
คูมือการใหบริการ 

การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยครอบครัว 

ผูรับผิดชอบงาน  

นางสาวปุญญพัฒน  ศรีนพจันทร  

ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตาน ีเขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



คู่มือการให้บริการ 

1. ชื่อเรื่อง   การขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว

2. ขั้นตอนการให้บริการ
2.1  รับค าขอและเอกสารประกอบการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว
2.2  ตรวจสอบค าขอ  เอกสารประกอบการและคุณสมบัติตามเอกสารของผู้ยื่นค าขอขออนุญาต
      จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
2.3  แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ ประชุมด าเนินการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาคุณสมบัติตาม 
      เอกสารของผู้ยื่นค าขอจัดการศึกษา พร้อมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2.4 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุญาตให้จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2.5 แจ้งให้ผู้จัดการศึกษาทราบการอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว โดยผู้อ านวยการ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามในหนังสือแจ้ง 

3. ระยะเวลาการให้บริการ
ใช้เวลาในการด าเนินการรวม  30 วัน

4. ผู้ รับผิดชอบ/ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  กลุ่ม  
เบอร์ โทร นางสาวปุญญพฒัน ์ศรีนพจนัทร์

ต าแหน่ง  นักวิชาการช านาญการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์ โทร  0872989309

รวดเร็ว   โปร่งใส    ใสใ่จบริการ 



 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

งานให้บริการ 

การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

ประเภทงานให้บริการ 
กระบวนการงานบริการมกีารเช่ือมโยงหลายหนง่ยงาน 

ขัน้ตอนการให้บริการ 

ตรวจสอบค าขอ เอกสารประกอบ  คุณสมบัติ

ของผู้ยื่นค าขอจดัการศกึษา 

รับค าขอและเอกสารประกอบการขออนุญาต

จัดการศึกษา  

แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการ ประชุมด าเนินการ

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 

เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

พิจารณาอนุญาต 

แจ้งให้ผู้จัดการศึกษาทราบการอนุญาตโดย

ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาลงนาม 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้บริการ บริการ 5 ขั้นตอน   รวมเวลา  30 วัน 

ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ น.ส.คอดีเยาะ   เจ๊ะแล๊ะ     กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 

รวดเร็ว  โปร่งใส ใส่ใจบริการ   

1 

2 

3 

4

5

รับทันที 

1 วัน 

3 วัน 

24 วัน 

2 วัน 



คู่มือส าหรับประชาชน    การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
                               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวง           กระทรวงศึกษาธิการ 
..................................................................... ............................................................................................................  
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 

1.  ชื่อกระบวนงาน          การขอจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 
3. ประเภทของงานบริการ  กระบวนงานบริการที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ  การอนุญาต   
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ส าหรับกลุ่มเป้าเฉพาะ 
6. ระดับผลกระทบ          บริการทั่วไป 
7. พ้ืนที่ให้บริการ          ส่วนภูมิภาค 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ขอตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ชื่อกฎมาย/ข้อบังคับ 

กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 
จ านวน  30 วัน 

ส่วนของคู่มือประชาชน 
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  (เพ่ือใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  Home  School 
10. ช่องทางการให้บริการ 

- สถานที่ให้บริการ     
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 
ถนนปากน้ า  ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมืองปัตตานี   จังหวัดปัตตานี  
รหัสไปรษณีย์  94000 

- ระยะเวลาเปิดให้บริการ     วันจันทร์  - วันศุกร์ 
- เวลาเปิดรับค าขอ             เวลา  08.30  น.  -  16.30 น. 

11.  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข 
ผู้ที่มีความประสงค์จะจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว   สามารถยื่นค าขออนุญาตจัดการศึกษา 
ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ ปีละ 2 ครั้ง  โดยให้สอดคล้องกับการเปิด – ปิดภาคเรียนของ 
สถานศึกษา ดังนี้ 
 



      ภาคเรียนที่ 1   ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม  
      ภาคเรียนที่ 2   ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 
หมายเหตุ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับเงินอุดหนุนประจ าปีการศึกษา 
1. สถานที่ย่ืนค าขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษา 
      ให้ยื่นความประสงค์ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีภูมิล าเนา  หรือหากครอบครัวมีทะเบียน 

บ้านอยู่ที่หนึ่งแต่มีถ่ินพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หนึ่งซี่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการศึกษา ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้  โดยยื่นค าขออนุญาตได้  ดังนี้ 

- ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  ยื่นได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยื่นได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืน

การศึกษามัธยมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา 
2. การจัดส่งแผนการจัดการศึกษา  

ผู้จัดการศึกษาต้องจัดท าแผนการศึกษาส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการที่ 
ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบแผนการจัดการศึกษา หากมีข้อส่งสงสัยหรือปรับแก้ไข จะเชิญผู้จัดการศึกษามาแจ้ง
อธิปรายก่อน โดยต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด แล้วน าเสนอทางส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติ 

3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ  เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 
 

12. ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ที ่ ขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาที่ให้บริการ ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
1 รับค าขอและเอกสารการขออนุญาต 15 นาที ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 
2 ตรวจสอบรับค าขอ เอกสารการขอ

อนุญาตและคุณสมบัติของผู้ยื่น 
2 วัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม ระดับ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
2 วัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 
4 เสนอคณะกรรมการของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
23  วัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

5 ลงนามการอนุมัติแจ้งผู้จัดการศึกษา 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

2 วัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 

รวมระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน  
 
 



 
13. เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

 
ที ่ เอกสาร จ านวน หมายเหตุ 
1 บัตรประจ าตัวประชาชน 2  ฉบับ ของบิดา มารดา ผู้เรียน / รับรองส าเนาถูกต้อง 
2 บัตรประจ าตัวประชาชน 2 ฉบับ ของผู้จัดการศึกษา กรณีมอบผู้จัดการศึกษา/ 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ ของบิดา มารดา ผู้เรียน / รับรองส าเนาถูกต้อง 
4 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2  ฉบับ ถ้ามี / รับรองส าเนาถูกต้อง 
5 สูติบัตร 2 ฉบับ ของผู้เรียน/ รับรองส าเนาถูกต้อง 
6 ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ ของผู้เรียน/ รับรองส าเนาถูกต้อง 
7 แผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยครอบครัว  
2 เล่ม รายละเอียดของแผนฯ เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ในกฎกระทรวง 
8 วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา 2  ชุด ของผู้จัดการศึกษา /รับรองส าเนาถูกต้อง 
9 แผนผังที่ตั้งสถานท่ีจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
2 ฉบับ ให้ระบุที่ต้ัง แผนผัง สถานที่อย่างชัดเจน/ 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
10 เอกสารหลักการศึกษา (ปพ.1) 1  (ฉบับจริง) 

2 (ฉบับส าเนา) 
กรณีท่ีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ/ 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

11 เอกสารการขอย้ายสถานที่เรียน 1  (ฉบับจริง) 
2 (ฉบับส าเนา) 

กรณีท่ีผู้เรียนลาออกจากการศึกษาในระบบ/ 
รับรองส าเนาถูกต้อง 

12 หลักฐานการเรียนรู้เดิม 2 ฉบับ กรณีท่ีผู้เรียนย้ายจากการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย/รับรองส าเนาถูกต้อง 

13 รูปถ่ายผู้เรียน หน้าตรง  
ขนาด  1 นิ้ว 

3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

14 ใบรับรองแพทย์  1  (ฉบับจริง) 
1 (ฉบับส าเนา) 

กรณีแพทย์ระบุความเห็นว่าผู้เรียนไม่สามารถ 
ศึกษาในระบบได้/รับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 

14.  ค่าธรรมเนียม 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
 



 
15.  ช่องทางการร้องเรียน 

- ด้วยตนเอง 
- ทางไปรษณีย์  
ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1   
ถนนปากน้ า  ต าบลรูสะมิแล  อ าเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์  94000 
เบอร์โทร  0-7346-0076 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปขั้นตอนการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครอบครัวหรือผู้จดัการศกึษามาติดตอ่ที่กลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา 

เพื่อยื่นแบบค าขอ พร้อมแผนการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยครอบครัว 

ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบค าขอ  เอกสารประกอบ คณุสมบตัิของ 

ผู้ยื่นค าขอจดัการศกึษาโดยครอบครัว  

คณะกรรมการการจดัการศกึษาโดยครอบครัวของส านกังานเขตพืน้ท่ี 

มีการประชมุด าเนินการพิจาณาแผนการจดัการศกึษาโดยครอบครัว และ 

เอกสารตา่ง ๆ  เพื่อความถกูต้อง หากไมช่ดัเจนให้แก้ไขปรับปรุงใหม ่  

เสนอ  กศจ.  อนุญาต 

  อนุญาต   ไม่อนุญาต 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแจ้ง 

ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาทราบ 

ครอบครัวท าหนังสืออุทธรณ์ ทบทวน 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผนฯ ส่งข้อมูลให้ 

สพฐ. เพื่อของบประมาณ 

กลุ่มบริหารการเงินฯ เบิกจ่ายเงิน 

อุดหนุนให้ครอบครัวหรือผู้จัดการ

ศึกษา 

ส านักงานเสนอคณะกรรมการเขต 

พ้ืนที่การศึกษาพิจารณาโดยด่วน 

 ส านักงานแจ้งสิทธิหรือการน าคดีไปฟ้อง

ต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วัน

ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

สพป.น าเสนอค าขอ

อนญุาต ตอ่ กศจ 


