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เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเปนเอกสารสําคัญที่สถานศึกษาตองจัดทําขึ้นเพื่อใชในการดําเนินงานในดาน
ตาง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้
- บั น ทึ ก ข อ มู ล ในการดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนและประเมิ น ผลการเรี ย น ได แ ก
แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา
- ติดตอสื่อสาร รายงานขอมูล และผลการเรียนของผูเรียน ไดแก แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
ระเบียนสะสม
- จัดทําและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผูเรียน ไดแก ระเบียนแสดงผล
การเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาจะตองดําเนินการเปน 2 ประเภทไดแก
- เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
- เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด
เอกสารแตละประเภทมีวัตถุประสงคและรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้

 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ได แ ก ผลการเรี ย นตามกลุ ม สาระการเรี ย นรู ผลการประเมิ น การอ า น
คิดวิเคราะห และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาจะตองจัดทําและออกเอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนจบการศึกษาแตละระดับ หรือ
เมื่ อ ผู เ รี ย นอ อ ก จา ก ส ถา น ศึ กษ า เ พื่ อใ ช แ ส ด ง ผ ล ก า ร เรี ย นห ลั ก สู ต ร แ กน ก ล าง ก า รศึ ก ษ า
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเขาศึกษาตอ สมัครงานหรือ
ขอรับสิทธิประโยชนอื่นใดที่พึงมีพึงไดตามวุฒิการศึกษานั้น
๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่มอบใหแกผูจบการศึกษาภาคบังคับและผูสําเร็จการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อประกาศและรับรองวุฒิการศึกษา
ของผูสําเร็จการศึกษาตามวุฒิแหงประกาศนียบัตรนั้น ประกาศนียบัตรสามารถนําไปใชประโยชนดังนี้
- ใช เ ป น หลั ก ฐานแสดงวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ สมั ค รเข า ศึ ก ษาต อ สมั ค รงานหรื อ ขอรั บ สิ ท ธิ
ประโยชนอื่นใดที่พึงมีพึงไดตามวุฒิการศึกษาแหงประกาศนียบัตรนั้น
- ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูเรียน
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๓. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
เปนเอกสารสําหรับอนุมัติการจบหลักสูตรของผูเรียนในแตละรุนการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อและ
ข อ มู ล ทางการศึ ก ษาของผู จ บการศึ กษาระดั บ ประถมศึ กษา (ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ ๖) ผู จ บการศึ ก ษา
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) และผูจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) แบบรายงานผูสําเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓) จัดทําเพื่อ
- ผูบริหารสถานศึกษา อนุมัติการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเรียน
- แสดงรายชื่ อ ผู จ บการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานที่ไดรับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
- เปนหลักฐานในการตรวจสอบ และรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานั้นๆ

 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด

ในการจัดการศึกษาสถานศึกษาจําเปนตองมีขอมูลเกี่ยวกับผู เรียนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลดานความกาวหนาในการเรียนรู สถานศึกษาจึงตองมีเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมินและ
ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผูเรียน เอกสารเหลานี้ ไดแก แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา แบบรายงาน
ประจําตัวนักเรียน ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่นๆ ตามที่สถานศึกษาเห็นสมควร
๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น เพื่อใหผูสอนใชบันทึกขอมูลการวัดและการประเมินผลการ
เรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใชเปนขอ มูลในการพิจารณาตัดสินผล
การเรียนแตละรายวิชา เอกสารนี้ควรจัดทําเพื่อบันทึกขอมูลของผูเรียนเปนรายหอง
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา นําไปใชประโยชนดังนี้
- ใชเปนเอกสารเพื่อการดําเนินงานของผูสอนแตละคนในการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผูเรียนแตละรายวิชา รายหอง
- ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการ
วัดและประเมินผลการเรียน
- เปนเอกสารที่ผูบริหารสถานศึกษาใชในการอนุมัติผลการเรียนประจําภาคเรียน / ปการศึกษา
๒. แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของผูเรียนแตละคนตามเกณฑการตัดสินการผานระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมทั้งขอมูลดานอื่นๆ ของผูเรียนทั้งที่บานและสถานศึกษา เปนเอกสารรายบุคคล สําหรับสื่อสาร
ใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดรับทราบผลการเรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียนและรวมมือใน
การพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
๓. ใบรับรองผลการเรียน
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อรับรองสถานภาพความเปนผูเรียนในสถานศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยูหรือรับรองผลการเรียนหรือวุฒิของผูเรียนเปนการชั่วคราวตามที่ผูเรียนรองขอ ทั้งกรณีที่ผูเรียนกําลัง
ศึกษาอยูในสถานศึกษาหรือเมื่อจบการศึกษาไปแลวแตกําลังรอรับหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการ
เรียน เปนตน
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ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใชงานชั่วคราว โดยปกติ ประมาณ ๓๐ วัน ซึ่งผูเรียนสามารถ
นําไปใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่น
ใดที่ผูเรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู หรือสถานภาพการเปนผูเรียนของตน
๔. ระเบียนสะสม
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ
เป น รายบุ ค คลอย า งต อ เนื่ อ ง ตลอดช ว งระยะเวลาการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป ระเบียนสะสมใหขอมูลที่เปนประโยชนในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบ
อาชีพของผูเรียน การพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตัวของผูเรียน และผลการเรียน ตลอดจนรายงาน
กระบวนการพั ฒนาคุณภาพของผู เรีย นระหวางสถานศึกษากั บบาน และใชเป นหลั กฐานในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเรียนตามความเหมาะสม
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ระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.๑)
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 แนวปฏิบัติในการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
ระเบี ย นแสดงผลการเรีย น (ปพ.๑) ตามหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ทธศั กราช
๒๕๕๑ เป น หลั กฐานแสดงผลการเรี ย นของผู เ รี ย นที่ เ รี ย นหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานแต ล ะ
ระดับชั้น สถานศึกษาตองออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหผูเรียนทุก
คนที่จบการศึกษาแตละระดับชั้นหรือเมื่อออกจากสถานศึกษา โดยใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ
เทานั้น
ลักษณะของระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) จําแนกเปน ๓ แบบ คือ
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
(ปพ.๑ : ป)
๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน (ปพ.๑ : บ)
๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ปพ.๑ : พ)
๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกระดับมี ๒ ประเภท คือ
๒.๑ แบบพิมพปกติ มีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณครบถวน สําหรับใชกรอกขอมูลดวยการ
เขียนหรือพิมพดีด
๒.๒ แบบพิ มพ สําหรั บพิ มพด วยคอมพิ วเตอร มีลั กษณะเป นกระดาษวาง มีข อมู ลเฉพาะชื่ อ
เอกสารแตละระดับ และหมายเลขควบคุมเอกสารเทานั้น
การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ใหผูเรียน ใหจัดทําดังนี้
๑.ใหสถานศึกษากรอกขอความในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) อยางชัดเจนและถูกตองซึ่งถือ
วาเปนตนฉบับ ตนฉบับของนักเรียนทุกคนไมตองติดรูปถาย ไมตองลงนามนายทะเบียนและหัวหนาสถานศึกษา
2. ใหจัดทําเอกสารคูฉบับของเอกสารตนฉบับขึ้น ๒ ฉบับ โดยใชวิธีการถายสําเนาจากตนฉบับ
หรือนําแบบพิมพเอกสารที่ใชจัดทําตนฉบับมาคัดลอกขอมูลจากตนฉบับก็ได (กรณีนี้ใหนําเลขชุดที่...........
เลขที่............ ของเอกสารตนฉบับไปกรอกที่ชองหมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหมทั้ง ๒ ฉบับ โดยกรอกวา
เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารคูฉบับของเอกสารตนฉบับชุดที่...........เลขที.่ ..............)
3. ติดรูปถายของผูเรียนขนาด ๓ x ๔ ซม. ในชองติดรูปถาย ใหนายทะเบียนและผูบริหาร
สถานศึกษาลงนามในเอกสารที่จัดทําขึ้นใหมทั้ง ๒ ฉบับ พรอมกับกรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนามใน
เอกสาร แลวประทับตราสถานศึกษา (ตราดุนหรือสีแดงชาด) ที่รูปถายของผูเรียนและที่ลายเซ็นของผูบริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษามอบเอกสารที่จัดทําขึ้นใหผูเรียน ๑ ฉบับ และเก็บรักษาไวเปนสําเนารวมกับตนฉบับที่
สถานศึกษา ๑ ฉบับ
4. ผูเรียนที่ไดรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไปแลว เมื่อมีความจําเปนตองขอฉบับ
ใหม ให ยื่ น คํ า ขอร อ งขอเอกสารฉบั บ ใหม พ ร อ มด ว ยเหตุ ผ ลในการขอเอกสารเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
ใหสถานศึกษาดําเนินการออกเอกสารใหมจากตนฉบับเดิมที่จัดทําไวตามวิธีขางตน และใหนายทะเบียนและ
ผูบริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนงขณะที่ผูเรียนยื่นคํารองขอเอกสาร เปนผูลงนามในเอกสารที่จัดทําใหมทั้ง ๒
ฉบับ
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5. วิธีการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษามีแนวปฏิบัติในการออก
เอกสารเชนเดียวกับระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกประการ และสถานศึกษาตองทําบัญชีจายแบบระเบียนแสดงผล
การเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ในทุกกรณี และบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันของ
สถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร
การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย
เนื่องจากระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เปนเอกสารหลักฐานสําคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ
จะต องดําเนิ น การควบคุม ดั งนั้ น ถ าระเบี ยนแสดงผลการเรี ย น (ปพ.๑) เกิ ดการสู ญหายหรื อเสี ย หาย
จะตองดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงและประกาศยกเลิกแบบพิมพที่สูญหายหรือเสียหาย พรอมทั้งแจงให
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
กรณีที่แบบพิมพเกิดการสูญหายทั้งเมื่อขณะทําการขนสง และเก็บรักษาอยูทสี่ ถานศึกษา
ใหผูทําใหเกิดการสูญหาย ไดแก สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่จัดสง
ดําเนินการดังตอไปนี้
๑. ผู ทํ าให เ กิ ด การสู ญหายแจ งความเอกสารสู ญ หายต อ เจ าหน าที่ ตํ า รวจเพื่ อ ลงบั น ทึ กรายงาน
ประจําวันรับแจงเอกสารหาย แลวเก็บใบแจงความไวเปนหลักฐาน
๒. ทํารายงานแจ งเรื่ องแบบพิ มพ ปพ.๑ ฉบั บ ที่สู ญหาย (พร อมแนบสํ าเนาเอกสารลงบั น ทึ ก
รายงานประจําวันดวย) ตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยดวน
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง แลวทํารายงานเพื่อขอยกเลิกแบบ
พิมพพรอมแนบรางประกาศยกเลิกแบบพิมพ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาพิจารณาและลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ เมื่อมี
การลงนามเรียบรอยแลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาดําเนินการแจงประกาศยกเลิก ถึง
กระทรวงทุกกระทรวง และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อแจงหนวยงาน/สถานศึกษาในสังกัดไมให
รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่ถูกยกเลิกตอไป
กรณีที่แบบพิมพเกิดการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด สกปรก หรือเกิดการชํารุดเสียหาย
ดวยเหตุอื่นใดจนไมอาจใชการได
ใหสถานศึกษาที่ทําใหเกิดการเสียหาย ดําเนินการดังนี้
๑. สถานศึกษาทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ปพ.๑ โดยระบุสาเหตุ เลขที่ และจํานวนแบบพิมพที่
เสียหาย เสนอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบสวน หากคณะกรรมการเห็น
ควรประกาศยกเลิกแบบพิมพ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ปพ.1 ฉบับที่
เสียหายตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พรอมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพเพื่อใหลงนาม
3. เมื่อผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพเรียบรอยแลวให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ดําเนินการแจงประกาศยกเลิกถึงกระทรวง และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต เพื่อแจงหนวยงาน/สถานศึกษาในสังกัดไมใหรับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
ที่ถูกยกเลิกตอไป
(กรณีแบบพิมพมีความเสียหายเพียงเล็กนอย สามารถทําเครื่องหมายขีดฆาและเขียนขอมูลที่ถูกตอง
โดยลงลายมือชื่อนายทะเบียนกํากับไดอาจไมตองประกาศยกเลิก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานศึกษา)

7

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)
และคําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน
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ระเบีย นแสดงผลการเรีย นหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ระดั บประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
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10
คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)
การกรอกขอมูลในระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา ใหกรอกขอมูล ตาง ๆ ดวยวิธีการ
เขียนหรือพิมพดวยพิมพดีดหรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใช วิธีการนั้นตลอด
ทั้งแผน โดยใหกรอกหมึกสีดําหรือสีน้ําเงินเทานั้น ตัวเลขที่กรอกใชตัวเลขฮินดูอารบิกเทานั้น หามลบ หรือขูด
ขอมูลที่กรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล ใหขีดฆาขอความที่เขียนผิดหรือขอความที่
ตองการเปลี่ยนแปลง แลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการไวขางบนและใหนายทะเบียนลงนาม
กํากับไว วิธีการกรอกขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ขอมูลสถานศึกษาและผูเ รียน
โรงเรียน ใหกรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอยางชัดเจน
สังกัด ใหกรอกชื่อหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับกรมหรือหนวยงานจัดการศึกษาตาม
การปกครองรูปแบบพิเศษ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา ฯลฯ
ตําบล/แขวง,เขต/อําเภอ,จังหวัด ใหกรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเปนที่ตั้งของสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหสถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
สถานศึกษาตั้งอยู
วันเขาเรียน ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผูเรียนเขาเรียนตาม
วันรับเขาในทะเบียนนักเรียน เชน 16 พฤษภาคม 2552
โรงเรี ยนเดิ ม ให ก รอกชื่ อ สถานศึ ก ษา/สถานศึ ก ษาเดิ มของผู เ รี ย น ตามที่ ร ะบุ ใ นหลั ก ฐาน
การศึกษาของผูเรียนที่นํามาใชสมัครเขาเรียน
กรณีที่ ๑ กรณีผูเรียนเขาสถานศึกษาโดยไมเคยเรียนในสถานศึกษาใดมากอน ไมตองกรอก
ชื่อสถานศึกษาเดิม ใหขีดดวยเครื่องหมาย “ – ”
กรณีที่ ๒ กรณีผูเรียนเคยศึกษาอยูในสถานศึกษาอื่นๆ มากอนใหกรอกชื่อสถานศึกษาลําดับ
สุดทายที่ผูเรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่นํามาแสดง
กรณีที่ ๓ ผูเรียนศึกษาจากตางรูปแบบ ถาศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถาผูเรียนศึกษาตามอัธยาศัย ใหกรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
จังหวัด ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม กรณีศึกษานอกระบบและอัธยาศัย ให
กรอกชื่อจังหวัดที่ผูเรียนไดรับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา สวนนักเรียนที่
ศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย แต ยั ง ไม ได รั บ เอกสารการเที ย บระดั บ การศึ ก ษาใด ๆ ให ก รอกชื่ อจั งหวั ด ที่ ผู เ รี ย นได
ลงทะเบียนเปนผูศึกษาตามอัธยาศัย
ชั้นเรียนสุดทาย ใหกรอกระดับชั้นเรียนที่ผูเรียนกําลังเรียนหรือจบการเรียนจากสถานศึกษาเดิม
ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผูเรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเขาเรียน ดังนี้ (จะกรอกระดับชั้นหรือกรอกป
อยางใดอยางหนึ่ง)
กรณีที่ ๑ สถานศึกษาเดิมออกเอกสาร เมื่อผูเรียนจบระดับการศึกษา ใหกรอกระดับชั้น
สุดทายของระดับการศึกษานั้น
กรณี ที่ ๒ สถานศึ ก ษาเดิ ม ออกเอกสารเมื่ อ ผู เ รี ย นเรี ย นจบป ก ารศึ ก ษา (ไม จ บระดั บ
การศึกษา) ใหกรอกชั้นปที่ผูเรียนเรียนจบปการศึกษา
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กรณีที่ ๓
สถานศึกษาเดิมออกเอกสารใหผูเรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหวางป
การศึกษา ใหกรอก “กําลังเรียนชั้น...............” (ระบุระดับชั้นปที่กําลังเรียนอยู ขณะที่ลาออก)
กรณีที่ ๔ ผูเรียนที่ไมมสี ถานศึกษาเดิม ใหกรอก “ – ”
ชื่อ ชื่อสกุล ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนอยางชัดเจน พรอมคํานําหนาชื่อที่ถูกตองดวย
อักษรตัวบรรจง เชน เด็กชายสุภาพ เรียบรอย , นางสาวมารยาท ดีงาม เปนตน
เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก โดย
นํามาจากเลขในทะเบียนบานของผูเรียน เชน ๑ ๘๔๙๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗ เปนตน
เพศ ใหกรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผูเรียนใหตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
เกิดวันที่.....เดือน................พ.ศ............ ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผูเรียน
เกิดใหถูกตองตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
สัญชาติ ใหกรอกสัญชาติของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูเรียนนับถือ เชน พุทธ อิสลาม และคริสต
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา , ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา ใหกรอกชื่อบิดาและมารดาโดยกําเนิดผูเรียนพรอม
นามสกุล และคํานําหนา ที่ถูกตองอยางชัดเจน ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไมมีชื่อบิดาและ/หรือ
ชื่อมารดาในทะเบียนนักเรียน ใหขีดเครื่องหมาย “ - ” หามกรอกชื่อบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม
หรือผูที่มิใชบิดา มารดา ผูใหกําเนิดผูเรียน
๒. ผลการเรียนรายวิชา
การกรอกผลการเรียนรายวิชา จะกรอกครั้งเดีย วเมื่อตองการออกเอกสารทั้งกรณี ผูเรียนจบ
ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖) หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ขอมูลผลการเรียนที่กรอก เปน
ขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันขอมูลในเอกสารที่มอบใหผูเรียนจะตองสมบูรณ
ครบถวน และถูกตอง การกรอกขอมูลในชองตาราง ใหกรอกดังนี้
รหัส/รายวิชา ใหกรอก “ปการศึกษา” ที่เริ่มเรียนกอน แลวจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชา
พื้น ฐานที่ ผูเ รี ยนเรี ยนในแตล ะป เรี ยงตามลํ าดั บ ลงมา (กรณี ที่ไมมีรายวิช าเพิ่มเติ มให เว นว างไว ) แต ล ะ
รายวิชาใหกรอกเลขรหัสกอนตามดวยชื่อรายวิชา การกรอกรหัสและรายวิชาตาง ๆ ใหกรอกเรียงรายวิชา
พื้นฐานตามกลุมสาระการเรียนรูตามดวยรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนในปนั้น ๆ และใหกรอกเรียงตามลําดับจาก
สดมภซายมือไปขวามือ
เวลา (ชั่วโมง) ใหกรอกจํานวนเวลาเรียนเปนชั่วโมง ตามโครงสรางหลักสูตรของสถานศึกษา
ผลการเรียน ใหกรอกผลการเรียนในสดมภใหตรงกับรหัส /รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียนที่นํามา
กรอกจะตองเปนขอมูลปจจุบันในขณะที่จัดทําเอกสาร เชน รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนไมผานและยังไมได
แ ก ไ ข ใ ห ก ร อ ก ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ดิ ม แ ต ถ า ไ ด ซ อ ม เ ส ริ ม จ น ผ า น แ ล ว ใ ห ก ร อ ก ผ ล ก า ร เ รี ย น ที่
ซอมเสริม
๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรม ใหกรอกปการศึกษาที่ ผู เ รีย นปฏิ บัติ กิจ กรรม ตามดว ยชื่อกิจ กรรมพัฒนาผู เรี ยนที่
ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในปนั้นเรียงลงมาตามลําดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/
เนตรนารี/ยุวกาชาด ฯลฯ ตามดวยกิจกรรมชุมนุม /ชมรม โดยระบุชื่อของชุมนุม /ชมรมใหชัดเจน) และ
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน กรณีที่สถานศึกษากําหนดรหัสของกิจกรรมไวดวย ก็สามารถนํามา
กรอกได โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา
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เวลา (ชั่วโมง) ให กรอกจํ านวนเวลาเรี ย น(ชั่ ว โมง) ของแต ล ะกิ จ กรรมพัฒ นาผูเ รี ย นตามที่
สถานศึกษากําหนด และตรงกับชื่อกิจกรรมนัน้ ๆ
ผลการประเมิน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรมโดยกรอก “ผ”
สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน “ผาน” และกรอก “มผ” สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน “ไมผาน”
๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน
ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ใหกรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน “ผานทุกรายวิชา”
ในช อ งสรุ ป ผลการประเมิ น สํ า หรั บ ผู เ รี ย นที่ มี ผ ลการประเมิ น รายวิ ช าพื้ น ฐานผ า นเกณฑ ก ารจบระดั บ
ประถมศึกษาของสถานศึ กษา และกรอก “ผาน” ในช องผลการตั ด สิน สํ าหรั บ ผูเ รี ยนที่ ยังไมจ บระดั บ
ประถมศึกษาใหเวนวางไว
ผลการประเมิ น การอ า น คิ ด วิ เ คราะห และเขี ย น ให ก รอกผลการประเมิ น การอ า น
คิดวิเคราะห และเขียนของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ในชองสรุปผลการประเมิน
สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนผานเกณฑการจบระดับประถมศึกษาของ
สถานศึ กษา และกรอก “ผ า น” ในช อ งผลการตั ด สิ น สํ า หรั บ ผู เ รี ย นที่ ยั งไม จ บระดั บ ประถมศึ กษาให
เวนวางไว
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ในชองสรุปผลการประเมิน สําหรับผูเรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑการจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และกรอก “ผาน”
ในชองผลการตัดสิน สําหรับผูเรียนที่ยังไมจบระดับประถมศึกษาใหเวนวางไว
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน “ผาน”
ในชองสรุปผลการประเมิน สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบระดับ
ประถมศึกษาของสถานศึ กษา และกรอก “ผาน” ในช องผลการตั ด สิน สํ าหรั บ ผูเ รี ยนที่ ยังไมจ บระดั บ
ประถมศึกษาใหเวนวางไว
วันอนุมัติการจบ ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติใหผูเรียนจบ
ไดแก วันที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
กรณีผูเรียนออกจากสถานศึกษากอนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ใหขีดเครื่องหมาย “ - ”
วั น ออกจากสถานศึ ก ษา ให ก รอกเลขวั น ที่ ชื่ อ เดื อ น และเลข พ.ศ. ที่ ผู เ รี ย นออกจาก
สถานศึกษาตาม “วันจําหนาย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
สาเหตุที่ออกจากสถานศึกษา ใหกรอก ดังนี้
ก. กรณีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา แตไมไดออกจากสถานศึกษาใหกรอก
“ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ”
ข. ผูเรียนที่ออกจากสถานศึกษากรณีอื่น ๆ ใหกรอก “ศึกษาตอสถานศึกษาอื่น”
๕. ผลการประเมินระดับชาติ
ใหกรอกผลการทดสอบระดับชาติสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ
โดยกรอกชื่อรายวิชา.......คะแนนเต็ม.......คะแนนที่ไดใหครบทุกวิชาที่เขาสอบ
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๖.

คําอธิบายเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
ใหกรอกเกณฑการจบระดับประถมศึกษา และคําอธิบายระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสิน
ทีส่ ถานศึกษาใชในการตัดสินผลการเรียน รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การอาน คิดวิเคราะห และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค เชน
เกณฑการจบระดับประถมศึกษา
๑) ผูเรียนตองเรียนทุกรายวิชาพื้นฐาน จํานวน........ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม
จํานวน ........ชั่วโมง
๒) ผูเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผานทุกรายวิชา
3) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ระดับ “ผาน” ขึ้นไป
4) ผูเรียนตองมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับ“ผาน” ขึ้นไป
5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินกิจกรรม "ผ" ในทุกกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คําอธิบายระดับผลการเรียนรายวิชา (กรณีสถานศึกษาใหผลการเรียน เปน ๘ ระดับ)
คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย
80-100
4
ดีเยี่ยม
60-64
2
ปานกลาง
75-79
3.5
ดีมาก
55-59
1.5
พอใช
70-74
3
ดี
50-54
1
ผานเกณฑขั้นต่ํา
65-69
2.5
คอนขางดี 0-49
0
ต่ํากวาเกณฑ
๗. หมายเหตุ
ใหกรอกขอมูลที่เปนประโยชนตอผูเรียน โดยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา
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ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนตน (ปพ.๑ : บ)
และคําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน

15
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนตน (ปพ.๑ : บ)
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
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คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๑ : บ)
การกรอกข อ มู ล ในระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน ใหกรอกขอมูลตางๆ ดวยวิธีการเขียนหรือพิมพดวยพิมพดีด หรือคอมพิวเตอรอยางใด
อยางหนึ่ง เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการนั้นตลอดทั้งแผน โดยใหใชหมึกสีดําหรือน้ําเงินเทานั้น ตัวเลขที่
กรอกใชตัวเลขฮินดูอารบิก หามลบ หรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ใหขีดฆาขอความที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองเปลี่ยนแปลง แลวขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการไว
ขางบนดวยหมึกสีแดง และใหนายทะเบียนลงนามกํากับไว วิธีการกรอกมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ขอมูลสถานศึกษาและผูเ รียน
โรงเรียน ใหกรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอยางชัดเจน
สังกัด ใหกรอกชื่อหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับกรมหรือหนวยงานจัดการศึกษาตาม
การปกครองรูปแบบพิเศษ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา ฯลฯ
ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด ใหกรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเปนที่ตั้งของสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหสถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
สถานศึกษาตั้งอยู
วันเขาเรียน ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผูเรียนเขาเรียนตามวัน
รับเขาในทะเบียนนักเรียน เชน 16 พฤษภาคม 2552
โรงเรี ยนเดิ ม ให ก รอกชื่ อ สถานศึ ก ษา/สถานศึ ก ษาเดิ มของผู เ รี ย น ตามที่ ร ะบุ ใ นหลั ก ฐาน
การศึกษาของผูเรียนที่นํามาใชสมัครเขาเรียน
กรณีที่ ๑ กรณีผูเรียนเขาสถานศึกษาโดยไมเคยเรียนในสถานศึกษาใดมากอน ไมตองกรอก
ชื่อสถานศึกษาเดิม ใหขีดดวยเครื่องหมาย “ – ”
กรณีที่ ๒ กรณีผูเรียนเคยศึกษาอยูในสถานศึกษาอื่น มากอนใหกรอกชื่อสถานศึกษาลําดับ
สุดทายที่ผูเรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่นํามาแสดง
กรณีที่ ๓ ผูเรียนศึกษาจากตางรูปแบบ ถาศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถาผูเรียนศึกษาตามอัธยาศัย ใหกรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
จังหวั ด ใหกรอกชื่ อจั งหวั ด ที่ตั้ งของสถานศึ กษาเดิ ม กรณี ศึกษาตามอัธ ยาศั ย ใหกรอกชื่ อ
จังหวัดที่ผูเรียนไดรับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา สวนผูเรียนที่ศึกษาตาม
อัธยาศัยแตยังไมไดรับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใดๆ ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ผูเรียนไดลงทะเบียนเปนผูศึกษา
ตามอัธยาศัย
ชั้นเรียนสุดทาย ใหกรอกระดับชั้นเรียนที่ผูเรียนกําลังเรียนหรือจบการเรียนจากสถานศึกษาเดิม
ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผูเรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเขาเรียน ดังนี้
กรณีที่ ๑ สถานศึกษาเดิมออกเอกสาร เมื่อผูเรียนจบระดับการศึกษา ใหกรอกระดับชั้น
สุดทายของระดับการศึกษานั้น
กรณี ที่ ๒ สถานศึ ก ษาเดิ ม ออกเอกสารเมื่ อ ผู เ รี ย นเรี ย นจบป ก ารศึ ก ษา (ไม จ บระดั บ
การศึกษา) ใหกรอกชั้นปที่ผูเรียนเรียนจบปการศึกษา
กรณีที่ ๓ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารใหผูเรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหวางปการศึกษา
ใหกรอก “กําลังเรียนชั้น...............” (ระบุระดับชั้นปที่กําลังเรียนอยู ขณะที่ลาออก)
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กรณีที่ ๔ ผูเรียนที่ไมมสี ถานศึกษาเดิม ใหกรอก “ – ”
ชื่อ ชื่อสกุล ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนอยางชัดเจน พรอมคํานําหนาชื่อที่ถูกตองดวย
อักษรตัวบรรจง เชน เด็กชายสุภาพ เรียบรอย , นางสาวมารยาท ดีงาม เปนตน
เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก โดย
นํามาจากเลขในสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.๑๔) ของผูเรียน เชน ๑ ๘๔๙๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗ เปนตน
เพศ ใหกรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผูเรียนใหตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
เกิดวันที่.....เดือน................พ.ศ............ ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผูเรียน
เกิดใหถูกตองตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
สัญชาติ ใหกรอกสัญชาติของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูเรียนนับถือ เชน พุทธ อิสลาม หรือคริสต เปนตน
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา, ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา ใหกรอกชื่อบิดาและมารดาโดยกําเนิดของผูเรียน
พรอมนามสกุล และคํานําหนา ที่ถูกตองอยางชัดเจน ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน
กรณีไมมีชื่อบิดาและ/หรือชื่อมารดาในทะเบียนนักเรียน ใหขีดเครื่องหมาย “ - ” หามกรอก
ชื่อบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม หรือผูที่มิใชบิดา มารดา ผูใหกําเนิดผูเรียน
๒. ผลการเรียนรายวิชา
การกรอกขอมูลผลการเรียนรายวิชา จะกรอกครั้งเดียวเมื่อตองการออกเอกสารทั้งกรณีผูเรียน
จบระดับการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ขอมูลผลการเรียนที่กรอก เป น
ขอมูลปจจุบันในวั นจัดทําเอกสารทั้ งหมด ในขณะเดี ยวกันขอมูลในเอกสารที่มอบใหผูเ รียนจะตองสมบูร ณ
ครบถวน และถูกตอง การกรอกขอมูลในชองตาราง ใหกรอกดังนี้
รหัส/รายวิชา ใหกรอก “ปการศึกษา” และ “ภาคเรียนที่” ที่เริ่มเรียนกอน แลวจึงกรอก
รหัสรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติมที่ผูเรียนเรียนในแตละภาคเรียน เรียงตามลําดับลงมา แตละรายวิชาให
กรอกเลขรหัสกอนแลวตามดวยชื่อรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม การกรอกใหกรอกเรียงตามกลุมสาระการ
เรียนรู และเรียงตามลําดับจากสดมภซายมือไปขวามือ
หนวยกิต ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตใหตรงกับรายวิชานั้น
ปริ มาณของมาตรฐานการเรี ยนรู้ และกิจกรรมต่ าง ๆ
ติในแต่ ละรายวิชา หน่ วยกิตคํานวณ
ได้ จากการนําจํานวนเวลาเรี ยนของรายวิชาหารด้ วยจํานวนเวลา ๔๐
(๑ หน่ วยกิตมีค่าเท่ ากับ ๔๐
)
จํานวนหน่ วยกิต

=

จํานวนเวลาเรี ยนของรายวิชา (
๔๐

)

ผลการเรียน ใหกรอกผลการเรียนในสดมภใหตรงกับรหัส /รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียนที่นํามากรอก
จะต อ งเป น ข อ มู ล ป จ จุ บั น ในขณะที่ จั ด ทํ า เอกสาร เช น รายวิ ช าใดที่ ตั ด สิ น ผลการเรี ย นแล ว ไม ผ า น
ถายังไมไดแกไข ใหกรอกผลการเรียนเดิม แตถาไดซอมเสริมจนผานแลว ใหกรอกดวยผลการเรียนที่ ซอมเสริม
แล ว หรื อ รายวิ ช าใดต อ งเรี ย นซ้ํ า ถ า ขณะที่ จั ด ทํ า เอกสารที่ นั ก เรี ย นได เ รี ย นซ้ํ า แล ว ก็ นํ า ผลการเรี ย น
ซ้ํามากรอก สําหรับรายวิชาที่ผาน ใหกรอกดวยผลการเรียนที่ไดตามปกติ
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ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุมสาระการเรียนรู
- หนวยกิตรวม ใหกรอกจํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาที่นักเรียนไดเรียนแลว โดย
จําแนกการรวมตามกลุมสาระการเรียนรู
- ผลการเรียนเฉลี่ย ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียนไดเรียนแลว โดย
จําแนกการเฉลี่ยเปนกลุมสาระการเรียนรู
- ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียนได
เรียนแลว โดยรวมเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู
๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรม ใหกรอกปการศึกษาและภาคเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามดวยชื่อกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในปนั้นเรียงลงมาตามลําดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ฯลฯ ตามดวยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม โดยระบุชื่อของชุมนุม/ชมรมใหชัดเจน)
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน กรณีที่สถานศึกษากําหนดรหัสของกิจกรรมไวดวย ก็สามารถ
นํามากรอกได โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา
เวลา ใหกรอกจํ านวนเวลาเรียน (ชั่วโมง) ของแตละกิจ กรรมพัฒ นาผูเรีย นตามที่ส ถานศึกษา
กําหนด และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ
ผลการประเมิน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรมโดยกรอก “ผ”
สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน “ผาน” และกรอก “มผ” สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน “ไม
ผาน”
๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน
จํานวนหนวยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.........ได........ ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตรวมทุก
รายวิชาพื้นฐานที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาพื้นฐานที่มีผลการประเมินผานเกณฑของ
สถานศึกษา
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน..........ได......... ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตรวมทุก
รายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมที่มีผลการประเมินผานเกณฑของ
สถานศึกษา
ผลการประเมิ น การอ า น คิ ด วิ เ คราะห และเขี ย น ให ก รอกผลการประเมิ น การอ า น
คิ ด วิ เ คราะห และเขี ย นของชั้ น ป สุ ด ท า ย “ดี เ ยี่ ย ม” หรื อ “ดี ” หรื อ “ผ า น” ในช อ งสรุ ป ผลการประเมิ น
สําหรับผูเรียนที่มีผลการประเมินการอา น คิดวิเคราะห และเขียนผานเกณฑการจบของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ในชองสรุปผลการประเมิน สําหรับผูเรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑการจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเวนวางไว
สําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน “ผาน”
ในชองสรุปผลการประเมิน สําหรับผูเรียนที่ มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน
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ผลการตัดสิน ใหกรอกผลการตัดสิน ดังนี้
ก. กรอก “ผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ผาน”
ข. กรอก “ไมผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ไมผาน”
ค. เวนวางไวเมื่อเกณฑนั้นยังไมมีการตัดสิน
วันอนุมัติการจบ ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติใหผูเรียนจบ
ไดแก วันที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
กรณีผูเรียนออกจากสถานศึกษากอนจบระดับชั้น ใหขีดเครื่องหมาย “ - ”
วั น ออกจากสถานศึ ก ษา ให ก รอกเลขวั น ที่ ชื่ อ เดื อ น และเลข พ.ศ. ที่ ผู เ รี ย นออกจาก
สถานศึกษาตาม “วันจําหนาย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
สาเหตุที่ออกจากสถานศึกษา ใหกรอก ดังนี้
ก. กรณีผูเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหกรอก“จบการศึกษาภาคบังคับ”
ข. ผูเรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่น ๆ ใหกรอก “ศึกษาตอสถานศึกษาอื่น”
๕. ผลการประเมินระดับชาติ
ใหกรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ที่
ผูเรียนเขาสอบ โดยกรอกชื่อรายวิชา…..คะแนนเต็ม.....คะแนนที่ได.....ใหครบทุกวิชาที่เขาสอบ
๖. คําอธิบายเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
ใหกรอกเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน และคําอธิบายระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการ
ตั ด สิ น ผลการเรี ย นที่ ส ถานศึ ก ษาใช ใ นการตั ด สิ น ผลการเรี ย นรายวิ ช า การอ า น คิ ด วิ เ คราะห และเขี ย น
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวอยาง
เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน
๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไมเกิน 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
66 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
66หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 11 หนวยกิต
๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับ ผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
4) ผูเรียนตองมีผลการประเมิ นคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับผ านเกณฑ การประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินกิจกรรม ผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
คําอธิบายระดับผลการเรียนรายวิชา
คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย คะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย
80-100
4
ดีเยี่ยม
60-64
2
ปานกลาง
75-79
3.5
ดีมาก
55-59
1.5
พอใช
70-74
3
ดี
50-54
1
ผานเกณฑขั้นต่ํา
65-69
2.5
คอนขางดี 0-49
0
ต่ํากวาเกณฑ
๗. หมายเหตุ
ใหกรอกขอมูลที่เปนประโยชนตอผูเรียน โดยใหอยูในดุลพินิจของสถานศึกษา
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ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
และคําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน
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ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
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คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
การกรอกข อ มู ล ในระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) เปนเอกสารเพื่อแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของนักเรียนตาม
ขอมูลที่บันทึก ใหกรอกดวยวิธีการเขียนหรือพิมพ (พิมพดีดหรือคอมพิวเตอร) เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใช
วิธีการนั้นตลอดทั้งแผน โดยใหกรอกดวยหมึกสีดําหรือสีน้ําเงินเทานั้น ตัวเลขที่ใชกรอก ใหใชตัวเลขฮินดูอา
รบิก หามลบ หรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล ใหขีดฆาขอความที่
เขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลง แลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการไวขางบนและ
ใหนายทะเบียนลงนามกํากับไว วิธีการกรอกขอมูลมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ขอมูลสถานศึกษาและผูเรียน
โรงเรียน ใหกรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอยางชัดเจน
สังกัด ใหกรอกชื่อหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับกรมหรือหนวยงานจัดการศึกษาตาม
การปกครองรูปแบบพิเศษ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา ฯลฯ
ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด ใหกรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเปนที่ตั้งของสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหสถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
สถานศึกษาตั้งอยู
วันเขาเรียน ใหกรอกชื่อเต็มเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผูเรียนเขาเรียน
ตามวันรับเขาในทะเบียนนักเรียน เชน 12 พฤษภาคม 2552
โรงเรียนเดิม ใหกรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผูเรียน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษาของผูเรียน
ที่นํามาใชสมัครเขาเรียน
กรณีที่ ๑ กรณีผูเรียนเขาสถานศึกษาโดยไมเคยเรียนในสถานศึกษาใดมากอน ไมตองกรอก
ชื่อสถานศึกษาเดิม ใหขีดดวยเครื่องหมาย “ – ”
กรณีที่ ๒ กรณีผูเรียนเคยศึกษาอยูในสถานศึกษาอื่น มากอนใหกรอกชื่อสถานศึกษาลําดับ
สุดทายที่ผูเรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่นํามาแสดง
กรณีที่ 3 ผูเรียนศึกษาจากตางรูปแบบ ถาศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถาผูเรียนศึกษาตามอัธยาศัย ใหกรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
จังหวั ด ใหกรอกชื่ อจั งหวั ด ที่ตั้ งของสถานศึ กษาเดิ ม กรณี ศึกษาตามอัธ ยาศั ย ใหกรอกชื่ อ
จังหวัดที่ผูเรียนไดรับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา สวนผูเรียนที่ศึกษาตาม
อัธยาศัยแตยังไมไดรับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใดๆ ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ผูเรียนไดลงทะเบียนเปนผูศึกษา
ตามอัธยาศัย
ชั้นเรียนสุดทาย ใหกรอกระดับชั้นเรียนที่ผูเรียนกําลังเรียนหรือจบการเรียนจากสถานศึกษาเดิม
ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผูเรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเขาเรียน ดังนี้
กรณีที่ ๑ สถานศึกษาเดิมออกเอกสาร เมื่อผูเรียนจบระดับการศึกษา ใหกรอกระดับชั้นป
สุดทายของระดับการศึกษานั้น
กรณีที่ ๒ สถานศึ ก ษาเดิ ม ออกเอกสารเมื่ อ ผู เ รี ย นเรี ย นจบป ก ารศึ ก ษา (ไม จ บระดั บ
การศึกษา) ใหกรอกระดับชั้นปที่ผูเรียนเรียนจบปการศึกษา

25
กรณีที่ ๓ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารใหผูเรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหวางปการศึกษา
ใหกรอก “กําลังเรียนชั้น...............” (ระบุระดับชั้นที่กําลังเรียนอยู ขณะที่ลาออก)
กรณีที่ 4 ผูเรียนที่ไมมสี ถานศึกษาเดิม ใหกรอก “ – ”
ชื่อ ชื่อสกุล ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนอยางชัดเจน พรอมคํานําหนาชื่อที่ถูกตองดวย
อักษรตัวบรรจง เชน เด็กชายสุภาพ เรียบรอย , นางสาวมารยาท ดีงาม เปนตน
เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน 13 หลัก โดย
นํามาจากเลขในสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14) ของผูเรียน เชน 1-8497-00022-20-7 เปนตน
เพศ ใหกรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผูเรียนใหตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
เกิดวันที่.....เดือน................พ.ศ............ ใหกรอกวันที่ ชื่อเดือน และ พ.ศ. ที่ผูเรียนเกิดให
ถูกตองตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
สัญชาติ ใหกรอกสัญชาติของผูเรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่ผูเรียนนับถือ เชน พุทธ อิสลาม หรือคริสต เปนตน
ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา, ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา ใหกรอกชื่อบิ ดาและมารดาที่แทจริงของผูเรีย น
พรอมนามสกุล และคํานําหนา ที่ถูกตองอยางชัดเจน ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน
กรณีไมมีชื่อบิดาและ/หรือชื่อมารดาในทะเบียนนักเรียน ใหขีดเครื่องหมาย “ - ” หามกรอก
ชื่อบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม หรือผูที่มิใชบิดา มารดา ผูใหกําเนิดผูเรียน
๒. ผลการเรียนรายวิชา
การกรอกขอมูลในตารางผลการเรียน จะกรอกครั้งเดียวเมื่อตองการออกเอกสารทั้งกรณีผูเรียน
จบระดับการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) หรือยายออกจากสถานศึกษา ขอมูลผลการเรียนที่กรอก เปนขอมูล
ปจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันขอมูลในเอกสารที่มอบใหผูเรียนจะตองสมบูรณครบถวน
และถูกตอง การกรอกขอมูลในชองตาราง ใหกรอกดังนี้
รหัส/รายวิชา ใหกรอก “ปการศึกษา” ตามดวยชั้นป และ “ภาคเรียนที่” ที่เริ่มเรียนกอน
แลวจึงกรอกรหัสรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติมที่ผูเรียนเรียนในแตละภาคเรียน เรียงตามลําดับลงมาแตละ
รายวิชาใหกรอกเลขรหัสกอนแลวตามดวยชื่อรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม การกรอกใหกรอกเรียงตาม
กลุมสาระการเรียนรู และเรียงตามลําดับจากสดมภซายมือไปขวามือ
หนวยกิต ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตใหตรงกับรายวิชานั้น
หนวยกิต เปนหนวยตัวเลขบอกคาปริมาณภาระงานในการเรียนแตละรายวิชาซึ่งสะทอนถึง
ปริมาณของมาตรฐานการเรียนรูและกิจกรรมตาง ๆ ทีผ่ ูเรียนตองปฏิบัติในแตละรายวิชา หนวยกิต
คํานวณไดจากการนําจํานวนเวลาเรียนของรายวิชาหารดวยจํานวนเวลา ๔๐ ชั่วโมง (๑ หนวยกิตมีคา
เทากับ ๔๐ชั่วโมง) ดังนี้
จํานวนหนวยกิต

=

จํานวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเปนชั่วโมง)
๔๐ ชั่วโมง

ผลการเรียน ใหกรอกผลการเรียนในสดมภใหตรงกับรหัส /รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียนที่นํามา
กรอกจะตองเปนขอมูลปจจุบันในขณะที่จัดทําเอกสาร เชน รายวิชาใดที่ตัดสินผลการเรียนแลวไมผาน ถายัง
ไม ไ ด แ ก ไ ข ให ก รอกผลการเรี ย นเดิ ม แต ถ า ได ซ อ มเสริ ม จนผ า นแล ว ให ก รอกด ว ยผลการเรี ย นที่
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ซ อ มเสริ ม แล ว หรื อ รายวิ ช าใดต อ งเรี ย นซ้ํ า ถ า ขณะที่ จั ด ทํ า เอกสารที่ นั ก เรี ย นได เ รี ย นซ้ํ า แล ว ก็
นําผลการเรียนซ้ํามากรอก สําหรับรายวิชาที่ผาน ใหกรอกดวยผลการเรียนที่ไดตามปกติ
ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุมสาระการเรียนรู
- หนวยกิตรวม ใหกรอกจํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาที่นักเรียนไดเรียนแลว โดย
จําแนกการรวมตามกลุมสาระการเรียนรู
- ผลการเรียนเฉลี่ย ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียนไดเรียนแลว โดย
จําแนกการเฉลี่ยเปนกลุมสาระการเรียนรู
- ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียนได
เรียนแลว โดยรวมเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู
๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรม ใหกรอกปการศึกษาและภาคเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามดวยชื่อกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนที่ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในปนั้นเรียงลงมาตามลําดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรีย น
(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ฯลฯ ตามดวยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม โดยระบุชื่อของชุมนุม/ชมรมใหชัดเจน)
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน กรณีที่สถานศึกษากําหนดรหัสของกิจกรรมไวดวย ก็สามารถ
นํามากรอกได โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา
เวลา ให กรอกจํานวนเวลาเรี ย น(ชั่ วโมง) ของแต ล ะกิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย นตามที่ ส ถานศึกษา
กําหนด และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ
ผลการประเมิน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแตละกิจกรรมโดยกรอก “ผ”
สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน “ผาน” และกรอก “มผ” สําหรับกิจกรรมที่ไดรับการประเมิน “ไม
ผาน”
๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน
จํานวนหนวยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน.........ได........ ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตรวมทุก
รายวิชาพื้นฐานที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาพื้นฐานที่มีผลการประเมินผานเกณฑของ
สถานศึกษา ตามขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสาร
จํานวนหนวยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน..........ได......... ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตรวมทุก
รายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนมาแลวกับจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมที่มีผลการประเมินผานเกณฑของ
สถานศึกษา ตามขอมูลปจจุบันในวันจัดทําเอกสาร
ผลการประเมิ น การอ า น คิ ด วิ เ คราะห และเขี ย น ให ก รอกผลการประเมิ น การอ า น
คิ ด วิ เ คราะห และเขี ย นของชั้ น ป สุ ด ท า ย “ดี เ ยี่ ย ม” หรื อ “ดี ” หรื อ “ผ า น” ในช อ งสรุ ป ผลการประเมิ น
สําหรับ ผู เรี ย นที่มีผ ลการประเมิ น การอ านคิ ดวิ เ คราะห และเขี ยนผ านเกณฑ การจบของสถานศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของชั้นปสุดทาย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ในชองสรุปผลการประเมิ น สําหรับผูเรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผานเกณฑการจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเวนวาง
ไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน “ผาน”
ในชองสรุปผลการประเมิน สําหรับผูเรียนที่ มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานเกณฑการจบของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเวนวางไวสําหรับผูเรียนที่ยังไมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
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ผลการตัดสิน ใหกรอกผลการตัดสิน ดังนี้
ก. กรอก “ผาน” เมือ่ เกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ผาน”
ข. กรอก “ไมผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลว ได “ไมผาน”
ค. เวนวางไวเมื่อเกณฑนั้นยังไมมีการตัดสิน
วันอนุมัติการจบ ใหกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติใหผูเรียนจบ
ไดแก วันที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
กรณีผูเรียนออกจากสถานศึกษากอนจบระดับชั้น ใหขีดเครื่องหมาย “ - ”
วั น ออกจากสถานศึ ก ษา ให ก รอกเลขวั น ที่ ชื่ อ เดื อ น และเลข พ.ศ. ที่ ผู เ รี ย นออกจาก
สถานศึกษาตาม “วันจําหนาย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
สาเหตุที่ออกจากสถานศึกษา ใหกรอก ดังนี้
ก. กรณี ผู เ รี ย นจบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ให ก รอก “จบการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน”
ข. ผูเรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอื่น ๆ ใหกรอก “ศึกษาตอสถานศึกษาอื่น”
๕. ผลการประเมินระดับชาติ
ใหกรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ที่
ผูเรียนเขาสอบโดยกรอกชื่อรายวิชา.....คะแนนเต็ม.....คะแนนที่ได.....ใหครบทุกวิชาที่เขาสอบ
๖. คําอธิบายเกณฑการประเมินของสถานศึกษา
ใหกรอกเกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน และคําอธิบายระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการ
ตั ด สิ น ผลการเรี ย นที่ ส ถานศึ ก ษาใช ใ นการตั ด สิ น ผลการเรี ย นรายวิ ช า การอ า น คิ ด วิ เ คราะห และเขี ย น
คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวอยาง
เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) ผูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 81 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา
พื้นฐาน 41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
๒) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 77 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
41 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมนอยกวา 36 หนวยกิต
๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับ ผานเกณฑการประเมิน
ตามที่สถานศึกษากําหนด
4) ผูเรียนตองมีผลการประเมิ นคุณลักษณะอันพึงประสงค ระดับผ านเกณฑ การประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
5) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีผลการประเมินกิจกรรม ผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
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สําหรับระดับผลการเรียนอาจกําหนดไดดังนี้
๔
หมายถึง
ดีเยี่ยม
๓.๕ หมายถึง
ดีมาก
๓
หมายถึง
ดี
๒.๕ หมายถึง
คอนขางดี
๒
หมายถึง
ปานกลาง
๑.๕ หมายถึง
พอใช
๑
หมายถึง
ผานเกณฑขั้นต่ํา
๐
หมายถึง
ต่ํากวาเกณฑ

รายวิชา

๗. หมายเหตุ
ใหกรอกขอมูลการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมเปนขอมูลของสถานศึกษาใหมเปน
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ตัวอยาง

แบบคํารองขอใบ ปพ.1 (กรณีสูญหาย)
โรงเรียน...................................................
วันที.่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .............
เรื่อง ขอรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน………………………….
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)........................................................มีความประสงคขอใบ
ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
ของ (เด็กชาย
/ เด็กหญิง / นาย / นาง / นางสาว)....................................................เลขประจําตัว....................ชั้น............ป
การศึกษา(ที่จบ)...............เกิดวันที.่ ....................เดือน...........................พ.ศ. ............ชื่อบิดา
............................................................................ ชื่อมารดา.................................................เขาโรงเรียนบานนา
พู เมื่อวันที่ .........เดือน ......................... พ.ศ. ............ และออกจากโรงเรียนเมื่อวันที่ ..........
เดือน ............................... พ.ศ. ............ โทร ...............................................
ทั้งนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
หลักฐานการแจงความ
จํานวน ............... ฉบับ
ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม
เลมที.่ ................... เลขที่ ......................
รูปถายขนาด 1.5 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) จํานวน ................ รูป
สําเนาบัตรประชาชน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(

ความเห็นนายทะเบียน
เห็นควรดําเนินการ
.............
......................................................
(
)..........................................
(.........................................)

)...............................................
(.............................................)
คํา
อนุญาต
ไม่อนุญาต
(

)..........................................
(.........................................)
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แบบบัญชีจายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ของ............................................................................. พ.ศ.........................
ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่จาย

จายให

ชุดที่

รายการจาย
เลขที่ประจําแบบ ปพ.1 จํานวน ลายเซ็นผูจาย ลายเซ็นผูรับ
อักษรยอ
เลขที่แรก เลขที่สุดทาย

หมายเลข
ปพ.1
ที่ยกเลิก

หมายเหตุ
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.............

แบบบัญชีรับแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ของ............................................................................. พ.ศ.........................
ลําดับ
ที่

วัน เดือน ป
ที่รับ

รับจาก

ชุดที่

รายการรับ
เลขที่ประจําแบบ ปพ.1
อักษรยอ
เลขที่แรก เลขที่สุดทาย

จํานวน

ลายเซ็น
ผูตรวจรับ

ลายเซ็นผูรับ

หมายเหตุ
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ประกาศนียบัตร
(ปพ.๒)

33
แนวปฏิบัติในการจัดทําประกาศนียบัตร (ปพ.2)
ประกาศนียบัตร (ปพ.2) เปนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาออกใหกับผูเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนการศึกษา
ภาคบังคับ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนการจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงวุฒิการศึกษาและรับรอง
ศักดิ์และสิทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา ผูเรียนสามารถนําไปใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน เพื่อสมัคร
เขาศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดที่ตองแสดงวุฒิการศึกษา โดยใชแบบพิมพเอกสารที่
กระทรวงธิการกําหนดเทานั้น
ลักษณะประกาศนียบัตร (ปพ.2)
ประกาศนียบัตร (ปพ.2)สําหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 2
แบบ ไดแก
1.ประกาศนียบัตร สําหรับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3)
2.ประกาศนียบัตร สําหรับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6)
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร(ปพ.2)เปนเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาทุกแหงทุก
สังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองดําเนินการจัดทําใหเปนแนวทางเดียวกัน โดยผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อให

34

ประกาศนียบัตร (ปพ.๒:บ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
( ดานหนา )

(ดานหลัง)
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ประกาศนียบัตร (ปพ.๒:พ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
( ดานหนา )

(ดานหลัง)
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คําอธิบายการกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
การกรอกรายการประกาศนียบัตร ใหเขียนหรือพิมพดวยหมึกสีดําใหชัดเจน หามใชปากกาลูกลื่นตัวอักษรที่กรอก
ตองเปนตัวอักษรที่บรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแหงใหใชเลขไทย ประกาศนียบัตร
ทุกฉบับตองไมมีรอยขูด ลบ แก หรือเติม และตองระมัดระวังไมใหเปรอะเปอนจากการเขียน การพิมพ หรือ
เกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอกรายการประกาศนียบัตร ใหกรอกดังนี้
แบบพิมพประกาศนียบัตรดานหนา
๑. เลขที่ ใหกรอกเลขที่ลําดับของประกาศนียบัตรที่ออกใหผูเรียน โดยเจาหนาที่ทะเบียนของสถานศึกษาเปนผูออก
และใหเขียนเฉพาะเลขลําดับตามทะเบียนประกาศนียบัตรไมตองลง พ.ศ. กํากับ
หมายเหตุ เมื่อออกประกาศนียบัตรครั้งใด ใหเริ่มลําดับที่ประกาศนียบัตรใหมทุกครั้ง
๒. ชื่อ-ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ เชน เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว ยศ เชน รอยตํารวจตรีหญิง
รอยเอก นาวาตรี ฐานันดรศักดิ์ เชน หมอมหลวง หมอมราชวงศ หมอมเจา ใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ
สําหรับคํานําหนาชื่อและฐานันดรศักดิ์ ใหเขียนติดกันไปกับชื่อ สวนยศกับชื่อ หรือยศกับฐานันดรศักดิ์
ชื่อกับชื่อสกุล ใหเวนระยะหางพองาม นามสกุลที่มีคําตอทาย เชน ณ อยุธยา ณ ระนอง ใหเวนวรรคเล็ก
ทั้งขางหนาและขางหลังคํา “ณ” และตองไมใช “ฯ” (ไปยาลนอย)
๓. เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. ใหกรอกวัน เดือน ปเกิดของผูเรียน ใหถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) โดย
กรอกวันที่ และ พ.ศ. เปนตัวเลข ชื่อเดือนใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ
๔. โรงเรียน ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมตั ิใหผูเรียนจบการศึกษา
๕. อําเภอ/เขต, จังหวัด ใหกรอกชื่ออําเภอ/เขต และจังหวัดทีต่ ั้งของสถานศึกษา
๖. เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ใหกรอกวัน เดือน ปที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามอนุมัติการจบการศึกษา
หรือจบหลักสูตรตามที่ระบุในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เปนตัวเลข
ชื่อเดือนใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ
๗. การลงลายมือชื่อ ใหผูบริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งดํารงตําแหนงขณะที่ผูเรียนสําเร็จการศึกษาเปนผูลงนาม
๘. ใหประทับตราสถานศึกษา บนลายมือชื่อของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชตราดุนหรือสีแดงชาด
แบบพิมพประกาศนียบัตรดานหลัง
ใหผูมีหนาที่จดั ทําประกาศนียบัตร และผูรับประกาศนียบัตรลงลายมือชื่อ ตามรายการดังนี้
๑) ผูเขียน/ผูพิมพ, ผูทาน, ผูตรวจ
๒) นายทะเบียน
๓) ผูรับประกาศนียบัตร
๔) วันที่ เดือน พ.ศ. ที่รับประกาศนียบัตร
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๓๗
( ดานหนา )

ใบแทนประกาศนียบัตร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียน.......................................................................................................................
อําเภอ/เขต................................................................. จังหวัด................................................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................................................................................................................

เอกสารสําคัญฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา
..................................................................................................................................................................................
เกิดวันที.่ ................................เดือน............................................................. พ.ศ. ..................................................
เปนผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
เมื่อวันที.่ .....................................เดือน........................................................ พ.ศ. ..................................................
และไดรับประกาศนียบัตรเลขที.่ ................................. ไปแลว แตเนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น......................
..................................................................................................................................................................................
จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ใหไวเปนสําคัญ
วันที.่ ................. เดือน.............................. พ.ศ. ...................
................................................
( ........................................ )
ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ
...........................................................
นายทะเบียน
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( ดานหลัง )

………………………….ผูเขียน/ผูพิมพ
………………………….ผูตรวจ
………………………….ผูตรวจ

ลายมือชื่อ

………………………………..
(………………………………)
ผูรับใบแทนประกาศนียบัตร
วันที่…….เดือน……….......……พ.ศ…..….
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แบบคํารองขอประกาศนียบัตรหรือใบแทนประกาศนียบัตร
เขียนที่.............................................
วันที.่ ............เดือน.........................พ.ศ..............
เรื่อง (ขอประกาศนียบัตร หรือใบแทนประกาศนียบัตร)
เรียน (ผูอํานวยการ/ครูใหญโรงเรียน.........................)
สิ่งที่สงมาดวย  หลักฐานการแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ ฉบับลงวันที.่ .................................
 ประกาศนียบัตรฉบับที่ชํารุด
ดวยขาพเจา..................................................................เลขประจําตัว...................................................
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่...................ปการศึกษา.............
มีความประสงค จะขอ
ประกาศนียบัตร เนื่องจาก....................................................................................................
ใบแทนประกาศนียบัตร เนื่องจาก.......................................................................................
 ประกาศนียบัตรสูญหาย และไดแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แลว
 ประกาศนียบัตรชํารุด และสงประกาศนียบัตรฉบับที่ชํารุดมาประกอบการพิจารณาดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย ขาพเจาจะมาขอรับในวันที่.....เดือน........ พ.ศ.......
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).........................................ผูยื่นคํารอง
(.........................................)
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คําอธิบายการกรอกใบแทนประกาศนียบัตร
การกรอกใบแทนประกาศนียบัตร ใหกรอกดวยการเขียนหรือพิมพดว ยหมึกสีดํา หามใชปากกาลูกลื่น ตัวอักษรตอง
เปนแบบตัวบรรจงและสวยงาม ตัวเลขทีก่ รอกทุกแหงใหใชเลขไทย ใบแทนประกาศนียบัตรทุกฉบับตองไมมีรอยขูด ลบ แกไข
หรือเติม และตองระมัดระวังไมใหเปรอะเปอนจากการเขียน การพิมพ หรือเกิดความสกปรกจากเหตุใดเหตุหนึ่ง การกรอก
รายการในใบแทนประกาศนียบัตร ใหกรอกดังนี้
๑. โรงเรียน ใหกรอกชื่อสถานศึกษาทีต่ ัดสินและอนุมตั ิใหผูเรียนจบการศึกษาและที่ตั้งโรงเรียน
๒. อําเภอ/เขต, จังหวัด ใหกรอกชื่ออําเภอ/เขต และจังหวัดทีต่ ั้งของสถานศึกษา
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........... ใหกรอกชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู
๔. เอกสารนี้ใหไวเพื่อแสดงวา..... ใหกรอกชื่อและชื่อสกุลของผูเรียนที่ขอรับใบแทนประกาศนียบัตร โดยปฏิบัติตาม
วิธีการกรอกชื่อและชื่อสกุลในประกาศนียบัตร
๕. เกิดวันที.่ .....เดือน..........พ.ศ. ....... ใหกรอกวัน เดือน ปเกิดของผูเรียน ใหถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน(ท.ร.
๑๔) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เปนตัวเลข ชื่อเดือนใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ
๖. เมื่อวันที.่ ....เดือน...........พ.ศ. ........ ใหกรอกวัน เดือน ป ที่ผูเรียนไดรับอนุมัติใหจบการศึกษา หรือจบหลักสูตร
ตามที่ระบุในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เปนตัวเลข ชือ่ เดือนใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ
๗. ไดรับประกาศนียบัตรเลขที.่ ........ ใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตรที่ผูเรียนเคยรับไปแลวตามที่กรอกไวในแบบ
รายงานผูส ําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๘. แตเนื่องจากประกาศนียบัตรนัน้ ......... ใหกรอก “ชํารุด” ในกรณีที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรเนื่องจาก
ประกาศนียบัตรชํารุด และกรอก “สูญหาย” ในกรณีที่ออกใบแทนประกาศนียบัตร เนื่องจากประกาศนียบัตรเดิมสูญหาย
๙. วันที.่ .......เดือน.............พ.ศ. ......... ใหกรอกวัน เดือน ปที่ผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ หรือครูใหญลงนามในใบ
แทนประกาศนียบัตร โดยกรอกวันที่ และป พ.ศ. เปนตัวเลข ชื่อเดือนใหเขียนเต็ม ไมใชอักษรยอ
๑๐. ใหผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ หรือครูใหญ ที่ดํารงตําแหนงในระหวางที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรลง
นาม
๑๑. นายทะเบียน ใหนายทะเบียนที่ดํารงตําแหนงในระหวางที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม
เอกสารดานหลัง
ใหพิมพรายการเพื่อใหผูมีหนาที่จดั ทําใบแทนใบประกาศนียบัตรและผูรับใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม
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(ตัวอยาง ดานหนาแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน)

กระทรวงศึกษาธิการ

หนา………

แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปท.ี่ ............ปการศึกษา......................
โรงเรียน...............................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
ลําดับที่

เลขที่
ประกาศนียบัตร

สรุปจํานวนนักเรียน
ที่จบการศึกษา

ชาย

ชื่อ – ชื่อสกุล

หญิง

..............................................ผูกรอก
..............................................ผูทาน
..............................................ผูตรวจ

รวม

วัน เดือน ปเกิด

วันอนุมัติ
การจบ
การศึกษา

หมายเหตุ

เอกสารชุดนี้ มีจํานวน..................แผน

.......................................................
(..........................................................)
นายทะเบียน
........................................................
(.......................................................)
ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ
วันที.่ .....เดือน.....................พ.ศ.........
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(ตัวอยางดานหลัง แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน)
การออกประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่……….ปการศึกษา..................
ลําดับที่

เลขที่
ประกาศนียบัตร

..............................................ผูกรอก
..............................................ผูทาน
..............................................ผูตรวจ

ชื่อ – ชื่อสกุล

วัน เดือน ปเกิด

วันอนุมัติ
การจบ
การศึกษา

หนา...........

หมายเหตุ

........................................................
(..........................................................)
นายทะเบียน
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(ตัวอยาง ดานหนาแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

กระทรวงศึกษาธิการ

หนา………

แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปท.ี่ ............ปการศึกษา......................
โรงเรียน...............................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
ลําดับที่

เลขที่
ประกาศนียบัตร

สรุปจํานวนนักเรียน
ที่จบการศึกษา

ชาย

ชื่อ – ชื่อสกุล

หญิง

..............................................ผูกรอก
..............................................ผูทาน
..............................................ผูตรวจ

รวม

วัน เดือน ปเกิด

วันอนุมัติ
การจบ
การศึกษา

หมายเหตุ

เอกสารชุดนี้ มีจํานวน..................แผน

.......................................................
(..........................................................)
นายทะเบียน
........................................................
(.......................................................)
ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ
วันที.่ .....เดือน.....................พ.ศ.........
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(ตัวอยางดานหลัง แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
การออกประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่……….ปการศึกษา..................
ลําดับที่

เลขที่
ประกาศนียบัตร

..............................................ผูกรอก
..............................................ผูทาน
..............................................ผูตรวจ

ชื่อ – ชื่อสกุล

วัน เดือน ปเกิด

วันอนุมัติ
การจบ
การศึกษา

หนา...........

หมายเหตุ

........................................................
(..........................................................)
นายทะเบียน
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แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
(ปพ.3)
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คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)
การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดวย
วิธีการเขียน หรือพิมพดวยพิมพดีด หรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการ
นั้นตลอดทุกหนาทุกแผน โดยใหใชหมึกสีดําเทานั้น กรณีใชวิธีการเขียนหามใชปากกาลูกลื่น ตัวเลขที่กรอกควร
ใชตัวเลขฮินดูอารบิก หามลบ หรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล ใหขีด
ฆาขอความที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลง แลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการ
ไวขางบนดวยหมึกสีแดง และใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามกํากับไวการกรอกรายการขอมูลตาง ๆ ใหปฏิบัติ
ดังนี้
๑. ขอมูลโรงเรียน
๑.๑ สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ปการศึกษา ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่
สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน
๑.๒ โรงเรียน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา สถานที่ตั้งของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู
๒. ขอมูลผูเรียน
๒.๑ ลําดับที่ ใหกรอกเลขลําดับผูเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาใหเริ่ม
จากลําดับที่ ๑ ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
๒.๒ เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวนักเรียนของผูเรียนแตละคนที่ไดรับการ
ตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ตองเรียงลําดับผูเรียนที่
สําเร็จการศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมาก โดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด
๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก
ใหถกู ตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) โดยกรอกที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๔ ชุดที่ ปพ.๑ : ป/เลขที่ ปพ.๑ : ป ใหกรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : ป) ที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนลําดับที่นั้น ๆ โดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบนและ
กรอกเลขที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๕ ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียน ใหกรอกชื่อผูเรียนพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลผูเรียนโดย
เขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อที่บรรทัดบน และกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๖ วันที/่ เดือน/ปเกิด ใหกรอกวัน เดือน ปเกิดของผูเรียนใหถูกตองตรงตามที่ระบุไวใน
ทะเบียนนักเรียน โดยกรอกวันที่ และปเกิดเปนตัวเลข ชื่อเดือนเปนตัวอักษร ใหกรอกวันที่/เดือนที่บรรทัดบน
และกรอกปเกิดที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๗ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชือ่ สกุลมารดา ใหกรอกชื่อพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อชื่อสกุลมารดาของผูเรียนโดยกําเนิด โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบน และกรอก
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๘ ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ใหกรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานที่ไดรับการ
ตัดสินใหกรอกผลการประเมิน “ผานทุกรายวิชา” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
๒.๙ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกขอมูลผลการประเมินการ
อานคิดวิเคราะห และเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
๒.๑๐ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกขอมูลผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
“ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
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๒.๑๑ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
“ผาน” ที่ผูเรียนปฏิบัติและไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
๒.๑๒ หมายเหตุ ใหกรอกขอมูลของผูเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลเกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผูเรียน เชน กรณีที่ผูเรียนไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
หรือกรอกขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
๓. ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ใหกรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูเรียนที่สถานศึกษาตัดสิน
และอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ โดยจําแนกเปนชาย หญิง และจํานวนรวม
๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา
๔.๑ ผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ และนายทะเบียน ใหลงลายมือชื่อผูมีสวนรวมในการ
จัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาในชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน
๔.๒ ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ ผูบริหารสถานศึกษาตองลงลายมือชื่อเพื่อตัดสิน
และอนุมัติการจบการศึกษาในชองที่กําหนด พรอมกับกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขป พ.ศ. ที่อนุมัติการจบ
การศึกษา (ไมใชวันที่ที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนาม)
เอกสารดานหลัง
ภาคเรียนที/่ ปการศึกษา ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่สถานศึกษาตัดสินและอนุมัติ
ผลการเรียนของผูเรียนใหตรงกับภาคเรียนที่/ปการศึกษาที่กรอกไวดานหนา
การขีดเสนแดง ใหขีดเสนแดงยาวตลอดแนวนอนกลางชองบรรทัด ถัดตอจากผูสําเร็จ
การศึกษาคนสุดทายลงมา เพื่อมิใหมีการกรอกรายการผูจบเพิ่มเติม และใหผูบริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อ
กํากับไวใตเสน
หนา เมื่อกรอกรายการผูเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ ครบ
ทุกคนแลวใหกรอกเลขหนาของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหนา โดยกรอกเรียงลําดับจากหนา
แรกจนถึงหนาสุดทาย
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คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : บ)
การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหกรอกขอมูลตางๆดวย
วิธีการเขียนหรือพิมพดวยพิมพดีดหรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึ่งเมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการนั้น
ตลอดทุกหนาทุกแผนโดยใหใชหมึกสีดําเทานั้นกรณีใชวิธีการเขียนหามใชปากกาลูกลื่นตัวเลขที่กรอกควรใช
ตัวเลข
ฮินดูอารบิกหามลบหรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลวกรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหขีดฆาขอความ
ที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลงแลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการไวขางบนดวย
หมึกสีแดงและใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามกํากับไวการกรอกรายการขอมูลตางๆใหปฏิบัติดังนี้
๑. ขอมูลโรงเรียน
๑.๑สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ปการศึกษาใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่สถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน
๑.๒. โรงเรียนตําบล/แขวงอําเภอ/เขตจังหวัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหกรอกชื่อ
สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาสถานที่ตั้งของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู
๒. ขอมูลผูเรียน
๒.๑ลําดับทีใ่ หกรอกเลขลําดับผูเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาใหเริ่มจาก
ลําดับที่๑ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
๒.๒เลขประจําตัวนักเรียนใหกรอกเลขประจําตัวนักเรียนของผูเรียนแตละคนที่ไดรับการตัดสิน
และอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษาตองเรียงลําดับผูเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมากโดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด
๒.๓เลขประจําตัวประชาชนใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน๑๓หลักให
ถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) โดยกรอกที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๔ชุดที่ปพ.๑ : พและเลขที่ปพ.๑ : พใหกรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : พ) ที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนลําดับที่นั้นๆโดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบนและกรอก
เลขที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๕เลขที่ปพ.๒ : พใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : พ) ที่ออกใหผูเรียนลําดับที่นั้นๆ
๒.๖ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียนใหกรอกชื่อผูเรียนพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลผูเรียนโดย
เขียนคําเต็มทั้งหมดใหกรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๗วันที/่ เดือน/ปเกิดใหกรอกวันเดือนปเกิดของผูเรียนใหถูกตองตรงตามที่ระบุไวในทะเบียน
นักเรียนใหกรอกวันที่และปเกิดเปนตัวเลขชื่อเดือนเปนตัวอักษรใหกรอกวันที่/เดือนที่บรรทัดบนและกรอกป
เกิดที่บรรทัดลาง
๒.๘ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาใหกรอกชื่อพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชือ่ -ชื่อ
สกุลมารดาของผูเรียนโดยกําเนิดโดยเขียนคําเต็มทั้งหมดใหกรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบนและกรอกชื่อ-ชื่อ
สกุลมารดาที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๙จํานวนหนวยกิตรายวิชาที่เรียน/ที่ไดและผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรใหกรอก
จํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาพื้นฐานและทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่ผูเรียนเรียนและที่ผูเรียนไดที่บรรทัดบน
และกรอกผลการเรียนเฉลี่ยที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
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๔.๑ผูเขียน/ผูพิมพผูทานผูตรวจและนายทะเบียนใหลงลายมือชื่อผูมีสวนรวมในการจัดทําแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษาในชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน
๔.๒ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญผูบริหารสถานศึกษาตองลงลายมือชื่อเพื่อตัดสินและอนุมัติการ
จบการศึกษาในชองที่กําหนดพรอมกับกรอกเลขวันที่ชื่อเดือนและเลขปพ.ศ. ที่อนุมัติการจบการศึกษา (ไมใชวันที่ที่ผูบริหาร
สถานศึกษาลงนาม)
เอกสารดานหลัง
ภาคเรียนที/่ ปการศึกษาใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาทีส่ ถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียนให
ตรงกับภาคเรียนที/่ ปการศึกษาที่กรอกไวดานหนาการขีดเสนแดงใหขีดเสนแดงยาวตลอดแนวนอนกลางชองบรรทัดถัดตอจาก
ผูสําเร็จการศึกษาคนสุดทายลงมาเพื่อมิใหมีการกรอกรายการผูจบเพิ่มเติมและใหผูบริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อกํากับไวใต
เสนหนาเมื่อกรอกรายการผูเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมตั ิใหจบการศึกษาในครั้งนั้นๆครบทุกคนแลวใหกรอกเลขหนาของ
แบบรายงานผูส ําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหนาโดยกรอกเรียงลําดับจากหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย
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คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)
การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหกรอกขอมูลตางๆดวย
วิธีการเขียนหรือพิมพดวยพิมพดีดหรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึ่งเมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการนั้น
ตลอดทุกหนาทุกแผนโดยใหใชหมึกสีดําเทานั้นกรณีใชวิธีการเขียนหามใชปากกาลูกลื่นตัวเลขที่กรอกควรใช
ตัวเลข
ฮินดูอารบิกหามลบหรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลวกรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหขีดฆาขอความ
ที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลงแลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการไวขางบนดวย
หมึกสีแดงและใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามกํากับไวการกรอกรายการขอมูลตางๆใหปฏิบัติดังนี้
๑. ขอมูลโรงเรียน
๑.๑สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ปการศึกษาใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่สถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน
๑.๒. โรงเรียนตําบล/แขวงอําเภอ/เขตจังหวัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหกรอกชื่อ
สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาสถานที่ตั้งของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู
๒. ขอมูลผูเรียน
๒.๑ลําดับทีใ่ หกรอกเลขลําดับผูเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาใหเริ่มจาก
ลําดับที่๑ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
๒.๒เลขประจําตัวนักเรียนใหกรอกเลขประจําตัวนักเรียนของผูเรียนแตละคนที่ไดรับการตัดสิน
และอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษาตองเรียงลําดับผูเรียนที่สําเร็จ
การศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมากโดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด
๒.๓เลขประจําตัวประชาชนใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน๑๓หลักให
ถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) โดยกรอกที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๔ชุดที่ปพ.๑ : พและเลขที่ปพ.๑ : พใหกรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : พ) ที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนลําดับที่นั้นๆโดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบนและกรอก
เลขที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๕เลขที่ปพ.๒ : พใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : พ) ที่ออกใหผูเรียนลําดับที่นั้นๆ
๒.๖ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียนใหกรอกชื่อผูเรียนพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลผูเรียนโดย
เขียนคําเต็มทั้งหมดใหกรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๗วันที/่ เดือน/ปเกิดใหกรอกวันเดือนปเกิดของผูเรียนใหถูกตองตรงตามที่ระบุไวในทะเบียน
นักเรียนใหกรอกวันที่และปเกิดเปนตัวเลขชื่อเดือนเปนตัวอักษรใหกรอกวันที่/เดือนทีบ่ รรทัดบนและกรอกป
เกิดที่บรรทัดลาง
๒.๘ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาใหกรอกชื่อพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชือ่ -ชื่อ
สกุลมารดาของผูเรียนโดยกําเนิดโดยเขียนคําเต็มทั้งหมดใหกรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบนและกรอกชื่อ-ชื่อ
สกุลมารดาที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๙จํานวนหนวยกิตรายวิชาที่เรียน/ที่ไดและผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรใหกรอก
จํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาพื้นฐานและทุกรายวิชาเพิ่มเติมที่ผูเรียนเรียนและที่ผูเรียนไดที่บรรทัดบน
และกรอกผลการเรียนเฉลี่ยที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
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๒.๑๐ผลการประเมินการอานคิดวิเคราะหและเขียนใหกรอกผลการประเมินการอานคิด
วิเคราะหและเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
๒.๑๑ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
๒.๑๒ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
“ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
๒.๑๓หมายเหตุใหกรอกขอมูลของผูเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลเกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผูเรียนเชนกรณีที่ผูเรียนไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
หรือกรอกขอมูลตางๆที่กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
๓. ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๓.๑จํานวนผูสําเร็จการศึกษาใหกรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูเรียนที่สถานศึกษาตัดสินและ
อนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้นๆจําแนกเปนชายหญิงและจํานวนรวม
๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา
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การสั่งซื้อ และควบคุม ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) เปนเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
ที่สถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองดําเนินการจัดทําใหเปนแนวทางเดียวกัน
โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อใหสถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในเขตพื้นที่
การศึกษาที่รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
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60
การสั่งซื้อ และควบคุม ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) เปนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแหง
ทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองดําเนินการจัดทําใหเปนแนวทางเดียวกัน โดยผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดําเนินการจัดซื้อใหสถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่
รับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
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เมื่อสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรใหใหกับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาแลว ใหจัดทําแบบรายงาน
การออกประกาศนียบัตรตามแบบรายงานดวย
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การสั่งซื้อ และควบคุม แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3)
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เปนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแหงทุก
สังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองดําเนินการจัดทําใหเปนแนวทางเดียวกัน สถานศึกษาสามารถสั่งซื้อ
โดยตรงไดที่องคการคาของ สกสค. โดยหัวหนาสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการจัดซื้อ

63
(ตัวอยางแบบใหสํานักงานเขตฯสั่งซื้อให)

ตรา
โรงเรียน

ที่ ศธ ๐๔๒๒๗/

โรงเรียน................................................
อําเภอ.................. จังหวัด......................

วัน..........เดือน..............พ.ศ..............
เรื่อง การจัดซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................
ดวย โรงเรียน........................................................ มีความประสงค สั่งซื้อแบบพิมพทาง
การศึกษา (ปพ.๑,ปพ.๒,ปพ.๓) เพื่อใชจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. ปพ.๑ บ
จํานวน...................เลม
๒. ปพ.๑ ป
จํานวน...................เลม
๓. ปพ.๒
จํานวน...................แผน
๔. ปพ.๓ บ
จํานวน...................แผน
๕. ปพ.๓ ป
จํานวน...................แผน
ในการนี้ โรงเรียน……………………………………...................................จึงขอใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา.................................... ดําเนินการจัดซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
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(ตัวอยางแบบทางโรงเรียนจัดซื้อเอง)

ตรา
โรงเรียน

ที่ ศธ ๐๔๒๒๗/

โรงเรียน................................................
อําเภอ.................. จังหวัด.....................
วัน..........เดือน..............พ.ศ..............

เรื่อง การจัดซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา......................................................
ดวย โรงเรียน........................................................ มีความประสงค สั่งซื้อแบบพิมพทาง
การศึกษา (ปพ.๑,ปพ.๒,ปพ.๓) เพื่อใชจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. ปพ.๑ บ
จํานวน...................เลม
๒. ปพ.๑ ป
จํานวน...................เลม
๓. ปพ.๒
จํานวน...................แผน
๔. ปพ.๓ บ
จํานวน...................แผน
๕. ปพ.๓ ป
จํานวน...................แผน
ในการนี้ โรงเรี ย น……………………………..………………………………...จึ ง ขอมอบให (นาย/นาง/
นางสาว).................................. ตําแหนง...............................................................เปนผูดําเนินการจัดซื้อแบบ
พิมพทางการศึกษา ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
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ภาคผนวก
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คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๖๑๖/๒๕๕๒
เรื่อง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
------------------------------------------------เพื่ อ อนุ วั ติ ใ ห เ ป น ไปตามคํ า สั่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ ง ณ วั น ที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกั บ
การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชเหมือนกัน เพื่อประโยชนในการสื่อความเขาใจ
ที่ตรงกันและสงตอ และเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปดวยความ
เรี ย บร อ ย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง กํ า หนดแบบพิ ม พ การพิ ม พ การซื้ อ การควบคุ ม และการเก็ บ รั ก ษา
แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ดังตอไปนี้
๑. ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน (ปพ.๑) เป น เอกสาร
หลักฐานแสดงผลการเรียนของผูเรียนที่เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละระดับ สถานศึกษา
ตองออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหผูเรียนทุกคนที่จบการศึกษา
แตละระดับ หรือเมื่อออกจากสถานศึกษา โดยใชแบบพิมพเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น
๒. ลักษณะแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
๒.๑ แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
จําแนกเปน ๓ แบบ คือ
๒.๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดั บ
ประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)
๒.๑.๒ ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๑ : บ)
๒.๑.๓ ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
ในการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
ใหผูเรียน สถานศึกษาจะตองใชแบบพิมพใหถูกตอง ตรงกับระดับการศึกษาของผูเรียน
๒.๒ แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
ทุกระดับ จัดทําไว ๒ ประเภท ไดแก
๒.๒.๑ แบบพิมพปกติ มีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณ ครบถวน สําหรับใชกรอกขอมูล
ดวยการเขียนหรือพิมพดีด
/๒.๒.๒ แบบพิมพ...
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๒.๒.๒ แบบพิ มพ สํ าหรั บใช กับคอมพิ วเตอร มี ลั กษณะเป นกระดาษว าง พิ มพ เฉพาะชื่ อ
เอกสารแตละระดับ และหมายเลขควบคุมเอกสารเทานั้น สถานศึกษาเลือกใชใหเหมาะสมกับวิธีการจัดทําเอกสารของตน
๒.๓ เพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร จึงกําหนดใหมีเลขชุดที่ และเลขที่
ประจําระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ปพ.๑) แตละระดับ ดังนี้
๒.๓.๑ เลขชุ ด ที่ ในแต ละระดั บ ให ใช เลข ๕ หลั ก โดยเริ่ มใช ตั้ งแต ๐๐๐๐๑ จนถึ ง
๙๙๙๙๙
๒.๓.๒ เลขที่ ป ระจํ า ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น ให ใ ช เ ลข ๖ หลั ก โดยเริ่ ม ใช ตั้ ง แต
๐๐๐๐๐๑ จนถึง ๙๙๙๙๙๙
ใหเลขที่ประจําระเบียนแสดงผลการเรียน เปนเลขยอยของเลขชุดที่ แตละชุด
๓. การพิ มพและการสั่ งซื้ อแบบพิ มพ ร ะเบี ยนแสดงผลการเรี ยนหลั กสูต รแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ใหปฏิบัติดังนี้
๓.๑ การพิ ม พ ให อ งค ก ารค า ของ สกสค. จั ด พิ ม พ ภายใต ก ารควบคุ ม ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ การสั่ ง ซื้ อ แบบพิ มพ ให ผู อํา นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาเป น ผู สั่ งซื้ อให
สถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
๔. การควบคุ ม และการเก็ บ รั ก ษาแบบพิ ม พ ร ะเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ใหถือปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ให สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและสถานศึ กษาจั ด ทํ าบั ญชีรั บ -จ ายแบบพิ มพ ไว เ ป น
หลักฐานตามแบบทายคําสั่งนี้
๔.๒ กรณีแบบพิมพเกิดการสูญหายระหวางทางขณะทําการขนสง หรือสูญหายดวยสาเหตุอื่น ๆ
หรือเขียนผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดการชํารุดเสียหายด วยเหตุอื่นใด จนไมอาจใชการได ใหดําเนินการ
โดยเร็วที่สุดดังนี้
๔.๒.๑ ให ผู ทําให เ กิ ด ความสู ญหายหรื อเสี ย หาย รายงานต อผู อํานวยการสํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู
๔.๒.๒ ถาเปนองคการคาของ สกสค. ใหรายงานตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๔.๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการสอบสวน และประกาศยกเลิก
เอกสารแบบพิมพฉบับที่สูญหายหรือเสียหาย พรอมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงทุกกระทรวง สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาทุกแหง เพื่อมิใหเจาหนาที่รับพิจารณาระเบียนแสดง
ผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ฉบับนั้น
๕. ใหสถานศึกษาออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
ให ผู เ รี ย น โดยปฏิ บั ติ ต ามคํ า อธิ บ ายการจั ด ทํ า ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)

/๖. กรณีนักเรียน...
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๖. กรณีผูเรียนที่จบระดับการศึกษา หรือจบหลักสูตร หรือออกจากสถานศึกษา และไดรับเอกสาร
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ไปแลว ยอนกลับมาขอรับเอกสาร
ใหม สถานศึกษาจะตองกรอกเลขชุดที่ เลขที่ และรายการตาง ๆ ใหตรงกับเอกสารตนฉบับ
๗. สถานศึกษาตองทํ าบั ญชี การออกระเบีย นแสดงผลการเรีย นหลักสู ต รแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้น ฐาน (ปพ.๑) ในทุกกรณี และบันทึ กลงในสมุดหมายเหตุ รายวันของสถานศึ กษาทุกครั้งที่ มีการออก
เอกสาร
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

69

คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๖๑๗/๒๕๕๒
เรื่อง การจัดทําประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒)
------------------------------------------------เพื่ อ อนุ วั ติ ใ ห เ ป น ไปตามคํ า สั่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ ง ณ วั น ที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกั บ
การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชเหมือนกัน เพื่อประโยชนในการสื่อความเขาใจ
ที่ตรงกันและสงตอ และเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปดวยความ
เรี ย บร อย กระทรวงศึ กษาธิการจึ งกําหนดแบบพิ มพ การซื้ อ และการออกประกาศนีย บั ตรตามหลักสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ปพ.๒) ดังตอไปนี้
๑. ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึ ก ษาของผู เ รี ย นเพื่ อ การศึ ก ษาต อ สมั ค รเข า ทํ า งาน หรื อ เพื่ อ การอื่ น ใดที่ ต อ งแสดงวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษาตองออกประกาศนียบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) และผูสําเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ โดยใชแบบพิมพเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น
๒. ลักษณะแบบพิมพประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) จําแนกเปน
๒ แบบ คือ
๒.๑ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : บ) สําหรับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓)
๒.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : พ) สําหรับผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖)
๓. การพิมพ และการสั่งซื้อแบบพิมพ ประกาศนียบัตรหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
(ปพ.๒)
๓.๑ การพิ มพ ให องค การค าของ สกสค. จั ด พิ มพ แบบพิ มพ ป ระกาศนี ย บั ต รตามแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๓.๒ การสั่งซื้อแบบพิมพ
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูสั่งซื้อให
สถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ

/๔. การออกประกาศนียบัตร...

70
๔. การออกประกาศนียบัตร
๔.๑ ใหสถานศึกษาออกประกาศนียบัตรใหผูสําเร็จการศึกษาตามขอ ๒ ทุกคน และกรอก
รายการในประกาศนียบัตรใหปฏิบัติตามคําอธิบายทายคําสั่งนี้
๔.๒ กรณีผูสําเร็จการศึกษามิไดมารับประกาศนียบัตรตามเวลาที่สถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จ
การศึกษาจะตองยื่นคํารองและขอรับประกาศนียบัตรดวยตนเอง
๔.๓ ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า สถานศึ ก ษา และประธานคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เปนผูมีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตร
กรณีสถานศึกษาเลิกลมกิจการ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเก็บรักษา
หลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว เปนผูมีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตร
๕. กรณีที่ผูสําเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรไปแลว เกิดชํารุดหรือสูญหาย ใหสถานศึกษาออก
ใบแทนประกาศนียบัตรให และเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ ๒๐ บาท ถาผูสําเร็จการศึกษาขอรับเมื่อพนกําหนด
๑๐ ป นับตั้งแตวันออกประกาศนียบัตร ใหเก็บคาธรรมเนียมฉบับละ ๓๐ บาท โดยใหผูสําเร็จการศึกษาเปน
ผูยื่นคํารองและขอรับใบแทนดวยตนเอง
๕.๑ การออกใบแทนกรณีประกาศนียบัตรสูญหาย ใหนําใบแจงความตอพนักงานเจาหนาที่
มายื่นประกอบคํารองขอรับใบแทน
๕.๒ การออกใบแทนกรณีประกาศนียบัตรชํารุด ใหนําประกาศนียบัตรที่ชํารุดมายื่นประกอบ
คํารองขอรับใบแทน
๕.๓ ใบแทนประกาศนียบัตร ใหใชแบบพิมพที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพตามที่กําหนดไว
ท ายคํ า สั่ ง นี้ การจั ด พิ ม พ การสั่ ง ซื้ อ และการออกใบแทนประกาศนี ย บั ต ร ให ถื อปฏิ บั ติ เ ช น เดี ย วกั บ
ประกาศนียบัตร
๖. ใหสถานศึกษาจัดทําแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร ตามแบบทายคําสั่งนี้ โดยจัดทํา
๒ ชุด เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด และเก็บที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ ชุด
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒
เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)
------------------------------------------------เพื่ อ อนุ วั ติ ใ ห เ ป น ไปตามคํ า สั่ ง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ ง ณ วั น ที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เกี่ยวกั บ
การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแหงตองใชเหมือนกัน เพื่อประโยชนในการสื่อความเขาใจ
ที่ตรงกัน การสงตอ และเพื่อประโยชนในการควบคุมการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาใหเปนไปดวยความ
เรี ย บร อย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ งกํ าหนดแบบพิ มพ การพิ ม พ การซื้ อ และจั ด ทํ า แบบรายงานผู สํ า เร็ จ
การศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ดังตอไปนี้
๑. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนเอกสารสําหรับสถานศึกษาใชตัดสินและอนุมัติ
ผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
โดยบั น ทึ กข อ มู ล ของผู เ รี ย นที่ จ บการศึ ก ษาในรุ น เดี ย วกั น สถานศึ ก ษาต องจั ด ทํ า แบบรายงานผู สํ า เร็ จ
การศึกษา (ปพ.๓) โดยใชแบบพิมพเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น
๒. ลักษณะแบบพิมพแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)
๒.๑ แบบพิมพแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.๓) จําแนกเปน ๓ แบบ คือ
๒.๑.๑ แบบรายงานผูสํ าเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)
๒.๑.๒ แบบรายงานผูสํ าเร็ จการศึ กษาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ)
๒.๑.๓ แบบรายงานผูสํ าเร็ จการศึ กษาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)
การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.๓) สถานศึกษาจะตองใชแบบพิมพใหถูกตองตรงกับระดับการศึกษาที่จัดทํา
๒.๒ แบบพิมพแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.๓) ทุกระดับ จัดทําไว ๒ ประเภท ไดแก
๒.๒.๑ แบบพิมพปกติ มีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณ ครบถวน สําหรับใชกรอกขอมูล
ดวยการเขียนหรือพิมพดีด
/๒.๒.๒ แบบพิมพ...
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๒.๒.๒ แบบพิ มพ สํ า หรั บ ใช กับคอมพิ วเตอร มี ลั กษณะเป นกระดาษว าง พิ มพ เฉพาะ
ชื่อเอกสารและขอมูลบางสวนที่สําคัญ สถานศึกษาเลือกใชใหเหมาะสมกับวิธีการจัดทําเอกสารของตน
๓. การพิ ม พ แ ละการสั่ ง ซื้ อ แบบพิ ม พ แ บบรายงานผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)
๓.๑ การพิ ม พ ให อ งค ก ารค า ของ สกสค. จั ด พิ ม พ ภายใต ก ารควบคุ ม ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๒ การสั่งซื้อแบบพิมพ ใหสถานศึกษาสามารถสั่งซื้อไดโดยตรง โดยหัวหนาสถานศึกษา
เปนผูรับผิดชอบในการสั่งซื้อ และเก็บรักษาแบบพิมพที่สั่งซื้อแลว
๔. การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใหสถานศึกษาดําเนินการดังนี้
๔.๑ แต ง ตั้ ง นายทะเบี ย นของสถานศึ ก ษาอย า งเป น ทางการ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารสําคัญอื่นๆ ของสถานศึกษา
๔.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนคราว ๆ ไป
ประกอบด ว ยผู เขี ย น/พิมพ ผูทาน และผู ต รวจ การดํ าเนิ น งานจั ด ทํ าใหป ฏิ บั ติ ตามคํ าอธิ บ ายการจั ด ทํ า
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) แนบทายคําสั่งนี้อยางถูกตอง ภายใตการกํากับดูแลของนายทะเบียน
๔.๓ เมื่อจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบรอยแลว ใหกรรมการทุก
คนและนายทะเบียนลงนามไวที่ดานหนาของเอกสารในชองที่กําหนดไวทุกแผนกอนเสนอใหผูอํานวยการ หรือ
อาจารยใหญ หรือครูใหญ แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา
๔.๔ ผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ หรือครูใหญควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว
เพื่อความถูกตอง สมบูรณ และรอบคอบกอนลงนาม อนุมัติผลการจบการศึกษา
๔.๖ สถานศึกษาตองจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ภายในเวลา ๓๐ วัน นับ
จากวันอนุมัติผลการเรียนและสําเร็จการศึกษาแตละครั้ง โดยระดับประถมศึกษา จัดทําครั้งละ ๒ ชุด เก็บ
รักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด สงเก็ บรักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของสถานศึกษา ๑ ชุ ด
สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหจัดทําครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไวที่
สถานศึกษา ๑ ชุด สงเก็บรักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของสถานศึกษา ๑ ชุด และสงเก็บ
รักษาที่สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุ ด เพื่อใชเปน หลักฐาน
สําหรับตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา
๕. การจัดเก็บรักษาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใหสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตนสังกัดของสถานศึ กษา จัดเก็บรักษาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ไวในที่ปลอดภัย
ตลอดไป อยาใหชํารุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได

/กรณีขอมูล...
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กรณีขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เก็บรักษาไวที่หนวยงานตาง ๆ มีขอมูลไมตรงกัน ใหยึดขอมูลในเอกสารหลักฐาน
ฉบับที่เก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนขอมูลที่ถูกตอง
๖. การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.
๓) ที่ ส งไปเก็ บ รั กษาที่ สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา และสํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ แลว ใหดําเนินการดังนี้
๖.๑ สถานศึกษายื่นคํารองขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายชื่อตอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๖.๒ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง
ในการขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อของผูสําเร็จการศึกษา
๖.๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดขอเท็จจริงประการใดแลว ใหรายงานผลการสอบสวน
ขอเท็จจริง พรอมหลักฐานตาง ๆ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒
เรื่อง

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนในระยะตอเนื่อง
ระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

อนุสนธิจากคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง
ให ใ ช ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ซึ่ ง มี ก ารกํ า หนดมาตรฐาน
การเรียนรู และตัวชี้วัด โครงสรางเวลาเรียนและเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน ตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๒ ใชกับโรงเรียนในโครงการนํารองการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๓ ใช กั บ โรงเรี ย นทั่ ว ไป โดยใช พ ร อ มกั น ทุ ก ชั้ น ป ในระดั บ ประถมศึ ก ษา
ปที่ ๑ – ๖ สําหรั บ ระดั บ มัธ ยมศึ กษาเริ่มใช ในชั้ น มั ธยมศึ กษาป ที่ ๑ และ ๔ และเพิ่ มขึ้ น ปล ะชั้ น จนถึ ง
ปการศึกษา ๒๕๕๕ สถานศึกษาทุกแหงจะมีการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ครบทุกชั้นป
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทุกสังกัดในระยะตอเนื่องระหวางหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนในระยะตอเนื่องระหวางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เนื่องจากการเปลี่ยนหลักสูตรของ
สถานศึกษา การยายสถานศึกษาที่ใชหลักสูตรตางกัน และการแกไขผลการเรียนเมื่อสถานศึกษาเปลี่ยน
หลักสูตร ดังนี้
๑. การบันทึกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เพื่อแสดงหลักฐานการจบหลักสูตรของผูเรียน
เมื่อสถานศึกษาเปลี่ยนมาใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใหนําผลการเรียน
ของผูเรียนจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ทั้งหมดในทุกชั้นปของชวงชั้นนั้นมานับ
ตอเนื่องกับผลการเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามจํานวนชั้นปที่
เหลืออยู
การออกระเบียนแสดงผลการเรียน ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ พรอมระบุในชองหมายเหตุวาดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่
สพฐ. ๖๑๙/๒๕๕๒
/๒. การจัดทําระเบียน...
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๒. การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ของผูเรียนทุกระดับที่จําเปนตองยายระหวาง
สถานศึกษาที่ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กับสถานศึกษาที่ใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ใหใชระเบียนแสดงผลการเรียนเดิมแนบไวกับระเบียนแสดงผล
การเรียนใหม โดยใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเขาสูการศึกษาในระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับการจบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑการจบหลักสูตรของสถานศึกษาที่ผูเรียนจบ
หลักสูตร
๓. สถานศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หากมี
ผูเรียนตองแกไขผลการเรียนและ/หรือเรียนซ้ํารายวิชาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ใหสถานศึกษาจัดใหแกไขผลการเรียนและ/หรือเรียนซ้ํารายวิชาจากรายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยพิจารณาผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชานั้น ๆ ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เทียบเคียงกับตัวชี้วัดของรายวิชานั้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หากไมครบถวนใหจัดเพิ่มเติมใหครบตามเกณฑหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษาแรกของชั้นปที่ใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ทั้งนี้ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
๑. นายดาลัน นุงอาหลี
2. นายพเนิน ปนแกว
3. นายหั้ว ศรีสุด

ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
รองผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

คณะผูจัดทํา
1.นายเสดอาหมาด ศรียาน
๒. นางสาวยามีละห ยาหมาย
3. นายกอเด็ม หมีนเหม
4. นายอับดุลรอซักค สูนสละ
5. นายซอหมาด ใบหมาดปนจอ
6. นางสุนี แกสมาน
7. นางสาวนัศรียา ติลาเตะ
8. นางสาวหนึ่งนภา กลอมโกมล
9. นางสาวสาลินี ปไสย
10. นางซาริตา หลงกูนัน
รวบรวมขอมูล /เรียบเรียง/รูปเลม
นางซาริตา หลงกูนัน
นางรอดียะฮ ละใบเด็นยีสา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิชาการอิสลามศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

