
      คู่มอืส าหรับประชาชน  

      การรับนักศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

      หน่วยงานทีใ่ห้บริการ :  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอกดุชุม 

      กระทรวง                     :  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

      หลกัเกณฑ์ วธีิการ เงือ่นไข (ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

      ผูท่ี้จะยืน่ค  าขอข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา กศน. 

  เป็นประชาชนทัว่ไปท่ีไม่อยูใ่นระบบโรงเรียน 

  มีพ้ืนความรู้ในระดบัก่อนท่ีจะสมคัร 1 ระดบั (สมคัรระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ตอ้งจบระดบัประถมศึกษา) 

  ระดบัประถมศึกษาไม่จ ากดัพ้ืนความรู้ 

  ตอ้งมีคุณสมบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนนกัศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษา  

                    พ.ศ. 2548 (รายละเอียดตามไฟลล้ิ์งค)์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00171170.PDF 

 

        ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานทีใ่ห้บริการ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกดุชุม /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต ุ: (ช่วงเวลาเปิดให้บริการตามประกาศของสถานศึกษา)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30  - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

        ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

        ระยะเวลาในการด าเนินการรวม  : 35 วนั 
 

ล าดบั ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนทีรั่บผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบใบสมคัรและเอกสารประการสมคัร 
(หมายเหต ุ: (1. มีช่วงเวลาการรับสมคัรภาคเรียนละ 30 วนั)) 

30 นาที ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอกดุชุม 

 
 

2) การพจิารณา 
บนัทึกขอ้มูลและข้ึนทะเบียนในระบบ 
(หมายเหต ุ: -) 
 

1 วนัท าการ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอกดุชุม 

 



ล าดบั ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนทีรั่บผดิชอบ 
3) การพจิารณา 

จดัท าบตัรประจ าตวันกัศึกษาและลงนามโดยผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา 
(หมายเหต ุ: -) 

3 วนัท าการ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอกดุชุม 

 

 

        รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตวัประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบส าคญัการเปลีย่นช่ือ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

 

        ค่าธรรมเนียม 

ล าดบั รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมลูค่าธรรมเนียม 

 

 

        ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดบั ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ศูนยส่์งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอกดุชุม  โทรศพัท ์0 4578 9429 โทรสาร 0 4578 9429 

(หมายเหต ุ: -) 
2) ส านกังาน  กศน.จงัหวดั / กทม. 

(หมายเหต ุ: -) 



ล าดบั ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
3) ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

(หมายเหต ุ: (โทร. 0 2282 6091 
โทรสาร 0 2281 3732)) 

4) ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
(หมายเหต ุ: (สายด่วน 1579)) 

5) ส านกังาน กศน. 
(หมายเหต ุ: (สายด่วน 1660)) 
 

6) ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต ุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก  เขตดสิุต  กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก  เขตดสิุต  กทม. 10300)) 

 

        แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดบั ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

        หมายเหตุ 

  - 
 

      ช่ือกระบวนงาน : การรับนกัศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : ส านกังาน  กศน. ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการส านกังาน  กศน. 

      ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

      หมวดหมู่ของงานบริการ : ข้ึนทะเบียน 

      กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กีย่วข้อง : 

      1) พระราชบัญญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

      ระดบัผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ / สงัคม 

      พืน้ทีใ่ห้บริการ : สถาบนัการศึกษา, ส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) 

      กฎหมายข้อบังคบั / ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา  :   - 

      ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 0.0 
 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



      ข้อมูลสถิตขิองกระบวนงาน : 

  จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0 

  จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

  จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 
 

      ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน : ส าเนาคู่มือประชาชน 15/07/2015 15:56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วนัท่ีเผยแพร่คู่มือ: - 


