
 

Flowchart

Flowchart ระบบงานการรับนักเรียน 
กรณีที่ 1 การรับนักเรียนตามประกาศ สพฐ. 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 
-ผู้บริหาร/กลุ่มงาน ศึกษาประกาศ สพฐ 
-กำหนดแผนการรับนักเรียน แผนการเรียนจำนวน
ห้อง จำนวนนักเรียน ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียน 
-วางแผนเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 

-งานรับนักเรียนประสานวันเวลาประชุมฯเรื่องที่เสนอ
เห็นชอบ ได้แก่ แผนการรับนักเรียน คณะกรรมการ
รับนักเรียนฯ 

-ผู้บริหารประกาศแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การรับ
นักเรียน 
-ออกคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
-ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 
-ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ 
-คณะกรรมการรับนักเรียน ได้แก่ ครู อบ.1-3 ,ป.1 
-เอกสารหลักฐาน ได้แก่ 1) ใบสมัคร 2)ทะเบียน
ประวัติฯ 3)คำร้องขอผ่อนผันฯ 4)สูติบัตร 5-7)
ทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา 8)หลักฐานเปลี่ยน
ชื่อฯ 9)หลักฐานการศึกษา 10) รูปถ่าย 11)ใบตรวจ
เลือด 
-เสนอผู้อำนวยการลงนามเอกสารทุกขั้นตอน 
-รายงาน 
-คณะกรรมการฯ ทุกชุด ส่งเอกสารหลักฐานท่ี
ดำเนินการเสร็จแล้วให้งานรับนักเรียน 

-เอกสารหลักฐานครบสมบูรณ์ งานรับนักเรียนส่งต่อ
ให้งานทะเบียนนักเรียน 
-งานทะเบียนนักเรียนตรวจสอบเอกสาร ออกเลข
ประจำตัว และเขียนลงในทะเบียนนักเรียน(เล่มใหญ่) 

-งานรับนักเรียนตรวจสอบ จัดแบ่งเอกสาร 2 ชุด ส่ง
ต่อ ครูประจำชั้น และงาน DMC  
-ครูประจำชั้นนำข้อมูล ไปกรอกลงในงานธุรการ
ประจำชั้น 
-งาน DMC กรอกข้อมูลลงในระบบ DMC 

-จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ สำหรับไว้ตรวจสอบ
ภายหลัง 

สพฐ.ประกาศรับนักเรียน 

โรงเรียนศึกษา วิเคราะห ์วางแผนการรับนักเรียน 

(ผู้บริหาร/งานรับนักเรียน) 

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นชอบ 

(คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้บริหาร) 

ออกประกาศโรงเรียน/คำสั่ง/หนังสือประชาสัมพันธ์/จัดซื้อ จัดจา้ง/ฯลฯ 
การรับนักเรียน 

(ผู้บริหาร/งานรับนักเรียน) 

พิจารณา 

ดำเนินการตามปฏิทินรับนักเรียน 

(คณะกรรมการฯ อบ.1 ป.1) 

รับสมัคร รับรายงานตัว รับมอบตัว ประกาศผล 

รายงาน 

เสนอผู้บริหารลงนามทุกขั้นตอน 

ตรวจสอบเอกสาร

ออกเลขประจำตัวนกัเรียน 

ตรวจสอบ-แยกเอกสารหลกัฐานเป็น 2 ชุด 

ลงข้อมูลนักเรียนในงานธุรการประจำชัน้ 

(ครูประจำชั้น/วิชา/งาน) 
กรอกข้อมูลลงในระบบ DMC 

เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหลักฐานครบสมบูรณ์ เอกสารหลักฐานไม่ครบสมบูรณ์ 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 



 

 

 

 

Flowchart ระบบงานการรับนักเรียน 
กรณีที่ 2 การรับนักเรียนเข้าใหม่เพิ่มเติม - การรับย้ายเข้าเรียน 

Flowchart
ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

-ผู้ปกครองรับเอกสารกรอกข้อมูลจากธุรการ  
เตรียมเอกสารหลักฐานจาํนวน 11 อย่าง ได้แก่  

1) บันทึกฯ/หนังสือย้ายเขา้ 2) ทะเบียนประวัติฯ  
3.)คําร้องขอผ่อนผันฯ 4) สูติบัตร 5-7) ทะเบียน
บ้าน นักเรียน บิดา มารดา 8) หลักฐาน
เปลี่ยนชื่อฯ 9) หลักฐานการศึกษา/บัตรสุ
ขภาพ/ปพ. ฯลฯ 10) รูปถ่าย 11) ใบตรวจเลือด 

-ธุรการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ถ้าไม่ครบ รอ - 
ทวงงานจากผู้ปกครอง ถ้าครบสมบูรณ์เสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

-ผู้บริหารพิจารณาไม่อนุญาต ธุรการแจ้งผู้ปกครอง
ทราบและส่งเอกสารหลักฐานคืน 
-ผู้ยริหารพิจารณาอนุญาต ธุรการส่งต่อนักเรียนและ
เอกสารหลักฐานให้ผู้เกี่ยวข้อง 

-ธุรการนำตัวนักเรียน และเอกสารหลักฐานไปพบ
หัวหน้าสายชั้น เพื่อยืนยันความเห็นผู้บริหารอนุญาต
เข้าเรียน 
-หัวหน้าสายชั้นพิจารณาจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนตาม
ความเหมาะสม 

-ธุรการส่งเอกสารหลักฐานท่ีงานการรับนักเรียน 

-งานการรับนักเรียนตรวจสอบเอกสาร 

-งานการรับนักเรียนส่งเอกสารหลักฐานให้งาน
ทะเบียนนักเรียนออกเลขประจำตัวนักเรียน 
-งานทะเบียนนักเรียนตรวจสอบเอกสาร และเขียน
ข้อมูลนักเรียนลงในทะเบียนนักเรียนฉบับโรงเรียน 
(เล่มใหญ่) 
-นักเรียนคนเดียวกัน ให้ใช้เลขเต็ม/คนใหม่ออกเลข
ใหม่ 
-ออกเลขประจำตัวเสร็จแล้วส่งเอกสารหลักฐาน
ท้ังหมดคืนท่ีงานการรับนักเรียน 

ผู้ปกครองนักเรียนกรอกเอกสาร/เตรียมเอกสารหลักฐาน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถูกตอ้งสมบูรณ์ 

(ธุรการ/คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร) 

เอกสารหลกัฐาน

เสนอผู้บริหารพิจารณา 

(ผู้บริหารลำดับชั้น) 

ผลการพจิารณาวิธกีารต่างๆ 

(ผู้อำนวยการ) 

แจ้งผู้ปกครองทราบและ

ให้เอกสารคืน (ธุรการ) 

ด้านนักเรียนและเอกสารหลักฐาน 

(ธุรการ) 

ด้านเอกสารหลักฐาน ด้านนักเรียน 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ออกเลขประจำตัวนกัเรียน 

ตรวจสอบ-แยกเอกสารหลกัฐานเป็น 3 ชุด 

พิจารณานักเรียนเขา้ห้อง 

(หัวหน้าสายชั้น) 

นักเรียนเข้าห้องเรียน 

(ครูประจำชั้น) 

เอกสารหลักฐานไม่ครบสมบูรณ์ เอกสารหลักฐานครบสมบูรณ์ 

ไม่อนุญาตเข้าเรียน อนุญาตให้เข้าเรียนได้  



ต่อ



 

 

 

 

Flowchart  ระบบงานการย้ายออกนักเรียน 

- งาน  DMC  แจ้งงานทะเบยีนนักเรียนฉบับโรงเรียน 

เพื่อจำหนา่ย/ย้ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  

(เล่มใหญ่) 

- รายงาน 

- เมื่อผู้อำนวยการลงนามเรียบร้อย  ธุรการนำ

เอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ผู้ปกครองนำไปส่ง

โรงเรียนใหม่ต่อไป 

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ 

- รับเอกสารคำร้องขอย้ายจากธุรการ กรอกข้อมูลให้

เรียบร้อย เตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก ่ สูติบัตร 

ทะเบียนบ้านนกัเรียน  บิดา  มารดา  ฯลฯ 

- ธุรการตรวจสอบคำร้องและเอกสารหลักฐาน 

- ประสานแจ้งไปที่ 2 งาน  ได้แก่ ครูประจำชั้น 

ทะเบียนวัดผล  ช่วยส่งเอกสารกลับมาธรุการ 

- ครูประจำชั้น รวบรวมสมุดประจำตวันกัเรียน  ปพ.  

คะแนนเก็บรายวิชา  เวลาเรียนรายวิชา  บัตรสุขภาพ 

ฯลฯ  ส่งธุรการ 

พิมพ์หนังสือส่งเสนอผู้บริหารลงนาม 

(ผู้อำนวยการ) 

เอกสารหลักฐานการยา้ยออกของนักเรียน 

(ธุรการ) 

ผู้ปกครองนักเรียนกรอกเอกสาร/เตรียมเอกสารหลักฐานการยา้ย 

Flowchart

ตรวจสอบเอกสารคำร้อง/เตรียมเอกสารหลักฐาน 

(ธุรการ) 

ประสาน/แจ้งเกี่ยวกับเอกสาร 

ส่ง-ออกเอกสารธุรการ 

ธุรการประจำชั้น  เช่น 

ปพ.  คะแนน  เวลา

เรียน  บัตรสุขภาพ  

ฯลฯ (ครูประจำชั้น) 

ส่ง-ออกเอกสาร

ทะเบียนวัดผล  เช่น  

ปพ.  ใบรับรอง  ฯลฯ 
เอกสาร 

เอกสารครบสมบูรณ์

นำเอกสารส่งโรงเรียนใหม่ 

รับเอกสารการย้ายออก 

(ผู้ปกครอง) 

จำหน่าย/ยา้ยออก 

ใน  ปพ. 

(ครูประจำชั้น) 

จำหน่าย/ยา้ยออกใน

ระบบ  DMC 

จำหน่วย/ยา้ยออก

ในทะเบียนนักเรียน

ฉบับโรงเรียน 
เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน 

เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน 

- งานทะเบียนวัดผล ออกเอกสารทางทะเบียน ได้แก ่

ปพ.1  ใบรับรอง ฯลฯ  รวบรวมส่งธุรการ 

- ธุรการ ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ถ้าไม่ครบ  รอ-

ทวงถามจากผู้เกี่ยวข้อง 

- ธุรการ ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ถ้าเอกสารครบ

สมบูรณ์แล้วจัดพิมพ์หนังสือส่งตัวนักเรยีน (แบบ บค.) 

เสนอผู้อำนวยการพจิารณาลงนาม 

- ธุรการสำเนาหนังสือส่ง (แบบ บค.)  2  ชุด ส่งให้ 

งาน  DMC  และครูประจำชั้น อยา่งละชุด เพื่อ

จำหน่าย/ยา้ยนกัเรียนออกจากระบบ  DMC /งาน

ธุรการประจำชั้น 

- เสร็จแล้วเก็บรกัษาเอกสารหลักฐานไวอ้ย่างเป็น

ระบบ 

นางสาววนัเพ็ญ    เดชจร
ครโูรงเรยีนดาราคาม

ผู้รบัผิดชอบ
เบอร์ โทร ๐๘๒ - ๗๙๙๐๐๐๙




