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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต 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. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
แนะนาให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ปีละ 2 ครั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน &ndash; พฤษภาคม และ
ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม &ndash; กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุนประจาปีการศึกษา
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1. สถานที่ยื่นคาขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษาให้ยื่นความประสงค์ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ภูมิลาเนา หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่งแต่มีถิ่นพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา
ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้ โดยยื่นคาขออนุญาตได้ ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. รายละเอียดของเอกสารคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การจัดศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวกรณีทั่วไป ประกอบด้วย
(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน
(3) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
(5) สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา
เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสานักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา
(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานร่วมกันกาหนดตามความมุ่งหมายหลักการ
และแนวทางการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
2.2 กรณีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ นอกจากเอกสาร 7 รายการ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ให้นาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบขออนุญาต ดังนี้
- หลักฐานการศึกษา (ปพ. 1)
- เอกสารการขอย้ายที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม
3. กรณีผู้เรียนย้าย/ออกจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากเอกสาร 7 รายการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้นาหลักฐานการเรียนรู้เดิมยื่นเพิ่มเพื่อใช้ประกอบขออนุญาต
4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องดาเนินการภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ที่
ประเภทขั้นตอน
บริกำร
1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคาขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ
2) การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสาร
ของผู้ยื่นคาขอจัดการศึกษา
3) การพิจารณา
เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณา

ระยะเวลำ ส่วนงำน / หน่วยงำน
ให้บริกำร
ที่รับผิดชอบ
30 นาที สพป. นครศรีธรรมราช
เขต 1
15 วัน
สพป. นครศรีธรรมราช
เขต 1
11 วัน
สพป. นครศรีธรรมราช
เขต 1

หมำยเหตุ
(กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา)
(กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา )
(กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเป็น
ขั้นตอนการ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน

ระยะเวลำ ส่วนงำน / หน่วยงำน
ให้บริกำร
ที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

พิจารณา
อนุญาต)
สพป. นครศรีธรรมราช (กลุ่มส่งเสริมการ
เขต 1
จัดการศึกษา)

3 วัน

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ
ประชาชน
2) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ
ประชาชน
3) สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

4) ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
5) สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) แผนการจัดการ
1
2
ชุด
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ที่ได้
จัดทาร่วมกับ สพท.
หรือสถานศึกษาที่
มอบหมาย

หมำยเหตุ
(ของบิดา มารดา /
รับรองสาเนาถูกต้อง)
(ของผู้จัดการศึกษา
กรณีมอบผู้จัดการ
ศึกษา/รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ของบิดามารดาและ
ผู้เรียน/รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ถ้ามี/รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ของผู้เรียน/รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
หมำยเหตุ
(1) รายละเอียดของ
แผนฯเป็นไปตามที่
กาหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
2) วุฒิการศึกษาของ
ผู้จัดการศึกษา
ที่

3) ใบประเมิน
ใบรับรองความรู้
ความสามารถ ของ
ผู้จัดการศึกษา
4) แผนผังที่ตั้งสถานที่
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดย
ครอบครัว
5) เอกสารหลักการ
ศึกษา (ปพ. 1)

6) เอกสารการขอย้าย
สถานที่เรียน

7) หลักฐานการเรียนรู้
เดิม

8) รูปถ่ายผู้เรียน หน้า
ตรง ขนาด 1 นิ้ว
9) ใบรับรองแพทย์

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1
2
ชุด
(1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่
ต่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
1
2
ชุด
(1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่า
กว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือ
เทียบเท่า
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
1
2
ฉบับ
(1) ระบุที่ตั้ง แผนผัง
สถานที่อย่างชัดเจน
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
1
2
ฉบับ
(1) กรณีที่ผู้เรียน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
1
2
ฉบับ
(1) กรณีที่ผู้เรียน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
1
2
ฉบับ
(1) กรณีผู้เรียนย้าย
จากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
3
0
ฉบับ
(ไม่เกิน 6 เดือน)
-

1

2

ฉบับ

(1) กรณีแพทย์ระบุ
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร

หมำยเหตุ
ความเห็นว่าผู้เรียนไม่
สามารถศึกษาใน
ระบบได้/
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 1 เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คู่มือการดาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
(http://www.homeschoolnetwork.org/upload/Homeschool/homeschool-handbook-2555.pdf)
19. หมำยเหตุ -

