คู่มืองานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
ขั้นตอนการดาเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1. ชื่อกระบวนงาน
งานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 วัตถุประสงค์การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของแต่ละหน่วยงาน องค์กร
3.2 หน่วยงาน องค์กรอื่นให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน
3.3 พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
3.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่บุคคลหรือองค์การต่าง ๆ บริจาค
ให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่มิได้อยู่ในหน้าที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนได้ศึกษาเล่าเรียนการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปัจจุบัน
4.2 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพย์ที่ใช่เงิน (Non-Financial Resources) และทรัพยากร
ทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรที่มิใช่การเงินครอบคลุมปัจจัยหลัก ๆ คือ
ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการผสมผสานการใช้ปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยและ
ยังให้ความหมายในวงที่แคบว่า ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจัยนาเข้า (Input) ที่นาไปใช้เพื่อการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ปัจจัยนาเข้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงินงบประมาณทั้งด้าน
รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบั ติงานประจ า เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์กับรายจ่ าย
ด้านการลงทุน
4.3 ระดมทุ น หมายถึ ง การรวบรวม เงิ น สิ่ ง ของ วั ส ดุ ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากการบริ จ าค ขอซื้ อ
ในราคาถูกกว่าต้นทุน มาทาประโยชน์ให้แก่องค์กรใด องค์กรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
5.2 วางแผนการดาเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุน ตลอดจนรายละเอียด
ของกองทุน
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสวัส ดิการกองทุนเพื่อการศึกษาพิจารณาคัดเลื อกนักเรียน
ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ
5.4 โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
5.5 จัดทาเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน
5.6 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียนและการดาเนินการใช้ทุน
5.7 ดาเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน

วางแผนการดาเนินการและ
แจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษาและ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียน
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้สถานศึกษา

โอนเงินทุนหรือการมอบทุน

ตรวจสอบเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน

ดาเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทน
และการตอบขอบคุณ
7. แบบฟอร์มที่ใช้
ใช้ตามแบบที่กาหนดตามเงื่อนไขของทุน
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
8.1 แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา
8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ
พ.ศ.2531
8.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานทุนการศึกษาและการระดมทุนเพื่อการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึ กษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่ง
เบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดาเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
ศึ ก ษาเงื่ อ นไขการบริ ห ารเงิ น ทุ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
1
ศึกษาเงื่อนไข
กองทุน
เมษายน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2

วางแผนการการคัดเลือก

3
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก

4
แจ้งรายชือ่ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก

5
6

7

โอนเงินทุนหรือการมอบทุน

รายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน

ตรวจสอบ / รายงาน

วางแผนการด าเนิ น การและแจ้ ง เงื่ อ นไขการคั ด เลื อ ก
นักเรียนเพื่อขอรับทุน ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน/ พฤษภาคม
แจ้งโรงเรียน
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานสวั ส ดิ ก ารกองทุ น เพื่อ
การศึก ษาพิจารณาคัดเลือ กนักเรียนที่สมควรได้รับความ พฤษภาคม
ช่วยเหลือ ตลอดจนดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ

- รูปแบบขอรับทุนตามเงื่อนไข
- มีเอกสารอ้างอิง

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก และแจ้งรายชื่อนักเรียนที่
ได้รับคัดเลือกให้สถานศึกษา
มิถุนายน

-

คณะกรรมการ

โอนเงินทุนหรือ การมอบทุน การศึกษา (แล้ว แต่ก รณีตาม
เงื่อนไขกองทุน)
มิถุนายน

-

กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา /
กลุ่มสินทรัพย์

จั ดทาเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อ นไขของ
กองทุน ตอบขอบใจหรืออนุโมทนา
กรกฎาคม

มีการตรวจสอบผลการดาเนินการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตรวจสอบ/รายงาน และแจ้งคาขอบคุณไปยังผู้ให้เงินทุน

กรกฎาคม

อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ  การตัดสินใจ  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน 1 หน้า)

1. ชื่อกระบวนงาน
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ เ งิ น กู้ ยื ม แก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ เป็ น ค่ า เล่ า เรี ย น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่เกี่ย วเนื่ องกับ การศึกษา และค่าใช้จ่ ายที่จาเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษาในระดับมัธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบา
ภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืม
จะสามารถเล่าเรียนได้จนสาเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสานึก
ในการชาระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป
3. ขอบเขตของงาน
การพิจารณาให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการกู้ยืมเงิน ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้กับนักเรียนและนักศึกษา
ในจังหวัด
4. คาจากัดความ
4.1 กองทุน หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4.3 กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4.4 ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
4.5 ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม หมายถึง บุคคลซึ่งคณะกรรมการทาสัญญาจ้าง ให้ทาหน้าที่
บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตามมาตรา 37
4.6 นักเรียนหรือนักศึกษา หมายถึง ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
ของทางราชการ หรือโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น
โดยเฉพาะ หรื อ โรงเรี ย น สถานศึ ก ษา หรื อ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ที่ ก าหนดโดยกฎกระทรวงและ
ให้ ห มายความรวมถึงผู้ ซึ่งได้รับ การตอบรับให้ เข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
ดังกล่าวด้วย
4.7 ผู้กู้ยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แจ้งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด
5.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินที่ได้รับ
5.4 แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ดาเนินการตามขั้นตอนของ กยศ.
5.5 ติดตาม ประเมินผล
6. แบบฟอร์มที่ใช้
7. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ พ.ศ.
2531
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา

8. Flow Chart การปฏิบัติงาน

แจ้งสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรวงเงิน

แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร

ติดตาม ประเมินผล

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน ทุนการศึกษาและงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวม โดยมุ่งหวังว่าผู้กู้ยืมจะ
สามารถเล่าเรียนได้จนสาเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสานึกในการชาระหนี้คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป
ลาดับที่ ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลา
มาตรฐานคุณภาพงาน
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1
แจ้งสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่และที่
แจ้งสถานศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้าร่วมอยู่แล้ว
2

แต่งตั้งคณะกรรมการ

3

แต่งตั้งกรรมการพิจารณาวงเงินที่ได้รับการจัดสรร
พิจารณาจัดสรรวงเงินให้แก่สถานศึกษา

พิจารณาจัดสรรวงเงิน

4
แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร

5

แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวงเงิน
ติดตาม ประเมินผล

ติดตาม ประเมินผล

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

-

-

-

-

-

-

กลุ่ ม ส่ งเสริม การจัด การศึกษา/
คณะกรรมการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ  การตัดสินใจ  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบ
ภายใน 1 หน้า)

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนในการดารงชีวิตและศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
3. ขอบเขตของงาน
3.1 พิจารณาจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามโอกาส
3.2 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุน
ทุนการศึกษา
3.3 ติดตาม กากับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการดาเนินการ
4. คาจากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์กร
เอกชน บุคคล มูลนิธิ ที่ให้การสนับสนุน
4.2 สวัสดิการ หมายถึง สวัสดิภาพที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถานศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 กาหนดนโยบายแนวปฏิบัติ แจ้งหน่วยงานในสังกัด
5.2 กาหนดรายละเอียดแจ้งสถานศึกษา
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
5.4 จัดสรรตามรายละเอียดที่กาหนด
5.5 รายงานผลการดาเนินงาน
7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
9. Flow Chart การปฏิบัติงาน
กาหนดนโยบาย

กาหนดรายละเอียด แจ้งสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

จัดสรรตามรายละเอียดที่กาหนด

สรุปรายงานผล

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนในการดารงชีวิตและศึกษาอย่างทั่วถึง
ลาดับที่ ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1

2

กาหนดนโยบาย
กาหนดรายละเอียด แจ้งสถานศึกษา

กาหนดนโยบายแนวปฏิบัติแจ้งหน่วยงานในสังกัด

กาหนดรายละเอียดแจ้งสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เวลา
ดาเนินการ
1 สัปดาห์

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1 สัปดาห์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

3
แต่งตั้งคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร

1 สัปดาห์

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4
จัดสรรตามรายละเอียด

จัดสรรตามรายละเอียดที่กาหนด

1 สัปดาห์

-

1 สัปดาห์

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5
สรุปรายงานผล

รายงานผลการดาเนินงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ  การตัดสินใจ  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบ
ภายใน 1 หน้า)

1. ชื่อกระบวนงาน
การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ
2.2 เพื่อจัดทาทะเบียนให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ได้เข้าเรียนให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
2.3 เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ
3. ขอบเขตของงาน
เด็กวัยเรียนที่อยู่ ในพื้น ที่บริ การของแต่ล ะโรงเรียน เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ต้องได้ รับ
การศึกษาสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศใน
ระยะยาว โดยไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
4. คาจากัดความ
4.1 เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ หมายถึง เด็กที่ ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือเด็กที่
ไม่ใช่เชื้อชาติสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย
4.2 เด็ก หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอุดมศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในแผนการศึกษาแห่งชาติ
5.2 สารวจ และจัดทาข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
5.3 แต่งตั้งคณะทางานและประชุมแก้ไขปัญหา
5.4 จัดการศึกษา ตามความเหมาะสม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 ติดตาม ตรวจสอบ สรุป และแก้ไขปัญหาผลการจัดการศึกษา
5.6 รายงานผล
6. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบสารวจเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7-16 ปี) ที่ยังไม่ได้เข้าเรียน ซึ่งเป็นเด็กไร้
สัญชาติ ต่างชาติพันธุ์
7. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
7.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
7.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.3 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
7.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลั กฐานการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.
2548
7.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

8. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
แผนการศึกษาแห่งชาติ

สารวจและจัดทาข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ
เด็กต่างชาติพันธุ์

แต่งตั้งคณะทางานและประชุมแก้ไข
ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดการศึกษาตามความเหมาะสม ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา สรุปผล

รายงานผลการดาเนินงาน

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ
ลาดับที่ ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแผนการ
สร้างความเข้าใจ

2

ศึกษาแห่งชาติ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เวลาดาเนินการ
ธันวาคม,มกราคม

มาตรฐานคุณภาพงาน
-

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

-

สารวจ จัดทาข้อมูลเด็ก

สารวจและจัดทาข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ
เด็กต่างชาติพันธุ์

แต่งตั้งคณะทางานและประชุม

แต่งตั้งคณะทางานและประชุมแก้ไขปัญหา
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมษายน

-

จัดการศึกษา/ประสานหน่วยงาน

จัดการศึกษาตามความเหมาะสม ประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม

-

ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข สรุปผล

ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา สรุปผล

กรกฎาคม

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สรุปรายงานผล

รายงานผลการดาเนินงาน

สิงหาคม,กันยายน

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กุมภาพันธ์,มีนาคม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

3

4
5

6

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ  การตัดสินใจ  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบ
ภายใน 1 หน้า)

งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
1. ชื่อกระบวนงาน 1.6.1 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานและประชาชนที่สาเร็จการศึกษาแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูล
การสาเร็จการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบ่งไว้เป็น 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ได้แก่
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกาหนด ได้แก่
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจาวิชา
2) แบบรายงานประจาตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึง รู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อ เรียนจบระดับชั้น
สาคัญ ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6
4.4 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดขึ้น สาหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ แจ้งระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผล
การศึกษาให้สถานศึกษาทราบ
5.3 รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทาทะเบียน จัดเก็บให้เป็นระบบและตรวจสอบได้
5.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งคณะกรรมการ และประชุม
คณะกรรมการ

รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทาทะเบียน จัดเก็บให้เป็นระบบ และตรวจสอบได้

ตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่ถูก

ถูกต้อง

ส่งกลับไปแก้ไข

เข้าระบบการจัดเก็บ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 ป.02, ป.05, ปพ.1, ปพ.2
7.2 รบ.2-ต, รบ.2-ป
7.3 ปพ.3 : 1 , ปพ.3 : 2, ปพ.3 : 3, ปพ.3 : 4
7.4 ปพ.3 : ป, ปพ.3 : บ, ปพ.3 : พ
7.5 ใบสุทธิ (กรณีโรงเรียนยุบเลิก)
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
1. การจัดการศึกษาในระบบ
ชื่อกระบวนงาน 1.6.1 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการนักเรียนและประชาชนที่สาเร็จการศึกษาแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการสาเร็จการศึกษาได้
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย แจ้งแนวทางการ
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติให้สถานศึกษา

2
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมแจ้งแนวปฏิบัติให้
สถานศึกษาทราบ

3

4

รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทาทะเบียน
จัดเก็บให้เป็นระบบและตรวจสอบได้

ไม่ถูกต้อง

ส่งกลับแก้ไข

ตรวจสอบความถูกต้อง
ข้อมูลเด็ก

ถูกต้อง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

-

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ประชุม
คณะกรรมการแจ้งสถานศึกษา

มิถุนายน

รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทา
ทะเบียนจัดเก็บให้เป็นระบบและตรวจสอบได้

ตลอดปี

รูปแบบตามคณะกรรมการ
กาหนด

กรกฎาคม

-

กรณีไม่ถูกต้อง : แจ้งสถานศึกษา
เพื่อส่งกลับแก้ไข
กรณีถูกต้อง : เข้าระบบจัดเก็บ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เข้าระบบจัดเก็บ

อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ  การตัดสินใจ  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบ
ภายใน 1 หน้า)

1. ชื่อกระบวนงาน 1.6.2 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อมิให้นาหลักฐานที่เสียหายไปใช้เป็นหลักฐานทางราชการ
3. ขอบเขตของงาน
การออกหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาไว้เป็น 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ได้แก่
1) ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกาหนด ได้แก่
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจาวิชา
2) แบบรายงานประจาตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบระดับชั้นสาคัญ
ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6
4.4 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาที่ต่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ขึ้นสาหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการดาเนินงาน
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
5.3 ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ เอกสาร หลักฐาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกหลักฐานทาง
การศึกษา
5.4 เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้มีอานาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิก
หลักฐานทางการศึกษา โดยออกประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
5.5 แจ้งประกาศการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา ให้ทุกกระทรวง สถานศึกษาในสังกัดและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทราบและห้ามมิให้รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา

ประชุม พิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มีอานาจให้ความเห็นชอบ

แจ้งประกาศยกเลิกฯ
7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 หนังสือขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
7.2 ประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.6.2 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อมิให้มีการนาหลักฐานที่เสียหายไปใช้เป็นหลักฐานทางราชการ
ลาดับที่ ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
ศึกษาระเบียบกฎหมาย

ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

2

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เวลาดาเนินการ
1 สัปดาห์

มาตรฐานคุณภาพงาน
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
-

ตลอดทั้งปี

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คณะกรรมการ / กลุม่ ส่งเสริม
การจัดการศึกษา

3

4
5

1 สัปดาห์

-

ประชุมพิจารณาตรวจ
หลักฐาน

ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน

เสนอ ผอ.เขตพื้นที่ฯ หรือผู้มีอานาจให้ความเห็นชอบ

เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มี
อานาจให้ความเห็นชอบ

1 สัปดาห์

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แจ้งประกาศยกเลิก

แจ้งประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา

1 สัปดาห์

ตามแบบกาหนด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ  การตัดสินใจ  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบ
ภายใน 1 หน้า)

1. ชื่อกระบวนงาน 1.6.3 ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู้ และเทียบโอนผลการเรียน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สาเร็จการศึกษาหรือต้องการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น
3. ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
4. คาจากัดความ
4.1 หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบ่งไว้เป็น 2 ประเภท คือ
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ได้แก่
1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกาหนด ได้แก่
1) แบบบันทึกผลการเรียนประจาวิชา
2) แบบรายงานประจาตัวนักเรียน
3) ใบรับรองผลการเรียน
4) ระเบียนสะสม
4.2 การตรวจสอบวุฒิ หมายถึง หน่วยงาน สถานศึกษา หรือบุคคลมีความประสงค์ขอทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพื่อการสมัครเข้าทางานหรือศึกษาต่อ
4.3 การรับรองความรู้ หมายถึง การรับรองความรู้หรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียนให้กับ
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือบุคคล โดยสถานศึกษาเป็นผู้รับรองวุฒิให้
4.4 การเทียบโอนผลการเรีย น หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือมีผล
การเรียนที่สะสมไว้และจะขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาใดสถานศึกษา
หนึ่ ง หรื อ ในหลั ก สู ต รใดหลั ก สู ต รหนึ่ ง เพื่ อ เรี ย นต่ อ เนื่ อ งให้ จ บการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนั้ น ๆ ทั้ ง วุ ฒิ
การศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
4.5 มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.6 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบระดับชั้น
สาคัญได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
4.7 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรู้และประสบการณ์ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้
4.8 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในระดับการศึกษาที่ต่ากว่าอุดมศึกษาโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา
4.9 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดขึ้นสาหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการดาเนินงาน
5.2 ดาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/สถาบันขอความร่วมมือโดยยื่นเอกสารให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ
5.3 เสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้มีอานาจ ลงนามยืนยันการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา
5.4 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษา ให้สถาบันและหน่วยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิทราบกรณี
เป็นเอกสารที่ถูกต้อง
6. Floe Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และ
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน

ดาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/สถาบันขอความ
ร่วมมือโดยยื่นเอกสารให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ

เสนอ ผอ.สพท.หรือผูม้ ีอานาจลงนามยืนยัน
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ให้สถาบันและหน่วยงานที่ขอ

7. แบบฟอร์มที่ใช้
หนังสือรับรองความรู้
8. เอกสารอ้างอิง
8.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.6.3 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู้ และเทียบโอนผลการเรียน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการนักเรียน นักศึกษา ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
1
ศึกษาระเบียบ กฎหมายและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอน
การดาเนินงาน

ดาเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หน่วยงาน/
สถาบันขอความร่วมมือโดยยื่นเอกสารให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตรวจสอบ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษาตามทีส่ ถาบัน/หน่วยงานขอความ
ร่วมมือ

เสนอ ผอ.สพท.หรือผู้มีอานาจใลงนาม

เสนอ ผอ.สพท.หรือผู้มีอานาจลงนามยืนยัน
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

แจ้งผลการตรวจสอบ

แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้
สถาบันและหน่วยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา

2

3
4

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 สัปดาห์

กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตลอดทั้งปี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1 สัปดาห์

-

1 สัปดาห์

ตามแบบที่กาหนด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ  การตัดสินใจ  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบ
ภายใน 1 หน้า)

1. ชื่อกระบวนงาน 1.6.4 การซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นผู้สั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้
4. คาจากัดความ
4.1 แบบพิมพ์ทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอร์มหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัตินักเรียนรายวิชาเรียน
ผลการเรี ย น และจั ดแผนการลงทะเบี ย นให้ กับนักเรียน รวมทั้งรายงาน ปพ.1 รายงาน ปพ.2 บนแบบพิมพ์
ประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดด้วยตัวอักษรอาลักษณ์ รายงาน ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา
รวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร
4.2 มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้ น หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ เมื่อเรียนจบระดับชั้นสาคัญ
ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
4.4 หลั ก สู ต ร หมายถึ ง ประมวลความรู้ แ ละประสบการณ์ ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้
4.5 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาที่ต่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ขึ้นสาหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวทาง ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
5.2 แจ้งระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และซักซ้อมความเข้าใจให้สถานศึกษาทราบ
5.3 เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ให้กับสถานศึกษา
5.4 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
5.5 สถานศึกษาดาเนินการจัดซื้อ
5.6 จัดทาทะเบียนรับ-จ่าย แบบพิมพ์ และลงทะเบียนเบิกจ่ายแบบพิมพ์ให้สถานศึกษา
6. แบบฟอร์มที่ใช้
หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
7.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7.3 คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ที่ สพฐ. 616/2552 ลงวันที่ 30
กันยายน 2552
7.4 คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ที่ สพฐ. 617/2552 ลงวันที่ 30
กันยายน 2552
7.5 คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ที่ สพฐ. 618/2552 ลงวันที่ 30
กันยายน 2552

9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน 1.6.4 การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาได้ถูกต้อง
ลาดับที่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายละเอียดงาน

เวลาดาเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

1 สัปดาห์

ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แจ้งแนวทางการปฏิบัติ

แจ้งสถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย

1 สัปดาห์

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เสนอผูม้ ีอานาจอนุญาต

เสนอผู้มีอานาจอนุญาตในการ
สั่งซื้อแบบพิมพ์

1 สัปดาห์

ตามรูปแบบ ระเบียบ
กฎหมายกาหนด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผอ.สพท.อนุญาต

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อนุญาตให้สั่งซื้อแบบพิมพ์

1 สัปดาห์

ตามระเบียบที่กาหนด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สถานศึกษาจัดซื้อ

1 สัปดาห์

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

จัดทาทะเบียนรับจ่ายควบคุมอย่างเป็นระบบ

1 สัปดาห์

ตามแบบกาหนด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ศึกษาระเบียบ
กฎหมาย

2
3

4
5
6

แจ้งสถานศึกษาดาเนินการ

จัดทาทะเบียน

อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน  จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน  กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ  การตัดสินใจ  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบ
ภายใน 1 หน้า)

คู่มือการใช้งานระบบ ปพ.3
สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนของการใช้งาน
1. ส่วนของผู้ใช้งานสถานศึกษา
2. ส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม.

1.ส่วนของผู้ใช้งานสถานศึกษา
...ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียน
1. เปิดบราวเซอร์ สำหรับเข้าสู่อินเตอร์เน็ต เช่น Microsoft Edge, Chrome, Firefox ฯลฯ
2. ที ่ Address Bar (ช่ อ งสำหรั บ กรอกที ่ อ ยู ่ ข องเว็ บ ) ให้ พ ิ ม พ์ https://gpa.obec.go.th ลงไปใน
Address Bar ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 พิมพ์ URL ในช่อง Address Bar
3. คลิกที่ปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ และจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงหน้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์

4. จากนั้นสถานศึกษา ให้ทำการลงทะเบียนข้อมูลของนายทะเบียนของสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบใน
การนำเข้าข้อมูล โดยทำการคลิกที่ปุ่มสี เหลืองด้านล่างของกรอบลงชื่อการเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ
คำว่า สถานศึกษาลงทะเบียน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
5. เมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม สถานศึกษาลงทะเบียน แล้วจะปรากฏแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ดังภาพที่ 4

5.1
5.2
5.3

ภาพที่ 4 หน้าฟอร์มลงทะเบียนของสถานศึกษา
กรอกเลขบั ต รประจำตัว ประชาชนของนายทะเบี ยนสถานศึ ก ษาหรือ ผู ้ร ับ ผิด ชอบของ
สถานศึกษาทั้ง 13 หลักให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนที่ทางอำเภอออกให้จริง
กรอกอีเมลของของนายทะเบียนสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา
กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก (ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้น)

5.4
5.5
5.6
5.7

กรอกรหัสผ่านสำหรับใช้ในการเข้าสู่ระบบ โดยต้องมี ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ
รวมกันไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษรขึ้นไป
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งให้ตรงกันกับรหัสผ่านที่กรอกในครั้งแรก
กรอกชื่อสถานศึกษา โดยระบบจะประมวลผลจากฐานข้อมูลกลางแสดงข้อมูลสถานศึกษาให้
เลือกจากข้อมูลของระบบ(ต้องเลือกโรงเรียนจากรายการในระบบก่อน)
จากนั้นคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนจากนั้นจะแสดงข้อความลงทะเบียนสำเร็จดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การลงทะเบียนสำเร็จของสถานศึกษา
6. หากมีการลงทะเบียนข้อมูลของนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาไปแล้วจะปรากฏการ
แจ้งเตือนหลังจาก กดปุ่ม “ลงทะเบียนสถานศึกษา” ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การลงทะเบียนซ้ำ
6.1 ระบบจะมีการแจ้งเตือน Error ในการกรอกข้อมูลในส่วนต่างดังภาพที่ 7 โดยอธิบาย
ได้ดังนี้

• The username field must contain a unique value. หมายถึ ง ตรวจ
พบการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนซ้ำ
• The email field must contain a unique value. หมายถึงตรวจพบ
การกรอกอีเมลซ้ำ
• รหัสผ่านจะต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อมูลส่วนตัว หมายถึง การกำหนด
รหัสผ่านจะต้องไม่มีข้อมูลที่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบฟอร์ม
• The pass_confirm field does not match the password field
หมายถึงตรวจพบการกรอกข้อมูลที่กรอกในช่อง ยืนยันรหัสผ่าน ไม่ตรงกับ
รหัสผ่าน ที่ตั้ง

ภาพที่ 7 การแจ้งเตือน ERROR ในการลงทะเบียน
******************************************************

...ส่วนขั้นตอนการลืมรหัสผ่าน
1. ถ้านายทะเบียนและผู้รับผิดชอบข้อมูลสถานศึกษา ลืมรหัสผ่าน(Password) ให้ทำการคลิกปุ่มสีแดง
ข้อความว่า ลืมรหัสผ่าน ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ปุ่มลืมรหัสผ่าน
2. เพื่อทำการขอรหัสผ่านใหม่ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างให้ระบุอีเมล เพื่อขอคืนรหัสผ่าน ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 กรอกอีเมลสำหรับขอรหัสผ่านใหม่

• หากอีเมลที่ระบุไม่ตรงกับข้อมูลในระบบจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ไม่พบอีเมลในระบบ
หากอีเมลที่ระบุตรงกับฐานข้อมูลในระบบจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน และส่งรหัสผ่านโทเคน ไปยังอีเมล
ของผู้แจ้งลืมรหัสผ่าน ให้ตรวจสอบ Inbox หรือ Junk mail ของผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 หน้ากรอกข้อมูลโทเคนเพื่อแก้ไขรหัสผ่าน
7. ให้สถานศึกษานำรหัสโทเคนใน email ที่ได้รับนำมาลงในฟอร์มที่ระบบกำหนดเพื่อขอรหัสผ่านใหม่
ดังภาพที่ 11

...ส่วนการเตรียมการเข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้งานโหลดไฟล์ต้นฉบับจากเมนูทางด้ายซ้ายมือคำว่า ไฟล์ต้นฉบับนำเข้า ปพ.3 แล้วนำข้อมูลกรอก
ลงใน ไฟล์ต้นฉบับนำเข้า ปพ.3 ในรูปแบบ Excel ดังภาพที่ 12 ให้ถูกต้องตามคำแนะนำในการกรอกข้อมูล
ตาม ภาคผนวก

ภาพที่ 12 ไฟล์ต้นฉบับนำเข้า ปพ.3 ออนไลน์

...ส่วนการเข้าสู่ระบบ ปพ.3 ออนไลน์
ระบบจะแสดงหน้าต่าง เพื่อให้ผู้ใช้งาน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ ตามที่ได้สมัครลงทะเบียนเป็น
สมาชิกในระบบเรียบร้อยแล้ว และทำการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 หน้าสำหรับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปนี้
• กรอก Username (เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของ
สถานศึกษา)

• กรอก Password ในการเข้าสู่ระบบ (คือ รหัสผ่านตอนที่ลงทะเบียนในระบบ)
• คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ
• หากกรอก Username หรือ Password ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนข้อความดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 แจ้งเตือนความผิดพลาดการเข้าสู่ระบบ
หากข้อมูลในการเข้าสู่ระบบถูกต้องระบบจะแสดงหน้าข้อมูลผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผู้ใช้ ดัง
ภาพที่ 15 ให้ครบถ้วนจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 15 กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน
•
•
•
•

ระบุชื่อคำนำหน้าและชื่อลงไปในช่อง ชื่อผู้ใช้จริง
ระบุนามสกุลในช่อง นามสกุล
ระบุไลน์ไอดีในช่อง ไลน์ไอดี (กรณีมีไลน์ไอดี)
ระบุตำแหน่งในช่อง ตำแหน่ง

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ใช้งานให้ทำการคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินคำว่า บันทึก แต่หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านให้ทำการกำหนดรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน ใหม่ลงในช่องรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน
แล้วค่อยกดที่ปุ่มสีน้ำเงินคำว่า บันทึก
******************************************************

...ส่วนการนำเข้าข้อมูล ของสถานศึกษา
1. ขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูล ให้คลิกที่เมนูด้านซ้ายมือ “จัดการ ปพ.3 | โรงเรียน” ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 จัดการ ปพ.3
2. เมื่อคลิกที่เมนู จัดการ ปพ.3 | โรงเรียน จะปรากฏหน้าต่างด้านขวามือสำหรับทำการนำเข้าข้อมูล
ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 หน้าแสดงข้อมูลการนำเข้า ปพ.3

3. จากนั้นให้ทำการคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินคำว่า เพิ่มข้อมูลนักเรียน xlsx ดังภาพที่ 18 จะปรากฏหน้าต่าง
แสดงผลสำหรับนำเข้าไฟล์ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 18 ปุ่มเพิ่มข้อมูลนักเรียน xlsx

ภาพที่ 19 หน้าต่างแสดงผลสำหรับนำเข้าไฟล์
4. จากนั้นให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินคำว่า Browse ... เพื่อเลือกไฟล์ที่
ต้องการนำเข้าข้อมูล
รายละเอียดการกรอกข้อมูล มีดังนี้
 ระดับชั้น เลือกได้ 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
 เลือกวันที่อนุมัติการจบที่โรงเรียนอนุมัติการจบ
หมายเหตุ ข้อมูล วันที่อนุมัติจบ ให้คลิกเลือกจากปฏิทิน ที่ปรากฏเท่านั้น ห้ามใช้การพิมพ์
เพื่อกรอกข้อมูล ดังภาพที่ 20
 ระบุปีการศึกษาที่จบ
 ชื่อผู้อนุมัติ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)
 เลือกตำแหน่งของผู้อนุมัติ
 เลือกไฟล์ที่จะนำเข้าระบบ (เฉพาะไฟล์นามสกุล .xlsx เท่านั้น) ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 การเลือกปฏิทินวันอนุมัติจบ
5. เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วจะปรากฏชื่อของไฟล์ที่นำเข้า และปุ่มสำหรับการลบ Remove ไฟล์ออก
เพื่อนำเข้าไฟล์ใหม่ ดังภาพที่ 21

ภาพที่ 21 ปุ่มสำหรับลบ หรือ Remove

6. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Save Changes เสร็จแล้วระบบจะแสดงหน้าข้อมูลของการอับโหลดปรากฏบนหน้า
ระบบดังภาพที่ 22

ภาพที่ 22 แสดงข้อมูลการอับโหลด
 ...ข้อสังเกตสำหรับการตรวจสอบข้อมูลก่อนการดำเนินการ
เมื่อนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูล Upload เสร็จแล้ว ให้พิจารณารายละเอียดข้อมูลที่
แสดงผลบนหน้าต่าง ดังภาพข้างต้น ดังนี้
การแสดงผลของข้อมูลนักเรียนต้องไม่เป็น 0 ในช่องที่ 5 หากเป็น 0 จะไม่ปรากฏปุ่มสีน้ำเงิน
ในการยืนยันข้อมูลในการส่งข้อมูลไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
หากต้องการตรวจเช็คข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลผิดพลาดตามที่ปรากฏจำนวน Error ของช่องที่ 7
ข้อมูลผิดพลาด ให้คลิกทีป่ ุ่มสีแดง Error
เพื่อตรวจดูความผิดพลาดที่ปรากฏตำแหน่งของข้อมูล
ที่ผิดพลาด จากนั้นคลิกที่
ในช่องที่ 7 เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดของนักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่
ก่อนการยืนยันข้อมูล
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องทำการลบไฟล์ที่ช่องที่ 8 โดยคลิกที่ปุ่ม
เพื่อลบข้อมูล หลังจากลบ
ข้อมูลออกแล้ว ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และดำเนินการตามขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลข้างต้นใหม่อีกครั้ง จนกว่า
ข้อมูลจะไม่แสดงผล Error ของข้อมูล
หากมีข้อมูลนักเรียน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ นามสกุลไม่ตรงกับบิดามารดา
จะต้องแนบหลักฐานเข้าสู่ระบบ ให้ทำการแนบไฟล์ในไฟล์เดียวเป็นไฟล์ pdf ประกอบไปด้วย บัตรประชาชน
และทะเบียนบ้าน โดยคลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบข้อมูนักเรียน
เพื่อเข้าไปแนบหลักฐานประกอบดัง
ภาพที่ 23

ภาพที่ 23 การแนบหลักฐานประกอบ
ให้คลิกที่ปุ่มสีฟ้าคำว่า upload จะปรากฏหน้าต่างสำหรับทำการอับโหลดข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติม
ดังภาพที่ 24

ภาพที่ 24 หน้าต่างนำเข้าไฟล์หลักฐาน
จากนั้นคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินคำว่า Browse… เพื่อเลือกไฟล์หลักฐานที่ต้องการแนบเมื่อเลือกไฟล์
เรียบร้อยแล้วจะปรากฏภาพแสดงชื่อไฟล์ในช่อง Select file…. ดังภาพที่ 25

ภาพที่ 25 แสดงชื่อไฟล์หลักฐานแนบ
หากต้องการที่ลบไฟล์ออกเพื่อทำการเลือกไฟล์ใหม่สามารถคลิกที่ปุ่ม Remove เพื่อทำการลบ
แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการเมื่อได้ไฟล์แล้วคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงิน คำว่า Save changes เพื่อบันทึกเอกสารหลักฐาน
แนบเมื่อที่ปุ่ม Save changes แล้วจะปรากฏหน้าแสดงผลในรายละเอียดนักเรียนดังภาพที่ 26

ภาพที่ 26 ปุ่มแสดงไฟล์และปุ่มลบไฟล์
• หากต้องการดูไฟล์เอกสารหลักฐานการแนบให้คลิกที่

เพื่อรายละเอียดไฟล์

• หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกที่ถังขยะ
เมื่อทำการคลิกที่ถังขยะแล้วจะปรากฏ
หน้ า ต่ า งการยื น ยั น ข้ อ มู ล หากไม่ ต ้ องการยื นยั นข้ อมู ล ให้ ทำการคลิ กที ่ ป ุ ่ มยกเลิ ก
ดังภาพที่ 27

ภาพที่ 27 การยืนยันการลบข้อมูล
เมื่อเอกสารหลักฐานการแนบถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Bypass Error
ก่อนเพื่อ
ยืนยันการ Bypass Error ข้อมูลจริงจะมีปุ่มยืนยัน
การส่งข้อมูลไปยังเขตพื้นที่การศึกษา แต่ใน
กรณีนี้ Error หลักต้องเป็น 0 คือไม่มีปุ่มสีแดงปรากฏในหน้ารายละเอียดของนักเรียน จึงจะมีปุ่มยืนยันข้อมูล
เมื่อคลิกที่ปุ่ม Bypass Error
แล้วระบบจะปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันการผ่าน
ข้อมูล Bypass Error หากไม่ต้องการยืนยันข้อมูลให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก ดังภาพที่ 28

ภาพที่ 28 การยืนยันข้อมูลการ Bypass Error
เมื่อผู้ใช้งานผ่านกระบวนการ Bypass Error หรือ Error เป็น 0 แล้วให้ทำการคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงิน
เมื่อคลิกที่ปุ่ม สีน้ำเงิน ดังภาพ จะปรากฏหน้าต่างรับรองการยืนยันดังภาพที่ 29 หากไม่ต้องการ
ยืนยันข้อมูลให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ยกเลิก หากต้องการยืนยันข้อมูลคลิกที่ปุ่ม ต้องการยืนยันข้อมูลจะปรากฏ
หน้าต่างแจ้งเตือนผลการยืนยันแล้วคลิกที่ปุ่ม OK ดังภาพที่ 30

ภาพที่ 29 การยืนยันการส่งข้อมูล

ภาพที่ 30 แจ้งเตือนผลการยืนยัน
7. เมื่อคลิกที่ป ุ่ม ต้องการยืนยันข้อมูล แล้วจะมีสถานะ ผู้ใช้ยืนยันข้อมูล แสดงในส่วนของสถานะ
ดังภาพที่ 31

ภาพที่ 31 สถานะการยืนยันข้อมูล

8. ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการ ยกเลิกการยืนยันข้อมูล ให้คลิกที่ปุ่มกากบาทสีส้ม
ยกเลิกการ
ยืนยัน ดังภาพที่ 32 และในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายืนยันรับรองข้อมูลสถานศึกษาแล้ว
นายทะเบีย นของสถานศึก ษาก็ย ั งสามารถยกเลิก การยืนยัน ได้ แต่ถ้าสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานรับรองแล้วสถานศึกษาจะไม่สามารถยกเลิกการยืนยันข้อมูลได้

ภาพที่ 32 ยกเลิกการยืนยันข้อมูล
 ...ข้อสังเกต (กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองและไม่รับรองข้อมูล)
1. ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่รับรองข้อมูล ข้อมูลจะถูกส่งกลับมาและแสดงข้อความ
xlsx : เขตพื้นที่ไม่รับรอง ดังภาพที่ 33 และสามารถดูสถานะของผลการรายงานได้ที่ปุ่มสถานะ

ภาพที่ 33 สถานะเขตพื้นที่ไม่รับรองข้อมูล
2. หาก สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษารั บ รองข้ อ มู ล จะปรากฏหน้ า ต่ า ง ในช่ อ งที ่ 8 เป็ น
xlsx : เขตพื้นที่ยืนยันข้อมูลแล้ว ดังภาพที่ 34 โดยสถานศึกษาสามารถคลิกที่ปุ่มแสดงสถานะเพื่อดู
การรับรอง

ภาพที่ 34 สถานะเขตพื้นที่การศึกษารับรองข้อมูล

 ...ข้อสังเกต (กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่รับรองข้อมูล)
3. ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่รับรองข้อมูล ข้อมูลจะถูกส่งกลับมาและ
แสดงข้อความ xlsx : สพฐ.ไม่รับรอง ดังภาพที่ 35 และสามารถดูสถานะของผลการรายงานได้ที่ปุ่ม
สถานะ

ภาพที่ 35 สถานะ สพฐ.ไม่รับรองข้อมูล
 ...ข้อสังเกต (กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับรองข้อมูล)
4. กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับรองข้อมูลที่ช่อง 8 จะปรากฏ + เพิ่ม ปพ.3
PDF ดังภาพที่ 36

ภาพที่ 36 สถานะ สพฐ.รับรองข้อมูล
******************************************************

...วิธดี ำเนินการเมื่อ สพฐ.รับรองข้อมูลไฟล์ Excel แล้ว
1.

ให้คลิกพิมพ์ ปพ.3 ฉบับร่าง ดังภาพที่ 37 เพื่อพิมพ์ออกมาให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นนายทะเบียน
ผู้เขียน ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจ ผู้ทาน และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม (ห้ามประทับตราโรงเรียนเด็ดขาด)

ภาพที่ 37 พิมพ์ ปพ.3 ฉบับร่าง
2. เมื ่ อ ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบทุ ก คนตามคำสั ่ ง ที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายตรวจสอบและลงนามเรี ย บร้ อ ยแล้ ว
ให้ ส ถานศึ ก ษาทำการอั บ โหลดไฟล์ ภ าพ ปพ.3 ขึ ้ น ไปอี ก ครั ้ ง โดยคลิ ก ที ่ ป ุ ่ ม เพิ ่ ม ปพ.3 PDF
ดังภาพที่ 38
หมายเหตุ ไฟล์ ปพ.3 ที่อัพโหลดขึ้นระบบต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น โดยจัดหน้าเป็นแนวนอนเท่านั้น

ภาพที่ 38 คลิกที่ปุ่มเพิ่ม ปพ.3 PDF
เมื่อคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ปพ.3 PDF แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 39 ให้คลิกที่ปุ่ม Browse … เพื่อทำ
การเลือกไฟล์ ปพ.3 ที่จะอัพโหลดเข้าสู่ระบบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save Change

ภาพที่ 39 หน้าต่างสำหรับอับโหลดไฟล์ ปพ.3 จริง
3. เมื่อทำการอับโหลดไฟล์ขึ้นไปให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ยืนยัน เพื่อทำการส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตพื้นที่
ตรวจสอบ และ สพฐ. ตรวจสอบ ตามลำดับ ดังภาพที่ 40

ภาพที่ 40 ปุ่มยืนยันข้อมูลไปยังเขตพื้นที่การศึกษา
 ...ข้อสังเกต (กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองและไม่รับรองข้อมูล)
4. ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่รับรองข้อมูล ข้อมูลจะถูกส่งกลับมาและแสดงข้อความ
PDF : เขตพื้นที่ไม่รับรอง ดังภาพที่ 41 และสามารถดูสถานะของผลการรายงานได้ที่ปุ่มสถานะ

ภาพที่ 41 PDF : เขตพื้นที่ไม่รับรอง
5. หากสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษารั บ รองข้ อ มู ล จะปรากฏหน้ า ต่ า ง ในช่ อ งที ่ 8 เป็ น
PDF : เขตพื้นที่ยืนยันข้อมูลแล้ว ดังภาพที่ 42 โดยสถานศึกษาสามารถคลิกที่ปุ่มแสดงสถานะเพื่อดู
การรับรอง

ภาพที่ 42 PDF : เขตพื้นที่ยืนยันข้อมูลแล้ว

 ...ข้อสังเกต (กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่รับรองข้อมูล)
6. ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่รับรองข้อมูล ข้อมูลจะถูกส่งกลับมาและ
แสดงข้อความ PDF : สพฐ.ไม่รับรอง ดังภาพที่ 43 และสามารถดูสถานะของผลการรายงานได้ที่ปุ่ม
สถานะ

ภาพที่ 43 PDF : สพฐ.ไม่รับรอง
 ...ข้อสังเกต (กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับรองข้อมูล)
7. กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับรองข้อมูลที่ช่องที่ 8 จะปรากฏข้อความ
PDF : สพฐ.รับรองข้อมูลเรียบร้อย ดังภาพที่ 44

ภาพที่ 44 PDF : สพฐ.รับรองข้อมูลเรียบร้อย

 เสร็จสิ้นกระบวนการของสถานศึกษา

2.ส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สพม.
...ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียน
1. เปิดบราวเซอร์ สำหรับเข้าสู่อินเตอร์เน็ต เช่น Microsoft Edge, Chrome, Firefox ฯลฯ
2. ที ่ Address Bar (ช่ อ งสำหรั บ กรอกที ่ อ ยู ่ ข องเว็ บ ) ให้ พ ิ ม พ์ https://gpa.obec.go.th ลงไปใน
Address Bar ดังภาพที่ 45

ภาพที่ 45 พิมพ์ URL ในช่อง Address Bar
3. คลิกที่ปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ และจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 46

ภาพที่ 46 แสดงหน้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์
4. จากนั้นผู้ใช้งานของเขตพื้นที่การศึกษา ให้ทำการลงทะเบียนข้อมูลของนายทะเบียนของเขตพื้นที่
การศึกษาหรือผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าของสถานศึกษาในสังกัด โดยทำการคลิก
ที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างของกรอบลงชื่อการเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ คำว่า เขตพื้นที่ลงทะเบียน ดังภาพที่
47

ภาพที่ 47 หน้าแสดงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
5. เมื่อทำการคลิกที่ปุ่ม เขตพื้นที่ลงทะเบียน แล้วจะปรากฏแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ดังภาพที่ 48

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

ภาพที่ 48 หน้าฟอร์มลงทะเบียนของเขตพื้นที่การศึกษา
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนายทะเบียนเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้รับผิดชอบของ
เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 13 หลักให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนที่ทางอำเภอออกให้จริง
กรอกอีเมลของนายทะเบียนเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้รับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษา
กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ 10 หลัก (ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้น)
กรอกรหัสผ่านสำหรับใช้ในการเข้าสู่ระบบ โดยต้องมี ตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ
รวมกันไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษรขึ้นไป
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งให้ตรงกันกับรหัสผ่านที่กรอกครั้งแรก
เลือกเขตพื้นที่การศึกษา โดยระบบจะประมวลผลจากฐานข้อมูลกลางแสดงข้อมูลเขตพื้นที่ให้
เลือกจากข้อมูลของระบบ (ต้องเลือกเขตพื้นที่การศึกษาจากรายการในระบบก่อน)

5.7.

จากนั้นคลิกที่ปุ่มลงทะเบียน จะแสดงข้อความลงทะเบียนสำเร็จดังภาพที่ 49

ภาพที่ 49 การลงทะเบียนสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา
6. หากมีการลงทะเบียนข้อมูลของนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของเขตพื้นที่ไปแล้วจะปรากฏการแจ้ง
เตือนหลังจาก กดปุ่ม “ลงทะเบียนเขตพื้นที่การศึกษา” ดังภาพที่ 50

ภาพที่ 50 การลงทะเบียนซ้ำ
7. ระบบจะมีการแจ้งเตือน Error ในการกรอกข้อมูลในส่วนต่างดังภาพที่ 51 โดยอธิบายได้ดังนี้
• The username field must contain a unique value. หมายถึ ง ตรวจพบการกรอก
หมายเลขบัตรประชาชนซ้ำ
• The email field must contain a unique value. หมายถึงตรวจพบการกรอกอีเมลซ้ำ

• รหัสผ่านจะต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อมูลส่วนตัว หมายถึง การกำหนดรหัสผ่านจะต้อง
ไม่มีขอ้ มูลที่อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบฟอร์ม
• The pass_confirm field does not match the password field หมายถึงตรวจพบ
การกรอกข้อมูลที่กรอกในช่อง ยืนยันรหัสผ่าน ไม่ตรงกับ รหัสผ่าน ที่ตั้ง

ภาพที่ 51 การแจ้งเตือน ERROR ในการลงทะเบียน

...ส่วนขั้นตอนการลืมรหัสผ่าน
1. ถ้านายทะเบียนและผู้รับผิดชอบข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา ลืมรหัสผ่าน Password ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม
สีแดงข้อความ ลืมรหัสผ่าน ดังภาพที่ 52

ภาพที่ 52 ปุ่มลืมรหัสผ่าน
2. เพื่อทำการขอรหัสผ่านใหม่ โดยระบบจะแสดงหน้าต่างให้ระบุอีเมล เพื่อขอคืนรหัสผ่าน ดังภาพที่ 53

ภาพที่ 53 กรอกอีเมลสำหรับขอรหัสผ่านใหม่

• หากอีเมลที่ระบุไม่ตรงกับข้อมูลในระบบจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ดังภาพที่ 54

ภาพที่ 54 ไม่พบอีเมลในระบบ
3. หากอีเมลที่ระบุตรงกับฐานข้อมูลในระบบจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน และส่งรหัสผ่านโทเคน ไปยัง
อีเมลของผู้แจ้งลืมรหัสผ่าน ให้ตรวจสอบ Inbox หรือ Junk mail ของผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 55

ภาพที่ 55 หน้ากรอกข้อมูลโทเคนเพื่อแก้ไขรหัสผ่าน
4. ให้เขตพื้นที่การศึกษานำรหัสโทเคนใน email ที่ได้รับนำมาลงในฟอร์มที่ระบบกำหนดเพื่อขอรหัสผ่านใหม่
ดังภาพที่ 55

...ส่วนการเข้าสู่ระบบ ปพ.3 ออนไลน์
1. ระบบจะแสดงหน้าต่าง เพื่อให้ผู้ใช้งาน ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ ตามที่ได้สมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกใน
ระบบเรียบร้อยแล้ว และทำการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดดังภาพที่ 56

ภาพที่ 56 หน้าสำหรับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอน ดังต่อไปนี้
• กรอก Username (เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของเขตพื้นที่
การศึกษา)
• กรอก Password ในการเข้าสู่ระบบ (คือ รหัสผ่านตอนที่ลงทะเบียนระบบ)
• คลิกที่ เข้าสู่ระบบ
• หากกรอก Username หรือ Password ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนข้อความดังภาพที่ 57

ภาพที่ 57 แจ้งเตือนความผิดพลาดการเข้าสู่ระบบ
หากข้อมูลในการเข้าสู่ระบบถูกต้องระบบจะแสดงหน้าข้อมูลผู้ใช้ โดยให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลผู้ใช้ดัง
ภาพที่ 58 ให้ครบถ้วนจากนั้นให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 58 กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน
• ระบุชื่อคำนำหน้าและชื่อลงไปในช่อง ชื่อผู้ใช้จริง
• ระบุนามสกุลในช่อง นามสกุล
• ระบุไลน์ไอดีในช่อง ไลน์ไอดี (กรณีมีไลน์ไอดี)
• ระบุตำแหน่งในช่อง ตำแหน่ง
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านผู้ใช้งานให้ทำการคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินคำว่า บันทึก แต่หากต้องการ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านให้ทำการกำหนดรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน ใหม่ลงในช่องรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน
แล้วค่อยกดที่ปุ่มสีน้ำเงินคำว่า บันทึก

...ส่วนการใช้งานของเขตพื้นที่การศึกษา
1. ขั้นตอนในการรับรองข้อมูลของสถานศึกษา ให้คลิกที่เมนูด้านซ้ายมือ “จัดการ ปพ.3 | เขตพื้นที่”
ดังภาพที่ 59

ภาพที่ 59 จัดการ ปพ.3
2. เมื่อคลิกที่เมนู จัดการ ปพ.3 | เขตพื้นที่ จะปรากฏหน้าต่างด้านขวามือ หน้าต่างจะแสดงรายชื่อ
โรงเรียนที่ขึ้นสถานะผู้ใช้ยืนยันข้อมูล เพื่อดูข้อมูลที่สถานศึกษาส่งเข้าระบบ ในหน้าตรวจสอบ
ทางด้านขวามือ ดังภาพที่ 60

ภาพที่ 60 แสดงรายชื่อโรงเรียนที่ขึ้นสถานะผู้ใช้ยืนยันข้อมูล

3. ให้ผู้ใช้งานคลิกที่ช่องที่ 8 ข้อมูลนักเรียน หรือนำเมาส์ไปชี้ที่ชื่อโรงเรียนเพื่อดูสถานะ โดยผู้รับผิดชอบ
ระดับเขตพื้นที่ ดังภาพที่ 61 จะต้องพิจารณาข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้
จำนวนข้อมูลนักเรียนทั้งหมดต้องไม่เท่ากับ 0
ตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดของข้อมูลเบื้องต้นโดยคลิกที่ รายการข้อมูลผิดพลาด
ดังภาพที่ 62
ตรวจสอบข้อมูลจากรูปไอคอนนักเรียนเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของนักเรียน ดังภาพ
ที่ 63

ภาพที่ 61 รายละเอียดของสถานศึกษา

ภาพที่ 62 รายการแสดงข้อมูลผิดพลาด

ภาพที่ 63 รายละเอียดข้อมูลของนักเรียน
4. เขตพื้นที่สามารถรับรองข้อมูล ของสถานศึกษา หรือ ส่งกลับไปแก้ไข โดยจะมีปุ่มแสดงในส่วนท้าย
คอลัมภ์ดำเนินการ กรณีที่ต้องการรับรองสามารถคลิกที่ปุ่มสีน้ำเงิน ดังภาพที่ 64 เมื่อทำการคลิกแล้ว
ระบบจะมีการกำหนดรายละเอียดของการรับรองข้อมูล และ ยืนยันผลการรับรอง ดังภาพที่ 65

ภาพที่ 64 ปุ่มการรับรองข้อมูล และส่งกลับแก้ไข

ภาพที่ 65 แสดงเหตุผลการรับรองข้อมูล

5. ในกรณีที่มีการรับรองข้อมูลไปแล้ว ปุ่ม ยืนยันข้อมูล จะหายไป และจะแสดงสถานะในเมนูตาราง
สถานะว่า เขตพื้นที่ยืนยันข้อมูลแล้ว แต่กรณีที่เขตพื้นที่รับรองแล้วก็ยังสามารถคืนค่ากลับไปยัง
สถานศึกษาเพื่อให้ส ถานศึ กษาแก้ไ ขได้ จนกว่า สพฐ.จะรับรองจึงจะไม่ส ามารถทำรายการได้
ดังภาพที่ 66

ภาพที่ 66 แสดงผลการรับรองของเขต
6. กรณีที่ต้องการส่งกลับไปให้สถานศึกษาแก้ไขข้อมูล สามารถกดที่ปุ่มสีแดง ดังภาพที่ 67 โดยระบบ
จะให้กำหนดรายละเอียดการคืนค่ากลับดังภาพที่ 68

ภาพที่ 68 ปุ่มส่งกลับแก้ไข

ภาพที่ 69 แสดงเหตุผลเพื่อส่งกลับไปแก้ไข

 หมายเหตุ
กรณีที่มีการคืนค่าข้อมูลกลับไปปุ่ม ยืนยันข้อมูล และ คืนค่ากลับ จะหายไป และจะแสดงสถานะ
ในเมนูตารางสถานะว่า เขตพื้นที่ไม่รับรอง โดยในกรณีที่เขตพื้นที่ไม่รับรองข้อมูล ดังภาพที่ 70

ภาพที่ 70 แสดงข้อมูลกรณีเขตพื้นที่ไม่รับรองข้อมูล
ในกรณี สพฐ. รับรองข้อมูล แล้วจะแสดงสถานะในช่องดำเนินการว่า รอผู้ใช้ดำเนินการ เมนูตาราง
สถานะว่า สพฐ.รับรองข้อมูลเรียบร้อย โดยจะไม่มีปุ่มใดๆ ดังภาพที่ 71

ภาพที่ 71 สพฐ.รับรองข้อมูลระดับที่ 1
7) หลังจาก สพฐ. รับรองข้อมูลแล้ว สถานศึกษาจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปในส่วนของไฟล์ PDF โดย
หลังจากที่สถานศึกษานำเข้าไฟล์ PDF แล้วให้เขตพื้นที่ทำการตรวจสอบ และรับรองข้อมูลอีกครั้ง
ดังภาพที่ 72

ภาพที่ 72 ยืนยันข้อมูลสถานศึกษาแนบไฟล์ PDF

8) หลังจากเขตพื้นที่รับรองข้อมูลแล้วปุ่ม ยืนยัน ที่ช่อง ดำเนินการ จะหายไป ดังภาพที่ 73

ภาพที่ 73 เขตพื้นที่ยืนยันข้อมูลของสถานศึกษาระดับที่ 2

...ส่วนการใช้งานของเขตพื้นที่การศึกษา(การเปลี่ยนแปลงในทะเบียนสถานศึกษา)
1. กรณีที่โ รงเรีย นต้องการเปลี่ย นแปลงนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูล ปพ.3 ของ
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาสามารถปลดนายทะเบียนได้โดยคลิกที่เมนู จัดการผู้ดูแลระดับ
โรงเรียน ดังภาพที่ 74

ภาพที่ 74 เมนูเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนโรงเรียน
2. เมื่อทำการคลิกที่เมนู จัดการผู้ดูแลระดับโรงเรียน แล้วจะปรากฏหน้าต่างด้านขวามือแสดงข้อมูล
ของนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดของเขตพื้นที่ดังภาพที่ 75

ภาพที่ 75 ข้อมูลของนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา
คลิกที่ปุ่มสีฟ้าคำว่า ปลดผู้ใช้
เพื่อทำการยกเลิกเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานของนายทะเบียนหรือ
ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เมื่อทำการคลิกที่ปุ่มแล้วข้อมูลของนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา
จะถูกจัดเก็บไปไว้ในฐานข้อมูลระบบโดยอัตโนมัติ จากนั้นเขตพื้นที่แจ้งนายทะเบียนหรือผู้รับผิดชอบของ
สถานศึกษาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

...ส่วนการใช้งานของเขตพื้นที่การศึกษา(การแสดงผลรายงาน Dashboard)
ข้อมูลรายงานของเขตพื้นที่จะอยู่ในส่วนของเมนูหน้าแรกของระบบโดยจะแสดงข้อมูลสถานศึกษา
ทั้งหมดในสังกัดของเขตพื้นที่ดังภาพที่ 76

ภาพที่ 76 แสดงผล Dashboard

 เสร็จสิ้นในส่วนการใช้งานรับรองข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการส่งออกไฟล์ Excel ปพ.3 จาก ระบบ SGS
1. กรอก URL https://sgs.bopp-obec.info บนช่อง Address Bar ของ Browser ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอก URL
2. เลือกเมนูซ้ายมือเพื่อทำการล็อกอินเข้าระบบ SGS ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เลือกเมนูเพื่อล็อกอิน
3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ SGS ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน

4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ไปที่เมนู รายงาน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 เลือกรายการเมนู รายงาน
5. จากนั้นเลือก ปพ.3, รายงานการออกประกาศนียบัตร ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ปพ.3, รายงานการออกประกาศนียบัตร
6. คลิกเลือกระดับชั้นที่ต้องการ และ เลือกรายงาน ปพ.3 ตรวจวันอนุมัติการจบ จำนวนผู้จบการศึกษา
จากนั้นกดที่ปุ่มส่งออก Excel ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การส่งออก Excel
********************************************

คู่มือการส่งออกไฟล์ Excel ปพ.3 จาก ระบบ SchoolMis
1. กรอกเว็บไซต์ของ SchoolMis บนช่อง Address Bar ของ Browser จะปรากฏหน้าสำหรับล็อกอิน
เข้าสู่ระบบ และ กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 หน้าสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ และ กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ไปที่เมนู รายงานเอกสารการศึกษา ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 เลือกรายการเมนู รายงานเอกสารการศึกษา

3. จากนั้นเลือกเมนูชื่อว่า ปพ.3 ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 เมนู ปพ.3
4. คลิกเลือกที่เมนู ปพ.3 ให้ไปในส่วนรายงาน ปพ.3 ส่ง สทศ.(เฉพาะ ม.3,ม.6) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 รายงาน ปพ.3 ส่ง สทศ.(เฉพาะ ม.3,ม.6)

5. เมนูเลือกระดับชั้น แล้วคลิกที่ปุ่มดำเนินการ จะปรากฏข้อมูล ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ข้อมูล ปพ.3 ให้ทำการคลิกที่ปุ่มสีเขียวดาวน์โหลด
********************************************

