
*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอลงทะเบียนเรียนกรณเีรียนซ้ ำ/เรียนซ้ ำชั้น ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: โรงเรียน  
กระทรวง: ศึกษาธิการ  
 
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน 
1.  ชื่อกระบวนงำน: กำรขอลงทะเบียนเรียน (เรียนซ ำ้/เรียนซ ำ้ชัน้)  
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: กระทรวงศกึษำธิกำร  (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก: เลือกกระทรวงของท่าน) 

 : โรงเรียน  (ในระบบจะมีให้เลือกกรม : เลือกกรม/หน่วยงานของท่าน) 
3. ประเภทของงำนบริกำร กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง  Click here to enter text. 

 (ในระบบ หากไม่พบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คลิ๊กที่ กรุณาสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  -> หากไม่พบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรุณาสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ปรับปรุงข้อมูล) 

- กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
- ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 

6. ระดับผลกระทบ  ☒ บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
  ☐ ต่างประเทศ 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ) Click here to enter text. 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ Click here to enter text. หน่วยเวลำ Choose an item. 

 

9. *ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  Click here to enter text. 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด (ใส่เปน็ตัวเลข) Click here to enter text. 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) Click here to enter text. 
 
 ส่วนของคู่มือประชำชน 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพือ่ใชใ้นระบบจดักำรข้อมูลเท่ำนั้น) การขอลงทะเบียนเรียน (เรียนปกติ/เรียนซ้ า)  
11. *ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
สถำนที่ให้บริกำร โรงเรียน วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรีClick here to enter text.  

  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ 
 ☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์ 

http://164.115.32.165/Master/Law
http://164.115.32.165/Master/Law
http://164.115.32.165/BackOffice/Procedure/Create


*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

 ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 ☒ มีพักเท่ียง 
 

  เวลำเปิดรับค ำขอ เวลาเปิดรับค าขอ  08.30    
     เวลาปิดรับค าขอ  16.30 
     (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง) 

  หมำยเหตุ: โรงเรียนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน 
 
(ในไฟล์ Word นี้ หำกต้องกำรเพิ่มเติมช่องทำงกำรให้บรกิำรสำมำรถท ำกำร Copy รำยละเอียดในกำรกรอกจำกตวัอย่ำงหัวข้อกำรกรอกท่ีท ำไว้ให้ 
และ Paste เป็นข้อถัดไป จำกนั้นท ำกำรกรอกรำยละเอียดช่องทำงกำรให้บริกำรที่ท ำกำรเพิ่มมำนี้ได้เลย ส่วนในระบบ หำกต้องกำรเพิ่มเติมช่อง
ทำงกำรให้บริกำรสำมำรถกดท่ีปุ่ม “เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำร” เพื่อท ำกำรเพิ่มต่อไป) 

 
12. *หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข 

กรณกีำรเรียนซ้ ำชั้น  
ผู้เรียนท่ีไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น สถานศึกษาอาจ

ต้ังคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนช้ าช้ันได้ ท้ังนี้ ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนท่ีไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ัน สถานศึกษาควรให้เรียนซ้ าช้ัน ท้ังนี้ สถานศึกษาอาจใช้ดุลยพินิจให้

เล่ือนช้ันได้ หากพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1) มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 อันเนื่องจากสาเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ันใน

ข้ออื่นๆ ครบถ้วน 
2) ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละ

รายวิชา แต่เห็นว่าสามารถสอนเสริมได้ในปีการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเล่ือนช้ันในข้ออื่นๆ 
ครบถ้วน 

3) ผู้เรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมอยู่ในระดับผ่าน 

ก่อนจะให้ผู้เรียนเรียนซ้ าช้ัน สถานศึกษาควรแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบเหตุผลของการเรียนซ้ าช้ัน 
ท้ังนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 

 
13. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้ริกำร 

หน่วย
เวลำ  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

1 
กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ตรวจสอบแบบ
ลงทะเบียนเรียน/

1 ช่ัวโมง โรงเรียน  



*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้ริกำร 

หน่วย
เวลำ  

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

ลงทะเบียนเรียนซ้ า/
ลงทะเบียนเรียนซ้ า
ช้ัน 

2 

กำรพจิำรณำ
อนญุำต 

หัวหน้างานทะเบียน
และวัดผลเป็นผู้
พิจารณาและเสนอ  
ผู้อ านวยการ 

1 วัน โรงเรียน  

3 
กำรลงนำมอนญุำต ผู้อ านวยการพิจารณา

ลงนามอนุญาต 
1 ช่ัวโมง โรงเรียน  

4 
กำรแจ้งผลกำร
พจิำรณำ 

ฝ่ายทะเบียนติด
ประชาสัมพันธ์ 

1 ช่ัวโมง โรงเรียน  

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 2 หน่วยเวลำ  วัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
☐ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกท่ีช่องนี้ดว้ย) 

ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน 0 หน่วยของเวลำ  วัน 
 
15. *รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 - ไม่มี- 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ท่ี
รับผิดชอบ 
(ในระบบมีช่อง

ให้เลือก
กระทรวง และ
ช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 



*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ท่ี
รับผิดชอบ 
(ในระบบมีช่อง

ให้เลือก
กระทรวง และ
ช่องให้เลือก 

กรม/กลุ่มงำน) 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

1 
แบบค าร้องขอลงทะเบียน
เรียน 

โรงเรียน 1 Click here to 
enter text. 

ฉบับ  

 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม Click here to enter text. 
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องน้ี) 

ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)  Click here to enter text. 
หมำยเหตุ Click here to enter text. 

 
 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) โรงเรียน 
หมายเหตุ  Click here to enter text. 

2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หมายเหตุ  Click here to enter text. 

3) เว็บไซท์ 
หมายเหตุ  Click here to enter text. 

4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579 
หมายเหตุ  Click here to enter text. 

5) สายด่วนส านักนายกรัฐมนตรี โทร 1111  
หมายเหตุ  Click here to enter text. 

 
(ในไฟล์ Word นี้ หำกต้องกำรเพิ่มจ ำนวนช่องทำงในระบบ หำกตอ้งกำรเพิ่มเติมช่องทำงกำรให้บริกำรสำมำรถกดท่ีปุ่ม “เพิ่มช่องทำงกำรร้องเรียน”  

เพื่อท ำกำรเพิ่มต่อไป) 
 
18. *ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี) 

ช่ือเอกสาร Click here to enter text. 



*ค ำถำมที่มีเคร่ืองหมำย (*) ข้ำงหน้ำหมำยถึงเปิดให้แก้ไขได้ 

อัพโหลดไฟล์เอกสาร  ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ใหค้ลิกเลือกช่องน้ี) 
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง) 
หมายเหตุ Click here to enter text. 

 
19. *หมำยเหตุ 

Click here to enter text. 
 
(เม่ือกรอกคู่มือแล้ว สำมำรถกดปุ่ม “บันทึกข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน” เพือ่บันทึกคู่มือส ำหรบัประชำชน หรือปุ่ม 
“ขออนุมัติเผยแพร่” เพื่อส่งคู่มือไปที่ Reviewer) 
 
 
 

แบบฟอร์มส าหรับการจัดเตรยีมข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน V.2.4 
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 


