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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 
งานทะเบียน – วัดผล 

 
งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว / การตรวจสอบ 

 และจัดเก็บเอกสารมอบตัว 

งานทะเบียนประวัติของนักเรยีน 

งานจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน 

งานสถิติข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนและจำนวนนักเรียน 

งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียน 
ที่จบการศึกษาแล้วและท่ีกำลังศึกษา 
 

งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนท้ังหมด 
 

งานตรวจสอบวฒุิการศึกษาของนกัเรียนทีห่น่วยงานอืน่ประสานมา 

จัดทํารายงานผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) และลําดับผลการเรียน (Pr)  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

จัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา 
 

ตรวจสอบกลุ่มการเรียนและเทียบโอนผลการเรียน 
ของนักเรียนที่ยา้ยเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา 

งานสถิติข้อมูลงานทะเบยีน 

งานทะเบียน-วัดผล 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังขั้นตอนการขอย้ายออกนักเรียน 

รับเอกสารการขอย้ายออก 

ผู้ปกครองติดต่องานทะเบียน 

01 
กรอกคำร้องขอย้ายสถานศกึษา 

พร้อมแนบรูปถ่าย 
 

02 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
ความถูกต้อง ครบถ้วนของคำขอ 

 

03 

เจ้าหน้าที่จัดทำ 
เอกสารหลักฐานประกอบการย้าย 

 

04 

เสนอเอกสารการย้ายออก 
ผู้อำนวยการลงนาม 

05 

06 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ปกครองติดต่องานทะเบียน 

01 

กรอกคำร้องขอย้ายเข้ามาเรียน 
พร้อมแนบหลักฐาน 

02 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
การย้าย/ดำเนินการมอบตัว 

 

03 

เสนอเอกสารการย้ายเข้ามาเรียน 
ผู้อำนวยการลงนาม 

04 

เจ้าหน้าที่จัดดำเนินการ 
ลงข้อมลูนกัเรียนย้ายเข้ามาเรียน 

05 

แผนผังขั้นตอนการขอย้ายเข้านักเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำหนังสือรับรองพร้อมติดรูปถ่าย 
ประทับตราโรงเรียนเสนอผู้บริหารลงนาม 

 

นักเรียน/ผู้ปกครอง ติดต่อรับหนังสือรับรอง 
 

STEP 

03 

STEP 

04 

เอกสารไม่ถูกต้อง
จะถกูส่งกลับ 
เพ่ือตรวจสอบ 

อีกคร้ัง 
 

STEP 

01 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลทีก่รอก 

ในใบคำร้องและรูปถ่าย 
 

STEP 

02 

นักเรียน/ผู้ปกครอง ส่งใบคำร้อง 
รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 

 

แผนผังข้ันตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน(ปพ.7) 
และสำเนาผลการเรียน(ปพ.1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนเขียนคำร้องขอสอบแก้ตวั 
 

นักเรียนติดต่อครูผู้สอนเพ่ือขอสอบแก้ตัว 

นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว 

ครูผู้สอนส่งผลการสอบแก้ตัวให้เจ้าหน้าที่ 

STEP 
01 

STEP 
02

 

STEP 
03

 

STEP 
04

 

นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัว 
STEP 
05

แผนผังข้ันตอนการขอยื่นสอบแก้ไขผลการเรียน 
0 ร มส และ มผ 

และสำเนาผลการเรียน(ปพ.1) 



แนวปฏิบัติเก่ียวกับการให้บริการงานทะเบียน-วัดผล 
 

1. แนวปฏิบัติในงานรับนักเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้   
 1.1  ประสานการดำเนินงานแบ่งเขตพื้นที่บริการร่วมกบัเขตพื้นที่การศึกษา  

   1.2  ประสานงานการประชุมคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียน  

  1.3  ประสานงานกับคณะกรรมการรับนกัเรียนของโรงเรียนเพื่อทราบข้อมูล และรายละเอียดการรับนักเรียน  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของปีการศึกษาน้ันๆ  

  1.4  กำหนดแนวปฏิบัติ ข้ันตอนและวิธีการรับนกัเรียนของโรงเรียนใหส้อดคล้องกบันโยบายการรับนกัเรียน

จากหน่วยงานต้นสังกัด  

  1.5  จัดทำคู่มือการรับนักเรียนพร้อมใบสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ  

  1.6  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพือ่ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  

  1.7  ร่วมเป็นคณะกรรมการรบันักเรียนของโรงเรียน  

  1.8  ประสานงานกับฝ่ายบริหาร จัดทำคำสัง่แต่งตั้งกรรมการรบันักเรียนในหน้าที่ต่างๆ ตามทีก่ำหนด  

  1.9  จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามศักยภาพของนกัเรียนและตาความเหมาะสม  

  1.10  รายงานผลการรบันักเรียนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกดัตามระยะเวลาที่กำหนด  

  1.11 ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆตามที่ได้รบัมอบหมาย 

2.  แนวปฏิบัติในการขอเอกสารหลักฐานงานทะเบียน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
2.1 นักเรียนหรือผู้ปกครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอตามแบบคำรอ้งขอเอกสารหลักฐานทางการเรียน 
ที่งานทะเบียนนักเรียน โดยยื่นคำร้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
2.2  สิ่งที่ตอ้งใช้ประกอบการขอเอกสารหลักฐานทางการเรยีน 

- รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว เป็นรปูส ี
- ถ้าเป็นนักเรียนปจัจุบัน ใช้เป็นรูปถ่ายครึง่ตัว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ สวมเครื่องแบบ

นักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน หน้าอกเสื้อด้านขวา ปัก ม.ว. เครื่องหมายดาวและช่ือ-สกุล
นักเรียน ชัดเจน ไม่สวมเครื่องประดบั ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นักเรียนชาย ทรงผม เรียบร้อย
ตามระเบียบ โกนหนวดเคราเรียบรอ้ย  นักเรียนหญิงทรงผมด้านหน้าติดกิ๊บใหเ้รียบรอ้ย หากผม
ยาวให้รวบผมเรียบร้อย 

- ถ้าจบหลักสูตรจากโรงเรียนไปแล้ว ให้ใช้รูปถ่ายครึง่ตัวปัจจบุันแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เสื้อขาว มี
คอปกเรียบร้อย ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 



- ใช้รูปถ่าย 1 รูป ต่อเอกสารหลกัฐานการเรียน 1 ฉบับ 
2.3 ขอรบัเอกสารหลักฐานทางการเรียนได้เฉพาะวันเวลาราชการ หรือตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดนัดหมาย 

ภายหลังจากวันที่ยื่นคำร้องขอ ไม่น้อยกว่า 1 วัน  
2,4  นักเรียนที่มาติดต่อขอเอกสาร ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน หรือเครื่องแบบที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น  

ผู้ที่จบหลักสูตรไปแล้วแต่งกายชุดสุภาพ 

3.  แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติในเอกสารหลักฐานทางการเรียน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
3.1  นักเรียนหรือผูป้กครองเป็นผู้ยื่นคำร้องขอตามแบบคำรอ้ง ที่งานทะเบียนนกัเรียน 
3.2  กรณีเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ ให้แนบสำเนาเอกสารเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกลุ หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไขแล้ว 

กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยูป่ัจจุบัน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านทีแ่ก้ไขข้อมูลแล้ว 

4.  แนวปฏิบัติในการขอลาออกจากโรงเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

4.1  ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลาออกจากโรงเรียน ที่งานทะเบียนนักเรียน 

4.2  แนบรูปถ่ายของนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

4.3  เสนอผู้อำนวยการพิจารณา และขออนุมัตกิารลาออกจากโรงเรียน 

4.4  กรณีลาออกระหว่างภาคเรียน นักเรียนจะต้องติดต่อขอเวลาเรียน และคะแนนระหว่างภาคเรียนจากครู

ประจำวิชาด้วยตนเอง โดยงานทะเบียนนักเรียนเป็นผู้ประสานงานให้ 

4.5  ขอรับเอกสารหลกัฐานทางการเรียน และหนังสือส่งตัวเข้าเรียนทีส่ถานศึกษาอื่น ตามวันเวลาที่งาน

ทะเบียนนกัเรียนนัดหมาย 

5. แนวปฏิบัติในการติดตามนักเรียนขาดเรียน/ขาดเรียนนาน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกันให้ถือปฏิบัติดังนี ้

5.1 การติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน / ขาดเรียนนานติดต่อกนั เป็นหน้าทีโ่ดยตรงของครูทีป่รกึษา 

5.2 ถ้านักเรียนขาดเรียนนานติดต่อกัน 5 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการติดตามโดย 

สอบถามจากนักเรียนใกลเ้คียง ครู–อาจารย์หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณีแล้วแจง้ใหฝ้่ายกิจการนักเรียนทราบ เพื่อ 

ดำเนินการ ตามระเบียบต่อไป 

5.3 ในกรณีที่ครูทีป่รึกษาไปพบผู้ปกครองหรอืนักเรียนแล้วได้สอบถามสาเหตุและพิจารณาหาทางแก้ไข หาก 

ไม่สามารถแก้ไขได้ให้ปฏิบัติดังนี ้



- ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลงัเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องช้ีแจงให้นักเรียนและผูป้กครอ

รับทราบถงึระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่งการสง่เดก็เข้าเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับ พร้อมกับรายงานการ

ดำเนินงานใหฝ้่ายบริหารรบัทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

- ถ้าเป็นนักเรียนที่กำลงัเรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ผู้ปกครองมาลาออกให้ถูกต้อง 

5.4 ในกรณีที่ครูทีป่รึกษา/ หัวหน้าระดบัไปตามนักเรียนที่บา้นแล้วไม่พบทัง้ผูป้กครองและนักเรียน ให้งาน 

ทะเบียนนกัเรียนดำเนินงานดังนี ้

5.4.1 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดำเนินการดงันี ้

1.4.1.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจง้ข้อมลูทีง่านทะเบียนนักเรียน 

1.4.1.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผูป้กครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบ

รับใหท้ำหนงัสือแจ้งผู้นำชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรายงานให้สำนกังานเขตพื้นที่รบัทราบ 

5.4.2 กรณีนักเรียนที่เรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ดำเนินการดังนี ้

    5.4.2.1 ฝ่ายกิจการนักเรียนแจง้ข้อมลูทีง่านทะเบียนนักเรียน 

    5.4.2.2 งานทะเบียนนักเรียนทำหนังสือของโรงเรียนถึงผูป้กครองนักเรียน ถ้ายังไม่ได้ตอบ

รับใหท้ำหนงัสือแจ้งผู้ปกครองอีกเป็นครัง้ที่ 2 หากยังไม่ได้รบัคำตอบการติดต่อครั้งที่ 2 ภายใน 10 วัน งานทะเบียน

นักเรียนขออนุมัติหัวหน้าสถานศึกษาจัดทำบัญชีแขวนลอยและจำหน่ายช่ือออกจากทะเบียนนักเรียนเพราะเหตุขาด

เรียนนานแล้วแจ้งให้ครูผูส้อน และผู้เกี่ยวข้องรบัทราบ 

    5.4.2.3 งานทะเบียนทำหนงัสอืแจ้งผู้ปกครองนักเรียนทราบว่าโรงเรียนได้จำหน่ายนักเรียน

ออกแล้ว 

6. แนวปฏิบัติในการขาดเรียนและขาดเรียนนานของนักเรียน มแีนวปฏิบัติดังนี้ 

6.1 ครูที่ปรกึษา / ครูประจำวิชาสำรวจการมาเรียนของนักเรียนที่ตนรบัผิดชอบทุกวันและทุกช่ัวโมงทีส่อน 

6.2 เมื่อพบว่ามีนักเรียนขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวันต้องปฏิบัติดังนี้ 

6.2.1 ถ้าเป็นครูประจำวิชาทีส่อนใหร้ายงานนักเรียนที่ขาดเรียนนานและขาดเรียนบอ่ยๆให้ครูที่

ปรึกษารับทราบ และครูทีป่รกึษาต้องติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนตามแนวปฏิบัติข้อ 5.2,5.3,5.4 แล้วแต่กรณี 

6.2.2 ถ้าครูที่ปรึกษาสำรวจแล้วพบว่านักเรียนในช้ันขาดเรียนบ่อยและขาดเรียนติดต่อกันเป็น

เวลานานใหป้ฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้อ 5.2,5.3,5.4 

7. นักเรียนแขวนลอย   



ความหมายของคำ 

“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน 

“นักเรียนแขวนลอย” หมายความว่า นักเรียนที่มรีายช่ืออยูใ่นบัญชีรายช่ือนักเรียนในช้ันต่าง ๆที่โรงเรียน 

จัดทำข้ึนตอนต้นปีการศึกษา หรอืมีช่ืออยู่ในสมุดประเมินผลรายวิชา และขาดเรียนนานโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่มี 

ตัวตน มิได้ลาออกจากโรงเรียน และโรงเรียนไม่สามารถจำหน่ายรายช่ือออกจากทะเบียนนักเรียนได้ 

ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนแขวนลอย  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

7.1 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุ ให้ปฏิบัติดังนี ้

7.1.1 ครูที่ปรกึษาบันทึกรายงานหัวหน้าระดับช้ัน เพื่อติดตามนักเรียน และดำเนินการสืบหาข้อมลู 

เบื้องต้น 

7.1.2 หัวหน้าระดับช้ันรายงาน รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนำเสนอข้อมลู 

7.1.3 รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการติดตาม

นักเรียนครั้งที่ 1 

7.2 เมื่อนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 วันทำการ โดยไม่ทราบสาเหตุใหป้ฏิบัติดังนี ้

7.2.1 ครูที่ปรกึษารายงานหัวหน้าระดับช้ัน เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอยและติดตาม

นักเรียน 

7.2.2 หัวหน้าระดับช้ันรายงาน รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน และนำเสนอข้อมลู 

7.2.3 รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน เสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อขออนมุัต ิ

ลงบญัชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย พร้อมเหตผุล 

7.2.4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติ หรือพจิารณาสัง่การ 

7.2.5 นายทะเบียน จัดทำบัญชีรายช่ือนกัเรียนแขวนลอย 

บทบาทหน้าท่ี 

ข้อ 7.3 อาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ดงันี ้

7.3.1 สำรวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทำการ และเสนอช่ือนักเรียนต่อหัวหน้า 

ระดับ / ฝ่ายปกครองเพื่อติดตามนักเรียน 



7.3.2 สำรวจและติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทำการ และเสนอช่ือนักเรียนต่อ

หัวหน้าระดบั/ฝ่ายปกครอง เพือ่ลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย และติดตามนักเรียน 

ข้อ 7.4 หัวหน้าระดับ/ฝ่ายปกครอง มหีน้าที่ดังนี ้

7.4.1 ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 5 วันทำการ 

7.4.2 เสนอช่ือนักเรียนที่ขาดเรียนติดต่อกัน 10 วันทำการ เพื่อลงบัญชีรายช่ือนักเรียน แขวนลอย 

และติดตามนักเรียน 

7.4.3 เมื่อผูบ้รหิารสถานศึกษา อนุมัติลงบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอยแล้วให้แจง้นายทะเบียนเพื่อ 

ลงบญัชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

  ข้อ 7.5 ผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี ้

7.5.1 ตรวจสอบข้อมลู 

7.5.2 พิจารณาสัง่การอนุมัติใหล้งบัญชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย หรอืสัง่การอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

ข้อ 7.6 นายทะเบียน มีหน้าที่ดงันี ้

 7.6.1 รับทราบคำสั่งจากผู้บริหารสถานศึกษา 

   7.6.2 จัดทำทะเบียนรายช่ือนักเรยีนแขวนลอย 

การยกเลิกรายชื่อนักเรียนแขวนลอย 

ข้อ 7.7 กรณีที่นักเรียนมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย กลบัมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียนตามปกติ 

ให้ปฏิบัติดังนี ้

7.7.1 ครูที่ปรกึษารายงานหัวหน้าระดับช้ัน เพื่อขอยกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

7.7.2 หัวหน้าระดับช้ันรายงานรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน 

7.7.3 รองผูอ้ำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา 

7.7.4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา อนุมัติให้ยกเลิกรายช่ือนักเรยีนแขวนลอย คนน้ัน 

7.7.5 นายทะเบียนลงบัญชียกเลิกรายช่ือนักเรียนแขวนลอย คนน้ัน 

ข้อ 7.8 ข้อมูลนักเรียนที่มีอยูจ่รงิในปจัจบุันของโรงเรียน 

ฐานข้อมูลนักเรียนของโรงเรียน มาจากทะเบียนนักเรียน ในช่วงตอนต้นปีการศึกษา สามารถแบ่งออกได้ 



สองกลุ่ม ดังนี ้

7.8.1 ข้อมูลนักเรียนที่ยงัไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบยีนนักเรียนได้ เช่น นักเรียนที่เรียนครบ 

หลักสูตร แต่ไมจ่บหลักสูตรได้ตามกำหนด นักเรียนที่ขาดเรยีนไปโดยไม่ได้ลาออก 

7.8.2 ข้อมูลนักเรียนทีม่ีรายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือนักเรียนช้ันต่างๆ (ห้องต่างๆ ) ทีโ่รงเรียนจัดทำข้ึน 

ตอนต้นปีการศึกษา 

7.8.3 ในระหว่างปกีารศึกษา จะมีนักเรียนเข้า – ออก ระหว่างปีการศึกษา แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี ้

7.8.3.1 นักเรียนเข้าใหม่ ระหว่างปกีารศึกษา 

7.8.3.2 นักเรียนทีอ่อกกลางคัน ระหว่างปกีารศึกษา 

7.8.3.3 นักเรียนทีอ่ยู่ในบัญชีรายช่ือนกัเรียนแขวนลอย 

7.8.4 การรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีอยูจ่ริงในปจัจบุนัของโรงเรียน ต้องพิจารณาจากข้อมูล 

จำนวนนักเรียนที่มรีายช่ือในบัญชีนักเรียนประจำช้ัน ที่โรงเรยีนจัดทำข้ึนตอนต้นปีการศึกษา บวกเพิม่ด้วยจำนวน 

นักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปกีารศึกษา ลบออกด้วยจำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคันระหว่างปีการศึกษา และลบออก 

ด้วยจำนวนนักเรียนทีม่ีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือนักเรียนแขวนลอย 

8. แนวปฏิบัติในการแก้“0”  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

8.1 ให้นักเรียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และก่อนแก้ตัวทุกครั้งนักเรียนต้องยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวทีฝ่่าย 

วิชาการก่อน 

8.2 การดำเนินการสอบแก้ตัวเป็นหน้าที่โดยตรงของครผูู้สอน เมื่อมีนักเรียนติด “0” ในรายวิชาที่รบัผิดชอบ 

ต้องดำเนินการแก้“0” ใหเ้สร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสรจ็ตามกำหนด ให้รายงาน 

ฝ่ายวิชาการรบัทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพรอ่งตอ่หน้าทีร่าชการ 

8.3 ครูผู้สอนต้องจัดสอนซ่อมเสริมให้นกัเรียนก่อนสอบแก้ตวัทุกครั้ง 

8.4 ช่วงเวลาของการสอบแก้ตัวให้เป็นไปตามกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ 

8.5 ถ้านักเรียนไม่มาสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าได้ผลการเรียน “0” ตามเดิม และมสีิทธิสอบแก้ 

ตัวได้2 ครั้ง ถ้านักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 แล้วยังไมผ่่านให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเรียนซ้ำ 

8.6 ครูที่ปรกึษาเป็นผู้มหีน้าที่ติดตามผลการเรียนของนกัเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบทกุรายวิชา พร้อมทั้ง 



กวดขันให้นักเรียนมาดำเนินการแก้“0” ตามกำหนดเวลา 

8.7 การให้นักเรียนสอบแก้ตัว ครผูู้สอนควรดำเนินการดงันี ้

8.7.1 ตรวจสอบดูว่านักเรียนติด “0” เนื่องจากไมผ่่านจุดประสงค์ใดหรอืตัวช้ีวัดใด 

8.7.2 ดำเนินการสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์/ตัวช้ีวัดที่นักเรียนสอบไมผ่่าน 

8.7.3 การดำเนินการสอบแก้ตัว คำว่า“สอบแก้ตัว”ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทดสอบด้วยข้อสอบที่

เป็นข้อเขียนเท่านั้น นักเรียนจะสอบแก้ตัวอย่างไรนั้นตอ้งดูว่าในจุดประสงค์นั้นนักเรียนไม่ผ่านตรงส่วนใด เช่น ในส่วน 

K, P,A ก็ใหซ้่อมตรงคะแนนในส่วนน้ัน 

8.8 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก้“0” ของนักเรียน 

8.8.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนทีม่ีผลการเรยีน “0” และกำหนดวัน เวลา สอบแก้

ตัวตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการ 

8.8.2 แจ้งให้นักเรียนทีม่ีผลการเรียน “0” ได้รับทราบ 

8.8.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครทูี่ปรึกษารบัทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้“0” 

8.8.4 นักเรียนที่ติด “0” มายื่นคำรอ้งขอแก“้0” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครปูระจำ

วิชารับทราบ พร้อมกับใบคำร้องขอสอบแก้ตัวของนักเรียน 

8.8.5 ครูประจำวิชาดำเนินการสอนซ่อมเสรมิและให้นักเรียนสอบแก้ตัว 

8.8.6 ครูประจำวิชานำผลการสอบแก้ตัวของนกัเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 

8.8.7 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการสอบแก้ตัวให้นกัเรียนและครูทีป่รึกษารับทราบ 

8.9 ระดับผลการเรียนหลังจากนักเรียนทำการสอบแก้ตัวแลว้อยู่ที่ “ 0 ” หรือ “ 1 ” เท่านั้น ระดับผลการ 

เรียนหลงัสอบแก้ตัวถ้านักเรียนยังได้“ 0 ” อยู่ ให้นักเรียนผูน้ั้นเรียนซ้ำใหมห่มดทัง้รายวิชา 

9. แนวปฏิบัติในการแก้“ร” มีแนวปฏิบัติดังนี้  

9.1 การดำเนินการแก้“ร” เป็นหน้าที่โดยตรงของครูผูส้อน เมื่อมีนกัเรียนติด “ร” ในรายวิชาที่รบัผิดชอบ 

ต้องดำเนินการแก้“ร” ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสรจ็ตามกำหนด ให้รายงาน 

ฝ่ายวิชาการรบัทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพรอ่งตอ่หน้าทีร่าชการ 

 

 



9.2 การแก้ไขผลการเรียน “ร” แยกออกเป็น 2 กรณีคือ 

9.2.1 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 4” ในกรณีทีเ่นื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น เจ็บป่วย หรือเกิด

อุบัติเหตุไม่สามารถมาเข้าสอบได้ 

9.2.2 ได้ระดับผลการเรียน “0 – 1” ในกรณีทีส่ถานศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่เหตสุุดวิสัย 

เช่น มีเจตนาหลบการสอบเพื่อหวังผลบางอย่าง หรอื ไม่สนใจทำงานที่ได้รับมอบหมายใหท้ำเป็นต้น 

9.3 การแก้“ ร ” ต้องดำเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในภาคเรียนถัดไป ถ้านักเรียนที่มผีลการเรียน “ ร ” ไม่มา 

ดำเนินการแก“้ร” ใหเ้สรจ็สิ้นตามกำหนดเวลา นักเรียนผู้นัน้ต้องเรียนซ้ำทัง้รายวิชาหรอืเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ในกรณีที่ 

เป็นรายวิชาเพิม่เติม 

9.4 ถ้าหากนักเรียนที่มผีลการเรียน “ ร ” ผู้นั้นไมส่ามารถมาท าการแก้“ ร ” ตามกำหนดเวลาได้เนือ่งจาก 

เหตสุุดวิสัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาจะขยายเวลาการแก้“ ร ” ออกไปอีก 1 ภาคเรียนแต่ถ้าพ้น

กำหนดแล้ว นักเรียนยังไมม่าดำเนินการแก้“ ร ” ให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำใหม่หมดทั้งรายวิชา 

9.5 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก้“ ร ” ของนักเรียน 

     9.5.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจนักเรียนทีม่ีผลการเรยีน “ ร ” และแจ้งให้นักเรียนรบัทราบ 

9.5.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครทูี่ปรึกษารบัทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้“ ร ” 

9.5.3 นักเรียนที่ติด “ ร ” มายื่นคำรอ้งขอแก้“ ร ” ที่ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำ 

วิชารับทราบ 

9.5.4 ครูประจำวิชาดำเนินการ แก้“ ร ” ให้กบันักเรียน 

9.5.5 ครูประจำวิชานำผลการแก้“ ร ” ของนกัเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 

9.5.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการแก้“ ร ” ให้นักเรียนและครูทีป่รึกษารับทราบ 

10. แนวปฏิบัติในการแก้“ มส. ”  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

10.1 ครูผู้สอนได้พจิารณาสาเหตทุี่นักเรียนได้ผลการเรียน “มส.” ซึง่มีอยู่ 2 กรณีคือ 

10.1.1 นักเรียนมเีวลาเรียนไม่ถึง 60 % ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอมีสิทธ์ิสอบ ต้องเรียนซ้ำใหมห่มด 

10.1.2 นักเรียนมเีวลาเรียนไม่ถึง 80 % แต่ไม่น้อยกว่า 60 % 

10.1.2.1 ให้นักเรียนยื่นคำร้องขอแกผ้ลการเรียน “มส.” จากครูผูส้อน 



10.1.2.2 ครูผู้สอนต้องจัดให้นักเรียนเรียนเพิ่มเติมเพือ่ใหเ้วลาครบตามรายวิชาน้ัน ๆ โดยอาจใช้ 

ช่ัวโมงว่าง / วันหยุด 

10.1.2.3 เมื่อนักเรียนมาดำเนินการแก“้มส.” ตามข้อ 2 แลว้จะได้ระดับผลการเรียน 0 – 1 

10.1.2.4 ถ้านักเรียนไม่มาแก้“มส.” ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดให้นกัเรียนผู้นั้นต้องเรียนซ้ า 

10.1.2.5 ถ้ามีเหตุสุดวิสัยไมส่ามารถมาแก้“มส.” ได้ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะ 

ขยายเวลามาแก้“มส.” ออกไปอกี 1 ภาคเรียน เมื่อพ้นกำหนดนีแ้ล้วให้นักเรียนผู้นั้นเรียนซ้ำหรือใหเ้ปลี่ยนรายวิชา

ใหม่ได้  ในกรณีที่เป็นรายวิชาเพิ่มเติม 

10.2 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการแก้“มส.” ของนักเรียน 

10.2.1 ครูประจำวิชาแจ้งผล “มส. “ ของนักเรียนทีฝ่่ายวิชาการ 

10.2.2 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลแจ้งนักเรียนที่มผีลการเรียน “มส.” รับทราบ 

10.2.3 ฝ่ายวิชาการแจ้งครทูี่ปรึกษารบัทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการแก้

“มส.” 

10.2.4 นักเรียนที่ติด“มส.” มายื่นคำร้องขอแก้“มส.” ที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำ

วิชารับทราบ เพื่อดำเนินการแก“้มส.”ของนักเรียนตามแนวปฏิบัติการแก“้มส.” ของนกัเรียน ครูประจำวิชานำผลการ

แก้“มส.” ของนักเรียนมารายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ ฝา่ยวิชาการแจ้งผลการแก้“มส.” ให้นักเรียนและ 

ครูที่ปรึกษารบัทราบ 

11. แนวปฏิบัติในการแก้“ มผ ”  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

11.1 นักเรียนที่ได้รบัผลการเรียน “มผ” ของรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะตอ้งยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว

ตามวันที่ฝ่ายวิชาการกำหนด โดยขอรับเอกสารแบบคำรอ้งที่ห้องวิชาการโดยเขียนข้อมลูในแบบคำร้องให้ครบถ้วน

ถูกต้องชัดเจน 

11.2 นำแบบคำร้องทีเ่ขียนเรียบร้อยแล้วส่งครผููส้อนประจำวิชาลงความเห็นอนุญาต / ไม่อนุญาตให้สอบ 

พร้อมนำแบบคำรอ้งส่งฝ่ายวิชาการ 

11.3 ติดต่อครูผู้สอนกจิกรรมเพือ่ทำกจิกรรมจนครบตามเวลาที่กำหนด หรือปฏิบัติกจิกรรมเพื่อพัฒนา 

คุณลักษณะที่ต้องปรบัปรุง แก้ไขแล้วจึงจะได้รบัการเปลี่ยน “มผ” เป็น “ผ” 

 



12. แนวปฏิบัติในการเรียนซ้ำ  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

12.1 ให้ครูผู้สอนเดิมในรายวิชาน้ันเป็นผู้รบัผิดชอบสอนซ้ำ 

12.2 การดำเนินการ “เรียนซ้ำ” เป็นหน้าที่โดยตรงของครผููส้อน เมื่อมีนักเรียน“เรียนซ้ำ” ในรายวิชาที ่

รับผิดชอบต้องดำเนินการ “เรียนซ้ำ” ใหเ้สร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม 

กำหนด ให้รายงานฝ่ายวิชาการรับทราบ ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ ถือว่าบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ 

12.3 ครูผู้สอนและนักเรียนกำหนดจัดตารางเรียนร่วมกันใหจ้ำนวนช่ัวโมงครบตามระดบัช้ัน และครบตาม 

หน่วยการเรียนของรายวิชาน้ัน ๆ ครูผู้สอนอาจมอบหมายงานให้ในช่ัวโมงที่กำหนด จะสอนหรือมอบหมายงานให้ทำ 

จะมากหรอืน้อยต้องพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

12.4 สำหรบัช่วงเวลาทีจ่ัดใหเ้รียนซ้ำอาจทำได้ดังนี ้

12.4.1 ช่ัวโมงว่าง 

12.4.2 ใช้เวลาหลังเลกิเรียน 

12.4.3 วันหยุดราชการ 

12.4.4 สอนเป็นครั้งคราวแล้วมอบหมายงานให้ทำ 

12.5 การประเมินผลการเรียนให้ดำเนินการตามระเบียบการประเมินผลทุกประการ 

12.6 ครูผู้สอนส่งผลการเรียนซ้ำพร้อมกบัการประเมินผลปลายภาคเรียนให้ฝ่ายวิชาการ 

12.7 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการ “เรียนซ้ำ” ของนกัเรียน 

12.7.1 ฝ่ายวิชาการโดยงานวัดผลสำรวจและแจ้งนักเรียนทีต่้อง “เรียนซ้ำ” รบัทราบ 

12.7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งครทูี่ปรึกษารบัทราบเพื่อช่วยดูแลและติดตามนักเรียนมาดำเนินการ “เรียน

ซ้ำ” 

12.7.3 นักเรียน “เรียนซ้ำ” มายื่นคำร้องขอ “เรียนซ้ำ” ที่ฝา่ยวิชาการ 

12.7.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ครูประจำวิชารบัทราบ เพื่อดำเนนิการ “เรียนซ้ำ” ของนกัเรียน ตามแนว

ปฏิบัต ิ

12.7.5 ครูประจำวิชานำผลการประเมินการ “เรียนซ้ำ”ของนักเรียนรายงานให้ฝ่ายวิชาการรับทราบ 

12.7.6 ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการ“เรียนซ้ำ”ให้นกัเรียนและครทูี่ปรกึษารับทราบ 



13. แนวปฏิบัติในการขอย้ายสถานศึกษา  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

13.1 ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน 

13.2 ขอแบบคำร้องการขอย้ายสถานศึกษาและกรอกรายละเอียด 

13.3 แนบรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป 

13.4 ผู้ปกครองยื่นเอกสารที่งานทะเบียนเพื่อเสนอผู้อำนวยการอนุมัตกิารขอย้ายสถานศึกษา 

13.5 ตดิต่อขอรับเอกสารการขอย้ายได้ทีง่านทะเบียน 

14. แนวปฏิบัติในการขอย้ายเข้ามาเรียน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

14.1 ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน 

14.2 ขอแบบคำร้องการขอย้ายเข้ามาเรียนและกรอกรายละเอียด 

14.3 แนบหลักฐานการขอย้ายเข้า ได้แก่ หนังสือนำการขอยา้ยนักเรียน ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนน 

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา,มารดาและนักเรียน รูปถ่ายที่ถา่ยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 รูป 

14.4 ผู้ปกครองยื่นเอกสารที่งานทะเบียนเพื่อเสนอผู้อำนวยการอนุมัตกิารขอย้ายเข้ามาเรียน 

 15. แนวปฏิบัติในการขอพักการเรียน  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

15.1 ผู้ปกครองนักเรียนมาติดต่อโดยตรงที่งานทะเบียน 

15.2 ขอแบบคำร้องขออนญุาตพักการเรียนและกรอกรายละเอียด 

15.3 ผู้ปกครองนักเรียน หรือบิดามารดาลงช่ือรบัทราบการขอพักการเรียน 

15.4 ผู้ปกครองยื่นเอกสารที่งานทะเบียนเพื่อเสนอผู้อำนวยการอนุมัตกิารขอพักการเรียน 

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ 
งานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 

 

  งานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
 

   งานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
 

   งานห้องสมุด 
 

   งานโสตทัศนศึกษา 
 

   งานศูนย์อาเซียนศึกษา 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวปฏิบัติเก่ียวกับการให้บริการงานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ 
 

1. งานห้องสมุด   มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1.1  วางแผนงานโครงการ ปฏิทินปฏิบัตงิาน ปฏิบัติงานตามแผน 
1.2  จัดห้องสมุดให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
1.3  ติดตามดูแลการจัดหอ้งสมุดใหม้ีบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 
1.4  ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการ 
1.5  ให้บริการยมื-คืน หนังสือและสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
1.6  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า 
1.7  ประสานงานด้านห้องสมุดกบัหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกโรเงรียน 
1.8  รวบรวมสถิติเกี่ยวกบังานห้องสมุด 
1.9  ประเมินผลและสรปุผลการปฏิบัตงิาน เพื่อปรับปรงุพฒันางานให้ดีข้ึน 
1.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 

2.  งานโสตทัศนศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

2.1  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ ปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บริหารจัดสรร

งบประมาณ 

2.2  จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานโสตทัศนศึกษา เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ 

และสิง่อำนวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการและอยูใ่นสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย 

2.3  จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตฯ ใหเ้ป็นปัจจบุัน 

2.4  จัดห้องโสตทัศนูปกรณ์ ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจใหเ้ข้าไปใช้บรกิาร 

2.5  จัดระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนปูกรณ์และยืมวัสดอุุปกรณ์ให้ชัดเจน 

2.6  ซ่อมบำรุง รักษาโสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี 

2.7  บันทึกภาพกจิกรรมของโรงเรียนทัง้ภายในและ ภายนอกโรงเรียน 

2.8  สนับสนุนใหม้ีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

2.9  อำนวยความสะดวกในการทีโ่รงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่าง ๆ และการให้บริการ

ชุมชน หน่วยงานที่มาใช้บริการ 

2.10 จัดทำสถิติการใช้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 

2.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานศูนย์อาเซียนศึกษา  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

   3.1  ประชุม วางแผนการดำเนินงานตามหลกัอาเซียนในสถานศึกษา 

   3.2  จัดทำแผนปฏิบัติการตามหลกัอาเซียนในสถานศึกษา 



   3.3  ดำเนินการตามแผนอาเซียนในสถานศึกษา 

   3.4  สรปุงานการดำเนินงานตามหลักอาเซียนในสถานศึกษา 

   3.5  รายงานผลการดำเนินงานอาเซียนในสถานศึกษา 

4. งานแนะแนว  เก่ียวกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

การดำเนนิการตามขัน้ตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 

1. การเตรียมการให้กู้ยืม ก่อนการให้กู้ยืมประจำป ี  

- สถานศึกษา บันทึกปฎิทินการศึกษา (ประจำป)ี 

- สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร (ประจำปี) 

2. การรายงานสถานภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา   

- สถานศึกษา รายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนช้ันปี (ประจำป)ี 

- สถานศึกษา รายงานสถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินทีม่กีารเปลี่ยนแปลงสถานภาพระหว่างป ี

การรายงานสถานภาพการศึกษา เป็นกระบวนการสำคัญที่สถานศึกษาต้องดำเนินการให้กับผู้กู้ยมืเงินรายเก่า
เลื่อนช้ันปี หรือผู้กู้ยมืที่มีการเปลีย่นแปลงสถานภาพระหว่างปี ซึ่งสถานศึกษามีหน้าที่รายงานสถานภาพให้กบัผูกู้้ใน
สถานศึกษาของตน จนกว่าจะพน้สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงิน เพือ่ใหผู้้กู้ยืมเงิน
สามารถเบิกเงินกู้ยืมในปีการศึกษาใหม่ หรือให้กองทุนทราบว่าผู้กู้ยืมเงินได้หยุดการกู้ยมืเงินแล้ว เช่น สำเร็จการศึกษา 
ไม่มาลงทะเบียนเรียน ลาออก ให้ออก เสียชีวิต 

3. การยื่นคำขอกู้ยืม    เฉพาะผู้กู้ยมืเงินรายใหม่ ผู้กู้ยมืเงินรายเก่าเปลี่ยนระดบั ย้ายสถานศึกษา  

- ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นคำขอกู้ยืมเงินประจำปกีารศึกษา 

- ระบบตรวจสอบกบัหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

- สถานศึกษา ตรวจสอบคำขอกู้ยืม 

- สถานศึกษา ส่งเอกสารคำขอกู้ยืม 

4. การอนุมัติคำขอกู้ยืม 

- ระบบตรวจสอบและประมวลผลคุณสมบัติต่างๆ 

- กองทุนวิเคราะห์อนุมัติคำขอกู้ยืม 

5. การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน 

- ผู้กู้ยืมเงิน บันทึกข้อมลูเพิ่มเตมิ  

- ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้าม)ี ลงนามสญัญากู้ยมืเงิน 

- สถานศึกษา ส่งสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารประกอบ 

6. การเบิกเงินกู้ยมืและลงนามแบบยืนยัน 



- สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามทีล่งทะเบียนจริงของผู้กูย้ืมเงิน 

- ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม 

- ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้าม)ี ลงนามแบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยืม 

- สถานศึกษา ส่งแบบเบิกเงินกู้ยมืและเอกสารประกอบ 

- ระบบ สง่ข้อมูลดำเนินการโอนเงิน 

7. การคืนเงิน 

- สถานศึกษา รายงานการคืนเงิน ประจำภาคเรียนที่ 1 

การดำเนนิการตามขัน้ตอนการให้กู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 

สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ ย้ายสถานศึกษา เปลี่ยนหลกัสูตรหรือสาขาวิชา และผู้
กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนช้ันป ี

1. การรายงานสถานภาพการศึกษา 

- สถานศึกษารายงาน สถานภาพการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินทีม่กีารเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 

- ผู้กู้ยืมเงิน ที่อยูร่ะหว่างศึกษาต้องรายงานสถานภาพการศึกษาทุกปจีนกว่าจะจบการศึกษา เช่น ไม่ได้กู้ยืมเงิน
ต่อ ไม่ได้ศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี หรอืกำลงัศึกษาในสถานศึกษาที่ไม่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน * 

- การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม  

2. การเบิกเงินกู้ยมืและลงนามแบบยืนยัน 

- สถานศึกษา บันทึกค่าใช้จ่ายตามทีล่งทะเบียนจริงของผู้กูย้ืมเงิน 

- ผู้กู้ยืมเงิน ยื่นแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม 

- ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้าม)ี ลงนามแบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยืม 

- สถานศึกษา ส่งแบบเบิกเงินกู้ยมืและเอกสารประกอบ 

- ระบบ สง่ข้อมูลดำเนินการโอนเงิน 

3. การคืนเงิน 

- สถานศึกษา รายงานการคืนเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2 

  

 

 

 

 

 



 

 

 
ภาคผนวก 

 
 

 

  

  



  



  



 
 

 
  

 
  



 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

บัตรแก้ตัวนักเรียน 

ช่ือ.....................................................สกลุ................................................................ ช้ัน...................... 

มีผลการเรียน ( 0  ร  มส  มผ ) ในรายวิชา......................................................รหัสวิชา........................ 

ซึ่งเปิดสอนในภาคเรียนที่.....................ปีการศึกษา................................ได้ดำเนินการสอบแก้ตัวแล้ว 

และได้ผลการเรียนเป็น...........................................  

            ลงช่ือ                                 ครูผู้สอน / แก้ตัว 

                         (..................................................) 

       วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ................. 

(ฉบับนี้ให้นักเรียนนำไปมอบใหอ้าจารย์ที่ปรึกษาช้ันปจัจบุัน) 

 

             โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

บัตรแก้ตัวนักเรียน 

ช่ือ.....................................................สกลุ................................................................ ช้ัน...................... 

มีผลการเรียน ( 0  ร  มส  มผ ) ในรายวิชา......................................................รหัสวิชา... ..................... 

ซึ่งเปิดสอนในภาคเรียนที่.....................ปีการศึกษา................................ได้ดำเนินการสอบแก้ตัวแล้ว 

และได้ผลการเรียนเป็น........................................... 

        ลงช่ือ                                 ครูผู้สอน / แก้ตัว  

                              (..................................................) 

            วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ................. 

 

(ฉบับนี้ให้นักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 

แบบ   วช 8 

แบบ   วช 8 



            แบบ วช.9 

แจ้งผลการสอบแก้ตัว 
 ตามที่โรงเรียนกำหนดให้มีการสอบแก้ตัว “มผ” ภาคเรียนที.่......ปีการศึกษา........................................... 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม.................................................................ซึ่งเปิดสอนในภาคเรียนที่............. ..................... 
ปีการศึกษา...................................บัดน้ี ข้าพเจ้า.......................................ครผููส้อนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดย 
   (          )  ทำกิจกรรมครบตามจุดประสงค์สำคัญ  
   (          )  ให้นักเรียนทำกจิกรรมและมเีวลาเข้าร่วมกจิกรรมครบ 80 % 
ปรากฏผลดังนี ้

ที่ ช่ือ – สกุล ช้ัน.............. 
.(ปีปจัจุบัน) 

ผลการเรียน หมายเหต ุ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

     ลงช่ือ..............................................ครูประจำวิชา 
      ลงช่ือ..............................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
     ลงช่ือ..............................................งานวัดผล 
     ลงช่ือ..............................................หัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ 
 
เรียน  ผู้อำนวยการเพื่อโปรดพิจารณา 
         (     )  อนุมัติ  (     )  ไม่อนุมัติ 
 
ลงช่ือ..............................................ผู้อำนวยการ 
              (นางอิสรีย์   อิฐกอ) 
        ............./............../................. 



 
คำขอร้องระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ฉบับท่ี 2) 

 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

    วันที่...............เดือน.....................พ.ศ. .................. 
 

เรื่อง    ขอปพ.1:3 / ปพ.1:4 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/เด็กชาย/เดก็หญิง).............................................................................. 
นักเรียนช้ัน.........................ปีการศึกษา...............................มีความประสงค์จะขอระเบียบแสดงผลการเรียนเพือ่
........................................................................และจะมาขอรบัในวันที่.................เดือน........... .......พ.ศ. ................ 
  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนดังนี้ 
  1. รูปถ่ายขนาด 4 X 5 เซนติเมตร  จำนวน  1  รูป 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
                                                                      ..................................................... 
                                                            (....................................................) 
 
 
 
ความเห็นนายทะเบียน 
(     )  เห็นควรอนุมัติ  (     )  ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
      ลงช่ือ...............................................นายทะเบียน 
                     (นางสาวนิตยา   แสงศิลป)์ 
 
 
ความเห็นผูอ้ำนวยการ 
(     )  เห็นควรอนุมัติ  (     )  ไม่เห็นควรอนุมัติ 
 
      ลงช่ือ...............................................ผู้อำนวยการ 
                    (นางอิสรีย์    อิฐกอ) 
                  ……../…………./…….. 
 

แบบ  วช.11 



แบบ วช.13 

 

ใบแจ้งผลการสอบแก้  “0” 

 

  ตามที่โรงเรียนกำหนดให้มีการสอบแก้ตัวครัง้ที่ ......................  ปีการศึกษา ............................ใน
รายวิชา .................................................................รหัสวิชา ......................... ซึ่งเปิดสอนในภาคเรียนที ่.......... ปี
การศึกษา ............................... บัดน้ีข้าพเจ้า .............................................................. ...................... ครผููส้อนได้
ดำเนินการสอบแก้ตัวให้กับนกัเรียนดังกล่าวแล้วโดย 
 (  )  มอบหมายงานให้ทำ ................ ช้ิน 
 (  )  สอนซ่อมเสรมิแล้วทำการทดสอบ 
 (  )  อื่นๆ ระบุ ............................................................................ ..........................................................
ปรากฏผลดังนี ้
 
ที่ 

 
ช่ือ – สกุล 

ช้ัน
ปัจจุบัน 

คะแนน
ระหว่างเรียน 

คะแนนสอบ
แก้ตัว 

รวม
คะแนน 

ระดับผล
การเรียน 

 
หมายเหต ุ

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
เรียน ผู้อำนวยการเพื่อโปรดพจิารณา   ลงช่ือ ...................................... ครปูระจำวิชา 
 (  ) อนุมัติ (  )  ไม่อนุมัติ   ลงช่ือ ...................................... หัวหน้ากลุม่สาระ 
       ลงช่ือ ...................................... งานวัดผล 
ลงช่ือ ...................................................ผูอ้ำนวยการ  ลงช่ือ ...................................... หัวหน้างานวิชาการ 
                (นางอิสรีย์   อิฐกอ) 
      .........../............../........... 



แบบ วช.15 

ใบแจ้งผลการสอบแก้  “ร” 
ตามที่โรงเรียนกำหนดให้มีการสอบแก้ตัวครัง้ที่ ......................  ปีการศึกษา ............................ใน

รายวิชา .................................................................รหัสวิชา ..................... ซึ่งเปิดสอนในภาคเรียนที่ ..........  
ปีการศึกษา ............................... บัดน้ีข้าพเจ้า ........................................................................ ..................... 
ครูผูส้อนได้ดำเนินการสอบแก้ตัวให้กบันักเรียนดังกล่าวแล้วโดย 

 (  )  มอบหมายงานให้ทำ ................ ช้ิน 
 (  )  สอนซ่อมเสรมิแล้วทำการทดสอบ 
 (  )  อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................ ........................... 
ปรากฏผลดังนี ้
 
ที่ 

 
ช่ือ – สกุล 

ช้ัน
ปัจจุบัน 

คะแนน
ระหว่างเรียน 

คะแนนสอบ
แก้ตัว 

รวม
คะแนน 

ระดับผล
การเรียน 

 
หมายเหต ุ

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
เรียน ผู้อำนวยการเพื่อโปรดพจิารณา   ลงช่ือ ...................................... ครปูระจำวิชา 
 (  ) อนุมัติ (  )  ไม่อนุมัติ   ลงช่ือ ...................................... หัวหน้ากลุม่สาระ 
       ลงช่ือ ...................................... งานวัดผล 
ลงช่ือ ...................................................ผูอ้ำนวยการ  ลงช่ือ ...................................... หัวหน้างานวิชาการ 
               (นางอิสรีย์   อิฐกอ) 
      .........../............../........... 
 



 
 

แบบคำขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อบิดา – มารดา และวันเดือน ปี เกิด 
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
86210 
 

วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ................ 
 

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
  ข้าพเจ้า..................................................................อยูบ่้านเลขที่...............หมู่ที.่................................. 
ตำบล......................................... อำเภอ...................................... จงัหวัด ........................... .......................................... 
มีความประสงค์ 
  (     ) ขอแก้ช่ือตัว / ช่ือสกุล 
  (     ) ขอแก้ช่ือ บิดา – มารดา 
  (     ) ขอแก้ วัน เดือน ปี เกิด 
ของ (เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว)............................................................................................ ............นกัเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่........./........... เลขประจำตัว..........................จาก................................................ ............................... 
เป็น........................................................................................ 
  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้นำหลักฐานสำคัญต่างๆ มาประกอบดว้ย  คือ 
  1.  .................................................................................................... 
  2.  .................................................................................................... 
  3.  .................................................................................................... 
 
       ลงช่ือ..................................................ผู้ปกครอง 
                                                                           (..........................................................) 
 
ความเห็นผูอ้ำนวยการ 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................. .............................................. 
 
      ลงช่ือ 
                   (นางอิสรีย์    อิฐกอ)  
        ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

แบบ วช.18 



ใบรับรองผลการเรียนและคะแนนระหว่างภาคเรยีน (กรณยี้ายโรงเรยีน) 
สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
 ขอรับรองว่า……………………………………..เลขประจำตัว................................................กำลังเรียน....................
ภาคเรียนที่..........ปกีารศึกษา..................ตัง้แต่วันที่..........เดอืน....................................พ.ศ. ....... ..............................มี
เวลาเรียนในรายวิชาต่าง ๆ และคะแนนระหว่างภาคเรยีน ดังนี้ 

ที่ รายวิชา 
หน่วย
การ
เรียน 

เวลาเรียน 
คะแนนระหว่างภาค 

จิตพิสัย รายจุดฯ 
(ก่อน) 

กลางภาค 
รายจุดฯ 
(หลัง) 

เต็ม มาเรียน เต็ม ได้ เต็ม ได้ เต็ม ได้ เต็ม ได้ 

  วิชาบังคับแกน                       

1.                         

2.                         

3.                         

  วิชาบังคับเลือก                       

4.                         

5.                         

6.                         

  วิชาพื้นฐานอาชีพ                       

7.                         

 วิชาเลือกเสรี            

8.                         

9.                         

10.                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

  
กิจกรรม 1. 
           2.                       

                ออกให้ ณ วันที่ ...........เดือน.............พ.ศ. ............... 
ลงช่ือ        ลงช่ือ 

       (นางโสภี   ดีบุก)                               (นางอิสรีย์  อิฐกอ) 
               หัวหน้ากลุ่มวิชาการ                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

แบบ วช.20 



แบบบันทึกการลงทะเบียนเรียนซำ้รายวิชา 
                ช่ือ.........................................................ช่ือสกลุ........................................................ ช้ัน.........../............. 
    ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชา.........................................................รหสัวิชา................................. 
    ซึ่งเปิดสอนภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา....................ครูผูส้อน................................................... ........................ 
    ได้มอบหมายงานให้ดังนี ้

 
ครั้งที ่

 
ภาระงานที่มอบหมาย 

วันที่กำหนด
ส่ง 

วันที่นักเรียน
ส่งงาน 

ลายมือช่ือ
ครูผูส้อน 

หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
แบบบันทึกการลงทะเบียนเรียนซำ้รายวิชา 

 
                ช่ือ.........................................................ช่ือสกลุ........................................................ ช้ัน.........../............. 
    ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชา.........................................................รหสัวิชา................................. 
    ซึ่งเปิดสอนภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา....................ครูผูส้อน.................................................. ......................... 
    ได้มอบหมายงานให้ดังนี ้

 
ครั้งที ่

 
ภาระงานที่มอบหมาย 

วันที่กำหนด
ส่ง 

วันที่นักเรียน
ส่งงาน 

ลายมือช่ือ
ครูผูส้อน 

หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
      
      
      



       
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
ท่ี ศธ 04241.58/พิเศษ   วันที่ ............... เดือน ........................................พ.ศ. .............................. 
เรื่อง   ขออนุมัติผลการเรียน “ร” 
………………………………………………………………………………………………………..…….………….………………………………………… 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
 

  ด้วยข้าพเจ้า ............................................................. ผู้สอนรายวิชา ................................................. . 
รหสัวิชา .................................... ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ............................... มีนักเรียนที่ไม่สง่งานตาม
จุดประสงค์สำคัญของข้อตกลงช้ันเรียน ดังรายช่ือต่อไปนี ้

 
ที่ 

 
ช้ัน 

 
ช่ือ – นามสกุล 

งานที่ถือว่าเป็นจุดประสงคส์ำคญั 
1. คะแนนสอบหน่วยการเรียนรู้ไม่ครบ   
2. ชิ้นงานไม่ครบตามข้อตกลงในการเรียน    
3. ขาดสอบกลางภาค 4. ขาดสอบปลายภาค 5. อ่ืนๆ (ระบุ) .. 

    
    
    
    
    
    
    

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
      
     ลงช่ือ ..................................................... ครผูู้สอน 
             (.................................................) 
ความเห็นหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      

     ลงช่ือ ..................................................... หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
             (.................................................) 
ความเห็นหัวหน้ากลุม่งานบรหิารวิชาการ 
........................................................................ ............................................................................................................... 
      

     ลงช่ือ ..................................................... หัวหน้ากลุม่งานบรหิารวิชาการ 
              (................................................) 
 (  )  อนุมัติ (  ) ไม่อนุมัติ 
     

     ลงช่ือ ..................................................... 
                           (นางอิสรีย์ อิฐกอ) 
              ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทย 



แบบคำร้องขอเรียนซ้ำ 

         โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

         อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

                                                         วันที่.............. เดือน.......................พ.ศ. ..................... 

เรื่อง     ขออนุญาตเรียนซ้ำ 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

  ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ............................................................................................... 

นักเรียนช้ัน ............../................. ปีการศึกษา ..........................................มีความประสงค์ขอเรียนซ้ำในรายวิชา 

.....................................................................รหสัวิชา.........................ซึ่งเปิดสอนในภาคเรียนที่ ........................... 

ปีการศึกษา...................................ทัง้นี้เนือ่งจาก.................................. ................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 

           ลงช่ือ 

        (..........................................................) 

                นักเรียน 

ความเห็นครปูระจำวิชา 

........................................................................................................ ...................................................................... 

     

          .............................................................  

                         (..............................................) 

 

ความเห็นฝ่ายวิชาการ 

............................................................................................................................. ................................................. 

     

          .............................................................  

             (นางโสภี   ดีบุก) 

ความเห็นผูอ้ำนวยการ 

............................................................................................................................. ............................................. 

        

         (นางอิสรีย์   อิฐกอ) 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 

 



 
คำร้องขออนุญาตพักการเรียน 

  
                                                                                    เขียนที่โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
                                                                 วันที่  ......... เดือน ................. พ.ศ. .................... 

 
 
เรื่อง ขอพักการเรียน 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...........................................................................................................  
ผู้ปกครองของ..................................................................นักเรียนช้ัน........./...........ปีการศึกษา ... ..............................ขอ
อนุญาตพักการเรียนนักเรียนดังกล่าวเนือ่งจาก.......................................................................................................  
ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่..............เดือน...........................พ.ศ.............................. 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 
 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
                           (.....................................................) 
                                             ผู้ปกครอง 
 
 
ความเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
        ลงช่ือ 
                                              (นางอิสรีย์    อิฐกอ) 
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
 
 
 
 
 



 
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา 

 
               เขียนที่โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
       วันที่...........เดือน....................................พ.ศ................. 
 
เรื่อง ขอย้ายนักเรียน 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
 
  ด้วยข้าพเจ้า..............................................................................อยู่บ้านเลขที.่....... ........หมู่ที่............ 
ตำบล........................................................อำเภอ...................................จังหวัด.................. ........................................ 
มีความประสงค์ขอย้าย (ด.ช / ด.ญ. / นาย / น.ส.) ...................................................................................................... 
นักเรียนช้ัน.................../..................ในความปกครองของข้าพเจ้าซึ่งปจัจุบันศึกษาอยู่สถานศึกษาแห่งนี้ไปเข้าเรียน 
ที่โรงเรียน..........................................................................................ตำบล...............................................................  
อำเภอ..................................................จงัหวัด...................................................รหสัไปรษณีย์ .................................. 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................เขต................ทั้งนีเ้นื่องจาก(เหตผุลในการ
ย้าย).................................................................................. .................................................................................... 
และการย้ายไปเข้าเรียนโรงเรียนดังกล่าว นักเรียนจะพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่.............................หมูท่ี่................... ....... 
ตำบล................................................อำเภอ............................................จงัหวัด....................................................... .. 
รหสัไปรษณีย์.......................................... 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 
 
             ขอแสดงความนับถือ 
  
          (..............................................................) 
                    ผู้ปกครอง 
 
ความเห็นผูบ้รหิารสถานศึกษา 
................................................................................................. .................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
          ลงช่ือ 
          (นางอิสรีย์    อิฐกอ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 



 

คำร้องขอย้ายเขา้เรียนโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
                                                            

                                                                              เขียนที่โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
                                                         วันที่…………….เดือน.............................พ.ศ........................... 

เรื่อง  ขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 
     ด้วยข้าพเจ้า............................................................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที.่.............. . 
ตำบล...................................อำเภอ..........................................จงัหวัด......................................มีความประสงค์ขอย้าย 
(ดช./ดญ./นาย/นางสาว) ..........................................................................นักเรียนช้ัน..............ในความปกครองของ 
ข้าพเจ้าเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาแห่งนี้  ทั้งนี้เนือ่งจาก (ระบุเหตุผล/ความจำเป็นที่ต้องย้าย).................................. .. 
......................................................................................................... .............................................................................. 
เมื่อเข้าเรียนแล้วนักเรียนอาศัยอยู่กบั (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………….มีความสมัพันธ์กับ
นักเรียนคือ..................................................อยู่บ้านเลขที่.......... ........หมูท่ี่.............ตำบล........................อำเภอ
.................................จงัหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์....................เบอรโ์ทรศัพท์ ............................. 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

          (...................................................) 
             ผู้ปกครอง 

 
ความเห็นหัวหน้างานวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       (นางโสภี    ดีบุก) 
        หัวหน้าวิชาการ 

ความเห็นหัวหน้างานกิจการนักเรยีน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       (นายเอกชัย  มากยอด) 
       หัวหน้ากิจการนกัเรียน 

ความเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                 (นางอิสรีย์   อิฐกอ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำรายงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานโดยผ่านหัวหน้า

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
วันทำการ : ½ วัน 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

งานการเงินหักเงินงบประมาณ 
ตามรายงานขอซื้อ/จ้าง 

วันทำการ : ½ วัน 
 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอ 
ขอความเห็นชอบจาก ผ.อ. 

วันทำการ : ½ วัน 
 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุดำเนินการสืบราคา
จากร้านค้า เพื่อเปรียบเทียบราคา 

วันทำการ : 1 วัน 
 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ขั้นตอน 
การจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทำรายงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานโดยผ่านหัวหน้า

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
วันทำการ : ½ วัน 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

งานการเงินหักเงินงบประมาณ 
ตามรายงานขอซื้อ/จ้าง 

วันทำการ : ½ วัน 
 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแผน 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอ 
ขอความเห็นชอบจาก ผ.อ. 

วันทำการ : ½ วัน 
 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุดำเนินการสืบราคา
จากร้านค้า เพื่อเปรียบเทียบราคา 

วันทำการ : 1 วัน 
 

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ขั้นตอน 
การจัดซื้อ/จัดจ้าง 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รั
บผิ

ดช
อบ

 

- เจ้าหน้าที่พัสด ุ
- กรรมการตรวจรับ 

ตรวจรับพัสดุจากห้างร้าน , บริษัท  
 ระยะเวลา : 1 วัน 

 

ลงบัญชีพัสดุ / ระยะเวลา : 1 วัน - เจ้าหน้าที่พัสด ุ

นำพัสดุเก็บคลังพัสดุ / ระยะเวลา : 1 วัน  
- เจ้าหน้าที่พัสด ุ

- ทำสต๊อกการ์ด 
- จัดพัสดุตามป้ายชื่อ - เจ้าหน้าที่พัสด ุ

รับใบเบิกพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสด ุ

ขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตรวจใบเบิกพัสดุ  / ระยะเวลา : 1 วัน 

เสนอหัวหน้างาน 

- เจ้าหน้าที่นำพัสดุออกจากคลังตามใบเบิกพัสดุ 
- จ่ายพัสดุ พร้อมตัดสต๊อกการ์ด 

ลงบัญชีตัดจ่ายพัสดุ 

สิ้นสุด 

- เจ้าหน้าที่พัสด ุ

- เจ้าหน้าที่พัสด ุ

- เจ้าหน้าที่พัสด ุ

- เจ้าหน้าที่พัสด ุ

- เจ้าหน้าที่พัสด ุ

ผู้รั
บผิ

ดช
อบ

 
ขั้นตอนการดำเนินการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการคุมทะเบียนทรัพย์สิน 

ผู้รับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่พัสด ุ

วันทำการ 
1 วัน 

ขั้นตอนการดำเนินการ 

ครุภัณฑ์ 
- ได้รับจัดสรรจากกรม 

- ซื้อ 

- รับบริจาค 
 เกิน 5,000 ต้องขอเลขครุภัณฑ์

จากกองคลัง 

ไม่เกิน 5,000 หน่วยงานออกเลขเอง 

บันทึกในทะเบยีน 

ทรัพย์สินทั้งการได้มา 

เขียนเลขครุภัณฑ์ท่ีได้ 

บนครุภัณฑ์นั้น ๆ 

สิ้นสุด 

ดูประวัติ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

                         ระยะเวลา 
1 วัน 

                         

ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ระยะเวลา 
2 วัน 

                         ระยะเวลา 
5 วัน 

                         

ผู้รับผิดชอบ : กรรมการตรวจสอบ 

/ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ตรวจนับพัสดุในคลังพัสด ุ
ให้ถูกต้องตามบัญชีคุมพัสดุ 

ระยะเวลา 
1 วัน 

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
รายงานผล ผ.อ. 

- รายงานผลให้ผู้อำนวยการทราบ 
- รายงาน สตง 
- รายงาน กองคลัง 
- แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

- เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมหน่วยงาน 
ขอรับบริจาคครุภัณฑ ์
- รายงาน ผ.อ. ถ้าอนุมัติ ติดต่อ
หน่วยงานมารับพัสดุท่ีบริจาค 
- ส่งรายงานผลที่เสร็จแล้ว ให้ สตง. 
และรายงานอธิบดีผา่นพัสดุกรม 

                         ระยะเวลา 
1 วัน 

นำเอกสารมาตัดพัสดุออกจาก 
ทะเบียนทรัพย์สนิ 

สิ้นสุด 


