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กรณทีีผู่อ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�เหน็ด้วยกบัคำ�ขออทุธรณ์ ไม่ว่�ทัง้หมด หรอืบ�งส่วน 

ให้ดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงผลก�รพิจ�รณ�คำ�ขออนุญ�ตดังกล�่วภ�ยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

กรณทีีผู่อ้ำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ไม่เหน็ด้วยกบัคำ�อทุธรณ์ไม่ว่�ทัง้หมด หรอืบ�งส่วน 

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

นบัแต่วนัท่ีได้รับอทุธรณ์ และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นต้องพจิ�รณ�ให้แล้วเสรจ็ภ�ยใน ๓๐ วนั 

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

๗.๒ ศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้สำ�นักง�นเขต 

พื้นที่ก�รศึกษ�เสนอคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด เป็นผู้พิจ�รณ�อนุญ�ตให้แล้วเสร็จภ�ยใน ๙๐ วัน  

นับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ

กรณท่ีีไม่ได้รบัอนญุ�ต ผูข้อจดัก�รศกึษ�มสีทิธิย่ืนขอให้ทบทวนคำ�สัง่ท่ีไม่อนญุ�ตต่อคณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธกิ�รจงัหวดั ผ่�นผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� ทัง้นี ้ไม่ตดัสทิธผิูข้อจดัก�รศกึษ�ในก�รฟ้องคดี

ต่อศ�ลปกครองภ�ยใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทร�บคำ�สั่ง

๗.๓ ศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว�่ ๑๐๐ คน ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เสนอคำ�ขอ

ต่อเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เพื่อนำ�เข้�พิจ�รณ�ในคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ให้แล้วเสร็จภ�ยใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ

กรณท่ีีไม่ได้รบัอนญุ�ต ผูข้อจดัก�รศกึษ�มสีทิธิย่ืนขอให้ทบทวนคำ�สัง่ท่ีไม่อนญุ�ตต่อคณะกรรมก�ร

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นผ่�นเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ขอจัดก�รศึกษ� 

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

๗.๔ กรณีศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยที่ได้รับ

ก�รอนุญ�ตจัดตั้งแล้ว ห�กประสงค์จะรับผู้เรียนเพิ่มขึ้นเกินกว่�จำ�นวนที่ได้รับอนุญ�ตจัดตั้งไว้ ให้ยื่นคำ�ขอ

อนุญ�ตจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนใหม่ต่อผู้มีอำ�น�จอนุญ�ตต�มข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงฯ

๘. กำ�กับ และรับรอง ก�รออกหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�แก่ผู้เรียน หรือผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�ก 

ศูนย์ก�รเรียนว่�ได้ศึกษ�หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร  

แล้วแต่กรณี

๙. ให้คำ�ปรึกษ� คำ�แนะนำ� และคว�มรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนด�้นวิช�ก�ร ด�้นก�รบริห�รด�้น

ก�รจัดก�รศึกษ� และด�้นอื่น ๆ  แก่ผู้จัดก�รศึกษ� รวมทั้งให้ก�รพัฒน�ทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถแก่บุคล�กร

ท�งก�รศกึษ�ของศนูย์ก�รเรยีน ตลอดจนดำ�เนนิก�รเทยีบโอนผลก�รเรยีนแก่ผูเ้รยีนในศนูย์ก�รเรยีนต�มระเบยีบ

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

๑๐. เรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่�ง ๆ จ�กรัฐที่ยังเหลืออยู่ ในรอบปีจ�กศูนย์ก�รเรียน

ที่เลิกจัดก�รศึกษ� เพื่อนำ�ส่งเป็นร�ยได้แผ่นดิน

๑๑. พจิ�รณ�เลกิก�รจดัก�รศกึษ�ของศนูย์ก�รเรียนต�มกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕ และแจ้งเป็นหนังสือ

ให้ผู้จัดก�รศึกษ�ทร�บภ�ยใน ๓๐ วัน

๑๒. ร่วมกบัผูจ้ดัก�รศกึษ�จดัห�ศนูย์ก�รเรยีนอืน่ให้แก่ผูเ้รยีนในกรณเีลกิศนูย์ก�รเรยีน แต่ไม่ตดัสทิธิ

ผู้เรียนที่จะสมัครเข�้เรียนในสถ�นศึกษ�อื่น

๑๓. ร�ยง�นก�รจดัตัง้ศนูย์ก�รเรยีน และก�รเลกิศนูย์ก�รเรยีนให้คณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจังหวดั 

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทร�บ
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บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั
ต�มคำ�สัง่หัวหน้�คณะรกัษ�คว�มสงบแห่งช�ต ิที ่๑๙/๒๕๖๐ เรือ่ง ก�รปฏริปูก�รศกึษ�ในภมูภิ�ค

ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร ข้อ ๘ (๑) ให้อำ�น�จต�มกฎหม�ยว�่ด้วยก�รศึกษ�แห่งช�ติ กฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบ

บรหิ�รร�ชก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร และกฎหม�ยว่�ด้วยระเบยีบข้�ร�ชก�รครแูละบคุล�กรท�งก�รศกึษ�กำ�หนดให้

เป็นอำ�น�จหน�้ที่ของคณะกรรมก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ก�รศึกษ� และข้อ ๘ (๒) กำ�หนด

ยุทธศ�สตร์ แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ� และก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับและทุกประเภท 

ประส�นและส่งเสรมิก�รบรหิ�รและก�รจดัก�รศกึษ�ขององค์ก�รปกครองส่วนท้องถิน่รวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนนุ

ก�รจดัก�รศกึษ�ของบุคคล ครอบครวั องค์กรชมุชน องค์กรเอกชน องค์กรวชิ�ชพี สถ�บนัศ�สน� สถ�นประกอบก�ร 

และสถ�บันสังคมอื่นที่จัดก�รศึกษ�ในรูปแบบที่หล�กหล�ย โดยมีหน้�ที่ดังนี้

ในก�รส่งเสรมิสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในศนูย์ก�รเรียน 

คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัดมีบทบ�ทหน้�ที่ ดังนี้

๑. พจิ�รณ�อนุญ�ตก�รจดัตัง้ศูนย์ก�รเรียน และก�รอนญุ�ตเปลีย่นแปลงแก้ไขแผนก�รจัดก�รศกึษ� 

กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน และผู้ขออนุญ�ตจัดตั้งเป็นองค์กร

เอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

๒. พจิ�รณ�แต่งตัง้ผูแ้ทนชมุชนทีศ่นูย์ก�รเรยีนตัง้อยูเ่ป็นคณะกรรมก�รศนูย์ก�รเรยีนแทนในกรณท่ีี

ศูนย์ก�รเรียนใดไม่อ�จมีผู้แทนผู้ปกครองผู้เรียนได้

บทบาทหน้าท่ีของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในก�รดำ�เนินก�รส่งเสรมิ สนับสนุนก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน

ในศูนย์ก�รเรียน สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมีบทบ�ทหน�้ที่ ดังนี้

๑. จัดทำ�ข้อมูลส�รสนเทศของศูนย์ก�รเรียน

๒. ประช�สัมพันธ์ และให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน

และองค์กรเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อสถ�นศกึษ�ในสงักดั นอกสงักดั 

และระดับอุดมศึกษ� เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เรียนในก�รเข้�ศึกษ�ต่อในระดับที่สูงขึ้น

๓. กลั่นกรอง ตรวจสอบคำ�ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชนเป็น

นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว�่ ๑๐๐ คน เสนอให้

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นพิจ�รณ�อนุญ�ต

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

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในก�รดำ�เนินก�รส่งเสรมิ สนับสนุนก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน

ในศูนย์ก�รเรียน คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมีบทบ�ทหน�้ที่ ดังนี้

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

๒. พจิ�รณ�อนญุ�ตก�รขอจดัตัง้ศนูย์ก�รเรยีนและก�รอนญุ�ตเปลีย่นแปลงแก้ไข แผนก�รจดัก�รศกึษ� 

กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๑๐๐ คน และผู้ขออนุญ�ตจัดตั้งเป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล 

ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย



1๒ คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

การเลิกจดัการศึกษาโดยองค์กรชมุชนและองค์กรเอกชน
ศนูย์ก�รเรยีนทีจั่ดต้ังโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน เลิกจดัก�รศึกษ�ด้วยเหตอุย่�งใดอย่�งหนึง่ 

ดังต่อไปนี้

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

๒. สำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�มคีำ�สัง่ให้เลกิเพร�ะเหตทุีศ่นูย์ก�รเรยีนหยดุดำ�เนนิก�รเกนิกว่� ๑ ปี 

โดยไม่มเีหตอุนัสมควร หรอืก�รดำ�เนนิก�รของศนูย์ก�รเรยีน ขดัต่อวัตถุประสงค์ของศนูย์ก�รเรยีนขดัต่อกฎหม�ย

เป็นภยัต่อเศรษฐกจิ หรอืคว�มมัน่คงของประเทศ หรอืขดัต่อคว�มสงบเรียบร้อย หรือศลีธรรมอนัดขีองประช�ชน

กรณีท่ี ๑ สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอนุญาตใหเ้ลิกตามคำาขอของผู้จดัการศึกษา
๑. ผู้จัดก�รศึกษ�ยื่นคำ�ขอเลิกศูนย์ก�รเรียน

๒. ผูจ้ดัก�รศกึษ�แจ้งผูป้กครองของผูเ้รยีนทร�บก่อนขออนญุ�ตเลกิศนูย์ก�รเรยีนไม่น้อยกว่� ๑๒๐ วนั 

โดยให้สอดคล้องกับเวล�ก�รเปิดปิดภ�คเรียนของสถ�นศึกษ�

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

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

แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข�้เรียนในสถ�นศึกษ�อื่น

๕. ให้สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จัดก�รศึกษ�ทร�บภ�ยใน ๓๐ วัน  

และให้ผู้จัดก�รศึกษ�รวบรวมหลักฐ�น และเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนนั้นมอบให้แก่

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งก�รเลิกศูนย์ก�รเรียน 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 เงนิร�ยได้ทกุประเภททีไ่ด้รบัก�รอดุหนนุหรอืเงนิช่วยเหลอืต่�ง ๆ จ�กรฐั ทีย่งัเหลอือยู่ 

ในรอบปี นำ�ส่งเป็นร�ยได้แผ่นดิน

 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 ๒ สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคำาส่ังใหเ้ลิกศูนย์การเรยีน
๑.  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๒.  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ออกคำ�สั่งเลิกศูนย์ก�รเรียน

๓. ในกรณีทีผู่จั้ดก�รศกึษ�ไม่เห็นด้วยกบัคำ�สัง่ให้เลกิศนูย์ก�รเรยีน ให้ยืน่อทุธรณ์ต่อสำ�นกัง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจ�กสำ�นักง�น
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กรณทีีผู่อ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพ้ืนทีก่�รศกึษ�เหน็ด้วยกบัคำ�ขออทุธรณ์ ไม่ว่�ทัง้หมด หรอืบ�งส่วน 

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

กรณท่ีีผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ไม่เหน็ด้วยกบัคำ�อทุธรณ์ ไม่ว่�ทัง้หมด หรอืบ�งส่วน 

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

นบัแต่วนัท่ีได้รับอทุธรณ์ และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นต้องพจิ�รณ�ให้แล้วเสรจ็ภ�ยใน ๓๐ วนั 

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

๔. ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จัดก�รศึกษ�ทร�บภ�ยใน ๓๐ วัน  

และให้ผู้จัดก�รศึกษ�รวบรวมหลักฐ�น และเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนนั้น มอบให้แก่

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งก�รเลิกศูนย์ก�รเรียน 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�รอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือ ต�่ง ๆ  จ�กรัฐที่ยังเหลืออยู่

ในรอบปีนำ�ส่งเป็นร�ยได้แผ่นดิน

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

๕. ผู้จัดก�รศึกษ�ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�จัดห�ศูนย์ก�รเรียนอื่นให้แก่ผู้เรียน  

แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข�้เรียนในสถ�นศึกษ�อื่น

๖. องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนใดเคยเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนที่สำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคำ�สั่งให้เลิกศูนย์ก�รเรียน กรณีนี้ จะขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนอีกมิได้

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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ก�รเลิกศูนย์ก�รเรียน มี ๒ กรณี

กรณีผู้จัดก�รศึกษ�ขอเลิก

ผู้จัดก�รศึกษ�ยื่นคำ�ขอยกเลิก

จัดก�รศึกษ�

**สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ออกคำ�สั่งเลิกศูนย์ก�รเรียน

**ผู้จัดก�รศึกษ� ยื่นอุทธรณ์

ภ�ยใน ๑๕ วัน

ผู้จัดก�รศึกษ�รวบรวมหลักฐ�น

เอกส�รส่งสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ� ภ�ยใน ๓๐ วัน

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

แจ้งเวียนสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�อื่น

และร�ยง�นคณะกรรมก�รศึก��ธิก�รจังหวัด

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

ผู้จัดก�รศึกษ�ร่วมกับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

จัดห�ศูนย์ก�รเรียนอื่นให้กับผู้เรียน

กรณีมีคำ�สั่งให้เลิก

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แผนภมูิการเลิกศูนย์การเรยีน





ส่วนท่ี ๓  
แนวทางดำาเนินการ

จดัการศึกษา
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ส่วนท่ี ๓
แนวทางดำาเนินการจดัการศึกษา

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

คุณสมบัติผู้เรียน แนวท�งก�รดำ�เนินง�น โดยกำ�หนดให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่มีสิทธิจัดก�รศึกษ� 

ทีจ่ะจดัตัง้ศนูย์ก�รเรยีนจดัทำ�แผนจดัก�รศกึษ� หลกัสตูรและกจิกรรมก�รเรยีน ก�รสอน และจดัระบบประกนัคุณภ�พ

ภ�ยในศูนย์ก�รเรียนโดยมีแนวท�งดำ�เนินก�ร ดังนี้

คณุสมบัติของผู้เรยีน
ผูเ้รยีนในศนูย์ก�รเรยีนต้องเป็นผูข้�ดโอก�สในก�รเข้�ก�รศกึษ�ในระบบโรงเรยีนปกต ิ หรอืเป็นผูม้ี

คว�มต้องก�รเข�้ศึกษ�ในศูนย์ก�รเรียน

ในกรณีศูนย์ก�รเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  

ให้เป็นไปต�มประก�ศของคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

แผนการจดัการศึกษา
ก�รจัดก�รศึกษ�โดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน ผู้จัดก�รศึกษ�ที่จะจัดตั้ง 

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 ดังต่อไปนี้

1. ชื่อศูนย์ก�รเรียน องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนต้องกำ�หนดชื่อศูนย์ก�รเรียนที่มีคว�มหม�ย

สุภ�พเหม�ะสม

๒. วัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์ 

ของศนูย์ก�รเรยีนทีต่ัง้ขึน้ ให้สอดคล้องต�มปรชัญ�ขององค์กรชมุชนหรอืองค์กรเอกชน โดยคำ�นงึถงึสทิธปิระโยชน์

ของผู้เรียนและเป็นไปต�มที่หลักสูตรของศูนย์ก�รเรียนที่กำ�หนด

3. ที่ตั้งศูนย์ก�รเรียน องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนต้องมีพื้นที่ที่เหม�ะสมกับจำ�นวนผู้เรียน  

ทั้งนี้ต้องระบุสถ�นที่ตั้งของศูนย์ก�รเรียนที่ชัดเจน พร้อมแผนที่ตั้งศูนย์ก�รเรียน 

กรณีศูนย์ก�รเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  

ที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน ให้เป็นไปต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เรื่อง ก�รกำ�หนด

ที่ตั้งศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวน 

เกินกว่� ๕๐ คน

4. รปูแบบก�รจดัก�รศกึษ� ก�รจดัก�รศกึษ�ในศูนย์ก�รเรยีนส�ม�รถจดัเป็นก�รศึกษ�นอกระบบ

หรือก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย โดยยึดหลักก�รดังต่อไปนี้
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 4.1 ก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบ เป็นก�รศึกษ�ที่มีคว�มยืดหยุ่นในก�รกำ�หนดจุดมุ่งหม�ย 

รูปแบบวิธีก�รจัดก�รศึกษ� ระยะเวล�ของก�รศึกษ� ก�รวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสำ�คัญของก�รสำ�เร็จ

ก�รศึกษ�โดยเนื้อห�และหลักสูตรจะต้องมีคว�มเหม�ะสมสอดคล้องกับสภ�พปัญห�และคว�มต้องก�ร 

ของบุคคลแต่ละกลุ่ม

 4.๒ ก�รจัดก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย เป็นก�รศึกษ�ที่ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ต�มคว�มสนใจ ศักยภ�พ คว�มพร้อมและโอก�ส โดยศึกษ�จ�กบุคคล ประสบก�รณ์ สังคม สภ�พแวดล้อม 

สื่อหรือแหล่งคว�มรู้อื่น ๆ ใช้สิ่งที่เอื้อต่อก�รเรียนรู้ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ที่ผู้เรียนส�ม�รถเข�้ถึงได้ซึ่งเป็นก�รเรียนรู้

จ�กสถ�นก�รณ์ ปัจเจกบุคคลหรือชุมชน

 ก�รจัดก�รศึกษ�ในศูนย์ก�รเรียนส�ม�รถจัดในรูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�นอกระบบ 

ก�รจัดก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย หรือผสมผส�นทั้งสองรูปแบบ

5. ระดับก�รศึกษ� องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนที่ประสงค์จัดตั้งศูนย์ก�รเรียน ต้องระบุระดับ

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

(ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๑-๓) หรือระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๔-๖) หรือเทียบเท�่ 

กรณีศูนย์ก�รเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มี

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

ที่จัดก�รศึกษ�นอกระบบในศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน

6. หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนที่ประสงค ์

จัดตั้งศูนย์ก�รเรียน ต้องกำ�หนดหลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนโดยระบุเป้�หม�ยคุณภ�พ 

ของผูเ้รยีน คณุลกัษณะของผูเ้รยีน ส�ระก�รเรยีนรู ้กจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน ก�รจดัก�รเรยีนรูโ้ครงสร้�งเวล�เรยีน 

ก�รวัดและประเมินผล ก�รเทียบโอน และเกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ� กรณีศูนย์ก�รเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชน

เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ท่ีมีผู้เรียนจำ�นวนเกิน ๕๐ คน ให้เป็นไปต�มประก�ศ 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เรื่อง หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนในศูนย์ก�รเรียน 

ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน

7. ระบบประกนัคณุภ�พภ�ยใน องค์กรชมุชนหรอืองค์กรเอกชนท่ีประสงค์จะจดัตัง้ศูนย์ก�รเรยีน

ต้องจัดให้มีระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในศูนย์ก�รเรียน เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว�่ 

ผู้เรียนทุกคนจะได้รับก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พจ�กศูนย์ก�รเรียนโดยจะพัฒน�ผู้เรียน พัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ

และคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูเ้รยีนต�มม�ตรฐ�นก�รศกึษ�และตวับ่งชีท้ีก่ำ�หนดในหลกัสตูรของศนูย์ก�รเรยีน

นั้น ๆ กรณีศูนย์ก�รเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีผู้เรียน

จำ�นวนเกนิกว่� ๕๐ คน ให้เป็นไปต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�น เรือ่ง กำ�หนดระบบประกนัคณุภ�พ

ภ�ยในศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวน

เกินกว่� ๕๐ คน

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

เอกชนที่ประสงค์จัดตั้งศูนย์ก�รเรียน ต้องแสดงร�ยชื่อและคุณสมบัติของผู้จัดก�รศึกษ� ผู้บริห�รศูนย์ก�รเรียน 

รวมทัง้ผู้สนับสนุนก�รศกึษ�ซึง่ทำ�หน้�ทีใ่ห้บรกิ�รหรอืปฏบิตังิ�นเกีย่วเนือ่งกบัก�รจดักระบวนก�รเรยีนก�รสอน 

ก�รนิเทศ และก�รบรหิ�รก�รศกึษ�ของศนูย์ก�รเรยีน กรณศีนูย์ก�รเรยีนทีจ่ดัตัง้โดยองค์กรเอกชนเป็นนติบิคุคล
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ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คนให้เป็นไปต�มประก�ศคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เรื่อง ร�ยชื่อและคุณสมบัติของบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนขององค์กรเอกชน

เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว�่ ๕๐ คน

9. ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนที่ประสงค์ 

จัดตั้งศูนย์ก�รเรียนต้องจัดให้มีคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนประกอบด้วย ผู้จัดก�รศึกษ�หรือผู้แทนผู้ปกครอง

ของผู้เรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรณีที่ศูนย์ก�รเรียนใดไม่อ�จมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนให้คณะกรรมก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

แต่งตั้งผู้แทนชุมชนที่ศูนย์ก�รเรียนตั้งอยู่เป็นกรรมก�รแทนได้ โดยให้คณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน ทำ�หน้�ท่ี

กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รและก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียนให้เหม�ะสมกับสภ�พก�รจัดก�รศึกษ� 

ของผู้จัดก�รศึกษ�และสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รศึกษ� รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำ�กับและดูแลระบบ 

ก�รประกันคุณภ�พภ�ยในเพื่อพัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

หลักสูตรหรอืลักษณะกิจกรรมการเรยีนการสอน
ก�รจดัก�รศึกษ�โดยศูนย์ก�รเรยีน ต�มพระร�ชบญัญตักิ�รศกึษ�แห่งช�ต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไข

เพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำ�หนดให้ผู้จัดก�รศึกษ�จัดทำ�แผนก�รจัดก�รศึกษ� ในส่วนของหลักสูตร 

หรือลักษณะกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนนั้น ศูนย์ก�รเรียนจะต้องดำ�เนินก�รจัดทำ�ต�มองค์ประกอบต่อไปนี้

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

หรือปรับใช้ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ในก�รพัฒน�ผู้เรียน  

อ�จนำ�ไปจัดก�รเรียนก�รสอนเป็นร�ยปี ร�ยภ�ค หรือหลอมรวมบูรณ�ก�รจัดเป็นกลุ่มประสบก�รณ์ ทั้งนี้ 

ให้ครอบคลุมองค์คว�มรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำ�คัญที่ระบุไว้ในม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร

แกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นและเหม�ะสมกับสภ�พบริบท ธรรมช�ติก�รเรียนรู้และศักยภ�พของผู้เรียน

๒. คุณลักษณะของผูเ้รยีน ศนูย์ก�รเรยีนกำ�หนดคณุลกัษณะของผูเ้รยีนให้สอดคล้องกบัคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค์ต�มท่ีหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพ้ืนฐ�น กำ�หนด และส�ม�รถเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ

สภ�พและบรบิทของศนูย์ก�รเรียน ทัง้นี ้ควรเน้นก�รปลกูฝังและพฒัน�ผ่�นก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน ก�รปฏบิติั

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

ประช�ธปิไตยอนัมพีระมห�กษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ คว�มเป็นพลเมอืงทีด่ขีองช�ต ิรกัษ�ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

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

3. ส�ระก�รเรยีนรู ้ให้ศนูย์ก�รเรยีนกำ�หนดเนือ้ห�ส�ระทีป่ระกอบด้วยองค์คว�มรู ้ทกัษะ และค่�นยิม 

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

ซึง่ผูจ้ดัก�รศกึษ�ส�ม�รถจดัก�รเรยีนก�รสอนแยกร�ยวชิ� หรอืหลอมรวมบรูณ�ก�รเป็นกลุม่ประสบก�รณ์ต่�ง ๆ  

ได้ต�มคว�มเหม�ะสม และสอดคล้องกบับรบิทของศนูย์ก�รเรยีน โดยส�ม�รถดำ�เนนิก�รปรบัหลกัสตูรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รปรับใช้หลักสูตรแกนกล�งข้ันพ้ืนฐ�น พุทธศักร�ช ๒๕๕๑  

สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ ทั้งในส่วน ของโครงสร้�งเวล�เรียน ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ ส�ระก�รเรียนรู้  

คว�มต้องก�ร และวัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน โดยมีแนวดำ�เนินก�ร ดังนี้
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 3.1 ศนูย์ก�รเรยีน ศกึษ�ม�ตรฐ�นก�รเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัและส�ระก�รเรยีนรูข้องหลกัสตูรแกนกล�ง

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

 3.๒ วเิคร�ะห์หลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น เพือ่จดัทำ�หลกัสตูรของศนูย์ก�รเรยีน 

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

จดัเป็นส�ระก�รเรยีนรู ้ กลุม่ประสบก�รณ์ หน่วยบรูณ�ก�รและส�ม�รถหลอมรวมบรูณ�ก�รได้ต�มคว�มเหม�ะสม 

สำ�หรับระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยควรจัดเป็นร�ยวิช� เพื่อประโยชน์ในก�รศึกษ�ต่อในระดับ อุดมศึกษ�  

ดังตัวอย่�งต่อไปนี้

ตัวอย่างท่ี ๑ การจดัสาระการเรยีนรู้

เป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียน

- ม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

  ที่ปรับใช้

- ผลก�รเรียนรู้

กลุ่มประสบก�รณ์

/หน่วยบูรณ�ก�ร

/ร�ยวิช�

เวล�เรียน/

หน่วยกิต

1.....................................

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

เวล�เรียนรวม

ส�ระก�รเรียนรู้

(หม�ยถึง องค์คว�มรู้ ทักษะ คำ�นิยมที่

ผู้เรียนเรียนรู้เพื่อช่วยนำ�พ�ให้บรรลุ

ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนด)

ตัวอย่างท่ี ๒ การจดัสาระการเรยีนรู้

เป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียน

- ม�ตรฐ�น/ตัวชี้วัด

  ที่ปรับใช้

- ผลก�รเรียนรู้

กลุ่มประสบก�รณ์

/หน่วยบูรณ�ก�ร

/ร�ยวิช�

เวล�เรียน/

หน่วยกิต

ลักษณะ

กิจกรรม

ก�ร

เรียนรู้

1.....................................

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

ส�ระก�รเรียนรู้

(หม�ยถึง องค์คว�มรู้ ทักษะ 

คำ�นิยมที่ผู้เรียนเรียนรู้เพื่อช่วย

นำ�พ�ให้บรรลุต�มเป้�หม�ย

ที่กำ�หนด)

เวล�เรียนรวม

 อย่�งไรก็ต�มศูนย์ก�รเรียนส�ม�รถจัดส�ระก�รเรียนรู้ได้ต�มคว�มเหม�ะสม เช่น ปรับใช้

หลักสูตรนอกระบบ ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของสำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ� 

ต�มอัธย�ศัย หรือจัดเป็นโครงก�ร กิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด�้นคว�มรู้ ทักษะ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน
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 3.3 กำ�หนดกจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีนให้มคีว�มสอดคล้องกบัคณุลกัษณะผูเ้รยีนของศนูย์ก�รเรยีน

 3.4 นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนเพื่อพิจ�รณ�

4. กจิกรรมพฒัน�ผูเ้รยีน ศนูย์ก�รเรยีนควรจดัให้ผูเ้รยีนได้มโีอก�สเข้�รว่มกจิกรรมต่�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/้ตวัชีว้ดัท่ีปรบัใช้ของหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ให้เกดิขึน้ได้ทกุเวล�ทกุสถ�นที ่ผูจ้ดัก�ร

ศึกษ�ควรมีก�รประส�นคว�มร่วมมือกับบิด� ม�รด� ผู้ปกครอง ชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒน�ผู้เรียนต�มศักยภ�พ

สอดคล้องกับคว�มสนใจและคว�มถนัดของผู้เรียน โดยคำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล สถ�นศึกษ� 

และผู้จัดก�รศึกษ�ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนได้หล�กหล�ยรูปแบบ วิธีก�รต�มปรัชญ�และคว�มต้องก�ร 

ในก�รพฒัน�ให้ผูเ้รยีนบรรลคุณุภ�พต�มม�ตรฐ�น โดยอ�จสอดแทรกบรูณ�ก�รส�ระวชิ�ต่�ง ๆ  รวมทัง้สมรรถนะ

สำ�คญัและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เข้�ด้วยกนัต�มแนวคดิหรอืปรชัญ�ก�รศกึษ� สภ�พและบรบิททีม่ลีกัษณะ

เฉพ�ะของกลุม่เป้�หม�ยนัน้ ๆ  และควรให้ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะกระบวนก�รคดิ ก�รจดัก�ร ก�รเผชญิสถ�นก�รณ์

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

คิดเป็น ทำ�เป็น และเกิดก�รใฝ่รู้อย่�งต่อเนื่อง มุ่งเรียนรู้จ�กสถ�นที่จริง แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ และภูมิปัญญ�

ท้องถิ่น โดยอ�จจัดก�รศึกษ�แบบคละชั้นและอ�ยุหรือจัดให้มีก�รศึกษ�ร่วมกับสถ�นศึกษ�อื่นโดยมีข้อตกลง

ร่วมกันและเทียบโอนผลก�รเรียนซึ่งกันและกันได้

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

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

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

ของผู้เรียน เพื่อนำ�ผลไปปรับปรุงพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับก�รตัดสินผลก�รเรียน  

ศูนย์ก�รเรียนต้องมีกระบวนก�รจัดก�รที่เป็นระบบเพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ 

เป็นไปอย่�งมีคุณภ�พและประสิทธิภ�พ และได้ผลก�รประเมินที่ตรงต�มคว�มรู้คว�มส�ม�รถที่แท้จริง 

ของผู้เรียน ถูกต้องต�มหลักก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้รวมทั้งส�ม�รถรองรับก�รประเมินคุณภ�พภ�ยใน

ต�มระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ได้ 

 ท้ังนี้ศูนย์ก�รเรียนและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ต้องร่วมกันกำ�หนดหลักเกณฑ์  

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

โดยมีหลักก�ร ดังนี้

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

 ๒) ก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรหรือลักษณะ

กิจกรรมก�รเรียนก�รสอนของศูนย์ก�รเรียน



๒๒ คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

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

ต้องดำ�เนินก�รด้วยเทคนิควิธีก�รที่หล�กหล�ย

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

ก�รเรยีนรู ้ก�รร่วมกจิกรรมและก�รทดสอบควบคูไ่ปในกระบวนก�รเรยีนก�รสอนต�มคว�มเหม�ะสมของแต่ละ

ระดับก�รศึกษ�

 ๕) เปิดโอก�สให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลก�รวัดและประเมินผลก�รเรียนรู้

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

 ทั้งนี้ ศูนย์ก�รเรียนต้องดำ�เนินก�รวัดและประเมินผล จัดทำ�ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 

และสภ�พปัญห�ท่ีเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทร�บ อย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

โดยก�รวัดและประเมินผลต้องครอบคลุมด้�นคว�มรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีแนวท�ง 

ก�รดำ�เนินง�นดังต่อไปนี้

 ๑) ให้คว�มสำ�คัญในก�รประเมินต�มสภ�พจริงของพัฒน�ก�รของผู้เรียนเป็นร�ยบุคคล

 ๒) กรณีที่มีก�รจัดก�รเรียนรู้ร่วมกับสถ�นศึกษ�อื่นให้มีก�รวัดผลและประเมินผลร่วมกัน

 ๓) ประเมินผลจ�กผลง�น/ชิ้นง�น/ภ�ระง�นหรือประสบก�รณ์ของผู้เรียน

 ๔) จัดให้มีก�รประเมินผลโดยก�รมีส่วนร่วมจ�กผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ๕) อืน่ๆ ต�มคว�มเหม�ะสม สอดคล้องกบัจดุหม�ยก�รจดัก�รศกึษ�และกจิกรรมก�รเรยีนรู้

  7.1.1 ก�รตัดสินผลก�รเรียน

  ศูนย์ก�รเรียนต้องมีก�รตัดสินผลก�รเรียนสำ�หรับผู้เรียนที่เรียนต�มหลักสูตร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน ซึ่งมีลักษณะแตกต�่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 หรือต�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 คดิวเิคร�ะห์ และเขยีน คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ รวมท้ังกจิกรรมพฒัน�

ผู้เรียน ควรประเมินในระยะที่เหม�ะสม มีก�รเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด�้นอย่�งต่อเนื่องสมำ่�เสมอเพื่อปรับปรุง

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

ร�ยปี หรือเป็นระดับชั้น

  เกณฑ์ก�รตัดสินผลก�รเรียน ศูนย์ก�รเรียนควรคำ�นึงถึงสิ่งสำ�คัญดังต่อไปนี้

  ๑) เวล�เรยีน : ยดืหยุน่ต�มบรบิท จดุเน้น ปรชัญ�ของก�รจดัก�รศกึษ�ของศนูย์ก�รเรยีน 

โดยมีร่องรอยหลักฐ�นที่ผู้เรียนได้เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งม�กพอที่จะนำ�ม�ใช้ตัดสินผลก�รเรียนได้

  ๒) คุณภ�พผู้เรียน : ผู้เรียนจะต้องได้รับก�รประเมินคุณภ�พที่สอดคล้องสัมพันธ์

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

  ๓) มติขิองก�รประเมนิ : ผูเ้รยีนได้รบัก�รประเมินและตดัสนิผลก�รเรยีนครอบคลมุ

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

ก�รศึกษ�และศูนย์ก�รเรียนร่วมกันกำ�หนด



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน ๒3

ตารางแสดงระบบการใหร้ะดับผลการเรยีน

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

  7.1.3 ก�รให้ระดับผลก�รเรียน

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

ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ระบบที่ใช้คำ�สำ�คัญสะท้อนม�ตรฐ�นต�มคว�มเหม�ะสมโดยเป็นระบบเดียวกัน

ตลอดหลักสูตร ส่วนในระดับมัธยมศึกษ�ควรให้ระดับผลก�รเรียนเป็นระบบตัวเลข ๘ ระดับ เพื่อประโยชน์ 

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

ผลก�รเรียน ดังนี้

  7.1.4 เกณฑ์ก�รจบก�รศึกษ�

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

ของศูนย์ก�รเรียนทุกระดับก�รศึกษ� ครอบคลุมหลักก�รสำ�คัญ ดังนี้

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

ผลก�รเรียนอยู่ในระดับผ�่นขึ้นไป

  ๒) ผูเ้รยีนต้องมผีลก�รประเมนิก�รอ่�น คดิวเิคร�ะห์ และเขยีนและได้รบัก�รตดัสนิ

ผลก�รเรียนอยู่ในระดับผ�่นขึ้นไป

  ๓) ผู้เรียนต้องมีผลก�รประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับก�รตัดสิน 

ผลก�รเรียนอยู่ในระดับผ�่นขึ้นไป

  ๔) ผู้เรียนต้องเข้�ร่วมกิจกรรมพัฒน�ผู้เรียนและมีผลก�รประเมินอยู่ในระดับผ�่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



๒4 คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

ผลก�รเรียนได้ต�มข้อกำ�หนด โดยสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�/สถ�นศึกษ�ที่รับเทียบโอนผลก�รเรียน 

ของศูนย์ก�รเรียน ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยก�รเทียบโอนผลก�รเรียนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ต�มที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนด หลักเกณฑ์ และวิธีก�ร ปรับใช้หลักสูตรแกนกล�งขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 

๒๕๕๑ รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รเทียบโอนผลก�รเรียนเข้�สู่ก�รศึกษ�ในระบบ ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

  7.๒.1  แนวท�งก�รเทียบโอนผลก�รเรียน

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

นอกระบบ ก�รศึกษ�ต�มอธัย�ศัย หรอืจ�กประสบก�รณ์ ก�รทำ�ง�น หรอืก�รดำ�เนินชีวติม�เทียบโอนผลก�รเรยีน

ท่ีผูเ้รยีนสะสมไว้ระหว่�งก�รศกึษ�รูปแบบเดยีวกนัหรอืต่�งรูปแบบ ซึง่ส�ม�รถเทยีบโอนผลก�รเรียนได้ในกรณทีี ่

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

  ๑) ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่จบชั้นปีสุดท�้ยของแต่ละระดับ

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

หรือย้�ยสถ�นศึกษ�กล�งคัน ให้ผู้ที่รับเข้�เรียนพิจ�รณ�คว�มรู้และประสบก�รณ์ของผู้เรียนจ�กเอกส�ร 

ก�รศกึษ� หรือหลกัฐ�นอืน่ หรอืมกี�รประเมนิคว�มรู ้ทกัษะ ประสบก�รณ์ของผูเ้รยีนเพิม่เตมิ เพือ่จดัให้เข้�เรยีน

ในชั้นที่ขอเทียบโอน

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

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

จ�กเอกส�รก�รศึกษ� หรือหลักฐ�นอื่น หรือใช้ก�รประเมินคว�มรู้ ทักษะ ประสบก�รณ์ของผู้เรียนเพิ่มเติม  

เพื่อพิจ�รณ�ให้เข�้เรียนในชั้นที่เหม�ะสม โดยคำ�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�

  เม่ือพจิ�รณ�ผลก�รเทยีบโอนผลก�รเรยีนเรยีบร้อยแล้ว ฝ่�ยทะเบยีนวดัผลแจ้งผล

ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทร�บ และแจ้งผู้ขอเทียบโอนทร�บ (แบบร�ยง�นผลก�รเทียบโอนผล

ก�รเรียน ดังแสดงในภ�คผนวก) ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐ�นก�รอนุมัติผลก�รเทียบโอนผลก�รเรียนไว้ที่ฝ�่ยทะเบียน

อย่�งเป็นระบบเพื่อก�รอ้�งอิง

  7.๒.๒ วิธีก�รเทียบโอนผลก�รเรียน

  ในก�รเทยีบโอนผลก�รเรยีนจ�กศูนย์ก�รเรยีนสู่สถ�นศึกษ�ในระบบ และจ�กสถ�นศึกษ�

ในระบบสู่ศูนย์ก�รเรียน แนวท�งก�รพิจ�รณ�ก�รเทียบโอนผลก�รเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของสถ�นศึกษ�/ 

ศูนย์ก�รเรียนที่รับเข้�เรียน ทั้งนี้ ให้ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�โดยคณะกรรมก�รหรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยต�มวิธีก�ร

เทียบโอนผลก�รเรียน วิธีก�รใด วิธีก�รหนึ่งหรือทั้งสองวิธีร่วมกัน ดังนี้

  ๑) พิจ�รณ�จ�กเอกส�รก�รศึกษ� เช่น ระเบียนแสดงผลก�รเรียนประก�ศนียบัตร 

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

ประสบก�รณ์ของผู้ขอเทียบโอน เป็นต้น
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  ๒) ประเมินคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทักษะ และประสบก�รณ์ที่มีม�ก่อนของผู้ขอ

เทยีบโอน ซึง่ส�ม�รถประเมนิด้วยเครือ่งมอืและวธิกี�รทีห่ล�กหล�ย เช่น แบบทดสอบ ก�รปฏบิตั ิก�รสมัภ�ษณ์ 

แฟ้มสะสมง�น เป็นต้น

8. ก�รร�ยง�นผลก�รเรียน

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

ในก�รว�งแผน ปรบัปรุง แก้ไข ส่งเสรมิพฒัน�ก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน รวมทัง้เป็นข้อมลูในก�รออกเอกส�รหลกัฐ�น 

ตรวจสอบและรับรองผลก�รเรียน โดยศูนย์ก�รเรียนสรุปผลก�รประเมินและจัดทำ�เอกส�รหลักฐ�น ร�ยง�น

อย่�งน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยที่ศูนย์ก�รเรียนและสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ร่วมกันกำ�หนด รูปแบบและข้อมูล 

ที่ร�ยง�นได้ต�มคว�มเหม�ะสม

9. เอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�

เอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

กำ�หนดแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑) เอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ�ที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนดสำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะได้แก่ 

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

๒) เอกส�รหลกัฐ�นก�รศกึษ�ทีศ่นูย์ก�รเรยีนกำ�หนด ส�ม�รถกำ�หนดรปูแบบและข้อมลูทีร่�ยง�น

ได้ต�มคว�มเหม�ะสม

บทบาทหน้าท่ีของศูนย์การเรยีนและสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในการวดั
และประเมินผลการเรยีน

บทบาทหน้าท่ีของศูนย์การเรยีน
๑) วัดและประเมินผลก�รเรียนรู้ของผู้เรียนต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รวัดและประเมินผลต�ม

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ศูนย์ก�รเรียนปรับใช้

๒) ร�ยง�นก�รวดัและประเมนิผลก�รเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน และสภ�พปัญห�

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

๓) กรณีที่มีก�รจัดก�รเรียนรู้ร่วมกับสถ�นศึกษ�อื่น ให้มีก�รวัดและประเมินผลร่วมกัน

๔) ออกหลักฐ�นท�งก�รศึกษ�แก่ผู้เรียนหรือผู้สำ�เร็จก�รศึกษ� จ�กศูนย์ก�รเรียนว่�ได้ศึกษ� 

หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

บทบาทหน้าท่ีของสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
๑) ให้คำ�ปรึกษ� คำ�แนะนำ� และคว�มรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้�นวิช�ก�ร ด้�นก�รบริห�ร  

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

๒) พัฒน�ทักษะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ แก่บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

๓) ดำ�เนินก�รเทียบโอนผลก�รเรียนแก่ผู้เรียนในศูนย์ก�รเรียนต�มระเบียบกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ว่�ด้วยก�รเทียบโอนผลก�รเรียนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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ระบบประกันคณุภาพภายในของศูนย์การเรยีน
ระบบก�รประกนัคณุภ�พภ�ยในเป็นระบบทีศ่นูย์ก�รเรียนสร้�งคว�มมัน่ใจแก่ผูเ้กีย่วข้องว่�ส�ม�รถ

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

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

สร้�งประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต�มคว�มเหม�ะสม

หลักก�รก�รพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของศูนย์ก�รเรียน มี ๓ ประก�ร ดังนี้

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 

ทีผู่เ้รยีน ผูป้กครองและชมุชน ต้องได้รบัรูเ้พือ่ก�รพฒัน�ร่วมกัน ศูนย์ก�รเรยีนต้องสร้�งก�รมส่ีวนร่วมในก�รจดัทำ�

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พและเกิดผลต่อคุณภ�พของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการศูนย์การเรยีนและสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ในการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน

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

ก�รจัดก�รศึกษ�ของผู้จัดก�รศึกษ� 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�รเรียน

ให้ศูนย์ก�รเรียนจัดให้มีก�รดำ�เนินง�นต�มระบบประกันคุณภ�พภ�ยในโดยมีแนวท�งดังต่อไปนี้

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

๒. จดัทำ�แผนพฒัน�ก�รศกึษ�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
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ห�กศูนย์ก�รเรียนไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�นบ�งประก�รต�มข้อตกลงได้ ให้สำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ี 

ก�รศึกษ�ผ่อนผันก�รปฏิบัติต�มที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงว่�ด้วยระบบ หลักเกณฑ ์

และวิธีก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� พ.ศ. ๒๕๕๓

บทบาทหน้าท่ีสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒน�ระบบประกันคุณภ�พภ�ยในของศูนย์ก�รเรียน

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

ก�รติดต�ม ตรวจสอบให้ศูนย์ก�รเรียนทร�บ

๓. นำ�ผลก�รติดต�ม ตรวจสอบคุณภ�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

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



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน ๒9

แบบ อชศ.1

แบบยื่นคว�มประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

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

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

  

เรื่อง ประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�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............................................................. จงัหวดั.....................................................................  

เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จขององค์กรชุมชน.........................................................ทะเบียนเลขที่............................................

ท่ีตั้งเลขที่............................หมู่ที่.......................................................................ตำ�บล/แขวง.....................................................................

อำ�เภอ/เขต.............................................................. จังหวัด............................................................มีคว�มประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน........................ที่ตั้งเลขที่........................หมู่ที่................ซอย......................ถนน.......................................

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

ในระดับก�รศึกษ�.............................................................................. รูปแบบ................................................................................................

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

พร้อมนี้ได้แนบเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ม�ด้วยแล้วดังนี้

   สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน ของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

   สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

   หลักฐ�นแสดงถึงคว�มเป็นองค์กรชุมชน

   หนังสือมอบอำ�น�จกรณีผู้แทนองค์กรชุมชน มอบอำ�น�จให้บุคคลอื่นทำ�ก�รแทน 

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

ได้ร่วมจดัทำ�แผนก�รจดัก�รศกึษ� เพือ่ใช้เป็นเอกส�รหลกัฐ�นประกอบก�รขอจดัก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยองค์กร

ชุมชนในศูนย์ก�รเรียนต่อไป

 จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

                              (........................................................................)
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แบบ อชศ.๒

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียนประกอบด้วย

๑. ชื่อศูนย์ก�รเรียน

๒. วัตถุประสงค์ของศูนย์ก�รเรียน

๓. ที่ตั้งศูนย์ก�รเรียน

๔. รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�

๕. ระดับก�รศึกษ�ที่จัด (กรณีที่เป็นก�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 (ถ�้มี)

หม�ยเหตุ : โดยแนบแผนก�รจัดก�รศึกษ�ฉบับสมบูรณ์
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แบบ อชศ.3

แบบขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

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

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

เรื่อง ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

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

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

เลขประจำ�ตัวประช�ชนเลขที่................................................................................บ�้นเลขที่........................................ หมู่ที่ ................. 

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

เป็นผูแ้ทนหรอืผูร้บัมอบอำ�น�จขององค์กรชมุชน............................................................................................................................................

ที่ตั้งเลขที่..........................หมู่ที่......................ตำ�บล/แขวง...........................................................อำ�เภอ/เขต............................................

จังหวัด...................................................มีคว�มประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน................................... 

.....................................................................................................................................................ที่ตั้งเลขที่ .............................หมู่ที่......................

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

ในระดับก�รศึกษ� .......................................................................................รูปแบบ......................................................................................

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

พร้อมนี้ได้แนบเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ม�ด้วยแล้วดังนี้

   สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน ของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

   สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

   หนังสือมอบอำ�น�จกรณีผู้แทนองค์กรชุมชนมอบอำ�น�จให้บุคคลอื่นทำ�ก�รแทน

   แผนก�รจัดก�รศึกษ�

   ชื่อองค์กรชุมชน

   ร�ยละเอียดของคณะบุคคล ได้แก่ ชื่อ สัญญ�ติ อ�ยุ ที่อยู่ และอ�ชีพ

   วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน

   ที่ตั้งองค์กรชุมชน

   ประวัติและคว�มเป็นม�ขององค์กรชุมชน

   ผลก�รดำ�เนินง�นขององค์กรชุมชน

  เอกส�รแสดงก�รรับรองร�ยละเอียดของคณะบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน 

จ�กสม�ชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภ�วะจำ�นวนไม่น้อยกว�่ ๒๐ คน

 จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

             (......................................................................................) 
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แบบ อชศ.4

แบบแสดงก�รรับรองร�ยละเอียดของคณะบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน

เอกส�รฉบับนี้ สม�ชิกในชุมชน...................................................................................ได้ร่วมกันลงน�มรับรองว�่ 

องค์กรชุมชน....................................................................ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคล ดังมีร�ยละเอียดดังนี้ 

๑. น�ย / น�ง /น�งส�ว...............................................................................................................................................................

สัญช�ติ ..................................อ�ยุ..................................ปี ที่อยู่ ........................................................................................................................

......................................................................................................................อ�ชีพ........................................................................................................................................

๒. น�ย / น�ง /น�งส�ว...............................................................................................................................................................

สัญช�ติ ..................................อ�ยุ..................................ปี ที่อยู่ ........................................................................................................................

......................................................................................................................อ�ชีพ........................................................................................................................................

๓. น�ย / น�ง /น�งส�ว...............................................................................................................................................................

สัญช�ติ ..................................อ�ยุ..................................ปี ที่อยู่ ........................................................................................................................

......................................................................................................................อ�ชีพ........................................................................................................................................

๔. น�ย / น�ง /น�งส�ว...............................................................................................................................................................

สัญช�ติ ..................................อ�ยุ..................................ปี ที่อยู่ ........................................................................................................................

......................................................................................................................อ�ชีพ........................................................................................................................................

๕. น�ย / น�ง /น�งส�ว...............................................................................................................................................................

สัญช�ติ ..................................อ�ยุ..................................ปี ที่อยู่ ........................................................................................................................

......................................................................................................................อ�ชีพ........................................................................................................................................

๖. น�ย / น�ง /น�งส�ว...............................................................................................................................................................

สัญช�ติ ..................................อ�ยุ..................................ปี ที่อยู่ ........................................................................................................................

......................................................................................................................อ�ชีพ........................................................................................................................................

๗. น�ย / น�ง /น�งส�ว...............................................................................................................................................................

สัญช�ติ ..................................อ�ยุ..................................ปี ที่อยู่ ........................................................................................................................

......................................................................................................................อ�ชีพ........................................................................................................................................

ซึงมีวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน....................................................................................................................ดังนี้

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

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

๓. ..............................................................................................................................................................................  

ฯลฯ
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แบบ อชศ.4 (ต่อ)

เป็นคณะบุคคลขององค์กรชุมชนที่มีคว�มประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน ..............................................

............................................................ มีที่ตั้งเลขที่......................................ถนน.................................................ตำ�บล.....................................

อำ�เภอ..............................................................จังหวัด..................................................................และมีวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน

ดงักล่�วข้�งต้นเป็นคว�มจรงิทกุประก�ร จงึลงล�ยมอืชือ่และแนบเอกส�รอนัได้แก่ สำ�เน�บตัรประจำ�ตวัประช�ชน 

หรือสำ�เน�บัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยหน่วยง�นร�ชก�ร พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้องม�เพื่อไว้เป็นหลักฐ�น ดังนี้

ลำ�ดบัที ่๑. ชือ่ - สกลุ น�ย / น�ง /น�งส�ว ..........................................................................สญัช�ต.ิ.......................................

ที่อยู่ต�มทะเบียนบ�้น..........................................................................อ�ยุ..............ปี ล�ยมือชื่อ..............................................................

ลำ�ดบัที ่๒. ชือ่ - สกลุ น�ย / น�ง /น�งส�ว ..........................................................................สญัช�ต.ิ.......................................

ที่อยู่ต�มทะเบียนบ�้น..........................................................................อ�ยุ..............ปี ล�ยมือชื่อ..............................................................

ลำ�ดบัที ่๓. ชือ่ - สกลุ น�ย / น�ง /น�งส�ว ..........................................................................สญัช�ติ........................................

ที่อยู่ต�มทะเบียนบ�้น..........................................................................อ�ยุ..............ปี ล�ยมือชื่อ..............................................................

ฯลฯ

ลำ�ดบัที ่๒๐. ชือ่ - สกลุ น�ย / น�ง /น�งส�ว ...................................................................สญัช�ต.ิ.......................................

ที่อยู่ต�มทะเบียนบ�้น..........................................................................อ�ยุ..............ปี ล�ยมือชื่อ..............................................................
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แบบ อชศ.5

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกส�รของผู้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

ขององค์กรชุมชน

ร�ยก�ร
  ผลก�รตรวจสอบคุณสมบัติ     หม�ยเหตุ  

    ผ่�น  (  )     ไม่ผ่�น (  )

คุณสมบัติต�มคว�มในข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฯ

๑. ชื่อองค์กรชุมชน

๒. ร�ยละเอียดของคณะบุคคล

๓. วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน

๔. ที่ตั้งองค์กรชุมชน

๕. ประวัติและคว�มเป็นม�ขององค์กรชุมชน

๖. ผลก�รดำ�เนินง�นขององค์กรชุมชน

๗. เอกส�รรับรองของสม�ชิกชุมชน

คุณสมบัติต�มคว�มในข้อ 5 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

องค์กรชมุชนใดเคยเป็นผูจั้ดก�รศกึษ�ของศนูย์ก�รเรยีน ที่

สำ�นกัง�นเขตพืน้ีก่�รศกึษ�มคีำ�สัง่ให้เลกิศนูย์ก�รเรยีนต�ม

ข้อ ๑๕(๒) จะขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนอีกมิได้

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

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

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

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

..............................
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แบบ อชศ.5 (ต่อ)

สรุป

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

ในศูนย์ก�รเรียน

 มีคุณสมบัติครบถ้วน

 ข�ดคุณสมบัติ ต�มข้อ      

      เนื่องจ�ก/เหตุผล       

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

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

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



36 คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

แบบ อชศ.6

ประก�ศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน

ในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

   

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

เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

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

เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จขององค์กรชุมชน...........................................................................................ได้ยื่นขออนุญ�ต

จดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีนนัน้ อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

ว่�ด้วยสทิธขิององค์กรชมุชนและเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธิก�รจังหวัด................................................ในคร�วประชุมครั้งที่ ........ /...................เมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... 

พ.ศ. ...................... จึงแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน ..............................

..........................................................ประกอบด้วย

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

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

๓. ................................................................................................................................................................................................

๔. ...............................................................................................................................................................................................

๕. ................................................................................................................................................................................................

๖. ................................................................................................................................................................................................ 

ฯลฯ

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

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

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

           ประธ�นคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด  
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แบบ อชศ.7

ประก�ศแต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียนขององค์กรชุมชน

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

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

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๘ และข้อ ๙  แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 

และองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือสำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�....................................................ที่......../................... ลงวันที่ ............ เดือน ..................................พ.ศ...............

เรื่อง....................................................และมีมติคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน................................................ครั้งที่........../.................

เมือ่วนัที.่.........เดอืน......................................พ.ศ..................... จงึแต่งตัง้คณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรยีน....................................................................

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

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

                  ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รเรียน   
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แบบ อชศ.8

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรชุมชน

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

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

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้บริห�รองค์กรชุมชน .............................................................................................    

ต�มที่ องค์กรของท่�นได้ยื่นคำ�ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน ..........

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

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

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

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

สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�...................................................................ได้พจิ�รณ�คำ�ขอจดัตัง้ ศูนย์ก�รเรยีน

และแผนก�รจดัก�รศกึษ�แล้ว (อนญุ�ตหรอืไม่อนญุ�ต เนือ่งจ�ก............................................................................................................................) 

อนึ่ง ห�กไม่เห็นด้วยกับก�รพิจ�รณ�ดังกล่�ว และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อสำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วันทำ�ก�ร นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

      ขอแสดงคว�มนับถือ

 

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

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

 

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

โทร..............................................................
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แบบ อชศ.9 

แบบอนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

   

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

เรื่อง อนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

ต�มที่ องค์กรชุมชน.......................................................................................ได้ยื่นคำ�ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน ต�มกฎกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน

ในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ.๒๕๕๕ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�...............................

ได้พิจ�รณ�คำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน และแผนก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว อนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

โดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

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

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

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

๔. ผู้จัดก�รศึกษ�องค์กรชุมชน...........................................................................................................................

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

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

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

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

     ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  
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แบบ อชศ.10

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม 

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

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

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

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�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�นเลขที่.....................หมู่ที่....................

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

เป็นผูแ้ทนหรือผูรั้บมอบอำ�น�จขององค์กรชมุชน............................................................................ทีต่ัง้เลขที.่................หมูท่ี ่........

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

ของศูนย์ก�รเรียน............................................................................รหัสสถ�นศึกษ�......................................................ได้รับอนุญ�ต

แผนจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน โดยได้นำ�ไปจัดก�รศึกษ�ในศูนย์ก�รเรียน ตั้งแต่วันที่..........เดือน.......................

พ.ศ.................แล้วนั้น

บัดนี้ศูนย์ก�รเรียน..................................................................................................................มีคว�มประสงค์จะขอ

เปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ดังกล�่วข้�งต้น ทั้งนี้ ได้แนบแผนก�รจัดก�รศึกษ�ฉบับใหม่

ของศูนย์ก�รเรียนม�พร้อมเหตุผลในก�รขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

 จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

                  (............................................................................)
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แบบ อชศ.11

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม 

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

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

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

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้บริห�รองค์กรชุมชน     

ต�มที่ องค์กรของท่�นได้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ� 

ขัน้พ้ืนฐ�นโดยองค์กรชมุชนในศนูย์ก�รเรยีน..............................................................................รหสัสถ�นศกึษ�................................

ที่ตั้งเลขที่.............ถนน ..................................ซอย................................ตำ�บล/แขวง................................อำ�เภอ/เขต.............................

จงัหวดั............................................รปูแบบก�รจดัก�รศกึษ� ....................................................... ณ สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� 

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

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�................................................................................................................. ได้พิจ�รณ�

ร�ยละเอียดแผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพ่ิมเติม แล้ว (อนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ต  

เนื่องจ�ก...........................................................................................................................................................................................) 

อนึ่ง ห�กไม่เห็นด้วยกับก�รพิจ�รณ�ดังกล่�ว และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อสำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วันทำ�ก�ร นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ 

 จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

                           ขอแสดงคว�มนับถือ

 

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

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

 

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

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



4๒ คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

แบบ อชศ.1๒

แบบยื่นขอเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

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

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

  

เรื่อง ขอเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยบุคคลในศูนย์ก�รเรียน

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

สิ่งที่ส่งม�ด้วย ๑. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้แทน หรือผู้รับมอบอำ�น�จ

  ๒. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

  ๓. หนังสือมอบอำ�น�จกรณีผู้แทนองค์กรชุมชนมอบอำ�น�จให้บุคคลอื่นทำ�ก�รแทน

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

เลขประจำ�ตวัประช�ชนเลขที.่..............................................................................................................เป็นผูแ้ทนหรอืผูร้บัมอบอ ำ�น�จ

ขององค์กรชุมชน..........................................................................ทะเบียนเลขที่..................ถนน.....................................ซอย...................

ตำ�บล/แขวง..............................................อำ�เภอ/เขต..............................................จงัหวดั.............................................ได้นรบัอนญุ�ต

ให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน................................................ที่ตั้งเลขที่................ถนน .......................................... 

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

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

บัดนี ้มคีว�มประสงค์ขอเลกิจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน.......................................................................... 

ด้วยเหต.ุ......................................................................................................................................................................................ตัง้แต่วนัที.่.................

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

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

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

                                ผู้ขอจัดก�รศึกษ�
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แบบ อชศ.13

คำ�สั่งเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

(กรณีเลิกต�มคำ�ขอของผู้จัดก�รศึกษ�)

 

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

ที่.............../.....................................

เรื่อง อนุญ�ตให้เลิกศูนย์ก�รเรียน

ต�มที่ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�............................................................................................

อนุญ�ตให้องค์กรชุมชน..............................................จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ในศูนย์ก�รเรียน..............................................

ระดับก�รศึกษ�..............................................รูปแบบ..............................................ต�มหนังสือเลขที่.......................ลงวันที่...............  

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

บัดนี้ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�....................................................................................ได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว�่ 

มีเหตุอันควรให้เลิกศูนย์ก�รเรียนเนื่องจ�ก...............................................................................................................................................

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

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๑๕ (๑) แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร

เอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�..............................................

จึงอนุญ�ตให้เลิกศูนย์ก�รเรียน.....................................................................ขององค์กรชุมชน..............................................

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...........เดือน.......................................... พ.ศ........................         

 สั่ง ณ วันที่.................เดือน..........................................พ.ศ. ......................        

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

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

   

หม�ยเหตุ : ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่......... เดือน ........................................พ.ศ. ................. ให้เป็นไปต�มที่ผู้ขอเลิกระบุไว้

 



44 คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

แบบ อชศ.14

คำ�สั่งเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

(กรณีสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สั่งให้เลิก)

 

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

ที่.............../...............................................

เรื่อง ให้เลิกศูนย์ก�รเรียน

ต�มที่ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�..........................................................................อนุญ�ตให้

องค์กรชมุชน..........................................................................จดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ในศนูย์ก�รเรยีน..........................................................................

ระดับก�รศึกษ�..........................................................................รูปแบบ.....................................ต�มหนังสือเลขที่..................................

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

บัดนี้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� .....................................................................................................ได้พจิ�รณ�แล้ว

เหน็ว่�มเีหตอุนัควรให้เลกิศนูย์ก�รเรยีนเนือ่งจ�ก........................................................................................................................................

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

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

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๑๕ (๒) แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 

และองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

............................................................................จึงให้เลิกศูนย์ก�รเรียน.......................................................................ขององค์กรชุมชน 

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

อนึ่ง ห�กไม่เห็นด้วยกับก�รพิจ�รณ�ดังกล่�วและประสงค์จะยื่นอุทรณ์ให้ยื่นต่อสำ�นักง�นเขต 

พื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วันทำ�ก�ร นับตั้งแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้

สั่ง ณ วันที่...........เดือน .....................................พ.ศ. ....................

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

     ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�.....................................  
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แบบ อกศ.1

แบบยื่นคว�มประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

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

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

  

เรื่อง ประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�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......................................................

เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จขององค์กรเอกชน............................................................................ทะเบียนเลขที่........................

ที่ตั้งเลขที่...........................หมู่ที่.............ตำ�บล/แขวง.........................................................อำ�เภอ/เขต......................................................

จังหวัด............................มีคว�มประสงค์ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน................................................................

ที่ตั้งเลขท่ี....................หมู่ที่..................ตำ�บล/แขวง......................................................อำ�เภอ/เขต......................................................

จังหวัด ......................................................ในระดับก�รศึกษ�......................................................รูปแบบ.....................................................

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

พร้อมนี้ได้แนบเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ม�ด้วยแล้วดังนี้

   สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน ของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

   สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

   หลักฐ�นแสดงถึงคว�มเป็นองค์กรเอกชน เช่น ใบทะเบียนมูลนิธิ สม�คม เป็นต้น

   หนังสือมอบอำ�น�จกรณีผู้แทนอง์กรเอกชน มอบอำ�น�จให้บุคคลอื่นทำ�ก�รแทน

เพื่อขอให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� หรือได้มอบหม�ยให้สถ�นศึกษ� ได้ร่วมจัดทำ�แผนก�ร

จดัก�รศกึษ� เพือ่ใช้เป็นเอกส�รหลกัฐ�นประกอบก�รขอจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยองค์กรชมุชนในศนูย์ก�รเรยีน

ต่อไป

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

               (...................................................................)
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แบบ อกศ.๒

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�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 (ถ�้มี)

หม�ยเหตุ : โดยแนบแผนก�รจัดก�รศึกษ�ฉบับสมบูรณ์
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แบบ อกศ.3

แบบขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรชุมชนในศูนย์ก�รเรียน

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

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

  

เรื่อง ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

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

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

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

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

หรือผู้รับมอบอำ�น�จขององค์กรเอกชน...................................................................................ที่ตั้งเลขที่.....................หมู่ที่............ 

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

จงัหวดั...................................มีคว�มประสงค์ขอจัดก�รศกึษ�ข้ันพืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน...............................................................

ที่ตั้งเลขที่.........................หมู่ที่..............ตำ�บล/แขวง.......................................................อำ�เภอ/เขต..........................................................

จังหวัด..................................................ในระดับก�รศึกษ�...........................................................................รูปแบบ......................................

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

พร้อมนี้ได้แนบเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�ม�ด้วยแล้วดังนี้

   สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน ของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

   สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

   หนังสือมอบอำ�น�จกรณีผู้แทนองค์กรเอกชนมอบอำ�น�จให้บุคคลอื่นทำ�ก�รแทน

   แผนก�รจัดก�รศึกษ�

   ชื่อองค์กรเอกชน

   วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน

   ที่ตั้งองค์กรเอกชน

   ประวัติและคว�มเป็นม�ขององค์กรเอกชน

   ผลก�รดำ�เนินง�นขององค์กรเอกชน

    หลกัฐ�นก�รจดทะเบยีนเป็นนติิบุคคลขององค์กร หรอื หลกัฐ�นก�รเป็นส่วนง�นหรอืโครงก�ร

ในองค์กรนิติบุคคล

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

          (...........................................................................)
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ร�ยก�ร
  ผลก�รตรวจสอบคุณสมบัติ     หม�ยเหตุ  

    ผ่�น  (  )     ไม่ผ่�น (  )

คุณสมบัติต�มคว�มในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฯ   

๑. ชื่อองค์กรเอกชน        ........................ ........................ 

๒. วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน         ........................ ........................ 

๓. ที่ตั้งองค์กรเอกชน               ........................ ........................ 

๔. ประวัติและคว�มเป็นม�ขององค์กรเอกชน      ........................ ........................ 

๕. ผลก�รดำ�เนินง�นขององค์กรเอกชน                ........................ ........................ 

๖. หลักฐ�นก�รจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล           ........................ ........................

   หรือ หลักฐ�นก�รเป็นส่วนง�น 

   หรือโครงก�รในองค์กรนิติบุคคล       

คุณสมบัติต�มคว�มในข้อ 5 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�กร       ........................ ........................

    ท�งก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

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

คุณสมบัติต�มคว�มในข้อ 18 แห่งกฎกระทรวง ฯ   

องค์กรเอกชนใดเคยเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

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

ต�มข้อ ๑๕ (๒) จะขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนอีกมิได้ ........................ ........................ 

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

แบบ อกศ.4

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกส�รของผู้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง จดทะเบียนในประเทศไทย
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แบบ อกศ.4 (ต่อ)

สรุป

ผลก�รตรวจสอบคณุสมบตัแิล้ว ปร�กฏว่� คำ�ขององค์กรเอกชน..............................................................................................

เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน  เพื่อจัดก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน

   มีคุณสมบัติครบถ้วน

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

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

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

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

         ตำ�แหน่ง.......................................................................................
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ร�ยก�ร
  ผลก�รตรวจสอบคุณสมบัติ     หม�ยเหตุ  

    ผ่�น  (  )     ไม่ผ่�น (  )

แบบ อกศ.5

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกส�รของผู้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�

ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

คุณสมบัติต�มคว�มในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฯ   

๑.  ชื่อองค์กรเอกชน         ........................      ........................ 

๒. วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน       ........................  ........................ 

๓. ที่ตั้งองค์กรเอกชน        ........................  ........................ 

๔. ประวัติและคว�มเป็นม�ขององค์กรเอกชน          ........................   ........................ 

๕. ผลก�รดำ�เนินง�นขององค์กรเอกชน         ........................  ........................ 

๖. หลักฐ�นก�รจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือหลักฐ�น      ........................    ........................

   ก�รเป็นส่วนง�น หรือ โครงก�รในองค์กรนิติบุคคล 

คุณสมบัติต�มคว�มในข้อ 5 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 18 แห่งกฎกระทรวง ฯ   

องค์กรเอกชนใดเคยเป็นผู้จัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

ที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคำ�สั่งให้เลิก

ศูนย์ก�รเรียน ต�มข้อ ๑๕ (๒) จะขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน

อีกมิได้          ........................   ........................ 

จำ�นวนผู้เรียนในศูนย์ก�รเรียน ............................................. .......... คน
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แบบ อกศ.5 (ต่อ)

สรุป

ผลก�รตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปร�กฏว่� คำ�ขององค์กรเอกชน ..................................................................

เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน เพื่อจัดก�รศึกษ�

ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน

   มีคุณสมบัติครบถ้วน

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

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

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

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

   ตำ�แหน่ง ................................................................................    
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แบบ อกศ.6

ประก�ศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน

ในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

   

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

เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

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

เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จขององค์กรเอกชน........................................................เป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล 

ซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�นในศูนย์ก�รเรียนน้ัน อ�ศัยอำ�น�จ 

ต�มคว�มในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน 

ในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมก�รศึกษ�ธกิ�รจงัหวัด...........................................

ในคร�วประชุมครั้งที่ ........ /..............เม่ือวันท่ี ....... เดือน ...............................พ.ศ. ............จึงแต่งตั้งผู้แทนเอกชนแทน 

ผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน ........................................................ประกอบด้วย

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

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

3. ........................................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................................

5. ........................................................................................................................................................................  

ฯลฯ

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

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

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

              ประธ�นคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด  
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แบบ อกศ.7

ประก�ศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน

ในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

(กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย)

   

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

เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

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

หรอืผูร้บัมอบอำ�น�จขององค์กรเอกชน....................................................................................เปน็องคก์รเอกชนเป็นนิตบิคุคล

ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียนนั้น อ�ศัยอำ�น�จ

ต�มคว�มในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงศึกษ�ธิก�รว�่ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในก�ร

จดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจงัหวดั........................................................

ในคร�วประชุมครั้งที่ ........ /..............เมื่อวันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ......... จึงแต่งตั้งผู้แทนเอกชนแทน 

ผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน........................................................ประกอบด้วย

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

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

3. ........................................................................................................................................................................

4. ........................................................................................................................................................................

5. ........................................................................................................................................................................  

ฯลฯ

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

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

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

              ประธ�นคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด  
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แบบ อกศ.8

ประก�ศแต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

ประก�ศศูนย์ก�รเรียน 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน 

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

อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสทิธขิององค์กรชมุชนและองค์กร

เอกชนในก�รจัดก�รศึกษ� ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือสำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

ก�รศึกษ�................................................ที่ ............./........................ ลงวันที่ ................เดือน.................................... พ.ศ. ..................... 

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

ครัง้ที.่........../.....................เมือ่วนัท่ี...........เดอืน .................................... พ.ศ. ...................จงึแต่งตัง้คณะกรรมก�รศนูย์ก�รเรยีน 

........................................................................................................................ ดังต่อไปนี้

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

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

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

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

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

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

ฯลฯ

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

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

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

        ผู้บริห�รศูนย์ก�รเรียน ............................................  
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แบบ อกศ.9

ประก�ศแต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน

ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

ประก�ศศูนย์ก�รเรียน 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน 

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

อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสทิธขิององค์กรชมุชนและองค์กร

เอกชนในก�รจัดก�รศึกษ� ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือสำ�นักง�นเขตพื้นที่ 

ก�รศึกษ�...............................................................ที่........../........................ ลงวันที่.........เดือน..........................................พ.ศ.................

เรื่อง........................................................และมีมติคณะกรรมก�รศูนย์ก�รเรียน..........................................ครั้งที่.............../..............

เมือ่วนัที ่...........เดอืน..........................................พ.ศ.....................จงึแต่งตัง้คณะกรรมก�รศนูย์ก�รเรยีน..........................................

ดังต่อไปนี้

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

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

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

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

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

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

ฯลฯ

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

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

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

       ผู้บริห�รศูนย์ก�รเรียน ............................................
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แบบ อกศ.10

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรเอกชน

เป็นนิติบุคคลซึ่งได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

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

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

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้บริห�รองค์กรชุมชน     

ต�มที่ องค์กรของท่�นได้ยื่นคำ�ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน 

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

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

รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ� ...................................................................... ตั้งแต่ปีก�รศึกษ� .................. ณ สำ�นักง�นเขต 

พื้นที่ก�รศึกษ� ......................................................... เมื่อวันที่ ........ เดือน ................................... พ.ศ. .................... นั้น

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�.......................................................................................ได้พิจ�รณ�คำ�ขอจัดตั้ง  

ศูนย์ก�รเรียนและแผนก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว (อนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ต เนื่องจ�ก .......................................................) 

อนึ่ง ห�กไม่เห็นด้วยกับก�รพิจ�รณ�ดังกล่�ว และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อสำ�นักง�น 

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

จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

      ขอแสดงคว�มนับถือ

 

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

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

 

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

โทร ..........................................................   
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แบบ อกศ.11

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรเอกชน

เป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�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 ผู้บริห�รองค์กรเอกชน     

ต�มที่ องค์กรของท�่นได้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน 

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

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

รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ� ..................................................................................... ตั้งแต่ปีก�รศึกษ� .......................... ณ สำ�นักง�น 

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� ......................................................................... เมื่อวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........... นั้น

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ......................................................................... ได้พิจ�รณ�คำ�ขออนุญ�ตจัดตั้ง 

ศูนย์ก�รเรียนและแผนก�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 ..........................................................   
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แบบ อกศ.1๒

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรเอกชน

เป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว่� 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน)

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

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

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน 

 (กรณีที่มีผู้เรียนจำ�นวนเกินกว่� ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)

เรียน ผู้บริห�รองค์กรเอกชน ............................................    

ต�มที่ องค์กรของท�่นได้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน 

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

อำ�เภอ/เขต .................................... จังหวัด .......................................... ในระดับก�รศึกษ�...................................................รูปแบบ

ก�รจดัก�รศกึษ� ........................................................... ตัง้แต่ปีก�รศกึษ� ............................... ณ สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� 

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

คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด ................................. ได้พิจ�รณ�คำ�ขออนุญ�ตจัดตั้ง ศูนย์ก�รเรียน

และแผนก�รจดัก�รศกึษ�แล้ว ในคร�วประชมุครัง้ที ่......../......... เมือ่วนัที ่...............แล้วมมีต ิ(อนญุ�ตหรอืไม่อนญุ�ต 

เนื่องจ�ก ..............................) 

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

ศึกษ�ธิก�รจังหวัดผ่�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ขอจัดก�รศึกษ�ในก�รฟ้องคดีต่อศ�ล

ปกครอง 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 อกศ.13

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนโดยองค์กรเอกชน

เป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว่� 100 คน)

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

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

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

เรียน ผู้บริห�รองค์กรเอกชน ............................................    

ต�มที่ องค์กรของท�่นได้ยื่นขออนุญ�ตจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน 

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

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

ก�รศึกษ�........................................ รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ�.............................................................. ตั้งแต่ปีก�รศึกษ� .................. 

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

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นได้พิจ�รณ�คำ�ขออนุญ�ตจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนและแผน 

ก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว ในคร�วประชุมครั้งที่ ........../............... เมื่อวันที่ ...............แล้วมีมติ (อนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ต 

เนื่องจ�ก ........................................................................................) 

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

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ผ่�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ขอจัดก�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 อกศ.14

แบบอนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน โดยองค์กรเอกชน

เป็นนิติบุคคลซึ่งได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

   

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

เรื่อง อนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

ต�มที่ องค์กรเอกชน........................................................................................................ ได้ยื่นคำ�ขอจัดก�รศึกษ�

ข้ันพ้ืนฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน ต�มกฎกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 

และองค์กรเอกชนในก�รจดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นในศนูย์ก�รเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รเขตพืน้ที่

ก�รศึกษ�...................................................................................................ได้พิจ�รณ�คำ�ขอจัดต้ังศูนย์ก�รเรียน และแผนก�ร 

จัดก�รศึกษ�แล้ว อนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

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

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

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

๔. ผู้จัดก�รศึกษ�องค์กรชุมชน ..........................................................   

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

 

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

  

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

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

             ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  
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แบบ อกศ.15

แบบอนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน โดยองค์กรเอกชน

เป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนไม่เกิน 50 คน)

   

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

เรื่อง อนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

ต�มที่ องค์กรเอกชน.......................................................................................เป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล 

ซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ยื่นคำ�ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน  

ต�มกฎกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ในศนูย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รเขตพ้ืนท่ีก�รศกึษ�..........................................................ได้พิจ�รณ�

คำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน และแผนก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว อนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชน

ในศูนย์ก�รเรียน โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

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

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

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

๔. ผู้จัดก�รศึกษ�องค์กรชุมชน..........................................................   

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

 

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

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

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

            ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  
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แบบ อกศ.16

แบบอนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน โดยองค์กรเอกชน

เป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว่� 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน)

   

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

เรื่อง อนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

ต�มที่ องค์กรเอกชน....................................................................................... เป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง

ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ยื่นคำ�ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน  

ต�มกฎกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด .......................................................................ได้พิจ�รณ�

คำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน และแผนก�รจัดก�รศึกษ�แล้ว อนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชน

ในศูนย์ก�รเรียน โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

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

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

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

๔. ผู้จัดก�รศึกษ�องค์กรชุมชน ..........................................................   

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

 

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

  

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

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

                  ประธ�นคณะกรรมก�รศึกษ�ธิก�รจังหวัด  
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แบบ อกศ.17

แบบอนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน โดยองค์กรเอกชน

เป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว่� 100 คน)

   

ประก�ศคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

เรื่อง อนุญ�ตก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

 ต�มที ่องค์กรเอกชน....................................................................................เป็นองค์กรเอกชนเป็นนติิบคุคล

ซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ยื่นคำ�ขอจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน  

ต�มกฎกระทรวงศึกษ�ธิก�รว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

ในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นได้พิจ�รณ�คำ�ขอจัดตั้งศูนย์ก�รเรียน และ

แผนก�รจดัก�รศกึษ�แล้ว อนญุ�ตให้จดัก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศนูย์ก�รเรยีน โดยมรี�ยละเอยีด

ดังนี้

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

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

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

๔. ผู้จัดก�รศึกษ�องค์กรชุมชน ..........................................................   

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

 

จึงประก�ศให้ทร�บโดยทั่วกัน

  

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

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

            ประธ�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
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แบบ อกศ.18

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

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

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

  

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�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�นเลขที่..................หมู่ที่............ตำ�บล/แขวง.............................

อำ�เภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................................ เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ 

ขององค์กรเอกชน........................................................ที่ตั้งเลขที่..................หมู่ที่...............ตำ�บล/แขวง.................................................

อำ�เภอ/เขต................................................จังหวัด...................................................ซึ่งเป็นผู้ขอจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

........................................................รหสัสถ�นศกึษ�............................................ได้รบัอนญุ�ตแผนจดัก�รศกึษ�ของศนูย์ก�รเรยีน 

โดยได้นำ�ไปจัดก�รศึกษ�ในศูนย์ก�รเรียน ตั้งแต่วันที่.............. เดือน.......................................พ.ศ..............แล้วนั้น

บัดนี้ศูนย์ก�รเรียน........................................................มีคว�มประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม 

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

เหตุผลในก�รขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

          (........................................................)
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แบบ อกศ.19

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนไม่เกิน 50 คน)

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

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

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�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�นเลขที่...............หมู่ที่.............ตำ�บล/แขวง.............................

อำ�เภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................................เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ 

ขององค์กรเอกชน........................................................ที่ตั้งเลขที่ ...........หมู่ที่ ........... ตำ�บล/แขวง......................................................

อำ�เภอ/เขต ...............................................จังหวัด...............................................ซ่ึงเป็นผู้ขอจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

..............................................รหัสสถ�นศึกษ�.................................................ได้รับอนุญ�ตแผนจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

โดยได้นำ�ไปจัดก�รศึกษ�ในศูนย์ก�รเรียน ตั้งแต่วันที่........... เดือน...................................................พ.ศ............แล้วนั้น

บัดนี้ศูนย์ก�รเรียน........................................................ มีคว�มประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม 

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

เหตุผลในก�รขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

          (........................................................)
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แบบ อกศ.๒0

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว่� 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน)

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

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

  

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�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�นเลขที่..........หมู่ที่...........ตำ�บล/แขวง......................................

อำ�เภอ/เขต ........................................................จังหวัด........................................................ เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ 

ขององค์กรเอกชน........................................................ที่ตั้งเลขที่...............หมู่ที่............ตำ�บล/แขวง......................................................

อำ�เภอ/เขต.............................................จังหวัด .................................................ซ่ึงเป็นผู้ขอจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

....................................................................................รหัสสถ�นศึกษ�........................................................ได้รับอนุญ�ตแผน 

จัดก�รศกึษ�ของศนูย์ก�รเรียน โดยได้นำ�ไปจัดก�รศึกษ�ในศูนย์ก�รเรยีน ตัง้แต่วนัที.่............เดอืน........................................................ 

พ.ศ...................แล้วนั้น

บัดนี้ศูนย์ก�รเรียน........................................................มีคว�มประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม 

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

เหตุผลในก�รขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

          (........................................................)
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แบบ อกศ.๒1

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว่� 100 คน)

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

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

  

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�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�นเลขที่................หมู่ที่............ตำ�บล/แขวง.............................

อำ�เภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................................เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ 

ขององค์กรเอกชน........................................................ที่ตั้งเลขที่ .............. หมู่ที่ ............ตำ�บล/แขวง..................................................

อำ�เภอ/เขต................................................จังหวัด.................................................ซึ่งเป็นผู้ขอจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน 

................................................................รหัสสถ�นศึกษ�................................................................ได้รับอนุญ�ตแผนจัดก�รศึกษ� 

ของศูนย์ก�รเรียน โดยได้นำ�ไปจัดก�รศึกษ�ในศูนย์ก�รเรียน ตั้งแต่วันที่.............เดือน.................................พ.ศ............

แล้วนั้น

บัดนี้ศูนย์ก�รเรียน........................................................ มีคว�มประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม 

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

เหตุผลในก�รขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

           (........................................................)
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แบบ อกศ.๒๒

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม 

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

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

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

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้บริห�รองค์กรเอกชน ....................................................................................    

ต�มที่ องค์กรของท่�นได้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศนูย์ก�รเรยีน ..................................................................... รหสัสถ�นศกึษ�...............................................

ที่ตั้งเลขที่ ........ ถนน ........................................ ซอย .......................................... ตำ�บล/แขวง ...................................... อำ�เภอ/เขต 

.......................................... จังหวัด ........................................ รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ� ................................................... ณ สำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� ........................................... เมื่อวันที่ ........ เดือน .................................... พ.ศ. .............. นั้น

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�....................................................................................ได้พิจ�รณ�ร�ยละเอียด

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แล้ว (อนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ต เนื่องจ�ก .............................

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

อนึ่ง ห�กไม่เห็นด้วยกับก�รพิจ�รณ�ดังกล่�ว และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อสำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วันทำ�ก�ร นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

      ขอแสดงคว�มนับถือ

 

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

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

 

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

โทร ........................................................ 
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แบบ อกศ.๒3

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม 

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนไม่เกิน 50 คน)

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

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

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้บริห�รองค์กรเอกชน ........................................................    

ต�มที่ องค์กรของท่�นได้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ� 

ข้ันพืน้ฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศนูย์ก�รเรยีน ............................................... รหสัสถ�นศกึษ�........................................................

ที่ตั้งเลขที่ ........ ถนน ........................................ ซอย ................................... ตำ�บล/แขวง ............................................. อำ�เภอ/เขต 

.......................................... จังหวัด ........................................ รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ� ................................................... ณ สำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� ....................................................................... เมื่อวันที่ ........ เดือน .................................... พ.ศ. ........... นั้น

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�....................................................................................ได้พิจ�รณ�ร�ยละเอียด

แผนก�รจัดก�รศึกษ�ที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แล้ว (อนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ต เนื่องจ�ก .............................

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

อนึ่ง ห�กไม่เห็นด้วยกับก�รพิจ�รณ�ดังกล่�ว และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อสำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วันทำ�ก�ร นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

      ขอแสดงคว�มนับถือ

 

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

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

 

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

โทร ........................................................ 
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แบบ อกศ.๒4

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว่� 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน)

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

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

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้บริห�รองค์กรเอกชน     

ต�มที่ องค์กรของท่�นได้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรยีน .................................................. รหสัสถ�นศกึษ�........................................................

ที่ตั้งเลขที่ ........ ถนน ........................................ ซอย ................................... ตำ�บล/แขวง ............................................. อำ�เภอ/เขต 

.......................................... จังหวัด ........................................ รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ� ................................................... ณ สำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� ........................................... เมื่อวันที่ ........ เดือน .................................... พ.ศ. ........... นั้น

คณะกรรมก�รศกึษ�ธกิ�รจงัหวดั.........................................................................ได้พิจ�รณ�ร�ยละเอียดแผนก�ร 

จัดก�รศึกษ�ที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แล้วในคร�วประชุมครั้งที่ ......../......... เมื่อวันที่ ...............แล้วมีมติ 

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

อนึ่ง ห�กไม่เห็นด้วยกับก�รพิจ�รณ�ดังกล่�ว และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อคณะกรรมก�ร

ศึกษ�ธิก�รจังหวัด ผ�่นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วันทำ�ก�ร นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

       ขอแสดงคว�มนับถือ

 

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

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

  

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

โทร ........................................................   
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แบบ อกศ.๒5

แบบแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

โดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย

(กรณีศูนย์ก�รเรียนที่มีผู้เรียน จำ�นวนเกินกว่� 100 คน)

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

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

เรื่อง แจ้งผลก�รพิจ�รณ�ก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ�ของศูนย์ก�รเรียน

เรียน ผู้บริห�รองค์กรเอกชน ....................................................................................    

ต�มที่ องค์กรของท่�นได้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตเปลี่ยนแปลงแก้ไข / เพิ่มเติม แผนก�รจัดก�รศึกษ� 

ขัน้พ้ืนฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศนูย์ก�รเรยีน ..................................................................... รหสัสถ�นศกึษ�........................................................

ที่ตั้งเลขที่ ........ ถนน ........................................ ซอย ........................................ ตำ�บล/แขวง ...................................... อำ�เภอ/เขต 

.......................................... จังหวัด ........................................ รูปแบบก�รจัดก�รศึกษ� ................................................... ณ สำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� ........................................... เมื่อวันที่ ........ เดือน .................................... พ.ศ. ........... นั้น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขัน้พ้ืนฐ�น ได้พจิ�รณ�ร�ยละเอียดแผนก�รจดัก�รศกึษ�ทีข่อเปลีย่นแปลง

แก้ไข / เพิม่เตมิ แล้วในคร�วประชมุคร้ังที ่......../......... เม่ือวนัที ่...............แล้วมมีต ิ(อนุญ�ตหรอืไม่อนุญ�ต เน่ืองจ�ก 

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

อนึ่ง ห�กไม่เห็นด้วยกับก�รพิจ�รณ�ดังกล่�ว และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อคณะกรรมก�ร

ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ผ่�นสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�ภ�ยใน ๑๕ วนัทำ�ก�ร นบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืฉบบันี้ 

จึงเรียนม�เพื่อทร�บ

       ขอแสดงคว�มนับถือ

 

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

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

  

กลุ่มส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�

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



7๒ คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

แบบ อกศ.๒6

แบบคำ�ขอเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

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

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

  

เรื่อง ขอเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

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

สิ่งที่ส่งม�ด้วย ๑. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้แทน หรือผู้รับมอบอำ�น�จ

  ๒. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จ

  ๓. หนังสือมอบอำ�น�จกรณีผู้แทนองค์กรเอกชนมอบอำ�น�จให้บุคคลอื่นทำ�ก�รแทน

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

เลขประจำ�ตัวประช�ชนเลขที่....................................................................เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำ�น�จขององค์กรเอกชน 

........................................................ทะเบียนเลขที่....................ถนน........................................................ซอย....................................................

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

ได้รับอนุญ�ตให้จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน........................................................ที่ตั้งเลขที่ ...................................

ถนน ........................................ ซอย ................................... ตำ�บล/แขวง ...................................... อำ�เภอ/เขต ....................................

จังหวัด ........................................ในระดับก�รศึกษ�........................................................รูปแบบ ........................................................ 

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

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

ด้วยเหตุ  ............................................................................................................................................ ต้ังแต่ วนัท่ี..........เดอืน................................... 

พ.ศ..................เป็นต้นไป

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

         (...................................................................)
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แบบ อกศ.๒7

คำ�สั่งเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

(กรณีเลิกต�มคำ�ขอของผู้จัดก�รศึกษ�)

 

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

ที่................/....................................

เรื่อง อนุญ�ตให้เลิกศูนย์ก�รเรียน

ต�มที่ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�............................................................................อนุญ�ตให้

องค์กรเอกชน........................................................จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ในศูนย์ก�รเรียน........................................................

ระดับก�รศึกษ�........................................................รูปแบบ..............................................ต�มหนังสือเลขที่...................ลงวันที่........... 

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

บัดนี้ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�........................................................ได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว�่ มีเหตุอันควร

ให้เลิกศูนย์ก�รเรียนเนื่องจ�ก..........................................................................................................................................................................

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

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๑๕ (๑) แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 

และองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� 

.............................................จึงอนุญ�ตให้เลิกศูนย์ก�รเรียน...............................................ขององค์กรเอกชน.................................

   

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.............เดือน ....................................................พ.ศ. ......................         

 

 สั่ง ณ วันที่................เดือน ....................................................พ.ศ.....................          

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

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

หม�ยเหตุ : ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ...................ให้เป็นไปต�มที่ผู้ขอเลิกระบุไว้
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แบบ อกศ.๒8

คำ�สั่งเลิกจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นโดยองค์กรเอกชนในศูนย์ก�รเรียน

(กรณีสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สั่งให้เลิก)

 

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

ที่ ............... /..................................

เรื่อง ให้เลิกศูนย์ก�รเรียน

ต�มที่ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�....................................................................อนุญ�ตให้องค์กรเอกชน 

............................................................จัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ในศูนย์ก�รเรียน............................................................ระดับก�ร

ศกึษ� ............................................................รูปแบบ............................................................ต�มหนงัสอืเลขที.่......................ลงวนัที.่.............

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

บัดนี้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� .....................................................................................................ได้พจิ�รณ�แล้ว 

เห็นว่�มีเหตุอันควรให้เลิกศูนย์ก�รเรียนเนื่องจ�ก ...............................................................................................................................

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

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

อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในข้อ ๑๕ (๒) แห่งกฎกระทรวงว่�ด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน 

และองค์กรเอกชนในก�รจัดก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นในศูนย์ก�รเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  

 จึงให้เลกิศนูย์ก�รเรยีน..........................................................................................ขององค์กรเอกชน............................................................

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

อน่ึง ห�กไม่เหน็ด้วยกบัก�รพจิ�รณ�ดงักล่�วและประสงค์จะยืน่อทุรณ์ให้ยืน่ต่อสำ�นกัง�นเขตพืน้ที่

ก�รศึกษ�ภ�ยใน ๑๕ วันทำ�ก�ร นับตั้งแต่วันได้รับหนังสือฉบับนี้

สั่ง ณ วันที่ ..............เดือน ............................................................ พ.ศ. .......................         

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

     ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�   
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ตัวอย่�งคำ�ร้องขอเทียบโอนผลก�รเรียน

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

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

  

เรื่อง ขอเทียบโอนผลก�รเรียน 

เรียน ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รเรียน ..........................................................   

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

เกิดวันที่.............เดือน...........................................พ.ศ. .................. เลขประจำ�ตัวผู้เรียน..........................................................................

ผู้เรยีนระดบัชัน้.............................มคีว�มประสงค์ขอเทยีบโอนผลก�รเรยีนจ�กโรงเรยีน/ศนูย์ก�รเรยีน.......................................................... 

เพือ่ให้ได้ร�ยวชิ�ต�มหลกัสตูรก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นของศนูย์ก�รเรยีน...................................................ระดบัชัน้..........................

จำ�นวน.............................ร�ยวิช� ดังนี้

ลำ�ดับที ่       รหัส /ร�ยวิช�          หน่วยกิต/                 หลักฐ�น /ข้อมูลประกอิอบก�ร

              (กรณีมัธยมศึกษ�)               พิจ�รณ�เทียบโอน

จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�

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

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



76 คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

ตัวอย่�งแบบบันทึกก�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�ร้อง

เลขที่ ............ / ....................วันที่ ................เดือน....................................... พ.ศ. .................    

ลำ�ดับที ่       ตัวชี้วัดร�ยวิช� ตัวชี้วัด / เป้�หม�ยคุณภ�พผู้เรียนและ ผลก�รเทียบโอน

 ต�มหลักสูตรแกนกล�ง ฯ   หลักฐ�น / ข้อมูลของผู้ขอเทียบโอน ผ่�น ไม่ผ่�น

รวม 

สรุปผลก�รตัดสินผลก�รเทียบโอน

   ได้ร�ยวิช� ระดับผลก�รเรียนที่ได้   

   ไม่ได้ร�ยวิช� เหตุผล    

     ลงชื่อ....................................................................ประธ�นคณะกรรมก�ร

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

     ลงชื่อ.................................................................... กรรมก�ร

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

     ลงชื่อ....................................................................กรรมก�ร

           (....................................................................)
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แบบรายงานผลการเทียบโอนผลการเรียน

 

โรงเรียน..........………………………………………………………………………………………………....................................... 

อำเภอ........……………………………………………………....จังหวัด...…………………………………………......................... 

เขตพื้นที่การศึกษา....………………………………………………………………………………………………............................. 

ขอรายงานผลการเทียบโอนผลการเรียนของ...………………………………………………………………….………............. 

เกิดวันที่............เดือน………………………………พ.ศ. ..........เลขประจำตัวผู้เรียน……………......………………………. 

ผู้เรียนระดับชั้น…………ตามคำร้องเลขที่…………/…………วันที่…………เดือน……………....………พ.ศ. ................. 

ให้ได้รายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน.……………………………………………………................................... 

ระดับชั้น.…………จำนวน..……………………....รายวิชา ดังนี้ 


 ลำดับ  หน่วยกิต ระดับผลผลการเทียบโอน วิธีการ
  รหัส/รายวิชา
 ที่  (กรณีมัธยมศึกษา) การเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน เทียบโอน 
 

 

 

 

 

       

 

 

 ลงชื่อ........................................ประธานคณะกรรมการ  ลงชื่อ........................................กรรมการ  

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

 

 ลงชื่อ........................................กรรมการ    

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

   

 การอนุมัติผลการเทียบโอน  

  ได้..................รายวิชา 

  ไม่ได้..............รายวิชา 

 

 ลงชื่อ....................................................... 

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

 ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................... 

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

 

าศูนย์การเรียน

ผู้อำานวยการศนูยก์ารเรียน

ศูนย์การเรียน

ตัวอย่�งแบบร�ยง�นก�รเทียบโอนผลก�รเรียน
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ตัวอย่�งคำ�ร้องขอเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์

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

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

  

เรื่อง ขอเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์

เรียน ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ก�รเรียน............................................   

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

เกิดวันที่..............เดือน.................................................พ.ศ...................เลขประจำ�ตัวผู้เรียน................................................ 

ผู้เรียนระดับชั้น..........................มีคว�มประสงค์ขอเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์ จ�กศูนย์ก�รเรียน  

.................................................................เพือ่ใช้เป็นส่วนหนึง่ของผลก�รเรียนร�ยวชิ�....................................................................................... 

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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ตัวอย่�งแบบร�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)..........................................................................................................................................................................

ต�มคำ�ร้องเลขที่........................./..................................วันที่......................เดือน.....................................................พ.ศ.............................

มีผลก�รเทียบโอนคว�มรู้และประสบก�รณ์ ดังนี้ 

ลำ�ดับที่        ตัวชี้วัดร�ยวิช�               หลักฐ�น / ข้อมูลประกอบ           ผลก�รเทียบโอน

           ต�มหลักสูตรแกนกล�ง ฯ          ก�รพิจ�รณ�เทียบโอน          ผ่�น  ไม่ผ่�น  

รวม 

สรุปผลก�รตัดสินก�รเทียบโอน ผู้เรียนได้ผ่�นตัวชี้วัด จำ�นวน.............................ข้อ

     ลงชื่อ....................................................................ประธ�นคณะกรรมก�ร

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

     ลงชื่อ.................................................................... กรรมก�ร

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

     ลงชื่อ....................................................................กรรมก�ร

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

  ก�รอนุมัติผลก�รเทียบโอน

    อนุมัติ  

    ไม่อนุมัติ

     ลงชือ่....................................................................ผู้อำ�นวนก�รสถ�นศกึษ�

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

     วันที่............เดือน.............................................พ.ศ. ............... 
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ��

แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  
ระดับชั้น…..….ปีที่....ปีการศึกษา……………….
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   ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที่ ๒
    รายการประเมิน รายการประเมิน
 
 
เลขที ่ ชื่อ-สกุล
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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 

 

ตัวอย่างแบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

ระดับชั้น............ปีที่.........ปีการศึกษา......................



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 81
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน�� แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับชั้น…..….ปีที่....ปีการศึกษา……………….

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗   
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 ๓  

 ๔  

 ๕  

 ๖  

 ๗  

 ๘  

 ๙  

   ภาคเรียนที ่๑ ภาคเรียนที่ ๒
 
 เลขที่ ชื่อ-สกุล
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 หมายเหต ุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน……………………………………….. 

 ๑.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๒.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๖.  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 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 จึงถือว่า “ผ่าน” 

    และให้บันทึกลง แบบ ปพ.๑ 

ตัวอย่างแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับชั้น............ปีที่.........ปีการศึกษา......................



8๒ คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ��

แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ระดับชั้น..........ปีที่…….....……….ปีการศึกษา……….........……..
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ตัวอย่างแบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้น............ปีที่.........ปีการศึกษา......................
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน�� แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

เลขที่....................

แบบสรุปผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน
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   ระดับผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้





เลขที่ ชื่อ-สกุล

ตัวอย่างแบบสรุปผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน



84 คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 85



86 คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 87
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คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 89
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คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 91



9๒ คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 93



94 คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 95



96 คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน



คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน 97



98 คู่มอืการจดัการศึกษาวา่ด้วยสิทธิขององค์กรชมุชนและองค์กรเอกชนในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรยีน

คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ที่  สพฐ  1795 / ๒558

เรื่อง  ก�รจัดทำ�ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.1)

สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ

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

เพื่อให้ก�รจัดทำ�ก�รออกเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ� และรับรองผลก�รเรียนของผู้เรียนสำ�หรับ

กลุม่เป้�หม�ยเฉพ�ะ ได้แก่ก�รจดัก�รศกึษ�โดยครอบครวั ศนูย์ก�รเรียน หรือก�รศกึษ�ท�งเลอืกอ่ืน ๆ  ทีจ่ดัก�ร

ศึกษ�ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย

อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๑๒ แห่งพระร�ชบญัญตัริะเบยีบบรหิ�รร�ชก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 

พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�รจึงกำ�หนดแบบพมิพ์ ก�รพมิพ์ ก�รซ้ือ ก�รควบคมุ และก�รเกบ็รกัษ�

แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๑) ดังต่อไปนี้

๑. ระเบียนแสดงผลก�รเรยีนหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น (ปพ.๑) เป็นเอกส�รหลกัฐ�น

แสดงผลก�รเรียนของผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นแต่ละระดับ สถ�นศึกษ�ต้องออก

ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ให้ผู้เรียนทุกคนที่จบก�รศึกษ�แต่ละระดับ 

หรือเมื่อออกจ�กสถ�นศึกษ� โดยใช้แบบพิมพ์เอกส�รที่กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนดเท่�นั้น

๒. ลักษณะแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๑)

 ๒.๑ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๑) 

จำ�แนกเป็น ๓ แบบ คือ

  ๒.๑.๑ ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ระดับ

ประถมศึกษ� (ปพ.๑ : ป/ฉ)

  ๒.๑.๒ ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนต้น (ปพ.๑ : บ/ฉ)

  ๒.๑.๓ ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ปพ.๑ : พ/ฉ)

  ในก�รออกเอกส�รระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 

ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.1) ให้ผู้เรียน สถ�นศึกษ�จะต้องใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้อง ตรงกับระดับก�รศึกษ�ของผู้เรียน

 ๒.๒ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๑)  

ทุกระดับจัดทำ�ไว้ ๒ ประเภท ได้แก่

  ๒.๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ ครบถ้วน สำ�หรับใช ้

ก�รกรอกข้อมูลด้วยก�รเขียน หรือพิมพ์ดีด
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  ๒.๒.๒ แบบพิมพ์สำ�หรับใช้กบัคอมพวิเตอร์ มีลกัษณะเป็นกระด�ษว่�ง พมิพ์เฉพ�ะ

ชื่อเอกส�รแต่ละระดับ และหม�ยเลขควบคุมเอกส�รเท่�น้ัน สถ�นศึกษ�เลือกใช้ให้เหม�ะสมกับวิธีก�รจัดทำ�

เอกส�รของตน

 ๒.๓ เพื่อประโยชน์ในก�รควบคุมและตรวจสอบเอกส�ร จึงกำ�หนดให้มีเลขชุดที่ และเลขที่

ประจำ�ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๑) แต่ละระดับดังนี้

  ๒.๓.๑ เลขชุดที่ ในแต่ละระดับ ให้ใช้เลข ๕ หลัก โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ๐๐๐๐๑ จนถึง 

๙๙๙๙๙

  ๒.๓.๒ เลขที่ประจำ�ระเบียนแสดงผลก�รเรียน ให้ใช้เลข ๖ หลัก โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 

๐๐๐๐๐๑ จนถึง ๙๙๙๙๙๙ 

ให้เลขที่ประจำ�ระเบียนแสดงผลก�รเรียน เป็นเลขย่อยของเลขชุดที่ แต่ละชุด

๓. ก�รพมิพ์และก�รสัง่ซือ้แบบพมิพ์ระเบยีนแสดงผลก�รเรยีนหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น 

(ปพ.๑) ให้ปฏิบัติดังนี้

 ๓.๑ ก�รพิมพ์ ให้องค์ก�รค้�ของ สกสค. จัดพิมพ์ ภ�ยใต้ก�รควบคุมของสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

 ๓.๒ ก�รสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เป็นผู้สั่งซ้ือ 

ให้สถ�นศึกษ�ทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่รับผิดชอบ

๔. ก�รควบคมุและก�รเกบ็รกัษ�แบบพมิพ์ระเบยีนแสดงผลก�รเรยีนหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�

ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.1) ให้ถือปฏิบัติดังนี้

 ๔.๑ ให้สำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�และสถ�นศึกษ�จดัทำ�บญัชรัีบ-จ่�ย แบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐ�น

ต�มแบบท�้ยคำ�สั่งนี้

๔.๒ กรณีแบบพิมพ์เกิดก�รสูญห�ยระหว่�งท�งขณะทำ�ก�รขนส่ง หรือสูญห�ยด้วยส�เหตุอื่น ๆ 

หรือเขียนผิดพล�ด หรือสกปรก หรือเกิดก�รชำ�รุดสูญห�ยด้วยเหตุอื่นใด จนไม่อ�จใช้ก�รได้ ให้ดำ�เนินก�ร 

โดยเร็วที่สุดดังนี้

  ๔.๒.๑ ให้ผู้ทำ�ให้เกิดก�รสูญห�ยหรือเสียห�ย ร�ยง�นต่อผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ต้นสังกัด หรือสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่สถ�นศึกษ�ตั้งอยู่

  ๔.๒.๒ ถ้�เป็นองค์ก�รค้�ของ สกสค. ให้ร�ยง�นต่อเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 

ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

 ๔.๓ ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ดำ�เนินก�รสอบสวน และประก�ศยกเลิก

เอกส�รแบบพมิพ์ฉบับทีส่ญูห�ยหรอืเสยีห�ย พร้อมทัง้แจ้งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น กระทรวง

ทุกกระทรวง สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ทุกแห่ง เพื่อมิให้เจ้�หน้�ที่รับพิจ�รณ�ระเบียนแสดงผลก�รเรียน

หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๑) ฉบับนั้น

๕. ให้สถ�นศึกษ�ออกระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๑) 

ให้ผู้เรียน โดยปฏิบัติต�มคำ�อธิบ�ยก�รจัดทำ�ระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

(ปพ.๑)
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๖. กรณีผู้เรียนที่จบระดับก�รศึกษ� หรือจบหลักสูตร หรือออกจ�กสถ�นศึกษ� และได้รับเอกส�ร

ระเบยีนแสดงผลก�รเรียนหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น (ปพ.๑) ไปแล้ว ย้อนกลบัม�ขอรบัเอกส�รใหม่ 

สถ�นศึกษ�จะต้องกรอกเลขที่ชุดที่ เลขที่ และร�ยก�รต่�ง ๆ ให้ตรงกับเอกส�รต้นฉบับ

๗. สถ�นศึกษ�ต้องทำ�บัญชีและก�รออกระเบียนแสดงผลก�รเรียนหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�

ขัน้พืน้ฐ�น (ปพ.๑) ในทกุกรณ ีและบนัทกึลงในสมดุหม�ยเหตุร�ยวนัของสถ�นศกึษ�ทกุคร้ังทีม่กี�รออกเอกส�ร

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  ธันว�คม  พ.ศ. ๒๕๕๘

     พลเอก

                                    (ด�ว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)

                    รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
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คำ�สั่งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ที่ สพฐ 1796/๒558

เรื่อง ก�รจัดทำ�ประก�ศนียบัตรหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๒)

สำ�หรับกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ

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

เพื่อให้ก�รจัดทำ�ก�รออกเอกส�รหลักฐ�นก�รศึกษ� และรับรองลก�รเรียนของผู้เรียนสำ�หรับ 

กลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ ได้แก่ ก�รจัดก�รศึกษ�โดยครอบครัว ศูนย์ก�รเรียนหรือก�รศึกษ�ท�งเลือกอื่นๆ  

ที่จัดก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย

อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๑๒ แห่งพระร�ชบญัญตัริะเบยีบบรหิ�รร�ชก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 

พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รจึงกำ�หนด แบบพิมพ์ ก�รซื้อและก�รออกประก�ศนียบัตร 

ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (ปพ.๒) ดังต่อไปนี้ 

๑. ประก�ศนียบตัรต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น เป็นเอกส�รหลกัฐ�นแสดงวฒุกิ�รศกึษ�

ของผู้เรียนเพื่อก�รศึกษ�ต่อ สมัครเข�้ทำ�ง�น หรือเพื่อก�รอื่นใดที่ต้องแสดงวุฒิก�รศึกษ� สถ�นศึกษ�ต้องออก

ประก�ศนียบัตรให้แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ภ�คบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓) และผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น  

(ชัน้มธัยมศกึษ�ปีที ่๖) ต�มหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น โดยใช้แบบพมิพ์เอกส�รทีก่ระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

กำ�หนดเท่�นั้น

๒. ลักษณะแบบพมิพป์ระก�ศนียบตัรหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น (ปพ.๒) จำ�แนกเปน็ 

๒ แบบ คือ 

 ๒.๑ ประก�ศนียบัตร (ปพ.๒ : บ/ก) สำ�หรับผู้เรียนที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ภ�คบังคับต�มหลักสูตร

แกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (จบชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓) 

 ๒.๒ ประก�ศนยีบตัร (ปพ.๒ : พ/ฉ) สำ�หรบัผูเ้รยีนทีส่ำ�เรจ็ก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นต�มหลกัสตูร

แกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (จบชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๖)

๓.  ก�รพมิพ์และก�รซือ้แบบพมิพ์ประก�ศนยีบตัรหลกัสตูรแกนกล�งก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น (ปพ.๒) 

 ๓.๑ ก�รพมิพ์ ให้องค์ก�รค้�ของ สกสค. จดัพมิพ์แบบพมิพ์ประก�ศนยีบตัรต�มแบบทีก่ระทรวง

ศึกษ�ธิก�รกำ�หนด

 ๓.๒ ก�รสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�เป็นผู้สั่งซ้ือ 

ให้สถ�นศึกษ�ทุแห่งทุกสังกัดในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่รับผิดชอบ

๔. ก�รออกประก�ศนียบัตร

 ๔.๑ ให้สถ�นศึกษ�ออกประก�ศนียบัตรให้ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ต�มข้อ ๒ ทุกคน และกรอบ

ร�ยก�รในประก�ศนียบัตรให้ปฏิบัติต�มคำ�อธิบ�ยท้�ยคำ�สั่งนี้

 ๔.๒ กรณผีูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�มไิด้ม�รบัประก�ศนยีบตัรต�มเวล�ทีส่ถ�นศกึษ�กำ�หนด ผูส้ำ�เรจ็

ก�รศึกษ�จะต้องย่นคำ�ร้องและขอรับประก�ศนียบัตรด้วยตนเอง
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 ๔.๓ ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�สถ�นศึกษ� เป็นผู้มีอำ�น�จลงน�มในประก�ศนียบัตร 

 กรณีสถ�นศึกษ�เลิกล้มกิจก�ร ให้ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ซึ่งเก็บรักษ�

หลักฐ�นก�รศึกษ�ของสถ�นศึกษ�นั้นไว้ เป็นผู้มีอำ�น�จลงน�มในประก�ศนียบัตร

๕. กรณท่ีีผูส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�รบัประก�ศนยีบตัรไปแล้ว เกดิชำ�รดุหรอืสญูห�ยให้สถ�นศกึษ�ออกใบแทน

ประก�ศนียบัตรให้ และเก็บค่�ธรรมเนียมฉบับละ ๒๐ บ�ท ถ้�ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ของรับเมื่อพ้นกำ�หนด ๑๐ ปี 

นับตั้งแต่วันออกประก�ศนียบัตร ให้เก็บค่�ธรรมเนียมฉบับละ ๓๐ บ�ท โยให้ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�เป็นผู้ยื่นคำ�ร้อง

และขอรับใบแทนด้วยตนเอง

 ๕.๑ ก�รออกใบแทนกรณีประก�ศนียบัตรสูญห�ย ให้นำ�ใบแจ้งคว�มต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่

ม�ยื่นประกอบคำ�ร้องขอรับใบแทน

 ๕.๒ ก�รออกใบแทนกรณีประก�ศนียบัตรชำ�รุด ให้นำ�ประก�ศนียบัตรที่ชำ�รุดม�ยื่นประกอบ

คำ�ร้องขอรับใบแทน

 ๕.๓ ใบแทนประก�ศนียบัตร ให้ใช้แบบพิมพ์ที่กะทรวงศึกษ�ธิก�รจัดพิมพ์ต�มที่กำ�หนดไว้

ท้�ยคำ�สัง่น้ี ก�รจัดพมิพ์ ก�รสัง่ซือ้ และก�รออกใบแทนประก�ศนยีบตัร ให้ถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัประก�ศนยีบตัร

๖. ให้สถ�นศกึษ�จดัทำ�แบบร�บง�นก�รออกประก�ศนยีบตัร ต�มแบบท้�ยคำ�สัง่นี ้โดยจดัทำ� ๒ ชดุ 

เก็บรักษ�ไว้ที่สถ�นศึกษ� ๑ ชุด และเก็บที่สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� ๑ ชุด 

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  

   สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๘

    พลเอก

     (ด�ว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)

    รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรงศึกษ�ธิก�ร
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คำาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ สพฐ ๑๗๙๗/๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำาแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)

สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

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

เพื่อให้การจัดทำาการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผู้เรียนสำาหรับ 

กลุม่เป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การจัดการศึกษาโดยครอบครวั ศนูย์การเรยีนหรอืการศกึษาทางเลอืกอืน่ๆ ทีจ่ดัการศกึษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงกำาหนดแบบพิมพ์ การซื้อ และจัดทำาแบบรายงานผู้สำาเร็จ 

การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.๓) ดังต่อไปนี้

๑. แบบรายงานผูส้ำาเรจ็การศกึษา (ปพ.๓)เป็นเอการสำาหรบัสถานศกึษาใช้ตัดสนิและอนมุติัผลการเรยีน

ให้ผูเ้รยีนเป็นผูส้ำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน โดยบนัทกึข้อมูลของผูเ้รียนทีจ่บการศกึษา

ในรุ่นเดียวกัน สถานศึกษาต้องจัดทำาแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา(ปพ.๓) โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวง

ศึกษาธิการกำาหนดเท่านั้น

๒. ลกัษณะแบบพมิพ์แบบรายงานผูส้ำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.๓)

 ๒.๑ แบบพมิพ์แบบรายงานผูส้ำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.๓) 

จำาแนกเป็น ๓ แบบ คือ

  ๒.๑.๑ แบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓:ป/ฉ)

  ๒.๑.๒ แบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ปพ.๓: บ/ฉ)

  ๒.๑.๓ แบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓:พ/ฉ)

  จดัทำาแบบรายงานผูส้ำาเรจ็การศกึษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.๓) 

สถานศึกษาจะต้องใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้องตรงกับระดับการศึกษาที่จัดทำา

 ๒.๒ แบบพมิพ์แบบรายงานผูส้ำาเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ปพ.๓) 

ทุกระดับ จัดทำาไว้ ๒ ประเภท ได้แก่

   ๒.๒.๑ แบบพมิพป์กติ มีลกัษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ ครบถ้วน สำาหรับใช้กรอกขอ้มูล

ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด
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  ๒.๒.๒ แบบพิมพ์สำาหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะ 

ชื่อเอกสารและข้อมูลบางส่วนที่สำาคัญ สถานศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการจัดทำาเอกสารของตน

๓. การพิมพ์และการสั่งซื้อแบบพิมพ์แบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)

 ๓.๑ การพมิพ์ให้องค์กรการค้าของ สกสค. จัดพิมพ์ ภายใต้การควบคุมของสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 ๓.๒ การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้สถานศึกษาสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็น 

ผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อ และเก็บรักษาแบบพิมพ์ที่สั่งซื้อแล้ว

๔. การจัดทำาแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)ให้สถานศึกษาดำาเนินการดังนี้

 ๔.๑ แต่งตัง้นายทะเบยีนของสถานศกึษาอย่างเป็นทางการ เพือ่รบัผดิชอบการจดัทำาแบบรายงาน

ผู้สำาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารสำาคัญอื่นๆ ของสถานศึกษา

 ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการจัดทำาแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นคราว ๆ  

ไป ประกอบด้วยผู้เขียน/พิมพ์ ผู้ทาน และผู้ตรวจ การดำาเนินงานจัดทำาให้ปฏิบัติตามคำาอธิบายการจัดทำาแบบรายงาน

ผู้สำาเร็จหารศึกษา (ปพ.๓) แนบท้ายคำาส่ังนี้อย่างถูกต้อง ภายใต้การกำากับดูแล ของนายทะเบียนหรือเจ้าพนักงาน

ทะเบียน

 ๔.๓ เมื่อจัดทำาแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคน 

และนายทะเบยีน ลงนามไว้ทีด้่านหน้าของเอกสารในช่องทีก่ำาหนดไว้ทกุแผ่นก่อนเสนอให้ผูอ้ำานวยการหรอือาจารย์ใหญ่ 

แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา

 ๔.๔ ผู้บริหารสถานศึกษา ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)ที่จัดทำาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์  

และรอบคอบก่อนลงนาม อนุมัติผลการจบการศึกษา

 ๔.๕ สถานศึกษาต้องจัดทำาแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ภายในเวลา ๓๐ วัน นับจาก

วันอนุมัติผลการเรียนและสำาเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง โดยระดับประถมศึกษา จัดทำาครั้งละ ๒ ชุด เก็บรักษาไว้ที่ 

สถานศกึษา ๑ ชดุ ส่งเกบ็รักษาท่ีสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาต้นสงักดัของสถานศึกษา๑ชดุ สำาหรบัระดบัมธัยมศึกษา

ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้จัดทำาครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ท่ีสถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษา 

ที่สำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาค้นสังกัดของสถานศึกษา ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำานักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ๑ ชุด เพือ่ใช้เป็นหลกัฐานสำาหรบัตรวจสอบวฒุกิารศกึษาของผู้สำาเรจ็การศกึษา

๕. การตดัเกบ็รกัษาแบบรายงานผูส้ำาเรจ็การศึกษา (ปพ.๓) ให้สถานศกึษา สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ตัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ไว้ในที่ปลอดภัยตลอดไปอย่าให้ชำารุดเสียหาย หรือเกิด 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้

กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายทีเ่กบ็รกัษาไว้ทีห่น่วยงานต่างๆ มีข้อมูลไม่ตรงกนัให้ยดึข้อมลูในเอกสารหลกัฐานฉบบัทีเ่กบ็รกัษาไว้ทีส่ำานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

๖. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อผู้สำาเร็จการศึกษาในแบบรายงานผู้สำาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

ที่สง่เก็บรกัษาทีส่ำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แล้วให้ดำาเนินการ ดังนี้
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 ๖.๑ สถานศึกษายื่นคำาร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อต่อผู้อำานวยการสำานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา

 ๖.๒ ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

ในการขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อของผู้สำาเร็จการศึกษา

 ๖.๓ เมือ่คณะกรรมการสอบสวนได้ข้อเทจ็จรงิประการใดแล้ว ให้รายงานผลการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ 

พร้อมหลักฐานต่างๆ ให้ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาดำาเนินการต่อไป

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 ตรวจสอบและออกเอกสารหลกัฐานการศกึษาสำาหรบัผูเ้รยีนที ่ได้รบัอนญุาต

ให้จัดการศึกษาสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ศูนย์การเรียนหรือการศึกษา 

ทางเลือกอื่นๆ ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำาหนด แบบพิมพ์ การซื้อและการจัดทำาทะเบียนผู้เรียน 

สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้

๑. ทะเบียนผู้เรียนสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นเอกสารสำาหรับบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้เรียน

ที่ได้รับอนุญาตจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดเท่านั้น

๒. สำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/สถานศึกษาจะต้องใช้ทะเบยีนผูเ้รียนเพยีงเล่มเดยีวจนกว่าจะหมดเล่ม 

จึงจะเริ่มใช้เล่มใหม่ ห้ามใช้ทะเบียนผู้เรียนพร้อมกันหลายเล่ม

๓. สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษาจะต้องกรอกรายชื่อและข้อมูลของผู้เรียนทุกคน 

ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ศูนย์การเรียน 

หรือการศึกษาทางเลือกอื่นๆ ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกรอกในวันเดียวกับ 

วันที่มีการอนุญาต เพื่อจัดเรียงลำาดับผู้เรียนตามเวลาที่อนุญาต

๔. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาจะต้องรักษาข้อมูลที่กรอกในทะเบียนผู้เรียนสำาหรับ 

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะไว้ตลอดไป ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาด ห้ามคัดลอกขึ้นมาใหม่ แทรกหน้าเพิ่มปะหน้า

ใหม่ หรือเปลี่ยนเล่มใหม่เป็นอันขาด

๕. การกรอกข้อมูลลงในทะเบียนผู้เรียน จะต้องกรอกเรียงไปตามลำาดับหน้า ตั้งแต่หน้าแรกจนจบ 

หน้าสุดท้าย ห้ามเว้นข้ามหน้าโดยเด็ดขาดทุกกรณี

๖. การกรอกชือ่และข้อมลูของผูเ้รยีนในทะเบยีนผูเ้รยีน จะต้องกรอกเรยีงตามลำาดบัช่องสำาหรบัแต่ละคน 

ห้ามเว้นข้ามช่องโดยเด็ดขาดทุกกรณี

๗. การกรอกเลขที่ผู้เรียน ต้องเริ่มกรอกตั้งแต่เลขที่ ๑ แล้วเพิ่มขึ้นทีละหน่วยเรียงไปตามลำาดับ ห้ามเว้น

หรือโดดข้ามเลขเป็นอันขาด เมื่อกรอกจบเล่มแล้ว เล่มต่อไปให้กรอกเลขที่เรียงต่อเนื่องจากเล่มที่จบไปแล้วเลขที่ 

ของผู้เรียนคนใด ให้ถือเป็นเลขประจำาตัวของผู้เรียนคนนั้นตลอดไป ผู้เรียนที่ออกจากการศึกษาสำาหรับกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ แล้วต่อมาได้รับอนุญาตให้เข้ารับการศึกษาสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษาเดิม ให้กรอกชื่อ

ของผู้เรียนคนนั้นใหม่ แต่กรอกเลขที่เดิมที่ได้รับจากการอนุญาตครั้งแรกด้วยหมึกสีแดง กรณีที่ผู้เรียนศึกษาต่อเนื่อง

หลายช่วงชั้น ไม่ต้องจำาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนผู้เรียน
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๘. ผู้เรียนที่ออกจากการศึกษาสำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จะต้องลงรายการจำาหน่ายชื่อออกจาก

ทะเบียนผู้เรียนทันทีให้ตรงกับวันที่อนุญาตให้ออก

๙. การกรอกข้อมูลในทะเบียนผู้เรียน ให้กรอกด้วยหมึกสีดำา หรือสีนำ้าเงิน กรณีกรอกผิดห้ามขูด ลบ 

ป้ายสีทับ หรือปิดกระดาษทับเป็นอันขาด การแก้ไขให้ขีดเส้นแดงทับข้อความที่ผิด แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้อง 

ด้วยหมึกสีแดงไว้เหนือข้อความที่แก้ไขและผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำานวยการสถานศึกษา 

ลงลายมือชื่อกำากับการแก้ไขทุกแห่ง

๑๐. การเปลีย่นแปลงข้อมลูใดๆ ในทะเบียนผูเ้รยีนจะต้องใช้เอกสารหลกัฐานของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

ข้อมูลนั้นโดยตรงเป็นหลักฐานอ้างอิงและการแก้ไขต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ 

ผู้อำานวยการสถานศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ การแก้ไขให้ดำาเนินการตามข้อ ๙

๑๑. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำานวยการสถานศึกษา ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำาเนินการ

จดัทำาทะเบยีนผู้เรยีนให้เป็นไปอย่างถกูต้อง และดูแลรกัษาไม่ให้เกดิการชำารดุ เสยีหาย สญูหายหรอืเกดิการเปลีย่นแปลง

แก้ไขข้อมูลใดๆ โดยพลการตลอดไป

๑๒. การกรอกรายการต่างๆ ในทะเบียนผู้เรียนให้ปฏิบัติตามคำาอธิบายการกรอกทะเบียนผู้เรียน 

สำาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                      พลเอก

                  (ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)

                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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กฎกระทรวง 
ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๑๒  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ศูนย์การเรียน”  หมายความว่า  สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชน  จัดตั้งขึ้นเพื่อ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากําไรตามกฎกระทรวงนี้ 
“องค์กรชุมชน”  หมายความว่า  คณะบุคคลซ่ึงประกอบด้วยผู้บรรลุนิติภาวะจํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  

ที่มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจําอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกันดําเนินการในลักษณะเป็นองค์กร 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์  ไม่แสวงหากําไร  และมีที่ตั้งอยู่ในท้องที่
เดียวกันกับศูนย์การเรียนนั้น 

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

“ผู้จัดการศึกษา”  หมายความว่า  องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดตั้งศูนย์การเรียน 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๐๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ตุลาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๒ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนอาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษา 
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนสําหรับผู้ ซ่ึงขาดโอกาสใน 
การเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ  ทั้งนี้  เพื่อให้มีความยืดหยุ่น  คล่องตัว  และสนองตอบวัตถุประสงค์ 
ของศูนย์การเรียนนั้น  โดยให้ยึดหลักดังต่อไปนี้ 

(๑) มุ่งเรียนรู้จากสถานที่จริง  แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
(๒) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ใช้หลักสูตรที่ศูนย์การเรียน 

ได้พัฒนาขึ้น 
ศูนย์การเรียนตามวรรคหนึ่งอาจจัดการศึกษาแบบคละชั้นและอายุหรือจัดให้มีการศึกษาร่วมกับ

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

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

หรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล 
ข้อ ๕ องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซ่ึงประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน  ให้ยื่นคําขอเป็น

หนังสือต่อสํานักงานพร้อมทั้งแนบแบบคําขอตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี  และแผน 
การจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนนั้นได้ร่วมจัดทํากับสํานักงานหรือ
สถานศึกษาที่สํานักงานมอบหมาย 

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

ผู้จัดการศึกษาจึงจะดําเนินการจัดการศึกษาได้ 
การเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่สํานักงานได้ให้ความเห็นชอบแล้วต้องได้รับ

อนุญาตจากสํานักงาน 
ข้อ ๗ ในกรณีที่องค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย  ผู้เรียน 

ในศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด 
ในการพิจารณาคําขออนุญาตจัดตั้ งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนตามวรรคหนึ่ ง   

ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนไม่เกินห้าสิบคน  ให้สํานักงานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
(๒) ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าห้าสิบคนแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคน  ให้สํานักงาน 

เสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
(๓)  ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าหนึ่งร้อยคน  ให้สํานักงานเสนอให้คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
ในกรณีการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่าห้าสิบคน  รายการ 

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

ให้นําหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง   
มาใช้บังคับกับการพิจารณาคําขออนุญาตเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๘ ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนตามข้อ  ๕  (๙ )  อย่างน้อย 
ต้องกําหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้จัดการศึกษาหรือผู้แทน  ผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน  
และผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

ข้อ ๑๐ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การวัดผลและประเมินผลผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

ให้ศูนย์การเรียนวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงของพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
(๒) กรณีที่มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน  ให้มีการวัดผลและประเมินผลร่วมกัน 
ในกรณีที่มีการเลิกศูนย์การเรียน  หรือผู้เรียนจากศูนย์การเรียนประสงค์จะเข้าศึกษาในโรงเรียน  ให้นํา 

ผลการเรียนรู้ที่สะสมไว้มาเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ข้อ ๑๑ ให้ศูนย์การเรียนออกหลักฐานทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้สําเร็จการศึกษาจาก 

ศูนย์การเรียนว่าได้ศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา  ภายใต้การกํากับและการรับรองของสํานักงาน   
แล้วแต่กรณี  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๒ ให้ศูนย์การเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและสภาพปัญหาที่เ ก่ียวกับ 
การจัดการศึกษาให้สํานักงานทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ ๑๓ ศูนย์การเรียนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐ  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรเอกชนอ่ืนสําหรับการจัดการศึกษาได้ 

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

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

เหตุอันสมควร  หรือการดําเนินการของศูนย์การเรียนขัดต่อวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน  ขัดต่อกฎหมาย  
เป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความม่ันคงของประเทศ  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 

เม่ือมีการเลิกศูนย์การเรียนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้สํานักงานแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จัดการศึกษา
ทราบภายในสามสิบวัน  และให้ผู้จัดการศึกษารวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
ของศูนย์การเรียนนั้นมอบให้แก่สํานักงาน 
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ข้อ ๑๖ การเลิกศูนย์การเรียน  ให้ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานจัดหาศูนย์การเรียนอ่ืน
ให้แก่ผู้เรียน  แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอ่ืน 

ข้อ ๑๗ ให้สํานักงานเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ  จากรัฐที่ยังเหลืออยู่ในรอบปี
จากศูนย์การเรยีนที่เลิกตามข้อ  ๑๕  เพื่อนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   

ข้อ ๑๘ องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนใดเคยเป็นผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน 
ที่สํานักงานมีคําส่ังให้เลิกศูนย์การเรียนตามข้อ  ๑๕  (๒)  จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียนอีกมิได้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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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  แสงจิตต์พันธุ ์  ข�้ร�ชก�รบำ�น�ญ

๑๐. น�งส�วสุวณี พิมพกรรณ  ข�้ร�ชก�รบำ�น�ญ

๑๑. น�ยประยูร สุธ�บูรณ์  ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนท�่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�รโรงเรียนบ�้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  เกตุช ู  ศูนย์ก�รเรียนวิถีไท

๓๗. น�งอรพินทร์  กุศลรุ่งรัตน ์ ศูนย์ก�รเรียนโจ๊ะม�โลลือหล่�

๓๘. น�ยนิติศักดิ์  โตนิต ิ  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
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