
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน  
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก: เลือกกระทรวงของท่าน)  
                    : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 : โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของ 
                                                                 สถานศึกษา พ.ศ. 2539  
6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  ☒ บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร  ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น  ☒ สถาบันการศึกษา  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  ☐ ต่างประเทศ  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ  
9. ข้อมูลสถิติ  

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  

ส่วนของคู่มือประชำชน  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น)  

     การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

      1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5 ต าบลคลองสะแก   
                      อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี  

☒ วันศุกร์  



☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์  

☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

☐ มีพักเท่ียง  
เวลำเปิดรับค ำขอ  เวลาเปิดรับคาขอ  08.30  

              เวลาปิดรับคาขอ   16.30  
(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปดิ (กี่โมง)  

หมำยเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน  
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต(ถ้ำมี)  
การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
1. ไม่ใช้อาคารสถานที่กระท าในสิ่งผิดกฎหมาย  

2. ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน  

3. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน ร าคาญ
แก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง  

4. ไมใ่ช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันในอาคาร
สถานที่ของสถานศึกษา  

5. ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือการอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคาขออาคารสถานที่  

6. โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอ่ืนจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ 
ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น  

7. การใช้อาคารสถานที่เพ่ือหาเสียงเลือกตั้งหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียน
การสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียด
ของขั้นตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร  

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค า
ขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ  

15 นาที ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์)   

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบค าขอ
และรายการ
เอกสารหรือ
หลักฐานและแจ้ง
ให้ผู้ยื่นค าขอ
ทราบทันทีกรณีท่ี
เห็นว่าค าขอไม่
ถูกต้องหรือขาด
เอกสารหรือ
หลักฐานใด  

2 การพิจารณา
อนุญาต  

พิจารณาและ
จัดท าหนังสือ
แจ้งผลการ
พิจารณาเสนอ
ผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนาม  

2 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์)   

 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำ วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
      ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา  

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  
     15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 



 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ

ช่องให้เลือก กรม/กลุ่ม
งำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ เอกสาร  
ต้องเหลืออายุเกิน 3 
เดือน ณ วันยื่นค าขอ  2 ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม  

-ไม่มี- 
16. ค่ำธรรมเนียม  

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้)  
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  

     หมำยเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน  
17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน  

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโ่รงเรียนชุมชนวัดเสดจ็(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5           
ต าบลคลองสะแก  อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 

2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
เลขที่ 222/242 หมู่ 6  ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 0-3535-2971-2  Fax 0-3535-2973  อีเมล์ saraban_moe@aya1.go.th 

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำม)ี  

ชื่อเอกสาร   ☒ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากตอ้งการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)  
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)  
หมายเหตุ  

19. หมำยเหตุ 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ 

ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน  
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก: เลือกกระทรวงของท่าน)  
                    : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 : โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร  การอนุมัติ  

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  
1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับ
ต่ ากว่าปริญญา  
6. ระดับผลกระทบ  ☒ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  ☐ บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร  ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น  ☒ สถาบันการศึกษา  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  ☐ ต่างประเทศ  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  -  
   ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 0 หน่วยเวลำ วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
ส่วนของคู่มือประชำชน  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น)  

      การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

      1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5 ต าบลคลองสะแก   
                      อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี  



☒ วันศุกร์  

☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์  

☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

☐ มีพักเท่ียง  
เวลำเปิดรับค ำขอ  เวลาเปิดรับคาขอ  08.30  

              เวลาปิดรับคาขอ   16.30  
(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปดิ (กี่โมง)  

หมำยเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน  
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข  
     หลักกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู้ความสามารถ ทักษะ 

หรือประสบการณข์องผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหค้ านึงถึงประโยชนของผู้เทียบ
โอนผลการเรียน เป็นส าคัญ  

3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือการศึกษาต่อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู่ใน
ระดับเดียวกัน  
      แนวทำงกำรเทียบโอนผลกำรเรียน  

1. การเทียบโอนผลการเรียนให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการ
เรียนรู้ ซึ่งมีความแตกตา่งหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบ
โอน  

2. ชว่งเวลาในการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการได้ กรณีดังนี้  
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้แก่การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยน

รูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร ให้ดาเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับ
ผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน/นักศึกษา เพ่ือการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน ถ้ามีเหตุจ าเป็นผู้ขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนได้ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด     
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา  

กรณีท่ี 2 การเทียบโอนความรู้ทักษะ หรือประสบการณจ์ากแหลงเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาน
ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home School) ฯลฯ ให้ด าเนินการต้น
ภาคเรียนหรือก่อนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนก าหนดรายวิชา/หมวดวิชา จานวนหน่วยกิต/หนว่ยการ
เรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผู้ก าลังเรียนและประสงค์จะไปศึกษาจากแหลงเรียนรู้อ่ืนๆ 
ซึ่งจะต้องไดรับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน  



3. การก าหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย
พิจารณาบนพ้ืนฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบัน  

4. การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได้จากการเทียบโอนผลการเรียนให้ผลการเรียนตาม
หลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือให้ผลการเรียนใหม่ที่ไดจากการประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย่างน้อย 1 
ภาคเรียน  

6. การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอน การใหห้นว่ยกิต/หน่วยการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
ของสถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนก าหนด  

7. การเทียบโอนผลการเรียนส าหรับนักเรียนที่เขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในต่างประเทศ
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศก าหนดไว้
แล้ว  

8. การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบ
โอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบ/ค าสั่งก าหนดไว้แล้ว  

9. สถานศึกษาเป็นผู้จัดท าเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เก่ียวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผล
การเทียบโอนไว้เป็นหลักฐาน และออกใบแจ้งผลการเทียบโอนให้แกผู่้ยื่นความจ านงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่
เกี่ยวของกับ การเทียบโอน พร้อมทั้งจัดท าทะเบียนผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนไว้เพ่ือการอา้งอิง สถานศึกษาสามารถ
บันทึกขอมูล การเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุ  โดยไม่ต้องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและ
แนบเอกสารแสดงผล การเรียนจากแหล่งเรียนรู้เดิมที่น ามาขอเทียบโอนไว้ด้วยกัน  

10. ผู้ที่ประสงคจ์ะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสมัครเขาเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผล
การเรียน ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ  

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียด
ของขั้นตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร  

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของค า
ร้องและเอกสาร
ประกอบค าร้อง  

1 ชั่วโมง ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์)   

 

2 การพิจารณา
อนุญาต  

คณะกรรมการ
พิจารณาการขอ
เทียบโอนผล
การเรียน  

5 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์)   

 

3 การแจ้งผลการ
พิจารณา  

จัดท าหนังสือ
แจ้งผลการขอ
เทียบโอนผล
การเรียนและ
เสนอ
ผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนาม  

1 ชั่วโมง ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์)   

 

 
 
 
 
 



 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

☐ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
      (หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)  
      ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา  

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
      15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ  

-ไม่มี- 
      15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)  

 

 

1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

2 ประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus)  

 

 

1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

3 ค าอธิบายรายวิชา   1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอนความรู้  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรือ
ความเชี่ยวชาญในวิชา
นั้นๆ  

 

 

 

 

 

1 1 ชุด -ใช้กรณีเทียบโอนทักษะ/
ประสบการณ์  
-รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

16. ค่ำธรรมเนียม  
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องน้ี)  

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  
หมำยเหตุ 
 

17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโ่รงเรียนชุมชนวัดเสดจ็(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5           

ต าบลคลองสะแก  อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  



เลขที่ 222/242 หมู่ 6  ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 0-3535-2971-2  Fax 0-3535-2973  อีเมล์ saraban_moe@aya1.go.th 

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำม)ี  

ชื่อเอกสาร   ☒ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากตอ้งการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)  
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)  
หมายเหตุ  

19. หมำยเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  

ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน  
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ  
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ 
   (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)   

3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง  

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  

1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  

2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  

3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  

4) ค าสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดท าประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  

5) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที ่สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  

6) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที ่สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 51  

7) ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา        
พ.ศ. 2547 ประกาศเม่ือ 30 กันยายน 2547  

8) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ข้อ 61)  
 
6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  ☒ บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร  ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น  ☒ สถาบันการศึกษา  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ 

 
 
 
 



8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
   ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ  
9. ข้อมูลสถิติ  

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนคำขอท่ีมำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนคำขอท่ีน้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  

ส่วนของคู่มือประชำชน  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอใบแทนเอกสารทางการ

ศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

      1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5  ต าบลคลองสะแก         

อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร ์☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี  
☒ วันศุกร์  
☐ วันเสาร ์☐ วันอาทิตย์  
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
☐ มีพักเท่ียง  

เวลำเปิดรับค ำขอ  เวลาเปิดรับค าขอ 8.30  
เวลาปิดรับค าขอ 16.30  

หมำยเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  
 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำม)ี  

1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับ
จริงให้แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

2. กรณีท่ีหลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องด าเนินการแจ้งความ และน าใบแจ้งความมายื่น  

3. กรณีท่ีหลักฐานช ารุดให้นาเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน  
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  

 
 
 
 
 



13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะ 
เวลำ
ให ้

บริกำร 

หน่วยเวลำ 
(นาท ีชั่วโมง วัน 

วันท าการ      
เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1  การ
ตรวจสอบ
เอกสาร  

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของค า
ขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ  

1 ชั่วโมง ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
(คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์)   

 

2  การ
พิจารณา
อนุญาต  

สืบค้นและตรวจสอบ
เอกสารตามที่ร้องขอ  

2 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
(คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์)   

 

3  การลงนาม
อนุญาต  

จัดท าใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจ้ง
ผลการสืบค้น และ
เสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนลงนาม  

1 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
(คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์)   

กรณีไม่พบ
หลักฐาน
จะแจ้งผล
การสืบค้น  
 

 
 
  ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ วัน 
 

 
 
 
 
 
 

 



14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
  ☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)  

ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลำ  
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ที ่
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร    
สำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน  

กรมการปกครอง  1  ฉบับ 1) กรณผีู้ที่จบไปแล้ว  
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 
 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร      
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1  ใบแจ้งความ   1  ฉบับ กรณีเอกสารสูญหาย 
2  แบบค าร้อง   1  ฉบับ  
3  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 

1 นิ้ว  
 2  ฉบับ สวมเชิ้ตขาว ไม่สวม

แว่น/หมวก  
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

4  เอกสารฉบับเดิมที่
ช ารุด  

 1   ฉบับ กรณีขอแทนใบช ารุด 

 
 
 

 
 

 



16. ค่ำธรรมเนียม  
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม  
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องน้ี)  

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ) -  
หมำยเหตุ กรณีเกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท  
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน  

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโ่รงเรียนชุมชนวัดเสดจ็(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5           
ต าบลคลองสะแก  อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 

2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
เลขที่ 222/242 หมู่ 6  ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 0-3535-2971-2  Fax 0-3535-2973  อีเมล์ saraban_moe@aya1.go.th 

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  
 

18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำม)ี  
ชื่อเอกสาร แบบค าร้องขอรับเอกสารทางการเรียน  
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องน้ี)  

(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)  
หมายเหตุ  

19. หมำยเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ          
                            (ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวง : ศึกษาธิการ 
 

ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน  
1. ชื่อกระบวนงำน :  การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  

                           (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ  
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ 
   (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)   

3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุญำต / ออกใบอนุญำต / รับรอง  

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษา   
ภาคบังคับ พ.ศ. 2546  
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร  ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง) ☐ ต่างประเทศ  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
  ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำวัน  
9. ข้อมูลสถิติ  

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอทีน่้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  

ส่วนของคู่มือประชำชน  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือ
หลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
 
 
 
 
 



11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
สถำนที่ให้บริกำร  โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5  ต าบลคลองสะแก  อ าเภอนครหลวง    
      จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร ์☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี  
☒ วันศุกร์  
☐ วันเสาร ์☐ วันอาทิตย์  
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
☐ มีพักเท่ียง  

เวลำเปิดรับค ำขอ   เวลาเปิดรับค าขอ   08.30  
เวลาปิดรับคาขอ   16.30  

หมำยเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี)  
     หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546  

1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน  
 1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้  
      1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย  
      1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการ

ประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้  
    1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอันตรายแก่

นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์  
    1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวัน นับ

แต่วันเปิดภาคเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์  
    1.2.3 เด็กท่ีมีความจ าเป็นอ่ืนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี 
2. ระยะเวลาการผ่อนผัน  
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 

ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้  

2.2 กรณีเด็กมีความจาเป็นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความจ าเป็นต้องผ่อนผัน
เกินกว่าหนึ่งครั้ง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้  

3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  
 



13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียด
ของขั้นตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

(นาท ีช่ัวโมง วัน 
วันทาการ เดือน ป)ี 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร  

รับค าร้อง/
ตรวจสอบ
เอกสาร  

30 นาที ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ 
ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

2 การ
พิจารณา
อนุญาต  

คณะกรรมการ
พิจารณา  

2 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ 
ศรีประเสริฐอุปถัมภ์))  

 

3 การลงนาม
อนุญาต  

จัดท าหนังสือ
และเสนอ
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน
พิจารณาลงนาม  

1 ชั่วโมง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ 
ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ วัน  

 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)  

ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลำ  วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 ส าเนาทะเบียน
บ้าน  

กรมการปกครอง  1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

2 สูติบัตร  กรมการปกครอง  1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง 

และช่องให้เลือก 
กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

1 ใบยื่นค าขอ  
(แบบ บค.16) (ถ้ามี)  

 1  ชุด -หลักฐานใช้ในวันยื่น  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

2 ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)   1  ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น  
3 หลักฐานการจบชั้น

อนุบาล (ถ้ามี)  
 1 2 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวันยื่น  

-รับรองส าเนาถูกต้อง  
 
16. ค่ำธรรมเนียม  

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  
ร้อยละ   ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องน้ี)  

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  
หมำยเหตุ  
 
 
 
 



17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโ่รงเรียนชุมชนวัดเสดจ็(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5           

ต าบลคลองสะแก  อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

เลขที่ 222/242 หมู่ 6  ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 0-3535-2971-2  Fax 0-3535-2973  อีเมล์ saraban_moe@aya1.go.th 

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  
หมายเหตุ  

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำม)ี  
ชื่อเอกสาร  
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐  ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องน้ี)  

(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)  
หมายเหตุ  

19. หมำยเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวง : ศึกษาธิการ 

 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน  
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ  
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ 
   (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)   

3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546  

6. ระดับผลกระทบ  ☒ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  ☐ บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร  ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น  ☒ สถาบันการศึกษา  

☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  ☐ ต่างประเทศ  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ  
9. ข้อมูลสถิติ  

จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  

ส่วนของคู่มือประชำชน  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน      
      ในสังกัด สพฐ.  
 
 
 
 
 
 



11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5   ต าบลคลองสะแก  

อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  

☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี  

☒ วันศุกร์ ☐ วันเสาร ์☐ วันอาทิตย์  

☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

☐ มีพักเท่ียง  
เวลำเปิดรับค ำขอ  เวลาเปิดรับค าขอ  08.30  

เวลาปิดรับค าขอ   16.30  
หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ / โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี)  

1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจ านงการย้ายเข้าเรียน  
2. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับค าขอจากเหตุผล ความต้องการและความจ าเป็นของนักเรียน

และผู้ปกครองที่สอดคล้องกับ  
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
2.2 จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน  
2.3 แผนการเรียน  

ฯลฯ  
3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมือ่ได้รับย้ายจาก

โรงเรียน  
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วยเวลำ 
(นาที ช่ัวโมง วัน 

วันทาการ เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร  

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของ ค า
ขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ  

1 ชั่วโมง ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คณุ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

2 การพิจารณา
อนุญาต  

ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
เอกสารของ
ผู้เรียน  

1 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คณุ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

3 การลงนาม
อนุญาต  

จัดท าหนังสือและ
เสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนพิจารณา  

1 ชั่วโมง ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คณุ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

4 การแจ้งผล
การพิจารณา  

ด าเนินการ     
มอบตัว  

1 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คณุ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) 

ขั้นตอนนี้ไม่
นับเวลา
ต่อเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ 1-3  

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 3 หน่วยเวลำ วัน 

 
 
 
 
 
 



 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)  

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 
(ฉบับ 

หรือ ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน  

กรมการปกครอง   1 ฉบับ 1) ของนักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว)  
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง  

2 บัตรประจ าตัว
ประชาชน  

กรมการปกครอง   2 ฉบับ 1) ของผู้ปกครอง  
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง  

3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  กรมการปกครอง   1 ฉบับ 1) ของนักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว)  
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง  

4 ส าเนาทะเบียนบ้าน  กรมการปกครอง   2 ฉบับ 1) ของผู้ปกครอง  
2) รับรองส าเนา
ถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 แบบค าร้องขอย้ายเข้าเรียน   1  ฉบับ  
2 เอกสารหลักฐานแสดงผลการ

เรียน (ปพ.1)  
 1  ฉบับ  

3 ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนน
เก็บ หากย้ายระหว่างภาคเรียน  

 1  ฉบับ  

4 สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน   1  ฉบับ ถ้ามี  
5 แบบบันทึกสุขภาพ   1  ฉบับ ถ้ามี  
6 ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม   1  ฉบับ กรณีมีการเทียบ

โอน  
7 ระเบียนสะสม   1  ฉบับ ถ้ามี  
8 เอกสารส่งตัวจากโรงเรียนเดิม 

(แบบ พฐ. 19/1 หรือ แบบ บค. 
20)  

 1  ฉบับ หากโรงเรียนรับ
ย้าย  

9 รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว   2  ฉบับ -หลักฐานใช้ใน
วันมอบตัว  

10 ใบมอบตัว   1   ชุด -หลักฐานใช้ใน
วันมอบตัว  

 
 

16. ค่ำธรรมเนียม  
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  

ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องนี้)  
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  
หมำยเหตุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน  
 
 
 
 



17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโ่รงเรียนชุมชนวัดเสดจ็(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5           

ต าบลคลองสะแก  อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

เลขที่ 222/242 หมู่ 6  ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 0-3535-2971-2  Fax 0-3535-2973  อีเมล์ saraban_moe@aya1.go.th 

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  
หมายเหตุ  

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำม)ี  
ชื่อเอกสาร แบบคาร้องขอย้าย  

อัพโหลดไฟล์เอกสาร   ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)  
(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวง : ศึกษาธิการ 
 

ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน  
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ  
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ 
   (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)   

3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546  

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  ☒ บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร  ☐ ส่วนกลาง  ☐ ส่วนภูมิภาค  ☐ ท้องถิ่น  ☒ สถาบันการศึกษา  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  ☒ ต่างประเทศ  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ  

9. ข้อมูลสถิติ <<< โรงเรียนเป็นคนกรอก  
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
ส่วนของคู่มือประชำชน  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนใน    

      สังกัด สพฐ.  

11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5   ต าบลคลองสะแก   

อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 
 
 



ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี  
☒ วันศุกร์  
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์  
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
☐ มีพักเท่ียง  

เวลำเปิดรับค ำขอ  เวลาเปิดรับค าขอ  08.30  
เวลาปิดรับคาขอ   16.30  

หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นคำขอและในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำม)ี  

1. ให้ผู้ปกครองยื่นค าร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน  
2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดท าหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)  
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร  

ระยะเวลำ
ให้บริกำร  

 

หน่วย
เวลำ  

(นาที ชัว่โมง 
วนั วนัทาการ 
เดือน ปี)  

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องใหเ้ลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร  

ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนของ    
ค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ  

1 ชั่วโมง ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร  

จัดท าเอกสาร 
หลักฐาน
ประกอบการย้าย
ออก  
 

2 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

 
 



 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

(นาท ีชั่วโมง 
วัน วันทาการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

   1. หลักฐานแสดงผล
การเรียน (ปพ.1)  
2. ใบรับรองเวลา
เรียน และคะแนน
เก็บ  
3.สมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน  
(ถ้ามี)  
4.แบบบันทึกสุขภาพ 
(ถ้ามี) 

     

3  การลงนาม
อนุญาต  

จัดท าหนังสือ 
เอกสารเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน
ลงนาม  

1 ชั่วโมง ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) 

  

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ วัน  
 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลำ  
 
 
 
 
 



15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมำยเหตุ 

1  บัตรประจ าตัว
ประชาชน  

กรมการปกครอง   1 ฉบับ 1) แสดงหลักฐานการ
เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนท่ีมาท าเรื่อง
ย้าย  
2) รับรองส าเนาถูกต้อง  

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที ่ 

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 แบบคาร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน 
(พฐ.19)  

 1  ฉบับ  

2 เอกสารยืนยันการรับย้ายจาก
โรงเรียนปลายทาง  

 1  ฉบับ  

3 เอกสาร หลักฐานแสดงผลการเรียน 
(ปพ.1)  

 1  ฉบับ  

4 ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ 
หาก ย้ายระหว่างภาคเรียน  

 1  ฉบับ ถ้ามี  

5 สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน  1  ฉบับ ถ้ามี 
6 แบบบันทึกสุขภาพ  1  ฉบับ ถ้ามี 

 

16. ค่ำธรรมเนียม  
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  
ร้อยละ  ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องน้ี)  

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  
หมำยเหตุ  
 
 



17. ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโ่รงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5           

ต าบลคลองสะแก  อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

เลขที่ 222/242 หมู่ 6  ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 0-3535-2971-2  Fax 0-3535-2973  อีเมล์ saraban_moe@aya1.go.th 

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  
หมำยเหตุ  

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำม)ี  
ชือ่เอกสำร แบบค ำร้องขอย้ำย  
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องน้ี)  

(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)  
หมายเหตุ  
 

19. หมำยเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มือส ำหรับประชำชน : กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวง : ศึกษาธิการ 

 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน  
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ  
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ 
   (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)   

3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง  

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  

3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546  

6. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร  ☐ ส่วนกลาง  ☐ ส่วนภูมิภาค  ☐ ท้องถิ่น  ☒ สถาบันการศึกษา  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  ☐ ต่างประเทศ  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ หน่วยเวลำ  

9. ข้อมูลสถิติ  
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
ส่วนของคู่มือประชำชน  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอลาออก  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5  ต าบลคลองสะแก   

อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 
 
 



ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
☒ วันจันทร ์☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์  
☐ วันเสาร ์☐ วันอาทิตย์  
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
☐ มีพักเท่ียง  

เวลำเปิดรับค ำขอ  เวลาเปิดรับค าขอ  08.30  
เวลาปิดรับค าขอ   16.30  

หมำยเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข ในกำรยื่นค ำขอและพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำม)ี  

การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  
1. นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16  
2. กรณียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ ากว่า 16 ปี ต้องเป็นการลาออกเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบ

การศึกษาเท่านั้น  
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

(นาท ีชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร  

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
ครบถ้วนของคา
ร้องและเอกสาร
ประกอบค าร้อง  

1 ชั่วโมง ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

2 การตรวจสอบ
เอกสาร  

ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ 

2 วัน ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) 

 



 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

(นาท ีชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

  นักเรียนและ
จัดท าเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
ลาออก  
1. หลักฐาน
แสดงผลการเรียน 
(ปพ.1)  
2. ใบรับรองเวลา
เรียน และคะแนน
เก็บ  
3.สมุดรายงาน
ประจ าตัว
นักเรียน (ถ้ามี)  
4.แบบบันทึก
สุขภาพ (ถ้ามี)  

    

3 การพิจารณา
อนุญาต  
 

จัดท าหนังสือ
เสนอผู้อ านวยการ
โรงเรียนพิจารณา
ลงนาม  
 

1 ชั่วโมง ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรี
ประเสริฐอุปถัมภ์) 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 4 หน่วยเวลำ วัน  
 
 
 



14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)  

ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลำ วัน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมำยเหตุ 

1  บัตรประจ าตัว
ประชาชน  

กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  

 1 ฉบับ รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 
 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

ส่วนงำน / หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 ใบค าร้องขอลาออก   1  ฉบับ  
2 รูปถ่าย 1 นิ้ว   2  ฉบับ  

 
 

16. ค่ำธรรมเนียม  
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม  
ร้อยละ  ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องน้ี)  

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  
หมำยเหตุ  

17. *ช่องทำงกำรร้องเรียน  
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโ่รงเรียนชุมชนวัดเสดจ็(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5           

ต าบลคลองสะแก  อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  



เลขที่ 222/242 หมู่ 6  ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณยี์ 10270 โทรศัพท์ 0-3535-2971-2  Fax 0-3535-2973  อีเมล์ saraban_moe@aya1.go.th 

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  
หมำยเหตุ  

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำม)ี  
ชื่อเอกสาร ค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน  
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร  (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องน้ี)  

(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)  
หมายเหตุ  

19. หมำยเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวง : ศึกษาธิการ 

ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน  
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรรับนกัเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ  
 : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ 
   (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)   

3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การข้ึนทะเบียน  

5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

2) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  

3) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

6. ระดับผลกระทบ  ☒ บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  ☐ บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร  ☐ ส่วนกลาง  ☐ ส่วนภูมิภาค  ☐ ท้องถิ่น  ☒ สถาบันการศึกษา  
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)  
☒ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)  ☐ ต่างประเทศ  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)  
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 120 หน่วยเวลำ วัน  

9. ข้อมูลสถิติ  
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)   0 
จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  
จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  0  

ส่วนของคู่มือประชำชน  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น) การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
 

11. ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ  
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียนชมุชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5   ต าบลคลองสะแก        

อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 



ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี  
☒ วันศุกร์  
☒ วันเสาร์ ☒ วันอาทิตย์  
☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
☒ มีพักเท่ียง  

เวลำเปิดรับค ำขอ  เวลาเปิดรับคาขอ  08.30  
เวลาปิดรับค าขอ   16.30  

หมำยเหตุ: โรงเรียนก าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน  
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี  

1) หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแต่ละ     
ปีการศึกษา  

2) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว  
13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

(นาท ีช่ัวโมง วัน 
วันทาการ เดือน ป)ี 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1  การ
ตรวจสอบ
เอกสาร  

รับสมัครและ
ตรวจสอบเอกสาร
การสมัคร  

1 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
(คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์) 

 

2  การ
พิจารณา
อนุญาต  

สอบ และ/หรือ         
จับฉลาก  

1 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
(คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์) 

 

3  การ
พิจารณา
อนุญาต  

ประกาศผล  1 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
(คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์) 

 

 



 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ 

(นาท ีช่ัวโมง วัน 
วันทาการ เดือน ป)ี 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง 
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

4  การแจ้งผล
การ
พิจารณา  

รายงานตัวนักเรียน  1 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
(คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์) 

 

5  การลงนาม
อนุญาต  

มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
นักเรียน  

1 วัน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
(คุณ ศรีประเสริฐ
อุปถัมภ์) 

ช่วงเวลา
ระหว่าง
ขั้นตอน 1-
5 เป็นไป
ตาม
ประกาศ
โรงเรียน  

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 120 หน่วยเวลำ วัน  
 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลำ วัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ  

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
(ฉบับ หรือ 

ชุด) 

หมำยเหตุ 

1 ส าเนาทะเบียนบ้าน  กรมการปกครอง  1 2 ฉบับ -ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) 
และวันมอบตัว (1 ฉบับ)  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

2 ใบส าคัญการเปลี่ยน
ชื่อ  

กรมการปกครอง  1 2 ฉบับ -กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ-
สกุล  
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) 
และวันมอบตัว (1 ฉบับ)  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

3 สูติบัตร  กรมการปกครอง  1  2  ฉบับ  -เฉพาะระดับก่อน
ประถมและประถมศึกษา  
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) 
และวันมอบตัว (1 ฉบับ)  
-รับรองส าเนาถูกต้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร 
หมำยเหตุ 

หลักฐำนกำรสมัคร  
1  ใบสมัคร (หลักฐานใช้ในวัน

สมัคร)  
 1  ชุด -หลักฐานใช้ในวัน

สมัคร  
2  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

หรือ ใบรับรองผลการเรียน
(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)  

 1 1 ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม  
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง  

3  ใบรับรองการเป็นนักเรียน  
(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)  

 1 1 ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม  
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง  

4  รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว 
(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)  

 2  ฉบับ  

5  ใบมอบตัว (หลักฐานการมอบ
ตัว)  

 1  ชุด -หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว  

6  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 
(หลักฐานการมอบตัว)  

 1 1 ฉบับ -หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว  
-เฉพาะระดับมัธยม  
-รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 

16. ค่ำธรรมเนียม  
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม - 
ร้อยละ  ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกท่ีช่องน้ี)  

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ) -  
หมำยเหตุ 

 
 
 
 
 



 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน  
) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโ่รงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  หมู่ที่ 5           

ต าบลคลองสะแก  อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนคศรีอยุธยา 13260 
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  

เลขที่ 222/242 หมู่ 6  ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต.ลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสไปรษณีย์ 10270 โทรศัพท์ 0-3535-2971-2  Fax 0-3535-2973  อีเมล์ saraban_moe@aya1.go.th 

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579  
หมายเหตุ  

18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำม)ี  
ชื่อเอกสาร  
อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องน้ี)  

(ในระบบมีให้คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)  
หมายเหตุ  

19. หมำยเหตุ  
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ตามระยะเวลาที่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ ก าหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 



คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 

 
ปรัชญำ  “มีวินัย  ใฝ่รู้  สู้งาน  ประสานสังคม ” 
วิสัยทศัน ์   โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) มุ่งม่ันพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมน าความรู้   
               สู่สากล  ชุมชนร่วมพัฒนา 
สีประจ ำโรงเรียน  สีแสดด า  
สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน  เป็นตัวอักษร “ส.ด.”  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “เด็กดวีิถีพุธ กล้าแสดงออก รู้ทันเทคโนโลยี” 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  “สร้างคนดี สร้างคนเก่ง สู่สังคม” 
 
1. หลักสูตรและกำรสอน  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้  
1. เป็นหลักสูตรการศึกษา เพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย

ส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความ
เป็นสากล  

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมี
คุณภาพ  

3.เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองต่อการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้  
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
 

2. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  
หลักสูตรโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  พุทธศักราช  2560  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)   



1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การ
เลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ การเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน การด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ สร้าง
เสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน  

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม  

 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

หลักสูตรโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)  พุทธศักราช  2560 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์สุจริต  

3. มีวินัย  

4. ใฝ่เรียนรู้  

5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการทางาน  

7. รักความเป็นไทย  

8. มีจิตสาธารณะ  

 



กำรแต่งกำย  
วันจันทร์ ชุดนักเรียน 
วันอังคาร ชุดพละ (เสื้อพละโรงเรียน, กางเกงวอร์มสีด า) 
วันพุธ  ชุดลูกเสือ-เนตรนารี 
วันพฤหัสบดี ชุดนักเรียน 
วันศุกร์  เสื้อดอกโสนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสีน้ าเงิน  

(นักเรียนชาย กางเกงนักเรียน,นักเรียนหญิง โปรงนักเรียน) 
ทุกวันพระ ชุดวันพระ (เสื้อวันพระโรงเรียน , กางเกงวอร์มสีด า) ยกเว้น วันพระที่ตรงวับวันพุธ  

นักเรียนแต่งชุดลูกเสือ-เนตรนารี  

 
ทรงผม 
นักเรียนชำยระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ 
  นักเรียนชำย ให้ไว้ผมทรงนักเรียนหรือรองทรงสูง ความยาวไม่เกิน  ๕ เซนติเมตร (ตามรูป) ด้านบนและรอบ
ศีรษะ ไม่ยาวจนดูหนาและห้าม 

(๑) ห้ามไว้จอน                             (๒) ห้ามไว้หนวดเครา                   
(๓) ห้ามแสกกลาง      (๔) ห้ามย้อมหรือกัดสีผม              
(๕) ห้ามใส่น ้ามัน เยล หรือ ฉีดสเปรย์    (๖) ห้ามท าผมตามแฟชั่น  

 
 
 
 



นักเรียนหญิงระดับชั้น ป.๑ – ม.๓ 

  นักเรียนหญงิ 
๑. กรณีผมสั้นต้องตัดตรงความยาวของผมจรดปกเสื้อด้านหลัง 
๒. กรณีผมยาวต้องรวบรัดให้เรียบร้อยในระดับทัดดอกไม้ ความยาวของผมไม่เกิน กึ่งกลางหลัง  
๓. โบวผ์ูกรวบผมใช้สีด าเท่านั้น ความกว้างไม่เกิน  ๒.๕๐ เซนติเมตร ความยาวสามารถผูกมัดได้พองาม  
๔. ห้ามซอยผม ตัดผม ย้อมหรือกัดสีผมและท าผมตามแฟชั่น  

 
 
กำรเปิดปิดภำคเรียน   

ภำคเรียนที ่1  
เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 
ปิดภาคเรียนวันที่ 11 ตุลาคม  

ภำคเรียนที ่2  
เปิดเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 
ปิดภาคเรียนวันที่ 1 เมษายน  

 
 
 
 



ตำรำงกิจกรรมประจ ำวัน  
07.00 - 08.00  น.  นักเรียนลงพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ  
07.45 -08.00  น.  กิจกรรมยามเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์  
08.00 - 08.20  น.  นักเรียนลงพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ  
08.20 - 08.30  น.  นักเรียนพบครูประจ าชั้นกิจกรรมโฮมรูม  
08.30 –11.30  น.  เรียนชั่วโมงที ่1-3  
11.30 – 12.15  น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.15 –12.30 น.  แปรงฟัน  
12.30 – 15.20 น.  เรียนชั่วโมงที ่5-6  
15.20 -15.30  น.  เข้าแถวท่องสูตรคูณ สวดมนต์ เดินทางกลับบ้าน  

 
4. ระเบียบปฏิบัติทั่วไป  

1. นักเรียนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าตักเตือนของครูทุกท่านในโรงเรียน  
2. นักเรียนต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ รุ่นน้องนับถือรุ่นพี่ และรุ่นพ่ีประพฤติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่

รุ่นน้อง  
3. นักเรียนต้องประหยัดการใช้น้า ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองของโรงเรียน  
4. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาสมบัติของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ขีดเขียนหรือทาลายโต๊ะ เก้าอ้ี ฝาผนัง 

หรืออ่ืนๆ  
5. นักเรียนต้องรู้จักคารวะบุคคล และต้องท าความเคารพเมื่อพบครูทุกท่านทั้งใน และนอกโรงเรียน รู้จัก

กล่าวค าสวัสดี ขอโทษ และขอบคุณในโอกาสต่างๆ อันควร  
6. นักเรียนต้องมีความสงบ ส ารวมเม่ืออยู่ในโรงเรียน และรักษาระเบียบวินัยขณะมีกิจกรรม  
7. นักเรียนต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่ไม่ใช่เครื่องประดับ นักเรียนที่มี

ปัญหาด้านสายตาให้สวมแว่นสายตา แบบและสีที่สุภาพเท่านั้น สร้อยคอสาหรับแขวนพระให้ใช้สร้อยสแตนเลส หรือ
เชือกสีด า ขนาดไม่เกิน 2 มิลลิเมตร พระที่แขวนต้องมีขนาดไม่เกิน 1.5 นิ้ว  

8. ไม่น าสินค้าและบริการทุกประเภท มาขายในโรงเรียน  
9. การเข้าพบครูทุกครั้งให้คุกเข่า ใช้วาจาสุภาพเมื่อไต่ถาม  
10. ไม่น าหนังสือ เอกสาร และแผ่นประกาศมาแจก หรือนามาติดในโรงเรียนเว้นแต่ที่ครูให้ใช้เป็นความรู้ที่

ควรเผยแพร่ได้  
11. ไม่น าบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน  
12. ไม่จัดกิจกรรมน าเที่ยวหรือชักชวนนักเรียน และผู้อ่ืนไปตามสถานที่ต่างๆ  
13. สุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป ไม่กล่าวค าหยาบ หรือค าส่อเสียด  
14. นักเรียนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน บริเวณโรงเรียนและห้องน้ า  
15. นักเรียนต้องรักษาความเป็นระเบียบ ในการเดินแถวเข้าห้องเรียน ซื้ออาหารและข้ึนรถโรงเรียน  
16. นักเรียนต้องตรงต่อเวลาเรียน ในการเข้าเรียนแต่ละคาบ  



17. นักเรียนต้องตั้งใจฟัง คิด จด บันทึก ซักถามถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัย  
18. นักเรียนต้องไม่ทาความรบกวนเพ่ือนในห้อง และเพ่ือนห้องข้างเคียง  
19. นักเรียนต้องไม่นาอาหารหรือของขบเคี้ยว เข้ามารับประทานในห้องเรียน  
20. นักเรียนต้องไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียน หรือในห้องเรียน  
21. นักเรียนต้องไม่บ้วนน้ าลาย ทิ้งเศษกระดาษ หรือของสกปรกบนพ้ืน หรือกันสาด และไม่สวมรองเท้าขึ้น

อาคาร  
22. การนั่งในสถานที่ต่างๆ ต้องสุภาพเรียบร้อย และรักษาความสะอาด  
23. นักเรียนต้องไม่สัก หรือเจาะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยกเว้นเฉพาะนักเรียนหญิงอนุญาตให้เจาะหู ใส่ก้าน

ต่างหูบริเวณติ่งหูด้านล่างข้างละ 1 ร ูเท่านั้น โดยต่างหูจะต้องเป็นตุ้ม หรือห่วงขนาดเล็ก ไม่มีลวดลาย  
24. นักเรียนที่กลับบ้านเอง หลังเลิกเรียนไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวเตร่ในสถานที่ต่างๆ กรณีท่ีมีกิจธุระอ่ืนใด 

จะต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้พาไปประพฤติการใดๆ ที่นาความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน 

 

5. กำรลำป่วย ลำกิจ หรือขำดเรียน  
ในกรณีที่ลาป่วย ลากิจ นักเรยีนจะต้องส่งใบลา โดยผู้ปกครองจะต้องลงนามรับรองว่าป่วย หรือมีกิจธุระจริง 

ให้ยื่นใบลานี้ต่อครูประจาชั้น ถ้าไม่ส่งใบลาหรือใบลาไม่มีผู้ปกครองลงนามถือว่าขาดเรียน ในกรณีลากิจ การแจ้ง
ล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อทางโรงเรียนและตัวนักเรียนเอง การลาทั้งสองกรณีผู้ปกครองจะมาลาด้วยตนเองก็ได้ ถ้า
นักเรียนขาดเรียนบ่อยครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันควร ย่อมเป็นผลเสียแก่นักเรียน กรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 
80 จะไม่มีสิทธิ์สอบ หรือทางโรงเรียนอาจพิจารณาให้ออก หรือคัดชื่อออกก่อนสอบ 

 
กำรออกนอกบริเวณโรงเรียน  

1. ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนก่อนเลิกเรียน จะต้องติดต่อที่ห้องธุรการเท่านั้นเพ่ือประสานงานให้ครูประจ าชั้น
น านักเรียนมาส่ง ไม่อนุญาตให้ไปรับที่ห้องเรียนโดยเด็ดขาด  

2. กรณีที่นักเรียนกลับบ้านเอง และผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนกลับก่อนเวลาโรงเรียนเลิกโดย
ผู้ปกครองไม่ได้มารับเอง จะต้องทาจดหมายลงลายมือชื่อเพ่ือขออนุญาต มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้กลับ
จนกว่าจะเลิกเรียน  

3. ผู้ปกครองจะต้องมารับนักเรียนไม่เกินเวลา 16.30 น. เนื่องจากครูเวร ปฏิบัติหน้าที่ถึงเวลา 16.30 น. 
เท่านั้น  
 
6. กำรมำโรงเรียนในวันหยุด  

1. ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนในวันหยุด ยกเว้นกรณีที่โรงเรียนให้มาท ากิจกรรม โดยจะมี
จดหมายแจ้งให้ทางผู้ปกครองทราบล่วงหน้า  

2. ถ้าทางโรงเรียนจะน านักเรียนออกจากโรงเรียน หรือนอกสถานที่ จะต้องมีจดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง
ทุกครั้ง  
 

 



7. กำรลงโทษนักเรียน  
1. ผู้ปกครองต้องยินยอมให้ทางโรงเรียนลงโทษนักเรียนที่กระท าความผิดระเบียบ ได้ตามสมควรแก่กรณี  

กำรลงโทษท ำตำมล ำดับขั้นตอน ดังนี้  
   1.1 ว่ากล่าวตักเตือน  

1.2 ทาทัณฑ์บน  
1.3 ตัดคะแนนความประพฤติ  
1.4 ทากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

2. ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมาพบครู - อาจารย์ของโรงเรียนทุกครั้งที่ทางโรงเรียนเรียนเชิญ หากผู้ปกครอง
เพิกเฉยทางโรงเรียนจะดาเนินการโดยความเห็นชอบของทางโรงเรียนเอง  

3. ขอให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือท่ีทางโรงเรียนแจ้งเรื่องต่างๆ ให้ทราบ พร้อมกับเซ็นชื่อรับทราบในหนังสือนั้น
ด้วยทุกครั้ง  
 
2. ระเบียบว่ำด้วยกำรลงโทษนักเรียน  
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน” โรงเรียนบ้านชุมชนวัด
เสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ได้ก าหนดระเบียบการลงโทษ เพ่ือถือปฏิบัติภายในโรงเรียน ดังนี้  

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนบ้านชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียน”  

2. “การลงโทษ” หมายถึง การก าหนดวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนในกรณีที่นักเรียนปฏิบัติตนผิด
ระเบียบข้อบังคับสาหรับนักเรียน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมีความเห็น  

3. การลงโทษนักเรียน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือครูที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยให้ด าเนินการเพ่ือจุดมุ่งหมายให้นักเรียนส านึกในความผิดที่ได้กระท า และพัฒนาตนเอง
ให้ถูกต้องเหมาะสมและต้องกระท าภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยให้ด าเนินการ 
ดังนี้  

  3.1 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ส าหรับนักเรียนที่ได้กระท าความผิดขั้นที่ไม่ร้ายแรง หรือความผิดขั้นต้น 
และเป็นการกระท าความผิดครั้งแรก หรืออยู่ในกรณีท่ีเห็นว่าเหมาะสมและจะได้ผลดี  
   3.2 การท าทัณฑ์บน ใช้ส าหรับนักเรียนที่ปฏิบัติผิดระเบียบขั้นปานกลางเป็นครั้งแรก หรือได้รับการ
ด าเนินการว่ากล่าวตักเตือนตามข้อ 3.1 มามากกว่า 1 ครั้งแล้ว หรือกรณีความผิดอ่ืนที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า
ควรให้มีการท าทัณฑ์บน  

  3.3 การตัดคะแนนความประพฤติ ใช้ส าหรับนักเรียนที่ปฏิบัติผิดระเบียบขั้นร้ายแรง หรือท าทัณฑ์
บนมา 1 ครั้ง หรือได้รับโทษตามระเบียบการลงโทษ โดยมีระดับคะแนนที่จะถูกตัดตามข้อก าหนดที่คณะกรรมการ
ก าหนดไว้  
   3.4 การให้ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ส าหรับนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติเกินกว่า 60  คะแนน หรือกระท าผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามความผิดขั้นร้ายแรง ตามที่คณะกรรมการ



พิจารณาให้ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษา ซึ่งผู้ปกครอง
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท ากิจกรรมดังกล่าวของนักเรียน  
 
ระดับควำมผิดด้ำนควำมประพฤติของนักเรียน  

แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
๑. ความผิดขั้นต้น  
๒. ความผิดขัน้กลาง  
๓. ความผิดขั้นร้ายแรง 

 

3. กำรลงโทษ  
ข้อ 1. ควำมผิดขั้นต้น (ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ 5  คะแนน)  

    1.1 มาถึงโรงเรียนสายโดยไม่มีสาเหตุอันควร  
1.2 ก่อความร าคาญในห้องเรียน  
1.3 คุยหรือส่งเสียงดังในห้องเรียน  
1.4 ท าความสกปรก หรือไม่รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียน  
1.5 กล่าววาจาหยาบคาย  
1.6 รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มในห้องเรียนหรือบริเวณท่ีโรงเรียนห้ามไว้  
1.7 เคี้ยว หรือทิ้งหมากฝรั่ง  
1.8 ไม่เข้าเรียนตามตารางเรียน  
1.9 เล่นในที่ท่ีทางโรงเรียนห้ามไว้  
1.10 ไม่ปักอักษรย่อชื่อโรงเรียน ชื่อนามสกุล และชั้นเรียน  
1.11 ไม่แสดงความเคารพครู - อาจารย์  
1.12  แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่ติดกระดุมเสื้อหรือปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง  
1.13 ใส่เครื่องประดับ หรือใช้เครื่องมือสื่อสารในเวลาเรียน  
1.14 น าของเล่นมาโรงเรียน  
1.15 หลีกเลี่ยงการเข้าแถว  
1.16 ไม่ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะ หรือส่วนรวมในการท ากิจกรรม  

ข้อ 2. ควำมผิดขั้นปำนกลำง (ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ 10 คะแนน)  
1.2 ขาดโรงเรียนโดยไม่แจ้งเหตุผลให้โรงเรียนทราบ ติดต่อกัน 3 วัน  
2.2 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต  
2.3 แต่งกายผิดระเบียบ  
2.4 เจตนาไม่น าหนังสือจากโรงเรียนไปให้ผู้ปกครองตามก าหนดหรือเจตนาท าลาย  
2.5 ปลอมแปลงลายเซ็นในหนังสือของผู้ปกครองที่มีมาถึงโรงเรียน  
2.6 หลบหนีโรงเรียน หรือหลีกเลี่ยงการเรียน  
2.7 แสดงกิริยา วาจา หรือการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นสุภาพชน  



2.8 เที่ยวเตร่เร่ร่อนอยู่ในที่สาธารณะ หรือท าลายสาธารณสมบัติ หรือท าความสกปรกแก่ 
สาธารณสถาน  

2.9  มั่วสุม และ/หรือ ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน  
2.10 ดู ครอบครอง หรือซ่อนเร้นรูปภาพลามกอนาจารในรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2.11 เมื่อพบหรือเดินผ่านครู-อาจารย์ ไม่แสดงความเคารพหรือแสดงอาการแข็งกระด้าง  
2.12 ทะเลาะวิวาทยุยงส่งเสริมให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ  

  2.13 ท าลายทรัพย์สมบัติของโรงเรียน ขีด-เขียน ข้อความหรือภาพลงบนโต๊ะ ฝาผนัง ตามท่ีต่างๆ 
ทั้งนอกและในโรงเรียน  

ข้อ 3. ควำมผิดขั้นร้ำยแรง (ตัดคะแนนควำมประพฤติครั้งละ 30 คะแนน)  
3.1 สูบบุหรี่ หรือยาเสพติดทุกชนิด  
3.2 ดื่มเครื่องดองของเมาทุกชนิด  
3.3 เล่นการพนันซึ่งต้องห้ามตามกฎหมายการพนัน  
3.4 ยุยงหรือยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียนภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน  
3.5 พกอาวุธเข้ามาในโรงเรียน เช่น มีด อาวุธ หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่เจตนาใช้เป็นอาวุธหรือซ่อนเร้นไว้

เพ่ือประทุษร้าย  
3.6 ลักขโมย  
3.7 ก่อการวิวาทระหว่างโรงเรียนต่อโรงเรียน  
3.8 ประพฤติชั่ว หรือกระทาความผิด ซึ่งนาความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียน  
3.9 แสดงกิริยาก้าวร้าว ขาดความเคารพครู-อาจารย์  
3.10 กระท าผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง  

ข้อ 4. ให้มีคณะกรรมการด าเนินการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ประกอบด้วยคณะครู ผู้แทนผู้ปกครอง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาเห็นสมควรเป็นผู้ก ากับดูแลการใช้ระเบียบนี้ 

ข้อ 5. ในการลงโทษนักเรียนทุกครั้ง ให้แจ้งผู้ปกครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนของโรงเรียน และผู้ที่นักเรียน
อาศัยอยู่รับทราบทุกครั้ง  

 
หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียน นักเรียนต้องขอรับเอกสารใบลาที่ฝ่ายปกครอง และน าไป 
                   ยื่นต่อครูประจ าชั้น  
             :  2. กรณีท่ีนักเรียนติด 0, ร, มผ หรือ มส นักเรียนอาจต้องซ้ าชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 


