
 

 

 

 

 
มาตรฐานการให้บริการ 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบงานการรับนักเรียน กรณีที่ 1 การรับนักเรียนตามประกาศ สพฐ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เสนอผู้บริหาร 

ตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบ-แยกเอกสารหลักฐานเป็น 2 
ชุด

ลงข้อมูลนักเรียนในงานวิชาการประจาํชั้น 

(ครูประจำชั้น) 
กรอกข้อมูลลงในระบบ DMC 

(วิชาการ) 

เก็บรักษาเอกสาร เก็บรักษาเอกสาร 

สพฐ.ประกาศรับนักเรียน 

โรงเรียนศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการรับนักเรียน 

(ผู้บริหาร/งานรบันักเรียน) 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นขอบ 

(คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้บริหาร) 

พิจารณา 

ออกประกาศโรงเรียน/คําสั่ง/หนังสือประชาสัมพันธ์จดัซื้อจัดจ้าง/ฯลฯ การรบันักเรียน 
(ผู้บริหาร/งานรบันักเรียน) 

ดําเนินการตามปฏิทินรบันักเรียน  
(คณะกรรมการฯ) 

รับสมัคร       รับรายงานตัว   รบัมอบตัว  ประกาศผล 

ออกเลขประจําตัวนักเรยีน 

1.ติดต่อดว้ยตนเอง 

สถานท่ีใหบ้รกิาร: ฝ่ายงานทะเบยีน  
                           โรงเรียนวดัประยรุวงศาวาส 

ผูร้บัผิดชอบ: นางสาวกิตติพร  เเข็งขนั 

เบอรโ์ทร: 02-465-2860 

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร: วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์ 
                                    (เวน้วนัหยดุราชการ) 
                               เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 



 

ระบบงานการรับนักเรียน กรณีที่ 1 การรับนักเรียนตามประกาศ สพฐ. 

1. สพฐ. ประกาศรับนักเรียน 

 - ผู้บริหาร/กลุ่มงาน ศึกษาประกาศ สพฐ. 

2.  กําหนดแผนการรับนักเรียน แผนการเรียน จํานวนห้อง จํานวนนักเรียน ให้สอดคล้องกับ บริบทโรงเรียน 

  - วางแผนเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

 - งานรับนักเรียนประสานวันเวลาประชุมฯ เรื่องที่เสนอเห็นชอบ ได้แก่ แผนการรับนักเรียน คณะกรรมการรับ
นักเรียน 

3. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาเห็นชอบ  

4. ผู้บริหารประกาศแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ การรับนักเรียน  

 - ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน  

 - ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครอง  

 - ดำเนินการขอจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ   

 - เอกสารหลักฐาน ได้แก่ 1) ใบสมัคร 2) ทะเบียนประวัติฯ 3) คําร้องขอผ่อนผันฯ 4) สูติบัตร 5-7) ทะเบียนบ้าน
นักเรียน บิดา มารดา 8) หลักฐานเปลี่ยนชื่อฯ 9) หลักฐาน การศึกษา 10) รูปถ่าย 11) ใบตรวจเลือด  

5. ดำเนินการ 

6. เสนอผู้อํานวยการลงนามเอกสารทุกข้ันตอน  

  - รายงาน 

  - คณะกรรมการฯ ทุกชุด ส่งเอกสารหลักฐาน ที่ดำเนินการเสร็จแล้วให้งานรับนักเรียน 

7.  เมื่อเอกสารหลักฐานครบสมบูรณ์ ส่งต่องานให้งานทะเบียนนักเรียน  

 - งานทะเบียนนักเรียนตรวจสอบเอกสาร ออกเลขประจําตัว และเขียนลงในทะเบียนนักเรียน  

8. ใตรวจสอบ-แยกเอกสารหลักฐานเป็น 2 ชุด 

 - งานรับนักเรียนตรวจสอบ จัดแบ่งเอกสาร 2 ชุด ส่งต่อ ครูประจําชั้น และ งาน DMC  

 - ครูประจําชั้นนําข้อมูล ไปกรอกลงในงาน ธุรการประจําชั้น - งาน DMC กรอกข้อมูลลงในระบบ DMC 

          - จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ สําหรับไว้ ตรวจสอบภายหลัง 

                     - ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 - 7  วัน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระบบงานการรับนักเรียน กรณีที่ 2 การรับนักเรียนเข้าใหม่เพิ่มเติม - การรับย้ายเข้าเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผู้ปกครองนักเรียนกรอกเอกสาร/เตรียมเอกสารหลักฐาน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถูกต้องสมบูรณ์ 
(วิชาการ/คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร) 

เสนอผู้บริหารพิจารณา  

ผลการพิจารณา 
(ผู้อำนวยการ) 

ด้านนักเรียนและเอกสารหลักฐาน 

(วิชาการ) 

พิจารณานักเรียนเข้าห้อง 
(หัวหน้าสายชั้น) 

ด้านนักเรียน 

ไม่อนุญาต อนุญาต 

แจ้งผู้ปกครองทราบและ ให้เอกสารคนื 
(วิชาการ) 

ด้านเอกสารหลักฐาน 

นักเรียนเข้าห้องเรยีน 
(ครูประจําชั้น) 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ออกเลขประจำตัว 

ตรวจสอบ-แยกเอกสารหลักฐานเป็น 3 ชดุ 

กรอกข้อมูลระบบ DMC 

เก็บรักษาเอกสาร 
ลงคะแนนผลเทียบโอนใน 

สมุดประจาํตัวนักเรยีน (ปพ.) 

แจ้งเลขประจําตัวนักเรียน  
ให้ครูประจําวชิาที่สอน 

แจ้งคะแนนเก็บ/เวลาเรยีน 
ให้ครูประจําวชิาที่สอน 

เก็บรักษาเอกสาร 

เก็บรักษาเอกสาร 

ลงเลขประจําตัวในเอกสาร วชิาการประจําขัน,ปพ.  
(ครูประจําชั้น) 

เทียบโอนผลการเรียน 

1.ติดต่อดว้ยตนเอง 

สถานท่ีใหบ้รกิาร: ฝ่ายงานทะเบยีน  
                           โรงเรียนวดัประยรุวงศาวาส 

ผูร้บัผิดชอบ: นางสาวกิตติพร  เเข็งขนั 

เบอรโ์ทร: 02-465-2860 

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร: วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์ 
 (เวน้วนัหยดุราชการ)   เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 



 

 

ระบบงานการรับนักเรียน กรณีที่ 2 การรับนักเรียนเข้าใหม่เพิ่มเติม – การรับย้ายเข้าเรียน 

 ขั้นตอนวิธีดําเนินการ 
1. ผู้ปกครองรับเอกสารกรอกข้อมูลจากวิชาการ เตรียมเอกสารหลักฐาน จํานวน 11 อย่าง ได้แก่ 

1) บันทึกฯ/หนังสือย้ายเข้า 
2) ทะเบียน ประวัติฯ 
3) คําร้องขอผ่อนผันฯ 
4) สูติบัตร 
5-7) ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา 
8) หลักฐานเปลี่ยนชื่อฯ 
9) หลักฐานการศึกษา/ บัตรสุขภาพ/ปพ. ฯลฯ 
10) รูปถ่าย 
11) ใบตรวจกลุ่มเลือด 

2. วิชาการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากครบสมบูรณ์นำเสนอผู้บริหารพิจารณา 
3. ผู้บริหารพิจารณาไม่อนุญาต วิชาการแจ้ง ผู้ปกครองทราบและส่งเอกสารหลักฐานคืน 
 - ผู้บริหารพิจารณาอนุญาต วิชาการส่งต่อ นักเรียนและเอกสารหลักฐานให้ผู้เกี่ยวข้อง 
4. ด้านนักเรียนและหลักฐาน 
 - วิชาการนําตัวนักเรียน และเอกสารหลักฐาน ไปพบหัวหน้าสายชั้น 
 - หัวหน้าสายชั้นพิจารณาจัดนักเรียนเข้า ห้องเรียนตามความเหมาะสม 
 - วิชาการส่งเอกสารหลักฐานที่งานการรับนักเรียนเพ่ือตรวจสอบเอกสารออกเลขประจําตัวนักเรียน 
 - งานทะเบียนนักเรียนตรวจสอบเอกสาร และ เขียนข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียน ฉบับโรงเรียน 
 - นักเรียนคนเดียวกัน ให้ใช้เลขเดิม /คนใหม่ ออกเลขใหม่ 
  - ออกเลขประจําตัวเสร็จแล้วส่งเอกสาร หลักฐานทั้งหมดคืนที่งานการรับนักเรียน 
5. งานการรับนักเรียนตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน จัดแบ่งเอกสารออกเป็น 3 ชุด ส่งต่อ 
1) งาน DMC  2) งานเทียบโอนผลการเรียน  3) ครูประจําชั้น 
 - กรอกข้อมูลระบบ DMC เทียบโอนผลการเรียน 
 - ลงเลขประจําตัวในเอกสาร วิชาการประจําชั้น ปพ. (ครูประจําชั้น) 
 - งาน DMC กรอกข้อมูลลงในระบบ DMC เสร็จแล้วเก็บรักษาเอกสารหลักฐานไว้อย่าง เป็นระบบ 
 - งานเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการเทียบ โอนผลการเรียน เสนอผู้บริหารพิจารณา ลงนาม แล้วส่งเอกสาร
 หลักฐานต่างๆ ให้ครู ประจําชั้นเพื่อกรอกผลการเรียนในสมุด ประจําตัวนักเรียน (ปพ.) 
 - เสร็จแล้วเก็บรักษาเอกสารหลักฐานไว้อย่าง เป็นระบบ 
 - ครูประจําชั้น กรอกข้อมูล เช่น ประวัติ นักเรียน ผลการเรียน คะแนน เวลาเรียน ฯลฯ ลงใน ปพ. เอกสารวิชาการ
 ประจําชั้น - ส่งต่อเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ให้ครูประจํา วิชาที่สอนนักเรียน 
 - ครูประจําวิชา กรอกข้อมูล เช่น คะแนน เวลาเรียน ฯลฯ ลงใน ปพ. เอกสารวิชาการ ประจําวิชา  
 –เก็บรักษาเอกสารหลักฐานไว้อย่าง เป็นระบบ 

           - ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 - 7  วัน 
 
 
 
 
 



 
ระบบงานการย้ายออกนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ปกครองนักเรียนกรอกเอกสาร/เตรียมเอกสารหลักฐานการยา้ย 

ตรวจสอบเอกสารคําร้อง/เอกสารหลักฐาน 

(วิชาการ) 

เอกสาร 

ส่งออกเอกสารวิชาการ วิชาการประจาํ
ชั้น เช่น ปพ. คะแนน เวลาเรียน บัตร

สุขภาพ ฯลฯ (ครูประจาํชั้น) 

ส่งออกเอกสารทะเบียนวัดผล เช่น ปพ. 

ใบรับรอง  (วิชาการ) 

พิมพ์หนังสือส่งเสนอผู้บริหารลงนาม 
(ผู้อํานวยการ) 

เอกสารหลักฐานการยา้ยออกของนักเรียน 
(วิชาการ) 

นําเอกสารส่งโรงเรียนใหม ่ จําหน่าย/ย้ายออก | ในทะเบียนนักเรียน 
ฉบับโรงเรียน 

เก็บรักษาเอกสาร 

เก็บรักษาเอกสาร 

จําหน่าย/ย้ายออก ในระบบ DMC 

(วิชาการ) 

รับเอกสารการย้ายออก 

(ผู้ปกครอง) 

 

จําหน่าย/ย้ายออกใน ปพ. 

(ครูประจำชั้น) 

1.ติดต่อดว้ยตนเอง 

สถานท่ีใหบ้รกิาร: ฝ่ายงานทะเบยีน  
                           โรงเรียนวดัประยรุวงศาวาส 

ผูร้บัผิดชอบ: นางสาวกิตติพร  เเข็งขนั 

เบอรโ์ทร: 02-465-2860 

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร: วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์ 
                                    (เวน้วนัหยดุราชการ) 
                               เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 



 

 

ระบบงานการย้ายออกนักเรียน 

ขั้นตอน วิธีดําเนินการ 

1. รับเอกสารคําร้องขอย้ายจากวิชาการ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย เตรียมเอกสาร หลักฐาน ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน 
นักเรียน บิดา มารดา ฯลฯ 

2. วิชาการตรวจสอบคําร้องและเอกสารหลักฐาน 

  - ประสานแจ้งไปท่ี 2 งาน ได้แก่ ครูประจําชั้น ทะเบียนวัดผลส่งเอกสารกลับมาวิชาการ 

 - ส่งออกเอกสารวิชาการ ธุรการประจําชั้น เช่น ปพ. คะแนน เวลาเรียน บัตรสุขภาพ ฯลฯ (ครูประจําชั้น) 

 - ครูประจําชั้น รวบรวมสมุดประจําตัว ส่ง-ออกเอกสารทะเบียนนักเรียน ปพ. คะแนนเก็บรายวิชา เวลาเรียนรายวิชา 
บัตรสุขภาพ ฯลฯ ส่งวิชาการ  

 - งานทะเบียนวัดผล ออกเอกสารทางทะเบียน ได้แก่ ปพ.1 ใบรับรอง ฯลฯ รวบรวมส่งวิชาการ 

3. วิชาการ ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ถ้าเอกสารครบสมบูรณ์แล้วจัดพิมพ์หนังสือส่ง ตัวนักเรียน (แบบ บค.) เสนอ
ผู้อํานวยการ พิจารณาลงนาม 

- เมื่อผู้อํานวยการลงนามเรียบร้อย วิชาการนํา เอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ผู้ปกครองนําไปส่ง โรงเรียนใหม่ต่อไป 

4. วิชาการสําเนาหนังสือส่ง (แบบ บค.) 2 ชุด ส่งให้ งาน DMC และครูประจําชั้น อย่างละ ชุด เพื่อจําหน่าย/ย้ายนักเรียนออก
จากระบบ DMC /งานธุรการการประจําชั้น 

เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน 

- งาน DMC แจ้งงานทะเบียนนักเรียนฉบับ โรงเรียน เพื่อจําหน่าย/ย้ายนักเรียนออกจาก ทะเบียนนักเรียน  

- รายงาน 

- เก็บรักษาเอกสารหลักฐานไว้อย่าง เป็นระบบ 

          - ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 - 7  วัน 
 

ช่องทางการให้บริการ 

1. ติดต่อด้วยตนเอง 
สถานที่ให้บริการ: ฝ่ายงานทะเบียน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
ผู้รับผิดชอบ: นางสาวกิตติพร  เเขง็ขัน 
เบอร์โทร: 02-465-2860 
ระยะเวลาการให้บริการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
                               เวลา 08.00 น. – 16.30 น. 

 



 



 



 



 



 



 


