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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. หนองบัวลาภู เขต 2
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. หนองบัวลาภู เขต 2
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 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ. 2547
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ศุภินันท์
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู
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เขต 2 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู 39170/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
แนะนาให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ปีละ 2
ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน &ndash;
พฤษภาคม และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม &ndash; กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุนประจาปี
การศึกษา
1. สถานที่ยื่นคาขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษาให้ยื่นความประสงค์ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีภูมิลาเนา
หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่งแต่มีถิ่นพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ยื่น
คาขออนุญาตต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้ โดยยื่นคาขออนุญาตได้ ดังนี้

ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

2.รายละเอียดของเอกสารคาขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 การจัดศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวกรณีทั่วไป ประกอบด้วย
(1) ชื่อ ชื่อสกุลของครอบครัว
(2) ชื่อ ชื่อสกุลของผู้เรียน
(3) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของครอบครัวและผู้เรียน
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(4) ที่ตั้งและแผนผังสถานที่ซึ่งใช้จัดการศึกษา
(5) สาเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของผู้จัดการศึกษา
เว้นแต่ผู้จัดการศึกษาผ่านการประเมินโดยสานักงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา
(6) ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
(7) แผนการจัดการศึกษาที่ครอบครัวและสานักงานร่วมกันกาหนดตามความมุ่งหมายหลักการและแนวทางการจัด
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
2.2 กรณีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ นอกจากเอกสาร 7 รายการ ดังกล่าวข้างต้นแล้วให้นาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อใช้ประกอบขออนุญาต ดังนี้

หลักฐานการศึกษา (ปพ. 1)
เอกสารการขอย้ายที่เรียนจากสถานศึกษาเดิม

3. กรณีผู้เรียนย้าย/ออกจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากเอกสาร 7 รายการ ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ให้นาหลักฐานการเรียนรู้เดิมยื่นเพิ่มเพื่อใช้ประกอบขออนุญาต
4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องดาเนินการภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคาขอและเอกสาร 30 นาที
ประกอบคาขอ

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นคาขอจัด
การศึกษา

15 วัน

การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา

11 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา

3 วัน

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สพป.
หนองบัวลาภู
เขต 2
สพป.
หนองบัวลาภู
เขต 2
สพป.
หนองบัวลาภู
เขต 2
สพป.
หนองบัวลาภู
เขต 2

หมายเหตุ

-

-

(เป็นขั้นตอนการ
พิจารณาอนุญาต)
-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1) ประชาชน

2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(ของบิดา มารดา /
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(ของผู้จดั การ
ศึกษา กรณีมอบ
ผู้จดั การศึกษา/
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ที่

3)
4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
สูตบิ ตั ร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

5)

หมายเหตุ
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(ของบิดามารดา
และผู้เรี ยน/รับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
(ถ้ ามี/รับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
(ของผู้เรี ยน/
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนการจัดการ ศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
โดยครอบครัว ที่
ได้ จดั ทาร่วมกับ
สพท.หรื อ
สถานศึกษาที่
มอบหมาย
วุฒิการศึกษา
ของผู้จดั การ
ศึกษา

1

ใบประเมิน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
2

ชุด

(1) รายละเอียด
ของแผนฯเป็ นไป
ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

1

2

ชุด

1

2

ชุด

(1) ผู้จดั ต้ องมีวฒ
ุ ิ
ไม่ต่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรื อ
เทียบเท่า
2) รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(1) กรณีผ้ จู ดั มีวฒ
ุ ิ

2)

3)

-

หมายเหตุ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบรับรองความรู้
ความสามารถ
ของผู้จดั การ
ศึกษา

4)

แผนผังที่ตงั ้
สถานที่ จัด
การศึกษาขัน้
พื ้นฐานโดย
ครอบครัว

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

-

1

2

ฉบับ

เอกสารหลักการ ศึกษา (ปพ. 1)

1

2

ฉบับ

เอกสารการขอ ย้ ายสถานที่เรี ยน

1

2

ฉบับ

หลักฐานการ
เรี ยนรู้เดิม

1

2

ฉบับ

5)

6)

7)

-

หมายเหตุ
ต่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรื อ
เทียบเท่า
2) รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(1) ระบุที่ตงั ้
แผนผังสถานที่
อย่างชัดเจน
2) รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)
(1) กรณีที่ผ้ เู รี ยน
ลาออกจาก
การศึกษาใน
ระบบ
2) รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(1) กรณีที่ผ้ เู รี ยน
ลาออกจาก
การศึกษาใน
ระบบ
2) รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(1) กรณีผ้ เู รี ยน
ย้ ายจาก
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม

7/8

ที่

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

รูปถ่ายผู้เรี ยน
หน้ าตรง ขนาด 1
นิ ้ว
ใบรับรองแพทย์ -

9)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

3

0

ฉบับ

1

2

ฉบับ

หมายเหตุ
อัธยาศัย
2) รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(ไม่เกิน 6 เดือน)

(1) กรณีแพทย์
ระบุความเห็นว่า
ผู้เรี ยนไม่สามารถ
ศึกษาในระบบได้ /
2) รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู 39170
หมายเหตุ 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คู่มือการดาเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
(http://www.homeschoolnetwork.org/upload/Homeschool/homeschool-handbook-2555.pdf)

19. หมายเหตุ
-
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วันที่พิมพ์
สถานะ

20/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2 สพฐ.
ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

