คู่มือสาหรับประชาชน

กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
เขต 1

คานา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แจ้งแนวทางจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ2558 โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มี
การดาเนินการเข้าข่ายตามมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติฯ จาต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน และจัดส่งสานักงาน
ก.พ.ร. เพื่อรวบรวมเสนอ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตรวจสอบความเหมาะสม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และทุกส่วนราชการในสังกัดมีแนวทางการ
ดาเนินงานเป็นรูปแบบเดียวกัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้จัดทาคู่มือสาหรับ
ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการในด้านการบริการและอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือสาหรับประชาชน เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานราชการ และ
ผู้มาใช้บริการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

สารบัญ
เรื่อง
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิ ของบุคคล
(กรณีไม่เกิน 50 คน)
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิ ของบุคคล
(กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)
คณะผู้จัดทำ

หน้า
1
11
20
28
37
52
59
67

1
คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน
การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547
3) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ

☐ บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ

☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☐ สถาบันการศึกษา
☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
 ส่วนกลางทีต่ ั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ

 บริการทั่วไป

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว Home School
11. ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

2
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี
 วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
หมายเหตุ:
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
แนะนาให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน
เมษายน – พฤษภาคม และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับเงิน
อุดหนุนประจาปีการศึกษา
1. สถานที่ยื่นคาขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษา
ให้ยื่นความประสงค์ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีภูมิลาเนา หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่
ที่หนึ่ง แต่มีถิ่นพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ณ ถิน่ ที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้ โดยยื่นคาขออนุญาตได้ ดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่
สานักงานเขตพื้นที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย 9
รายการ ดังนี้
2.1 ชื่อศูนย์การเรียน
2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
2.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
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2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน
2.9 ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอื่น (ถ้ามี)
3. ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วย
หน่วยงานที่
ระยะ
เวลา
รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน เวลา
(นาที
ที่
(ในระบบมีช่องให้
ขั้นตอน
การบริการ
ให้ ชั่วโมง วัน
เลือกกระทรวง และ
บริการ วันทาการ
ช่องให้เลือก กรม/
เดือน ปี)
กลุ่มงาน)
สานักงานเขตพื้นที่
1 การตรวจสอบ ตรวจสอบคาขอและเอกสาร 30
นาที
การศึกษาประถมศึกษา
เอกสาร
ประกอบคาขอ
2

การพิจารณา

3

การพิจารณา
อนุญาต

4

การลงนาม
อนุญาต

ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นคาขอจัด
การศึกษา
เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา

2

วัน

25

วัน

มหาสารคาม เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

จัดทาหนังสือและลงนาม
3
วัน
อนุญาตโดยผู้อานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน หน่วยเวลา
1. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา
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2. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน จานวน หน่วย
รายการเอกสารยืนยัน
นับ
หน่วยงานที่
ที่
เอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ตัวตน
เอกสาร
ฉบับจริง สาเนา
รับผิดชอบ
1 บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ ของบิดา มารดา/
2

บัตรประจาตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

3

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

-

2

ฉบับ

4

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

5

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

ที่
1

2
3

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน / จานวน
รายการ
จานวน
หน่วยงาน เอกสาร
เอกสารยื่น
เอกสาร
ที่
ฉบับ
เพิ่มเติม
สาเนา
รับผิดชอบ จริง
แผนการ
1
2
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โดย
ครอบครัว
ที่ได้จัดทา
ร่วมกับ สพท.
หรือ
สถานศึกษาที่
มอบหมาย
วุฒิการศึกษา
1
2
ของผู้จัดการ
ศึกษา
ใบประเมิน
1
2
ใบรับรอง

หน่วยนับ
เอกสาร

รับรองสาเนาถูกต้อง
ของผู้จัดการศึกษา
กรณีมอบผู้จัดการศึกษา/
รับรองสาเนาถูกต้อง
ของบิดามารดาและ
ผู้เรียน/รับรองสาเนา
ถูกต้อง
ถ้ามี/รับรองสาเนา
ถูกต้อง
ของผู้เรียน/รับรองสาเนา
ถูกต้อง

หมายเหตุ

ชุด

1) รายละเอียดของแผนฯเป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

ชุด

1) ผู้จดั ต้องมีวุฒิไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า 2) รับรองสาเนาถูกต้อง

ชุด

1) กรณีผู้จดั มีวุฒิต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 2) รับรองสาเนาถูกต้อง
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ที่

4

5

6

7

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ความรู้
ความสามารถ
ของผู้จัดการ
ศึกษา
แผนผังที่ตั้ง
สถานที่
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โดย
ครอบครัว
เอกสาร
หลักการ
ศึกษา (ปพ.
1)
เอกสารการ
ขอย้าย
สถานที่เรียน
หลักฐานการ
เรียนรู้เดิม

8 รูปถ่ายผู้เรียน
หน้าตรง
ขนาด 1 นิ้ว
9 ใบรับรอง
แพทย์

ส่วนงาน / จานวน
จานวน
หน่วยงาน เอกสาร
หน่วยนับ
เอกสาร
ที่
ฉบับ
เอกสาร
สาเนา
รับผิดชอบ จริง

หมายเหตุ

1

2

ฉบับ

1) ระบุที่ตั้ง แผนผังสถานที่อย่างชัดเจน
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

1

2

ฉบับ

1) กรณีทผี่ ู้เรียนลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

1

2

ฉบับ

1) กรณีทผี่ ู้เรียนลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

1

2

ฉบับ

1) กรณีผู้เรียนย้ายจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

ฉบับ

(ไม่เกิน 6 เดือน)

3
1

2

ฉบับ

1) กรณีแพทย์ระบุความเห็นว่าผู้เรียน
ไม่สามารถศึกษา
ในระบบได้/
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

3. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
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4. ช่องทางการร้องเรียน
• ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
• ร้องเรียนผ่านสายด่วน สานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
5. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
6.
ตัวอย่าง
แบบยื่นความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ระดับ.............................................สพม/.สพป/................................................
เขียนที.่ ......................................................
วันที่.....................เดือน..........................................พ.ศ............................
เรื่อง ยื่นความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ร่วมกับ สพป./สพม.
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................เขต...........................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน..................................................... อาชีพ.......................................................................
ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้านเลขที่..................................................... ................ถนน.....................................
ซอย........................................... เขต/อาเภอ........................................... แขวง/ตาบล.........................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์...............................E-mail……………………………………………………….
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจาอยู่ในปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............................................. ถนน........................................
ซอย........................................... เขต/อาเภอ.......................................... .แขวง/ตาบล.........................................
จังหวัด.........................................โทรศัพท์.......................................โทรศัพท์มือถือ…………………………………….
โทรสาร....................................... ..............................E-mail…………………………………………………………………….
มีความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวร่วมกับ สพป .สพม/.ให้แก่
ด.ช.,ดญ...............................................................................................................................

เลขประจาตัวประชาชน........................................เกี่ยวข้องเป็น..............................................................
ระดับก่อนประถมศึกษาเป็นต้นไป...........................มัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา/ประถมศึกษา/
โดยมีผู้จัดการศึกษา คือ
นาย,นาง,นางสาว.......................................................เลขที่บัตรประชาชน.............................
วุฒิการศึกษา.......................................ปี พ.ศ.............................สถาบัน...................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................................ซอย............................................ถนน..................................
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ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................
สถานที่จดั การศึกษา เลขที่ ................................................ซอย.......................................ถนน................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................
โทรศัพท์.........................................................โทรศัพท์มือถือ...................................................................
โทรสาร............................................................. ........E-mail…………………………………………………………………….
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา ,
 สาเนา หรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของครอบครัวผู้เรียนและผู้จัดการศึกษา ,
 สาเนา หรือภาพถ่ายสูติบัตรของผู้เรียน
 สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้เรียน
 ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา
 สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
 แผนการจัดการศึกษา
 อื่น ๆ ............................................................................................................. ( โปรดระบุ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ.............................................ผู้ยื่นความประสงค์
(.......................................................)
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ตัวอย่าง
แบบยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

รูปถ่าย
นักเรียน

เขียนที.่ ......................................................
วันที่...................เดือน...............................พ.ศ...............................
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................................เขต....................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.....................................วุฒิการศึกษา.........................................อายุ..........................ปี
อาชีพอยู่ที่ปที่รากฏตามทะเบียนบ้าน................................................................................................................
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจาอยู่ในปัจจุบัน...............................................................................................................
มีความประสงค์ขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่
ด.ช.,ด.ญ.,นาย, นางสาว.....................................................................................................

เลขประจาตัวประชาชน........................................เกี่ยวข้องเป็น..............................................................
ในระดับการศึกษา ชัน้ ....ตัง้ แต่ปีการศึกษา .....................................................เป็นต้นไป......................
ผู้จัดการศึกษา คือ
นาย,นาง,นางสาว............................................เลขทีบ่ ัตรประชาชน.......................................
วุฒิการศึกษา ........................................................................................สถาบัน.........................................
อยู่บ้านเลขที่.................................................ซอย............................................ถนน..................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................
สถานทีซ่ ึ่งใช้จดั การศึกษา เลขที่ ...........................................ซอย.....................................ถนน...............
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
 1. สาเนา หรือภาพถ่าย ทะเบียนบ้านของครอบครัว และผู้เรียน
 2 .ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา
 3. สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
 4. แผนการจัดการศึกษา
 5. สาเนาหรือภาพถ่ายสูติบัตรของนักเรียน
 6. สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
 7. อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................................................
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ.........................................ผู้ยื่นคาขออนุญาต
(.......................................................)
ตัวอย่าง
แบบฟอร์มการจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
1. ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว
ชื่อ – สกุล บิดา........................................... วุฒิการศึกษา......................................................................
ประสบการณ์................................................. ..........................................................................................
อายุ....................................................................................... อาชีพ..........................................................
ที่อยู่............................................................................................................... ..........................................
................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล มารดา........................................... วุฒิการศึกษา...................................................................
ประสบการณ์...........................................................................................................................................
อายุ....................................................................................... อาชีพ..........................................................
ที่อยู่................................................................................................. ........................................................
................................................................................................................................................................
2. ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน
2.ระบุข้อมูลของผู้เรียน 1
ชื่อ – สกุล ผู้เรียน ...........................................................................................................................
วัน เดือน ปีเกิด...................................................... อายุ...................................................................
ประวัติการศึกษา (กรณีเรียนในระบบโรงเรียนมาก่อน)
.................................... .....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2.2 พัฒนาการเรียนของผู้เรียน (ความต้องการพิเศษ/ความสามารถพิเศษ/ระบุการพัฒนาการของผู้เรียน)
 พัฒนาการตามวัย
 พัฒนาการตามความสามารถพิเศษ
 พัฒนาการตามความต้องการพิเศษ
3. ระดับการศึกษาที่จัด
............................................ .....................................................................................................................
เหตุผลในการจัดการศึกษาของครอบครัว
.................................... .............................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ............
........................................................ .........................................................................................................
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4. จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
.................................... .............................................................................................................................
.................................................................................................. ...............................................................
5. รูปแบบการจัดการศึกษา (โปรดระบุ)
 จัดการศึกษาแบบครอบครัวเดียว เนื่องจากไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบ้านเรียน หรือครอบครัว
อื่น และมีความสนใจเฉพาะด้านแตกต่างกัน
 จัดการศึกษาแบบมีข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น โดยมีการเข้าไปใช้ทรัพยากรในโรงเรียน
หรือเข้าไปทากิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากต้องการให้บุตรได้มีความรู้ประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ
โรงเรียน
 จัดการศึกษาแบบกลุ่มครอบครัวที่มีแนวคิดคล้าย ๆ กัน เป็นการจาลองสังคมเล็ก เชื่อว่าการ
เชื่อมโยงกับกลุ่มเป็นการช่วยเสริมพัฒนาการของบุตรได้
 อื่น ๆ ระบุ ......................................................................................................................................
6. โครงสร้างเวลาเรียน
.................................... .............................................................................................................................
7. การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มประสบการณ์/
..................................................................................................................................... ............................
8. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
....................................................................... ..........................................................................................
9. การจัดกระบวนการเรียนรู้
.................................................................................................................................................................
10. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
.................................... .............................................................................................................................
11. อื่น ๆ (ผู้เรียนได้)ห่นว่าเปะนประโยชน์ต่อครอบครัวสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดที่เน)
.................................... .............................................................................................................................
เป้าหมายคุณภาพ
กลุ่มสาระการ
ผู้เรียนที่มุ่งหวัง
กิจกรรมการ
การวัดและ
หลักฐานร่องรอย
เรียนรู้กลุม่ /
ภาคเรียน/ชั้นปช/
เรียนรู้
ประเมินผล
จากการเรียนรู้
ประสบการณ์
ช่วงชั้น

หมายเหตุ
7. หมายเหตุ

File คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ฉบับใหม่
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไม่เกิน 50 คน)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ

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

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา 60 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เปะนตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เปะนตัวเลข)
Click here to enter text.
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เปะนตัวเลข)
ส่วนของคู่มือประชาชน
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) ศูนย์การเรียน
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11. ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี
 วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
12 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัด
การศึกษา
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) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการศึกษา
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2. บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้
ดาเนินการดังนี้
1. ผู้ขอจัดการศึกษายื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาเป็นหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่
สานักงาน
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 ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นขอขยายต่อ
สานักงานเขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก่อน
เสนอแผนการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษา จานวน 2 ชุด ตามแบบที่กาหนดต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
1) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงพร้อมสาเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้อมสาเนา
3) วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็น
บุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา
(ใบประกาศ,วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมสาเนา
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4) แผนการจัดการศึกษา ตามข้อ 2
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็นและอาจยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง
ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและ
ศูนย์การเรียนเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
เมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ศูนย์การเรียนดาเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้และหาก
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอ
เปลี่ยนแปลงต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
4. การพิจารณาคาขอตั้งศูนย์การเรียน ตามแนวทางต่อไปนี้
ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนไม่เกิน 50 คน ให้เสนอคาขอและเอกสารประกอบต่อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการศึกษา
ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่รับคาขอและเอกสารประกอบ
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ขั้นตอนการ
ให้บริการ
บริการ

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร
2 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบคาขอ
และเอกสาร
ประกอบคาขอ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่น
คาขอจัดการศึกษา
3 การพิจารณา เสนอคณะทางาน
อนุญาต
สพท.พิจารณา
4 การแจ้งผล

จัดทาหนังสือและ

30

หน่วย
เวลา
นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

26

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

30

วัน

3

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

หมายเหตุ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ขั้นตอนการ
ให้บริการ
บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มหาสารคาม เขต 1
การพิจารณา ลงนามอนุญาตโดย
ผู้อานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ รวม 60 วันทาการ
หมายเหตุ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาChoose an item.

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
จานวน
รับผิดชอบ
รายการเอกสารยืนยัน (ในระบบมีช่องให้ เอกสาร
ที่
ตัวตน
ฉบับ
เลือกกระทรวง
จริง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)
1 บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)

2

ชุด

2

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

3

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

หมายเหตุ

รับรองสาเนา
ถูกต้อง
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยื่น
ที่
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ

จานวน จานวน
เอกสาร
หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
เอกสาร
สาเนา
จริง

1

แผนการจัดการศึกษา

2

2

ชุด

2

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู้
ขอจัดการศึกษา
รายชื่อผู้เรียนในศูนย์
พร้อมเหตุผล

1

2

ชุด

2

2

ชุด

เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ตามคู่มือแนวทางการ
ดาเนินงานฯ

2

2

ชุด

3

4

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

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
Click here to enter text.
หมายเหตุ
17. ช่องทางการร้องเรียน
• ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
• ร้องเรียนผ่านสายด่วน สานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร คูม่ ือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีไม่เกิน 50 คน)
แบบ บศ1 .
แบบยื่นความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน
เขียนที.่ ......................................................
วันที่................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง ประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................เขต.........................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน......................หมู่ท............
ี่
.....บ้านเลขที่........................................................................

ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................
มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน ในระดับการศึกษา................................
จานวนผู้เรียน................คน รูปแบบการศึกษา...............................ตั้งแต่ปีการศึกษา...........................เป็น ต้นไป
จึงแจ้งความประสงค์มาเพื่อขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือได้มอบหมายให้สถานศึกษาร่วม
จัดทาแผนการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบุคคลในศูนย์
การเรียนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..............................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
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แบบ บศ .2
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียนประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อศูนย์การเรียน
วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
ที่ตั้งศูนย์การเรียน
รูปแบบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ โดยแนบแผนการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์
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แบบ บศ3 .
แบบยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน
เขียนที.่ ......................................................
วันที่................เดือน............................พ.ศ...................................
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน......................หมู่ท.................
ี่
บ้านเลขที่........................................................................

ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................
ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน...........................................................................
เลขที........................................
่
แขวง/ตาบล....................................ซอย.................................. ถนน...................
อาเภอ/เขต............................................................................จังหวัด..................................................................
ในระดับการศึกษาคน .........................จานวนผู้เรียน............................................. รูปแบบ.................................
เป็นต้นไป............................... ตั้งแต่ปีการศึกษา
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาวุฒิการศึกษาใบประกาศครูภูมิปัญญา/
 แผนการจัดการศึกษา
 หลักฐานที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัด
การศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคล / File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
19. หมายเหตุ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต
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 ☐บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น
☐สถาบันการศึกษา
☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
 ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) Click here to enter text.
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) ศูนย์การเรียน
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11. ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี
 วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
12 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคล
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอันดี
3. มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(3.1) อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(3.2) ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นครูภูมิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่น
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
(3.3) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้
ดาเนินการดังนี้
1. ผู้ขอจัดการศึกษายื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาเป็นหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออย่างน้อย 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 ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นขอขยายต่อ
สานักงานเขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก่อน
เสนอแผนการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษา จานวน 2 ชุด ตามแบบที่กาหนดต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้
1) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานสถานที่ทางราชการออกให้ฉบับจริงพร้อมสาเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้อมสาเนา
3) วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปัญญา หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็น
บุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบ
ประกาศ,วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมสาเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามข้อ 2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็นและ
อาจยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาค
เรียนของสถานศึกษาและศูนย์การเรียนเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
เมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ศูนย์การเรียนดาเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้และหาก
มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอ
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เปลี่ยนแปลงต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
4. การพิจารณาคาขอตั้งศูนย์การเรียน ตามแนวทางต่อไปนี้
ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ แนว
ทางการดาเนินการตามคู่มือแนวทางการดาเนินงานฯ
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หน่วย ส่วนงาน / หน่วยงาน หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
เวลา
ที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ
1

การตรวจสอบ ตรวจสอบคาขอและ
เอกสาร
เอกสารประกอบคาขอ

30

2

การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสาร
เอกสารของผูย้ ื่นคาขอจัด
การศึกษา
การพิจารณา เสนอคณะกรรมการเขต
อนุญาต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา

26

วัน

60

วัน

3

4

นาที

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่
จัดทาหนังสือและ
3
วัน
การศึกษาประถมศึกษา
ลงนามอนุญาตโดย
มหาสารคาม เขต 1
ผู้อานวยการ เขตพื้นที่
การศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ รวม 90 วัน
หมายเหตุ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาChoose an item.

การแจ้งผล
การพิจารณา
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
จานวน
รับผิดชอบ
รายการเอกสารยืนยัน (ในระบบมีช่องให้ เอกสาร
ที่
ตัวตน
ฉบับ
เลือกกระทรวง
จริง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)
บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง
1
1
2
3

ที่

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร
(ฉบับ
หรือ
ชุด)

2

ชุด

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน จานวน
หน่วยนับ
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สาเนา

1

แผนการจัดการศึกษา

2

2

ชุด

2

ใบประกาศ หรือ วุฒิบัตร หรือ
เกียรติบตั รแสดงวุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัดการศึกษา
รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ พร้อม
เหตุผล

1

2

ชุด

2

2

ชุด

หลักฐานที่คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการจัด
การศึกษา

2

2

ชุด

3

4

หมายเหตุ

รับรองสาเนา
ถูกต้อง
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
รับรองสาเนา
ถูกต้อง

หมายเหตุ
1) แผนการจัดการศึกษา
ที่ได้จัดทาร่วมกับ
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
1) ในกรณีที่เป็นครูภมู ิ
ปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
1) ผู้เรียนในศูนย์ฯ
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
รับรองสาเนาถูกต้อง
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16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
Click here to enter text.
หมายเหตุ Click here to enter text.
17. ช่องทางการร้องเรียน
 ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
 ร้องเรียนผ่านสายด่วน สานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
แบบ บศ1 .
แบบยื่นความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน
เขียนที่.......................................................
วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.....................................
เรื่อง ประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา..................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน...................................................................หมู่ที่........................บ้านเลขที่ ......................................
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................................
มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน ในระดับการศึกษา.................................................
รูปแบบ.............................................จานวนผู้เรียน.........................คน ตั้งแต่ปีการศึกษา.....................................เป็นต้นไป
จึงแจ้งความประสงค์มาเพื่อขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือได้มอบหมายให้สถานศึกษาร่วมจัดทา
แผนการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบุคคลในศูนย์การเรียน
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ...........................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
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แบบ บศ .2
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียนประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อศูนย์การเรียน
วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
ที่ตั้งศูนย์การเรียน
รูปแบบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ โดยแนบแผนการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์
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แบบ บศ3 .
แบบยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน
เขียนที.่ ......................................................
วันที่......................เดือน.....................................พ.ศ................................
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................
เลขที่บัตรประชาชน................................................................บ้านเลขที่............................หมู่ที่ .........................
ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด........................................
ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคลในศูนย์การเรียน...........................................................................
เลขที........................................
่
แขวง/ตาบล.................................... ซอย.................................. ถนน...................
อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด...................................................................................
รูปแบบ..............................จานวนผู้เรียน.........................คน ในระดับการศึกษา.................................................
ตั้งแต่ปีการศึกษา....................................เป็ นต้นไป
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาวุฒิการศึกษา/ใบประกาศครูภูมิปัญญา
 แผนการจัดการศึกษา
 หลักฐานที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัด
การศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ.............................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
หมายเหตุ File กกกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคล / File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
19. หมายเหตุ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ ☐บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
 บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น
☐สถาบันการศึกษา
☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
 ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
☐ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา 90 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เปะนตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เปะนตัวเลข)
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เปะนตัวเลข)
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)

ศูนย์การเรียน
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11. ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี
 วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ (ถ้ามี)
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรวิชาชีพจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากาไร
คุณสมบัติของผู้ขอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
ต้องเป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้จัดตั้งโดยกฎหมายบทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนองค์กรวิชาชีพ
ซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการยื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน เป็นหนังสือต่อสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษา
ที่สานักงานเขตพื้นที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย
9 รายการ ดังนี้
2.1 ชื่อศูนย์การเรียน
2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
2.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน
2.9 ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอื่น (ถ้ามี)
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3. ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
4. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
4.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
4.2 การศึกษาที่เริ่มจาก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ยื่น
ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากที่รับอนุญาต ให้ยื่นขอขยายต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้หรือกรณีที่ประสงค์จัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้
หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
5. ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นขอได้ตามความจาเป็นและอาจยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนเปิดภาค
เรียนแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การเรียนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้วต้องเสนอ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
6. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การตรวจสอบ ตรวจสอบคาขอและ
เอกสารประกอบคา
เอกสาร
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นาที

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคม เขต 1

ขอ

2

การพิจารณา
อนุญาต

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของผู้ยื่น
คาขอจัดการศึกษา

36

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคม เขต 1

3

การพิจารณา
อนุญาต

เสนอคณะทางาน
สพท.พิจารณา

50

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคม เขต 1

4

การแจ้งผล
การพิจารณา

จัดทาหนังสือและลง
นามอนุญาตโดย
ผู้อานวยการ เขต

3

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

หมายเหตุ
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ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

พื้นที่การศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มหาสารคม เขต 1

รวม 90 วัน

14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาChoose an item.
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน
หน่วยนับ
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร จานวน เอกสาร
ที่
เอกสาร
รับผิดชอบ
ตัวตน
ฉบับ สาเนา
จริง

หมายเหตุ

1

ใบอนุญาตการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพ

1

2

ชุด

รับรองสาเนาถูกต้อง

2

บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

2

ชุด

1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รับมอบอานาจ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

3

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รับมอบอานาจ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

4

ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ชุด

1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รับมอบอานาจ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

5

หนังสือรับรองนิติบุคคล

1

2

ชุด

1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
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รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

ที่

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน จานวน หน่วยนับ
เอกสาร
เอกสาร
ฉบับ เอกสาร
สาเนา
จริง

หมายเหตุ

และ/หรือ ผู้รับมอบอานาจ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1

แผนการจัดการศึกษา

จานวน
จานวน
เอกสาร เอกสาร
(ในระบบมีช่องให้ ฉบับ
เลือกกระทรวง
จริง สาเนา
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)
2

2

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

1) แผนการศึกษาที่ได้
จัดทาร่วมกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามกฎกระทรวง
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

2

3

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัดการศึกษา

1

รายชื่อผู้เรียนในศูนย์
พร้อมเหตุผล

1

2

ชุด

1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิ
ปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

2

ชุด

1) ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
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ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

4

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนังสือมอบอานาจ

จานวน จานวน
เอกสาร
(ในระบบมีช่องให้ ฉบับ เอกสาร
สาเนา
เลือกกระทรวง
จริง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)
1

2

หน่วยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

1) กรณีผู้แทนหรือผู้รับ
มอบอานาจยื่นขอ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. ช่องทางการร้องเรียน
• ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
• ร้องเรียนผ่านสายด่วน สานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
แบบ อวศ.1
แบบยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
เขียนที.่ ......................................................
วันที่..........................เดือน.....................................พ.ศ.........................
เรื่อง ประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.......................บ้านเลขที่...........................................หมู่ที่............................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจขององค์กรวิชาชีพมีความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรวิชาชีพ
ในระดับการศึกษา....................................รูปแบบ...................ตั้งแต่ปีการศึกษา..................................เป็นต้นไป
จึงแจ้งความประสงค์มาเพื่อขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือได้มอบหมายให้สถานศึกษาร่วม
จัดทาแผนการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..............................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
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แบบ อวศ.2
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อศูนย์การเรียน
วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
ที่ตั้งศูนย์การเรียน
รูปแบบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
นคุณภาพภายในระบบประกั
รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ โดยแนบแผนการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์
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แบบ อวศ.3
แบบขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
เขียนที.่ ......................................................
วันที่.........................เดือน....................................พ.ศ..........................
เรื่อง ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน..................................................................บ้านเลขที่.........................หมู่ที่..................
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..............................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากองค์กรวิชาชีพ.............................................................................................
ที่ตั้งเลขที่..................หมู่ที่............ซอย.......................ถนน.........................ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต..........................................................จังหวัด....................................................................................
ขอความเห็นชอบจัดการศึกษาขั้นฐานในศูนย์การเรียน............................................................ .........................
ที่ตั้งเลขที่...................หมูที่............ซอย........................ถนน..................ตาบล/แขวง........................................
อาเภอ/เขต..................................จั งหวัด.................................................ในระดับการศึกษา............................
รูปแบบ.....................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา.......................................เป็นต้นไป
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
 หนังสือมอบอานาจกรณีผู้แทนองค์กรวิชาชีพมอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
 สาเนาใบอนุญาตการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
 แผนการจัดการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..........................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
หมายเหตุ
File กฎกระทรวงว่าด้วยองค์กรวิชาชีพ /File คู่มือแนวทางการดาเนินการฯ
19. หมายเหตุ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การ
เรียน พ.ศ. 2555
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
☐ บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป
☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น
☐สถาบันการศึกษา
☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
 ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา 60 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) Click here to enter text.
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ
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ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) ศูนย์การเรียน
11. ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.

 วันศุกร์

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ (ถ้ามี)
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอ
จัดตั้งศูนย์การเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
องค์กรชุมชน
1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจาอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน
3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจานวนไม่น้อยกว่า
20 คน
ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตั้งศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
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องค์กรเอกชน
1. เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือ
โครงการในองค์กรนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียน
คุณสมบัติของผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกาหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
รูปแบบศูนย์การเรียนให้ดาเนินการดังนี้
2. การจัดตั้งศูนย์การเรียน
1 รายละเอียดการขอจัดตั้ง
1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสานักเขต
พื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยู่และอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน
(5) ประวัติความเป็นมาของชุมชน
(6) ผลการดาเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนตัวหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน
(4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดาเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการใน
องค์กรนิติบุคคล
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2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
สถานศึกษาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขอ
อนุญาตอย่างน้อย 9 รายการ ดังนี้
(1) ชื่อศูนย์การเรียน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
(9) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
3. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ยื่นคาขอเป็นหนังสือพร้อม
แผนการจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน ประกอบ
คาขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2
(2) หนังสือมอบอานาจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็น และยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด
ภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนย์การเรียน
เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
3.3 การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศูนย์การเรียนตั้งอยู่
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่น ขอขยายต่อสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอ
จัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอ
แผนการจัดการศึกษา
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4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนย์การเรียน จะต้องได้รับ
อนุญาต จากผู้มีอานาจ ดังนี้
4.1 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนไม่เกิน 50 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณา
อนุญาต
4.2 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

หน่วย
รายละเอียดของ
ระยะเวลา เวลา
ขั้นตอนการ
ให้บริการ
บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบคาขอ
และเอกสาร
ประกอบคาขอ

30

นาที

สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

2 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่น
คาขอจัดการศึกษา

26

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

3 การพิจารณา เสนอคณะทางาน
อนุญาต
สพท.พิจารณา

30

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

4 การแจ้งผล จัดทาหนังสือและ
การพิจารณา ลงนามอนุญาตโดย
ผู้อานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา

3

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

ระยะเวลาดาเนินการ รวม 60 วัน

หมายเหตุ
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14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาChoose an item.
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
ที่
รับผิดชอบ
ตัวตน
ฉบับ
จริง
1
2

3

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

2

ชุด

รับรองสาเนา
ถูกต้อง

สาเนาทะเบียนบ้าน

1

2

ชุด

รับรองสาเนา
ถูกต้อง

1

2

ชุด

กรณีผู้ขอเป็น

กรมการปกครอง

หนังสือรับรองนิติบุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
รับผิดชอบ

1 แผนการจัดการศึกษา

ผู้รับมอบอานาจ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
2

จานวน
เอกสาร
สาเนา
2

หน่วยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

1) แผนการจัดการศึกษา
ที่ได้จัดทาร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแล้ว
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

2 ใบประกาศ หรือ วุฒิบัตร
หรือ เกียรติบัตรแสดงวุฒิ
การศึกษาของผู้ขอจัด
การศึกษา

1

3 รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ พร้อม
เหตุผล

2

จานวน
เอกสาร
สาเนา
2

หน่วยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิ
ปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

2

ชุด

1) ผู้เรียนในศูนย์ต้อง
เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

4 หนังสือแสดงการเป็นผู้แทน
หรือผู้รับมอบอานาจให้เป็นผู้
ขอจัดตั้งศูนย์

2

ชุด

รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) Click here to enter text.
หมายเหตุ Click here to enter text.
17. ช่องทางการร้องเรียน
 ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
 ร้องเรียนผ่านสายด่วน สานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร
ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
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แบบ อชศ1 .
แบบยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
เขียนที...................................
่
....................
วันที่..........................เดือน.......................................พ.ศ........................
เรื่อง ประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
เลขที่ประจาตัวประชาชน.......................................................บ้านเลขที่.......................หมูท่ ี่..................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจขององค์กรชุมชน...................................ทะเบียนเลขที่..........................................
ที่ตั้งเลขที่.............หมู่ที่..............ซอย.........................ถนน............................ตาบล/แขวง..........................................
เขต/อาเภอ............................................................จังหวัด.....................................................................................
มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน..................................................................................
ที่ตั้งเลขที่.....................หมู่ที่.............ซอย.................................................ถนน.....................................................
ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................
ในระดับการศึกษา....................................รูปแบบ..........................ตั้งแต่ปีการศึกษา..............................เป็นต้นไป
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
 หลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชน
 หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้แทนองค์กรชุมชนมอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
จึงแจ้งความประสงค์มาเพื่อขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือได้มอบหมายให้สถานศึกษาร่วม
จัดทาแผนการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรชุมชน
ในศูนย์การเรียน ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ...........................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
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แบบ อชศ2 .
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
1. ชื่อศูนย์การเรียน
2. ารเรียนวัตถุประสงค์ของศูนย์ก
3. ที่ตั้งศูนย์การเรียน
4. รูปแบบการจัดการศึกษา
5. ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
6. หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
7. ระบบประกันคุณภาพภายใน
8. รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
9. ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ โดยแนบแผนการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์
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แบบ อชศ3 .
แบบขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
เขียนที.่ ......................................................
วันที่.........................เดือน..................................พ.ศ................................
เรื่อง ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน......................หมู่ท.................
ี่
บ้านเลขที่........................................................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากองค์กรชุมชน.............................................. .................................................
ที่ตั้งเลขที่.................หมู่ที่...............ซอย..............................................ถนน....................................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................
มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นฐานในศูนย์การเรียน...................................................................................
ที่ตั้งเลขที่.............หมู่ที่...........ซอย.........................ถนน.......................ตาบล/แขวง.....................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................ในระดับการศึกษา..........................
รูปแบบ......................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา..........................................................เป็นต้นไป
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
 หนังสือมอบอานาจกรณีผู้แทนองค์กรชุมชนมอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
 แผนการจัดการศึกษา
 ชื่อองค์กรชุมชน
 รายละเอียดของคณะบุคคล ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ อายุ ที่อยู่ และอาชีพ
 วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
 ที่ตั้งองค์กรชุมชน
 ประวัติความเป็นมาขององค์กรชุมชน
 ผลการดาเนินงานขององค์กรชุมชน
 เอกสารแสดงการรับรองรายละเอียดของคณะบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน จาก
สมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจานวนไม่น้อยกว่า คน 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..........................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
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แบบ อชศ. 4
แบบแสดงการรับรองรายละเอียดของคณะบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
เอกสารฉบับนี้ สมาชิกในชุมชน.........................................................................ได้ร่วมกันลงนามรับรองว่า
องค์กรชุมชน...........................................................................ซึ่งประกอบด้วยคณะบุค คล ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.....................................
อายุ.............ที่อยู่................................................................................................อาชีพ..........................................
2. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.....................................
อายุ.............ที่อยู่................................................................................................อาชีพ................................ ..........
3. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.....................................
อายุ.............ที่อยู่................................................................................................อาชีพ ..........................................
4. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.....................................
อายุ.............ที่อยู่................................................................................................อาชีพ ..........................................
5. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.....................................
อายุ.............ที่อยู่................................................................................................อาชี พ..........................................
6. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.....................................
อายุ.............ที่อยู่................................................................................................อาชีพ..........................................
7. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สัญชาติ.....................................
อายุ.............ที่อยู่................................................................................................อาชีพ............. .............................
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน...................................................ดังนี้
1. .............................................................................................................................
2. .......................................................................................................................... ...
3. .............................................................................................................................
ฯลฯ
เป็นคณะบุคคลขององค์กรชุมชนที่มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียน.................................................
มีที่ตั้งเลขที่.................ถนน................................ตาบล.......................................อาเภอ...........................................
จังหวัด...............................................................และมีวัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชนดังกล่ าวข้างต้นเป็นความจริง
ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อและแนบเอกสารอันได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
มาเพื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้
ลาดับที่ 1 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่ อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
ลาดับที่ 2 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
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ลาดับที่ 3 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน........................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
ลาดับที่ 4 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน........................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ............................ ...............................
ลาดับที่ 5 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
ลาดับที่ 6 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
ลาดับที่ 7 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน........................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
ลาดับที่ 8 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน........................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
ลาดับที่ 9 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
ลาดับที่ 10 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
ลาดับที่ 11 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน......................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
ลาดับที่ 12 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน......................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
ฯลฯ
ลาดับที่ 20 ชื่อ........................................นามสกุล...........................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................
..............................................................................อายุ...............ปี ลายมือชื่อ...........................................................
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แบบ อกศ1 .
แบบยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
เขียนที.่ ......................................................
วันที่...................เดือน................................พ.ศ....................................
เรื่อง ประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน............................................................บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจขององค์กรเอกชน..............................................ทะเบียนเลขที่................................
ที่ตั้งเลขที่........................หมู่ท.ี่ ........ถนน..................................ซอย........................ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................................มีความประสงค์ ขอจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน..................................ที่ตั้งเลขที่.............หมู่ที่...........ถนน.............ซอย...........................
ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................................
ในระดับการศึกษา........................................................รูปแบบ................................................................................
ตั้งแต่ปีการศึกษา..............................................................เป็นต้นไป
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
 หลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรเอกชน
 หนังสือมอบอานาจ กรณีผู้แทนองค์กรเอกชนมอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
เพื่อขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือได้มอบหมายให้สถานศึกษา ร่วมจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ...........................................ผู้ยื่นคาขอ
(.......................................................)
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แบบ อกศ2 .
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
1. ชื่อศูนย์การเรียน
2. วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
3. ที่ตั้งศูนย์การเรียน
4. รูปแบบการจัดการศึกษา
5. ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
6. หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
7. ระบบประกันคุณภาพภายใน
8. รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
9. ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ โดยแนบแผนการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์
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แบบ อกศ.3
แบบขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
เขียนที..............................
่
.........................
วันที่..........................เดือน...........................................พ.ศ......................
เรื่อง ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน....................................................บ้านเลขที่........................หมู่ที่...................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากองค์กรเอกชน........................................................................................ .......
ที่ตั้งเลขที่....................หมู่ที่....................ถนน................................................ซอย..............................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................
มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นฐานในศูนย์การเรียน...................................................................................
ที่ตั้งเลขที่.................หมู่ที่...............ถนน........................ซอย........................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................ในระดับการศึกษา................................
รูปแบบ....................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา..........................................เป็นต้นไป
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ
 หนังสือมอบอานาจกรณีผแู้ ทนองค์กรเอกชนมอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
 แผนการจัดการศึกษา
 ชื่อองค์กรเอกชน
 วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
 ที่ตั้งองค์กรเอกชน
 ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
 ผลการดาเนินงานขององค์กรเอกชน
 หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการองค์กรนิติ
บุคคล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.............................................ผู้ ยื่นคาขอ
(.......................................................)
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน / File แนวทางการจัดการศึกษา
19. หมายเหตุ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การ
เรียน พ.ศ. 2555
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4) หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ
6. ระดับผลกระทบ
☐ บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น
☐สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
 ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา 60 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เปะนตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เปะนตัวเลข)
Click here to enter text.
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เปะนตัวเลข)
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ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) ศูนย์การเรียน
11. ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี
 วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
12 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอจัดตั้ง
ศูนย์การเรียน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
องค์กรชุมชน
4. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า 7 คน
5. มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจาอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน
6. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่
แสวงหากาไร
7. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนที่ขอจัดตั้ง
8. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติ
ภาวะจานวนไม่น้อยกว่า 20 คน ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ของได้ตั้งศูนย์การเรียนต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
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องค์กรเอกชน
1. เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วน
งานหรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกับศูนย์การเรียน
คุณสมบัติของผู้เรียน
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม้ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกาหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์
การเรียนให้ดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์การเรียน
1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
1) ชื่อองค์กรชุมชน
2) รายละเอียดของคณะบุคคล ได้แก่ ชื่อ สัญชาติ อายุ ที่อยู่ และอาชีพ
3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน
5) ประวัติความเป็นมาของชุมชน
6) ผลการดาเนินงานขององค์กรชุมชน
รายข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนตัวหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน
(4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดาเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงาน
หรือโครงการในองค์กรนิติบุคคล
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2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษา
ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต
อย่างน้อย 9 รายการ คือ
2.1 ชื่อศูนย์การเรียน
2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
2.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
2.9 ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
3. การขอยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ยื่นคาขอเป็นหนังสือ
พร้อมแผนการจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคาขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1หรือข้อ 1.2
(2) หนังสือมอบอานาจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
(3) สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็น และยื่นขอได้ปีละ 2 ครั้งก่อนเปิดภาค
เรียน
แต่ละภาคไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนย์การเรียนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้นไป
3.3 การคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1) การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์
การเรียนตั้งอยู่
(2) การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่น ขอขยายต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา

56
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
จะต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจ ดังนี้
4.1 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนไม่เกิน 50 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณา
อนุญาต
4.2 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนเกิน 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่
ว
ย
รายละเอียดของ
หน่วยงานที่
ประเภท
ระยะเวลา เวลา
ที่
ขั้นตอนการ
รับผิดชอบ
ขั้นตอน
ให้บริการ
บริการ
1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบคาขอ
และเอกสาร
ประกอบคาขอ

30

นาที

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

2 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่น
คาขอจัดการศึกษา

26

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

3 การพิจารณา เสนอคณะทางาน
อนุญาต
สพท.พิจารณา

30

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

4 การแจ้งผล จัดทาหนังสือและ
การพิจารณา ลงนามอนุญาตโดย
ผู้อานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา

3

วัน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

ระยะเวลาดาเนินการ รวม 60 วันทาการ
หมายเหตุ
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14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาChoose an item.
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วย
จานวน
หน่วยงานที่
จ
านวน
นับ
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
ที่
เอกสาร
เอกสาร
รับผิดชอบ
ตัวตน
ฉบับ
สาเนา
จริง

หมายเหตุ

1

บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

2

ชุด

รับรองสาเนา
ถูกต้อง

2

สาเนาทะเบียนบ้าน

1

2

ชุด

รับรองสาเนา
ถูกต้อง

3

หนังสือรับรองนิติบุคคล

1

2

ชุด

กรณีผู้ขอเป็นผู้รับ
มอบอานาจ

กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยื่น
ที่
รับผิดชอบ
เพิ่มเติม

1

แผนการจัดการศึกษา

จานวน จานวน
เอกสาร
หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
เอกสาร
สาเนา
จริง
2

2

ชุด

หมายเหตุ

1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ได้จัดทาร่วมกับ
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

2

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู้

1

2

ชุด

1) ในกรณีที่เป็นครูภมู ิ
ปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน จานวน
เอกสาร
หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
เอกสาร
สาเนา
จริง

หมายเหตุ

ขอจัดการศึกษา

3

รายชื่อผู้เรียนในศูนย์
พร้อมเหตุผล

2

2

ชุด

1) ผู้เรียนในศูนย์ฯ
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

4

หนังสือแสดงการเป็น
ผู้แทนหรือผู้รับมอบ
อานาจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย์

2

ชุด

รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
Click here to enter text.
หมายเหตุ Click here to enter text.
17. ช่องทางการร้องเรียน
• ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
• ร้องเรียนผ่านสายด่วน สานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร Click here to enter text.
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิกเพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ
19. หมายเหตุ
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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กร
เอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนตั้งแต่ 50คนไม่เกิน 100คน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง
: กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
(กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ
การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การ
เรียน
2) พ.ศ. 2555
3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
5) หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ
 บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป
☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น
☐สถาบันการศึกษา
☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอก
กฎกระทรวง)
☐ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา(ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) Click here to enter text.
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นที่ให้บริการ

60
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) ศูนย์การเรียน
11. ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ
 วันพฤหัสบดี  วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐วันอาทิตย์
☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ
มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ เวลาเปิดรับคาขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ (ถ้ามี)
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยไม่แสวงหากาไร
1. คุณสมบัติของผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอ
จัดตั้ง
ศูนย์การเรียน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
องค์กรชุมชน
1. เป็นคณะบุคคลประกอบด้วยผู้ที่บรรลุนิติภาวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่อาศัยประจาอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมกัน
3. มีวัตถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
4. มีที่ตั้งองค์กรอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนที่ขอจัดตั้ง
5. รายการตามข้อ 1 และข้อ 3 การได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะจานวนไม่
น้อยกว่า 20 คน
ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ขอได้ตั้งศูนย์การเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้อ 1
2) มีสัญชาติไทย
3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

61
องค์กรเอกชน
1. เป็นสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วนงานหรือ
โครงการในองค์กรนิติบุคคล
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากาไร
3. มีที่ตั้งหรือมีส่วนงานหรือโครงการรับผิดชอบอยู่ในท้องที่เดียวกันกับศูนย์การเรียน
คุณสมบัติของผู้เรียน
ผู้เรียนในศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกาหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
รูปแบบศูนย์การเรียนให้ดาเนินการดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์การเรียน
1.1 องค์กรชุมชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสานักเขต
พื้นที่การศึกษา โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยู่และอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตั้งองค์กรชุมชน
(5) ประวัติความเป็นมาของชุมชน
(6) ผลการดาเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้อ (2) และ (3) ต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
จานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
1.2 องค์กรเอกชนที่มีคุณสมบัติ ยื่นแบบคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนตัวหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตั้งอย่างน้อย 6 รายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตั้งองค์กรเอกชน
(4) ประวัติความเป็นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดาเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลขององค์กรหรือหลักฐานการเป็นส่วนงานหรือโครงการ
ในองค์กรนิติบุคคล
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2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่าง
น้อย 9 รายการดังนี้
(1) ชื่อศูนย์การเรียน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
(9) ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ทั้งนี้ ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาก่อนยื่นคาขอ
3. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
3.1 ให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนซึ่งประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียน ยื่นคาขอเป็นหนังสือพร้อม
แผนการจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน
ประกอบคาขอ ดังนี้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นองค์กรชุมชนหรือองค์กรเอกชนตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2
(2) หนังสือมอบอานาจให้ผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคาขอได้ตามความจาเป็น และยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง ก่อน
เปิดภาคเรียนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษา และศูนย์
การเรียนเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
3.3 การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่น ขอขยายต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
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4. กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตั้งศูนย์การเรียน จะต้อง
ได้รับอนุญาต จากผู้มีอานาจ ดังนี้
4.1 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนไม่เกิน 50 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณา
อนุญาต
4.2 ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยเวลา
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(นาที
ประเภท
รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ที่
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ
ให้บริการ ชั่วโมง วัน (ในระบบมีช่องให้
วันทาการ เลือกกระทรวง และ
เดือน ปี) ช่องให้เลือก กรม/
กลุ่มงาน)
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

วัน

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
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วัน

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

3

วัน

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1

การ
1 ตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ

30

การ
ตรวจสอบ
2
เอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของผู้ยื่นคา
ขอจัดการศึกษา

26

การ
พิจารณา
3
อนุญาต

เสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
พิจารณา

การแจ้งผล
การ
4
พิจารณา

จัดทาหนังสือและ ลง
นามอนุญาตโดย
ผู้อานวยการ เขตพื้นที่
การศึกษา

นาที
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ระยะเวลาดาเนินการ รวม 90 หน่วยเวลาวัน
หมายเหตุ
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาChoose an item.
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยนับ
จานวน
จ
านวน
เอกสาร
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
ที่
เอกสาร
(ในระบบมีช่องให้ ฉบับ
ตัวตน
(ฉบับ หรือ
สาเนา
เลือกกระทรวง และ จริง
ชุด)
ช่องให้เลือก กรม/
กลุ่มงาน)

หมายเหตุ

1

บัตรประจาตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

2

ชุด

รับรองสาเนา
ถูกต้อง

2

สาเนาทะเบียนบ้าน

1

2

ชุด

รับรองสาเนา
ถูกต้อง

3

หนังสือรับรองนิติบุคคล

1

2

ชุด

กรณีผู้ขอเป็น

กรมการปกครอง

ผู้รับมอบอานาจ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยื
่
น
ที่
รับผิดชอบ
เพิ่มเติม

1 แผนการจัดการศึกษา

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
2

จานวน
เอกสาร
สาเนา
2

หน่วยนับ
เอกสาร

ชุด

หมายเหตุ

1) แผนการจัดการศึกษา
ที่ได้จัดทาร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

การศึกษาแล้ว
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
2 ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัดการศึกษา

1

3 รายชื่อผู้เรียนในศูนย์
พร้อมเหตุผล

2

2

ชุด

1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิ
ปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

2

ชุด

1) ผู้เรียนในศูนย์ต้อง
เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

4 หนังสือแสดงการเป็น
ผู้แทนหรือผู้รับมอบ
อานาจให้เป็นผู้ขอจัดตั้ง
ศูนย์

2

ชุด

รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) Click here to enter text.
หมายเหตุ Click here to enter text.
17. ช่องทางการร้องเรียน
ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
85 ถนนศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ร้องเรียนผ่านสายด่วน สานักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1579
หมายเหตุ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร Click here to enter text.
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ทุกท่าน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
คณะผู้จัดทาและรวบรวมข้อมูล
นางปารณีย์ ศรีแก้ว นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางอุนาภรณ์ แสงแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางปัญญพร ครองยุติ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
รูปเล่ม
นางสาวจินตนา พรดอนก่อ

