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คู(มือสําหรับประชาชน
: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนขององคกรวิชาชีพ

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุ
ษาราชบุรี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง :กระทรวงศึ
กระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอจัดการศึกษาขันพืนฐานในศูนย์ การเรี ยนขององค์ กรวิชาชีพ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สพป. ราชบุรีเขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
% %นฐานในศูนย์การเรี ยนขององค์กรวิชาชีพ
1. ชื(อกระบวนงาน:การขอจัดการศึกษาขันพื
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สพป. ราชบุรีเขต 1
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที(ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที(เกี(ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสิ ทธิ ขององค์กรวิ ชาชี พในการจัดการศึกษาขันพืนฐานในศูนย์ การเรี 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. พืนที(ให้ บริการ: ส่วนกลางทีตังอยู
% ใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที(กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษา
ขันพื
% %นฐานในศูนย์การเรี ยนพ.ศ. 2554
ระยะเวลาที(กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
90วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี(ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที(มากที(สุด 0
จํานวนคําขอที(น้อยที(สุด 0
10. ชื(ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในศูนย์การเรี ยนขององค์กรวิชาชีพ สํานักงานเขต
พื %นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการกลุ่มงานส่งเสริ มการจัดการศึกษาสํ านักงานเขตพืนที $การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
อาคารเฉลิ มพระชนมพรรษา 6 รอบถนนไกรเพชรตําบลหน้าเมื องอําเภอเมื องจังหวัดราชบุรี 70000/ติ ดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท$ างราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย$ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื(อนไข(ถ้ ามี) ในการยื(นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรี ยนหมายถึงสถานทีเรี ยนทีองค์กรวิชาชีพจัดตังขึ
% %นเพือจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานโดยไม่แสวงหากําไร
คุณสมบัตขิ องผู้ขอการจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในรูปแบบศูนย์การเรี ยน
ต้ องเป็ นองค์กรวิชาชีพทีได้ จดั ตังโดยกฎหมายบทบาทหน้
%
าทีของผู้ขอจัดตังศู
% นย์การเรี ยนองค์กรวิชาชีพซึงมีความ
ประสงค์และมีความพร้ อมเข้ ามาจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในรูปแบบศูนย์การเรี ยนให้ ดําเนินการดังนี %
1. ดําเนินการยืนความประสงค์เพือขอจัดการศึกษาขันพื
% %นฐานในศูนย์การเรี ยนเป็ นหนังสือต่อสํานักงานเขตพื %นที
การศึกษาทีศูนย์การเรี ยนตังอยู
% ่
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนร่วมกับสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาหรื อสถานศึกษาทีสํานักงานเขต
พื %นทีมอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้ องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้ อย9 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 องบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรี ยน
2.9 ข้ อกําหนดเกียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนและเอกสารอืน (ถ้ ามี)
3. ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทําแผนการศึกษาร่ วมกับสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาก่อน
ยืนคําขอ
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4. การยืนคําขอจัดตังศู
% นย์การเรี ยนขององค์กรวิชาชีพแบ่งเป็ น 2 กรณีดงั นี %
4.1 การจัดการศึกษาทีเริ มจากระดับประถมศึกษาให้ ยืนต่อสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาประถมศึกษาทีศูนย์การเรี ยน
ตังอยู
% ่
4.2 การศึกษาทีเริ มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าให้ ยืนต่อสํานักงานเขตพื %นที
การศึกษามัธยมศึกษาทีศูนย์การเรี ยนตังอยู
% ่
อนึงในกรณีทีประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิมเติมจากทีรับอนุญาตให้ ยืนขอขยายต่อสํานักงานเขตพื %นที
การศึกษาเดิมทียืนขอไว้ หรื อกรณีทีประสงค์จดั การศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)ให้ ผ้ ขู อจัดการศึกษาขออนุญาตใช้
หลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
5. ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยืนขอได้ ตามความจําเป็ นและอาจยืนคําขอได้ ปีละ 2 ครัง% ทังนี
% %ต้ องยืนก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแต่
ละภาคไม่น้อยกว่า 120 วันโดยสอดคล้ องกับเวลาเปิ ด-ปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษาและศูนย์การเรี ยนเพือสิทธิประโยชน์
ต่างๆเช่นการศึกษาต่อในระดับทีสูงขึ %นเป็ นต้ น
หากมีการเปลียนแปลงแก้ ไขแผนการจัดการศึกษาทีสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ วต้ องเสนอการ
เปลียนแปลงแก้ ไขแผนการจัดการศึกษาเพือให้ สํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาอนุญาต
6. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมทีกําหนดในคูม่ ือเริ มนับเมือได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที(รับผิดชอบ
ที(

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร 30 นาที
ประกอบคําขอ

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยืนคําขอจัด
การศึกษา

36 วัน

การพิจารณา

เสนอคณะทํางานสพท.
พิจารณา

50 วัน

1)

2)

3)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที(
รั บผิดชอบ
สพป. ราชบุรีเขต (ยืนคําขอต่อ
1
สํานักงานเขต
พื %นทีการศึกษาที
ศูนย์การเรี ยน
ตังอยู
% ่)
สพป. ราชบุรีเขต 1

สพป. ราชบุรีเขต 1
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ที(

ประเภทขันตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
จัดทําหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื %นที
การศึกษา

ระยะเวลา
ให้ บริการ
3 วัน

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที(
รั บผิดชอบ
สพป. ราชบุรีเขต 1

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
%
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื(นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที(ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที(
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

ใบสําคัญการ
เปลี,ยนชื,อ

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

2)

3)

หมายเหตุ
(1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรื อ
ผู้รับมอบอํานาจ
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรื อ
ผู้รับมอบอํานาจ
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรื อ
ผู้รับมอบอํานาจ
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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ที(

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

4)

หมายเหตุ
(1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรื อ
ผู้รับมอบอํานาจ
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื(น ๆ สําหรั บยื(นเพิ(มเติม
ที(
1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื(นเพิ(มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตการ
จัดตังองค์
. กร
วิชาชีพ
แผนการจัดการ
ศึกษา

-

1

-

ใบประกาศหรื อ วุฒิบตั รหรื อ
เกียรติบตั รแสดง
วุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัด
การศึกษา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2

2

ชุด

1

2

ชุด

(1) แผนการศึกษา
ที,ได้ จดั ทําร่วมกับ
สํานักงานเขต
พื .นที,การศึกษาซึง,
เป็ นไปตาม
กฎกระทรวง
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)
(1) ในกรณีที,เป็ น
ครูภมู ิปัญญา
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

2)

3)

หมายเหตุ
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ที(

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื(นเพิ(มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รายชื,อผู้เรี ยนใน
ศูนย์พร้ อม
เหตุผล

-

1

หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

5)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

2

ชุด

หมายเหตุ
(1) ผู้เรี ยนต้ องมี
คุณสมบัตเิ ป็ นไป
ตามกฎกระทรวงฯ
ข้ อ 2
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) กรณีผ้ แู ทน
หรื อผู้รับมอบ
อํานาจยื,นขอ
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ทีสํานักงานเขตพื %นทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต
1 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ถนนไกรเพชร ตําบลหน้ าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนผ่านสายด่วนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
% %นฐาน 1579
หมายเหตุ3) 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
-

