


คู่มือปฏิบัติงาน นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มส่งเสริมและจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจให้
ตรงกัน เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาด้วยตนเอง ท าให้การท างานเป็นระบบยิ่งขึ้น ทั้งนี้        
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับ การจัดการศึกษา โดยเน้นการบูรณาการ
จัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ สังคม สติปัญญา        
ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพญญประชุม องค์กรนักเรียน 
สิทธิเดญก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเดญกปกติ เดญกด้อยโอกาส เดญกบกพร่อง เดญกพิการ 
และเดญกที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถาประกอบการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษา และร่วมสนับสนับสนุนการปฏิบัติงาน          
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

คู่มือการปฏิบัติงาน ของ นายอับดุลเล๊าะ ลอเดญง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เล่มนี้ 
ได้อธิบายขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงานและภาคกิจของบุคลากรรายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  ตามค าสั่ง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ 006/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่          
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 

หวังเป็นอย่าง คู่มือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์กับบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และเครือข่ายทางวิชาการ ที่ร่วมปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและประสาน
ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
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ท าเนียบบุคลากรกลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา       2 

โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา      3 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร     4 

งานสารบรรณ           6 

งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา         11 

การจัดเกญบหลักฐานการศึกษา        13 

การยกเลิกหลกัฐานการศึกษา        16 
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นำยอับดุลเล๊ำะ ลอเด็ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเลขที่ อ ๔๑ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงาน 

ต้องแก้ไขปัญหาที่ยาก ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา และปฏิบัติงานในเรื่องดังตอ่ไปน้ี  

๑. งานธุรการ 
๑.๑ ก าหนดแผนการปฏิบัติงานในงานธุรการ 
๑.๒ รายงานผล ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของงานธุรการ 
๑.๓ เสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
๑.๔ งานลงทะเบียน รับ - ส่งหนังลือราชการของกลุ่ม 
๑.๕ งานระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่ม 
๑.๖ งานหนังลือเวียนจากกลุ่มงานอื่น ๆ 
๑.๗ งานประชุมข้าราชการในกลุ่ม 
๑.๘ งานเบิกวัสดุ ครุภัณฑข์องกลุ่ม 

๒. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ๒.๑ งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 

๒.๑.๑ การซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา  
๒.๑.๒ การจัดท าทะเบียนคุมแบบพิมพ์ทางการศึกษา 
๒.๑.๓ การจัดเกญบหลักฐานการศึกษา  
๒.๑.๔ การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
๒.๑.๕ การตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู้ และเทียบโอนผลการเรียน  

๓. งานส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ 
3.๑.๑ กิจกรรมการแชง่ชันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
3.๑.๒ กิจกรรมการแช่งชนัศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์ 

๔. งานควบคุมภายใน  
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติงาน นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานสารบรรณ 
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๑. ชื่องำน (กระบวนงำน) 
งานสารบรรณ 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเรญวถูกต้อง 
๒.๒ เพื่อให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 

๓. ขอบเขตของงำน 
๓.๑ การจัดท าเอกสาร 
๓.๒ การส่งหนงัสือราชการ 
๓.๓ การรับหนังสือราชการ 
๓.๔ การเกญบ รักษาและการยืม 
๓.๕ การท าลาย 

๔. ค ำจ ำกัดควำม 

งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดท า การรับ การส่ง การเกญบ
รักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 

๕. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 ๕.๑ น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ   

๕.๒ รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือ
ด้วยระบบ e-filing กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

๑) รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบยีนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ E-filling 
๒) เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบปฏิบัต ิ
๓) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
๔) เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง 

  ๕) ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนา 
๕.๓ ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเวญบไซด์ ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และควบคุมการ

ส่งหนังสือราชการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
๕.๔ ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๕.๕ สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่าง

ต่อเนื่อง 



คู่มือปฏิบัติงาน นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

8 

๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน

การปฏิบัติงาน  

รับ – ส่ง หนังสือราชการ 

 

รับ – ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดย
จัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วย

ระบบ e-filing กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด ์ใน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และควบคุมการส่ง
หนังสือราชการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

รับงานจากกลุ่มอ านวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง

ระบบ e-filling 

 

เสนอ ผอ.กลุ่ม 

มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ 

 

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบความถูก
ต้อง / ผู้มีอ านาจลงนาม 

 

สรุปและประเมินผลการใช้
ระบบการรับ-ส่งหนังสือ 

 

ออกแบบและพัฒนาระบบงาน
ฯ 
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๗.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  -  

  

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
๘.๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๘.๒ พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    

 ๘.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๘.๔ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 ๘ .๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ            
พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 ๘.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 ๘.๗ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการพ.ศ. ๒๕๒๕ 
 ๘.๘ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
๙. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
                     - 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
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งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ 

 เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม
และบังคับแบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 
สถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการและด าเนินการ จัดท าตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ไว้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) และ แบบ
รายงานผู้ส าเรญจการศึกษา (ปพ.3) 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนของผู้เรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้      
ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมิน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดท าและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบ 
การศึกษาแต่ละระดับหรือเมื่อผู้เรียน ออกจากสถานศึกษาในทุกกรณีเพื่อใช้แสดงผลการเรียนตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2. ประกาศนียบัตร (ปพ. 2) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบให้แก่ผู้จบการศึกษาภาค บังคับ
และผู้ส าเรญจการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพือ่รับรอง
ศักดิ์และสิทธิ์ของผู้ส าเรญจการศึกษา ตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น 

3. แบบรายงานผู้ส าเรญจการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารส าหรับอนุมัติการจบการศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนในแต่ละรุ่นการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อและข้อมูล ทางการศึกษา
ของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 3) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ใช้เป็นเอกสารส าหรับตัดสินและ อนุมัติผลการ
เรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเรญจการศึกษา และ ใช้ในการตรวจสอบยืนยัน และรับรองความส าเรญจและ วุฒิการศึกษา
ของผู้ส าเรญจการศึกษาแต่ละคนตลอดไป 

งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศกึษำ ประกอบไปด้วย 

1. งานจัดเกญบหลักฐานการศกึษา  

2. งานยกเลิกหลักฐานการศกึษา  

3. งานตรวจสอบวุฒิ และการรับรองความรู้  

4. งานสั่งซื้อแบบพิมพ ์

เอกสารหลักฐานการศึกษา เป็นแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดรูปแบบ แนวทางวิธีการกรอก 
เอกสาร และควบคุมให้รับผิดชอบในการพิมพ์ข้อมูล การสั่งซื้อแบบพิมพ์  และการเกญบรักษาอย่างมีระบบ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงต้องมีการจัดท าคู่มือเพื่อให้มีการปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมาย ค าสั่ง 
ระเบียบ แนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง 
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กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด า เนินงาน               
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรง ตามบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่ส าเรญจการศึกษาแล้ว สามารถตรวจสอบ ขอมูล การ
ส าเรญจการศึกษา 

ค ำจ ำกดัควำม 

1) แบบรายงานผู้ส าเรญจการศึกษา (ปพ. 3) เป็นเอกสารส าหรับสถานศึกษาใช้ตัดสินและอนุมัติผล 
การเรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเรญจการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
บันทึกขอมูลของผู้เรียนที่จบการศึกษาในรุ่นเดียวกัน สถานศึกษาต้องจัดท าแบบรายงานผู้ส าเรญจการศึกษา 
(ปพ.3) โดยใชแ้บบพิมพเ์อกสารที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น 

2) แบบพิมพ์แบบรายงานผู้ส าเรญจการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) 
จ าแนกเป็น 3 แบบ คือ 

- แบบรายงานผู้ส าเรญจการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
(ปพ.3 : ป)  

- แบบรายงานผู้ส าเรญจการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(ปพ.3 : บ)  

- แบบรายงานผู้ส าเรญจการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ปพ.3 : พ) 

ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำนและมำตรฐำนกำรปฏิบตังิำน 

ล ำดบัที ่ ขั้นตอน เวลำ 
ด ำเนนิกำร 

มำตรฐำน 
คุณภำพงำน 

ผู้รับผิดขอบ 

1. ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดเวลา - นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 
2. แจงระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

รายงานผลการศึกษาให้ สถานศึกษา
ทราบ 

กุมภาพันธ์ - นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

3. รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา (ปพ.3) 
 

มี น า ค ม  - 
พฤษภาคม 
 

รู ปแบบตาม 
คณะกรรมการ 

ก าหนด 

นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 
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4. ตรวจสอบความถูกตอง ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบ กฎหมาย 

มี น า ค ม  - 
พฤษภาคม 
 

- นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

5. จัดท าทะเบียน จัดเกญบให้เป็นระบบ และ 
ตรวจสอบได้ 

พฤษภาคม 
 

- นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

 

แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

                                                                                                                        
            
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษำระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

แจ้งระเบียบ แนวปฏิบตัเิกีย่วกับ กำรรำยงำนผลกำรศึกษำ 
ใหส้ถำนศกึษำทรำบ 

รวบรวมแบบรำยงำนผลกำรศกึษำ จดัท ำระเบยีน จดัเกบ็ให้เปน็ระบบ และตรวจสอบได้ 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง 

 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ส่งกลับแก้ไข 
เข้ำระบบกำร

จัดเกบ็ 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 

 1) แบบรายงานผู้ส าเรญจการศกึษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3)  

 2) รายงานการจัดเกญบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

เอกสำรอ้ำงอิง/เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง  

 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเรญจการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติงาน นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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กำรยกเลิกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม 
การจัดการศึกษาในระบบ สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตาม บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และ              
มีประสิทธิภาพ 

 2) เพื่อมิให้น าหลักฐานที่เสียหายไปใช้เป็นหลักฐานทางราชการ 

ค ำจ ำกดัควำม 

 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารส าหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้แก่ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการ 
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา จะต้องจัดท าและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียนจบการศึกษา แต่
ละระดับหรือเมื่อผู้เรียน ออกจากสถานศึกษาในทุกกรณีเพื่อใช้แสดงผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ขั้นตอนกำรปฏบิตัิงำน 

ล ำดบัที ่ ขั้นตอน เวลำ 
ด ำเนนิกำร 

มำตรฐำน 
คุณภำพงำน 

ผู้รับผิดขอบ 

1. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง
การด าเนินงาน 

1 สัปดาห ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา การ
ขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 

ตลอดทั้งป ี  นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

3. ประชุมพิจารณา วิเคราะห ์เอกสาร
หลักฐาน และให้ความเหญนเกีย่วกับ การ
ยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 

1 สัปดาห ์  นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

4. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือผู้มีอ านาจ เพื่อพิจารณา 
ให้ความเหญนชอบยกเลิกหลักฐาน ทาง
การศึกษาโดยออกประกาศยกเลิก 

1 สัปดาห ์  นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

5. แจงประกาศการยกเลิกหลักฐานทาง 
การศึกษา ใหทุ้กกระทรวง สถานศึกษา 
ในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั่วประเทศทราบและห้าม   
มิให้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ 
 

1 สัปดาห ์ ตามแบบ
ก าหนด 

นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 



คู่มือปฏิบัติงาน นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

                                                                                                                        
            
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

 1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ  

 2) รายงานการประชุม  

 3) หนังสือขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา  

 4) ประกาศการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 

เอกสำรอ้ำงอิง/เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ศึกษำกฎหมำยและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำตรวจสอบกำรขอยกเลิกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 

 

ประชุมพิจำรณำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ เอกสำรหลักฐำน 

 

เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำหรือผู้มอี ำนำจให้ควำมเห็นชอบ 

 

แจ้งประกำศยกเลกิฯ 

 



คู่มือปฏิบัติงาน นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ตรวจสอบวุฒิกำรรับรองควำมรู้และเทียบโอนผลกำรเรียน 

วัตถุประสงค ์

 1) เพื่อให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม 
การจัดการศึกษาในระบบ และสามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาท หน้าที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และ       
มีประสิทธิภาพ 

 2) เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ส าเรญจการศึกษา หรือต้องการ ศึกษา ใน
ระดับที่สูงขึ้น 

ค ำจ ำกัดควำม 

 1) การตรวจสอบวุฒิหมายถึง หน่วยงาน สถานศึกษา หรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบข้อเทญจจริง 
เกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเขาท างานหรือศกึษาตอ่ 

 2) การรับรองความรู้ หมายถึง การรับรองความรู้หรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียน ให้กับ 
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือบุคคล โดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้ 

 3) การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือ มีผลการ 
เรียนที่สะสมไว้และจะขอเทียบโอนผลการเรียนเขาสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาในสถานศึกษาหนึ่ง 
หรือในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง เพื่อเรียนต่อเนื่องให้จบการศึกษาตามหลักสูตร นั้น ๆ ทั้งวุฒิการศึกษา ใน
ประเทศและตางประเทศ 

 4) มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่ งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน 

 5) มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบระดับชั้นส าคัญ 
ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 6) หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 

 7) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนา
ผู้เรียน ในระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าอุดมศึกษาโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา 

 8) หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าหนดขึ้นส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 



คู่มือปฏิบัติงาน นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

ล ำดบัที ่ ขั้นตอน เวลำ 
ด ำเนนิกำร 

มำตรฐำน 
คุณภำพงำน 

ผู้รับผิดขอบ 

1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอน
การด าเนินการ  

ตลอดทั้งป ี กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

2. ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
ตามที่หน่วยงาน/สถาบันขอความรว่มมือ
โดย ยื่นเอกสารให้ส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาตรวจสอบ 

ตลอดทั้งป ี  นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

3. เสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้มีอ านาจลงนามยืนยันการ 
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

1 สัปดาห ์  นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้
สถาบันและหน่วยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิ
ทราบกรณี เปน็เอกสารที่ถูกต้อง 

1 สัปดาห ์ ตามแบบที่
ก าหนด 

นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

แผนผงัขั้นตอนกำรปฏบิตังิำน 

                                                                                                                        
            
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษำระเบียบ กฎหมำย และขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 

ด ำเนนิกำรตรวจสอบวฒุกิำรศึกษำตำมทีห่น่วยงำน/ สถำบนัขอควำมร่วมมือโดยยื่น
เอกสำรใหส้ ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำตรวจสอบ 

เสนอ ผอ.สพท. หรือผู้มีอ ำนำจลงนำม ยืนยันกำรตรวจสอบวุฒกิำรศึกษำ 

 

แจ้งผลกำรตรวจสอบวฒุิกำรศกึษำให้สถำบนัหรือหน่วยงำนที่ขอ 

 



คู่มือปฏิบัติงาน นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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แบบฟอร์มที่ใช ้

 1) หนังสือตรวจสอบวุฒิ 

เอกสำรอ้ำงอิง/เอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือปฏิบัติงาน นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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กำรซื้อแบบพิมพ์ทำงกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา มีกรอบและแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม 
การจัดการศึกษาในระบบ และสามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามบทบาท หน้าที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และ      
มีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อให้บริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา 

ขอบเขตของงำน 

1) สถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารับผิดชอบให้ส านักงาน       
เขต พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา เป็นผู้สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้ 

2) สถานศึกษาสังกัดในเขตพื้นที่ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาให้ส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้ 

ค ำจ ำกัดควำม 

1) แบบพิมพ์ทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอร์มหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียน รายวิชา
เรียน ผลการเรียน และจัดแผนการลงทะเบียนให้กับนักเรียน รวมทั้งรายงาน ปพ. 1 รายงาน ปพ.2              
บนแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดด้วยตัวอักษรอาลักษณ์ รายงาน ปพ.7 ใบรับรอง    
ผลการศึกษา รวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร 

2) มาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้ และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน 

3) มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบระดับชั้นส าคัญ   
ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

4) หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 

5) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ในระดับการศึกษาที่ต่ ากวา่อุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณท์ั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปัญญา 

6) หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าหนดขึ้นส าหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

กรณีที่ 1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้สั่งซื้อ 

ล ำดบัที ่ ขั้นตอน เวลำ 
ด ำเนนิกำร 

มำตรฐำน 
คุณภำพงำน 

ผู้รับผิดขอบ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้
ส ารวจและสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา 

พฤศจิกายน 
- ธันวาคม 

ระเบียบ
กฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง 

นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

2. เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ให้กับ 
สถานศึกษา 

มกราคม ตามรูปแบบ
ระเบียบ 

กฎหมาย ที่
ก าหนด 

นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

3. เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว ให้น าแบบพิมพ์
นั้นมาควบคุม หมายเลขชุดที่ เลขทีใ่น
บัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพข์อง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1 สัปดาห ์
 

ตามแบบที่ 
ก าหนด 

นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

4. แจ้งให้สถานศกึษามารับแบบพิมพ์ ที่ได้
สั่งซื้อไว 
 

1 สัปดาห ์
 

 นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

 

กรณีที่ 2 สถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อเอง 

ล ำดบัที ่ ขั้นตอน เวลำ 
ด ำเนนิกำร 

มำตรฐำน 
คุณภำพงำน 

ผู้รับผิดขอบ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาท าหนังสือแจ้ง 
ความประสงค์ของซื้อแบบพิมพ์ และ 
แจ้งขอด าเนินการจัดซื้อเองถึง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

- ระเบียบ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

2. เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ให้กับ
สถานศึกษา โดยระบุ ชื่อสกุล ผู้รับ มอบ
ฉันทะในการจัดซื้อแบบพิมพ์ 

1 สัปดาห ์  นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 

3. เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว ให้น าแบบพิมพ์
นั้นมาควบคุม หมายเลขชุดที่ เลขที่ใน
บัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

1 วัน 
 

ตามแบบที่
ก าหนด 

นายอับดุลเล๊าะ  ลอเดญง 
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แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ถ้าสถานศึกษาตองการด าเนินการสั่งซื้อเองให้ระบุชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา       
ในหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ด้วย 

 

 

 

สถำนศกึษำท ำหนังสือขอซือ้แบบพมิพต์อ่ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

กรณทีี่ 1. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำเปน็
ผู้ด ำเนินกำรจดัซื้อ 

กรณทีี่ 2. สถำนศกึษำได้รับมอบหมำยเปน็
ผู้ด ำเนนิกำรจัดซื้อเอง 

ผอ.สพท.ท ำหนังสือสั่งซื้อแบบพมิพ์                 
ถึงองค์กำรค้ำของ สกสค. 

ผอ.สพท.ท ำหนังสือสั่งซื้อแบบพมิพ์ถึงองค์กำรคำ้ 
ของ สกสค. โดยมอบฉนัทะใหส้ถำนศกึษำ 

ด าเนินการจัดซื้อเอง 

เมื่อได้รบัแบบพิมพแ์ล้ว 

ผู้รับมอบฉนัทะของ สถำนศกึษำน ำแบบพมิพ์
ลงบัญชีรับ-จำ่ย แบบพมิพข์อง สพท. 

สพท.แจ้งให้สถำนศึกษำมำรับแบบพมิพท์ี่ได้
สั่งซื้อไว ้

ผู้รับมอบฉนัทะของ สพท. น ำแบบพมิพล์งบญัชี
รบั-จ่ำย แบบพิมพข์อง สพท. 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 

1) หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์   

2) ทะเบียนรับ-จ่ายแบบพิมพ ์

เอกสำรอ้ำงอิง/เอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

2) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพมิพ์ทางการศึกษา ที่ สพฐ. 616/2552  
     ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

3) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ที่ สพฐ. 618/2552  
     ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

4) ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ที่ สพฐ. 1058/2553  
     ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 




