คูมือสําหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน)
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นทีใ่ หบริการ

☐บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม บริการทั่วไป
☐สวนกลาง ☐สวนภูมิภาค ☐ทองถิ่น
☐สถาบันการศึกษา
☐สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ตางประเทศ

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
หนวยเวลา 60 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน
11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
9. สถานที่ใหบริการ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เลขที่ 300 ถนนดําเนินเกษม ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ชัว่ โมง
 วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ
☐ วันเสาร ☐วันอาทิตย
☐ไมเวนวันหยุดราชการ

 วันพฤหัสบดี  วันศุกร

มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
เวลาเปดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปดรับคําขอ
16.30 น.
12 หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ
ศูนยการเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมแสวงหากําไร
1. คุณสมบัติของผูจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียน
บุคคลผูขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนยการเรียนตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนยการเรียน พ.ศ.2554 ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนผูมีสัญชาติไทย
2. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(3.1) อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ และมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(3.2) ไดรับการประกาศยกยอง เปนครูภูมิปญญาจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอื่น
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(3.3) หรือเปนบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหนาที่ของผูขอจัดตั้งศูนยการเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนยการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
1. ผูขอจัดการศึกษายื่นความประสงคเพื่อขอจัดการศึกษาเปนหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออยางนอย 9 รายการ ดังนี้
(2.1) ชื่อศูนยการเรียน
(2.2) วัตถุประสงคของศูนยการเรียน
(2.3) ที่ตั้งศูนยการเรียน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เปนการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนยการเรียน
(2.9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนเอกสารอื่นๆ (ถามี)
3. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนยการเรียน แบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนยการเรียนตั้งอยู
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ไดรับอนุญาตใหยื่นขอขยายตอสํานักงาน
เขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว หรือกรณีที่ประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษา
ขออนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ กอนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ตองเสนอแผนการจัดการศึกษา จํานวน 2 ชุด ตามแบบที่กําหนดตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ศูนยการเรียนตั้งอยูโดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
1) สําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกใหฉบับจริงพรอมสําเนา

2) บัตรประชาชนของผูยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพรอมสําเนา
3) วุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปญญา หรือหลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคล
ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นวาเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,
วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพรอมสําเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามขอ 2
ผูขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปนและอาจยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง
กอนเปดภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนยการเรียน
เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนตน
เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหศูนยการเรียนดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาไดและหากมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
แผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไวตองเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลงตอสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแตกรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากอนยื่นคําขอ
4. การพิจารณาคําขอตั้งศูนยการเรียน ตามแนวทางตอไปนี้
ศูนยการเรียนที่มีผูเรียนจํานวนไมเกิน 50 คน ใหเสนอคําขอและเอกสารประกอบตอ ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูพิจารณาอนุญาต โดยใหแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการศึกษา ทราบภายใน 60 วัน
นับแตวันที่รับคําขอและเอกสารประกอบ
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1
2
3
4

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

การตรวจสอบ ตรวจสอบคําขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคํา
ขอ
การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติ
เอกสาร
ตามเอกสารของผูยื่น
คําขอจัดการศึกษา
การพิจารณา เสนอคณะทํางาน
อนุญาต
สพท.พิจารณา
การแจงผล
การพิจารณา

ระยะเวลา
ใหบริการ
30

หนวย
เวลา
นาที

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10

26

วัน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10

30

วัน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10

จัดทําหนังสือและ
3
ลงนามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ รวม 60 หนวยเวลาวันทําการ
หมายเหตุ

วัน

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
หนวยงานที่
จํานวน
รับผิดชอบ
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร จํานวน
ที่
(ในระบบมีชองให
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ
สําเนา
เลือกกระทรวง
จริง
และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)
1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง
1
2

หนวย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)
ชุด

2

สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

3

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
สวนงาน /
หนวยงานที่
รายการเอกสารยื่น
ที่
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ
1

แผนการจัดการศึกษา

2

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู
ขอจัดการศึกษา
รายชื่อผูเรียนในศูนย
พรอมเหตุผล

3

4

เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวของ
ตามคูมือแนวทางการ
ดําเนินงานฯ
16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม -

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง
2

2

ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

2

ชุด

จํานวน
เอกสาร หนวยนับ
เอกสาร
สําเนา

หมายเหตุ

รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง
รับรองสําเนา
ถูกตอง

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ไดจัดทํารวมกับ
สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแลว
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ในกรณีที่เปนครูภมู ิ
ปญญา
2) รับรองสําเนาถูกตอง
1) ผูเรียนในศูนยฯ
ตองเปนไปตาม
กฎกระทรวงฯ ขอ 2
2) รับรองสําเนาถูกตอง
รับรองสําเนาถูกตอง

รอยละ
☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้)
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
Click here to enter text.
หมายเหตุ
17. ชองทางการรองเรียน
• รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เลขที่ 300 ถนนดําเนินเกษม ตําบลคลองกระแชง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
• รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร อัพโหลดไฟลเอกสาร
☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้)
(ในระบบมีใหคลิกเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคล/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
19. หมายเหตุ

