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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. ขอนแก่น เขต 4
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยครอบครัว
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สพป. ขอนแก่น เขต 4
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสิ ทธิ ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
2)

คาสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การเรื ่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ.2551 สาหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ

4)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. 2547
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยครอบครัว สพป.ขอนแก่น เขต 4
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานส่งเสริ มการจัดการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
4
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เลขที ่ 86 ม.5 ถ.มิ ตรภาพ ต.น้าพอง อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น
รหัสไปรษณี ย์ 40310
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
แนะนาให้ ครอบครัวซึง่ ประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาได้ ปีละ 2
ครัง้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปิ ด-ปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษา (ภาคเรี ยนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน &ndash;
พฤษภาคม และภาคเรี ยนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม &ndash; กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุนประจาปี
การศึกษา
1. สถานที่ยื่นคาขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษาให้ ยื่นความประสงค์ ณ สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่มีภมู ิลาเนา
หรื อหากครอบครัวมีทะเบียนบ้ านอยูท่ ี่หนึง่ แต่มีถิ่นพักอาศัยในปั จจุบนั อีกที่หนึง่ ซึง่ จะใช้ เป็ นสถานที่จดั การศึกษา ให้ ยื่น
คาขออนุญาตต่อสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปั จจุบนั ได้ โดยยื่นคาขออนุญาตได้ ดังนี ้

ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นสามารถยื่นที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

2. จัดทาแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนร่วมกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาที่สานักงานเขต
พื ้นที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้ องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้ อย9 รายการ ดังนี ้
2.1 ชื่อศูนย์การเรี ยน
2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน
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2.3 ที่ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาที่จดั ในกรณีที่เป็ นการจัดการศึกษานอกระบบ
2.6 หลักสูตรหรื อลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัตขิ องบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรี ยน
2.9 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนและเอกสารอื่น (ถ้ ามี)
3. ในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา ผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทาแผนการศึกษาร่ วมกับสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาก่อน
ยื่นคาขอ
4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษามีมติให้ ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้ องดาเนินการภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
5. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคาขอและเอกสาร 30 นาที
ประกอบคาขอ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สพป. ขอนแก่น
เขต 4

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยื่นคาขอจัด

สพป. ขอนแก่น
เขต 4

ประเภทขัน้ ตอน

1)
2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

15 วัน

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การศึกษา
การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการเขต
พื ้นที่การศึกษาพิจารณา

11 วัน

สพป. ขอนแก่น
เขต 4

(เป็ นขันตอนการ
้
พิจารณาอนุญาต)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อานวยการ
เขตพื ้นที่การศึกษา

3 วัน

สพป. ขอนแก่น
เขต 4

-

3)

4)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1) ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

2)

3)

หมายเหตุ
(ของบิดา มารดา /
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ของผู้จัดการ
ศึกษา กรณีมอบ
ผู้จัดการศึกษา/
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ของบิดามารดา
และผู้เรียน/รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
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ที่
4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

2

ฉบับ

5)

หมายเหตุ
(ถ้ามี/รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(ของผู้เรียน/
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ที่
ได้จัดทาร่วมกับ
สพท.หรือ
สถานศึกษาที่
มอบหมาย
วุฒิการศึกษา
ของผู้จัดการ
ศึกษา

1

ใบประเมิน
ใบรับรองความรู้
ความสามารถ
ของผู้จัดการ
ศึกษา

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
2

ชุด

(1) รายละเอียด
ของแผนฯเป็นไป
ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

2

ชุด

1

2

ชุด

(1) ผู้จัดต้องมีวุฒิ
ไม่ต่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ
เทียบเท่า
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(1) กรณีผู้จัดมีวุฒิ
ต่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือ
เทียบเท่า
2) รับรองสาเนา

2)

3)

-

หมายเหตุ
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

แผนผังที่ตั้ง
สถานที่ จัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐานโดย
ครอบครัว

-

1

2

ฉบับ

เอกสารหลักการ
ศึกษา (ปพ. 1)

-

1

2

ฉบับ

เอกสารการขอ ย้ายสถานที่เรียน

1

2

ฉบับ

หลักฐานการ
เรียนรู้เดิม

-

1

2

ฉบับ

รูปถ่ายผู้เรียน
หน้าตรง ขนาด 1

3

0

ฉบับ

5)

6)

7)

8)

หมายเหตุ
ถูกต้อง)
(1) ระบุที่ตั้ง
แผนผังสถานที่
อย่างชัดเจน
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(1) กรณีที่ผู้เรียน
ลาออกจาก
การศึกษาใน
ระบบ
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(1) กรณีที่ผู้เรียน
ลาออกจาก
การศึกษาใน
ระบบ
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(1) กรณีผู้เรียน
ย้ายจาก
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ไม่เกิน 6 เดือน)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
นิว้
ใบรับรองแพทย์

-

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
2

9)

ฉบับ

หมายเหตุ
(1) กรณีแพทย์
ระบุความเห็นว่า
ผู้เรียนไม่สามารถ
ศึกษาในระบบได้/
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 4 เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น ้าพอง อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40310
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

20/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพฐ. ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

