
คู่มอืสำหรบัประชาชน : การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวชิาชีพ 
หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
กระทรวง: ศึกษาธิการ 
 
สว่นของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชือ่กระบวนงาน: การขอจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวชิาชีพ  
2. หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ: สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายทีใ่หอ้ำนาจการอนญุาต    

1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554   
2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

6. ระดบัผลกระทบ ☐บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ใหบ้ริการ ☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☐ท้องถิ่น ☐สถาบันการศึกษา 

  ☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง)  ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
  ☐ต่างประเทศ 

8. กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ำหนดระยะเวลา(ชือ่กฎหมาย/ขอ้บงัคบั)  
     กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554   
     ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 
     หนว่ยเวลา 90 วันทำการ 
9. ขอ้มลูสถติ ิ
 จำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน  (ใสเ่ปน็ตวัเลข)  -     
 จำนวนคำขอทีม่ากทีส่ดุ (ใสเ่ปน็ตวัเลข) Click here to enter text. 
 จำนวนคำขอทีน่อ้ยทีสุ่ด (ใส่เปน็ตวัเลข)  
 
สว่นของคูม่อืประชาชน 
10. ชือ่อา้งองิของคู่มอืประชาชน (เพือ่ใชใ้นระบบจดัการขอ้มลูเท่านัน้) ศูนย์การเรียน 
11. ชอ่งทางการให้บรกิาร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
สถานที่ใหบ้ริการ  กลุ่มงานสง่เสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
27 ซอย 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 
ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ ☐เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

  วันจันทร์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร์ 
 ☐ วันเสาร์ ☐วันอาทิตย์ 
 ☐ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 มีพักเที่ยง 

  เวลาเปดิรบัคำขอ เวลาเปิดรับคำขอ  08.30 น.   
     เวลาปิดรับคำขอ  16.30 น. 
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12. หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไขและในการพจิารณาอนญุาตในการยื่นขอ  (ถา้มี) 

ศูนยก์ารเรยีน  หมายถงึ สถานทีเ่รยีนทีอ่งคก์รวชิาชีพจดัตั้งขึน้ เพือ่จดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยไม่แสวงหากำไร 
คุณสมบตัขิองผูข้อการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในรปูแบบศูนยก์ารเรยีน 

          ต้องเป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้จัดตั้งโดยกฎหมายบทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนองค์กรวิชาชีพ 
ซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดำเนินการดังนี้ 
          1.  ดำเนินการยื่นความประสงค์เพ่ือขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน เป็นหนังสือต่อสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
          2.  จัดทำแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษา 
ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่มอบหมาย  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 ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) 
         3. ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทำแผนการศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก่อนยื่นคำขอ 

4.  การยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 
              4.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่  
              4.2 การศึกษาที่เริ่มจาก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ยื่น 
ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่ 
              อนึ่ง ในกรณีท่ีประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมจากที่รับอนุญาต ให้ยื่นขอขยายต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้หรือกรณีท่ีประสงค์จัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.)   
ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา 
          5.  ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นขอได้ตามความจำเป็นและอาจยื่นคำขอได้ปีละ 2 ครั้ง  ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนเปิดภาคเรียน
แต่ละภาคไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การเรียนเพ่ือสิทธิประโยชน์
ต่าง  ๆเช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น  
          หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้วต้องเสนอ 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาเพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาต 

6. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอยีดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บรกิาร 

หนว่ย
เวลา 

 

สว่นงาน / หนว่ยงาน
ที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคำขอ
และเอกสาร
ประกอบคำขอ 

30 
 

นาที สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 

ยื่นคำขอต่อสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การ
เรียนตั้งอยู ่

2 การพิจารณา
อนุญาต 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นคำ
ขอจัดการศึกษา 

36 วัน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะทำงาน 
สพท.พิจารณา  

50 วัน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

4 การแจ้งผล
การพิจารณา 

จัดทำหนังสือและ
ลงนามอนุญาตโดย
ผู้อำนวยการ เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

3 วัน สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 2 

กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษา 

ระยะเวลาดำเนนิการ       รวม   90 หนว่ยเวลาวัน 
 

14. งานบริการนีผ้า่นการดำเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแลว้  
☐ผ่านการดำเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว้ 
ระยะเวลารวมหลังลดขัน้ตอน -             หนว่ยของเวลาChoose an item. 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คำขอ 
15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงานภาครฐั 

ที ่ รายการเอกสารยืนยนั
ตวัตน 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบั
จรงิ 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  

 
หมายเหต ุ

1 ใบอนุญาตการจัดตั้ง
องค์กรวิชาชีพ  

 1 2 ชุด รับรองสำเนาถูกต้อง 

2 บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2     ชุด 1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ 
2) รับรองสำเนาถูกต้อง 

3 สำเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 1 2     ชุด 1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ 
2) รับรองสำเนาถูกต้อง 
 

4 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง 1 2     ชุด 1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ 
2) รับรองสำเนาถูกต้อง 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยนั
ตวัตน 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบั
จรงิ 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  

 
หมายเหต ุ

5 หนังสือรับรองนิติบุคคล  1 2     ชุด 1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ 
2) รับรองสำเนาถูกต้อง 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ สำหรับยืน่เพิ่มเติม 
 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิม่เตมิ 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

(ในระบบมชีอ่งให้
เลอืกกระทรวง และ
ชอ่งให้เลอืก กรม/

กลุม่งาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบบั
จรงิ 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1 แผนการจัดการศึกษา  2 2 ชุด 1) แผนการศึกษาท่ีได้
จัดทำร่วมกับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่ง
เป็นไปตามกฎกระทรวง 
2) รับรองสำเนาถูกต้อง 

2 ใบประกาศ หรือ 
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัดการศึกษา 

 1 2 ชุด 1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิ
ปัญญา 
2) รับรองสำเนาถูกต้อง 

3 รายชื่อผู้เรียนในศูนย์ 
พร้อมเหตุผล 

 1 2 ชุด 1) ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ  
ข้อ 2 
2) รับรองสำเนาถูกต้อง 

4 หนังสือมอบอำนาจ  1 2 ชุด 1) กรณีผู้แทนหรือผู้รับ
มอบอำนาจยื่นขอ 
2) รับรองสำเนาถูกต้อง 

 
16. ค่าธรรมเนยีม 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม -   
รอ้ยละ ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้) 
ค่าธรรมเนยีม (บาท/รอ้ยละ)  Click here to enter text. 
หมายเหต ุ Click here to enter text. 
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17. ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

•  รอ้งเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 27 ซอย 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลขัน
เงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 

     • ร้องเรียนผ่านสายด่วน สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1579 
 

18. ตวัอยา่งแบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก (หรอืรายละเอยีดเพิ่มเตมิ ถา้ม)ี 
ชื่อเอกสาร Click here to enter text. 
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้) 
(ในระบบมีให้คลิกเพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง) 
หมายเหตุ File กฎกระทรวงว่าด้วยองค์กรวิชาชีพ/File คู่มือแนวทางการดำเนินการฯ 

 
19. หมายเหต ุ

 
 


