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โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารสัญจร “การบริหารจัดการศึกษาโดย

ใช้ศูนยเ์ครือข่ายเป็นฐาน” 
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นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สช.จ.สงขลา
โดย...นายมูฮันมัด  ดอืราแม

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ



สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับ

การลงพื้นที่ของ ป.ป.ช.ในโครงการขับเคลื่อนและบูรณ

การติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุน

โรงเรียนเอกชน โดย...สช.จ.สงขลา



รายละเอียดประกอบการตรวจติดตามการบรหิารจัดการ          
เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโดย ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 9

1. เงินอุดหนุนรำยบุคคล
1.1 ใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ

1.2 ตรำสำร
1.3 ประกำศค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ 
1.4 บัญชีเรียกชื่อนักเรียน (ปัจจุบัน)
1.5 ค ำร้องขอรับเงินอุดหนุนรำยบุคคลประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
1.6 เอกสำรกำรเบิกเงนิอุดหนุนรำยบุคคลประจ ำเดือนพฤษภำคม 2563 

ถึงปัจจุบัน



รายละเอียดประกอบการตรวจติดตามการบรหิารจัดการ          
เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโดย ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 9

2. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
2.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
2.2 ค ำขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563
2.3 ทะเบียนคุมกำรรับ - จ่ำยเงิน แต่ละรำยกำรของเงินอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี
2.4 หลักฐำนกำรรับ - จ่ำยเงิน แต่ละรำยกำร

อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี



รายละเอียดประกอบการตรวจติดตามการบรหิารจัดการ          
เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโดย ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 9

3. เงินอุดหนุนอำหำรเสรมิ(นม)
3.1 แผนกำรบริหำรจัดกำรอำหำรเสริม (นม) ของโรงเรียน
3.2 ค ำขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่ำอำหำรเสริม (นม) ของโรงเรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  (นม.1,นม. 3)
3.3 แบบบัญชีกำรรับ - จ่ำย เงินอุดหนุนค่ำอำหำรเสรมิ (นม)  (นม.5)
3.4 แบบบันทึกกำรแจกนมให้นักเรียนดื่ม



รายละเอียดประกอบการตรวจติดตามการบรหิารจัดการ          
เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโดย ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 9

4. เงินอุดหนุนเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวครู (วุฒิต่ ำกว่ำปริญญำตรี)

4.1 ค ำขอรับเงินอุดหนุนค่ำครองชีพฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

4.2 ค ำขอรับเงินอุดหนุนค่ำครองชีพฯประจ ำเดือน

4.3 ใบน ำส่งเงินสะสมเข้ำกองทุนสงเครำะห์

5. เงินอุดหนุนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ส ำหรับครู
โรงเรียนเอกชนในระบบ

5.1 ค ำขอรับเงินอุดหนุนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

5.2 หลักฐำนการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนครูเต็มจ านวน
ที่ครูมีสิทธ์ิได้รับเงิน



รายละเอียดประกอบการตรวจติดตามการบรหิารจัดการ          
เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโดย ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 9

6. เงินอุดหนุนอำหำรกลำงวัน
6.1 ค ำขอรับเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน
ประจ ำปีงบประมำณ 2564
6.2 แผนกำรบริหำรกำรจัดกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียน
6.3 หลักฐำนกำรจ่ำยเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน
6.4 บัญชีรับ-จ่ำยค่ำอำหำรกลำงวันของโรงเรียน



ซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรวัดและประเมินผล 

ปีกำรศึกษำ 2563
ก ำหนดกำรเปิดและปิดภำคเรียน

ให้โรงเรียนในระบบประเภทสำมัญศึกษำ ก ำหนดกำรเปิด

และปิดภำคเรียนในปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ ภาคเรียนที่หนึ่ง      

วันเปิดภำคเรียน วันที่ 1 กรกฎำคม 2563 วันปิดภำคเรียน วันที่ 

14 พฤศจิกำยน 2563 และ ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภำคเรียน วันที่ 

1 ธันวำคม 2563 วันปิดภำคเรียน วันที่ 10 เมษำยน 2564



กำรนับเวลำเรียน

ให้เริ่มนับเวลำเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2563  

เป็นต้นไป และนับรวมเวลำเรียนที่สถำนศึกษำบริหำรจัดกำร

ด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครบตำมโครงสร้ำง

เวลำเรียน



กำรอนุมัติกำรจบกำรศึกษำ

1. เมื่อสถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนครบตำมโครงสร้ำง

เวลำเรียนและเกณฑ์กำรจบแต่ละระดับ ให้อนุมัติกำรจบกำรศึกษำ

ภำยในวันที่ 9 เมษำยน 2564 ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6 ด ำเนินกำรสอบปลำยภำคเรียนท่ี 2 ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 19 

มีนำคม 2564 ก่อนก ำหนดกำรสอบ GAT/PAT  

ปีการศึกษา 2564



2. กรณีนักเรียนมีผลกำรเรียนไม่สมบูรณ์  (ติด ๐ ร มส )         
ให้สถำนศึกษำก ำกับ ติดตำม ช่วยเหลือ สอนซ่อมเสริมและ
ด ำเนินกำรวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้นและอนุมัติกำรจบ
กำรศึกษำ ภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม 2564 ส ำหรับนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ด ำเนินกำรแก้ไขผลกำรเรียนให้แล้วเสร็จ 
ภำยในวันที่  23 เมษำยน 2564 เพื่อให้ทันต่อกำรยื่นข้อมูล
ประกอบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ



เอกสารหลกัฐานควบคุมบงัคบัแบบ

เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด

ปพ.๑
ระเบียนแสดงผลกำรเรียน

ปพ.๑ : ป
ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ระดับประถมศึกษำ

ปพ.๑ : พ
ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

ปพ.๑ : บ
ระเบียนแสดงผลกำรเรียนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น



กำรจัดท ำระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ. 1) 

เนื่องจำกปีกำรศึกษำ 2563 สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ 

(องค์กำรมหำชน)ได้ก ำหนดวันประกำศผลสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 

(O-NET) หลังจำกวันที่นักเรียนจบกำรศึกษำแล้ว  ท ำให้สถำนศึกษำไม่สำมำรถ   

ออกระเบียนแสดงผลกำรเรียนได้ทันตำมก ำหนด ดังนั้น ในปีกำรศึกษำ 2563 

สถำนศึกษำอำจไม่ต้องน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน       

(O-NET) มำกรอกลงในระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ. 1) หำกสถำนศึกษำใดหรือ

หน่วยงำนใดมีควำมประสงค์ที่จะใช้ผลกำรทดสอบดังกล่ำวให้แนบใบแจ้งผลสอบ

ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ไปกับระเบียนแสดงผลกำรเรียน    

(ปพ. 1) 



เอกสารหลกัฐานควบคุมบงัคบัแบบ

เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด

ปพ.๒
ประกำศนียบัตร

ปพ.๒ : บ
ประกำศนียบัตร ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓)

ปพ.๒ : พ
ประกำศนียบัตร ส ำหรับผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖)



กำรด ำเนินกำรออกประกำศนียบัตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (ปพ.2)       ปีกำรศึกษำ 2563

1 กำรสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกำศนียบัตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน (ปพ.2) ตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ.1058/2563 

สำมำรถสั่งซื้อแบบพิมพ์ได้ที่องค์กำรค้ำของ สกสค . โดย ผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อให้

สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ที่ตั้ง

อยู่ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในเขตนั้น



2. กำรลงนำมในประกำศนียบัตร ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร

สถำนศึกษำหรือหัวหน้ำสถำนศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นเป็นผู้มีอ ำนำจ      

ลงนำมในประกำศนียบัตร

3 กำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรอกประกำศนียบัตรให้ด ำเนินกำร ดังนี้

สถำนศึกษำในส่วนภูมิภำค ให้จัดท ำ 4 ชุด เก็บรักษำไว้ที่สถำนศึกษำ 1 ชุด 

ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด 1 ชุด ส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน1 

ชุด และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 1 ชุด







หมำยเหตุ  ในปีกำรศึกษำ 2563 หำกสถำนศึกษำใดยังไม่มี  
ควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนดแนบท้ำยค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. 1058/2563 
เรื่อง กำรออกประกำศนียบัตรหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (ปพ.2) ลงวันที่ 29 ธันวำคม 2563 สำมำรถใช้แบบ
พิมพ์เดิมโดยอนุโลม และหำกใช้แบบพิมพ์ประกำศนียบัตรแบบใด
ก็ให้ใช้แบบเดียวกันตลอดทั้งรุ่น



เอกสารหลกัฐานควบคุมบงัคบัแบบ

เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด

ปพ.๓
แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ

ปพ.๓ : ป
แบบรำยงำนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน ระดับประถมศึกษำ

ปพ.๓ : พ
แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสตูรแกนกลำงกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

ปพ.๓ : บ
แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น



สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแบบรำยงำน        

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3)

เอกสารหลกัฐานควบคุมบงัคบัแบบ

สถานศึกษาจดัท า ปพ.3 ตามแบบที่กระทรวงก าหนด

ค าส ัง่กระทรวงศึกษาธกิาร ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่องการจดัท า

แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน (ปพ.3)  



แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) ต่อ

ขัน้เตรยีมการ

@  สถำนศึกษำต้องแต่งตั้งนำยทะเบียนเพื่อรับผิดชอบกำรจัดท ำ 
ปพ.3 และจัดท ำเอกสำรส ำคัญทำงกำรศึกษำ 

@  สถำนศึกษำต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำ ปพ.3
เป็นครำวๆ ไป ประกอบด้วย ผู้เขียน/ผู้พิมพ์  ผู้ทำน  ผู้ตรวจ     
ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้กำรก ำกับของนำยทะเบียน

@  เมื่อตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรจัดท ำเรียบร้อยแล้ว 
กรรมกำรทุกคนลงนำมให้ครบถ้วน ก่อนเสนอหัวหน้ำ
สถำนศึกษำอนุมัตกิำรจบหลกัสูตร



แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) ต่อ

@  สถำนศึกษำต้องจัดท ำ ปพ.3 และรำยงำน ภำยในเวลำ 30 วัน 
นับจำกวันอนุมัติผลกำรเรียนและส ำเร็จกำรศึกษำ

@ระดับประถมศึกษำ จัดท ำครั้งละ 3 ชุด                              
1.เก็บรักษำที่สถำนศึกษำ 1 ชุด                                         
2.รำยงำน สช.กทม 1 ชุด                                                
3.รำยงำน สช.จ.สงขลำ 1 ชุด

สถานศึกษาตอ้งจดัท า ปพ.3 ดว้ยตน้ฉบบัทัง้ 3 ชดุ



แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) ต่อ

@ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย          
จัดท ำครั้งละ 4 ชุด                              
1.เก็บรักษำที่สถำนศึกษำ 1 ชุด                                         
2.รำยงำน สช.กทม 1 ชุด + แบบรำยงำนกำรออกประกำศนียบัตร                                               
3.รำยงำน สช.จ.สงขลำ 1 ชุด + แบบรำยงำนกำรออก
ประกำศนียบัตร
4.รำยงำน สพฐ.กทม + แบบรำยงำนกำรออกประกำศนียบัตร

สถานศึกษาตอ้งจดัท า ปพ.3 ดว้ยตน้ฉบบัทัง้ 4 ชดุ



แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) ต่อ

ระยะเวลาในการจดัสง่ ปีการศึกษา 2563

@กำรอนุมัติจบนักเรียนปกติ
1.โรงเรียนส่ง สช.จังหวัด ภำยในวันที่ 26 เมษำยน 2564
2.สช.จังหวัด ส่ง สพฐ.และสช.กทม. ภำยในวันที่ 9 พฤษภำคม 2564
@กำรอนุมัติจบไม่พร้อมรุ่น
โรงเรียนส่ง สช.จังหวัด ภำยในวันที่ 20 พฤษภำคม 2564
สช.จังหวัด ส่ง สช.สป. และ สพฐ. ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2564

โรงเรยีนน าสง่ผ่าน สช.จงัหวดัทกุชดุ



สรุปรายการเอกสารที่โรงเรยีนจะตอ้งน าสง่

ในปีการศึกษา 2563

1. แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) (ป.6/ม.3/ม.6)
2.แบบรำยงำนกำรออกประกำศนียบัตร (ม.3/ม.6)
3.ส ำเนำทะเบียนกำรออกระเบียนแสดงผลผลกำรเรียน (ปพ.1)
4.ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำ ปพ.3
5.ส ำเนำรำยงำนกำรแต่งตั้งนำยทะเบียน
6.หนังสือน ำส่งเรียน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
7.แบบสรุปกำรจัดส่งหลักฐำนกำรจบหลักสูตรของโรงเรียน โรงเรียน
สำมัญศึกษำ



ข้อควรระมัดระวังในกำรจัดท ำ ปพ.3

แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) ต่อ

ต้องกรอกข้อมูล หน้ำแรก ที่มีครุฑ เป็นล ำดับที่ 1
หำกมีข้อมูลมำกกว่ำ 1 หน้ำ ให้จัดท ำ หน้ำหลัง เป็นล ำดับถัดไป   
ทั้งแบบพิมพ์ปกติ และแบบพิมพ์ส ำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์

หนา้แรก ที่มีครุฑ จะมีจ านวน 10 บรรทดั จดัท า 10 ราย 

หนา้หลงั จะมีจ านวนบรรทดั 14 บรรทดั จดัท า 14 ราย       
ท ัง้แบบพมิพป์กต ิและแบบพมิพส์ าหรบัใชก้บัคอมพวิเตอร ์
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ผลการประเมนิ

กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน

ผลการประเมนิ
การอ่าน

คดิวเิคราะห์
และเขยีน

ผลการประเมนิ

คณุลกัษณะ

อนัพงึประสงค์



แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) ต่อ

ไม่มีหลักฐานตาม
กฎหมายว่าด้วย
การทะเบียน
ราษฎร



แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) ต่อ

วิธีกำรกรอก  ปพ.3

เขียนด้วยปากกาหมึกสีด า(หา้มใช้ปากกาลูกล่ืน)
หรือพมิพด์้วยพมิพด์ดีหรือคอมพวิเตอร ์
และพมิพด์้วยหมึกสีด าทีชั่ดเจน 
เมื่อใช้วธีิการใดใหใ้ช้วธีิการน้ันตลอดทุกหน้าทุกแผ่น

ตัวเลขข้อมูลต่ำงๆ ควรกรอกด้วยตัวเลขฮินดูอำรบิกอย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
ห้ำมลบ หรือขูดข้อมูล ที่กรอกไปแล้วเป็นอันขำด  เมื่อเกิดกำรผิดพลำดต้อง
แก้ไขให้ขีดฆ่ำข้อมูลที่ผิด แล้วเขียนข้อมูลที่ถูกต้องเหนือข้อมูลที่ขีดฆ่ำด้วย  
หมึกแดง และให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำลงนำมก ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง



ให้ประทับตราโรงเรียนด้วยหมกึสแีดงตรงบริเวณทีว่่างทุกหน้าทีม่รีายชือ่นักเรียน
จบการศกึษา เน่ืองจาก ส านักงานการศกึษาเอกชนจังหวัดสงขลาและส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะน าแบบรายงานการออก
ประกาศนียบัตรทีโ่รงเรียนส่งมา Scan ในระบบ หากแผ่นใดหลุดจะได้ทราบว่า
เป็นของโรงเรียนใด

แบบรายงานผูส้ าเรจ็การศึกษา (ปพ.3) ต่อ

กำรประทับตรำ



โรงเรียนในระบบจัดท ำและจัดส่งข้อมูลผลกำรเรียนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภำคเรียน ของนักเรียน  
จบปกติและนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่นของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 ปีกำรศึกษำ 2563 ผ่ำนระบบ 
https://regis.opec.go.th ระหว่ำงวันที่ 9 - 23 เมษำยน 
2564 (ปิดระบบเวลำ 16.00 น.) 



ขอขอบคุณทุกท่านนะค่ะ


