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ประเดน็ส าคญั
1.ทบทวนการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน

-ข้อคดิจากการศึกษาดูงาน ปี 2562

-น าเสนอความก้าวจากการศึกษาดูงาน ปี2562

-หลกัเกณฑ์ประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวนั

-ผลการตรวจสอบอาหารกลางวัน

-แนวปฏิบัติในการจัดซ้ือวตัถุดบิ

-วดีีทัศน์การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนั

-THAI  SCHOOL LUNCH



 ข้อคดิจากการศึกษาดูงาน

1.โรงเรียนบ้านหนองศรวชัิย

1.1สภาพทัว่ไป(กายภาพ) -สะอาด ร่มร่ืน น่าอยู่ น่าเรียน สวยงาม สบายตา-ใจ        

มจุีดพกัผ่อน สนามเดก็เล่น หลายจุด

1.2การบริหารจัดการ –ก าหนดนโยบายชัดเจน เช่น เร่ืองขยะ ผอ.สามารเล่าได้ว่าท า

อย่างไรบ้าง –มคีรูผู้ช่วยมากแต่สามารถท าให้ครูช่วยกนัท างานได้ –ท างานไม่หวงั

ผล หรือท าเพ่ือประกวดแข่งขนัแต่ท าแล้วคุณภาพงานถึงกน็ส่งเข้ารับการประเมนิ-

มคีวามคดิสร้างสรรค์ แก้ปัญหา ไม่ปล่อยปัญหา



-ใช้หลกัการมส่ีวนร่วม -จัดกจิกรรมสนับสนุนอาหารกลางวนั เช่น ปลูกผกั  ท า

ปุ๋ ย เพาะเห็ด สหกรณ์ ความสะอาดห้องน า้ห้องส้วม-แก้ปัญหาเดก็ผอม เดก็อ้วน

1.3 จุดเด่นสามารถน าไปปรับใช้

-จัดอาหารแยกอนุบาลกบัประถมศึกษา –ท ามุ้งลวดป้องกนัแมลงวนั –อาหาร

อนิทรีย์-ท า AAR/PLC ทุกวนัศุกร์

-การจัดท าธนาคารขยะ มห้ีองโดยเฉเพาะ –แลกแต้มกรณไีม่รับถุง

-DATA CENTER ครูทุกคนท าได้



-ใส่ใจกบัการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ในช้ันเรียน

-ใส่ใจกบัการศึกษาปฐมวยั มส่ืีออุปกรณ์หลากหลาย สะอาด ครูใส่ใจ บรรยากาศ
ห้องเรียนดมีาก –ให้แต่ละช้ันเรียนปลูกพืชไม่เหมือนกนั   ท ากระถางให้เดก็ไปปลูก
ผกัที่บ้าน

1.4 ปัจจัยความส าเร็จ –ตัวตนผู้บริหาร มคีวามมุ่งมัน่ คดิสร้างสรรค์ แก้ปัญหา เป็น
นักคดิ-ทีมงาน ผอ. ฝึกครูให้เก่ง พฒันา ดูงาน–ชุมชนเอื้อ บริการชุมชน   -กระบาน
การท างานชัดเจน 



2.โรงเรียนวดัเขาไผ่

2.1สภาพทัว่ไป(กายภาพ)-ร่มร่ืนเป็นระเบียบ ปลูกสวนไม้ผล ถูกสุขลกัษณะ

2.2 การบริหารจัดการ –ผู้น าเป็นหัวใจหลกัของการท างาน-ดูตวัอย่างทีอ่ื่น

แล้วปรับใช้ - การวางตวับุคคล -ท า 1 อย่างให้ได้ 2 อย่าง ถ้าท าแล้วต้องโชว์ได้ 

–มคีวามเช่ือว่า ต้องท าได้ -หาจุดเด่น-ให้ความรู้ด้านเกษตร และด้านสุขภาพ

ทั้งครูและเดก็ –ก าหนดการท างานให้ชัดเจน/กระบวนการชัดเจน-ท าเร่ืองใกล้

ตัว (เกีย่วกบัสุขภาพเดก็) –จัดหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ แหล่งเรียนรู้ ปลูก

ผกั ผลไม้  แปรรูปอาหาร-ข้อมูลสารสนเทศ



-ใส่ใจสภาพแวดลอ้ม
1.3 จุดเด่นสามารถน าไปปรับใช้

-ความสะอาด ร่มร่ืน เป็นระเบียบ-ใหค้วามส าคญัดา้นสุขภาพ ตรวจสุขภาพ
ใหค้วามรู้ –อบต.ตรวจสอบอุปกรณ์อาหาร

1.4ปัจจัยความส าเร็จ

-ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร



หลกัเกณฑ์ประเมนิโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวนั

1. ด้านการบริหารจัดการ 30 คะแนน  
2. ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 30 คะแนน   
3. ด้านการด าเนินงานอาหารกลางวนั 35 คะแนน 
4. ด้านการมส่ีวนร่วม / เครือข่าย 30 คะแนน  
5. ด้านผลผลติ/ผลลพัธ์ 25 คะแนน   

รวมทั้งส้ิน 150 คะแนน 



 ผลการตรวจสอบอาหารกลางวนั

1.ประเดน็การรับเงินจาก อปท.
1.1 การรับเงินทันเวลา  1.2 การรับเงินครบตามจ านวนนักเรียนและจ านวนวนั
ปัญหาอุปสรรคทีเ่กดิ
2.ประเดน็การใช้จ่ายเงนิเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์
2.1เชิงปริมาณ 2.2 เชิงคุณภาพ (Thai school lunch)
ปัญหาอุปสรรค



3.ประเดน็การใช่จ่ายเงนิตามระเบียบ
3.1ด้านการจัดซ้ือ –กรณจีัดซ้ือวตัถุดบิเพ่ือใช้ประกอบเอาหาร –กรณจ้ีางบุคคล
เพ่ือประกอบอาหาร-กรณจ้ีางเหมาประกอบอาหาร(ส าเร็จรูป)
-การก าหนดราคากลาง-การตรวจรับพสัดุ
3.2ด้านการเบิกจ่าย
4.ประเดน็การควบคุมและรายงานผล 
4.1การควบคุมด้านการเงนิและบัญชี
4.2การรายงานการด าเนินโครงการอาหารกลางวนั
-



ภาพรวมข้อสังเกตทีพ่บในแต่ละกระบวนการ
1.การรับเงนิอุดหนุน
2.การใช้จ่ายเงนิอุดหนุน
3.การจัดซ้ือวตัถุดบิประกอบอาหาร
4.การจ้างแม่ครัวประกอบอาหาร
5.การจ้างเหมาท าอาหาร
6.การเบิกจ่ายเงนิ
7.การยืมเงนิและการส่งใช้       
8.การเกบ็รักษาเงนิ
9.การบัญชี



แนวปฏิบัตใินการจัดซ้ือวตัถุดบิ

วดีทีศัน์การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวนั

Thai  school Lunch

2.การด าเนินการและตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณนักเรียนยากจน/ยากจนพเิศษ



นางสาวนฤมล ปึกคม
นักวชิาการศกึษาช านาญการ
กลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา

สพป.นครนายก



ปี พ.ศ. 2562 – 2564
เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองความปลอดภัย

น

- ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการหนึ่งใน
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่จะด าเนินงานช่วยเหลือ
ดูแลนักเรียนที่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ สพฐ. จึงก าหนดนโยบายให้
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อให้เด็กเป็นคนดี     
มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน



กฎหมายที่เกีย่วข้อง

น

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553



กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกดั สพฐ.

น

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. การคัดกรองนักเรียน (กลุ่มพิเศษ / กลุ่มปกติ / กลุ่มเสี่ยง  / กลุ่มมีปัญหา

3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

5. การส่งต่อ
- ภายใน : ครูแนะแนว หรือ ฝ่ายปกครอง

- ภายนอก : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน



แนวทางการพฒันาการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

น

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพมีกระบวนการและขั้นตอน 5 ขั้นตอน ได้แก่

1. การศึกษาข้อมูลสถานศึกษา
2. การคัดกรองสถานศึกษา
3. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา
5. การเร่งพัฒนาสถานศึกษา



มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเดก็นักเรียน
ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

น

1. ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ

- เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ
อย่างรุนแรงมีข้อร้องเรียนและมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะอย่าง
กว้างขวาง ให้ ผอ.สพป.ฯสั่งให้ครูมาปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยไม่ชักช้า และเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ได้
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว



2. ครูล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน
- เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ

อย่างแสนสาหัส มีข้อร้องเรียนและมีการเผยแพร่ผ่านสื่สาธารณะ
อย่างกว้างขวาง ให้ ผอ.สพป.ฯ  สั่งให้ครูมาปฏิบัติงานที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา โดยไม่ชักช้า  และเร่งด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว



3. เด็กนักเรียนถูกกระท าด้วยอาวุธปืน มีด ของมีคมอื่นใด        
ถูกแขวนคอถูกกรอกยาพิษ ถูกกักขังบริเวณ จากเด็กนักเรียนกันเอง

- เด็กนักเรียนถูกกระท าด้วยอาวุธปืน มีด ของมีคมอื่นใด      
ถูกแขวนคอถูกกรอกยาพิษ ถูกกักขังบริเวณ จากเด็กนักเรียนกันเอง 
หรือจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ส่งผลให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตในสถานศึกษาอันเนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาปล่อยปละ
ละเลย 

ให้ ผอ.สพป.ฯ สั่งให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มาปฏิบัติงานที่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยไม่ชักช้า และเร่งด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว



4. การปกปิดข้อมูล รายงานสถานการณ์ ข้อเท็จจริง                                   
ต่อผู้บังคับบัญชาล่าช้า

- สถานการณ์นั้นมีการเผยแพร่สื่อสาธารณะอย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการ
ให้ข่าวของผู้บริหารระดับสูงทุกระดับ ให้ ผอ .สพป. ฯ สั่งให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษามาปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยไม่ชักช้าและเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว



การคดัเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวลั
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562

ระดบัประถมศึกษา

ขนาดสถานศึกษา จ านวนนักเรียน

ขนาดกลาง ตั้งแต่ 121 – 500  คน

ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 501 คนข้ึนไป

ขนาดเลก็ ไม่เกิน 120 คน



หหหห

การคดัเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวลั
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 (ต่อ)

ระดบัมัธยมศึกษา
ขนาดสถานศึกษา จ านวนนักเรียน

ขนาดกลาง ตั้งแต่ 501 – 1,500  คน

ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป

ขนาดเลก็ ไม่เกิน 500 คน

หมายเหต ุ: ข้อมลูนกัเรียน 10 มิถนุายน 2562



การคดัเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวลั
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 (ต่อ)

เกยีรตบิัตร

ระดบั คะแนน

เงิน 81- 90 คะแนน

ทองแดง 71 – 80 คะแนน

ทอง 91 คะแนนข้ึนไป



การคดัเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวลั
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 (ต่อ)

โล่รางวลั
- ระดับยอดเยี่ยม 1 รางวัล หมายถึง ผลการประเมิน
เชิงประจักษ์ ได้คะแนนล าดับสูงสุดและไม่ต่ ากว่า 95 คะแนน
- ระดับดีเด่น 4 รางวัล หมายถึง ผลการประเมินเชิงประจักษ์
ได้คะแนนตั้งแต่ 91 – 94 คะแนน

น



วธีิการคดัเลือกสถานศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ระดบัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

- สถานศึกษาประเมินตนเองและเขียนรายงานแบบบรรยาย
เรื่องครอบคลุมประเด็นหลักการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (รน.1) ไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ A4 (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16) ส่งถึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
เวลา 16.30 น.

* รายละเอยีดจะแจ้งไปสถานศึกษาอกีคร้ังหน่ึง *

น



นางสาววาสนา  ฉิมพะวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรม

- แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศกึษา 
และรายงาน Nispa Catas

- การจัดท าเอกสารทางการศึกษาต่างๆ และข้อบกพร่องที่พบ



แนวทางการป้องกนัปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และการรายงานระบบ Nispa Catas



การด าเนินงานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ประจ าปี 2563

กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
กจิกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 31 ร.ร.ๆ ละ 8 คน ม.ีค. 63

กจิกรรมที่ 2 ขยายผลเพิม่จ านวนลูกเสือต้านภัย                  
ยาเสพตดิในสถานศึกษา

2.1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา 

2.2 นิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน 

31 ร.ร.

31 ร.ร.

ม.ิย. 63

ก.ค. 63

กจิกรรมที่ 3 ค่ายพฒันาทกัษะชีวตินักเรียน ม.2 31 ร.ร. 
จ านวน 100 คน

ม.ีค. 63



กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
กจิกรรมที ่4 ส่งเสริมป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในสถานศึกษา กจิกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์ กจิกรรมขับเคล่ือนงานห้องเรียน                 
สีขาว

ทุก ร.ร. ตลอดปี
การศึกษา

กจิกรรมที่ 5 ขับเคล่ือนงานรณรงค์โรงเรียน
ปลอดบุหร่ี/เหล้า

ทุก ร.ร. พ.ค. 63

กจิกรรมที่ 6 นิเทศ ตดิตามการด าเนินงาน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข                       
ปี 2563

ร.ร.ทีส่่งผลงาน พ.ค. 63



1. จัดท าแผนปฏบิัตกิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563

แนวทางการป้องกนัปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา
สพป.นครนายก  ประจ าปีงบประมาณ 2563

2. ขบัเคล่ือนโครงการลูกเสือต้านภยัยาเสพตดิ โดยให้บูรณาการ
กบังานด้านคุณธรรมจริยธรรม และลูกเสือจราจร

3. ส ารวจนักเรียนทีเ่ข้าไปเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิ และสรุปรายงานข้อมูล  
โดยใช้กรอบเดยีวกนักบัการรายงานข้อมูลในระบบ CATAS

4. ให้ความร่วมมือโครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน



5. ด าเนินกจิกรรมโครงการบ้านหลงัเรียน เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ในทางสร้างสรรค์

6. ขบัเคล่ือนโครงการห้องเรียนสีขาว และโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพตดิ

7. ขบัเคล่ือนงานสถานศึกษาปลอดบุหร่ีให้ครบทุกขั้นตอนครบ 100%
(7 มาตรการ เพ่ือสถานศึกษาปลอดบุหร่ี)

8. การใช้ส่ือนิทานพฒันาทกัษะสมองในเดก็ปฐมวยั (EF) 
https://media.oncb.go.th/index.php/th/12-2017-09-20-08-42-52/52-2018-04-26-04-53-19

https://media.oncb.go.th/index.php/th/12-2017-09-20-08-42-52/52-2018-04-26-04-53-19


10. น าเข้าข้อมูลการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ในระบบ “NISPA , CATAS”

11. ขบัเคล่ือนงาน TO BE NUMBER 

12. ส่งแผนปฏบิัตกิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ภายในวนัที ่15 ม.ีค. 63
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ เม่ือส้ินปีงบประมาณ 2563

9. จัดกจิกรรมรณรงค์เน่ืองในวนังดสูบบุหร่ีโลก วนัต่อต้านยาเสพตดิ
และกจิกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา 



การรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
ระบบสารสนเทศยาเสพตดิจังหวดั

(Narcotics Information System for Province Agency : NISPA)

http://nispa.nccd.go.th › ..

http://nispa.nccd.go.th/2013/


1. Click ที่นี่

กรอบการรายงานระบบ NISPA ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 หัวข้อ

1. รายงานผลการด าเนินงาน (ศอ.ปส.) เป็นการรายงานผลด าเนินงาน
ด้านยาเสพตดิในสถานศึกษา โดยก าหนดห้วงเวลาตามภาคเรียน และรายงานผล

ตามหัวข้อที่ระบบก าหนด

2. ระบบทะเบียนก าลงัพล เป็นการบันทกึข้อมูลเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
(รหัสผู้ใช้ : obec2601 และรหัสผ่าน : auv6cd ใช้ตวัเดยีวกนัทุกสถานศึกษา)

2. Click ที่นี่



การรายงานระบบดูแลและตดิตามการใช้สารเสพตดิ
ในสถานศึกษา CATAS System

Care And Trace Addiction in School System

http://www.catas.in.th/

http://www.catas.in.th/


กรอบการรายงานระบบ CATAS ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 หัวข้อ

1. เมนูการบันทกึข้อมูล ประกอบด้วยเมนูย่อย 6 เมนู 
1.1 ข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา  
1.2 ข้อมูล ครู/นักเรียน ปัจจุบัน
1.3 กลุ่มผู้เกีย่วข้องกบัสารเสพตดิ(บุหร่ี เหล้า เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์)
1.4 กลุ่มผู้เกีย่วข้องกบัยาเสพติด
1.5 กลุ่มผู้สงสัยว่าค้ายาเสพติด
1.6 การดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้เกีย่วข้องกบัยาเสพติด

2. เมนูรายงาน ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนู
2.1 รายงานผู้เกีย่วข้องกบัยาเสพติด
2.2 รายงานผู้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
2.3 รายงานสรุป 

(รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน คือ รหัสโรงเรียน 10 หลกั)



ข้อก าหนดในการน าเข้าข้อมูลระบบ CATAS 
ของสถานศึกษา

- การกรอกข้อมูล เริ่มต้นสถานศึกษาจะต้องกรอก   
ข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนทุกแห่ง บันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา เพียงครั้งเดียว ใน 1 ปีการศึกษา

- สถานศึกษาต้องเข้ามาบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ของโรงเรียน ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีปัญหาสารเสพติด
หรือยาเสพติดในสถานศึกษาก็ตาม

- สถานศึกษาสามารถกรอกข้อมูลได้
ตลอดเวลา (real time) เมื่อพบนักเรียน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด โดยข้อมูล
ที่จะน ามาบันทึก ต้องได้มาจากการคัดกรองของทางสถานศึกษา 
เอง หรือ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการจัดระเบียบสังคม



การจัดท าเอกสารทางการศึกษาต่างๆ และ
ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ ปพ.3



เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

(เอกสารที่บังคับใช)้

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
3) แบบรายงานผูส าเร็จการศกึษา (ปพ.3)



ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารหลกัฐานแสดงผลการเรียน
ของผู้เรียน ทีอ่อกให้เม่ือผู้เรียนเรียนจบการศึกษาแต่ละระดบั(ป.6 , ม.3 , ม.6) หรือ
เม่ือออกจากสถานศึกษา (ย้ายสถานศึกษา) ต้องใช้แบบพมิพ์ทีก่ระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่าน้ัน 

ประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของผู้เรียน เพ่ือการศึกษาต่อ
สมัครเข้าท างาน หรือเพื่อการอื่นใดที่ต้องแสดงวุฒิการศึกษา 
มอบให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ(ม.3) และผู้ส าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)

แบบรายงานผูส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร 
ห้ามท าลาย ใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบวุฒกิารศึกษาของผู้เรียน



การจัดซื้อแบบพิมพ์
ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3



การด าเนินงานของสถานศึกษา และ สพป.

สถานศึกษา ท าหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ระบุชื่อครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนที่โรงเรียนมอบฉันทะในหนงัสือขอซื้อแบบพิมพ์

สพป. ท าหนังสืออนุญาตสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากร                       
ของโรงเรียนที่ได้รับมอบฉันทะจากโรงเรียน ให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ 
*ผู้ได้รับมอบฉันทะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ไปในวันจัดซื้อ

สถานศึกษา หลังจากด าเนินการจัดซื้อแล้ว น าแบบพิมพ์ทั้งหมดมาลงทะเบียนรับ-จ่าย ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ก่อนน าไปใช้ 

สถานศึกษา น าแบบพิมพ์ที่ลงทะเบียนจาก สพป. แล้ว ไปลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาต่อไป

ปพ.1 , ปพ.2  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้อนุญาตในการสั่งซื้อ 
ปพ.๓ – ๙ และแบบพิมพ์อื่นๆ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้มีอ านาจในการสั่งซื้อ โดยสถานศึกษาจัดท าหนังสอืขออนุญาตซื้อได้เอง ไม่ต้องขออนุญาตซื้อมาที่ สพป.

ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ ตลอดปีการศึกษา  



การจัดท าเอกสาร 
ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินการเรยีนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551
http://academic.obec.go.th/images/document/1517565525_d_1.pdf

http://academic.obec.go.th/images/document/1517565525_d_1.pdf


สถานศึกษาด าเนินการ ระยะเวลา
สถานศึกษา จัดท ำเอกสำร ปพ.1 เมื่อผู้เรียนเรียนจบกำรศึกษำ แต่ละระดับ (ป.6 , ม.3) 

หรือเมื่อออกจำกสถำนศึกษำ (ย้ำยสถำนศึกษำ)

สถานศึกษา ด ำเนินกำรออกเอกสำร ปพ.1 ตำมแนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินกำรเรียนรู้ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (เล่มสีเขียว) หน้ำ 111-142

สถานศึกษา จัดท ำบัญชีจ่ำยแบบพิมพ์ในทุกกรณีไว้เป็นหลักฐำน และบันทึกในสมุดหมำย
เหตุรำยวันทุกครั้งที่มีกำรออกเอกสำร

ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 616/2552 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2552 
https://www.skprivate.go.th/uploads/group/6e5ac02fc87419eb5e6ee243ec552225.pdf

จบกำรศึกษำ
หรือ

กรณีย้ำย
สถำนศึกษำ

การจัดท าเอกสาร ปพ.1

https://www.skprivate.go.th/uploads/group/6e5ac02fc87419eb5e6ee243ec552225.pdf


สถานศึกษาด าเนินการ ระยะเวลา
สถานศึกษา ออกประกำศนียบัตรใหผสู ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ (ม.3) 

และผูส ำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ม.6) ทุกคน พรอมก ำหนดวัน เวลำ
ในกำรรับประกำศนียบัตร *ศึกษำแนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินกำรเรียนรู้ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (เล่มสีเขียว) หน้ำ 147-154

ใหผดู ำรงต ำแหนงผูบริหำรสถำนศึกษำ และประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เปนผูลงนำมในประกำศนียบัตรรวมกัน

กรณีผูส ำเร็จกำรศึกษำไมไดรับประกำศนียบัตรตำมก ำหนดเวลำที่สถำนศึกษำก ำหนด
ผสู ำเร็จกำรศึกษำตองยื่นค ำขอรับประกำศนียบัตรดวยตนเองตำมแบบค ำรอง

ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 617/2552 สั่ง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2552 
http://www.nan2.go.th/news2school2556/data/file/songserm_4300.pdf

จบการศึกษา
และ

กรณียื่นค าร้อง

การจัดท าเอกสาร ปพ.2

http://www.nan2.go.th/news2school2556/data/file/songserm_4300.pdf


สถานศึกษา ต้องแต่งตั้งนายทะเบียนเพือ่รับผิดชอบการจัดท าเอกสาร
ส าคัญทางการศึกษาของโรงเรียน

สถานศึกษา ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจดัท า ปพ.3 เป็นคราวๆ ไป 
ประกอบด้วย ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทาน ผู้ตรวจ ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ภายใต้การก ากับของนายทะเบียน

สถานศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดท าเรียบร้อยแล้ว กรรมการทุกคน
ลงนามให้ครบถ้วน ก่อนเสนอ ผอ.ร.ร. อนุมัติการจบหลักสูตร

การจัดท าเอกสาร (ปพ. 3)

ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

*ศึกษำแนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (เล่มสีเขียว) หน้ำ 156-167

สถานศึกษา ต้องส่ง ปพ.3 มาเก็บรักษาที่กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา สพป.นย. 
ภายในเวลา 30 วันนับจากวันอนุมัติการจบการศึกษา ไม่เกินวันที่ 30 เม.ย.



ข้อบกพร่องที่พบในการตรวจสอบ ปพ.3
1. โรงเรียนไม่ส่ง ปพ.3 ตามก าหนดเวลา ปีการศึกษา 2562 ให้ทุก ร.ร. ส่ง ปพ.3 ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563

และ ปพ.3:บ ส าหรับ ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ ร.ร.ส่งให้ สพป. ทั้ง 2 ฉบับ เนื่องจาก สพป.จะตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนและ สพป.จะจัดส่งให้ สพฐ.เอง

2. ไม่กรอกข้อมูลนักเรียนเรียงตามเลขประจ าตัวนักเรียน จากเลขจ านวนน้อยไปหาเลขจ านวนมาก 
3. แบบพิมพ์ผิด ไม่ตรงกับระดับชั้น 
4. กรอกค าย่อค าน าหน้าชื่อนักเรียน บิดา/มารดา เช่น น.ส. จ.ส.อ. (ต้องไม่กรอกค าย่อ)
5. คณะกรรมการเซ็นชื่อไม่ครบ (ผู้เขียน/ผู้พิมพ/์ผู้ทาน/ผู้ตรวจ/นายทะเบียน)
6. ไม่ขีดเส้นแดง ผู้อ านวยการโรงเรียนไม่เซ็นชื่อก ากับ 
7. ช่องหมายเหตุ โรงเรียนไม่ระบุกรณีที่นักเรียนไม่มี วัน เดือน ปีเกิดหรือไม่มีชื่อ-สกุลนักเรียน บิดา/มารดา

ต้องเขียนเครื่องหมาย “-” ตรงช่องวัน เดือน ปีเกิด และระบุในช่องหมายเหตุว่า ไม่มีหลักฐานว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ 
ด้วยหมึกสีแดง

8. ถ่ายเอกสาร ปพ.3 เป็นกระดาษอ่อน หรือย่อเป็น A4 ส่งให้ สพป. (ต้องใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น)
9. ร.ร.กรอกเลข 0 น าหน้าล าดับที่และเลขที่ ปพ.2 (ต้องไม่กรอก 0 น าหน้าล าดับที่ และน าหน้าเลขที่ ปพ.2) 



การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2562



การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2562
(7 กจิกรรม) ที่ สพป.นครนายก จะด าเนินการ

กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
กจิกรรมโรงเรียนสุจริต

1. กจิกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง                            
(Project Citizen)

56 โรงเรียน ม.ค. – ม.ิย. 63

2. กจิกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดสู่ี Marketing 4.0 

56 โรงเรียน ม.ค. – ก.ย. 63

3. กจิกรรมส่ือภาพยนตร์ส้ัน 131 ผลงาน เม.ย. – ม.ิย. 63

4. กจิกรรมปลูกฝังคุณลกัษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต (ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน)

131 โรงเรียน ม.ค.-ก.ย.63



กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
กจิกรรมโรงเรียนสุจริต

5. กจิกรรมขับเคล่ือนและแลกเปลีย่นเรียนรู้                  
แนวปฏิบัตทิีด่ใีนการน าหลกัสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

131 โรงเรียน ม.ค. - ก.ย.63

6. กจิกรรมพฒันานวัตกรรมการถอดบทเรียน
(Best Practice) โรงเรียนสุจริต

1 ผลงาน เม.ย. – ม.ิย. 63

7. การติดตามและประเมินผลโครงการ

โรงเรียนสุจริต
131 โรงเรียน ม.ค. - ก.พ. 63

ก.ค. - ส.ค. 63



ตดิตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2562

1. ตามหนังสือ สพป.นครนายก ที่ ศธ 04057/4027 ลงวนัที ่28 พ.ย. 2562
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทีมี่นักเรียน 120 คนขึน้ไป ด าเนินการดังนี้
1.1 ส่งสรุปโครงงานคุณธรรมในลกัษณะปรับพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์

ของนักเรียนและสอดคล้องกบัคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
(ส่งผลงานไม่เกนิ 4 หน้ากระดาษ ภายในส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ 2563)

1.2 ส่งสรุปกจิกรรมบริษัทสร้างการด ี(ส่งผลงานไม่เกนิ 4 หน้ากระดาษ 
ภายในส้ินเดือนกมุภาพนัธ์ 2563)

1.3 เตรียมพร้อมรับการนิเทศ  ตดิตาม การด าเนินงานตามข้อ 1 และ 2
ระหว่างวันที ่1 – 30 ม.ีค. 2563



ตดิตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2562

2. ตามหนังสือ สพป.นครนายก ที ่ศธ 04057/1561 ลงวนัที ่22 พ.ค.2562
และหนังสือ สพป.นครนายก ที่ ศธ 04057/4129 ลงวนัที ่6 ธ.ค. 2562
ได้แจ้งให้โรงเรียนด าเนินการ ดังนี้

2.1 จัดการเรียนการสอนหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาทุกช้ันเรียน
ตามแผนการเรียนรู้ทีก่ าหนดให้ จ านวน 40 คาบต่อปี

2.2 รายงานผลการใช้หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา ส่งภายในวนัที ่
31 มี.ค. 2563 



ขอบคุณค่ะ


