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พระราชบัญญัติ 
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยซ่ึงดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน   ตามกฎหมายที่ เกี่ยวกับ

สถาบันอุดมศึกษาที่ไดบัญญัติไวแลว 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การศึกษานอกระบบ”  หมายความวา  กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปาหมายผูรับบริการและ

วัตถุประสงคของการเรียนรูที่ชัดเจน  มีรูปแบบ  หลักสูตร  วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรม 

ที่ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้น   

และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา  หรือเพื่อจัดระดับ

ผลการเรียนรู 

“การศึกษาตามอัธยาศัย”  หมายความวา  กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคล   

ซ่ึงบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ตามความสนใจ  ความตองการ  โอกาส  

ความพรอม  และศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

“ภาคีเครือขาย”  หมายความวา  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิน่  

องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และองคกรอื่น  รวมทั้งสถานศึกษาอื่น 

ที่มิไดสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีสวนรวมหรือ 

มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา  ใหบุคคลไดรับการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  

โดยใหบุคคลซ่ึงไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิไดรับการศึกษาในรูปแบบ
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การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามกระบวนการและการดําเนินการ 

ที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

ใหยึดหลักดังตอไปนี้ 

(๑) การศึกษานอกระบบ 

 (ก) ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง  ทั่วถึง  เปนธรรม  

และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชวิีตของประชาชน 

    (ข) การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรู 

(๒) การศึกษาตามอัธยาศัย 

    (ก) การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู เรียน 

ทุกกลุมเปาหมาย 

    (ข) การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น

และสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา 

    (ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน 

มาตรา ๗ การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ  ใหดําเนินการเพื่อเปาหมาย 

ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม  ที่ใชความรู

และภูมิปญญาเปนฐานในการพัฒนา  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  ความมั่นคง  และคุณภาพชีวิต  

ทั้งนี้  ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 

(๒) ภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษา 

มาตรา ๘ การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหดําเนินการเพื่อเปาหมาย 

ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

(๒) ผูเรียนไดเรียนรูสาระที่สอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับคุณภาพชีวิต  

ทั้งในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
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(๓) ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนและเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษา

ในระบบและการศึกษานอกระบบ 

มาตรา ๙ ใหกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยใหความสําคัญแกผูเกี่ยวของตามบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูเรียน  ซ่ึงเปนผูที่ไดรับประโยชน  มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  และสามารถ 

เลือกรับบริการไดหลากหลายตามความตองการของตนเอง 

(๒) ผูจัดการเรียนรูสําหรับการศึกษานอกระบบ  และผูจัดแหลงการเรียนรูสําหรับการศึกษา

ตามอัธยาศัย  มีการดําเนินการที่หลากหลายตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน 

โดยบูรณาการความรู  ปลูกฝงคุณธรรม  และคานิยมที่ดีงาม 

(๓) ผูสงเสริมและสนับสนุน  ซ่ึงเปนผูที่ เอื้อประโยชนใหแกผู เรียนและผู จัดการเรียนรู   

มีการดําเนินการที่หลากหลาย  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของและภาคีเครือขาย  อาจดําเนินการสงเสริมและ

สนับสนุนในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จําเปนสําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย  และการชวยเหลือดานการเงินเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ 

(๒) การจัดการศึกษา  การพัฒนาวิชาการและบุคลากร  การใชประโยชนจากทรัพยากร 

เพื่อการศึกษา  และการยกยองประกาศเกียรติคุณสําหรับผู จัดการเรียนรูการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัย 

(๓) สิทธิประโยชนตามความเหมาะสมใหแกผูสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 

(๔) การสรางและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย   เพื่อใหผู เรียนของการศึกษา 

ตามอัธยาศัยสามารถเขาถึงไดตามความเหมาะสม 

(๕) ทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินการเพื่อใหบุคคลและชุมชนไดเรียนรูตามความสนใจ

และความตองการที่สอดคลองกับความจําเปนในสังคมของการศึกษาตามอัธยาศัย 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการสงเสริมและสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชนในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของรวมมือกับภาคีเครือขาย  เพื่อดําเนินการในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรู  เชน  แหลงการเรียนรู  ศูนยการเรียนชุมชน   

ส่ือและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขาย  เพื่อใหเกิดความรวมมือและ 

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือขาย  ไดรับโอกาสในการจัดสรรทรัพยากรและเขาถึง

แหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินงาน 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๒) กําหนดแนวทางการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการประสานงานระหวางสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน

ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๔) เสนอแนะตอรัฐมนตรีในการจัดทําและการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนจาก

การเรียนรูในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะอนุกรรมการ

ภาคีเครือขาย”  ที่ประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ  ของสังคมที่เขามามีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จํานวนอนุกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมาของประธานและอนุกรรมการ   

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง  รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการภาคีเครือขาย  

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๔ ใหมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยข้ึน 

ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน  กศน.”  โดยมีเลขาธิการ

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เรียกโดยยอวา  “เลขาธิการ กศน.”  

ซ่ึงมีฐานะเปนอธิบดีและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ   พนักงานและลูกจาง   และรับผิดชอบ 

การดําเนินงานของสํานักงาน 

สํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนหนวยงานกลางในการดําเนินการ  สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

(๒) จัดทําขอเสนอแนะ  นโยบาย  ยุทธศาสตร  แผน  และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัยตอคณะกรรมการ 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ  การวิจัย  การพัฒนา

หลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา  บุคลากร  และระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การเทียบโอนความรูและ

ประสบการณ  และการเทียบระดับการศึกษา 

(๕) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ

องคกรอื่นรวมตัวกันเปนภาคีเครือขาย  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๖) จัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชประโยชนเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

สถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา  วิทยุชุมชน  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา  หองสมุดประชาชน  

พิพิธภัณฑ  ศูนยการเรียนชุมชน  และแหลงการเรียนรูอื่น  เพื่อสงเสริมการเรียนรูและการพฒันาคณุภาพชวิีต

อยางตอเนื่องของประชาชน 

(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 



หนา   ๗ 
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(๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ 

ของสํานักงาน  หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๕ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

ทุกจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  เปนประธานกรรมการ   

ปลัดกรุงเทพมหานคร  เลขาธิการ  กศน.  ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงแรงงาน  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข  และผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนแปดคนเปนกรรมการ  ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากผูปฏิบัติงานในภาคเอกชน

ที่เกี่ยวของกับงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวนไมนอยกวาหาคน  และให

ผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  กทม.  เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  

ประกอบดวย  ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เกษตรจังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด  

แรงงานจังหวัด  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  และ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนแปดคนเปนกรรมการ  ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากผูปฏิบัติงาน

ในภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ของจังหวัด

จํานวนไมนอยกวาหาคน  และใหผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  จังหวัด  เปนกรรมการและเลขานุการ 

คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนง  การพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการประชมุ

ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด   

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคําปรึกษาและรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยกับภาคีเครือขาย 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขาย  เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
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(๓) ติดตามการดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา

และหนวยงานที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่

กําหนด  และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศรวมทั้งความตองการเพื่อการพัฒนาของทองถิ่น 

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๑๗ ใหมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

ทุกจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน   กศน .  กทม.”  เปนหนวยงานในสังกัด 

ของสํานักงาน  และเปนหนวยงานการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ทําหนาที่เปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  และมีอํานาจหนาที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยภายในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ในจังหวัดอื่น  ใหมีสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัด  เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน  กศน.  จังหวัด”  เปนหนวยงานในสังกัดของสํานักงาน  และเปน

หนวยงานการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทําหนาที่เปน

หนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด   

และมีอํานาจหนาที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด   

ใหหนวยงานการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  มีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ในสังกัดสํานักงาน  กศน.  กทม.  หรือสํานักงาน  กศน.  จังหวัด  แลวแตกรณี  รวมทั้งเปน

ผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่อยูในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  

และมีฐานะเปนผูบริหารการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตลอดจนรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหนวยงานดังกลาว 

มาตรา ๑๘ ใหสถานศึกษาทําหนาที่สงเสริม  สนับสนุน  ประสานงาน  และจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขาย   

การดําเนินงานของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง  อาจจัดใหมีศูนยการเรียนชุมชนเปนหนวยจัด

กิจกรรมและสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนก็ได   
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การจัดต้ัง  ยุบ  เ ลิก  รวม  การกําหนดบทบาท  อํานาจและหนาที่ของสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง  

ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๙ ใหสถานศึกษาแตละแหงมีคณะกรรมการสถานศึกษา   

จํ านวนกรรมการ  คุณสมบั ติ   หลักเกณฑ   วิ ธี การได มาของประธานและกรรมการ   

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง  รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา   

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๐ ใหสํานักงานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบซึ่งเปนระบบ

การประกันคุณภาพภายในสําหรับสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับกฎหมายวาดวย

การศึกษาแหงชาติ 

ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการ

ประกันคุณภาพภายใน  โดยไดรับความรวมมือ  สงเสริม  และสนับสนุนจากภาคีเครือขายและสํานักงาน 

ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพภายใน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๑ ใหสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ปรับเปลี่ยนภารกิจมาเปนสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และใหผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษา

นอกโรงเรียน  ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่

เลขาธิการ  กศน.  จนกวาจะมีการแตงต้ังเลขาธิการ  กศน.  ข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกิน

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดํารงตําแหนง

อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คงมีฐานะเปนคณะกรรมการดังกลาวตอไป

และปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกวาจะไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการดังกลาวข้ึนใหมเพื่อ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๒ ใหเลขาธิการ  กศน.  แตงต้ังผูบริหารสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครคนหนึ่ง  

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  กทม.  จนกวาจะมีการแตงต้ังผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  

กทม.  ข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ใหผู อํ านวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด   ซ่ึง ดํารงตําแหนงอยู ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  จังหวัด  

จนกวาจะมีการแตงต้ังผูอํานวยการสํานักงาน  กศน.  จังหวัด  ข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการแตงต้ังตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๓ ใหรัฐมนตรีจัดทําบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา

นอกโรงเรียน  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ 

ของสถานศึกษาตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  และประกาศรายชื่อสถานศึกษาดังกลาวใน 

ราชกิจจานุเบกษาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหถือวาสถานศึกษาตามบัญชีรายชื่อที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งเปนสถานศึกษา

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๔ ใหนํากฎกระทรวง   ขอบังคับ   ระเบียบ  ประกาศและคําส่ังเกี่ยวกับการ 

จัดการศึกษานอกโรงเรียนที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  มาใชบังคับโดยอนุโลม

จนกวาจะไดมีกฎกระทรวง  ขอบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตองไมเกิน

สองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๒๕ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  

มีหลักการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  และใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษา  รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบหรือการศึกษา 

ตามอัธยาศัย  รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได  โดยเปนการผสมผสานระหวางการศึกษาทั้งสาม

รูปแบบ  เพ่ือใหสามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางตอเนื่อง  แตเนื่องจากกลไก 

และการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไมมีกฎหมายเฉพาะรองรับ  

ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางและเปาหมายดังกลาว  สมควรใหมีกฎหมายเพื่อสงเสริมและสนับสนุน 

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง  มีการบริหารและ 

จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู  และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน 

ไดตามศักยภาพ  เปนสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา  อันจะมีผลในการพัฒนากําลังคนและประเทศชาติ 

ใหเจริญกาวหนาตอไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


