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คํ านำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาโดยให้
ความสำคัญกับการมีบทบาทในการจัดการศึกษาของประชาชน โดยได้มีการระบุสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการ
ไว้ในมาตรา ๕๐ ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอนการวิจัย
และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมือง
หรือ ศี ลธรรมอั นดีของประชาชน” จากหลักสิทธิเสรีภาพทางวิชาการตามรัฐธรรมนูญได้กลายมาเป็น
เจตนารมณ์ แ ละหลักการสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับหลักการของ
การศึกษาทางเลือก ที่มีความชัดเจนในการขยายฐานจากการศึกษาในระบบโรงเรียนไปสู่การศึกษาใน
รูปแบบที่มีความหลากหลาย ดังปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา ๑๒ ได้ให้การรับรองสิทธิในการจัดการศึกษาแก่ภาคสังคมและ
ประชาชน โดยกำหนดว่านอกเหนือจากรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในขณะนี้มีกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดให้องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน และให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กฎกระทรวงดังกล่าวนี้ เรียกว่า “ศูนย์การเรียน”
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศได้ตอบ
สนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการออกกฎกระทรวงว่าด้วย
สิทธิขององค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอ
จัดการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสะดวก ถูกต้องเป็นมาตรฐาน
เดี ย วกั น ตามแนวทางที่ ก ำหนดไว้ ใ นกฎกระทรวง พร้ อ มทั้ ง เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ศูนย์การเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมนำความรู้คู่ทักษะ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้เรียน คุณภาพผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด ความเป็นเอกภาพและความ
มั่นคงของชาติ โดยมีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ

สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ผู้แทนจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทน
จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาและตัวแทนจากองค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะทำงานและได้ดำเนินการ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนได้คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ที่มีความถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส ารบัญ
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
หน้า
ส่วนที่ ๑ 	บทนำ
หลักการและความเป็นมา
๑
ส่วนที่ ๒ 	บทบาทและอำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชน
๔
และองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
คุณสมบัติของผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
๔
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
๕
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียน
๗
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์การเรียน
๘
บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐
บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐
การเลิกจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
๑๐
		 กรณีที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตให้เลิกตามคำขอของผู้จัดการศึกษา
๑๐
		 กรณีที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคำสั่งให้เลิกศูนย์การเรียน
๑๑
ส่วนที่ ๓ แนวทางดำเนินการจัดการศึกษา
๑๔
คุณสมบัติของผู้เรียน
๑๔
แผนการจัดการศึกษา
๑๔
หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
๑๖
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการวัดผลและประเมินผลการเรียน ๒๒
		 บทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียน
๒๒
		 บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒๓
ระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์การเรียน
๒๓
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์การเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนา		
ระบบประกันคุณภาพภายใน
๒๓	
		 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการศูนย์การเรียน
๒๓
		 บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒๔
ภาคผนวก			
๒๕
คณะทำงาน		
๑๐๔

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
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แบบประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
แบบ อชศ. ๑
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
แบบ อชศ. ๒
แบบขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
แบบ อชศ. ๓
แบบแสดงการรับรองรายละเอียดของคณะบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน แบบ อชศ. ๔
แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ยื่นขอความเห็นชอบจัดการศึกษาของ
องค์กรชุมชน
แบบ อชศ. ๕
ประกาศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมการ
ศูนย์การเรียน
แบบ อชศ. ๖
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนขององค์กรชุมชน
แบบ อชศ. ๗
แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรชุมชน
แบบ อชศ. ๘
แบบเห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
แบบ อชศ. ๙
แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน แบบ อชศ. ๑๐
แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา	

โดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
แบบ อชศ. ๑๑
แบบคำขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
แบบ อชศ. ๑๒
คำสั่งให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
(กรณีเลิกตามคำขอของผู้จัดการศึกษา)
แบบ อชศ. ๑๓
คำสั่งให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
(กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งให้เลิก)
แบบ อชศ. ๑๔
แบบประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
แบบ อกศ. ๑
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
แบบ อกศ. ๒
แบบขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
แบบ อกศ. ๓
แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ยื่นขอความเห็นชอบจัดการศึกษาของ
องค์กรเอกชน เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
แบบ อกศ. ๔
แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษา
ขององค์กรเอกชน เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
แบบ อกศ.๕
ประกาศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมการ
ศูนย์การเรียน
แบบ อกศ. ๖

❏
❏
❏
❏
❏

❏

❏

❏
❏

❏

❏

❏
❏

ประกาศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมการศูนย์การเรียน
กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
แบบ อกศ. ๗
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย
แบบ อกศ. ๘
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียน ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
แบบ อกศ. ๙
แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย
แบบ อกศ. ๑๐
แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน
จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน)
แบบ อกศ. ๑๑
แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล	

ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน
จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)
แบบ อกศ. ๑๒
แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน
จำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน)
แบบ อกศ. ๑๓
แบบเห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย
แบบ อกศ. ๑๔
แบบอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน)
แบบ อกศ. ๑๕
แบบอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)
แบบ อกศ. ๑๖
แบบอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน)
แบบ อกศ. ๑๗
แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย
แบบ อกศ. ๑๘
แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน)
แบบ อกศ. ๑๙

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกิน ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)
แบบ อกศ. ๒๐
แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน)
แบบ อกศ. ๒๑
แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา	

โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย
แบบ อกศ. ๒๒
แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา 	

โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวน
ไม่เกิน ๕๐ คน)
แบบ อกศ. ๒๓
แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา 	

โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวน
เกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)
แบบ อกศ. ๒๔
แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา 	

โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้
จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน) แบบ อกศ. ๒๕
แบบคำขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
แบบ อกศ. ๒๖
คำสั่งให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
(กรณีเลิกตามคำขอของผู้จัดการศึกษา)
แบบ อชศ. ๒๗
คำสั่งให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
(กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งให้เลิก)
แบบ อกศ. ๒๘
ประกาศคุณสมบัติของผู้เรียน
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เรียน
ในศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
แบบบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน
แบบรายงานผลการเทียบโอนผลการเรียน
แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
แบบรายงานผลการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏

แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบสรุปผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน
ประกาศ กพฐ. เรื่อง กำหนดที่ตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)
ประกาศ กพฐ. เรื่อง ระดับการศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)
ประกาศ กพฐ. เรื่อง หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนของ
องค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า
๕๐ คน)
ประกาศ กพฐ. เรื่อง กำหนดระบบประกันคุณภาพในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)
ประกาศ กพฐ. เรื่อง รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนของ
องค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย (กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕

ส่วนที่ ๑
บทนำ
หลักการและความเป็นมา
การศึ ก ษาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคนให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ โดยการพั ฒ นาการเรี ย นรู้
ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาชีวิต การพัฒนาทักษะการทำงานหรือการสร้างสรรค์ นวัตกรรมในการ
ดำรงชีวิต คนที่ขาดการศึกษาหรือการเรียนรู้จะไม่สามารถใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและดำรงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มนุษย์จึงต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต การจัดการศึกษามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตามกฎธรรมชาติบนความหลากหลาย การพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง และการวิวัฒน์พัฒนาจากการจัดการตัวเองให้เกิดความสมดุลกับ
ส่วนต่าง ๆ ในสังคมและพลโลกอย่างสันติสุข
การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เข้าถึงความจริงความดีงาม
ความสุข ในโลกของความร่วมมือและมีสันติสุข เปลี่ยนจากการพัฒนามนุษย์ในฐานะที่เป็นเพียงทรัพยากร
ของระบบการผลิ ต ที่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า ทางวั ต ถุ ที่ เ น้ น การบริ โ ภคมาสู่ ก ารให้ คุ ณ ค่ า และความสำคั ญ ในทาง
จิตวิญญาณ คุณธรรม สติปัญญา เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทัน และมีส่วน
ร่วมในการจรรโลงสร้างสรรค์สังคม
จากปรัชญาและจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้
จากการเน้นที่รายวิชาในการเรียนรู้มาเป็นการใช้วิถีชีวิตในการจัดการความรู้ โดยบูรณาการอยู่ในทุกสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้แบบแยกรายวิชาไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบ
องค์รวม ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการศึกษาจากมาตรฐานเดียวไปสู่มาตรฐานที่หลากหลายตามสภาพแวดล้อม
โดยการเชื่อมโยงจากการศึกษาในระบบโรงเรียนไปสู่การศึกษาที่หลากหลายรูปแบบ จากสภาพแวดล้อมมา
เป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้เน้นในเรื่องการเคารพสิทธิของผู้เรียนซึ่งมีความ
แตกต่ า งกั น ตามธรรมชาติ โดยการจั ด การและการกำกั บ ของรั ฐ เพื่ อ ที่ จ ะให้ สั ง คมทุ ก ฝ่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริงจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ในสังคม
บนความมีอิสระภายใต้กรอบวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงามต่อไป

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาโดยให้
ความสำคัญกับการมีบทบาทในการจัดการศึกษาของประชาชนเช่นเดียวกับนานาประเทศ ได้มีการระบุสิทธิ
และเสรีภาพทางวิชาการไว้ในมาตรา ๕๐ ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม
การเรียนการสอน การวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่
ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” จากหลักสิทธิเสรีภาพทางวิชาการตาม
รัฐธรรมนูญได้กลายมาเป็นเจตนารมณ์และหลักการสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับหลักการของการศึกษาทางเลือก จะเห็นได้ว่ามิติของการศึกษาทางเลือกได้เข้ามามีบทบาท
ไม่น้อยในการปฏิรูปการศึกษาของสังคมไทยในครั้งนี้ โดยเฉพาะทิศทางที่ชัดเจนในการขยายฐานจาก
การศึกษาในระบบโรงเรียนไปสู่การศึกษาในรูปแบบที่มีความหลากหลายออกไป และการปรับบทบาท
ของภาครัฐจากการดำเนินการเองมาเป็นการส่งเสริมสนับสนุน เปิดโอกาสให้สถาบันทางสังคมทั้งมวล
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
มาตรา ๘ (๒) ระบุให้การจัดการศึกษายึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มาตรา ๙ (๑) (๕) และ (๖) กำหนดให้การจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ให้ ยึ ด หลั ก ความมี เ อกภาพด้ า นนโยบายและมี ค วามหลากหลายในการปฏิ บั ติ ระดมทรั พ ยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่น
มาตรา ๑๒ ได้ให้การรับรองสิทธิในการจัดการศึกษาแก่ภาคสังคมและประชาชน โดยกำหนดว่า
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น มี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งในขณะนี้มีกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กร
ชุ ม ชนและองค์ ก รเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น
เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงนี้ เรียกว่า “ศูนย์การเรียน”
มาตรา ๑๔ กำหนดให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิได้
รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด
(๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด
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และมาตรา ๖๑ กำหนดให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสม
และความจำเป็น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในฐานะที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการศึ ก ษาของประเทศ
ได้ตอบสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการออกกฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรูปแบบที่กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ การศึ ก ษา
ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน



ส่วนที่ ๒
บทบาทและอำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
การจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เกิดความยืดหยุ่น
คล่องตัว และสนองตอบวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนซึ่งได้กำหนดรูปแบบไว้ในลักษณะการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน 
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
องค์กรชุมชน
๑. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า ๗ คน
๒. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน
๓. มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รร่ ว มกั น เพื่ อ ดำเนิ น กิ จ กรรมที่ เ ป็ น สาธารณประโยชน์ แ ละ
ไม่แสวงหากำไร
๔. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนที่ขอจัดตั้ง
๕. รายการตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
ผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
๑) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ ๑
๒) มีสัญชาติไทย
๓) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
องค์กรเอกชน
๑. เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงาน
หรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล
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๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
๓. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียน
คุณสมบัติของผู้เรียน
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
๒. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกำหนด

บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในรูปแบบศูนย์การเรียนให้ดำเนินการ ดังนี้
๑. 	 การจัดตั้งศูนย์การเรียน
		 ๑.๑ องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนเป็นหนังสือต่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย ๖ รายการ ดังต่อไปนี้
			 (๑) ชื่อองค์กรชุมชน
			 (๒) รายละเอียดของคณะบุคคล ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ อายุ ที่อยู่และอาชีพ
			 (๓) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
			 (๔) ที่ตั้งองค์กรชุมชน
			 (๕) ประวัติความเป็นมาขององค์กรชุมชน
			 (๖) ผลการดำเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้อ (๒) และ (๓) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุ
นิติภาวะจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน	
		 ๑.๒ องค์ ก รเอกชนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ยื่ น แบบคำขอจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย ๖ รายการ ดังต่อไปนี้
			 (๑) ชื่อองค์กรเอกชน
			 (๒) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
			 (๓) ที่ตั้งองค์กรชุมชน
			 (๔) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
			 (๕) ผลการดำเนินงานขององค์กรเอกชน
			 (๖) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงาน
หรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน



๒. จัดทำแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สถานศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียด
ประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย ๙ รายการ ดังนี้
		 (๑) ชื่อศูนย์การเรียน
		 (๒) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
		 (๓) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
		 (๔) รูปแบบการจัดการศึกษา
(๕) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
		 (๖) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
		 (๗) ระบบประกันคุณภาพภายใน
		 (๘) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
		 (๙) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน
๓. 	 การยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียน 		
		 ๓.๑ ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ยื่นคำขอเป็น
หนังสือพร้อมแผนการจัดการศึกษา ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสาร
และหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้
			 (๑) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ ๑.๑
หรือ ข้อ ๑.๒
			 (๒) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอ
			 (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
ยื่นคำขอ
		 ๓.๒ ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคำขอได้ตามความจำเป็น และยื่นคำขอได้ปีละ ๒ ครั้ง
ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
และศูนย์การเรียนเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
		 ๓.๓ การยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียน แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้
			 ๓.๓.๑ การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
			 ๓.๓.๒ การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า ให้ยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
			 อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่น
ขอขยายต่ อ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเดิ ม ที่ ยื่ น ขอไว้ หรื อ กรณี ที่ ป ระสงค์ จ ะจั ด การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา


แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

๔. กรณี อ งค์ ก รเอกชนเป็ น นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย การขอจั ด ตั้ ง
ศูนย์การเรียนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ดังนี้
		 ๔.๑ ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนไม่เกิน ๕๐ คน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
		 ๔.๒ ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คนแต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
		 ๔.๓ ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
๕. เมื่อได้รับความเห็นชอบหรือได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนและแผนการจัดการศึกษา
แล้ว ให้ผู้จัดการศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาได้
		 หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุญาตไว้แล้ว
จะต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาที่ขอเปลี่ยนแปลงเพื่อขออนุญาตต่อผู้ให้ความเห็นชอบตามกฎกระทรวงฯ
ข้อ ๖ หรือ ผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๗ แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะดำเนินการจัด
การศึกษาได้
๖. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดหาศูนย์การเรียนอื่นให้แก่ผู้เรียน กรณีเลิก
ศูนย์การเรียน แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่น

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียน
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนมีคุณภาพ
และมาตรฐานเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่น ให้ศูนย์การเรียนดำเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษา
ดังนี้
๑. ดำเนิ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในรู ป แบบการศึ ก ษานอกระบบหรื อ การศึ ก ษาตาม
อัธยาศัยสำหรับผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ โดยมุ่งเรียนรู้จากสถานที่จริง แหล่ง
เรียนรู้ในเขตพื้นที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของศูนย์การเรียน ซึ่งอาจจัดการศึกษาแบบคละชั้น
และอายุหรือจัดให้มีการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นโดยมีข้อตกลงร่วมกันและเทียบโอนผลการเรียน
ซึ่งกันและกันได้
๒. ดำเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามสภาพจริงของพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในกรณีที่มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอื่น
ให้มีการวัดและประเมินผลร่วมกัน
๓. ออกหลักฐานทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียนว่าได้ศึกษา
หรือสำเร็จการศึกษาภายใต้การกำกับและการรับรองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณีตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน



๔. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕. จัดทำทะเบียน หลักฐานทางการเงินและบัญชี ในกรณีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุน
จากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเพื่อจัดการศึกษา

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์การเรียน 
เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
ในศูนย์การเรียนมีประสิทธิภาพ ให้ศูนย์การเรียนมีคณะกรรมการศูนย์การเรียนมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนให้เหมาะสมกับสภาพ
การจัดการศึกษาของผู้จัดการศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
๒. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยองค์ ก รชุ ม ชนและองค์ ก รเอกชน
ในศูนย์การเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้
๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและ
องค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. รับแบบยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนจากองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชน
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาร่วมกับผู้ขอจัดการศึกษาหรืออาจมอบหมาย
ให้สถานศึกษาร่วมจัดทำแทนก็ได้
๔. รับคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนจากผู้ขอจัดการศึกษา พร้อมแผนการจัดการศึกษา
๕. ให้ความเห็นชอบคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียน และแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนของ
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
๖. พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียน ในกรณีที่องค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียน
ในประเทศไทย ตามแนวทางดังต่อไปนี้
		 ๖.๑ ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนไม่เกิน ๕๐ คน ให้เสนอคำขอและเอกสารประกอบ
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอ
จัดการศึกษาภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารประกอบ ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาต



แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

ผู้ขอจัดการศึกษามีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน
			 กรณี ที่ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเห็ น ด้ ว ยกั บ คำขออุ ท ธรณ์ ไ ม่ ว่ า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาคำขออนุญาตดังกล่าว ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
			 กรณี ที่ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ คำอุ ท ธรณ์ ไ ม่ ว่ า
ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นให้ เร่ ง รายงานความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ลไปยั ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 ๖.๒ ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน ให้สำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเสนอคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
			 กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ขอจัดการศึกษามีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนคำสั่งที่ไม่อนุญาต
ต่ อ คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาผ่ า นผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไ ม่ ตั ด สิ ท ธิ
ผู้ขอจัดการศึกษาในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง
		 ๖.๓ ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอคำขอต่ อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ นำเข้ า พิ จ ารณาในคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ
			
กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ขอจัดการศึกษามีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนคำสั่งที่ไม่อนุญาต
ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ
ผู้ขอจัดการศึกษาในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง
๖.๔ กรณีศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
ที่ได้รับการอนุญาตจัดตั้งแล้ว หากประสงค์จะรับผู้เรียนเพิ่มขึ้นเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งไว้
ให้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนใหม่ต่อผู้มีอำนาจอนุญาต ตามข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงฯ
๗. กำกั บ และรั บ รองการออกหลั ก ฐานทางการศึ ก ษาแก่ ผู้ เรี ย นหรื อ ผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจาก
ศูนย์การเรียนว่าได้ศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วแต่กรณี
๘. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการบริหาร
ด้านการจัดการศึกษา และด้านอื่น ๆ แก่ผู้จัดการศึกษา รวมทั้งให้การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
แก่ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของศู น ย์ ก ารเรี ย น ตลอดจนดำเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นแก่ ผู้ เรี ย นใน
ศูนย์การเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. เรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐที่ยังเหลืออยู่ในรอบปีจากศูนย์การเรียน
ที่เลิกจัดการศึกษา เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน



๑๐. พิจารณาเลิกการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๕ และแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้จัดการศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน
๑๑. ร่วมกับผู้จัดการศึกษาจัดหาศูนย์การเรียนอื่นให้แก่ผู้เรียน ในกรณีเลิกศูนย์การเรียน แต่ไม่
ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่น
๑๒. รายงานการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย น และการเลิ ก ศู น ย์ ก ารเรี ย นให้ ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนใน
ศูนย์การเรียน คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณาอนุญาตการจัดตั้งศูนย์การเรียนและการอนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัด
การศึกษา กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน และผู้ขออนุญาต
จัดตั้งเป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
๒. พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนชุมชนที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่เป็นคณะกรรมการศูนย์การเรียนแทน
ในกรณีที่ศูนย์การเรียนใดไม่อาจมีผู้แทนผู้ปกครองผู้เรียนได้

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชนในศูนย์การเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของศูนย์การเรียน
๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. กลั่ น กรอง ตรวจสอบคำขอจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในศู น ย์ ก ารเรี ย นขององค์ ก รเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ในกรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน
เสนอให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุญาต
๔. จัดทำร่างประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎกระทรวงกำหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชนในศูนย์การเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑. พิจารณาออกประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎกระทรวงกำหนด
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

๒. พิจารณาอนุญาตการขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและการอนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผนการจัด
การศึกษา กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน และผู้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นองค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

การเลิกจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
ศูนย์การเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน เลิกจัดการศึกษาด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตให้เลิกตามคำขอของผู้จัดการศึกษา
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคำสั่งให้เลิกเพราะเหตุที่ศูนย์การเรียนหยุดดำเนินการเกินกว่า
๑ ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือการดำเนินการของศูนย์การเรียน ขัดต่อวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
ขัดต่อกฎหมายเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
กรณีที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตให้เลิกตามคำขอของผู้จัดการศึกษา
๑. ผู้จัดการศึกษายื่นคำขอเลิกศูนย์การเรียน
๒. ผู้จัดการศึกษาแจ้งผู้ปกครองของผู้เรียนทราบก่อนขออนุญาตเลิกศูนย์การเรียน ไม่น้อยกว่า
๑๒๐ วัน โดยให้สอดคล้องกับเวลาการเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกคำสั่งให้เลิกศูนย์การเรียน
๔. ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาศูนย์การเรียนอื่นให้แก่ผู้เรียน
แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่น
๕. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จัดการศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน
และให้ผู้จัดการศึกษารวบรวมหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของศูนย์การเรียนนั้น มอบให้
แก่ ส ำนั ก งานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเลิกศูนย์การเรียน
ประกอบด้วย
		 ๕.๑ ใบอนุญาตการจัดตั้งศูนย์การเรียน
		 ๕.๒ ทะเบียนผู้เรียนและหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน
		 ๕.๓ ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
		 ๕.๔ ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน / บัญชี
		 ๕.๕ เงินรายได้ทุกประเภทที่ได้รับการอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐ ที่ยังเหลือ
อยู่ในรอบปีนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
		 ๕.๖ หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของศูนย์การเรียน
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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กรณีที่ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคำสั่งให้เลิกศูนย์การเรียน
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออกคำสั่งเลิกศูนย์การเรียน
๓. ในกรณีที่ผู้จัดการศึกษาไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้เลิกศูนย์การเรียน ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน
กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเห็นด้วยกับคำขออุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาคำสั่งให้เลิกศูนย์การเรียน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์
กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้จัดการศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน และ
ให้ผู้จัดการศึกษารวบรวมหลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของศูนย์การเรียนนั้น มอบให้แก่
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง การเลิ ก ศู น ย์ ก ารเรี ย น
ประกอบด้วย
		 ๔.๑ ใบอนุญาตการจัดตั้งศูนย์การเรียน
		 ๔.๒ ทะเบียนผู้เรียนและหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน
		 ๔.๓ ทะเบียนบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
		 ๔.๔ ทะเบียนหลักฐานทางการเงิน / บัญชี
		 ๔.๕ เงินรายได้ทุกประเภทที่ได้รับการอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐ ที่ยังเหลือ
อยู่ในรอบปีนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
		 ๔.๖ หลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของศูนย์การเรียน
๕. ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาศูนย์การเรียนอื่นให้แก่ผู้เรียน
แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาอื่น
๖. องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนใดเคยเป็นผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีคำสั่งให้เลิกศูนย์การเรียนกรณีนี้ จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียนอีกมิได้
๗. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแจ้ ง เวี ย นการเลิ ก ศู น ย์ ก ารเรี ย นให้ แ ก่ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาอื่นทราบ
๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนภูมิการเลิกศูนย์การเรียน
		

การเลิกศูนย์การเรียน มี ๒ กรณี

กรณีผู้จัดการศึกษาขอเลิก		

กรณีมีคำสั่งให้เลิก

ผู้จัดการศึกษายื่นคำขอเลิก		
จัดการศึกษา		
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

			

		
		

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออกคำสั่งเลิกศูนย์การเรียน

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

***ผู้จัดการศึกษา ยื่นอุทธรณ์
ภายใน ๑๕ วัน

ผู้จัดการศึกษารวบรวมหลักฐาน
เอกสารส่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ภายใน ๓๐ วัน

ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดหาศูนย์การเรียนอื่นให้กับผู้เรียน

		
		
		
		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งเวียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
และรายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ส่วนที่ ๓
แนวทางดำเนินการจัดการศึกษา
เพื่อให้ศูนย์การเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพจึงกำหนด
คุณสมบัติผู้เรียน แนวทางการดำเนินงาน โดยกำหนดให้องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่มีสิทธิจัดการ
ศึกษาที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนจัดทำแผนจัดการศึกษา หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน และจัด
ระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์การเรียนโดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เรียน
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนต้องเป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ ในกรณี
ศูนย์การเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ผู้จัดการศึกษาที่จะจัดตั้ง
ศู น ย์ ก ารเรี ย นต้ อ งเสนอคำขอการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นและแผนการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง ได้ ร่ ว มจั ด ทำกั บ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการ
จัดการศึกษาต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
๑. 	 ชื่อศูนย์การเรียน องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนต้องกำหนดชื่อศูนย์การเรียนที่มีความ
หมายสุภาพ เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ศูนย์การเรียนมูลนิธิรักชาติ เป็นต้น
๒. 	 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนต้องกำหนดวัตถุประสงค์
ของศูนย์การเรียนที่ตั้งขึ้น ให้สอดคล้องตามปรัชญาขององค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชน โดยคำนึงถึงสิทธิ
ประโยชน์ของผู้เรียนและเป็นไปตามที่หลักสูตรของศูนย์การเรียนที่กำหนด	
๓. 	 ที่ ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย น องค์ ก รชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รเอกชนต้ อ งมี พื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมกั บ จำนวน
ผู้เรียน ทั้งนี้ต้องระบุสถานที่ตั้งของศูนย์การเรียนที่ชัดเจนพร้อมแผนที่ตั้งศูนย์การเรียน กรณีศูนย์การเรียนที่
จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกำหนดที่ตั้งศูนย์การเรียนขององค์กร
เอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย กรณีที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน
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๔. 	 รูปแบบการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนสามารถจัดเป็นการศึกษา
นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการดังต่อไปนี้
๔.๑ 	 การจั ด การศึ ก ษานอกระบบ เป็ น การศึ ก ษาที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการกำหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไข
สำคัญของการสำเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
๔.๒ 	 การจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เป็ น การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม
สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ใช้สิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่อยู่รอบ ๆ ตัว ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ซึ่งเป็น
การเรียนรู้จากสถานการณ์ ปัจเจกบุคคลหรือชุมชน
		 การจั ด การศึ ก ษาในศู น ย์ ก ารเรี ย นสามารถจั ด ในรู ป แบบการจั ด การศึ ก ษานอกระบบ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หรือผสมผสานทั้งสองรูปแบบ
๕. ระดับการศึกษา องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนที่ประสงค์จัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องระบุ
ระดับการศึกษาให้ชัดเจน คือ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) หรือเทียบเท่า
กรณีศูนย์การเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีผู้เรียน
จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ระดับการศึกษาที่
จัดการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
กรณีที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน
๖. หลั ก สู ต รหรื อ ลั ก ษณะกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน องค์ ก รชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รเอกชนที่
ประสงค์จัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องกำหนดหลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนโดยระบุเป้าหมาย
คุณภาพของผู้เรียน คุณลักษณะของผู้เรียน สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้
โครงสร้างเวลาเรียน การวัดและประเมินผล การเทียบโอน และเกณฑ์การจบการศึกษา กรณีศูนย์การเรียน
ที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า
๕๐ คน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรม
การเรียนการสอนในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
กรณีที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน
๗. ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน องค์ ก รชุ ม ชนหรื อ องค์ ก รเอกชนที่ ป ระสงค์ จ ะจั ด ตั้ ง
ศูนย์การเรียนต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์การเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากศูนย์การเรียนโดยจะพัฒนาผู้เรียน พัฒนา
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ที่กำหนด
ในหลักสูตรของศูนย์การเรียนนั้น ๆ กรณีศูนย์การเรียนที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้
จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็น
นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย กรณีที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน
๘. 	 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน องค์กรชุมชนหรือ
องค์กรเอกชนที่ประสงค์จัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องแสดงรายชื่อและคุณสมบัติของผู้จัดการศึกษา ผู้บริหาร
ศูนย์การเรียน รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาของศูนย์การเรียน กรณีศูนย์การเรียน
ที่จัดตั้งโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน
ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง รายชื่ อ และคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาของศู น ย์ ก ารเรี ย นขององค์ ก รเอกชนเป็ น นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย
กรณีที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน
๙. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนที่ประสงค์
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นต้ อ งจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการศู น ย์ ก ารเรี ย นประกอบด้ ว ย ผู้ จั ด การศึ ก ษาหรื อ ผู้ แ ทน
ผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีที่ศูนย์การเรียนใดไม่อาจมีผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน
ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งผู้แทนชุมชนที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่เป็นกรรมการแทนได้ โดยให้
คณะกรรมการศูนย์การเรียน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
ให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของผู้จัดการศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุน กำกับและดูแลระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาโดยศูนย์การเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้ผู้จัดการศึกษาจัดทำแผนการจัดการศึกษา ในส่วนของหลักสูตร
หรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ศูนย์การเรียนจะต้องดำเนินการจัดทำตามองค์ประกอบต่อไปนี้
๑. 	 เป้ า หมายคุ ณ ภาพผู้ เรี ย น ศู น ย์ ก ารเรี ย นจะต้ อ งกำหนดเป้ า หมายคุ ณ ภาพของผู้ เรี ย น
โดยเลือกหรือปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนา
ผู้เรียน อาจนำไปจัดการเรียนการสอนเป็นรายปี รายภาค หรือหลอมรวมบูรณาการจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์
ทั้งนี้ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำคัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและเหมาะสมกับสภาพบริบท ธรรมชาติการเรียนรู้และศักยภาพ
ของผู้เรียน
๒. 	 คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เรี ย น ศู น ย์ ก ารเรี ย นกำหนดคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด และสามารถเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของศูนย์การเรียน ทั้งนี้ ควรเน้นการปลูกฝังและพัฒนาผ่านการจัด
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

การเรียนการสอน การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีในด้าน
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม คำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลัก มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีทักษะชีวิต
๓. 	 สาระการเรียนรู้ ให้ศูนย์การเรียนกำหนดเนื้อหาสาระที่ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ
และค่านิยม ที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่ปรับใช้ เพื่อจะช่วยนำพาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมาย
ที่ ก ำหนด ซึ่ ง ผู้ จั ด การศึ ก ษาสามารถจั ด การเรี ย นการสอนแยกรายวิ ช าหรื อ หลอมรวมบู ร ณาการเป็ น
กลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของศูนย์การเรียนโดยสามารถ
ดำเนินการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในส่วนของโครงสร้างเวลาเรียน มาตรฐาน
การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ความต้องการ และวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้
		 ๓.๑ ศูนย์การเรียน ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๒ วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำหลักสูตรของศูนย์การเรียน
โดยต้องกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับลักษณะการจัดสาระการเรียนรู้ ซึ่งศูนย์การเรียน
สามารถจัดเป็นสาระการเรียนรู้ กลุ่มประสบการณ์ หน่วยบูรณาการ และสามารถหลอมรวมบูรณาการ
ได้ตามความเหมาะสม สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรจัดเป็นรายวิชา เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการจัดสาระการเรียนรู้
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สาระการเรียนรู้ (หมายถึง
องค์ความรู้ ทักษะ ค่านิยม
- มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ที่ผู้เรียนเรียนรู้เพื่อช่วยนำพาให้
ที่ปรับใช้
บรรลุตามเป้าหมาย
- ผลการเรียนรู้
ที่กำหนด)
		

กลุ่มประสบการณ์
/หน่วยบูรณาการ
/รายวิชา

เวลาเรียน/
หน่วยกิต

๑. ..................................................	
๒. ..................................................	

เวลาเรียนรวม

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

17

อย่างไรก็ตามศูนย์การเรียนสามารถจัดสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม เช่น ปรับใช้
หลักสูตรนอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือจัดเป็นโครงการ กิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์การเรียน 	
		 ๓.๓ กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียนของศูนย์การเรียน
		 ๓.๔ นำเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์การเรียนเพื่อพิจารณา
๔. 	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การเรียนควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงวัยและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับ
๕. การจั ด การเรี ย นรู้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นควรจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ปรับใช้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ ผู้จัดการศึกษาควรมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง ชุมชนเพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึง ความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คล สถานศึ ก ษาและผู้ จั ด การศึ ก ษาสามารถจั ด การเรี ย นการสอนได้ ห ลากหลายรู ป แบบ
วิธีการตามปรัชญาและความต้องการในการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน โดยอาจสอดแทรก
บูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าด้วยกันตามแนวคิด
หรือปรัชญาการศึกษา สภาพและบริบทที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ และควรให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์มีการประยุกต์ความรู้มาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งเรียนรู้จากสถานที่จริง แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาจจัดการศึกษา
แบบคละชั้นและอายุหรือจัดให้มีการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นโดยมีข้อตกลงร่วมกันและเทียบโอน
ผลการเรียนซึ่งกันและกันได้
๖. โครงสร้างเวลาเรียน ศูนย์การเรียนสามารถปรับเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปี หรือช่วงชั้น
ได้ โดยสามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มประสบการณ์ เพื่อให้มีเวลาเรียน
เหมาะสมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้
๗. การวัดและประเมินผล และการเทียบโอน
		 ๗.๑ การวัดและประเมินผล
			 หลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความ ผลการเรียนรู้และพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสิน
ผลการเรียน ศูนย์การเรียนต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบเพื่อให้การดำเนินการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และได้ผลการประเมินที่ตรงตามความรู้ความสามารถ
ที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งสามารถรองรับการประเมิน
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คุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ ทั้งนี้ศูนย์การเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือ และหลักฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินเกี่ยวกับ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีหลักการ ดังนี้
๑) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสิน
ผลการเรียน
			 ๒) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรหรือ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียน
			 ๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ต้องดำเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
			 ๔) การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
			 ๕) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้
			 ๖) ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างศูนย์การเรียนและรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ
ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนต้องดำเนินการวัดและประเมินผล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
และสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
โดยการวัดและประเมินผลต้องครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีแนวทาง
การดำเนินงานดังต่อไปนี้
			 ๑) ให้ความสำคัญในการประเมินตามสภาพจริงของพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
			 ๒) กรณีที่มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอื่น ให้มีการวัดผลและประเมินผล
ร่วมกัน
			 ๓) ประเมินผลจากผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานหรือประสบการณ์ของผู้เรียน 	
			 ๔) จัดให้มีการประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
			 ๕) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับจุดหมายการจัดการศึกษาและกิจกรรม
การเรียนรู้
			 ๗.๑.๑ 	 การตัดสินผลการเรียน
ศูนย์การเรียนต้องมีการตัดสินผลการเรียนสำหรับผู้เรียนที่เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามบริบทและความจำเป็น สามารถปรับ
จากข้ อ กำหนดของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยให้ พิ จ ารณาตั ด สิ น ผลการเรี ย นตาม
ความเหมาะสม อาจใช้การตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี รายภาค หรือตามหลักสูตรที่ศูนย์การเรียนกำหนด

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

19

			 ๗.๑.๒ 	 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
					 ศูนย์การเรียนตัดสินผลการเรียนตามเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สาระการเรียนรู้
หรือกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ควรประเมินในระยะที่เหมาะสม มีการเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เรี ย นสามารถพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ โดยสามารถเลื อ กตั ด สิ น
ผลการเรียนเป็นรายภาค รายปี หรือเป็นระดับชั้น
					 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ศูนย์การเรียนควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้
					 ๑) เวลาเรียน : ยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษา
ของศูนย์การเรียน โดยมีร่องรอยหลักฐานที่ผู้เรียนได้เรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอที่จะนำมาใช้ตัดสิน
ผลการเรียนได้
					 ๒) คุณภาพผู้เรียน : ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ศูนย์การเรียน / ผู้จัดการศึกษาปรับใช้
					 ๓) มิติของการประเมิน : ผู้เรียนได้รับการประเมินและตัดสินผลการเรียน
ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การเรียนร่วมกันกำหนด
			 ๗.๑.๓ 	 การให้ระดับผลการเรียน
ศูนย์การเรียนสามารถกำหนดระดับผลการเรียน เป็นระดับคุณภาพ ระบบ
ตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐานตามความเหมาะสมโดยเป็น
ระบบเดียวกันตลอดหลักสูตร ส่วนในระดับมัธยมศึกษาควรให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข ๘ ระดับ
เพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียงกับรูปแบบการศึกษาอื่น หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามตาราง
แสดงระบบการให้ระดับผลการเรียน ดังนี้

ตารางแสดงระบบการให้ระดับผลการเรียน
					 ระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน
ระบบตัวเลข
ระบบตัวอักษร
ระบบร้อยละ		
				
๕ ระดับ
๔ ระดับ
๒ ระดับ
๔
A
๘๐–๑๐๐
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ผ่าน
๓.๕
B+
๗๕–๗๙
๓
B
๗๐–๗๔		ดี
ดี		
๒.๕
C+
๖๕–๖๙
พอใช้
๒
C
๖๐–๖๔			
ผ่าน	
๑.๕
D+
๕๕–๕๙
ผ่
า
น
๑
D
๕๐–๕๔			
๐
F
๐–๔๙
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
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			 ๗.๑.๔	 เกณฑ์การจบการศึกษา
					 ศู น ย์ ก ารเรี ย นกำหนดเกณฑ์ ก ารจบการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานของศูนย์การเรียนทุกระดับการศึกษา ครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังนี้
					 ๑) ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ และได้รับการ
ตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
					 ๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนและได้รับ
การตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
					 ๓) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้รับการ
ตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
					 ๔) ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับผ่าน
		 ๗.๒ 	 การเทียบโอนผลการเรียน
			 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ระบุ
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ระหว่างการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้
ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ การทำงาน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือศูนย์การเรียน
สามารถดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้ตามข้อกำหนดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
ที่รับเทียบโอนผลการเรียนของศูนย์การเรียน ให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอน
ผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
			 ๗.๒.๑ 	 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
					 การเที ย บโอนผลการเรี ย น เป็ น การนำผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย นทั้ ง จาก
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือจากประสบการณ์ การทำงาน หรือการดำเนินชีวิต
มาเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบ ซึ่งสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนได้ในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่จบการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือเป็นการเทียบโอนกลางคัน
พิจารณาดำเนินการได้ ดังนี้
					 ๑) การเที ย บโอนผลการเรี ย นในกรณี ที่ ผู้ เรี ย นยั ง ไม่ จ บชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยของ
แต่ละระดับการศึกษา (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า) หรือย้ายสถานศึกษากลางคัน ให้ผู้ที่รับเข้าเรียนพิจารณาความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน
จากเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือมีการประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้เรียนเพิ่มเติม
เพื่อจัดให้เข้าเรียนในชั้นที่ขอเทียบโอน
					 ๒) การเทียบโอนผลการเรียนที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาแตกต่างจาก
ระบบชั้นปี เช่น จัดเป็นช่วงชั้น หรือช่วงเวลาตามกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ที่รับเข้าเรียนพิจารณา
ความรู้และทักษะจากเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือใช้การประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของผู้เรียนเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาให้เข้าเรียนในชั้นที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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					 ๓) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หากมี
ความประสงค์ขอเข้ารับการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของตน ให้สถานศึกษา/ผู้จัดการ
ศึกษาที่รับเข้าเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดให้มีการประเมินตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติการเทียบโอน
ของสถานศึกษา
			 ๗.๒.๒ 	 วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
					 ในการเทียบโอนผลการเรียนจากศูนย์การเรียนสู่สถานศึกษาในระบบ และ
จากสถานศึกษาในระบบสู่ศูนย์การเรียน แนวทางการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา/ศูนย์การเรียนที่รับเข้าเรียน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามวิธีการเทียบโอนผลการเรียน วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือทั้งสองวิธีร่วมกัน ดังนี้
					 ๑) พิ จ ารณาจากเอกสารการศึ ก ษา เช่ น ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
ประกาศนียบัตร ใบรับรองผลการศึกษา สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอน เป็นต้น
๒) ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาก่อน
ของผู้ขอเทียบโอน ซึ่งสามารถประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ การปฏิบัติ
การสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
๘. 	 การรายงานผลการเรียน
		 การรายงานผลการเรียนเป็นการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
ข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลในการออก
เอกสารหลักฐาน ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน โดยศูนย์การเรียนสรุปผลการประเมินและจัดทำ
เอกสารหลักฐาน รายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยที่ศูนย์การเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมกันกำหนด รูปแบบและข้อมูลที่รายงานได้ตามความเหมาะสม
๙. 	 เอกสารหลักฐานการศึกษา
เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
		 ๑) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
		 ๒) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่ศูนย์การเรียนกำหนด สามารถกำหนดรูปแบบและข้อมูลที่
รายงานได้ตามความเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการวัดและประเมิน
ผลการเรียน
บทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียน
๑) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ศูนย์การเรียนปรับใช้
๒) รายงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

๓) กรณีที่มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอื่น ให้มีการวัดและประเมินผลร่วมกัน
๔) ออกหลักฐานทางการศึกษาแก่ผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษา จากศูนย์การเรียน ว่าได้ศึกษา
หรือสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ	
 	
บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑) ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านการบริหาร
ด้านจัดการศึกษา และด้านอื่น ๆ แก่ผู้จัดการศึกษา
๒) พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ แก่บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
๓) ดำเนิ น การเที ย บโอนผลการเรี ย นแก่ ผู้ เรี ย นในศู น ย์ ก ารเรี ย นตามระเบี ย บกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์การเรียน
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ระบบที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นสร้ า งความมั่ น ใจแก่ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ว่าสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ศูนย์การเรียนปรับใช้ ผู้สำเร็จการศึกษา
มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม
หลักการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การเรียน มี ๓ ประการ ดังนี้
๑. การกระจายอำนาจ ศูนย์การเรียนมีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารและตัดสินใจ
ดำเนินงานทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร เป็นต้น
๒. การเปิ ด โอกาสการมี ส่ ว นร่ ว มในการทำงาน หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดย
ศูนย์การเรียน โดยมีการร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของศูนย์การเรียน
๓. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียนเป็นเป้าหมาย
ที่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต้องได้รับรู้เพื่อการพัฒนาร่วมกัน ศูนย์การเรียนต้องสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเกิดผลต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์การเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการศูนย์การเรียน
๑. กำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการจัด
การศึกษาของผู้จัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
๒. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำกั บ ดู แ ลระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
๓. ให้ ค วามเห็ น ชอบมาตรฐานการศึ ก ษาของศู น ย์ ก ารเรี ย นและรายงานการจั ด การศึ ก ษา
ประจำปีของศูนย์การเรียน
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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ให้ศูนย์การเรียนจัดให้มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียน
๒. จั ด ทำแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของศู น ย์ ก ารเรี ย นที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ของศูนย์การเรียน
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียน
๗. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
หากศูนย์การเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามข้อตกลงได้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาผ่อนผันการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๑๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

บทบาทหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์การเรียน
๒. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และแจ้งผล
การติดตาม ตรวจสอบให้ศูนย์การเรียนทราบ
๓. นำผลการติ ด ตาม ตรวจสอบคุ ณ ภาพไปใช้ ใ นการวางแผนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ศูนย์การเรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. เผยแพร่ผลการติดตาม การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียน
๕. สร้างเครือข่ายคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียน

บทบาทหน้าที่ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์การเรียน
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังภาพ
			
คณะกรรมการศูนย์การเรียน
ศูนย์การเรียน
- กำหนดนโยบาย
จัดระบบประกัน
- ส่งเสริม สนับสนุน
คุณภาพภายใน
- กำกับ ดูแล		

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุน
- ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
- เผยแพร่ ขยายผล

ผู้เรียนมีคุณภาพ
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ภาคผนวก

แบบ อชศ.๑

แบบประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
				
เขียนที่...........................................................
			
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. .............
เรื่อง ประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................................................
		 ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน.......................................................บ้านเลขที่.......................................หมู่ที่..............
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรชุมชน......................................ทะเบียนเลขที่................................
ที่ตั้งเลขที่...................หมู่ที่........ถนน...........................ซอย.........................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................มีความประสงค์ขอจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน...................ที่ตั้งเลขที่....................หมู่ที่.......ถนน.....................ซอย.....................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................
ในระดับการศึกษา.........................................................รูปแบบ......................................................................
ตั้งแต่ปีการศึกษา................................เป็นต้นไป
		 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
❍ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
❍ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
❍ หลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชน
❍ หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้แทนองค์กรชุมชนมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
		 จึงแจ้งความประสงค์มาเพื่อขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือได้มอบหมายให้สถานศึกษา
ได้ร่วมจัดทำแผนการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน ต่อไป		
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา	
ลงชื่อ......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (....................................................)
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แบบ อชศ.๒

แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ชื่อศูนย์การเรียน
วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
ที่ตั้งศูนย์การเรียน
รูปแบบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระบบประกันคุณภาพภายใน
รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน

หมายเหตุ : โดยแนบแผนการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อชศ.๓

แบบขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
				
เขียนที่...........................................................
			
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. .............
เรื่อง ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................
		 ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน.......................................................บ้านเลขที่.......................................หมู่ที่..............
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรชุมชน............................................................................................
ที่ตั้งเลขที่.................................หมู่ที่.............ถนน.........................................ซอย............................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................
มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน............................................................................
ที่ตั้งเลขที่.......................หมู่ที่..........ถนน..........................ซอย..........................ตำบล/แขวง..........................
อำเภอ/เขต................................จังหวัด.................................ในระดับการศึกษา.............................................
รูปแบบ.................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา....................................เป็นต้นไป
		 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
❍ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
❍ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
❍ หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้แทนองค์กรชุมชนมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
❍ แผนการจัดการศึกษา
❍ ชื่อองค์กรชุมชน
❍ รายละเอียดของคณะบุคคล ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ อายุ ที่อยู่ และอาชีพ
❍ วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
❍ ที่ตั้งองค์กรชุมชน
❍ ประวัติความเป็นมาขององค์กรชุมชน
❍ ผลการดำเนินงานขององค์กรชุมชน
❍ เอกสารแสดงการรับรองรายละเอียดของคณะบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
จากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา	
ลงชื่อ......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (....................................................)
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แบบ อชศ.๔

แบบแสดงการรับรองรายละเอียดของคณะบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
เอกสารฉบับนี้ สมาชิกในชุมชน.............................................................ได้ร่วมกันลงนามรับรองว่า
องค์กรชุมชน.................................................ซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคล ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.......................
อายุ......... ที่อยู่....................................................................................................อาชีพ...................................
๒. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.......................
อายุ......... ที่อยู่....................................................................................................อาชีพ...................................
๓. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.......................
อายุ......... ที่อยู่....................................................................................................อาชีพ...................................
๔. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.......................
อายุ......... ที่อยู่....................................................................................................อาชีพ...................................
๕. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.......................
อายุ......... ที่อยู่....................................................................................................อาชีพ...................................
๖. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.......................
อายุ......... ที่อยู่....................................................................................................อาชีพ...................................
๗. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.......................
อายุ......... ที่อยู่....................................................................................................อาชีพ...................................
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน...............................................ดังนี้
๑. ............................................................................................................
๒. ............................................................................................................
๓. ............................................................................................................
ฯลฯ
เป็นคณะบุคคลขององค์กรชุมชนที่มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียน...................................
มีที่ตั้งเลขที่................ถนน...................................ตำบล......................................อำเภอ.................................
จังหวัด................................................ และมีวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชนดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
ทุ ก ประการ จึ ง ลงลายมื อ ชื่ อ และแนบเอกสารอั น ได้ แ ก่ สำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชนพร้ อ มรั บ รอง
สำเนาถูกต้องมาเพื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้
ลำดับที่ ๑ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ลำดับที่ ๒ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อชศ.๔ (ต่อ)

ลำดับที่ ๓ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ลำดับที่ ๔ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ลำดับที่ ๕ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ลำดับที่ ๖ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ลำดับที่ ๗ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ลำดับที่ ๘ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ลำดับที่ ๙ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ลำดับที่ ๑๐ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ลำดับที่ ๑๑ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ลำดับที่ ๑๒ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................
ฯลฯ
ลำดับที่ ๒๐ ชื่อ.................................นามสกุล...................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ.................................................................

30

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อชศ.๕

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ยื่นขอความเห็นชอบจัดการศึกษา
ขององค์กรชุมชน
		                  ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
รายการ			
หมายเหตุ
		
ผ่าน (√)
ไม่ผ่าน(√)
คุณสมบัติตามความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงฯ
๑. ชื่อองค์กรชุมชน
....................... .......................
๒. รายละเอียดของคณะบุคคล
....................... .......................
๓. วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
....................... .......................
๔. ที่ตั้งองค์กรชุมชน
....................... .......................
๕. ประวัติความเป็นมาขององค์กรชุมชน
....................... .......................
๖. ผลการดำเนินงานขององค์กรชุมชน
....................... .......................
๗. เอกสารแสดงการรับรองของสมาชิกชุมชน
....................... .......................
คุณสมบัติตามความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงฯ
๑. ชื่อศูนย์การเรียน
๒. วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
๓. ที่ตั้งศูนย์การเรียน
๔. รูปแบบการจัดการศึกษา
๕. ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษา
นอกระบบ
๖. หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
๗. ระบบประกันคุณภาพภายใน
๘. รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์การเรียน
๙. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน

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

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

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

คุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงฯ
องค์กรชุมชนใดเคยเป็นผู้จัดการศึกษาของ
ศูนย์การเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีคำสั่งให้เลิกศูนย์การเรียนตามข้อ ๑๕ (๒)
จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียนอีกมิได้	
จำนวนผู้เรียนในศูนย์การเรียน..........คน
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อชศ.๕ (ต่อ)

สรุป
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่า คำขอขององค์กรชุมชน................................................
เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
❍ มีคุณสมบัติครบถ้วน
❍ ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ.................................
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
		 (............................................)
ตำแหน่ง..........................................
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อชศ.๖

ประกาศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน
ในคณะกรรมการศูนย์การเรียน

ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา............................
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ตามที่ (นาย,นาง,นางสาว)..............................................................................................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรชุมชน........................................................ได้ยื่นขอความเห็นชอบ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา...............................................ในคราวประชุมครั้งที.่ ................./................
เมื่อวันที่........เดือน.............................พ.ศ. ..............จึงแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน
ในศูนย์การเรียน..........................................ประกอบด้วย
๑. ................................................................................................................................... 
๒. ...................................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
๕. ...................................................................................................................................
ฯลฯ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา........................

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อชศ.๗

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนขององค์กรชุมชน
ประกาศศูนย์การเรียน............................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียน....................................
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา..........................................ที่.........../..........ลงวันที่.....เดือน......................พ.ศ. ............
เรื่อง.................................และมติคณะกรรมการศูนย์การเรียน..................................ครั้งที่........./...........
เมื่อวันที่...........เดือน..........................................................พ.ศ. ...............................จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์การเรียน..................................................................ดังต่อไปนี้
๑. ................................................................................................ประธานกรรมการ
๒. .................................................................................................กรรมการ
๓. .................................................................................................กรรมการ
๔. .................................................................................................กรรมการ
๕. .................................................................................................กรรมการ
๖. .................................................................................................กรรมการ
ฯลฯ
..................................................................................................กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ผู้บริหารศูนย์การเรียน..........................................
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อชศ.๘

แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรชุมชน

ที่ ศธ / 			
			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

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

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียน
เรียน ผู้บริหารองค์กรชุมชน..............................................................
ตามที่องค์กรของท่านได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชน...................................
ในศูนย์การเรียน...........................................เลขที่...............................ถนน.....................................................
ซอย..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
ในระดับการศึกษา...................................รูปแบบ..............................................ตั้งแต่ปีการศึกษา...................
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .........นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................ได้พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและ
แผนการจัดการศึกษาแล้ว (เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนื่องจาก..................................................................)
อนึ่ง หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาดังกล่าวและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
		

ขอแสดงความนับถือ

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............
กลุ่ม........................
โทร.........................

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อชศ.๙

แบบเห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................
เรื่อง เห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
ตามที่องค์กรชุมชน.........……………....................…………………..ได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยองค์ ก รชุ ม ชนในศู น ย์ ก ารเรี ย น ตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข ององค์ ก รชุ ม ชนและองค์ ก รเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................
ได้พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและแผนการจัดการศึกษาแล้ว เห็นชอบให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อศูนย์การเรียน................................................................................
๒. ที่ตั้งศูนย์การเรียน เลขที่.............ถนน.........................................ตำบล...................................
		 อำเภอ.........................................จังหวัด..............................................
๓. ผู้จัดการศึกษาองค์กรชุมชน.....................................................................................................
๔. รูปแบบ........................................ระดับการศึกษา...................................................................
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อชศ.๑๐

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา
โดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
				
			

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

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

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน..........................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน..................................................บ้านเลขที่..............................หมู่ที่............................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรชุมชน............................................ทะเบียนเลขที่..........................
ที่ตั้งเลขที่................หมู่ที่.........ถนน..........................ซอย............................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................ได้รับความเห็นชอบ
แผนจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน................................................โดยได้นำไปจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน
ตั้งแต่วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................แล้วนั้น
บัดนี้ศูนย์การเรียน............................................................มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ได้แนบแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน...........................
ฉบับใหม่มาพร้อมเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (.....................................................)

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อชศ.๑๑

แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา
โดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน

ที่ ศธ / 			
			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

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

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เรียน ผู้บริหารองค์กรชุมชน................................................................
ตามที่ ท่ า นได้ ยื่ น ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขแผนการจั ด การศึ ก ษาโดยองค์ ก รชุ ม ชน
ในศูนย์การเรียน...........................................เลขที่...............................ถนน.....................................................
ซอย..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
ระดับการศึกษา....................................รูปแบบ...........................................ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.......................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .........นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................................ได้พิจารณารายละเอียด
แผนการจัดการศึกษาที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว (อนุญาตหรือไม่อนุญาตเนื่องจาก.....................................)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
		

ขอแสดงความนับถือ

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................
กลุ่ม........................
โทร.........................
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แบบ อชศ.๑๒

แบบคำขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
				
			

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

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

เรื่อง ขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
			 ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
			 ๓. หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้แทนองค์กรชุมชนมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
		 ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน............................................................................เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจของ
องค์กรชุมชน................................................................ทะเบียนเลขที่..............................................................
ถนน................................................ซอย..........................................ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................ได้รับความเห็นชอบให้จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน.....................................เลขที่.....................ถนน...................................
ซอย........................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด....................................ในระดับการศึกษา................................รูปแบบ................................................
		 บัดนี้ มีความประสงค์ขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน............................................
ด้วยเหตุ............................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .......... เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (.....................................................)
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แบบ อชศ.๑๓

คำสั่งให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
(กรณีเลิกตามคำขอของผู้จัดการศึกษา)

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................
ที่......../..................
เรื่อง อนุญาตให้เลิกศูนย์การเรียน
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................................เห็นชอบให้ องค์กรชุมชน
.........................................................จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน...............................................
ระดับการศึกษา...................................รูปแบบ..............................ตามหนังสือเลขที่.......................................
ลงวันที่.........................เดือน.....................................พ.ศ. ....................
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุอันควรให้เลิกศูนย์การเรียนเนื่องจาก......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ ๑๕ (๑) แห่ ง กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข ององค์ ก รชุ ม ชนและ
องค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..............................................................จึงอนุญาตให้เลิกศูนย์การเรียน..........................................................
ขององค์กร.............................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. .............
			

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

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่....เดือน..........พ.ศ. ..... ให้เป็นไปตามที่ผู้ขอเลิกระบุไว้
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แบบ อชศ.๑๔

คำสั่งให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
(กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งให้เลิก)

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................
ที่......../..................
เรื่อง  ให้เลิกศูนย์การเรียน
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................................เห็นชอบให้ องค์กรชุมชน
.........................................................จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน...............................................
ระดับการศึกษา...................................รูปแบบ..............................ตามหนังสือเลขที่.......................................
ลงวันที่.........................เดือน.....................................พ.ศ. ....................
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุอันควรให้เลิกศูนย์การเรียนเนื่องจาก......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ ๑๕ (๒) แห่ ง กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข ององค์ ก รชุ ม ชนและ
องค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
...........................................................................จึงให้เลิกศูนย์การเรียน..........................................................
ตั้งแต่วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .................
อนึ่ง หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาดังกล่าวและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
			

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

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................
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แบบ อกศ.๑

แบบประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
				
เขียนที่...........................................................
			
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. .............
เรื่อง ประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................................................
		 ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน.......................................................บ้านเลขที่.......................................หมู่ที่..............
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรเอกชน.....................................ทะเบียนเลขที่................................
ที่ตั้งเลขที่...................หมู่ที่........ถนน...........................ซอย.........................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................มีความประสงค์ขอจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน...................ที่ตั้งเลขที่....................หมู่ที่.......ถนน.....................ซอย.....................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................
ในระดับการศึกษา.........................................................รูปแบบ......................................................................
ตั้งแต่ปีการศึกษา................................เป็นต้นไป
		 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
❍ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
❍ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
❍ หลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรเอกชน
❍ หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้แทนองค์กรเอกชน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
เพื่อขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือได้มอบหมายให้สถานศึกษา ได้ร่วมจัดทำแผนการจัดการศึกษา
เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียนต่อไป
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา	
ลงชื่อ......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (....................................................)
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แบบ อกศ.๒

แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ชื่อศูนย์การเรียน
วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
ที่ตั้งศูนย์การเรียน
รูปแบบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระบบประกันคุณภาพภายใน
รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน

หมายเหตุ : โดยแนบแผนการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

43

แบบ อกศ.๓

แบบขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
				
เขียนที่...........................................................
			
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. .............
เรื่อง ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................
		 ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน.......................................................บ้านเลขที่.......................................หมู่ที่..............
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรเอกชน...........................................................................................
ที่ตั้งเลขที่.................................หมู่ที่.............ถนน.........................................ซอย............................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................................
มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน............................................................................
ที่ตั้งเลขที่.......................หมู่ที่..........ถนน..........................ซอย..........................ตำบล/แขวง..........................
อำเภอ/เขต................................จังหวัด.................................ในระดับการศึกษา.............................................
รูปแบบ.................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา....................................เป็นต้นไป
		 พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
❍ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
❍ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
❍ หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้แทนองค์กรเอกชนมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
❍ แผนการจัดการศึกษา
❍ ชื่อองค์กรเอกชน
❍ วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
❍ ที่ตั้งองค์กรเอกชน
❍ ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
❍ ผลการดำเนินงานขององค์กรเอกชน
❍ หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือ
โครงการในองค์กรนิติบุคคล		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา	
ลงชื่อ......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (....................................................)
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อกศ.๔

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ยื่นขอความเห็นชอบจัดการศึกษา
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย
		                  ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
รายการ			
หมายเหตุ
		
ผ่าน (√)
ไม่ผ่าน(√)
คุณสมบัติตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงฯ
๑. ชื่อองค์กรเอกชน
....................... .......................
๒. วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
....................... .......................
๓. ที่ตั้งองค์กรเอกชน
....................... .......................
๔. ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
....................... .......................
๕. ผลการดำเนินงานขององค์กรเอกชน
....................... .......................
๖. หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือหลักฐาน ....................... .......................
การเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล
คุณสมบัติตามความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงฯ
๑. ชื่อศูนย์การเรียน
๒. วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
๓. ที่ตั้งศูนย์การเรียน
๔. รูปแบบการจัดการศึกษา
๕. ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษา
นอกระบบ
๖. หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
๗. ระบบประกันคุณภาพภายใน
๘. รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์การเรียน
๙. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน

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

คุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงฯ
องค์กรเอกชนใดเคยเป็นผู้จัดการศึกษาของ
ศูนย์การเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีคำสั่งให้เลิกศูนย์การเรียนตามข้อ ๑๕ (๒)
จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียนอีกมิได้

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

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

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

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

จำนวนผู้เรียนในศูนย์การเรียน..........คน
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

45

แบบ อกศ.๔ (ต่อ)

สรุป
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่า คำขอขององค์กรเอกชน..............................................
เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
❍ มีคุณสมบัติครบถ้วน
❍ ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ.................................
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
		 (............................................)
ตำแหน่ง..........................................
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อกศ.๕

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษา
ขององค์กรเอกชน เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
		                  ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ
รายการ			
หมายเหตุ
		
ผ่าน (√)
ไม่ผ่าน(√)
คุณสมบัติตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงฯ
๑. ชื่อองค์กรเอกชน
....................... .......................
๒. วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
....................... .......................
๓. ที่ตั้งองค์กรเอกชน
....................... .......................
๔. ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
....................... .......................
๕. ผลการดำเนินงานขององค์กรเอกชน
....................... .......................
๖. หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือหลักฐาน ....................... .......................
การเป็นส่วนงานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล
คุณสมบัติตามความในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงฯ
๑. ชื่อศูนย์การเรียน
๒. วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
๓. ที่ตั้งศูนย์การเรียน
๔. รูปแบบการจัดการศึกษา
๕. ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษา
นอกระบบ
๖. หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
๗. ระบบประกันคุณภาพภายใน
๘. รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์การเรียน
๙. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน

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

คุณสมบัติตามความในข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงฯ
องค์กรเอกชนใดเคยเป็นผู้จัดการศึกษาของ
ศูนย์การเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีคำสั่งให้เลิกศูนย์การเรียนตามข้อ ๑๕ (๒)
จะขอจัดตั้งศูนย์การเรียนอีกมิได้

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

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

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

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

จำนวนผู้เรียนในศูนย์การเรียน..........คน
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๕ (ต่อ)

สรุป
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่า คำขอขององค์กรเอกชน..............................................
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
❍ มีคุณสมบัติครบถ้วน
❍ ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ.................................
ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
		 (............................................)
ตำแหน่ง..........................................
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อกศ.๖

ประกาศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียน
ในคณะกรรมการศูนย์การเรียน

ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา............................
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมการศูนย์การเรียน
		 ตามที่ (นาย,นาง,นางสาว).......................................................................................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรเอกชน.....................................เป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่ง
ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ยื่นขอความเห็นชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนนั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา........................
.......................ในคราวประชุมครั้งที.่ ............../............เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ..............
จึงแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในศูนย์การเรียน..........................................................
ประกอบด้วย
๑. ................................................................................................................................... 
๒. ...................................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
๕. ...................................................................................................................................
ฯลฯ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา........................
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๗

ประกาศแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมการศูนย์การเรียน
กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา............................
เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในคณะกรรมการศูนย์การเรียน
		 ตามที่ (นาย, นาง, นางสาว).............................................................................เป็นผู้แทนหรือ
ผู้รับมอบอำนาจขององค์กรเอกชน.......................................................เป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ยื่นขออนุญาติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนนั้น อาศัย
อำนาจตามความในข้อ ๘ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา........................
.......................ในคราวประชุมครั้งที.่ ............../............เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ..............
จึงแต่งตั้งผู้แทนชุมชนแทนผู้แทนผู้ปกครองของผู้เรียนในศูนย์การเรียน..........................................................
ประกอบด้วย
๑. ................................................................................................................................... 
๒. ...................................................................................................................................
๓. ...................................................................................................................................
๔. ...................................................................................................................................
๕. ...................................................................................................................................
ฯลฯ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา........................
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อกศ.๘

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกาศศูนย์การเรียน............................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียน....................................
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา..........................................ที่.........../..........ลงวันที่.....เดือน......................พ.ศ. ............
เรื่อง.................................และมติคณะกรรมการศูนย์การเรียน..................................ครั้งที่........./...........
เมื่อวันที่...........เดือน..........................................................พ.ศ. ...............................จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์การเรียน..................................................................ดังต่อไปนี้
๑. ................................................................................................ประธานกรรมการ
๒. .................................................................................................กรรมการ
๓. .................................................................................................กรรมการ
๔. .................................................................................................กรรมการ
๕. .................................................................................................กรรมการ
๖. .................................................................................................กรรมการ
ฯลฯ
..................................................................................................กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ผู้บริหารศูนย์การเรียน..........................................

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๙

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
ประกาศศูนย์การเรียน............................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียน....................................
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบหนังสือสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา..........................................ที่.........../..........ลงวันที่.....เดือน......................พ.ศ. ............
เรื่อง.................................และมติคณะกรรมการศูนย์การเรียน..................................ครั้งที่........./...........
เมื่อวันที่...........เดือน..........................................................พ.ศ. ...............................จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์การเรียน..................................................................ดังต่อไปนี้
๑. ................................................................................................ประธานกรรมการ
๒. .................................................................................................กรรมการ
๓. .................................................................................................กรรมการ
๔. .................................................................................................กรรมการ
๕. .................................................................................................กรรมการ
๖. .................................................................................................กรรมการ
ฯลฯ
..................................................................................................กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ผู้บริหารศูนย์การเรียน..........................................

52
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แบบ อกศ.๑๐

แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย

ที่ ศธ / 			
			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

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

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียน
เรียน ผู้บริหารองค์กรเอกชน..............................................................
ตามที่องค์กรของท่านได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชน..................................
ในศูนย์การเรียน...........................................เลขที่...............................ถนน.....................................................
ซอย..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
ในระดับการศึกษา...................................รูปแบบ..............................................ตั้งแต่ปีการศึกษา...................
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .........นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................ได้พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและ
แผนการจัดการศึกษาแล้ว (เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนื่องจาก..................................................................)
อนึ่ง หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาดังกล่าว และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
		

ขอแสดงความนับถือ

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............
กลุ่ม........................
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๑๑

แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน)

ที่ ศธ / 			
			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

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

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียน (กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนไม่เกิน ๕๐)
เรียน ผู้บริหารองค์กรเอกชน..............................................................
ตามที่องค์กรของท่านได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชน..................................
ในศูนย์การเรียน...........................................เลขที่...............................ถนน.....................................................
ซอย..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
ในระดับการศึกษา...................................รูปแบบ..............................................ตั้งแต่ปีการศึกษา...................
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .........นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................ได้พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและ
แผนการจัดการศึกษาแล้ว (เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนื่องจาก..................................................................)
อนึ่ง หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาดังกล่าว และประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
		

ขอแสดงความนับถือ

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............
กลุ่ม........................
54

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อกศ.๑๒

แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)

ที่ ศธ / 			
			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

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

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียน (กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)
เรียน ผู้บริหารองค์กรเอกชน..............................................................
ตามที่องค์กรของท่านได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชน..................................
ในศูนย์การเรียน...........................................เลขที่...............................ถนน.....................................................
ซอย..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
ในระดับการศึกษา...................................รูปแบบ..............................................ตั้งแต่ปีการศึกษา...................
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .........นั้น
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา............................ได้พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและ
แผนการจัดการศึกษาแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่............................................/...............................................
เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ...........(อนุญาตหรือไม่อนุญาตเนื่องจาก..................................)
อนึ่ง หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่อนุญาต ท่านมีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนคำสั่งต่อคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ขอจัดการศึกษาในการฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
		

ขอแสดงความนับถือ

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............
กลุ่ม........................
โทร.........................
แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๑๓

แบบแจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน)

ที่ ศธ / 			
			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

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

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการจัดตั้งศูนย์การเรียน (กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน)
เรียน ผู้บริหารองค์กรเอกชน..............................................................
ตามที่องค์กรของท่านได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชน..................................
ในศูนย์การเรียน...........................................เลขที่...............................ถนน.....................................................
ซอย..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
ในระดับการศึกษา...................................รูปแบบ..............................................ตั้งแต่ปีการศึกษา...................
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .........นั้น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและแผนการจัดการศึกษา
แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่............................................................../................................................................
เมื่อวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ...........(อนุญาตหรือไม่อนุญาตเนื่องจาก..................................)
อนึ่ง หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งไม่อนุญาต ท่านมีสิทธิยื่นขอให้ทบทวนคำสั่งต่อคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ขอจัดการศึกษาในการฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
		

ขอแสดงความนับถือ

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............
กลุ่ม........................
โทร.........................
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อกศ.๑๔

แบบเห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................
เรื่อง เห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ตามที่องค์กรเอกชน.........……………............….......…….....……..ได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................
ได้พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและแผนการจัดการศึกษาแล้ว เห็นชอบให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อศูนย์การเรียน................................................................................
๒. ที่ตั้งศูนย์การเรียน เลขที่.............ถนน.........................................ตำบล...................................
		 อำเภอ.........................................จังหวัด..............................................
๓. ผู้จัดการศึกษาองค์กรเอกชน...................................................................................................
๔. รูปแบบ........................................ระดับการศึกษา...................................................................
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๑๕

แบบอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................
เรื่อง เห็นชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ตามที่องค์กรเอกชน.........…………….................……….....……..เป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................ได้พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
และแผนการจัดการศึกษาแล้ว อนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อศูนย์การเรียน................................................................................
๒. ที่ตั้งศูนย์การเรียน เลขที่.............ถนน.........................................ตำบล...................................
		 อำเภอ.........................................จังหวัด..............................................
๓. ผู้จัดการศึกษาองค์กรเอกชน...................................................................................................
๔. รูปแบบ........................................ระดับการศึกษา...................................................................
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อกศ.๑๖

แบบอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)

ประกาศคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา..........................
เรื่อง อนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ตามที่องค์กรเอกชน.........………….......…............……….....……..เป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา......................................ได้พิจารณาคำขอจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนและแผนการจัดการศึกษาแล้ว อนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรเอกชนใน
ศูนย์การเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อศูนย์การเรียน................................................................................
๒. ที่ตั้งศูนย์การเรียน เลขที่.............ถนน.........................................ตำบล...................................
		 อำเภอ.........................................จังหวัด..............................................
๓. ผู้จัดการศึกษาองค์กรเอกชน...................................................................................................
๔. รูปแบบ........................................ระดับการศึกษา...................................................................
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.........................

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๑๗

แบบอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน)

ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..........................
เรื่อง อนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ตามที่องค์กรเอกชน.........………............……............……….....……..เป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ได้ยื่นคำขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนและ
แผนการจัดการศึกษาแล้ว อนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อศูนย์การเรียน................................................................................
๒. ที่ตั้งศูนย์การเรียน เลขที่.............ถนน.........................................ตำบล...................................
		 อำเภอ.........................................จังหวัด..............................................
๓. ผู้จัดการศึกษาองค์กรเอกชน...................................................................................................
๔. รูปแบบ........................................ระดับการศึกษา...................................................................
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อกศ.๑๘

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย
				
			

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

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

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน..........................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน..................................................บ้านเลขที่..............................หมู่ที่............................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรเอกชน...........................................ทะเบียนเลขที่..........................
ที่ตั้งเลขที่................หมู่ที่.........ถนน..........................ซอย............................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................ได้รับความเห็นชอบ
แผนจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน................................................โดยได้นำไปจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน
ตั้งแต่วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................แล้วนั้น
บัดนี้ ศูนย์การเรียน..........................................................มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ได้แนบแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน...........................
ฉบับใหม่มาพร้อมเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (.....................................................)

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๑๙

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน)
				
			

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

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

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน..........................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน..................................................บ้านเลขที่..............................หมู่ที่............................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรเอกชน...........................................ทะเบียนเลขที่..........................
ที่ตั้งเลขที่................หมู่ที่.........ถนน..........................ซอย............................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................ได้รับความเห็นชอบ
แผนจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน................................................โดยได้นำไปจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน
ตั้งแต่วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................แล้วนั้น
บัดนี้ ศูนย์การเรียน..........................................................มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ได้แนบแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน...........................
ฉบับใหม่มาพร้อมเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (.....................................................)
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบ อกศ.๒๐

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)
				
			

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

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

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน..........................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน..................................................บ้านเลขที่..............................หมู่ที่............................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรเอกชน...........................................ทะเบียนเลขที่..........................
ที่ตั้งเลขที่................หมู่ที่.........ถนน..........................ซอย............................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................ได้รับความเห็นชอบ
แผนจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน................................................โดยได้นำไปจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน
ตั้งแต่วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................แล้วนั้น
บัดนี้ ศูนย์การเรียน..........................................................มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ได้แนบแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน...........................
ฉบับใหม่มาพร้อมเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (.....................................................)

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๒๑

แบบขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน)
				
			

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

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

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน..........................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน..................................................บ้านเลขที่..............................หมู่ที่............................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจขององค์กรเอกชน...........................................ทะเบียนเลขที่..........................
ที่ตั้งเลขที่................หมู่ที่.........ถนน..........................ซอย............................ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................ได้รับความเห็นชอบ
แผนจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน................................................โดยได้นำไปจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน
ตั้งแต่วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ....................แล้วนั้น
บัดนี้ ศูนย์การเรียน..........................................................มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ได้แนบแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน...........................
ฉบับใหม่มาพร้อมเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (.....................................................)
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แบบ อกศ.๒๒

แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษา
โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
ขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทย

ที่ ศธ / 			
			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

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

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เรียน ผู้บริหารองค์กรชุมชน................................................................
ตามที่ ท่ า นได้ ยื่ น ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขแผนการจั ด การศึ ก ษาโดยองค์ ก รเอกชน
ในศูนย์การเรียน...........................................เลขที่...............................ถนน.....................................................
ซอย..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
ระดับการศึกษา....................................รูปแบบ...........................................ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.......................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .........นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................................ได้พิจารณารายละเอียด
แผนการจัดการศึกษาที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว (อนุญาตหรือไม่อนุญาตเนื่องจาก.....................................)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
		

ขอแสดงความนับถือ

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................
กลุ่ม........................
โทร.........................

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๒๓

แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชน
ในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน)

ที่ ศธ / 			
			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

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

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เรียน ผู้บริหารองค์กรชุมชน................................................................
ตามที่ ท่ า นได้ ยื่ น ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขแผนการจั ด การศึ ก ษาโดยองค์ ก รเอกชน
ในศูนย์การเรียน...........................................เลขที่...............................ถนน.....................................................
ซอย..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
ระดับการศึกษา....................................รูปแบบ...........................................ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.......................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .........นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....................................................................ได้พิจารณารายละเอียด
แผนการจัดการศึกษาที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว (อนุญาตหรือไม่อนุญาเนื่องจาก........................................)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
		

ขอแสดงความนับถือ

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................
กลุ่ม........................
โทร.........................
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แบบ อกศ.๒๔

แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชน
ในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๐๐ คน)

ที่ ศธ / 			
			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................

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

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เรียน ผู้บริหารองค์กรชุมชน................................................................
ตามที่ ท่ า นได้ ยื่ น ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขแผนการจั ด การศึ ก ษาโดยองค์ ก รเอกชน
ในศูนย์การเรียน...........................................เลขที่...............................ถนน.....................................................
ซอย..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
ระดับการศึกษา....................................รูปแบบ...........................................ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.......................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .........นั้น
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................ได้พิจารณารายละเอียด
แผนการจัดการศึกษาที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว (อนุญาตหรือไม่อนุญาตเนื่องจาก.....................................)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
		

ขอแสดงความนับถือ

		
(..................................................)
		 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่ม........................
โทร.........................

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๒๕

แบบแจ้งผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชน
ในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(กรณีศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๑๐๐ คน)

ที่ ศธ / 			
			

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................

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

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
เรียน ผู้บริหารองค์กรชุมชน................................................................
ตามที่ ท่ า นได้ ยื่ น ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขแผนการจั ด การศึ ก ษาโดยองค์ ก รเอกชน
ในศูนย์การเรียน...........................................เลขที่...............................ถนน.....................................................
ซอย..................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
ระดับการศึกษา....................................รูปแบบ...........................................ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
.......................................เมื่อวันที่...........เดือน.......................พ.ศ. .........นั้น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณารายละเอียดแผนการจัดการศึกษาที่ขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขแล้ว (อนุญาตหรือไม่อนุญาตเนื่องจาก.......................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
		

ขอแสดงความนับถือ

		

(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่ม........................
โทร.........................
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แบบ อกศ.๒๖

แบบคำขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
				
			

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

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

เรื่อง ขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
			 ๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจ
			 ๓. หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้แทนองค์กรเอกชนมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
		 ด้วยข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน............................................................................เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอำนาจของ
องค์กรเอกชน..............................................................ทะเบียนเลขที่..............................................................
ถนน................................................ซอย..........................................ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................ได้รับความเห็นชอบให้จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน.....................................เลขที่.....................ถนน...................................
ซอย........................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด....................................ในระดับการศึกษา................................รูปแบบ................................................
		 บัดนี้ มีความประสงค์ขอเลิกจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน............................................
ด้วยเหตุ............................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. .......... เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (.....................................................)

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบ อกศ.๒๗

คำสั่งให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
(กรณีเลิกตามคำขอของผู้จัดการศึกษา)

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................
ที่......../..................
เรื่อง อนุญาตให้เลิกศูนย์การเรียน
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................................เห็นชอบให้ องค์กรเอกชน
.........................................................จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน...............................................
ระดับการศึกษา...................................รูปแบบ..............................ตามหนังสือเลขที่.......................................
ลงวันที่.........................เดือน.....................................พ.ศ. .................... นั้น
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุอันควรให้เลิกศูนย์การเรียนเนื่องจาก......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ ๑๕ (๑) แห่ ง กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข ององค์ ก รชุ ม ชนและ
องค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
..............................................................จึงอนุญาตให้เลิกศูนย์การเรียน..........................................................
ขององค์กร.............................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. .............
			

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

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่....เดือน..........พ.ศ. ..... ให้เป็นไปตามที่ผู้ขอเลิกระบุไว้
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แบบ อกศ.๒๘

คำสั่งให้เลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
(กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งให้เลิก)

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................
ที่............../..................
เรื่อง  ให้เลิกศูนย์การเรียน
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................................เห็นชอบให้ องค์กรเอกชน
.........................................................จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน...............................................
ระดับการศึกษา...................................รูปแบบ..............................ตามหนังสือเลขที่.......................................
ลงวันที่.........................เดือน.....................................พ.ศ. ....................
บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
มีเหตุอันควรให้เลิกศูนย์การเรียนเนื่องจาก......................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
อาศั ย อำนาจตามความในข้ อ ๑๕ (๒) แห่ ง กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ข ององค์ ก รชุ ม ชนและ
องค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
...........................................................................จึงให้เลิกศูนย์การเรียน..........................................................
ตั้งแต่วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .................
อนึ่ง หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาดังกล่าวและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
			

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

		
(..................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................
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ประกาศคุณสมบัติของผู้เรียน

(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ แจ้ ง ตามหนั ง สื อ สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ล) ๘๙๙๐ ลงวั น ที่
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ให้องค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนและให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกำหนด
คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจึ ง กำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เรี ย นในศู น ย์ ก ารเรี ย นที่ จั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ จนถึงอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์
		 กรณี ที่ ผู้ เรี ย นที่ ส มั ค รเข้ า เรี ย นมี อ ายุ เ ป็ น ไปตามที่ ก ำหนดในวรรคแรกและยั ง ไม่ ส ำเร็ จ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้เรียนตามประกาศฉบับนี้ และ
๒. เป็ น เด็ ก ซึ่ ง ขาดโอกาสในการเข้ า ศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย นปกติ และมี ลั ก ษณะอย่ า งหนึ่ ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
		 ๒.๑ เด็กยากจน
		 ๒.๒ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
		 ๒.๓ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง
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๒.๔ เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
๒.๕ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ
๒.๖ เด็กในชนกลุ่มน้อย
๒.๗ เด็กเร่ร่อน
๒.๘ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก
๒.๙ เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก
๒.๑๐ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒.๑๑ เด็กพิการ
๒.๑๒ เด็กซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติในกรณีอื่น ๆ

รายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียนเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้	
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
รายละเอียดประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียน
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยมุ่งที่จะให้บุคคลที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่น จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนไว้ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา มีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. เป็นเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ จนถึงอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
๒. เป็นเด็กที่ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ หรือมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียน
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
๓. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๔. ในการรับนักเรียนเข้าเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘		
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นเด็กที่ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ หรือมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียน
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
๓. มีหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๔. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
๕. ในการรับนักเรียนเข้าเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า กำหนดคุณสมบัติผู้เรียน ดังนี้
๑. มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นเด็กที่ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ หรือมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียน
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
๓. มีหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
		 ๓.๑ ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๓)
		 ๓.๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓)
		 ๓.๓ การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ ๔
		 ๓.๔ จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
		 ๓.๕ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
		 ๓.๖ วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๒๑
		 ๓.๗ เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ ระดับชั้น (เกรด) การศึกษาปีที่ ๑๐ หรือสอบได้
ระดับชั้น (เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ ๑๐
๔. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย	
๕. ในการรับนักเรียนเข้าเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน
ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
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คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
เลขที่................/..................
				
			
เรื่อง ขอเทียบโอนผลการเรียน

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

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน...............................................
ด้วยข้าพเจ้า (ด.ช., ด.ญ., นาย, นาง, นางสาว)...............................................................................
เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ...............เลขประจำตัวผู้เรียน.................................................
ผู้เรียนระดับชั้น.......................มีความประสงค์ขอเทียบโอนผลการเรียนจากศูนย์การเรียน.............................
.........................................................................................................................................................................
เพื่อให้ได้รายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน..................................................................................
ระดับชั้น..........................จำนวน................................รายวิชา ดังนี้
			
ลำดับที่
รหัส/รายวิชา 	
			

หน่วยกิต/
(กรณีมัธยมศึกษา)

หลักฐาน/ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเทียบโอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (.....................................................)
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แบบบันทึกการเทียบโอนผลการเรียน
				
			

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

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

การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา...................................................................................................................
รหัสวิชา.......................................หน่วยกิต.......................................ระดับชั้น.................................................
ของ (ด.ช., ด.ญ., นาย, นาง, นางสาว).............................................................................................................
ตามคำร้องเลขที่................../..................วันที่..................เดือน....................................พ.ศ. ...........................
		
ตัวชี้วัดรายวิชา		                   ผลการเที
ยบโอน
ลำดับ		
ตัวชี้วัด/เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและ
		
ตามหลั
ก
สู
ต
ร		
ที่		
หลักฐาน/ข้อมูลของผู้ขอเทียบโอน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
		
แกนกลางฯ
				

รวม

สรุปการตัดสินการเทียบโอน
ได้รายวิชา ระดับผลการเรียนที่ได้
ไม่ได้รายวิชา เหตุผล..........
ลงชื่อ............................................ประธานคณะกรรมการ
		 (..........................................)
ลงชื่อ............................................กรรมการ
		 (..........................................)
ลงชื่อ............................................กรรมการ
		 (..........................................)

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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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		
		
รหัส/รายวิชา
ที่		

หน่วยกิต
(กรณีมัธยมศึกษา)

ระดับผล	           ผลการเทียบโอน
การเรียน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

วิธีการ
เทียบโอน

ลงชื่อ........................................ประธานคณะกรรมการ ลงชื่อ........................................กรรมการ	
		 (.....................................)		 (.....................................)
ลงชื่อ........................................กรรมการ
		 (.....................................)
 
การอนุมัติผลการเทียบโอน
ได้..................รายวิชา
ไม่ได้..............รายวิชา

	

ลงชื่อ.......................................................
		 (.....................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ............
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เลขที่................/..................
				
			
เรื่อง ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

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

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน..........................
ด้วยข้าพเจ้า (ด.ช., ด.ญ., นาย, นาง, นางสาว)...............................................................................
เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ...............เลขประจำตัวผู้เรียน.................................................
ผู้เรียนระดับชั้น................................มีความประสงค์ขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากศูนย์การเรียน
.........................................................................................................................................................................
เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนรายวิชา....................................................................................................
รหัส....................................หน่วยกิต..........................................................ระดับชั้น.......................................
โดยมีเอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล ประกอบการขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
๑. ................................................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................................
๓. ................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นคำขอ
		 (.....................................................)

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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แบบรายงานผลการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
การเทียบโอนผลความรู้และประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา.................................................
.........................................................................................................................................................................
รหัสวิชา.......................................หน่วยกิต.......................................ระดับชั้น.................................................
ของ (ด.ช., ด.ญ., นาย, นาง, นางสาว).............................................................................................................
ตามคำร้องเลขที่................../..................วันที่..................เดือน....................................พ.ศ. ...........................
มีผลการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดังนี้
		
ตัวชี้วัดรายวิชา		                   ผลการเที
ยบโอน
ลำดั
บ
		
หลั
ก
ฐาน/ข้
อ
มู
ล
ประกอบการ
		ที่		
ตามหลักสูตร		
พิจารณาเทียบโอน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
		
แกนกลางฯ
				

รวม

สรุปการตัดสินการเทียบโอน ผู้เรียนได้ผ่านตัวชี้วัด จำนวน.....................ข้อ
ลงชื่อ............................................ประธานคณะกรรมการ
		 (..........................................)
ลงชื่อ............................................กรรมการ
		 (..........................................)
ลงชื่อ............................................กรรมการ
		 (..........................................)
		 การอนุมัติผลการเทียบโอน
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ.......................................................
		 (.....................................................)
ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ............
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบบันทึกผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ระดับชั้น…..….ปีที่....ปีการศึกษา……………….
รวม
ระดับคุณภาพ
ระดับเฉลี่ย
สรุปผลการประเมิน
ปลายปี

ชื่อ-สกุล

ภาคเรียนที่ ๒
รายการประเมิน
รวม
ระดับคุณภาพ
รายงาน
โครงงาน
การทดสอบ
ฯลฯ

เลขที่

ภาคเรียนที่ ๑
รายการประเมิน
รายงาน
โครงงาน
การทดสอบ
ฯลฯ

			
		 	

๑๐๐

๑๐๐

๑
๒	
๓	
๔	
๕	
๖	
๗	
๘	
๙
๑๐	
๑๑	
๑๒	
๑๓	
๑๔	

เกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์การการประเมิน
คะแนน
ระดับคุณภาพ
ความหมาย
๗๑ – ๑๐๐
๓
ดีมาก
๓๖ – ๗๐
๒
ดี
๑ – ๓๕
๑
ปรับปรุง

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับเฉลี่ย การผ่านชั้นเรียนหรือผ่านระดับชั้น
๒.๕๑ – ๓.๐๐ นักเรียนต้องได้ระดับเฉลี่ย ๑.๕๐ ขึ้นไป
๒.๐๑ – ๒.๕๐ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
๑.๕๐ – ๒.๐๐	

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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เลขที่
ชื่อ-สกุล
			

ภาคเรียนที่ ๑
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

ภาคเรียนที่ ๒
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

รวมทุกข้อ
เฉลี่ย
ระดับเฉลี่ยประเมิน
ระดับเฉลี่ยทั้งปี
สรุปผลปลายปี

			

รวมทุกข้อ
เฉลี่ย
ระดับเฉลี่ยประเมิน

แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับชั้น…..….ปีที่....ปีการศึกษา……………….

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗

๑
๒	
๓	
๔	
๕	
๖	
๗	
๘	
๙

หมายเหตุ 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
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แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้น..........ปีที่…….....……….ปีการศึกษา……….........……..

ผลการประเมิน

ชื่อ-สกุล

ภาคเรียนที่ ๒
ผลการประเมิน
กิจกรรม............................
ชุมนุมกลุ่มสนใจ
ฯลฯ

เลขที่

ภาคเรียนที่ ๑
กิจกรรม............................
ชุมนุมกลุ่มสนใจ
ฯลฯ

			

๑
๒	
๓	
๔	
๕	
๖	
๗	
๘	
๙
๑๐

เกณฑ์การตัดสิน นักเรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงถือว่า “ผ่าน”

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
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เลขที่

84
ชื่อ-สกุล

ระดับผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

๑

๒	

๓	

๔	

๕	

๖	

๗	

๘	

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

แนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
ผลการอนุมัติเลื่อนชั้น

เวลาเรียน

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย

ภาษาต่างประเทศ

การงานและเทคโนโลยี

ศิลปะ

สุขศึกษาและพลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

วิทยาศาสตร์

			

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

เลขที่....................

แบบสรุปผลการอนุมัติเลื่อนชั้นเรียน

(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กำหนดที่ตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๓) และข้อ ๗ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของ
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ออกตาม
ความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ให้องค์กร
เอกชนเป็ น นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทยมี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในศู น ย์
การเรียนและให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดที่ตั้งศูนย์การเรียน (กรณีที่มีผู้เรียนจำนวน
เกินกว่า ๕๐ คน)
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดที่ตั้งศูนย์การเรียน ดังต่อไปนี้
๑. มี พื้ น ที่ แ ละอาคารสถานที่ เ พี ย งพอ ปลอดภั ย และถู ก สุ ข ลั ก ษณะ สำหรั บ จั ด กิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนเหมาะสมกับการเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียน สอดคล้องกับจำนวน อายุของผู้เรียน
ประเภท ระดับการศึกษาที่จัด
๒. ผู้จัดการศึกษาจะต้องมีกรรมสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์หรือมีสัญญาเช่าที่ดิน
ที่เป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าช่วงเวลาของระดับการศึกษาที่ขอจัด นับแต่วัน
ที่ยื่นคำขอ
๓. ศูนย์การเรียนต้องไม่ตั้งอยู่ใกล้สถานเริงรมย์ หรือสถานประกอบการที่ก่อมลภาวะที่จะส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
กรณีที่นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาแล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ระดับการศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๕) และข้อ ๗ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของ
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ออกตาม
ความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ให้องค์กร
เอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์
การเรียนและให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เป็นการจัด
การศึกษานอกระบบ (กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง กำหนดระดั บ การศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษานอกระบบ
ในศูนย์การเรียน ดังต่อไปนี้
๑. ระดับประถมศึกษา
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๖) และข้อ ๗ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของ
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ออกตาม
ความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้องค์กร
เอกชนเป็ น นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทยมี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในศู น ย์
การเรียนและให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(กรณีที่มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดหลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
ดังต่อไปนี้
หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)
หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้ผู้จัดการศึกษาจัดทำแผนการจัดการศึกษาซึ่งในส่วน
ของหลั ก สู ต รหรื อ ลั ก ษณะกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนนั้ น กรณี อ งค์ ก รเอกชนเป็ น นิ ติ บุ ค คลซึ่ ง ไม่ ไ ด้
จดทะเบียนในประเทศไทย ที่ศูนย์การเรียนมีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คนจะต้องดำเนินการจัดทำตาม
องค์ประกอบต่อไปนี้
๑. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ศูนย์การเรียนจะต้องกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนโดย
เลือกหรือปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนา
ผู้เรียน อาจนำไปจัดการเรียนการสอนเป็นรายปี รายภาค หรือหลอมรวมบูรณาการจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์
ทั้งนี้ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสำคัญที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเหมาะสมกับสภาพบริบท ธรรมชาติการเรียนรู้และศักยภาพ
ของผู้เรียน
๒. 	 คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เรี ย น ศู น ย์ ก ารเรี ย นกำหนดคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เรี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และสามารถเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของศูนย์การเรียน ทั้งนี้ ควรเน้นการปลูกฝังและพัฒนาผ่านการจัด
การเรี ย นการสอน การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นเพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต สำนึ ก ที่ ดี ใ น
ด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความเป็นพลเมือง
ที่ ดี ข องชาติ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวม คำนึ ง ถึ ง ประเทศชาติ เ ป็ น หลั ก มี จิ ต สำนึ ก อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีทักษะชีวิต
๓. 	 สาระการเรียนรู้ ให้ศูนย์การเรียนกำหนดเนื้อหาสาระที่ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะ
และค่านิยม ที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่ปรับใช้ เพื่อจะช่วยนำพาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมาย
ที่กำหนด ซึ่งผู้จัดการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนแยกรายวิชาหรือหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่ม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของศูนย์การเรียนโดยสามารถดำเนิน
การปรับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในส่วนของโครงสร้างเวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ความต้องการ และวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้
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		 ๓.๑ ศูนย์การเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 ๓.๒ วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ จั ด ทำหลั ก สู ต รของศู น ย์
การเรียน โดยต้องกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับลักษณะการจัดสาระการเรียนรู้ ซึ่งศูนย์
การเรียนสามารถจัดเป็น สาระการเรียนรู้ กลุ่มประสบการณ์ หน่วยบูรณาการ และสามารถหลอมรวม
บูรณาการได้ตามความเหมาะสม สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายควรจัดเป็นรายวิชา เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
			 อย่างไรก็ตามศูนย์การเรียนสามารถจัดสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม เช่น
ปรับใช้หลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือจัดเป็นโครงการ กิจกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของศูนย์การเรียน
		 ๓.๓ กำหนดกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะผู้ เรี ย นของ
ศูนย์การเรียน		
		 ๓.๔ นำเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์การเรียนเพื่อพิจารณา
๔. 	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การเรียนควรจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงวัยและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละระดับ
๕. การจัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนควรจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ปรับใช้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ ผู้จัดการศึกษาควรมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่ า งบุ ค คล สถานศึ ก ษา และผู้ จั ด การศึ ก ษาสามารถจั ด การเรี ย นการสอนได้ ห ลากหลาย
รูปแบบ วิธีการตามปรัชญาและความต้องการในการพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน โดยอาจ
สอดแทรกบูรณาการกับสาระวิชาต่าง ๆ รวมทั้งสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าด้วยกัน
ตามแนวคิดหรือปรัชญาการศึกษา สภาพและบริบทที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ และควรให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ มีการประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น และ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเรียนรู้จากสถานที่จริง แหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาจ
จั ด การศึ ก ษาแบบคละชั้นและอายุหรือจัดให้มีการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาอื่นโดยมีข้อตกลงร่วมกัน
และเทียบโอนผลการเรียนซึ่งกันและกันได้
๖. 	 โครงสร้างเวลาเรียน ศูนย์การเรียนสามารถปรับเวลาเรียนเป็นรายภาค รายปีหรือช่วงชั้นได้
โดยสามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มประสบการณ์ เพื่อให้มีเวลาเรียนเหมาะสม
ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรับใช้
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๗. 	 การวัดและประเมินผล และการเทียบโอน
		 ๗.๑ 	 การวัดและประเมินผล
			 หลักเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศูนย์การเรียน เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมตรวจสอบ ตีความ ผลการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ของผู้เรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินผลการเรียน
ศูนย์การเรียนต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบเพื่อให้การดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและให้ผลการประเมินที่ได้ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของ
ผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถรองรับการประเมินภายในตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้ ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องร่วมกันกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่องมือ และหลักฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินเกี่ยวกับการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ โดยมีหลักการ ดังนี้
			 ๑) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสิน
ผลการเรียน
			 ๒) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องสอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตรหรือ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การเรียน
			 ๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ต้องดำเนินการด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย
			 ๔) การประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
			 ๕) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้
			 ๖) ให้ มี ก ารเที ย บโอนผลการเรี ย นระหว่ า งศู น ย์ ก ารเรี ย นและระหว่ า งรู ป แบบ
การศึกษาต่าง ๆ
			 ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนต้องดำเนินการวัดและประเมินผลปีละ ๑ ครั้ง จัดทำรายงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รายงานการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับ
การจั ด การศึ ก ษาให้ ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทราบ โดยการวั ด และประเมิ น ผลต้ อ งครอบคลุ ม
ด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้
			 ๑) ให้ความสำคัญในการประเมินตามสภาพจริง	
			 ๒) ประเมินผลจากผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานหรือประสบการณ์ของผู้เรียน 	
			 ๓) จัดให้มีการประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
			 ๔) อื่น ๆ ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับจุดหมายการจัดการศึกษาและกิจกรรม
การเรียนรู้
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			 ๗.๑.๑ 	 การตัดสินผลการเรียน
					 ศูนย์การเรียนต้องมีการตัดสินผลการเรียนสำหรับผู้เรียนที่เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามบริบทและความจำเป็น สามารถปรับ
จากข้ อ กำหนดของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยให้ พิ จ ารณาตั ด สิ น ผลการเรี ย นตาม
ความเหมาะสม อาจใช้การตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี รายภาค หรือตามหลักสูตรที่ศูนย์การเรียนกำหนด
			 ๗.๑.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
ศูนย์การเรียนตัดสินผลการเรียนตามเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน สาระการเรียนรู้
หรือกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งกิจกรรม
การพั ฒ นาผู้ เรี ย น ควรประเมินในระยะที่เหมาะสม มีการเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยสามารถเลือก
ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค รายปี หรือเป็นระดับชั้น
					 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ศูนย์การเรียน ควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้
					 ๑) เวลาเรียน : ยืดหยุ่นตามบริบท จุดเน้น ปรัชญาของการจัดการศึกษา
ของศูนย์การเรียน โดยมีร่องรอยหลักฐานที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากพอที่จะนำมาใช้ตัดสิน
ผลการเรียนได้
					 ๒) คุณภาพผู้เรียน : ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ศูนย์การเรียน / ผู้จัดการศึกษาปรับใช้
					 ๓) มิติของการประเมิน : ผู้เรียนได้รับการประเมินและตัดสินผลการเรียน
ครอบคลุ ม ทั้ ง ในด้ า นวิ ช าการ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ และกิ จ กรรมการพั ฒ นาผู้ เรี ย นตามเกณฑ์
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การเรียนร่วมกันกำหนด
			 ๗.๑.๓ 	 การให้ระดับผลการเรียน
					 ศูนย์การเรียนกำหนดระดับผลการเรียน เป็นระดับคุณภาพ เป็นระบบตัวเลข
ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐานตามความเหมาะสมโดยเป็นระบบ
เดียวกันตลอดหลักสูตร ส่วนในระดับมัธยมศึกษาควรให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข ๘ ระดับ เพื่อ
ประโยชน์ในการเทียบเคียงกับรูปแบบการศึกษาอื่นหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามตารางแสดงระบบ
การให้ระดับผลการเรียน ดังนี้
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ตารางแสดงระบบการให้ระดับผลการเรียน
					 ระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน
ระบบตัวเลข
ระบบตัวอักษร
ระบบร้อยละ		
				
๕ ระดับ
๔ ระดับ
๒ ระดับ
๔
A
๘๐–๑๐๐
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ผ่าน
๓.๕
B+
๗๕–๗๙
๓
B
๗๐–๗๔		ดี
ดี		
๒.๕
C+
๖๕–๖๙
พอใช้
๒
C
๖๐–๖๔			
ผ่าน	
๑.๕
D+
๕๕–๕๙
ผ่
า
น
๑
D
๕๐–๕๔			
๐
F
๐–๔๙
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

			 ๗.๑.๔ 	 เกณฑ์การจบการศึกษา
					 ศู น ย์ ก ารเรี ย นกำหนดเกณฑ์ ก ารจบการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานของศูนย์การเรียนทุกระดับการศึกษาควรครอบคลุม สิ่งสำคัญ ดังนี้
					 ๑) ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้/กลุ่มประสบการณ์ และได้รับ
การตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
					 ๒) ผู้ เรี ย นต้ อ งมี ผ ลการประเมิ น การอ่ า น คิ ด วิ เ คราะห์ และเขี ย นได้ รั บ
การตัดสินผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
					 ๓) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการตัดสิน
ผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านขึ้นไป
					 ๔) ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับผ่าน
		 ๗.๒ 	 การเทียบโอนผลการเรียน
			 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ระบุให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ระหว่างการศึกษารูปแบบเดียวกัน หรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะ
เป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ การทำงาน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือศูนย์การเรียน
สามารถดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้ตามข้อกำหนด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
ที่รับเทียบโอนผลการเรียนของศูนย์การเรียน ให้ใช้ระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
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			 ๗.๒.๑ 	 แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
					 การเทียบโอนผลการเรียน เป็นการนำผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งจากการ
ศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือจากประสบการณ์การทำงาน หรือการดำเนินชีวิต มาเทียบ
โอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบซึ่งสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนได้ในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่จบการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือเป็นการเทียบโอนกลางคัน พิจารณา
ดำเนินการได้ ดังนี้
					 ๑) การเที ย บโอนผลการเรี ย นในกรณี ที่ ผู้ เรี ย นยั ง ไม่ จ บชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยของ
แต่ละระดับการศึกษา (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หรือย้ายสถานศึกษากลางคัน ให้ผู้ที่รับเข้าเรียนพิจารณาความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนจากเอกสาร
การศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือมีการประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้เรียนเพิ่มเติมเพื่อจัดให้เข้า
เรียนในชั้นที่ขอเทียบโอน
					 ๒) การเทียบโอนผลการเรียนที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาแตกต่างจาก
ระบบชั้นปี เช่น จัดเป็นช่วงชั้น หรือช่วงเวลาตามกลุ่มประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ที่รับเข้าเรียนพิจารณา
ความรู้และทักษะจากเอกสารการศึกษาหรือหลักฐานอื่น หรือใช้การประเมินความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของผู้เรียนเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาให้เข้าเรียนในชั้นที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียน
เป็นสำคัญ
					 ๓) ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ หากมี
ความประสงค์ ข อเข้ารับการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของตน ให้สถานศึกษา/ผู้จัด
การศึ ก ษาที่ รั บ เข้ า เรี ย นแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ และจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ตามระเบี ย บหรื อ แนวปฏิ บั ติ
การเทียบโอนของสถานศึกษา
			 ๗.๒.๒ 	 วิธีการเทียบโอนผลการเรียน
					 ในการเทียบโอนผลการเรียนจากศูนย์การเรียนสู่สถานศึกษาในระบบ และ
จากสถานศึกษาในระบบสู่ศูนย์การเรียน แนวทางการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของสถานศึกษา/ศูนย์การเรียนที่รับเข้าเรียน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตามวิธีการเทียบโอนผลการเรียน วิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือทั้งสองวิธีร่วมกัน ดังนี้
					 ๑) พิ จ ารณาจากเอกสารการศึ ก ษา เช่ น ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
ประกาศนียบัตร ใบรับรองผลการศึกษา สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ หรือหลักฐานอื่น ที่แสดงถึงความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ของผู้ขอเทียบโอน เป็นต้น
					 ๒) ประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีมาก่อน
ของผู้ขอเทียบโอน ซึ่งสามารถประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบทดสอบ
การปฏิบัติ การสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
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๘. 	 การรายงานผลการเรียน
		 การรายงานผลการเรียน เป็นการรายงานความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็น
ข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลในการออก
เอกสารหลักฐาน ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน โดยศูนย์การเรียนต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำ
เอกสารหลักฐานรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยที่ศูนย์การเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกันกำหนด
รูปแบบและข้อมูลที่รายงานได้ตามความเหมาะสม
๙. 	 เอกสารหลักฐานการศึกษา
		 เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
		 ๑) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
		 ๒) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่ศูนย์การเรียนกำหนด สามารถกำหนดรูปแบบและข้อมูล
ที่รายงานได้ตามความเหมาะสม
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(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กำหนดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๗) และข้อ ๗ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของ
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ออกตาม
ความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้องค์กร
เอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การ
เรี ย นและให้ ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกำหนดระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในศู น ย์ ก ารเรี ย น
(กรณีที่ศูนย์การเรียนมีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงประกาศระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์การเรียนโดยให้
ศูนย์การเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้
ให้ศูนย์การเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียน
๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียน
๗. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ให้ศูนย์การเรียนยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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(ร่าง)
ประกาศคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 

(กรณีที่มีผู้เรียน จำนวนเกินกว่า ๕๐ คน)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๘) และ ข้อ ๗ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของ
องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ออกตาม
ความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้องค์กร
เอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์
การเรี ย นและให้ ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกำหนดรายชื่ อ และคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค ลากรทาง
การศึกษาของศูนย์การเรียน กรณีที่ศูนย์การเรียนมีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า ๕๐ คน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงประกาศรายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษา
ในศูนย์การเรียน ดังนี้
๑. รายชื่อบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์ให้เป็นไปตามที่ศูนย์การเรียนยื่น
แสดงต่อผู้มีอำนาจอนุญาต
๒. คุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนมีดังนี้
๒.๑ ผู้บริหารศูนย์การเรียนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
			
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
			
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
			
๒.๑.๓ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านการศึกษา
			
๒.๑.๔ มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา
		
๒.๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
			
๒.๑.๖ ไม่ เ คยได้ รั บ โทษจำคุ ก โดยคำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ ำคุ ก เว้ น แต่ ค วามผิ ด
โดยประมาทหรือลหุโทษ
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๒.๑.๗ ไม่ ฝั ก ใฝ่ ห รื อ เลื่ อ มใสในลั ท ธิ ที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงหรื อ ความปลอดภั ย
ของประเทศหรือขัดต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
		 ๒.๒ ผู้ ส นั บ สนุ น การศึ ก ษาซึ่ ง ทำหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด
กระบวนการเรียนการสอน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
			 ๒.๒.๑ มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
และได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non- Immigrant Visa) รหัส B เพื่อการทำงาน
			 ๒.๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
			 ๒.๒.๓ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
			 ๒.๒.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
			 ๒.๒.๕ มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
			 ๒.๒.๖ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดโดย
ประมาทหรือลหุโทษ
			 ๒.๒.๗ ไม่ฝักใฝ่หรือเลื่อมใสในลัทธิที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของ
ประเทศหรือขัดต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คณะทำงาน
จัดทำแนวทางการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
ที่ปรึกษา
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นายพิษณุ ตุลสุข
๓. นายกมล รอดคล้าย
๔. นายรังสรรค์ มณีเล็ก
๕. นายอำนาจ วิชยานุวัติ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทำงาน
๑. นายสินอาจ ลำพูนพงศ์
๒. นายนพรัตน์ อู่ทอง
๓. นายทองสุข อยู่ศรี
๔. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์
๕. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา
			
๖. นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์
๗. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ
๘. นายวุฒิภัทร จูมโสดา
๙. นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์
			
๑๐. นายประจบ ขวัญมั่น
			
๑๑. นายประยูร สุธาบูรณ์
			

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
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๑๒. นายณรงค์ อภัยใจ
			
๑๓. นางสาวมนต์นภัส มโนการณ์
			
๑๔. นายสุบัน พรเวียง
			
๑๕. นายศุภโชค ปิยะสันติ์
			
๑๖. นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางขอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
๑๗. นายมนูญ นิมิตเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๑๘. นายนรากร กาลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๑๙. นางมนต์สินี กิจเฟื่องฟุ้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๒๐. นายสมจิต สมอ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
๒๑. นายพงษ์เทพ โตมาดี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๒๒. นายพงศกรณ์ ทองคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
๒๓. นางสาววิไลรัตน์ คันธารัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๒๔. นางสาวนันทพร โกศลสมพลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๒๕. นายชลธี กุลประดิษฐ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
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๒๖. นางพัชมณ เทียนศรี
			
๒๗. นางอุบลรัตน์ บุญลือ
			
๒๘. นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง
			
๒๙. ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
๓๐. นายธัญญา เรืองแก้ว
			
๓๑. นางพิมพ์พิศา สุบรรณพงษ์
			
๓๒. นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
			
๓๓. นายประกอบ จิรานุกุลสวัสดิ์
			
๓๔. นายรัฏฐกร ฟ้องเสียง
			
๓๕. นางสาวทวีศรี วุฒิพิมลวิทยา
			
๓๖. นางสาวปัทมา วิญญูกูล
			
๓๗. นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์
			
๓๘. นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม
			
๓๙. นายวรากุล ตุ่นเครือ
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ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕
๔๐. นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๔๑. นายอัครพัชร์ สืบอินทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๔๒. นางเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
๔๓. นางสาวรัตนาวดี เวศน์บางแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๔๔. นางภีรดา หมอดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓
๔๕. นายณวรัตม์ ศิรพิพัฒน์
นิติกรปฏิบัติการ
			
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
๔๖. นางสุนีย์ จุมปา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
๔๗. นางสาวกฤตยา ตองติน
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๓
			
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๘. นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี พนักงานราชการ
			
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๙. นางสาวพจนีย์ ไทรชมภู
พนักงานราชการ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
			
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘
๕๐. นางศันสนีย์ ไกรฤกษ์
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิบ้านเด็กป่า สาขาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
๕๑. นายภารดา ชัยเผือก
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิลาซาน สาขาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
๕๒. นายกัมปนาท บัวฮมบุรี
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ บ้านสายรุ้ง สาขาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
๕๓. นางวีรวรรณ วิเศษสิงห์
ครู ศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิลาซาน สาขาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
๕๔. นางยุพา คงสุข
ครู ศูนย์การเรียนรู้ บ้านสายรุ้ง สาขาโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
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บรรณาธิการกิจ
๑. นายนพรัตน์ อู่ทอง
๒. นายชูเกียรติ ด่านธนทรัพย์
๓. นายธัญญา เรืองแก้ว
๔. ว่าที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ่งเรือง
๕. นายประยูร สุธาบูรณ์
๖. นายสุบัน พรเวียง
๗. นางพิมพ์พิศา สุบรรณพงษ์
๘. นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์	
๙. นางอุบลรัตน์ บุญลือ
๑๐.		 นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
ออกแบบปกและรูปเล่ม
๑. นายชุมพล วงศ์เจริญวิวัฒน์	
๒. นางสาวพจนีย์ ไทรชมภู
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