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คู%มือสําหรับประชาชน
: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณี
ตั้งแต% 50 คนขึน้ ไปแต%ไม%เกิน 100 คน)
คน

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุ
ษาราชบุรี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง :กระทรวงศึ
กระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอจัดการศึกษาขันพืนฐานในศูนย์ การเรี ยนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตังแต่ 50
คนขึนไปแต่ ไม่ เกิน 100 คน)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สพป. ราชบุรีเขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
% %นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตงแต่
ั % 50 คนขึ %นไปแต่ไม่
1. ชื3อกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาขันพื
เกิน 100 คน)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สพป. ราชบุรีเขต 1
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที3ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที3เกี3ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสิ ทธิ ของบุคคลในการจัดการศึกษาขันพืนฐานในศูนย์การเรี ยนพ.ศ. 2554
2)

คําสัง& กระทรวงศึกษาธิ การเรื & องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพ.ศ.2551

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื &องหลักเกณฑ์ และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ

4)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที แ& ก้ไขเพิ& มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนที3ให้ บริการ: ส่วนกลางทีตังอยู
% ใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที3กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขัน%
พื %นฐานในศูนย์การเรี ยนพ.ศ. 2554
ระยะเวลาที3กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
90วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี3ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที3มากที3สุด 0
จํานวนคําขอที3น้อยที3สุด 0
10. ชื3ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตงแต่
ั % 50
คนขึ %นไปแต่ไม่เกิน 100 คน) สํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการกลุ่มงานส่งเสริ มการจัดการศึกษาสํ านักงานเขตพืนที &การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
อาคารเฉลิ มพระชนมพรรษา 6 รอบ ถนนไกรเพชร ตําบลหน้าเมื อง อําเภอเมื อง จังหวัดราชบุรี 70000 /ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื3อนไข(ถ้ ามี) ในการยื3นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรี ยนหมายถึงสถานทีเรี ยนทีบุคคลจัดตังขึ
% %นเพือจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานโดยไม่แสวงหากําไร
1. คุณสมบัตขิ องผู้จดั การศึกษาขันพื
% %นฐานในรูปแบบศูนย์การเรี ยน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในศูนย์การเรี ยนตามกฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิของบุคคล
ในการจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานศูนย์การเรี ยนพ.ศ.2554 ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี %
เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสือมเสียหรื อบกพร่องในศีลและธรรมอันดี
มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี %
(3.1) อายุไม่ตํากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์และมีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ตํากว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(3.2) ได้ รับการประกาศยกย่องเป็ นครูภมู ิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรอืนตามทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(3.3) หรื อเป็ นบุคคลทีคณะกรรมการเขตพื %นทีการศึกษาเห็นว่าเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหน้ าทีของผู้ขอจัดตังศู
% นย์การเรี ยน
บุคคลซึงมีความประสงค์และมีความพร้ อมจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในรู ปแบบศูนย์การเรี ยนให้ ดําเนินการดังนี %
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ผู้ขอจัดการศึกษายืนความประสงค์เพือขอจัดการศึกษาเป็ นหนังสือต่อสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษา
จัดทําแผนการจัดการศึกษาร่ วมกับสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาหรื อสถานศึกษาทีสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษา
มอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้ องมีรายละเอียดประกอบการขออย่างน้ อย 9 รายการดังนี %

(2.1) ชือศูนย์การเรี ยน
(2.2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน
(2.3) ทีตังศู
% นย์การเรี ยน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาทีจัดในกรณีทีเป็ นการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรื อลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8) รายชือและคุณสมบัตขิ องบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรี ยน
(2.9) ข้ อกําหนดเกียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนเอกสารอืนๆ (ถ้ ามี)
3. การยืนคําขอจัดตังศู
% นย์การเรี ยนแบ่งเป็ น 2 กรณีดงั นี %
1. การจัดการศึกษาทีเริ มจากระดับประถมศึกษาให้ ยืนต่อสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาประถมศึกษาทีศูนย์การเรี ยน
ตังอยู
% ่
2. การจัดการศึกษาทีเริ มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าให้ ยืนต่อสํานักงาน
เขตพื %นทีการศึกษามัธยมศึกษาทีศูนย์การเรี ยนตังอยู
% ่อนึงในกรณีทีประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิมจากที
ได้ รับอนุญาตให้ ยืนขอขยายต่อสํานักงานเขตทีการศึกษาเดิมทียืนขอไว้ หรื อกรณีทีประสงค์จะจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ ผ้ ขู อจัดการศึกษาขออนุญาตใช้ หลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทังนี
% %ต้ องเสนอแผนการจัดการศึกษาจํานวน 2 ชุดตามแบบทีกําหนดต่อสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาทีศูนย์การเรี ยน
ตังอยู
% ่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอดังนี %
1) สําเนาทะเบียนบ้ านหรื อหลักฐานสถานทีทางราชการออกให้ ฉบับจริ งพร้ อมสําเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยืนขอจัดการศึกษาฉบับจริ งพร้ อมสําเนา
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3) วุฒิการศึกษาของผู้จดั การศึกษาหรื อหลักฐานของครู ภมู ิปัญญาหรื อหลักฐานทีแสดงว่าเป็ นบุคคลทีคณะกรรมการ
เขตพื %นทีการศึกษาเห็นว่าเป็ นบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,วุฒิบตั ร, เกียรติบตั ร)
ฉบับจริ งพร้ อมสําเนา
4) แผนการจัดการศึกษาตามข้ อ 2
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยืนคําขอได้ ตามความจําเป็ นและอาจยืนคําขอได้ ปีละ 2 ครัง% ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแต่ละภาคไม่
น้ อยกว่า 120 วันโดยสอดคล้ องกับเวลาเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษาและศูนย์การเรี ยนเพือสิทธิประโยชน์ตา่ งๆเช่น
การศึกษาต่อในระดับทีสูงขึ %นเป็ นต้ น
เมือได้ รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาคณะกรรมการเขตพื %นทีการศึกษาหรื อคณะกรรมการการศึกษาขัน%
พื %นฐานให้ ศนู ย์การเรี ยนดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้ และหากมีการเปลียนแปลงแก้ ไขแผนการ
จัดการศึกษาทีรับอนุญาตไว้ ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับทีขอเปลียนแปลงต่อสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษา
หรื อคณะกรรมการเขตพื %นทีการศึกษาหรื อคณะกรรมการการศึกษาขันพื
% %นฐานตามแต่กรณี
ทังนี
% %ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทําแผนการศึกษาร่ วมกับสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาก่อน
ยืนคําขอ
4. การพิจารณาคําขอตังศู
% นย์การเรี ยนตามแนวทางต่อไปนี %
ศูนย์การเรี ยนทีมีผ้ เู รี ยนจํานวนเกินกว่า 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คนให้ สํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาเสนอคณะกรรมการเขต
พื %นทีการศึกษาเป็ นผู้พิจารณาอนุญาตให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วันนับแต่วนั ทีได้ รับคําขอแนวทางการดําเนินการตามคูม่ ือ
แนวทางการดําเนินงานฯ
5. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมทีกําหนดในคูม่ ือเริ มนับเมือได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที3รับผิดชอบ
ที3

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที3
รั บผิดชอบ
สพป. ราชบุรีเขต 1

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร 30 นาที
ประกอบคําขอ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยืนคําขอจัด
การศึกษา

26 วัน

สพป. ราชบุรีเขต 1

การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการเขต
พื %นทีการศึกษาพิจารณา

60 วัน

สพป. ราชบุรีเขต 1

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ
เขตพื %นทีการศึกษา

3 วัน

สพป. ราชบุรีเขต 1

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
%
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื3นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที3ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที3
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2)
บ้ าน
ใบสําคัญการ
กรมการปกครอง 1
3)
เปลี#ยนชื#อ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

2

ชุด

2

ชุด

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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15.2) เอกสารอื3น ๆ สําหรั บยื3นเพิ3มเติม
ที3

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื3นเพิ3มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนการจัดการ
ศึกษา

-

2

ใบประกาศหรื อ วุฒิบตั รหรื อ
เกียรติบตั รแสดง
วุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัด
การศึกษา
รายชื#อผู้เรี ยนใน ศูนย์พร้ อม
เหตุผล

หลักฐานที#
คณะกรรมการ
เขตพื 0นที#
การศึกษาเห็นว่า
เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถใน
การจัดการศึกษา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

0

2

ชุด

1)

2)

3)

4)

หมายเหตุ
(1) แผนการ
จัดการศึกษาที#ได้
จัดทําร่วมกับ
สํานักงาน
เขตพื 0นที#
การศึกษาแล้ ว
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ในกรณีที#เป็ น
ครูภมู ิปัญญา
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

(1) ผู้เรี ยนใน
ศูนย์ฯ
ต้ องเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯข้ อ
2
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ทีสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต
1 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบถนนไกรเพชรตําบลหน้ าเมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี 70000
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

