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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพม. เขต 12
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพม. เขต 12
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
2) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
พ.ศ. 2547
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สพม.12
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เลขที่ 12/13
หมู่ 2 ถนนกะโรม ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์ 075-345050 โทรสาร 075-343575/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
แนะนาให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม
และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุนประจาปีการศึกษา

2/5

1. สถานที่ยื่นคาขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษาให้ยื่นความประสงค์ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีภูมิลาเนา หรือ
หากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่งแต่มีถิ่นพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้ โดยยื่นคาขออนุญาตได้ ดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่สานักงานเขตพื้นที่
มอบหมาย 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)
3. ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก่อนยื่นคาขอ
4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องดาเนินการภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การพิจารณา

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ตรวจสอบคาขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ
ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นคาขอจัด
การศึกษา
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา
จัดทาหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา

30 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สพม.12

-

15 วัน

สพม.12

-

11 วัน

-

3 วัน

สพม.12

(เป็นขั้นตอนการ
พิจารณาอนุญาต)
-

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ
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ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน
2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

3)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

4)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

กรมการปกครอง

1

5)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
สาเนา
เอกสาร
2
ฉบับ
(ของบิดา มารดา /
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
2
ฉบับ
(ของผู้จัดการ
ศึกษา กรณีมอบ
ผู้จัดการศึกษา/
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
2
ฉบับ
(ของบิดามารดา
และผู้เรียน/รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
2
ฉบับ
(ถ้ามี/รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
2
ฉบับ
(ของผู้เรียน/
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
1)
แผนการจัดการ
1
2
ชุด
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ที่
ได้จัดทาร่วมกับ
สพท.หรือ
สถานศึกษาที่
มอบหมาย

หมายเหตุ
(1) รายละเอียดของ
แผนฯเป็นไปตามที่
กาหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผูอ้ อกเอกสาร
วุฒิการศึกษาของ
1
2
ชุด
(1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่
ผู้จัดการศึกษา
ต่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
ใบประเมิน
1
2
ชุด
(1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่า
ใบรับรองความรู้
กว่าระดับมัธยมศึกษา
ความสามารถ
ตอนปลายหรือ
ของผู้จัดการ
เทียบเท่า
ศึกษา
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
แผนผังที่ตั้ง
1
2
ฉบับ
(1) ระบุที่ตั้ง แผนผัง
สถานที่ จัด
สถานที่อย่างชัดเจน
การศึกษาขั้น
2) รับรองสาเนา
พื้นฐานโดย
ถูกต้อง)
ครอบครัว
เอกสารหลักการ
1
2
ฉบับ
(1) กรณีที่ผู้เรียน
ศึกษา (ปพ. 1)
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
เอกสารการขอ
1
2
ฉบับ
(1) กรณีที่ผู้เรียน
ย้ายสถานที่เรียน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
หลักฐานการ
1
2
ฉบับ
(1) กรณีผู้เรียนย้าย
เรียนรู้เดิม
จากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
รูปถ่ายผู้เรียน
3
0
ฉบับ
(ไม่เกิน 6 เดือน)
หน้าตรง ขนาด 1
นิ้ว
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ที่
9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผูอ้ อกเอกสาร
ใบรับรองแพทย์
1
2
ฉบับ
(1) กรณีแพทย์ระบุ
ความเห็นว่าผู้เรียนไม่
สามารถศึกษาใน
ระบบได้/
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
หมายเหตุ (เลขที่ 12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000)
2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนผ่านสายด่วน 1579
หมายเหตุ (กระทรวงศึกษาธิการ)
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบแสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาและจัดทาแผนการศึกษาโดยครอบครัว
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
สพม.เขต 12 สพฐ. ศธ.
-

แบบแสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาและจัดทาแผนการศึกษาโดยครอบครัว
ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษา
เขียนที.่ ..............................................................
วันที.่ ................เดือน............................พ.ศ.................
เรื่อง แสดงความประสงค์ขอจัดการศึกษาและจัดทาแผนการศึกษาโดยครอบครัว
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว).............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน..........................................................บ้านเลขที่.............................................................
ตาบล...........................................อาเภอ........................................จังหวัด...........................................................
มีความประสงค์จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับการศึกษา...........................................................
ตั้งแต่ปีการศึกษา...........................................เป็นต้นไป
ในการ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว เพื่อขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นคาขอ
(........................................................)

โทร.
โทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบยื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

รูปถ่าย
นักเรียน

เขียนที่...............................................................
วันที.่ ................เดือน............................พ.ศ.................
เรื่อง ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน..........................................................อาชีพ.............................................................
ที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน.....................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ถิ่นที่พักอาศัยเป็นประจาอยู่ในปัจจุบัน.........................................................................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ให้แก่
1. ด.ช., ด.ญ., นาย, นางสาว .........................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน......................................เกี่ยวข้องเป็น.......................................ในระดับการศึกษา/
ประเภท.................................................ตั้งแต่ปีการศึกษา............................เป็นต้นไป ฯลฯ
โดยมีผู้จัดการศึกษาคือ
(นาย/นาง/นางสาว) ..........................................เลขประจาตัวประชาชน.........................
วุฒิการศึกษา...............................สถาบัน........................................................................ปี พ.ศ....................
อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...................................................ซอย..............................................
ตาบล / แขวง...................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................
สถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา เลขที่............................ถนน.....................................ซอย..................................
ตาบล / แขวง.........................................อาเภอ / เขต.......................................จังหวัด..................................
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
สาเนา หรือภาพถ่าย ทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
ที่ตั้ง และแผนผังสถานที่จัดการศึกษา
สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา
แผนการจัดการศึกษา
อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นคาขอ
(........................................................)

