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คูมือสําหรับประชาชน   :การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   :สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวง  :  กระทรวงศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน  :  การขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีไมเกิน 50 คน) 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว 
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต 

1) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554 
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
3) คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปรับใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ.2551 สําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม บริการท่ัวไป 

7. พื้นท่ีใหบริการ ☐สวนกลาง ☐สวนภูมิภาค ☐ทองถ่ิน ☐สถาบันการศึกษา 

  ☐สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) สวนกลางท่ีต้ังอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) 

  ☐ตางประเทศ 
 

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา(ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ) 
กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554 
     ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 
     หนวยเวลา 60วัน 
9.  ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  (ใสเปนตัวเลข)  -     
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข) Click here to enter text. 
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด (ใสเปนตัวเลข)  
 
สวนของคูมือประชาชน 
10.  ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) ศูนยการเรียน 
11.ชองทางการใหบริการ  

1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
สถานท่ีใหบริการ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
1/3 หมู 8 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540     

  ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐เปดใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
  วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร 

 ☐ วันเสาร ☐วันอาทิตย 

 ☐ไมเวนวนัหยุดราชการ  
 มีพักเท่ียง 
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  เวลาเปดรับคําขอ เวลาเปดรับคําขอ  08.30 น.   
     เวลาปดรับคําขอ  16.30 น. 
12หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและในการพิจารณาอนุญาตในการยื่นขอ  

ศูนยการเรียน  หมายถึง สถานท่ีเรียนท่ีบุคคลจัดต้ังข้ึน เพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไมแสวงหากําไร 
1. คุณสมบัติของผูจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบศูนยการเรียน 
บุคคลผูขอจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนยการเรียนตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานศูนยการเรียน พ .ศ. 2554 ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนผูมีสัญชาติไทย 
2. ไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพรองในศีลและธรรมอันดี 
3. มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(3.1)อายุไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ และมีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
(3.2)ไดรับการประกาศยกยอง เปนครูภูมิปญญาจากหนวยงานของรัฐ หรือองคกรอืน่ 

ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
(3.3) หรือเปนบุคคลท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ 
ในการจัดการศึกษา 
2. บทบาทหนาท่ีของผูขอจัดต้ังศูนยการเรียน 
บุคคลซึ่งมีความประสงคและมีความพรอมจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในรูปแบบศูนยการเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 

1. ผูขอจัดการศึกษายื่นความประสงคเพื่อขอจัดการศึกษาเปนหนังสือตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาตองมีรายละเอียดประกอบการขออยางนอย 9 รายการ ดังนี้  
   (2.1) ช่ือศูนยการเรียน 
   (2.2)วัตถุประสงคของศูนยการเรียน 
   (2.3) ท่ีต้ังศูนยการเรียน 
   (2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา 
   (2.5) ระดับการศึกษาท่ีจัด ในกรณีท่ีเปนการจัดการศึกษานอกระบบ 
   (2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
   (2.7) ระบบประกนัคุณภาพภายใน 
   (2.8)รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนยการเรียน 
   (2.9) ขอกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนยการเรียนเอกสารอื่นๆ(ถามี) 
3. การยื่นคําขอจัดต้ังศูนยการเรียน แบงเปน 2 กรณีดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับประถมศึกษา ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ท่ีศูนยการเรียนต้ังอยู 
 2.  การจัดการศึกษาท่ีเริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
ใหยื่นตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีศูนยการเรียนต้ังอยู 

อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงคจะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากท่ีไดรับอนุญาตใหยื่นขอขยายตอสํานักงาน 
เขตท่ีการศึกษาเดิมท่ียื่นขอไวหรือกรณีท่ีประสงคจะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ใหผูขอจัดการศึกษา
ขออนุญาตใชหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการกอนเสนอแผนการจัดการศึกษา 

 ท้ังนี้ตองเสนอแผนการจัดการศึกษาจํานวน2ชุด ตามแบบท่ีกําหนดตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ท่ีศูนยการเรียนต้ังอยูโดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอดังนี้  

1) สําเนาทะเบียนบาน  หรือหลักฐานสถานท่ีทางราชการออกใหฉบับจริงพรอมสําเนา 
2) บัตรประชาชนของผูยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพรอมสําเนา  

http://2.จัดทำแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานขาย
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3) วุฒิการศึกษาของผูจัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปญญา หรือหลักฐานท่ีแสดงวาเปนบุคคล 
ท่ีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นวาเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ, 
วุฒิบัตร,  เกียรติบัตร) ฉบับจริงพรอมสําเนา 

4) แผนการจัดการศึกษา  ตามขอ2  
ผูขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคําขอไดตามความจําเปนและอาจยื่นคําขอไดปละ 2 ครั้ง  

กอนเปดภาคเรียนแตละภาค ไมนอยกวา 120 วัน โดยสอดคลองกับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนยการเรียน
เพื่อสิทธิประโยชนตางๆ เชน การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนเปนตน 

เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหศูนยการเรียนดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาไดและหากมีการเปล่ียนแปลงแกไข
แผนการจัดการศึกษาท่ีรับอนุญาตไวตองเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับท่ีขอเปล่ียนแปลงตอสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามแตกรณี 
  ท้ังนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผูจัดการศึกษาตองจัดทําแผนการศึกษารวมกับสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากอนยื่นคําขอ 

4. การพิจารณาคําขอต้ังศูนยการเรียนตามแนวทางตอไปนี ้
ศูนยการเรียนท่ีมีผูเรียนจํานวนไมเกิน 50 คน ใหเสนอคําขอและเอกสารประกอบตอ ผูอํานวยการสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาเปนผูพิจารณาอนุญาต โดยใหแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับการศึกษา ทราบภายใน 60 วัน  
นับแตวันท่ีรับคําขอและเอกสารประกอบ  
5. ระยะเวลาการใหบริการรวมท่ีกําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของ
ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

หนวย
เวลา 

 

สวนงาน / หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคํา
ขอ 

30 นาที สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของผูยื่น
คําขอจัดการศึกษา 

26 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะทํางาน 
สพท.พิจารณา 

30 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

4 การแจงผล
การพิจารณา 

จัดทําหนังสือและลง
นามอนุญาตโดย
ผูอํานวยการ เขต
พื้นท่ีการศึกษา 

3 วัน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

ระยะเวลาดําเนินการ รวม 60หนวยเวลาวันทําการ 
      หมายเหตุ   
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

☐ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
(หากผานการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกท่ีชองนี้ดวย) 
ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน -             หนวยของเวลาChoose an item. 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีชองให
เลือกกระทรวง 

และชองใหเลือก 
กรม/กลุมงาน) 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
(ฉบับ 
หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองสําเนา
ถูกตอง 

2 สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองสําเนา
ถูกตอง 

3 ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ กรมการปกครอง 1 2 ชุด รับรองสําเนา
ถูกตอง 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษา  2 2 ชุด 1) แผนการจัดการ
ศึกษาท่ีไดจัดทํารวมกับ
สํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแลว 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

2 ใบประกาศ หรือ 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติบัตร
แสดงวุฒิการศึกษาของผู
ขอจัดการศึกษา 

 1 2 ชุด 1) ในกรณีท่ีเปนครูภูมิ
ปญญา 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

3 รายช่ือผูเรียนในศูนย 
พรอมเหตุผล 

 2 2 ชุด 1) ผูเรียนในศูนยฯ 
ตองเปนไปตาม
กฎกระทรวงฯ ขอ 2 
2) รับรองสําเนาถูกตอง 

4 เอกสารอื่น ๆท่ีเกี่ยวของ 
ตามคูมือแนวทางการ
ดําเนินงานฯ 

  2 ชุด รับรองสําเนาถูกตอง 
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16. คาธรรมเนียม 
รายละเอียดคาธรรมเนียม -   

รอยละ ☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกท่ีชองนี้) 
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)  Click here to enter text. 
หมายเหตุ  
 

17. ชองทางการรองเรียน 
•  รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 1/3 หมู 8 ตําบลบาง
พลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

• รองเรียนผานสายดวน สํานักงานคณะการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1579 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี) 
ช่ือเอกสาร Click here to enter text. 

อัพโหลดไฟลเอกสาร  ☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้) 
(ในระบบมีใหคลิกเพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง) 
หมายเหตุ File กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของบุคคล/File แนวทางการจัดการศึกษาฯ 
 

19. หมายเหตุ 
 


