
คู่มือสําหรับประชาชน:การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ชื่อกระบวนงาน การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2. หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพป.ตาก 2 
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยครอบครัว พ.ศ. 2547   
3) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.

2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

6. ระดับผลกระทบ ☐บริการที่มคีวามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป 
 

7. พื้นที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☐ สถาบันการศึกษา 

  ☐ส่วนกลางทีต้ั่งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

  ☐ ต่างประเทศ 
 

8.  กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)  
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 
หน่วยเวลา30วัน 

 

9.  ข้อมูลสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนของคู่มือประชาชน 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใชใ้นระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) 

 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว   Home School 
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
สถานทีใ่ห้บรกิารกลุ่มงานสง่เสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110   

  ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บรกิารตลอด 24 ช่ัวโมง 
 วันจันทร ์  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  วันศุกร ์

 ☐ วันเสาร ์ ☐ วันอาทิตย์ 

 ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
  มีพักเที่ยง 

  เวลาเปิดรับคาํขอ เวลาเปิดรับคําขอ  08.30 น.   
     เวลาปิดรับคําขอ  16.30 น. 
  หมายเหตุ:  
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 

แนะนําให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
และภาคเรียนที่  2  ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน) เพ่ือประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุนประจําปีการศึกษา 

1.สถานที่ย่ืนคาํขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษา 
ให้ย่ืนความประสงค์ ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีภูมิลําเนา  หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หน่ึง  

แต่มีถิ่นพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หน่ึงซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ใหย่ื้นคําขออนุญาตต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้  โดยย่ืนคําขออนุญาตได้ ดังน้ี 

- ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถย่ืนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายย่ืนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษา 

ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่มอบหมาย  โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย  
9 รายการ  ดังน้ี 
 
 
 
 



 
              2.1 ช่ือศูนย์การเรียน 
              2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน 
              2.3 ที่ต้ังศูนย์การเรียน  
              2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา 
              2.5 ระดับการศกึษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ 
              2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน 
              2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน 
              2.8 รายช่ือและคุณสมบัติของบุคลากรการศกึษาของศูนย์การเรียน 
              2.9 ข้อกําหนดเก่ียวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอ่ืน(ถ้ามี) 
3.ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ก่อนย่ืนคําขอ 
4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามีมติให้ปรบัแผนการจัดการศึกษา ต้องดําเนินการภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการกําหนด 
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมท่ีกําหนดในคูม่ือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 

13 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะ 
เวลาให้ 
บริการ 

หน่วยเวลา 
 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ 
 
 

30 
 

นาที สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สพป.ตาก 2 

 

2 การพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสาร
ของผู้ย่ืนคําขอจัดการศึกษา 

15 วัน สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สพป.ตาก 2 

 

3 การพิจารณา
อนุญาต 

เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพิจารณา 

11 วัน สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สพป.ตาก 2 

 

4 การลงนาม
อนุญาต 

จัดทําหนังสือและลงนาม
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

3 วัน สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
สพป.ตาก 2 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน หน่วยเวลา 
 
 



 
 

14. งานบริการนี้ผา่นการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

☐ผ่านการดําเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว้  
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน               หน่วยของเวลา 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ของบิดา มารดา/ 
รับรองสําเนาถูกต้อง 

2 บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 2 ฉบับ ของผู้จัดการศึกษา 
กรณีมอบผู้จัดการ
ศึกษา/รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

3 สําเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง  - 2 ฉบับ ของบิดามารดาและ
ผู้เรียน/รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

4 ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ ถ้ามี/รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

5 สูติบัตร กรมการปกครอง   1 2 ฉบับ ของผู้เรียน/รับรอง
สําเนาถูกต้อง 

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1 แผนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยครอบครัว 
ที่ได้จัดทําร่วมกับ สพท.หรือ
สถานศึกษาทีม่อบหมาย 

 1 2 ชุด 1) รายละเอียดของ
แผนฯเป็นไปตามที่
กําหนดใน
กฎกระทรวง 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

2 วุฒิการศึกษาของผู้จัดการ
ศึกษา 
 

 1 2 ชุด 1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่
ตํ่ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า 
2) รับรองสําเนาถูกต้อง 



ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

3 ใบประเมิน ใบรับรอง
ความรู้ความสามารถ 
ของผู้จัดการศึกษา 

 1 2 ชุด 1) กรณีผู้จัดมีวุฒิตํ่า
กว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

4 แผนผังที่ต้ังสถานที่ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยครอบครัว 

 1 2 ฉบับ 1) ระบุท่ีต้ัง แผนผัง
สถานท่ีอย่างชัดเจน 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

5 เอกสารหลักการศึกษา 
(ปพ. 1) 
 

 1 2 ฉบับ 1) กรณีท่ีผู้เรียน
ลาออกจากการศกึษา 
ในระบบ 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

6 เอกสารการขอย้ายสถานที่
เรียน 
 

 1 2 ฉบับ 1) กรณีท่ีผู้เรียน
ลาออกจากการศกึษา 
ในระบบ 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

7 หลักฐานการเรยีนรู้เดิม  1 2 ฉบับ 1) กรณีผู้เรียนย้าย
จากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

8 รูปถ่ายผู้เรียน 
หน้าตรง ขนาด 1น้ิว   

 3  ฉบับ (ไม่เกิน 6 เดือน) 

9 ใบรับรองแพทย ์  1 2 ฉบับ 1) กรณีแพทย์ระบุ
ความเห็นว่าผู้เรียน 
ไม่สามารถศึกษา 
ในระบบได้/ 
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 



 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
รายละเอียดคา่ธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยคา่ธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องน้ี) 
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)        
หมายเหตุ Click here to enter text. 

17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
    • ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110  
• ร้องเรียนผ่านสายด่วน สํานักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1579 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ้ามี) 

หมายเหตุ Fileคู่มือการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. ฉบับใหม ่
 
19. หมายเหตุ 

      
 

 


