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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนในศูนย์ กำรเรี ยนตำมสิทธิของบุคคล (กรณีตงั ้ แต่ 50
คนขึน้ ไปแต่ ไม่ เกิน 100 คน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพม. เขต 14
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตงแต่
ั ้ 50 คนขึ ้นไปแต่
ไม่เกิน 100 คน)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สพม. เขต 14
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสิ ทธิ ของบุคคลในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์การเรี ยน พ.ศ. 2554
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 วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ในศูนย์การเรี ยน พ.ศ. 2554
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตงแต่
ั ้ 50
คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน) สพม. เขต 14 ชาคริต 16/07/2015 16:41
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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
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
ศูนย์การเรี ยน หมายถึง สถานที่เรี ยนที่บคุ คลจัดตังขึ
้ ้น เพื่อจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัตขิ องผู้จดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรี ยน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามกฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิของบุคคล
ในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานศูนย์การเรี ยน พ.ศ.2554 ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้

เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรื อบกพร่องในศีลและธรรมอันดี
มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
(3.1) อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์ และมีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(3.2) ได้ รับการประกาศยกย่อง เป็ นครูภมู ิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรอื่นตามที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด

(3.3) หรื อเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหน้ าที่ของผู้ขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
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บุคคลซึง่ มีความประสงค์และมีความพร้ อมจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรี ยน ให้ ดาเนินการดังนี ้

ผู้ขอจัดการศึกษายื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาเป็ นหนังสือต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
จัดทาแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้ องมีรายละเอียดประกอบการขออย่างน้ อย 9 รายการ ดังนี ้

(2.1) ชื่อศูนย์การเรี ยน
(2.2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน
(2.3) ที่ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จดั ในกรณีที่เป็ นการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรื อลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8) รายชื่อและคุณสมบัตขิ องบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรี ยน
(2.9) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนเอกสารอื่นๆ (ถ้ ามี)
3. การยื่นคาขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ให้ ยื่นต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยน
ตังอยู
้ ่
2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าให้ ยื่นต่อสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่อนึง่ ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่
ได้ รับอนุญาตให้ ยื่นขอขยายต่อสานักงานเขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรื อกรณีที่ประสงค์ จะจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ ผ้ ขู อจัดการศึกษาขออนุญาตใช้ หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทังนี
้ ้ต้ องเสนอแผนการจัดการศึกษา จานวน 2 ชุด ตามแบบที่กาหนดต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่ ศนู ย์การเรี ยน
ตังอยู
้ ่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี ้
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1) สาเนาทะเบียนบ้ าน หรื อหลักฐานสถานที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริงพร้ อมสาเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้ อมสาเนา
3) วุฒิการศึกษาของผู้จดั การศึกษา หรื อหลักฐานของครูภมู ิปัญญา หรื อหลักฐานที่แสดงว่าเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการ
เขตพื ้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,วุฒิบตั ร, เกียรติบตั ร)
ฉบับจริงพร้ อมสาเนา

4) แผนการจัดการศึกษา ตามข้ อ 2
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคาขอได้ ตามความจาเป็ นและอาจยื่นคาขอได้ ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแต่ละภาค ไม่
น้ อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้ องกับเวลาเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษาและศูนย์การเรี ยนเพื่อสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น
การศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา หรื อคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ให้ ศนู ย์การเรี ยนดาเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขแผนการ
จัดการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หรื อคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา หรื อคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ตามแต่กรณี
ทังนี
้ ้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ก่อนยื่นคาขอ
4. การพิจารณาคาขอตังศู
้ นย์การเรี ยน ตามแนวทางต่อไปนี ้
ศูนย์การเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการ
เขตพื ้นที่การศึกษาเป็ นผู้พิจารณาอนุญาตให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาขอ แนวทางการดาเนินการตาม
คูม่ ือแนวทางการดาเนินงานฯ

5/8

5. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กาหนดในคูม่ ื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

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยื่นคาขอจัด
การศึกษา

26 วัน

สพม. เขต 14

-

การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการเขต
พื ้นที่การศึกษาพิจารณา

60 วัน

สพม. เขต 14

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและ ลงนาม
อนุญาตโดยผู้อานวยการ
เขตพื ้นที่การศึกษา

3 วัน

สพม. เขต 14

-

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 90 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
1)
ประชำชน
2) สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ชุด

2

ชุด

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ

6/8

ที่

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บ้ ำน
ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ชุด

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แผนกำรจัดกำร
ศึกษำ

-

2

ใบประกำศ หรื อ วุฒิบตั ร หรื อ
เกียรติบตั รแสดง
วุฒิกำรศึกษำ
ของผู้ขอจัด
กำรศึกษำ
รำยชื่อผู้เรี ยนใน ศูนย์ พร้ อม
เหตุผล

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

1)

2)

3)

หมำยเหตุ
(1) แผนกำร
จัดกำรศึกษำที่ได้
จัดทำร่วมกับ
สำนักงำน
เขตพื ้นที่
กำรศึกษำแล้ ว
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(1) ในกรณีที่เป็ น
ครูภมู ิปัญญำ
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(1) ผู้เรี ยนใน
ศูนย์ฯ
ต้ องเป็ นไปตำม
กฎกระทรวงฯ ข้ อ
2
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
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ที่

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หลักฐำนที่
คณะกรรมกำร
เขตพื ้นที่
กำรศึกษำเห็นว่ำ
เป็ นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
กำรจัดกำรศึกษำ

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ชุด

หมำยเหตุ
)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้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
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

20/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)

8/8

จัดทำโดย
สพม.เขต 14 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

