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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพม. เขต 12
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพม. เขต 12
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
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 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ 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
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรวิชาชีพจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากาไร
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คุณสมบัติของผู้ขอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
ต้องเป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้จัดตั้งโดยกฎหมายบทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนองค์กรวิชาชีพซึ่งมีความ
ประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดาเนินการดังนี้
1. ดาเนินการยื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน เป็นหนังสือต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่สานักงานเขตพื้นที่
มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย 9 รายการ ดังนี้
2.1 ชื่อศูนย์การเรียน
2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
2.3 ที่ตงั้ ศูนย์การเรียน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน
2.9 ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอื่น (ถ้ามี)
3. ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทาแผนการศึกษาร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนยื่น
คาขอ
4. การยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
4.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ศูนย์การเรียน
ตั้งอยู่
4.2 การศึกษาที่เริ่มจาก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากที่รับอนุญาต ให้ยื่นขอขยายต่อสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้หรือกรณีที่ประสงค์จัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.)ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้
หลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
5. ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นขอได้ตามความจาเป็นและอาจยื่นคาขอได้ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนเปิดภาคเรียน
แต่ละ ภาคไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การเรียนเพื่อสิทธ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้วต้องเสนอการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
6. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคาขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ

30 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สพม.12

2)

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นคาขอจัด
การศึกษา

36 วัน

สพม.12

3)

การพิจารณา

เสนอคณะทางาน สพท.
พิจารณา

50 วัน

-

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3 วัน

สพม.12

-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ
(ยื่นคาขอต่อ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ศูนย์
การเรียนตั้งอยู่)
-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐผู้
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน
2)

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
2

2

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรือ ผู้รับ
มอบอานาจ 2) รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรือ ผู้รับ
มอบอานาจ 2) รับรอง
สาเนาถูกต้อง)

ชุด
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร

3)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
2

1

2

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
จานวน
รายการเอกสาร
ที่
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
1)
ใบอนุญาตการ
1
จัดตั้งองค์กร
วิชาชีพ
2)
แผนการจัดการ
2
ศึกษา

3)

4)

5)

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

ชุด

หมายเหตุ
(1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรือ ผู้รับ
มอบอานาจ 2) รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(1) ผู้แทนองค์กร
วิชาชีพและ/หรือ ผู้รับ
มอบอานาจ 2) รับรอง
สาเนาถูกต้อง)

จานวน
เอกสาร
สาเนา
2

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

(รับรองสาเนาถูกต้อง)

2

ชุด

(1) แผนการศึกษาที่ได้จัดทา
ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม
กฎกระทรวง
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ
เกียรติบัตรแสดง
วุฒิการศึกษาของ
ผู้ขอจัดการศึกษา
รายชื่อผู้เรียนใน
ศูนย์ พร้อม
เหตุผล

-

1

2

ชุด

(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิปัญญา
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

-

1

2

ชุด

(1) ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามกฎกระทรวงฯ
ข้อ 2
2) รับรองสาเนาถูกต้อง

หนังสือมอบ
อานาจ

-

1

2

ชุด

(1) กรณีผู้แทนหรือผู้รับมอบ
อานาจยื่นขอ
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
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16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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)
แบบยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

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

แบบ อวศ.๑
แบบยื่นความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
เขียนที่...............................................................
วันที่.................เดือน............................พ.ศ.................
เรื่อง ประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว)......................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน..........................................................บ้านเลขที่..........................................................
ตาบล...........................................อาเภอ........................................จังหวัด.......................................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจขององค์กรวิชาชีพ...........................................................................................
มีความประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน ในระดับการศึกษา............
......................ตั้งแต่ปีการศึกษา...........................................เป็นต้นไป
จึงแจ้งความประสงค์มาเพื่อขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือได้มอบหมายให้
สถานศึกษาได้ร่วมจัดทาแผนการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการขอจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นคาขอ
(........................................................)

โทร.
โทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบ อวศ.๒
แผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ชื่อศูนย์การเรียน
วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
ที่ตั้งศูนย์การเรียน
รูปแบบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียน

หมายเหตุ : โดยแนบแผนการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์

แบบ อวศ.๓
แบบขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
เขียนที่...............................................................
วันที่.................เดือน............................พ.ศ.................
เรื่อง ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน..........................................................บ้านเลขที่……………………หมู่ท…ี่ ……………….
ตาบล / แขวง............................. อาเภอ / เขต.........................................จังหวัด.........................................
เป็นผู้แทนหรือผู้รับมอบอานาจจากองค์กรวิชาชีพ............................................. ทะเบียนเลขที่....................
ที่ตั้งเลขที…่ ……………......………หมู่ท…ี่ …………......ถนน........................……………..ซอย…………………..............
ตาบล / แขวง.........................................อาเภอ / เขต.........................................จังหวัด...............................
ขอความเห็นชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน.......................ที่ตั้งเลขที่ ...................หมู่ที่...........
ถนน........................................ซอย...................................ตาบล / แขวง.......................................................
อาเภอ / เขต...........................จังหวัด......................................ในระดับการศึกษา........................................
รูปแบบ.................................................. ตั้งแต่ปีการศึกษา................................เป็นต้นไป
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว ดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แทนหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
สาเนาใบอนุญาตการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพ
หนังสือมอบอานาจกรณีผู้แทนองค์กาวิชาชีพมอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
แผนการจัดการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นคาขอ
(.................................................)

