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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนโดยครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพม. เขต 14
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยครอบครัว
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สพม. เขต 14
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิ ทธิ ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547
2)

คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การเรื ่ อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

4)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. 2547
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน ชาคริต สพม. เขต 14 20/08/2015 14:29
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 702 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมื อง จ.
พังงา 82000/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
แนะนาให้ ครอบครัวซึง่ ประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาได้ ปีละ 2
ครัง้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปิ ด-ปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษา (ภาคเรี ยนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน &ndash;
พฤษภาคม และภาคเรี ยนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม &ndash; กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุนประจาปี
การศึกษา
1. สถานที่ยื่นความประสงคื และยื่นคาขออนุญาต
ครอบครัวหรื อผู้จดั การศึกษา ยื่นแบบแสดงความประสงค์ พร้ อมร่างแผนการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยครอบครัวได้ ที่
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภมู ิลาเนา หรื อหากครอบครัวมีทะเบียนบ้ านอยูท่ ี่หนึง่ แต่มีถิ่นพักอาศัยใน
ปัจจุบนั อีกที่หนึง่ ซึง่ จะใช้ เป็ นสถานที่จดั การศึกษา ให้ ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาณ ถิ่นที่อยูอ่ าศัย
ปัจจุบนั ได้ ทังนี
้ ้สถานที่ยื่นคาขออนุญาตสามารถดาเนินการได้ ดังนี ้

ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ยื่นที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ยื่นที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรณีครอบครัวจัดการศึกษาต่อเนื่องจาก
ระดับประถมศึกษา สามารถยื่นได้ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรื อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

2.รายละเอียดของเอกสารคาขออนุญาตจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยครอบครัว ต้ องมีรายละเอียดตามกฎกระทรวงว่า
ด้ วยสิทธิในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ดังนี ้

ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรี ยน
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สาเนาหรื อภาพถ่ายทะเบียนบ้ านของครอบครัวและผู้เรี ยน
ที่ตงและแผนผั
ั้
งสถานที่ซงึ่ ใช้ จดั การศึกษา
สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าของผู้จดั การศึกษา เว้ นแต่ผ้ จู ดั การ
ศึกษาผ่านการประเมินโดยสานักงานว่าเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถหรื อประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานร่วมกันกาหนดตามความมุง่ หมายหลักการและแนวทางการจัด
การศึกษาตาม กฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ

3.กรณีผ้ เู รี ยนลาออกจากการศึกษาในระบบ
ให้ นาหลักฐานการศึกษา (ปพ. 1), เอกสารการขอย้ ายสถานที่เรี ยนจากสถานศึกษาเดิม, ชื่อ - สกุลครอบครัว, ชื่อ ่่ ซึง่ ใช้ จดั การศึกษา, สาเนา
สกุลผู้เรี ยน, สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้ านของครอบครัวและผู้เรี ยน, แผนผังที่ตงสถานที
ั้
หลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จดั การศึกษา, ระดับและประเภทการจัดการศึกษา, แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและ
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาร่วมกันกาหนดความมุง่ หมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วย
การศึกษาแห่งชาติ พร้ อมทังให้
้ แจ้ งสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเดิมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เรี ยนที่ยงั อยูใ่ น
การศึกษาภาคบังคับ
4. กรณีผ้ เู รี ยน ที่เรี ยนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรื อจากการศึกษาโดยครอบครัวจาก
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอื่น
ให้ นาหลักฐานการเรี ยนรู้เดิมเท่าที่มี ชื่อ - สกุลครอบครัว, ชื่อ - สกุลผู้เรี ยน, สาเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้ านของครอบครัว
และผู้เรี ยน, ที่ตงและแผนผั
ั้
งสถานที่ซงึ่ ใช้ จดั การศึกษา, สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของจัดการศึกษา ระดับและ
ประเภทการจัดการศึกษา, แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานร่วมกันกาหนดความมุง่ หมาย หลักการและ
แนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้ วยการศึกษาแห่งชาติ มาประกอบการขออนุญาต เพื่อใช้ ในการประเมิน
เทียบโอนภายหลังการได้ รับอนุญาตต่อไป
5.การจัดทาแผนการจัดการศึกษาครอบครัวหรื อผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ โดยมีองค์ประกอบดังนี ้
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ข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัว
ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้เรี ยน
ระดับการศึกษาที่ขอจัด
จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษา
รูปแบบการจัดการศึกษา
การจัดสาระการเรี ยนรู้
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

6. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษามีมติให้ ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้ องดาเนินการภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
7.ระยะเวลาการให้ บริการรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สพม. เขต 14

หมำยเหตุ

-

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคาขอและเอกสาร 30 นาที
ประกอบคาขอ

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยื่นคาขอจัด
การศึกษา

15 วัน

สพม. เขต 14

-

การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการเขต
พื ้นที่การศึกษาพิจารณา

11 วัน

สพม. เขต 14

-

การลงนาม/

จัดทาหนังสือและลงนาม

3 วัน

สพม. เขต 14

-

1)

2)

3)
4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

อนุญาตโดยผู้อานวยการ
เขตพื ้นที่การศึกษา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
ประชำชน
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

1

2

ฉบับ

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

2

ฉบับ

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ
สูตบิ ตั ร

กรมกำรปกครอง

1

2

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

1

2

ฉบับ

2)

3)
4)
5)

หมำยเหตุ
(ของบิดำ มำรดำ/
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(ของผู้จดั กำร
ศึกษำ
กรณีมอบผู้จดั กำร
ศึกษำ/รับรอง
สำเนำถูกต้ อง
)
(ของบิดำมำรดำ
และผู้เรี ยน/รับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ถ้ ำมี/รับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ของผู้เรี ยน/
รับรองสำเนำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แผนกำรจัดกำร ศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
โดยครอบครัว ที่
ได้ จดั ทำร่วมกับ
สพท.หรื อ
สถำนศึกษำที่
มอบหมำย
วุฒิกำรศึกษำ
ของผู้จดั กำร
ศึกษำ

1

2

ชุด

1

2

ชุด

ใบประเมิน
ใบรับรองควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ของผู้จดั กำร
ศึกษำ

-

1

2

ชุด

แผนผังที่ตงั ้
สถำนที่ จัด
กำรศึกษำขัน้

-

1

2

ฉบับ

2)

3)

4)

หมำยเหตุ
(1) รำยละเอียด
ของแผนฯเป็ นไป
ตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(1) ผู้จดั ต้ องมีวฒ
ุ ิ
ไม่ต่ำกว่ำระดับ
มัธยมศึกษำตอน
ปลำย หรื อ
เทียบเท่ำ 2)
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(1) กรณีผ้ จู ดั มีวฒ
ุ ิ
ต่ำกว่ำระดับ
มัธยมศึกษำตอน
ปลำยหรื อ
เทียบเท่ำ 2)
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(1) ระบุที่ตงั ้
แผนผังสถำนที่
อย่ำงชัดเจน
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
พื ้นฐำนโดย
ครอบครัว

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

เอกสำรหลักกำร ศึกษำ (ปพ. 1)

1

2

ฉบับ

เอกสำรกำรขอ ย้ ำยสถำนที่เรี ยน

1

2

ฉบับ

หลักฐำนกำร
เรี ยนรู้เดิม

-

1

2

ฉบับ

รูปถ่ำยผู้เรี ยน
หน้ ำตรง ขนำด 1
นิ ้ว

3

0

ฉบับ

5)

6)

7)

8)

หมำยเหตุ
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(1) กรณีที่ผ้ เู รี ยน
ลำออกจำก
กำรศึกษำ
ในระบบ
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(1) กรณีที่ผ้ เู รี ยน
ลำออกจำก
กำรศึกษำ
ในระบบ
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(1) กรณีผ้ เู รี ยน
ย้ ำยจำก
กำรศึกษำนอก
ระบบและ
กำรศึกษำตำม
อัธยำศัย
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
( (ไม่เกิน 6
เดือน))
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบรับรองแพทย์

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

9)

หมำยเหตุ
(1) กรณีแพทย์
ระบุควำมเห็นว่ำ
ผู้เรี ยน
ไม่สำมำรถศึกษำ
ในระบบได้ /
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 702 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ ายช้ าง อ.
เมือง จ.พังงา 82000
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คูม่ ือ Home School
(http://www.innoobec.com/?p=1195)

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์

20/08/2558
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สถำนะ

รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สพม.เขต 14 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

