
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือสำหรับประชาชน : การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนรูตามสิทธิของบุคคล  
                             (กรณีต้ังแต 50 คนข้ึนไปแตไมเกิน 100 คน)  
หนวยงานที่รบัผิดชอบ  : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวง         : กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน  : การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนรูตามสิทธิของบุคคล  
                          (กรณีต้ังแต 50 คนข้ึนไปแตไมเกิน 100 คน)  
2. หนวยงานที่รบัผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   
                                 เขต 3 
3. ประเภทของงานบรกิาร  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ    การอนุญาต/ ออกใบอนุญาต/ รับรอง 
5. กฎหมายทีใ่หอำนาจการขออนุญาต 
 1)  กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554 
 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 3) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรือง ใหใชหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
 4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีการปรับปรุงใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
              ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
6. ระดับผลกระทบ         บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม บริการทั่วไป 
๗. พื้นที่ใหบริการ    สวนกลาง    สวนภูมิภาค   ทองถ่ิน    สถาบนัการศึกษา 

สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)   สวนกลางที่ต้ังอยูในภูมิภาค 
(นอกกฎกระทรวง) 
 ตางประเทศ 

8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขอบงัคับ) 
    กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554 
    ระยะเวลาทีก่ำหนดตามกฎหมาย/ขอกำหนด ฯลฯ 
    หนวยเวลา 90 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
     จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข) 
     จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) Click here to enter text. 
     จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 
 
สวนของคูมือประชาชน 
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทาน้ัน)  ศูนยการเรียน 
11. ชองทางการใหบริการ 
 1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
           สถานที่ใหบริการ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   
           เขต 3  ถนนชัยภูม-ิสีค้ิว อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 



ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
    วันจันทร        วันอังคาร     วันพุธ   วันพฤหัสบดี  วันศุกร  

 วันเสาร           วันอาทิตย 
    ไมเวนวันหยุดราชการ 
    มีพักเที่ยง 
เวลาเปดรบัคำขอ  เวลาเปดรบัคำขอ  08.30  น. 
   เวลาปดรับคำขอ  16.30  น. 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไขและในการพิจารณาอนุญาตการย่ืนขอ 
      ศูนยการเรียน หมายถึง สถานทีเ่รียนทีบุ่คคลจัดต้ังข้ึน เพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไมแสวงหากำไร 

1. คุณสมบัติของผูจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียน 
บุคคลผูขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการ 

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการเรียน พ.ศ. 2554  ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1. เปนผูมีสญัชาติไทย 
2. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลและธรรมอันดี 
3. มีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไป 

(3.1) อายุไมต่ำกวา 20 ปบรบิูรณ และมีวุฒิการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรหีรือเทียบเทา 
(3.2) ไดรับการประกาศยกยอง เปนครูภูมปิญญาจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่นตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 
(3.3) หรือเปนบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเหน็วาเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการจัดการศึกษา 

      2. บทบาทหนาที่ของผูขอจัดต้ังศูนยการเรียน 
      บุคคลซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในรูปแบบศูนยการเรียน ให
ดำเนินการดังน้ี 

1. ผูขอจัดการศึกษาย่ืนความประสงคเพื่อขอจัดการศึกษาเปนหนังสือตอสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

2. จัดทำแผนการจัดการศึกษารวมกับสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา หรือสถานศึกษาที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียด
ประกอบการขออยางนอย 9 รายการ ดังน้ี 

(2.1) ช่ือศูนยการเรียน 
(2.2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน 
(2.3) ที่ต้ังศูนยการเรียน 
(2.4) รปูแบบการจดัการศึกษา 
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ 
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกจิกรรมการเรียนการสอน 
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน 
(2.8) รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนยการเรียน 
(2.9) ขอกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนเอกสารอื่นๆ (ถามี) 



   3. การย่ืนคำขอจัดต้ังศูนยการเรียน  แบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
  1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ใหย่ืนตอสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาที่ศูนยการเรียนต้ังอยู 
  2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรอืมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา ใหย่ืนตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนต้ังอยู 
  อน่ึง ในกรณีทีป่ระสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิม่จากที่ไดรับอนุญาตใหย่ืนขอขยาย
ตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่ย่ืนขอไว หรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ป.ว.ช)  ใหผูขอจัดการศึกษาขออนุญาตใชหลักสูตรตอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา 
  ทั้งน้ีตองเสนอแผนการจัดการศึกษา จำนวน 2 ชุด ตามแบบที่กำหนดตอสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ศูนยการเรียนต้ังอยูโดยมีเอกสารและหลกัฐานประกอบคำขอ  ดังน้ี 

1) สำเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกใหฉบับจรงิพรอมสำเนา 
2) บัตรประชาชนของผูย่ืนขอจัดการศึกษาฉบับจรงิพรอมสำเนา 
3) วุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปญญา หรือหลกัฐานที่แสดงวา 

เปนบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวาเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการจัดการศึกษา 
(ในประกาศวุฒิบัตร เกียรติบัตร) ฉบับจรงิพรอมสำเนา 

4) แผนการจัดการศึกษา ตามขอขอ 2 
ผูขอจัดการศึกษาสามารถย่ืนคำขอไดตามความจำเปนและอาจย่ืนคำขอไดปละ 2 ครั้ง กอน 

เปดภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษาและ
ศูนยการเรียนเพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับทีสู่งข้ึน เปนตน 
  เมื่อไดรบัอนุญาตจากสำนักงานพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ารศึกษา หรอื
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหศูนยการเรียนดำเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาไดและ
หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขแผนการจัดการศึกษาที่นับอนุญาตไวตองเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอ
เปลี่ยนแปลงตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามแตกรณี 
  ทั้งน้ี ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทำแผนการศึกษารวมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากอนย่ืนคำขอ 
4. การพิจารณาคำขอต้ังศูนยการเรียน  ตามแนวทางตอไปน้ี 
  ศูนยการเรียนที่มผีูเรียนจำนวนเกินกวา 50 คน แตไมเกิน 100 คนใหสำนักงานเขตพื้นที
การศึกษาเปนผูพจิารณาอนุญาต โดยใหแจงผลการพิจารณาใหผูขอรบัการศึกษา ทราบภายใน 90  วัน นับแต
วันที่รับคำขอแนวทาง การดำเนินการตามคูมือแนวทางการดำเนินการฯ 
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมกำหนดในคูมือ เริม่นับเมื่อไดตรวจสอบเอกาสารถูกตอง ครบถวนแลว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับ 
 
ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวยเวลา สวนงาน/หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ



1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคำขอและ
เอกสารประกอบคำ
ขอ 

30 นาที สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของผูยื่น
คำขอจัดการศึกษา 

26 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
พิจารณา 

60 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

4 การแจงผลการ 
พิจารณา 

จัดทำหนังสือและลง
นามอนุญาตโดย
ผูอำนวยการเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

3 วัน สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

       ระยะเวลาดำเนินการ  รวม 90 หนวยเวลาวันทำการ 
 หมายเหตุ 
 

14. งานบรกิารน้ีผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
  ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการแลว 
(หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองน้ีดวย) 
ระยะเวลารวมหลงัลดข้ันตอน .  หนวยของเวลา  Choose item. 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคำขอ 
          15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ที่ รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ใน
ระบบมีชองให
เลือกกระทรวง
และชองให
เลือกกรม/
กลุมงาน) 

จำนวน
เอกสารฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร
สำเนา 

 หนวยนับ
เอกสาร (ฉบับ
หรือชุด) 

 
 
 
หมายเหตุ 

1 บัตรประจำตัว
ประชาชน 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด รับรองสำเนา
ถูกตอง 

2 สำเนาทะเบียน
บาน 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด รับรองสำเนา
ถูกตอง 

3 ใบสำคัญการ
เปล่ียนช่ือ 

กรมการ
ปกครอง 

1 2 ชุด รับรองสำเนา
ถูกตอง 

 



 
15.2) เอกสารอื่นๆ สำหรบัย่ืนเพิม่เติม 
ที่ รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
สวนงาน/
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสารฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสารสำเนา 

หนวย
นับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา  2 2 ชุด 1)แผนการจัดการ
ศึกษาที่ไดจัดทำ
รวมกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
แลว 
2)รับรองสำเนา
ถูกตอง 

2 ใบประกาศ หรือวุฒิบัตร 
หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิ
การศึกษาของผูขอจัด
การศึกษา 

 1 2 ชุด 1)ในกรณีที่เปนครู
ภูมิปญญา 
2)รับรองสำเนา
ถูกตอง 

3 รายช่ือผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล 

 2 2 ชุด 1)ผูเรียนในศูนยฯ
ตองเปนไปตาม กฏ
กระทรวงฯขอ2 
2)รับรองสำเนา
ถูกตอง 

4 หลักฐานที่คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาเห็นวา
เปนผูมีความรู
ความสามารถในการจัด
การศึกษา 

  2 ชุด รับรองสำเนาถูกตอง 

 
16. คาธรรมเนียม 
รายละเอียดคาธรรมเนียม 
รอยละ      ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองน้ี) 
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  Click here to enter text. 
หมายเหตุ   Click here to enter text. 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
      - รองเรียนดวยตนเอง/ไปรษณีย ทีส่ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
         ถนนชัยภูม-ิสีค้ิว ต.หนองบัวใหญ อ.จัตุรสั จ.ชัยภูมิ 36130 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
      ช่ือเอกสาร Click here to enter text. 
      อัพโหลดไฟลเอกสาร      ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงใหคลกิเลือกชองน้ี) 
       (ในระบบมีใหคลกิเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
       หมายเหตุ  File กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคล/File  แนวทางการจัดการศึกษาฯ 



 

19. หมายเหตุ       


