
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยศนูยการเรียนชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
   

 
เพ่ือใหการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน มีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน มุงสราง
โอกาส และใหบริการการเรียนรูอยางหลากหลายวิธี สนองตอบความตองการ และเสนอทางเลือก
ในการพัฒนาตนเองอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยึดหลักการชุมชนเปน
รากฐานของการพัฒนา 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดระเบียบวาดวย
ศูนยการเรียนชุมชน ไวดังนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยศูนยการเรียน

ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หลักเกณฑหรือขอตกลงอื่นใดในสวนที่กําหนดไว

แลวในระเบียบ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“หมูบาน” หมายความวา บานหลายบานที่อยูรวมกันในทองถ่ินอันหนึ่งและอยูใน

ความปกครองเดียวกัน ถามีจํานวนบานนอยใหถือเอาจํานวนคนประมาณสองรอยคนเปนหนึ่ง
หมูบานถามีการตั้งบานเรือนหางไกลกันถึงจํานวนจะนอยถาบานไมต่ํากวาหาบานจะจัดเปนหนึ่ง
หมูบาน 

“ตําบล” หมายความวา ตําบลตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ที่อยู
นอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และในกรณีที่ตําบลใดมีพ้ืนที่อยูทั้งในและนอกเขต
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินใหหมายความถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 

“ชุ ม ชน ” หมายคว ามว า  หมู บ า น  ห รือ ชุมชน ใน เ ขต เทศบาล  ห รือ
กรุงเทพมหานคร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๐๒ ง/หนา ๗/๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ศูนยการเรียนรูชุมชน” หมายความวา ศูนยกลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรู การถายทอด และเปนเวที
แลกเปล่ียนประสบการณ วิทยาการตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน 

“ศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบล” หมายความวา ศูนยการเรียนชุมชนที่ไดรับ
การคัดเลือกใหทําหนาที่เปนศูนยกลางการประสานงานกับศูนยการเรียนชุมชนและหนวยงานหรือ
องคกรหรือกลุมตาง ๆ ในชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
ตําบล 

 
ขอ ๔  ศูนยการเรียนชุมชน จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค 
(๑) เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมใหเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
(๒) เพ่ือสรางเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน 
(๓) เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูสําหรับประชาชนในชุมชน 
(๔) เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และจัดการศึกษาใหกับชุมชน

เอง 
 
ขอ ๕  การจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหรือเขตแลวแตกรณี 

การประกาศจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน ใหพิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ 
การมีสวนรวมของประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การคาดประมาณผูใชบริการ ทั้งนี้ 
โดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งศูนยการเรียนชุมชนนั้นตั้งอยู 

ในตําบลหนึ่ง ๆ อาจจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนไดมากกวาหนึ่งแหง ทั้งนี้ ให
คํานึงถึงพ้ืนที่การใหบริการที่ไมซ้ําซอนกัน 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหรือเขตคัดเลือกศูนย
การเรียนชุมชนหนึ่งแหง โดยความเห็นชอบขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนศูนยการเรียน
ชุมชนประจําตําบลทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในตําบล 

การจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอหรือเขต จัดทําเปนประกาศของสถานศึกษา สวนการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน
ประจําตําบลใหจัดทําเปนประกาศของจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจลงนามในประกาศ
จัดตั้ง 

 
ขอ ๖  การยุบเลิกศูนยการเรียนชุมชน 
(๑) ศูนยการเรียนชุมชน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนยการ

เรียนชุมชนโดยจัดทําเปนประกาศของสถานศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ศูนยการเรียนชุมชนประจํ าตํ าบล  ตองได รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบล โดยจัดทําเปนประกาศของจังหวัด 

 
ขอ ๗  ศูนยการเรียนชุมชนจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี้ 
(๑) สงเสริมและจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 
(๒) สงเสริมและจัดการศึกษาตอเนื่อง 
(๓) สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 
(๔) สงเสริมกิจกรรม และกระบวนการเรียนรูของชุมชน 
 
ขอ ๘  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหรือเขต

แลวแตกรณีตองจัดใหมีครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเพื่อปฏิบัติงานประจําหนึ่งคน 
 
ขอ ๙  ศูนยการเรียนชุมชนตองจัดใหมีคณะกรรมการ ดังนี้ 
(๑) ศูนยการเรียนชุมชน ประกอบดวยผูแทนในชุมชนนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวา

หาคน โดยใหเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
(๒) ศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบล ประกอบดวยผูแทนในชุมชนนั้น ๆ 

จํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน โดยใหเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และมีครูประจํา
ศูนยการเรียนชุมชนทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ 

วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตามขอ ๙ (๑) และ (๒) คราวละสี่ป 
นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแตงตั้ง 
คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบล ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผู

แตงตั้ง 
 
ขอ ๑๐  คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) วางแผนการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน 
(๒) จัดประชาสัมพันธงานศูนยการเรียนชุมชน 
(๓) จัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑพ้ืนฐานใหกับศูนยการเรียนชุมชน 
(๔) บริหารและจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน 
(๕) กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน 
 
ขอ ๑๑  คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบลมีหนาที่ตามขอ ๑๐ และ

ยังมีหนาที่เพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 
(๑) ประสานงานและเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกับศูนยการเรียนชุมชนแหงอ่ืน ๆ ในตําบล 
(๒) ประสานกับสวนราชการในตําบลและเครือขายการเรียนรูในชุมชน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่เพ่ือนําแผนชุมชนในสวนที่
เก่ียวของกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาปฏิบัติ 

 
ขอ ๑๒  ศูนยการเรียนชุมชนตองมีอาคาร สถานที่ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับ

ชุมชน 
 
ขอ ๑๓  ศูนยการเรียนชุมชนจัดใหมีส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ ที่จําเปนพื้นฐานในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและเปนประโยชนตอชุมชน 
 
ขอ ๑๔  เกณฑมาตรฐาน การพัฒนา การประเมินมาตรฐานและแนวทางการ

ดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน ใหเปนไปตามที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกําหนด 

 
ขอ ๑๕  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหรือเขตอาจ

จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนขึ้นในสถานประกอบการ ศาสนสถาน หนวยงานของรัฐหรือเอกชน 
ตลอดจนบานของภูมิปญญาทองถ่ินอีกก็ได ทั้งนี้ โดยใชหลักเกณฑการดําเนินงานตามระเบียบนี้
โดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๖  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมี

อํานาจตีความวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 


