
 
 

คูมือสำหรับ
ประชาชน 

  
 
 
 

เร่ือง 
การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนยการเรียน 

ขององคกรวิชาชีพ 
 

เพ่ือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

 

 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
คูมือสำรบัประชาชน  :   การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ 



หนวยงานที่รบัผิดชอบ :  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวง : ศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน :  การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรอาชีพ 
2. หนวยงานที่รบัผิดชอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
    ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เปดเสรจ็ในหนวยงานเดียว 
3. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
4. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต 
    1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรวิชาชีพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554 
    2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
    3) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ.2551 
    4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง หลักเกณฑและวิธีการปรบัใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรบักลุมเปาหมาย 
5. ระดับผลกระทบ  บริการทีม่ีความสำคัญดานเศรษฐกจิ/สงัคม   บริการทั่วไป 
6. พื้นที่ใหบริการ       สวนกลาง    สวนภูมิภาค   ทองถ่ิน    สถาบันการศึกษา 

 สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)   สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค 
(นอกกฎกระทรวง) 
 ตางประเทศ 

7. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ำหนดระยะเวลา(ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ) 
    กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรวิชาชีพในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ.2554 
    ระยะเวลาทีก่ำหนดตามกฎหมาย/ขอกำหนด ฯลฯ 
8. ขอมูลสถิติ 
    จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข) 
    จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 
    จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 
สวนของคูมือประชาชน 
9. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมลูเทาน้ัน) ศูนยการเรียน 
10. ชองทางการใหบริการ 
 1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
11. สถานที่ใหบริการ กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
      ถนนชัยภูมิ – สีค้ิว ตำบลหนองบัวใหญ  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 36130 
 ระยะเวลาเปดใหบริหาร  เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 

          วันจันทร     วันอังคาร   วันพุธ   วันพฤหัสบดี   วันศุกร 
          วันเสาร      วันอาทิตย 
          ไมเวนวันหยุดราชการ 
          มีพักเที่ยง 

 เวลาเปดรับคำขอ  เวลาเปดรบัคำขอ  08.30 น. 



     เวลาปดรับคำขอ  16.30 น. 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและในการพิจารณาอนญุาตในการยื่นคำขอ (ถามี) 
 ศูนยการเรียน หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีองคกรวิชาชีพจัดต้ังขึน้ เพ่ือจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานโดยไมแสวงกำไร 
 คุณสมบัติของผูขอการจัดการศึกษาพ้ืนฐานในรูปแบบศูนยการเรียน 
 ตองเปนองคกรวิชาชีพที่ไดจัดต้ังโดยกฎหมายบทบาทหนาที่ของผูขอจัดต้ังศูนยการเรียนองคกรวิชาชีพ 
ซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมเขามาจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียน ใหดำเนินการดังน้ี 
 1. ดำเนินการย่ืนความประสงคเพื่อขอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน เปนหนังสือตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนยการเรียนต้ังอยู 
 2. จัดทำแผนการจัดการศึกษาของศูนยการเรียนรวมกบัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา 
ที่สำนักงานเขตพื้นที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอยางนอย 9 
รายการ ดังน้ี 
  2.1 ช่ือศูนยการเรียน 
  2.2 วัตถุปรงสงคของศูนยการเรียน 
  2.3 ที่ต้ังศูนยการเรียน 
  2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
  2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ 
  2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
  2.8 รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาศูนยการเรียน 
  2.9 ขอกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนและเอกสารอื่น (ถามี) 

3. ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทำแผนการศึกษารวมกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาการย่ืนคำขอ 

4. การย่ืนคำขอจัดต้ังศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ แบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
 4.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาใหย่ืนตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาที่ศูนยการเรียนจัดต้ังอยู 
 4.2 การศึกษาที่เริ่มจาก ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใหย่ืน 

ตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนต้ังอยู 
  อน่ึง ในกรณีที่ประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากที่รับอนุญาต ใหย่ืนขอขยายตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่ย่ืนขอไวหรือกรณีที่ประสงคจัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) 
ใหผูขอจัดการศึกษาขออนุญาตใชหลักสูตรตอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการกอนเสนอ
แผนการจัดการศึกษา 
 5. ผูขอจัดการศึกษาสามารถย่ืนขอไดตามความจำเปนและอาจย่ืนคำขอปละ 2 ครั้ง ทั้งน้ีตองย่ืนกอนเปด
ภาคเรียนแตละภาคไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปด - ปดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนยการ
เรียนเพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน เปนตน 
 หากมกีารเปลี่ยนแปลงแกไขแผนการจัดการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดใหความเห็นชอบแลว
ตองเสนอการเปลี่ยนแปลงแกไขแผนการจัดการศึกษาเพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต 
 6. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 



 
ที ่

ประเภท

ข้ันตอน 

 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะ 
เวลา 

หนวย
เวลา 

สวนงาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1 กาตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคำขอและ
เอกสารประกอบคำขอ 

30 นาที สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

2 การพิจารณา
อนุญาต 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของผูยื่น
คำขอจัดการศึกษา 

36 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะทำงาน 
สพท.พิจารณา 

50 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

4 การแจงผล
การพิจารณา 

จัดทำหนังสือและลง
นามอนุญาตโดยผุ
อำนวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

3 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

 ระยะเวลาดำเนินการ รวม 90 หนวยเวลาวัน 
14. งานบริการนีผ้านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
  ผานการดำเนินการลดข้ันตอน แฃะระยะเวลปฏิบัติราชการมาแลว 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

 
ท่ี 

รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

 

สวนงาน/หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

 
 

หมายเหตุ 

1 ใบอนุญาตการจัดตั้ง
องคกรวิชาชีพ 

 1 
 

2 ชุด รับรองสำเนาถูกตอง 

2 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด 1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบ
อำนาจ 
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

3 สำเนาบตัรประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด 1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบ
อำนาจ 
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

 
ที ่

รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

 

สวนงาน/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

 
 

หมายเหต ุ



4 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง 1 2 ชุด 1) ผูแทนองคกรวิชาชีพ
และ/หรือ ผูรับมอบ
อำนาจ 
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

 
 15.2) เอกสารอื่นๆ สำหรบัย่ืนเพิม่เติม 
  

 
ท่ี 

 

 

รายการเอกสารย่ืน

เพิ่มเติม 

 

สวนงาน/หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ(ใน

ระบบมีชองใหเลือก

กระทรวงและชองให

เลือกกรม/กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

 
 

หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา  2 2 ชุด 1) แผนการศึกษาท่ีได
จัดทำรวมกับสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึง
เปนไปตามกฎกระทรวง 
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

2. ใบประกาศหรือวุฒิบัตร 
หรือเกียรติบัตรแสดง
วุฒิการศึกษาของผูขอ
จัดการศึกษา 

 1 2 ชุด 1) ในกรณีท่ีเปนครูภูมิ
ปญญา 
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

3. รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล 

 1 2 ชุด 1)ผูเรียนตองมีคุณสมบัติ
เปนไปตามกฎกระทรวง 
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

4. หนังสือมอบอำนาจ  1 2 ชุด 1)กรณีผูแทนหรือผูรับ
มอบอำนาจยื่นขอ 
2) รับรองสำเนาถูกตอง 

 
16. คาธรรมเนียม 
      รายละเอียดคาธรรมเนียม 
      รอยละ   ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลอืกที่ชองน้ี) 
      คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ) 
      หมายเหตุ 
 
 
17. ชองทางการรองเรียน 

• รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนน   
  ชัยภูมิ-สีค้ิว ตำบลหนองบัวใหญ  อำเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย  36130 



 • รองเรียนผานสายดวน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1579 
 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถามี) 
 ช่ือเอกสาร 
 อัพโหลดไฟลเอกสาร  ใชลงิคไฟลเอกสาร (หากตองการระบเุปนลิงคใหคลิกเลอืกชองน้ี) 
 (ในระบบมีใหคลิกเพื่ออพัโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
 หมายเหตุ   File กฎกระทรวงวาดวยองคกรวิชาชีพ/File คูมือแนวทางการดำเนินการฯ 
19. หมายเหตุ 
 
 
 
 


