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คํานํา 

 

 คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหบุคลากรใชเปนเครื่องมือชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจ 
ในการปฏิบัติงาน โดยไดจัดทํารายละเอียดของงานแตละกลุมงานแยกเปนแตละกิจกรรมอยางละเอียดและ
ครบถวน ตามภารกิจงานโดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานเก่ียวของกับงานสงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี                 
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร งานการจัดซ้ือแบบพิมพทางการศึกษา งานการตรวจสอบ
วุฒิและการรับรองความรู งานการยกเลิกแบบพิมพหลักฐานการศึกษา งานการขออนุญาตจําหนายนักเรียนออก
จากทะเบียนนักเรียน งานอนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา             
ข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน -งานแขงขันทักษะทางวิชาการ งานสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน โดยแสดงถึงข้ันตอนตาง ๆ ของการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบ Flow Chart เพ่ือเขาใจงายและใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเปนประโยชนแกบุคลากร สถานศึกษาและ
ผูสนใจสามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอไป 
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1.ชื่องาน  (กระบวนงาน)  งานลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 

2. วัตถุประสงค ์

1. เพ ื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
2. เพื่อมุ่งเน้นให้ตระหนักและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านคุณธรรมแก่นักเรียนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง 

3. ขอบเขตของงาน 
1. ส่งเสริมให้ดําเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น การพัฒนาหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมกิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ในทุกระดับ 
ต้ังแต่ ในสถานศึกษา เป็นต้น 

2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น การอบรม สัมมนา 
จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา ในทุกระดับเริ่มต้ังแต่ใน สถานศึกษา เป็นต้น 

3. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับ 
โรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคระดับชาติ และระดับโลก 

4. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชน ในการส่งเสริมภาวะ 
ผู้นำทักษะป้องกันตัว การช่วยเหลือสังคม และการบําเพ็ญประโยชน์ 

5. การดำเนินการจัดเก็บเงินค่าบํารุงกิจกรรมลูกเสือตามแนวทาง/กฎระเบียบที่กำหนด 
6. การดำเนินการกิจกรรมเดินทางไกล - ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดให้เป็นไปตาม 

ระเบียบที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
7. ประสาน ติดตาม นิเทศ ประเมินผล สรุปผล และสรุปงานการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี และยุวกาชาดของหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

4. คําจํากัดความ 
1. ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิงอายุระหว่าง 8 – 25 ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ    

โดยยึดมั ่นในหลักการ (Principle) วิธีการ (Method) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการลูกเสือ (Scouting) 
อย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดประเภทและเหล่าลูกเสือว่า ลูกเสือมี 4 ประเภท คือ สำรอง สามัญ 
สามัญรุ ่นใหญ่ วิสามัญ และอาจจัดให้มีลูกเสือเหล่าสมุทร และลูกเสือเหล่าอากาศได้ สําหรับลูกเสือที ่ เป็นหญิง 
อาจใช้ชื่อเรียกว่า เนตรนารี หรือชื่ออื่นซึ ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้
หมายถึง ลูกเสือที่เป็นหญิงด้วย 

1. ลูกเสือสํารอง (Cub Scout) อายุ 8 - 11 ปี 
2. ลูกเสือสามัญ (Scout) อายุ 11 - 16 ปี 
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (Senior Scout) อายุ 13 - 18 ปี 
4. ลูกเสือวิสามัญ (Rover) อายุ 16 - 25 ปี 

2. บุคลากรทางลูกเสือ หมายความว่า ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู ้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ 
อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 

3. ยุวกาชาด  หมายความว่า  เยาวชนชาย หญิง อายุ 7 – 25 ปี  ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา           
สังกัดต่างๆ  รวมถึงเยาวชนกลุ ่มพิเศษในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ  เช่น กศน. กรม 



 

5. งานส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
1. จัดทําข้อมูลกลุ่ม กองลูกเสือ และยุวกาชาดในสถานศึกษา 
2. ประกาศแจ้งนโยบายในการส่งเสริมตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
3. แต่งต้ังคณะทํางาน ประเมินความต้องการ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
4. ดําเนินงานตามระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

   

Flow Chart การปฏบิตังิาน 
 

ศึกษารายละเอียดจัดทําข้อมูล 
 
 
 

 ประกาศแจ้งนโยบายตามระเบียบที่กําหนด  
 
 
 

 แต่งต้ังคณะทํางาน ประเมินความต้องการ  
 
 
 

ดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 

 
สรุปและรายงานผล 

 
   
อ้างถึงระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 
2. แบบฟอร์มการปฏิบัติ 

- การขอจัดต้ังกลุ่มโรงเรียน (แบบ ลส.11) 
- การขอจัดต้ังกองลูกเสือโรงเรียน (แบบ ลส.12) 
- การขอแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือตําแหน่งอ่ืน ๆ (แบบ ลส.13) 

 
 
 

   2 



 

6. งานเก็บเงินบํารุงลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. การจัดทําข้อมูล บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสังกัด 
 2. แจ้งการดําเนินการให้สถานศึกษา บุคลากร 

3. ดําเนินการจัดเก็บ 
4. สรุปผลการดําเนินการจัดเก็บ 

 5. ส่งเงินให้ลูกเสือจังหวัด 
6. กํากับ ติดตาม เร่งรัด 
7. รายงานผลการดําเนินงาน ให้ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

จัดทําข้อมูลบุคลากร/หน่วยงาน 
 
 

 
แจ้งแนวดําเนินการให้สถานศึกษา 

 
 

ดําเนินการจัดเก็บ 
 
 

สรุปผลการจัดเก็บ 
 
 

ส่งเงินให้สํานักงานลูกเสือจังหวัด 
ตามระเบียบ 

 
  

กํากับ ติดตาม เร่งรัด 
 
 

รายงาน ผอ.สพม.มหาสารคาม 
 

 

อ้างถึงระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
      ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ 
พ.ศ. 2554 

   3 



 

7. งานการดําเนินงานจัดกิจกรรมเดินทางไกล–เข้าค่ายพักแรมค้างคืนปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. จัดทําข้อมูล บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในสังกัด 
2. แจ้งการดําเนินการให้สถานศึกษา บุคลากร 
3. ดําเนินการตามระเบียบที่กําหนด 
4. กํากับ ติดตาม เร่งรัด 
5. สรุปผลการดําเนินการจัดเก็บ 
6. รายงานผลการดําเนินงาน ให้ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

ศึกษารายละเอียดจัดทําข้อมูล 
 
 
 

ประกาศแจ้งนโยบาย 
ตามระเบียบที่กําหนด 

 
 
 

ศึกษาตามระเบียบ 
 
 
 
 

กํากับ ติดตาม เร่งรัด 
 
 

 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

   
 
อ้างถึงระเบียบ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษาและเดิน
ทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 

2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3. ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 
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8. งานคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจําปี  
1. แจ้งแนวทางการพิจารณาการขอคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
2. สรุปข้อมูลบุคลากรการขอคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
3. ประสาน เสนอขอการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการ คัดเลือกบุคคลที่ได้รับการขอคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
5. ประกาศแจ้งหน่วยงาน บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
6. รายงานผลการดําเนินงาน ให้ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

แจ้งแนวทางการพิจารณา 
 
 

สรุปข้อมูลบุคลากรการขอคดัเลือก 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

 
 

 
ประสานเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 

 
แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

 
 
 

ประกาศแจ้งหน่วยงานบุคคลที่ได้รับ 
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

 
 

 
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 
1. หนังสือบันทึกข้อความ 
2. หนังสือราชการภายนอก 
3. แบบขอจัดต้ังกลุ่ม กอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือผู้ตรวจการลูกเสือกรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าที่ลูกเสือ 
4. แบบประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในแต่ระดับ 
5. แบบประเมินคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
6. แบบตรวจเอกสารการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
2. ข้อบังคับคณะกรรมการบิหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553 
3. ข้อบังคับคณะกรรมการบิหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินหรือรายได้ของสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  
    พ.ศ. 2554 
4. ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ พ.ศ. 2556 
5. ข้อบังคับคณะกรรมการบิหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554 
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ.2558 
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานที่และเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ 
    เนตรนารีและยุวกาชาด ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  การจัดซื้อแบบพิมพทางการศึกษา กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ 
 2. เพ่ือใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน 
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือใหบริการสถานศึกษาในการออกเกสารการจบการศึกษา  
 

3. ขอบเขตของงาน 
1. สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารับผิดชอบ ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษาให  
2. สถานศึกษาสังกัดในเขตพ้ืนที่ ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษาให 
 

4. คําจํากัดความ 
 1. แบบพิมพทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอรมหรือเอกสารที่เกี่ยวกับประวัตินักเรียนรายวิชา ผลการเรียน 
และจัดแผนการลงทะเบียนใหกับนักเรียน รวมทั้งรายงาน ปพ.1 รายงาน ปพ.2 บนแบบพิมพประกาศนียบัตร                    
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดดวยตัวอักษรอาลักษณ  รายงาน ปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา รวมถึง                                  
ใบแทนประกาศนียบัตร  

2. มาตรฐานการเรียนรูขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับช้ันสําคัญ ไดแก 

ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6  
4. หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ 

ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว 
5. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน                 

ในระดับการศึกษาที่ตํ่ากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา 
6. หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดขึ้น

สําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ และแนวทาง ตามที่ระเบียบกฎหมาย กําหนด 
2. แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และซักซอมความเขาใจใหสถานศึกษาทราบ 
3. เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพใหกับสถานศึกษา 
4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาต  
5. สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อแบบพิมพ  
6. จัดทําทะเบียนรับ – จายแบบพิมพ และลงทะเบียนเบิกจายแบบพิมพใหสถานศึกษา 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย 
   

 
 

แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ  
 และซักซอมความเขาใจใหสถานศึกษาทราบ 

 
 
 

เสนอขออนุญาตผูมีอํานาจอนุญาต 
 
 
 

ผอ.สพท.อนุญาต 
 
 
 

แจงสถานศึกษา 
 
 
 

จัดทําทะเบียนรับ-จายแบบพิมพ 
 
 

7. แบฟอรมที่ใช 
 หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ปพ.1 , ปพ.2 และ ปพ.3 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ. 616/2562 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 
 2. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ. 617/2562 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552  

3. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที่ สพฐ. 618/2562 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 
 
 

   8 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  การตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู และเทียบโอนผลการเรียน 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษา               
ในระบบ 
 2. เพ่ือใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่                   
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือใหบริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สําเร็จการศึกษา หรือตองการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
 

3. ขอบเขตของงาน 
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

4. คําจํากัดความ 
 1. หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาไวเปน 2 ประเภท คือ 
       1.1 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก 
  1) ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
  2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
  3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
       1.2 เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด 
  1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา 
  2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
  3) ใบรับรองผลการเรียน 
  4) ระเบียบสะสม   

2. การตรวจสอบวุฒิการศึกษา หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษา หรือบุคคลมีความประสงคของทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจบการศึกษาของนักเรียนเพ่ือสมัครเขาทํางานหรือศึกษาตอ 

3. การรับรองความรู หมายถึง รับรองความรูหรือสถานะทางการศึกษาของนักเรียนใหกับหนวยงาน 
สถานศึกษา หรือบุคคล โดยสถานศึกษาเปนผูรับรองวุฒิให 

4. การเทียบโอนผลการเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาตามหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง หรือมีผลการเรียน                
ที่สะสมและจะขอเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาใดสถานหน่ึง หรือในหลักสูตรใด
หลักสูตรหน่ึงเพ่ือเรียนตอเน่ืองใหจบการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ๆ ทั้งวุฒิในประเทศและวุฒิตางประเทศ 

5. มาตรฐานการเรียนรูขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพ่ึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับช้ันสําคัญ ไดแก 

ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6  
7. หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ 

ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว 
8. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน              

ในระดับการศึกษาที่ตํ่ากวาอุมดศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางการ จิตใจและสติปญญา 
9. หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดขึ้น

สําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ และแนวทาง ตามที่ระเบียบกฎหมาย กําหนด 
2. ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หนวยงาน/สถาบันขอความรวมมือ โดยย่ืนเอกสารใหสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบ 
3. เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผูมีอํานาจ ลงนามยืนยันการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
4. แจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาใหสถาบัน และหนวยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาทราบ  

กรณีเอกสารที่ถูกตอง 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย 
 
 
 

ดําเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามที่หนวยงาน/ 
สถาบันขอความรวมมือ โดยย่ืนเอกสาร 

ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบ 
 
 
 

เสนอ ผอ.สพท. หรือผูมอํีานาจอนุญาตลงนาม 
ยืนยันการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 

 
 
 

แจงผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
 ใหสถาบัน และหนวยงานที่ขอ  

 

7. แบฟอรมที่ใช 
 หนังสือรับรองความรู 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๓  
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริมการจัดการศึกษา               
ในระบบ 
 2. เพ่ือใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาทหนาที่                   
ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือมิใหนําหลักฐานที่เสียหายไปใชหลักฐานทางราชการ 
 

3. ขอบเขตของงาน 
สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 

4. คําจํากัดความ 
 1. หลักฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาไวเปน 2 ประเภท คือ 
       1.1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ไดแก 
  1) ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
  2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
  3) แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
       1.2 เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด 
  1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา 
  2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
  3) ใบรับรองผลการเรียน 
  4) ระเบียบสะสม   

2. มาตรฐานการเรียนรูขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพ่ึงรูและปฏิบัติไดเมื่อเรียนจบระดับช้ันสําคัญ ไดแก 

ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6  
4. หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูและประสบการณที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ 

ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว 
5. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน              

ในระดับการศึกษาที่ตํ่ากวาอุมดศึกษา โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดานรางการ จิตใจและสติปญญา 
6. หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดขึ้น

สําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ และแนวทาง ตามที่ระเบียบกฎหมาย กําหนด 
2. แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
3. ประชุมพิจารณา วิเคราะห เอกสาร หลักฐาน และใหความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
4. เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผูมีอํานาจ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบยักเลิก

หลักฐานทางการศึกษาโดยออกประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
5. แจงประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาใหทุกกระทรวง สถานศึกษาในสังกัด และสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ทั่วประเทศทราบและหามมิใหรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ 
 

   11 



 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย 
 
 

แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
การขอยกเลิกหลักฐานการศกึษา 

 
 

ประชุมพิจารณา วิเคราะห ตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐาน 

 
 

เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
หรือผูมีอํานาจ ใหความเห็นชอบ 

 
 

แจงประกาศยกเลิกหลักฐาน 
ทางการศึกษา 

 

7. แบฟอรมที่ใช 
 1. หนังสือขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
 2. ประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)  
           พ.ศ. ๒๕๕๓  
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  การจําหนายนักเรียน 
 

2. ขอบเขตของงาน 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 วาดวยการจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียน สาเหตุ

การจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนมีอยู 5 สาเหตุ ไดแก 
1. นักเรียนยายสถานศึกษา 
2. นักเรียนถึงแกกรรม 
3. นักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเปนเวลานาน ไมมีตัวตนอยูในพ้ืนที่ 
4. นักเรียนพนอายุเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 
5. นักเรียนที่เรียนจบการศึกษา กรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
    5.1 กรณีขั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ช้ันสูงสุด) สําหรับสถานศึกษาที่ไมไดรับอนุญาตใหเปดสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 
    5.2 กรณีนักเรียน เรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  
การดําเนินการในขอ 1 – 3 เปนอํานาจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สวนขอ 4 และ 5 เปนอํานาจของ

โรงเรียน และเมื่อโรงเรียนจําหนายนักเรียนแลว แจงใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ทราบ 
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การจําหนายนักเรียน แตละสาเหตุมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
 กรณียายสถานศึกษา 
     1. สถานศึกษาขออนุญาตจําหนายนักเรียนที่ขอยายไปเขาเรียนในสถานศึกษาอ่ืน ตอ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม (แบบ บค.21) 
     2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหาสารคาม แจงผลการพิจารณาอนุญาตจําหนายนักเรียน                
ใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ  (แบบ บค.28) 
         2.1 อนุญาต กรณีไดรับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนยายเขา (กรณียายภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียวกัน) หรือไดรับแจงจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรณียายตาง
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือตางสังกัด) วานักเรียนที่ขอยายไมไดไปเขาเรียนแลว 
         2.2 ไมอนุญาต กรณีไดรับรายงานจากสถานศึกษาที่นักเรียนยายเขา (กรณียายภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียวกัน) หรือไดรับแจงจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรณียาย 
ตางเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือตางสังกัด) วานักเรียนที่ขอยายไมไดไปเขาเรียนแลว 
 3. สถานศึกษา จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนกรณีไดรับอนุญาต 
 4. สถานศึกษาที่นักเรียนยายออกติดตามเด็กเขาเรียน กรณีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม ไมอนุญาตใหจําหนายนักเรียน เน่ืองจากไมไปเขาเรียนตามที่ขอยาย หากไมสามารถติดตามนักเรียน              
เขาเรียนได ใหดําเนินการขออนุญาตจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนดวยเหตุนักเรียนไมมีตัวตนอยูในพ้ืนที ่
 กรณีนักเรียนถึงแกกรรม 
 1. สถานศึกษาขอสําเนาใบมรณบัตรของนักเรียนที่ถึงแกกรรมจากผูปกครอง โดยตรวจสอบกับสําเนาเอกสาร
ฉบับจริงกอนดําเนินการ 
 2. สถานศึกษาขออนุญาตจําหนายนักเรียนที่ถึงแกกรรมตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม (แบบ บค.21) 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พิจารณาอนุญาตใหจําหนายนักเรียน และแจง               
ผลการพิจารณาใหสถานศึกษาทราบ (แบบ บค.28) 
 4. สถานศึกษาจําหนายนักเรียนที่ถึงแกกรรมออกจากทะเบียนของผูปกครองและนักเรียน 
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 กรณีนักเรียนหยุดติดตอกันเปนเวลานาน และไมมีตัวตนของผูปกครองและนักเรียนอยูในพ้ืนที่และไมแจง   
ยายที่อยู 
 1. สถานศึกษาขอหนังสือรับรองการไมมีตัวตนของผูปกครองและนักเรียนจากผูใหญบานหรือกํานัน หรือ 
จากอําเภอ หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แลวแตกรณี (แบบ บค.21) 
 2. สถานศึกษาขออนุญาตจําหนายนักเรียนที่หยุดเรียนเปนเวลานาน ผูปกครองและนักเรียนไมมีตัวตน                 
ในพ้ืนที่ตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม (แบบ บค.21) 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม พิจารณาแลว  พิจารณาอนุญาตจําหนายนักเรียน 
และแจงผลการพิจารณาใหสถานศึกษาทราบ (แบบ บค.28) 
 4. สถานศึกษาจําหนายนักเรียนออกจาทะเบียนนักเรียน 
 กรณีนักเรียนอายุพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 

เมื่อนักเรียนมีอายุพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับและผูปกครองไมประสงคจะใหนักเรียนอยูในสถานศึกษา
ตอไป ใหสถานศึกษาพิจารณาจําหนายนักเรียนออกจากทะเบียน แลวรายงานใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม (แบบ บค.29) 

กรณีนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา 
1. นักเรียนเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เมื่อสถานศึกษาไดรับอนุมัติตัดสินผลการเรียนของนักเรียน               

ที่เรียนจบ ช้ันมัธยมศึกษาปที่3 แลวใหดําเนินการ ดังน้ี 
    1.1 จําหนายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน 

1.2 รายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม (แบบ บค.29)  
 

4. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

กรณียายสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาขออนุญาตจําหนายนักเรียน 
(แบบ บค. 21) 

 
 

สพม.มหาสารคาม แจงผลการพิจารณา 
 

 
 

     อนุญาต       ไมอนุญาต 
     กรณีไดรับรายงานจากสถานศึกษา    กรณีไดรับรายงานจากสถานศึกษา 
     ที่นักเรียนยายเขา วาไดรับนักเรียน    ที่เกี่ยวของวานักเรียนที่ขอยาย        

    ที่ขอยายไดเขาเรียนแลว (แบบ บค.28)    ไมไดไปเขาเรียน 
 
 
 
 

     สพม.มหาสารคาม และสถานศึกษา     สถานศึกษาที่นักเรียนยายออก 
    จําหนายนักเรียนรายกรณี     ติดตามเด็กเขาเรียน 
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กรณีถึงแกกรรม 
 

สถานศึกษาขออนุญาตจําหนาย 
 (แบบ บค.21)  

 
 

สพม.มหาสารคาม พิจารณา 
 
 

สพม.มหาสารคาม แจงผลการพิจารณา 
แกสถานศึกษา (แบบ บค.28) 

 
 

 
สถานศึกษาจําหนายนักเรียน 

ออกจากทะเบียน 
 
 
 
 

กรณีนักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเปนเวลานานและไมมีตัวตนอยูในพ้ืนที่ 
 

สถานศึกษาขอรับหนังสือรับรองการไมมีตัวตน 
ของผูปกครองและนักเรียน (แบบ บค.27) 

 
 

สถานศึกษาขออนุญาตจําหนายนักเรียน 
(แบบ บค.21) 

 

 
สพม.มหาสารคาม แจงพิจารณา 

 
 

สพม.มหาสารคาม แจงผลการพิจารณา 
แกสถานศึกษา (แบบ บค.28)  

 
 

สถานศึกษาจําหนายนักเรียน 
ออกจากทะเบียนนักเรียน 
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5. แบฟอรมที่ใช 
 1. แบบหนังสือเตือนผูปกครองไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 (แบบ พฐ.16) 
 2. แบบหนังสือเตือนผูปกครองสงนักเรียนเขาเรียน (แบบ พฐ.17) 
 3. แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน (แบบ พฐ.17/1) 
 4. คํารองขอยายนักเรียน (แบบ พฐ.19) 
 5. แบบหนังสือสงนักเรียนไปเขาเรียนในสถานศึกษาที่ขอยายเขา (แบบ พฐ.19/1) 
 6. แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ยายไปเขาเรียน (แบบ พฐ.19/2) 
 7. แบบแจงผลการรับนักเรียนที่ยายไปเขาเรียน (แบบ พฐ.19/3) 
 8. แบบหนังสือรายงานการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (แลวแตกรณี) ที่นักเรียนยายเขา (แบบ พฐ.19/4) 
 9. แบบหนังสือขออนุญาตจําหนายนักเรียน (แบบ พฐ.20) 
 10. แบบหนังสือรายงานการจําหนายนักเรียน (แบบ พฐ.20/3) 
 11. แบบรับรองการไมมีตัวตน (แบบ พฐ.23) 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 4. คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความมั่นคงแหงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) งานอนญุาตนํานักเรียน นกัศกึษาไปนอกสถานที ่
 

2. วัตถุประสงค  
 1.  เพ่ือใหสถานศึกษากําหนดวัตถุประสงคในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา
อยางชัดเจน โดยมีโครงการรองรับและดําเนินการตามลําดับขั้นใหบรรลุวัตถุประสงค 
 2. เ พ่ือใหการเดินทางไกล และการเขาคายพักแรมไดปฏิบั ติ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานที่ 
 

3. ขอบเขตงาน 
 เปนแนวทางในการปฏิบัติในการเดินทางไปทัศนศึกษา เดินทางไกล นอกสถานศึกษา เพ่ือให
เกิดความปลอดภัย จากอุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน โดยใหสอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
 

4. คําจํากัดความ 
 1. นักเรียน หมายถึง  ผูเรียนในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา    
 2. นักศึกษา หมายถึง  ผูเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  อุดมศึกษา  และผูเรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น   
 3. ทัศนศึกษา หมายถึง การเรียนรูดวยการดูการเห็น การศึกษานอกสถานที่ 
 

5. ขั้นตอนการปฏบิตังิาน 
 1. ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. 2562 
 2. สถานศึกษาจัดสงหนังสือขออนุญาตไปทัศนศึกษาตอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       
มีเอกสารประกอบ ดังน้ี  
  2.1 หนังสือขออนุญาต ตามแบบขออนุญาตผูบังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
  2.2  โครงการทัศนศึกษา 
  2.3  กําหนดการเดินทาง / แผนที่แสดงเสนทางไป-กลับ 
  2.4  คําสั่งไปทัศนศึกษา/ขออนุญาตไปราชการ (ครูผูควบคุม) 
  2.5  รายช่ือนักเรียน – รายช่ือครูผูควบคุม 
  2.6 คูมือรถยนต เอกสารใบขับขี่ของคนขับรถยนต 
  2.7  สําเนากรรมธรรมประกันภัยชวิต 
 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับหนังสืออนุญาตไปทัศนศึกษาพรอมตรวจสอบเอกสาร
ความถูกตองครบถวน 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทําหนังสืออนุญาตไปทัศนศึกษา เสนอผูอํานาจอนุญาต
ตามลําดับ 
 5. เมื่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาต/ไมอนุญาต จึงแจงใหสถานศึกษาทราบตอไป 
 6. เมื่อสถานศึกษาไดไปทัศนศึกษาตามโครงการเสร็จสิ้นแลวใหรายงานผลตอไป 
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6. Flow Chart การปฏบิตัิงาน  

 
สถานศึกษาสงหนังสือขออนุญาต 

ถึง สพม.มหาสารคาม  
(ไมนอยวา 15 วันกอนเดินทาง) 

 

                  ไมครบ/แกไขเอกสาร 
 

สพม.มหาสารคาม ตรวจสอบความถูกตอง 
ระยะเวลา/เอกสาร 

 
  
 

 
 เสนอให ผอ.สพม.มหาสารคาม  
 พิจารณาอนุญาต  
  
 
 

แจงสถานศึกษาเดินทางไปนอกสถานศึกษา 
ตามโครงการที่ไดรับอนุญาต 

 
 
 

สถานศึกษาเดินทางกลับรายงานผลถึง 
 สพม.มหาสารคาม ทราบ 

 
 
 
7. แบบฟอรมที่ใช 
 1. แบบขออนุญาตผูบังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา   

2. แบบขออนุญาตผูปกครองพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 3. แบบรายงานเหตุการณการพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 4. แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอก
สถานศึกษา และเดินทางไกล เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด พ.ศ. 2551 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  งานสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร  
    ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  

 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร  
ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 2. เพ่ือใหการสนับสนุนและสงเสริมใหบิดา มารดา หรือผูปกครอง และสถานประกอบการมีความรู                  
ความเขาใจในการจัดการศึกษา 
 3. เพ่ือเปนการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร  ชุมชน องคกรวิชาชีพ         
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
 

3. ขอบเขตของงาน 
1. การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. การย่ืนคําขออนุญาตจัดการศึกษา 
3. การจัดทําแผนการจัดการศึกษา 
4. การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
5. การตัดสิน และรับรองผลการศึกษา 
6. การกํากับ และติดตามการจัดการศึกษา 
7. การยกเลิกการจัดการศึกษา 
 

4. คําจํากัดความ 
 1. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ บิดามารดา หรือบิดา                    
หรือมารดา หรือผูปกครองเปนผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานดวยตนเอง โดยเปนผูสอนดวยตนเอง 
หรือเปนผูอํานวยการใหเกิดกระบวนการเรียนรู 

2. การจัดการศึกษาในสถานประกอบการ หมายถึง การจัดต้ังศูนยการเรียนเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ ในสิทธิและหนาที่ สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษา

ของบุคคล ครอบครัว องคกร  ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
2. ผูจัดการศึกษาย่ืนคําขออนุญาตในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร  ชุมชน องคกรวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร/หลักฐาน 
4. แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบแผนการจัดการศึกษา สภาพแวดลอม อุปกรณการเรียนการสอน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เสนอคําขออนุญาตใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาโดยเร็ว 
และแจงผลการพิจาณาใหครอบครัวทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 

5. ครอบครัวโดยผูขอจัดการศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาที่ไดรับอนุญาต 
3. ครอบครัวโดยผูจัดการศึกษาทําการวัดผลประเมินผลการเรียนรู อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลให

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ทราบหลังสิ้นปการศึกษา 
7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แตงต้ังคณะกรรมการวัดผลประเมินผลผูเรียนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เสนอ

วัดผลประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา              
เพ่ือลงนามอนุมัติผลการเรียน 

8. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

ครอบครัวที่ประสงคการจัดการศึกษายื่นคํารอง  
ณ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

 
 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาแตงตัง้ 
คณะกรรมการดําเนินงานตรวจสอบคําขอจัดตั้ง หลักฐาน  

เอกสารพรอมแผนการจัดการศึกษา 
(ภายใน 1 สัปดาห) 

  
 

ปรับปรงุแผนการจัดการศึกษา 
    (ภายใน 1 สัปดาห)         

         

                     ไมผาน 
ยื่นคําขอกับคณะกรรมการ กศจ. 

(ภายใน 30 วัน) 
 

                              
 

  แจงผลการพจิารณาไปยงัผูจัดการศึกษา 
(ภายใน 3 วัน) 

   
            

   กํากับและติดตามการจัดการศึกษา 
 

 
7. แบฟอรมที่ใช 

1. แบบคําขออนุญาตจัดต้ังการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 2. แบบคําขอจัดทําแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 3. คําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว (กรณีครอบครัวขอยกเลิกเอง) 
 4. คําสั่งใหเลิกจัดการศึกษาโดยครอบครัว (กรณีคณะกรรมการมีมติยกเลิก) 
 5. หลักฐานทางการศึกษาสําหรับกลุมหมายเฉพาะ 
 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
4. ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการประเมินศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 
5. กฎกระทรวง วาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 
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1. ช่ืองาน  งานสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

2. ว ัตถ ุประสงค 
 1. เพ่ือสรางเสริมสุขภาพ การดํารงสุขภาพ การปองกันและการสรางเสริมสมรรถภาพ เพ ื อ ส ุขภาพ 
และการป องก ันโรคท ั้งโรคต ิดต อและโรคไม ตดต ิดต อ 

2. เพ ื่อเร ียนร ูเก ี่ยวก ับหล ักการและว ิธ ีการเล ือกบร ิโภคอาหาร ผล ิตภ ัณฑ และบร ิการส ุขภาพ 
3. ขอบเขตของงาน 

1. ประชากรว ัยเร ียนม ีส ุขภาพสมบ ูรณ ท ั้งด านร างกายและจ ิตใจ 
2. สถานศ ึกษาจ ัดก ิจกรรมเพ ื่อส ุขภาพผ ูเร ียนได อย างท ั่วถ ึง 
3. ผ ูปกครอง ช ุมชน และสงคมได ร ับการด ูแลด านส ุขภาพอนาม ัย 

4. คำจำก ัดความ 
1. ส ุขภาพ หมายถึง พฤต ิกรรมท ี่แสดงให เห ็นถ ึงความเจร ิญเต ิบโตของร ายกาย ด วยการ ปฏ ิบ ัต ิ ด ูแล 

อย างถ ูกส ุขล ักษณะ 
2. อนาม ัย หมายถ ึง การบร ิโภค อ ุปโภคอย างถ ูกต องส ุขล ักษณะ 

5. ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 
5.1 สรางความเขาใจใหสถานศึกษา บ ุคลากรเห ็นความสำค ัญเก ี่ยวก ับงานส งเสร ิมส ุขภาพอนาม ัยของน ักเร ียน 

- รับฝงหรือเขารวมประชุมเพ่ือรับนโยบายและแนวปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพอนามัยจากกระทรวง  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     - การถ ายทอดองค ความร ูส ูสถานศ ึกษา โดยผ านกระบวนการก ิจกรรมส งเสร ิมส ุขภาพ 
     - สน ับสน ุนให ม ีการตรวจส ุขภาพประจําป ี 
     - การจ ัดก ิจกรรมประกวดส งเสร ิมส ุขภาพด ีเด น 
     - ประสาน กำก ับ ต ิดตาม ด ูแลส ุขภาพอนาม ัยของน ักเร ียนอย างต อเน ื่อง 

 

5.1 Flow chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
ประชุมสรางความเขาใจ 

 
 

 

ถายทอดองคความรู 
 
 
 

 
ตรวจสุขภาพ 

 
 
 

จัดกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
 
 
 
 
 

ประสาน กํากับ ติดตาม 
สรุปผลการดําเนินงาน 
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5.2 ส งเสร ิมประสานความรวมม อืก ับหน วยงานท ี่เก ี่ยวข องในการดำเน ินโครงการ ส งเสร ิมส ุขภาพ เช น 
โครงการอาหาร ปลอดภัย (อย.นอย) โครงการ“เหงือกสะอาดฟน แข็งแรง” โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โครงการ
ม ือสะอาดปราศจากโรค โครงการควบค ุมโรคต ิดต อและโรคต ิดต อ โครงการส วมส ุขส ันต  เป ็นต น 

    - จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการของเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
    - สรางองคความรูใหกับผูบริหารการศึกษา ครูท่ีรับผิดชอบ และดําเนินการขับเคลื่อนตามโครงการทท ี่กำหนด 
    - จ ัดประกวด/แข งข ัน/เฝ าระว ังตามกำหนดระยะเวลาของก ิจกรรมในท ุกระด ับช ั้น 
    - จดัหาพ ื้นท ี่ เวทีใหนักเรียนไดแสดงผลงานหรือกิจกรรมท่ีไดดําเนินโครงการตอสาธารณชนโดยท ั่วไป 
    - ประสาน กำก ับต ิดตามการดำเน ินงานของโรงเร ียน 
    - สร ุปผลรายงาน 

 

5.2 Flow chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
จัดทําแผนการปฏิบัติการ 

 
 

 

 
 

สรางองคความรู 
 

 

 
 

 

ดําเนินกิจกรรม ประกวด  
แขงขัน 

 
 

 
 

จัดหาพ้ืนท่ีหรือเวที 
แสดงผลงาน 

 
 
 
 

ประสาน กํากับ ติดตาม 
 
 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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5.3 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ และเฝาระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการ
และสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนปองกันโรคระบาด โรคต ิดตอท ี่ร ายแรง และการจัดหาอุปกรณแก ผ ูพ ิการและ
ผ ูด อยโอกาส 

- ประกาศ ประชาส ัมพ ันธ  ช ี้แจงนโยบายและแนวทางปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับการ ส งเสร ิมส ุขภาพ 
- การเฝ าระว ัง สำรวจ เพ ื่อช วยเหล ือน ักเร ียนตามสภาพป ัญหาท ี่พบ 
- การช วยเหล ือด านการป องกก ัน จ ัดหาว ัสด ุอ ุปกรณ ในการเสร ิมสร าง ร างกายให ด ีข ึ้น 
- จ ัดก ิจกรรมการรณรงค ป องก ัน เช น การจ ัดน ิทรรศการ การเผยแพร เอการประกวดก ิจกรรมต าง ๆ  
- การต ิดตาม และรายงานผลการดำเน ินงาน 
- สร ุปรายงานผล 

 

5.3 Flow chart  การปฏ ิบ ัต ิงาน 
ประกาศ ประสัมพันธ 

 
 
 

เฝาระวัง/สํารวจ 
 
 
 

ใหความชวยเหลือ 
 
 
 

จัดกิจกรรมรณรงค ปองกัน 
 
 
 

กํากับ ติดตาม  
 
 
 

สรุปผลรายงานการดําเนินงาน 
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 5.4 การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย การลดขยะใน 4 ประเภท การลดขยะ
มูลฝอย การลดถุงพลาสติก การลดใชแกวพลาสติกในครั้งเดียวท้ิง และการลดภาชนะบรรจุโฟมบรรจุอาหาร 
 - ศึกษาและรวบรวมเก่ียวกับองคความรูการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
 - ประชาสัมพันธ คูมือโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 - จัดทําแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะในโรงเรียน 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 
 - ประชุมครู นักเรียนแกนนํา ดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 - ดําเนินการลด และคัดแยกขยะตามหลัก 3R  
 - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 - สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 

5.4 Flow chart  การปฏ ิบ ัต ิงาน 
ประชาสัมพันธ  

คูมือโรงเรียนปลอดขยะ 
 (Zero Waste School) 

 
 

จัดทําแผนปฏิบัติการลดและ 
คัดแยกขยะในโรงเรียน 

 
 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

 
 

ประชุมครู นักเรียนแกนนํา 
ดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 

 
 

 
ดําเนินการลด และคัดแยกขยะ 

ตามหลัก 3R 
 

 
ติดตามและประเมินผล 

 
 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
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6.แบบฟอร มท ี่ใช 
1. บ ันท ึกหน ังส ือราชการ 
2. หน ังส ือราชการประเภทภายนอก 
3. แบบการจัดแผนปฏบิัติการประจําป 
4. แบบประเม ินต ิดตามผลการดําเน ินโครงการต าง ๆ 

7.เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
1. พระราชบ ัญญ ัต ิส ุขภาพแหงชาต ิ พ.ศ. 2550 
2. ค ูม ือการดำเน ินการโครงการส งเสร ิมส ุขภาพ พ.ศ. 2543 ของกรมอนาม ัย 
3. หล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน พ.ศ. 2551 
4. คูมือโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
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1. ช่ืองาน  งานแขงขันทักษะทางวิชาการ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

2. ว ัตถ ุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีความรู ทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรและมีสมรรถนะสําคัญสูสากล 

2. เพ ื่อเปนเวทีใหครู นักเรียนไดแสดงออกตามความสามารถของตนเองอยางอิสระและสรางสรรค              
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพ่ึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
4. เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของนักเรียน ครู สูสาธารณชน 

3. ขอบเขตของงาน 
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดจัดงานแขงขันทักษะดานวิชาการ เปนประจําทุกป                           

โดยกําหนดการจัดงานเปน 4 ระดับ 
1. ระดับกลุมโรงเรียน/ระดับเครือขาย กําหนดจัดการแขงขันในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม มอบหมาย

ใหกลุมโรงเรียนหรือเครือขายเปนผูดําเนินการจัดการแขงขัน คัดเลือกตัวแทนนักเรียนท่ีชนะการแขงขันในลําดับท่ี              
1 – 3 ของแตละกิจกรรม เขาแขงขันในระดับภาค 

2. ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดจัดการแขงขันในชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน มอบหมายให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูดําเนินการจัดการแขงขัน คัดเลือกตัวแทนนักเรียนท่ีชนะการแขงขันในลําดับท่ี 1 
ของแตละกิจกรรม เขาแขงขันในระดับภาค 

3. ระดับภาค กําหนดการแขงขันในชวงเดือนธันวาคม มอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจังหวัด
ท่ีมีความรูเปนเจาภาพ เปนผูดําเนินการจัดการแขงขัน คัดเลือกตัวแทนนักเรียนท่ีชนะการแขงขันในลําดับท่ี 1 – 3 
ของแตละกิจกรรม เขาแขงขันในระดับชาต ิ

4. ระดับชาติ กําหนดการจัดการแขงขันในชวงเดือนมกราคม เพ่ือนํานักเรียนท่ีเปนตัวแทนระดับภาคอันดับท่ี 
1 – 3 จาก 4 ภูมิภาคแขงขันเพ่ือเฟนหาสุดยอดฝมือในแตละกิจกรรม 
 ประเภทลูการแขงขัน แบงเปน 3 ลูการแขงขัน 
 1. ระดับกอนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัดแขงขันในลูประถมศึกษา 
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แขงขันในลูโรงเรียนขยายโอกาส 
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด รวมโรงเรียนขายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเปดชั้นสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 แขงขันในลูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 โรงเรียนขายโอกาสทางการศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และโรงเรียนสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเปดสูงสุดระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 การคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ท้ังนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม 
     1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนลายทุกสังกัด 
     1.2 โรงเรียนขายโอกาสท่ีเปดทําการเรียนการสอนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
     1.3 โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดอ่ืน และโรงเรียนขยายโอกาสท่ีเปดสอนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
กิจกรรมของนักเรียน (ม.1 – ม.3) และกิจกรรมของนักเรียน (ม.4 – ม.6) แขงขันในลูมัธยมศึกษา โดยสํานักงาน                
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เปนผูดําเนินการจัดการแขงขัน เพ่ือเปดโอกาสใหโรงเรียนขยายโอกาส (ม.1 – ม.3) 
ไดมีเวทีแสดงออกเฉพาะกลุม 
 วิธีการคัดเลือกตัวแทนในระดับภาค 
 1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ในจังหวัด
ท่ีเปนเจาภาพระดับภาค รวมมือกันเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนท่ีเปนตัวแทนระดับ                
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ังนักเรียนปกติ และนักเรียนเรียนรวม ในทุกระดับชั้น 
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 2. สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมอบใหโรงเรียนเฉพาะความพิการ หรือศูนยการศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด ในจังหวัดท่ีเปนเจาภาพระดับภาค จัดการแขงขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเฉพาะความพิการ                    
ทุกประเภท คูขนานกับการคัดเลือกนักเรียนปกติ และนักเรียนพิการเรียนรวม 
 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 1. ผูรับผิดชอบจัดทําโครงการเสนอเขาแผนปฏิบัติการประจําป 
 2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ออกประกาศ เรื่อง การจัดงานแขงขันทักษะทางวิชา
 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประชุมผูเก่ียวของเตรียมการกําหนดจัดงาน
แขงขันทักษะทางวิชาการระดับเครือขายสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4. ผูรับผิดชอบโปรแกรมในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เขารับการอบรมโปรแกรม
การบันทึกขอมูลโปรแกรมออนไลน (จัดโดย สพฐ.) 
 5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประชุมผูบริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ประชุม
ชี้แจงรายละเอียดการจัดการแขงขัน 
 6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประชุมผูรับผิดชอบการบันทึกขอมูลออนไลนใน
ระดับโรงเรียน 
 7. ดําเนินการแขงขันทักษะวิชาการ ในระดับเครือขาย 
 8. เครือขายบันทึกขอมูลผูเขาแขงขันทักษะทางวิชาการ และบันทึกผลการแขงขันโอนขอมูลผูชนะลําดับท่ี 
1 – 3  
 9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 10. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

11. คณะกรรมการดําเนินงานชุดตาง ๆ สงรายละเอียดประมาณการวัสดุอุปกรณ  คณะกรรมการควบคุม
และดําเนินงานแขงขันทักษะวิชาการ ตามกลุมสาระสงรายชื่อคณะกรรมการตัดสินแตละกิจกรรมตามกลุมสาระ
การเรียนรู 
 12. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการแขงขัน                    
ทักษะทางวิชาการ 
 13. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขอมูลระดับเขตพ้ืนท่ีบันทึกขอมูลคณะกรรมการตัดสินลงในระบบโปรแกรม 
 14. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ 
 15. ดําเนินการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
 16. มอบเกียรติบัตรผูชนะและผูเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
 17. สรุปรายงานผล 
5.เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
 1.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การจัดงานแขงขันทักษะทางวิชาการ 
 2. เว็บไซตงานแขงขันทักษะทางวิชาการ 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

ประกาศ เรื่อง การจัดงานแขงขันทักษะทางวิชา 
 
 
 

 
ประชุมผูเก่ียวของเตรียมการกําหนด 

จัดงานแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับเครือขาย และระดับเขตพ้ืนท่ี 

 
 

 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 

ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
จัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ  

ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

 
 

แตงตั้งคณะกรรมการตัดสิน 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
 

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
 
 

ดําเนินการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
 
 
 

มอบเกียรติบัตรผูชนะและผูเขารวม 
การแขงขันทักษะทางวิชาการ 

สรุปรายงานผล 
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