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ประกาศสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
วาดวยการจัดต้ัง  ยุบเลิก  และการบริหารสถานศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในกํากับของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

เพื่อเปนการสงเสริมใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕  ขอ  ๘  และขอ  ๙  แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย
ภาคีเครือขายที่ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ลักษณะสถานศึกษาในกํากับ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงวางหลักเกณฑ 
ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ภาคีเครือขายที่เปนสถานศึกษาในกํากับ  จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานตองเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

(๑) มีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู   
(๒) มีความพรอมดานบุคลากร  ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการจัดการ

เรียนรู 
(๓) มีจํานวนผูเรียนพอสมควร 
(๔) กรณีหนวยงานของรัฐ  ตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานตนสังกัด 
ขอ ๒ แนวปฏิบัติในการจัดต้ังสถานศึกษา  ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหหนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สถาบันศาสนา  

โรงเรียน  มูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการศึกษา  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  หรือ
องคกรอื่น ๆ  ย่ืนคํารองขอจัดต้ังสถานศึกษาตอเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  โดยผานสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด  หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตองย่ืนแบบคํารองขอจัดต้ังลวงหนาและตองไดรับอนุญาตกอนเปดภาคเรียน 
ไมนอยกวา  ๓๐  วัน  จึงจะดําเนินการได   

(๒) ใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครพิจารณากลั่นกรอง 
คํารองขอตามหลักเกณฑที่กําหนด  และนําเสนอเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย  พิจารณาอนุญาตการจัดต้ังสถานศึกษาตามคํารองขอตามขอ  ๒  (๑) 
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(๓) เมื่อเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพิจารณา

อนุญาตแลว  ใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประกาศจัดต้ัง

สถานศึกษา 

ขอ ๓ ใหเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พิจารณายุบเลิกสถานศึกษา  เมื่อสถานศึกษานั้นมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานศึกษาในกํากับขอยุบเลิก  ใหย่ืนคําขอยุบเลิกสถานศึกษากอนเปด  ภาคเรียน   

แตละภาคเรียนไมนอยกวา  ๓๐  วัน 

(๒) ผูมีอํานาจจัดต้ังเห็นสมควรใหยุบเลิก 

(๓) สถานศึกษาในกํากับหยุดทําการสอนติดตอกันเกินกวา  ๒  ภาคเรียน  หรือ  ๑  ป 

(๔) สถานศึกษาในกํากับปฏิบัติผิดระเบียบและเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

ขอ ๔ การยุบเลิกสถานศึกษาใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยประกาศยุบเลิก  โดยใหมีผลกอนเปดภาคเรียนแตละภาคเรียนไมนอยกวา  ๑๐  วัน 

ขอ ๕ หลังการประกาศยุบเลิกสถานศึกษาในกํากับ  ใหสํานักงานสงเสริมการศึกษา   

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  แตงต้ังคณะกรรมการจาํนวนไมนอยกวา  

๓  คน   เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานการศึกษา   และหลักฐานทางการเงิน   แลวรายงานผล 

การตรวจสอบตอสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ภายใน  ๖๐  วัน  

นับต้ังแตวันที่ประธานกรรมการรับทราบคําส่ัง 

ขอ ๖ สถานศึกษาในกํากับที่ประกาศยุบเลิกแลวใหดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาที่ ยังศึกษาอยู  ใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัด   หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  จัดหาสถานศึกษาแหงใหมใหแกนักศึกษา 

(๒) เอกสาร  และหลักฐานของสถานศึกษาในกํากับ  ใหสํานักงานสงเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  เปนผูเก็บรักษาไวและใหหนวยงานที่เก็บรักษาเอกสาร

หลักฐานการศึกษา  เปนผูออกหนังสือรับรองและหลักฐานอื่น   

(๓) วัสดุ  ครุภัณฑ   ที่มีอยู  ใหผูมีอํานาจยุบเลิกพิจารณาโอนใหแกหนวยงาน   หรือ

สถานศึกษา  โดยปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๗ สถานศึกษาในกํากับ  มีหนาที่จัดการเรียนการสอน  ดําเนินการวัดผล  ประเมินผล
การศึกษา  อนุมัติผลการศึกษา  ออกหลักฐานการศึกษา  และบริหารการศึกษานอกระบบ   ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอ ๘ สถานศึกษาในกํากับตองจัดทําหรือจัดใหมีเอกสาร  ดังนี้ 
(๑) สมุดหมายเหตุรายวัน 
(๒) บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 
(๓) สมุดทะเบียนนักศึกษา 
(๔) หลักฐานการศึกษา  เชน  ระเบียนแสดงผลการเรียน  รายงานสรุปผลการเรียนแบบ

รายงานผูจบหลักสูตร  ทะเบียนเวลาเรียน  และการประเมินผลการเรียน 
(๕) เอกสารและหลักฐานทางการเงินและพัสดุ  ใหมีการควบคุมทางการเงิน 
(๖) แบบพิมพอื่น ๆ  ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน 
ขอ ๙ การแบงภาคเรียน  และวันเปด  ปดภาคเรียน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
การปดเรียนในกรณีอื่นใหเปนไปตามประกาศของสถานศึกษาในกํากับและคําส่ังของ 

ทางราชการ 
ขอ ๑๐ การหยุดทําการสอนชั่วคราวของสถานศึกษาในกํากับใหขออนุญาตตอสํานักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษา   
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  โดยจะหยุดสอนชั่วคราวไดไมเกิน
คร้ังละ  ๑  ภาคเรียน  และไมเกิน  ๒  ภาคเรียนติดตอกัน  โดยใหย่ืนขออนุญาตหยุดกอนเปดภาคเรียน  
ไมนอยกวา  ๓๐  วัน 

ในกรณีที่มีความจําเปน  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตามอัธยาศัย
จังหวัด  หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  
แลวแตกรณี  มีอํานาจสั่งใหหยุดทําการสอนชั่วคราวไดคร้ังละ  ๑  ภาคเรียน 

ขอ ๑๑ ใหมีบุคลากรในสถานศึกษาในกํากับ  โดยใหมีผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  ๑  คน  
และใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณากําหนด  จํานวนบุคลากรตามความเหมาะสมและมอบหมายให 
ทําหนาที่ในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานดานตาง ๆ  ไดแก  งานธุรการ  งานการเงิน  บัญชีและพัสดุ   
งานทะเบียนและวัดผล  งานแนะแนว  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  และงานดูแลอาคาร
สถานที่  หรืองานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึง  ปริมาณงาน  และความเหมาะสมของบุคลากร  
ตลอดจนงบประมาณ  ที่ไดรับจัดสรร 
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บุคลากรตามวรรคแรก  ที่ไดรับการแตงต้ังตองเขารับการประชุม  สัมมนาหรือพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทางที่สํานักงานสงเสริมการศึกษาการนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกําหนด   

ขอ ๑๒ บุคลากรของสถานศึกษาในกํากับตองมีคุณสมบัติตอไปนี้ 
(๑) มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๒) ผูบริหารสถานศึกษา  ตองเปนหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่หัวหนาสถานศึกษาหรือ

หัวหนาหนวยงานมอบหมายหรือใหคํายินยอม  โดยตองมีใบประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
การมอบหมายหรือใหคํายินยอมใหทําเปนหนังสือ  และมีผลตลอดไปจนกวาผูมอบหมายหรือ

ผูใหคํายินยอมจะพนจากตําแหนง  หรือขอเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 
(๓) ครู  ตองมีวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเทาข้ึนไป  และตองมีใบประกอบวิชาชีพครู 
(๔) เจาหนาที่ธุรการ  ตองมีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(๕) ครูแนะแนว/เจาหนาที่ทะเบียนและวัดผล  ตองมีวุฒิระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(๖) นักการภารโรง  ตองมีความรูไมตํ่ากวาประถมศึกษาปที่  ๔  หรือเทียบเทา 
ขอ ๑๓ การแตงต้ัง  และพนจากตําแหนง  บุคลากรสถานศึกษาในกํากับใหจัดทําเปนคําส่ัง

ในแตละปการศึกษา  โดยใหเปนอํานาจของ  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัด   หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณี  สําหรับการแตงต้ังบุคลากรใหปฏิบัติงานในสถานศึกษาในกํากับเกินกวา
หนึ่งแหงจะกระทํามิได 

ขอ ๑๔ ในกรณีผูบริหารสถานศึกษาวางลง  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูมีอํานาจ
ตามขอ  ๑๓  แตงต้ังครูในสถานศึกษาในกํากับ  เปนผูรักษาการในตําแหนงกรณีมีหลายคนอาจแตงต้ัง
ตามลําดับไวเปนการลวงหนาได 

ขอ ๑๕ การพนจากบุคลากรสถานศึกษาในกํากับ  มีดังนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เกษียณอายุราชการ  ยกเวนครูผูสอน 
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   



  หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๖) ผูที่ทําหนาที่ผูบริหารสถานศึกษาเมื่อพนจากตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษาภาคปกติ   
(๗) ผูมีอํานาจแตงต้ังตามขอ  ๑๓  พิจารณาเห็นสมควรใหพนจากบุคลากรของสถานศึกษา 
ขอ ๑๖ หลักสูตร  ส่ือ  การเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียน  หลักฐานการศึกษา   

ใหเปนไปตามระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศและหรือคําส่ังของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย   

ขอ ๑๗ เงินรายไดสถานศึกษาและการพัสดุใหเปนไปตามระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือ
คําส่ังของทางราชการที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๘ สถานศึกษาในกํากับที่ต้ังอยูในสวนภูมิภาค  ใหอยูในการกํากับดูแลของสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  สวนในกรุงเทพมหานครใหอยูในการ
กํากับดูแลของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร   

ขอ ๑๙ การดํา เนินงานอื่นใดนอกเหนือจากประกาศฉบับนี้   ใหขอความเห็นชอบ 
จากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กอนดําเนินงาน 

ขอ ๒๐ ในการขออนุญาตจัดต้ังสถานศึกษา  เพื่อเปดสอนในปการศึกษา  ๒๕๕๒  ภาคเรียน  
ที่หนึ่ง  ใหย่ืนแบบการขอจัดต้ัง  และตองไดรับอนุญาตกอนเปดภาคเรียน  ไมนอยกวา  ๕  วันทําการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิชาติ  จีระวุฒิ 
เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 


