
 

: การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศนูย�การเรียนตามสิทธิของบุคคล 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวง 

 

 

 

คู+มือสําหรับประชาชน 

การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศนูย�การเรียนตามสิทธิของบุคคล 
เกิน 50 คน) 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวง :กระทรวงศึกษาธิการ

1/7 

การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในศนูย�การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม+

ราชบุรี เขต 1 

กระทรวงศึกษาธิการ 



2/7 

 

คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั �นพื �นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 
คน) 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:สพป. ราชบรีุเขต 1 
กระทรวง:กระทรวงศกึษาธิการ 
 
1. ชื2อกระบวนงาน:การขอจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิของบคุคล (กรณีไมเ่กิน 50 คน) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สพป. ราชบรีุเขต 1 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที2ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที2เกี2ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิของบคุคลในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานในศูนย์การเรียนพ.ศ. 2554 
2) คําสั&งกระทรวงศึกษาธิการเรื&องใหใ้ช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพ.ศ.2551 
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื&องหลกัเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน

พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
4) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที&แก้ไขเพิ&มเติม 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที2ให้บริการ: สว่นกลางที
ตั %งอยูใ่นภมูิภาค (นอกกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที2กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิของบคุคลในการจดัการศกึษาขั %น
พื %นฐานในศนูย์การเรียนพ.ศ. 2554  

ระยะเวลาที2กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 60วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี2ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที2มากที2สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที2น้อยที2สุด 0  

10. ชื2ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานในศนูย์การเรียนตามสิทธิของบคุคล (กรณีไมเ่กิน 50 
คน) สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาประถมศกึษาราชบรีุเขต 1  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการสถานที&ใหบ้ริการ กลุ่มงานส่งเสริมการจดัการศึกษาสํานกังานเขตพื�นที&การศึกษา

ประถมศึกษาราชบรีุเขต 1 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  ถนนไกรเพชร  ตําบลหนา้เมือง  อําเภอเมือง
จงัหวดัราชบรีุ 70000/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
 



3/7 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื2อนไข(ถ้ามี) ในการยื2นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ศนูย์การเรียนหมายถึงสถานที
เรียนที
บคุคลจดัตั %งขึ %นเพื
อจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานโดยไมแ่สวงหากําไร 
 
 1. คณุสมบตัขิองผู้จดัการศกึษาขั %นพื %นฐานในรูปแบบศนูย์การเรียน 
บคุคลผู้ขอจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานในศนูย์การเรียนตามกฎกระทรวงวา่ด้วยสิทธิของบคุคลในการจดัการศกึษาขั %น
พื %นฐานศนูย์การเรียนพ.ศ.2554 ต้องมีคณุสมบตัดิงันี % 
 เป็นผู้ มีสญัชาตไิทย 
 ไมเ่ป็นผู้ มีความประพฤตเิสื
อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอนัดี 
 มีคณุสมบตัอิย่างหนึ
งอย่างใดดงัตอ่ไปนี % 
  (3.1) อายไุม่ตํ
ากว่า 20 ปีบริบรูณ์และมีวฒุิการศกึษาไม่ตํ
ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
  (3.2) ได้รับการประกาศยกย่องเป็นครูภมูิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื
นตามที
รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศกึษาธิการประกาศกําหนด 
       (3.3) หรือเป็นบคุคลที
คณะกรรมการเขตพื %นที
การศกึษาเห็นวา่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถในการจดัการศกึษา 
 
 2. บทบาทหน้าที
ของผู้ขอจดัตั %งศนูย์การเรียน 
บคุคลซึ
งมีความประสงค์และมีความพร้อมจดัการศกึษาขั %นพื %นฐานในรูปแบบศนูย์การเรียนให้ดําเนินการดงันี % 
 ผู้ขอจดัการศกึษายื
นความประสงค์เพื
อขอจดัการศกึษาเป็นหนงัสือตอ่สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษา 
 จดัทําแผนการจดัการศกึษาร่วมกบัสํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาหรือสถานศกึษาที
สํานกังาน 
เขตพื %นที
การศกึษามอบหมายโดยแผนการจดัการศกึษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออยา่งน้อย 9 รายการดงันี % 
   (2.1) ชื
อศนูย์การเรียน 
   (2.2) วตัถปุระสงค์ของศนูย์การเรียน 
   (2.3) ที
ตั %งศนูย์การเรียน 
   (2.4) รูปแบบการจดัการศกึษา 
   (2.5) ระดบัการศกึษาที
จดัในกรณีที
เป็นการจดัการศกึษานอกระบบ 
   (2.6) หลกัสตูรหรือลกัษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
   (2.7) ระบบประกนัคณุภาพภายใน 
   (2.8) รายชื
อและคณุสมบตัขิองบคุลากรทางการศกึษาศนูย์การเรียน 
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   (2.9) ข้อกําหนดเกี
ยวกบัคณะกรรมการศนูย์การเรียนเอกสารอื
นๆ (ถ้ามี) 
 
 3. การยื
นคําขอจดัตั %งศนูย์การเรียนแบง่เป็น 2 กรณีดงันี % 
  1. การจดัการศกึษาที
เริ
มจากระดบัประถมศกึษาให้ยื
นตอ่สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาประถมศกึษาที
ศนูย์การเรียน
ตั %งอยู่ 
  2. การจดัการศกึษาที
เริ
มจากระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นหรือมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ให้ยื
นตอ่สํานกังาน
เขตพื %นที
การศกึษามธัยมศกึษาที
ศนูย์การเรียนตั %งอยู่ 
 
อนึ
งในกรณีที
ประสงค์จะขยายระดบัการจดัการศกึษาเพิ
มจากที
ได้รับอนญุาตให้ยื
นขอขยายตอ่สํานกังานเขตที

การศกึษาเดมิที
ยื
นขอไว้หรือกรณีที
ประสงค์จะจดัการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจดัการศกึษาขอ
อนญุาตใช้หลกัสตูรตอ่สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษากระทรวงศกึษาธิการก่อนเสนอแผนการจดัการศกึษาทั %งนี %
ต้องเสนอแผนการจดัการศกึษาจํานวน 2 ชดุตามแบบที
กําหนดตอ่สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาที
ศนูย์การเรียนตั %งอยู่
โดยมีเอกสารและหลกัฐานประกอบคําขอดงันี % 
 
1) สําเนาทะเบียนบ้านหรือหลกัฐานสถานที
ทางราชการออกให้ฉบบัจริงพร้อมสําเนา 
2) บตัรประชาชนของผู้ ยื
นขอจดัการศกึษาฉบบัจริงพร้อมสําเนา 
3) วฒุิการศกึษาของผู้จดัการศกึษาหรือหลกัฐานของครูภมูิปัญญาหรือหลกัฐานที
แสดงวา่เป็นบคุคลที
คณะกรรมการ
เขตพื %นที
การศกึษาเห็นวา่เป็นบคุคลที
มีความรู้ความสามารถในการจดัการศกึษา (ใบประกาศ,วฒุิบตัร, เกียรติบตัร) 
ฉบบัจริงพร้อมสําเนา 
 
4) แผนการจดัการศกึษาตามข้อ 2 
 
ผู้ขอจดัการศกึษาสามารถยื
นคําขอได้ตามความจําเป็นและอาจยื
นคําขอได้ปีละ 2 ครั %งก่อนเปิดภาคเรียนแตล่ะภาคไม่
น้อยกวา่ 120 วนัโดยสอดคล้องกบัเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศกึษาและศนูย์การเรียนเพื
อสิทธิประโยชน์ตา่งๆเชน่
การศกึษาตอ่ในระดบัที
สงูขึ %นเป็นต้น 
เมื
อได้รับอนญุาตจากสํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาคณะกรรมการเขตพื %นที
การศกึษาหรือคณะกรรมการการศกึษาขั %น
พื %นฐานให้ศนูย์การเรียนดําเนินการจดัการศกึษาตามแผนการจดัการศกึษาได้และหากมีการเปลี
ยนแปลงแก้ไขแผนการ
จดัการศกึษาที
รับอนญุาตไว้ต้องเสนอแผนการจดัการศกึษาในระดบัที
ขอเปลี
ยนแปลงตอ่สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษา
หรือคณะกรรมการเขตพื %นที
การศกึษาหรือคณะกรรมการการศกึษาขั %นพื %นฐานตามแตก่รณี 
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ทั %งนี %ในการจดัทําแผนการจดัการศกึษาผู้จดัการศกึษาต้องจดัทําแผนการศกึษาร่วมกบัสํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาก่อน
ยื
นคําขอ 
 
4. การพิจารณาคําขอตั %งศนูย์การเรียนตามแนวทางตอ่ไปนี % 
ศนูย์การเรียนที
มีผู้ เรียนจํานวนไมเ่กิน 50 คนให้เสนอคําขอและเอกสารประกอบตอ่ผู้ อํานวยการสํานกังานเขตพื %นที

การศกึษาเป็นผู้พิจารณาอนญุาตโดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการศกึษาทราบภายใน 60 วนันบัแตว่นัที
รับคําขอ
และเอกสารประกอบ 
 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที
กําหนดในคูมื่อเริ
มนบัเมื
อได้ตรวจสอบเอกสารถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที2รับผิดชอบ 

ที2 ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที2
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 

30 นาที สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบคณุสมบตัติาม
เอกสารของผู้ ยื
นคําขอจดั
การศกึษา 
 

26 วนั สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เสนอคณะทํางานสพท.
พิจารณา 
 

30 วนั สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัทําหนงัสือและลงนาม
อนญุาตโดยผู้ อํานวยการ
เขตพื %นที
การศกึษา 
 

3 วนั สพป. ราชบรีุเขต 
1 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 60 วนั 
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14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั %นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื2นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที2ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที2 รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

3) 
ใบสําคญัการ
เปลี#ยนชื#อ 

กรมการปกครอง 1 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
15.2) เอกสารอื2น ๆ สาํหรับยื2นเพิ2มเตมิ 

ที2 รายการเอกสาร
ยื2นเพิ2มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนการจดัการ
ศกึษา 

- 2 2 ชดุ (1) แผนการ
จดัการศกึษาที#ได้
จดัทําร่วมกบั
สํานกังานเขต
พื 0นที#การศกึษา
แล้ว 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

2) 

ใบประกาศหรือ
วฒุิบตัรหรือ
เกียรติบตัรแสดง
วฒุิการศกึษา
ของผู้ขอจดั
การศกึษา 

- 1 2 ชดุ (1) ในกรณีที#เป็น
ครูภมูิปัญญา 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง 
) 
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ที2 รายการเอกสาร
ยื2นเพิ2มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

รายชื#อผู้ เรียนใน
ศนูย์พร้อม
เหตผุล 

- 2 2 ชดุ (1) ผู้ เรียนใน
ศนูย์ฯต้องเป็นไป
ตามกฎกระทรวงฯ
ข้อ 2 
2) รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

4) 

เอกสารอื#นๆที#
เกี#ยวข้องตาม
คูมื่อแนวทางการ
ดําเนินงานฯ 

- 0 2 ชดุ (รับรองสําเนา
ถกูต้อง) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที
สํานกังานเขตพื %นที
การศกึษาประถมศกึษาราชบรีุเขต 

1 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบถนนไกรเพชรตําบลหน้าเมืองอําเภอเมืองจงัหวดัราชบรีุ 70000 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนผา่นสายดว่นสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั %นพื %นฐาน 1579 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที& 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 


