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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยศูนยการเรียนชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อ ใหการดําเนิน งานศูน ยการเรียนชุม ชน มีบทบาทในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ของประชาชนในชุมชน โดยเนนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน มุงสรางโอกาส และ
ใหบริการการเรียนรูอยางหลากหลายวิธี สนองตอบความตองการ และเสนอทางเลือกในการพัฒนา
ตนเองอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยยึดหลักการชุมชนเปนรากฐานของการพัฒนา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดระเบียบวาดวยศูนยการเรียนชุมชน ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยศูนยการเรียนชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑหรือขอตกลงอื่น ใดในสวนที่กําหนดไวแ ลว
ในระเบียบ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“หมูบาน” หมายความวา บานหลายบานที่อยูรวมกัน ในทองถิ่น อัน หนึ่งและอยูใ นความ
ปกครองเดีย วกัน ถามี จํานวนบานนอ ยใหถือเอาจํานวนคนประมาณสองรอยคนเป น หนึ่งหมูบา น
ถามีการตั้งบานเรือนหางไกลกันถึงจํานวนจะนอยถาบานไมต่ํากวาหาบานจะจัดเปนหนึ่งหมูบาน
“ตํา บล” หมายความว า ตํา บลตามกฎหมายว า ด ว ยลั ก ษณะปกครองท อ งที่ ที่อยูน อกเขต
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และในกรณีที่ตําบลใดมีพื้นที่อยูทั้งในและนอกเขตหนวยการ
บริ ห ารราชการส วนท อ งถิ่ น ใหห มายความถึ ง เฉพาะพื้น ที่ ที่ อยู น อกเขตหน ว ยการบริห ารราชการ
สวนทองถิ่น
“ชุมชน” หมายความวา หมูบาน หรือชุมชนในเขตเทศบาล หรือกรุงเทพมหานคร
“ศูนยการเรียนรูชุมชน” หมายความวา ศูนยกลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เพื่อสรางโอกาสการเรียนรู การถายทอด และเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ วิทยาการตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน
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“ศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบล” หมายความวา ศูนยการเรียนชุมชนที่ไดรับการคัดเลือก
ใหทําหนาที่เปน ศูน ยกลางการประสานงานกับศูนยการเรียนชุมชนและหนวยงานหรือองคกรหรือ
กลุมตาง ๆ ในชุมชนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในตําบล
ขอ ๔ ศูนยการเรียนชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
(๑) เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางการเรี ย นรู แ ละจั ด กิ จ กรรมการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยเพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริมใหเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(๒) เพื่อสรางเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน
(๓) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูสําหรับประชาชนในชุมชน
(๔) เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และจัดการศึกษาใหกับชุมชนเอง
ขอ ๕ การจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหรือเขตแลวแตกรณี การประกาศ
จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชน ใหพิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ การมีสวนรวมของ
ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น การคาดประมาณผูใชบริการ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งศูนยการเรียนชุมชนนั้นตั้งอยู
ในตําบลหนึ่ง ๆ อาจจัดตั้งศูนยการเรียนชุม ชนไดมากกวาหนึ่งแหง ทั้งนี้ใ หคํานึงถึงพื้น ที่
การใหบริการที่ไมซ้ําซอนกัน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหรือเขตคัดเลือกศูนยการเรียนชุมชน
หนึ่งแหง โดยความเห็น ชอบขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนศูน ยการเรียนชุมชนประจําตําบล
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในตําบล
การจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนใหศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
หรือเขต จัดทําเปนประกาศของสถานศึกษา สวนการจัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบลใหจัดทํา
เปนประกาศของจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจลงนามในประกาศจัดตั้ง
ขอ ๖ การยุบเลิกศูนยการเรียนชุมชน
(๑) ศูน ยการเรียนชุมชน ตองไดรับความเห็น ชอบจากคณะกรรมการศูนยการเรียนชุม ชน
โดยจัดทําเปนประกาศของสถานศึกษา
(๒) ศูน ยก ารเรี ยนชุม ชนประจํา ตํา บล ต องได รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการศู น ย
การเรียนชุมชนประจําตําบล โดยจัดทําเปนประกาศของจังหวัด
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ขอ ๗ ศูนยการเรียนชุมชนจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี้
(๑) สงเสริมและจัดการศึกษาพื้นฐาน
(๒) สงเสริมและจัดการศึกษาตอเนื่อง
(๓) สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย
(๔) สงเสริมกิจกรรม และกระบวนการเรียนรูของชุมชน
ขอ ๘ ศูน ยก ารศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอหรือ เขตแลวแตกรณี
ตองจัดใหมีครูประจําศูนยการเรียนชุมชนเพื่อปฏิบัติงานประจําหนึ่งคน
ขอ ๙ ศูนยการเรียนชุมชนตองจัดใหมีคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) ศูน ยการเรียนชุม ชน ประกอบดว ยผูแ ทนในชุม ชนนั้น ๆ จํา นวนไม นอยกว าหาคน
โดยใหเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และคนหนึ่งเปนเลขานุการ
(๒) ศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบล ประกอบดวยผูแทนในชุมชนนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวา
เจ็ดคน โดยใหเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน ประธานกรรมการ และมีครูประจําศูน ยการเรียนชุม ชน
ทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ
วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการตามขอ ๙ (๑) และ (๒) คราวละสี่ป นับจากวันที่
ไดรับการแตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชน ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบล ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้ง
ขอ ๑๐ คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางแผนการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
(๒) จัดประชาสัมพันธงานศูนยการเรียนชุมชน
(๓) จัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑพื้นฐานใหกับศูนยการเรียนชุมชน
(๔) บริหารและจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน
(๕) กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน
ขอ ๑๑ คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนประจําตําบลมีหนาที่ตามขอ ๑๐ และยังมีหนาที่
เพิ่มเติม ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานและเชื่อมโยงขอมูลเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กับศูนยการเรียนชุมชนแหงอื่น ๆ ในตําบล
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(๒) ประสานกับสวนราชการในตําบลและเครือขายการเรียนรูในชุมชน
(๓) ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เพื่อนําแผนชุมชนในสวนที่เกี่ยวของกับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาปฏิบัติ
ขอ ๑๒ ศูนยการเรียนชุมชนตองมีอาคาร สถานที่ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับชุมชน
ขอ ๑๓ ศูนยการเรียนชุมชนจัดใหมีสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ ที่จําเปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและเปนประโยชนตอชุมชน
ขอ ๑๔ เกณฑม าตรฐาน การพัฒ นา การประเมิน มาตรฐานและแนวทางการดําเนิน งาน
ศูนยการเรียนชุมชน ใหเปนไปตามที่สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กําหนด
ขอ ๑๕ ศูน ยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอหรือเขตอาจจัดตั้งศูน ย
การเรียนชุมชนขึ้นในสถานประกอบการ ศาสนสถาน หนวยงานของรัฐหรือเอกชน ตลอดจนบานของ
ภูมิปญญาทองถิ่นอีกก็ได ทั้งนี้ โดยใชหลักเกณฑการดําเนินงานตามระเบียบนี้โดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปน ไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศษิ ฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

