คู่มือสำหรับประชำชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษำธิกำร
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
3. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร

☐บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม บริการทั่วไป
☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น
☐สถาบันการศึกษา
☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ต่างประเทศ

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ(ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
หน่วยเวลำ 60 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
Click here to enter text.
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
ส่วนของคู่มือประชำชน
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) ศูนย์การเรียน
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถนนธราธิบดี ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐วันอาทิตย์
☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ
มีพักเที่ยง

เวลำเปิดรับคำขอ

เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
12 หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขและในกำรพิจำรณำอนุญำตในกำรยื่นขอ
ศูนย์กำรเรียน หมำยถึง สถำนที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยไม่แสวงหำกำไร
1. คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(3.1) อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(3.2) ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นครูภูมิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
(3.3) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
1. ผู้ขอจัดการศึกษายื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาเป็นหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออย่างน้อย 9 รายการ ดังนี้
(2.1) ชื่อศูนย์การเรียน
(2.2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(2.3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียน
(2.9) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
3. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นขอขยายต่อสานักงาน
เขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษา
ขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษา จานวน 2 ชุด ตามแบบที่กาหนดต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
1) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงพร้อมสาเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้อมสาเนา

3) วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคล
ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,
วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมสาเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามข้อ 2
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็นและอาจยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง
ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การเรียน
เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
เมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ศูนย์การเรียนดาเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้และหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
4. การพิจารณาคาขอตั้งศูนย์การเรียน ตามแนวทางต่อไปนี้
ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนไม่เกิน 50 คน ให้เสนอคาขอและเอกสารประกอบต่อ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการศึกษา ทราบภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่รับคาขอและเอกสารประกอบ
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หน่วย
เวลำ

หมำยเหตุ

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 2

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบคาขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคา
ขอ

30

2

การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสาร
ตามเอกสารของผู้ยื่น
คาขอจัดการศึกษา

26

วัน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

การพิจารณา
อนุญาต

30

วัน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4

การแจ้งผล
การพิจารณา

วัน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เสนอคณะทางาน
สพท.พิจารณา

จัดทาหนังสือและ
3
ลงนามอนุญาตโดย
ผู้อานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลำดำเนินกำร รวม 60 หน่วยเวลำวันทาการ
หมำยเหตุ

นาที

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาChoose an item.
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
จำนวน จำนวน
รับผิดชอบ
รำยกำรเอกสำรยืนยัน
เอกสำร
ที่
(ในระบบมี
ช
อ
่
งให้
ตัวตน
ฉบับ เอกสำร
สำเนำ
เลือกกระทรวง
จริง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงำน)
1 บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง
1
2

หน่วย
นับ
เอกสำร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)
ชุด

2

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

3

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รำยกำรเอกสำรยื่น
ที่
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ
1

แผนการจัดการศึกษา

2

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู้
ขอจัดการศึกษา
รายชื่อผู้เรียนในศูนย์
พร้อมเหตุผล

3

4

เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับ
จริง
2

จำนวน หน่วยนับ
เอกสำร
สำเนำ เอกสำร
2

ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

2

ชุด

หมำยเหตุ

รับรองสาเนา
ถูกต้อง
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
รับรองสาเนา
ถูกต้อง

หมำยเหตุ
1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ได้จัดทาร่วมกับ
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
1) ในกรณีที่เป็นครูภมู ิ
ปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
1) ผู้เรียนในศูนย์ฯ
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
รับรองสาเนาถูกต้อง

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

จำนวน
จำนวน
เอกสำร เอกสำร หน่วยนับ
ฉบับ
เอกสำร
ส
ำเนำ
จริง

หมำยเหตุ

ตามคู่มือแนวทางการ
ดาเนินงานฯ
16. ค่ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
Click here to enter text.
หมำยเหตุ
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
• ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถนนธราธิบดี ตาบลท่าข้าม อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
• ร้องเรียนผ่านสายด่วน สานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสาร Click here to enter text.
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคล/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
19. หมำยเหตุ

