ระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนบ้านกกดู่
ข้อ ๑ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนรู้ จากโรงเรียนได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่
การย้ายโรงเรียน การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษา และขอกลับเข้า
รับการศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ
ข้อ ๒ ให้สามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรีย นรู้อื่นๆ เช่น
สถานประกอบการ สถาบันทางศาสนา สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การศึกษาโดยครอบครัว
ข้ อ ๓ การเที ย บโอนผลการเรี ย นให้ ด าเนิ น การในช่ ว งก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย นแรกหรื อ
ต้นภาคเรียนแรก ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนที่รับเทียบ
โอนอย่างน้อย ๑ ภาคเรียน โดยโรงเรียนที่รับการเทียบโอนควรกาหนดรายวิชาจานวน หน่วยกิตที่จะรับ
เทียบโอนตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๔ การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่งจะให้ข้อมูลที่แสดงความรู้ ความสามารถของ
นักเรียนในด้านต่างๆ
๒. พิ จ ารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ต รงจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง การทดสอบ การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
๓. พิจารณาจากความสามารถ และการปฏิบัติจริง
๔. ในกรณีมีเหตุผลจาเป็นระหว่างเรียน นักเรียนสามารถแจ้งความจานงขอไปศึกษาบาง
รายวิ ช าในโรงเรี ย น/สถานประกอบการอื่ น แล้ ว น ามาเที ย บโอนได้ โดยความ
เห็นชอบ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนบ้านกกดู่
๕. การเทียบโอนผลการเรียนให้ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการการเทียบโอนจานวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่ควรเกิน ๕ คน
การเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
๑ กรณีผู้ขอเทียบโอนมีผลการเรี ยนมาจากหลักสูตรอื่น ให้นารายวิชาหรือหน่วยกิตที่มีตัวชี้วัด/
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์/เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มา
เทียบโอนผลการเรียนและพิจารณาให้ระดับผลการเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน

๒ กรณีการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ให้พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) โดยให้มีการประเมินด้ว ยเครื่องมือที่หลากหลายและให้ระดับผล
การเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่รับเทียบโอน
๓ กรณีการเทียบโอนที่นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้ดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการ เทียบชั้น
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ทั้งนี้ วิธีการเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการ การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบเข้าสู่การศึกษาใน
พิจารณา
ระบบ

วิธีปฏิบัติใน ๑.เทียบโอนรายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ผ่านการตัดสินผลการ
การจัดเข้า เรียนจากโรงเรียนเดิมได้ทั้งหมดและจัดเข้าชั้นเรียนต่อเนื่อง
จากทีเ่ รียนอยู่เดิม เช่น จบ ป.๑ จัดเข้าเรียน ป.๒โรงเรียน
ชั้นเรียน
อาจประเมินบางรายวิชาที่จาเป็นเพื่อการตรวจสอบความรู้
พื้นฐาน

การเทียบโอนจาก
การศึกษานอกระบบ
เข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ

การเทียบโอนจาก
การจัดการศึกษา
โดยครอบครัวเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษาโดย
ศูนย์การเรียนการศึกษาตามหลักสูตร
ระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะประสบการณ์
การทางาน การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจาก
การศึกษาตาม
หลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

แนว
การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการจัด
ทางการ ในระบบเข้าสู่การศึกษาใน นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่
พิจารณา ระบบ
ระบบ
การศึกษาในระบบ

๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่
ยังไม่ได้ตัดสินผลการเรียน
ให้ประเมินตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนดหากไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ให้ลงทะเบียน
เรียนเพิ่มเติม

เทียบโอนหมวดวิชา/
สาระ/กิจกรรมที่ผ่านการ
ตัดสินผลการเรียนจาก
โรงเรียนเดิม
๑.เรียนผ่านอย่างน้อยสาม
หมวดวิชาจัดให้เรียนปีที่๒
ของระดับชั้นและ
ลงทะเบียนเรียนต่อไป
ตามปกติ
๒.เรียนผ่านอย่างน้อยหก
หมวดวิชาจัดให้เรียนปีที่ ๓
ของระดับชั้นและ
ลงทะเบียนเรียนต่อใน
รายวิชาที่จาเป็น ต้องเรียน
เพื่อให้ครบตาม

๑.ให้นาผลการวัดและ
ประเมินของเขตพื้นที่
การศึกษามาประกอบการ
พิจารณา
๒.ให้โรงเรียนประเมินความรู้
ทักษะประสบการณ์เพื่อการ
จัดเข้าชั้นเรียน

การเทียบโอนจากการจัด
การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาโดยศูนย์การเรียน
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ
การศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะประสบการณ์การ
ทางาน การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ
พิจารณาความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ที่ขอเทียบโอนว่า
ตรงกับรายวิชา/สาระ/กิจกรรมใด
จึงทาการประเมินหากปรากฏว่า
ชื่อไม่ตรงกับที่ปรากฏใน
โครงสร้างหลักสูตรให้กาหนดและ
บรรจุชื่อนั้นไว้ในหลักสูตร

๑.สาเร็จการศึกษาภาคเรียนใด ชั้นปีใด ให้
พิจารณาเทียบโอนภาคเรียนต่อภาคเรียน ปี
ต่อปี โดยนาพื้นความรู้สามัญเดิมมา
ประกอบการพิจารณา หรืออาจประเมิน
เพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
๒.รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้เทียบ
โอนเนื่องจากยังไม่ตัดสินผลการเรียน ให้
ประเมินตามเกณฑ์ที่

แนว
การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการจัด
ทางการ ในระบบเข้าสู่การศึกษาใน นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่
พิจารณา ระบบ
ระบบ
การศึกษาในระบบ

เกณฑ์การจบระดับชั้นตาม
หลักสูตรของโรงเรียนใหม่ที่
รับเข้าเรียน
จานวน
หน่วย
กิต/
หน่วย
การ
เรียน/
หน่วย
น้าหนัก

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบ
โอนผลการเรียนได้จานวน
หน่วยให้เป็นไปตาม
โครงสร้างหลักสูตรของ
โรงเรียนเดิม

พิจารณาแล้วเห็นว่าเทียบ
โอนผลการเรียนได้จานวน
ให้เป็นไปตามโครงสร้าง
หลักสูตรของโรงเรียนใหม่

การเทียบโอนจากการจัด
การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาโดยศูนย์การเรียน
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ
การศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะประสบการณ์การ
ทางาน การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ
โรงเรียนกาหนด

จานวนหน่วยให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ทโี่ รงเรียนใหม่กาหนด

ให้จานวนหน่วยของรายวิชา/
จานวนหน่วยให้เป็นไปตามโครงสร้าง
สาระตามเกณฑ์ของโรงเรียนใหม่ หลักสูตรของโรงเรียนที่รับเข้าเรียน
สาหรับกิจกรรมไม่ให้จานวน
หน่วย

ผลการ
เรียน /
ผลการ
ประเมิน

ยอมรับผลการเรียนของ
โรงเรียนเดิม

ไม่ต้องให้ผลการเรียนใน
ยอมรับผลการประเมินของ ผลการประเมินความรู้ ทักษะ
รายวิชาทับสาระ/กิจกรรมที่ เขตพื้นที่มาเป็นส่วนประกอบ ประสบการณ์ ให้เป็นไปตามที่
ได้จากการเทียบโอน
ในการพิจารณา
โรงเรียนใหม่กาหนด

แนว
การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการศึกษา การเทียบโอนจากการจัด
ทางการ ในระบบเข้าสู่การศึกษาใน นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่
พิจารณา ระบบ
ระบบ
การศึกษาในระบบ

ผลการประเมินเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่
โรงเรียนที่รับเข้าเรียนกาหนด

การเทียบโอนจากการจัด
การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาโดยศูนย์การเรียน
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ
การศึกษาตามหลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรเฉพาะประสบการณ์การ
ทางาน การฝึกอาชีพเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

การ
บันทึก
การเรียน
ในใบ
แสดงผล
การเรียน

๑. ไม่ต้องนารายวิชาและผล
การเรียนเดิมกรอกในใบ
แสดงผลการเรียนของ
โรงเรียนใหม่ แต่ให้แนบใบ
แสดงผลการเรียนเดิมไว้กับใบ
แสดงผลการเรียนใหม่และ
บันทึกจานวนหน่วยทีไ่ ด้รับ
การเทียบโอนตามโครงสร้าง
หลักสูตรของโรงเรียนเดิมไว้
ในช่องหมายเหตุ

ไม่ต้องนาหมวดวิชาและผล
การเรียนเดิมกรอกในใบ
แสดงผลการเรียนของโรงเรียน
ใหม่ แต่ให้แนบใบแสดงผล
การเรียนเดิมไว้กับแสดงผล
การเรียนใหม่และบันทึก
จานวนหน่วยทีไ่ ด้รับการเทียบ
โอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ของโรงเรียนใหม่ไว้ในช่อง
หมายเหตุ

ไม่ต้องนารายวิชาผลการเรียน/ นาผลการประเมินความรู้ทักษะ
ผลการวัดและประเมินเดิมของ ประสบการณ์กรอกในใบแสดงผล
เขตพื้นที่กรอกในใบแสดงผล
การเรียน
การเรียนของโรงเรียนใหม่ แต่
ให้แนบเอกสารเดิมไว้กับใบ
แสดงผลการเรียนใหม่และ
บันทึกข้อมูลและจานาวหน่วยที่
ได้รับการเทียบโอนไว้ในช่อง
หมายเหตุ

๑. ให้กรอกรายชื่อและจานวนหน่วยตาม
รายวิชาของโรงเรียนที่รับเข้าเรียนโดยไม่ต้อง
กรอกผลการเรียนและแนบใบแสดงผลการ
เรียนจากโรงเรียนเดิมและโรงเรียนที่รับเข้า
เรียนไว้ด้วย และบันทึกผลการเทียบโอนไว้ใน
ช่องหมายเหตุ

แนว
ทางการ
พิจารณา

การเทียบโอนจากการศึกษา
ในระบบเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษา
นอกระบบเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ

๒. รายวิชา/สาระ/กิจกรรมที่
ยังไม่ได้ตัดสินผลการเรียน
และได้รับการประเมินให้นา

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา
โดยศูนย์การเรียนการศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์การทางาน การฝึก
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ

๒. รายวิชาที่ยงั ไม่ได้ตัดสินผลการเรียนและ
โรงเรียนที่รับเข้าเรียนได้ประเมินผลการเรียน
แล้วให้นาผลการประเมินกรอกไว้ในช่องหมาย

ผลการประเมินกรอกในช่อง
หมายเหตุ

เหตุ

การคิด
ผลการ
เรียน
เฉลี่ย

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้นา
ผลการเรียนและจานวนหน่วย
จากโรงเรียนเดิมมาคิดรวมกับ
ผลการเรียนและจานวนหน่วย
ที่ได้จากการเรียนในโรงเรียน
ใหม่

แนว
ทางการ
พิจารณา

การเทียบโอนจาการศึกษาใน การเทียบโอนจากการศึกษา
ระบบเข้าสู่การศึกษาในระบบ อกระบบเข้าสู่การศึกษาใน
ระบบ

และคิดผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ตลอดระดับชัน้

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิด
จากรายวิชาที่มีจานวนหน่วย
และระดับผลการเรียนทีไ่ ด้
เรียนในโรงเรียนใหม่

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิด
จากรายวิชาทีไ่ ด้จากการเรียนใน
โรงเรียนใหม่ โดยนาผลการ
ประเมินของเขตพื้นที่ที่มีระดับ
ผลการเรียนมาคิดรวม

การคิดผลการเรียนเฉลี่ยให้คิดจาก
รายวิชาที่ได้จากการเรียนใน
โรงเรียนใหม่ โดยไม่ต้องนาผลการ
ประเมิน ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์มาคิดรวม

๑. ให้คิดผลการเรียนเฉลี่ยจากรายวิชาที่มี
จานวนหน่วยและระดับผลการเรียนที่ได้จาก
การเรียนในโรงเรียนใหม่

การเทียบโอนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวเข้าสู่
การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการจัดการศึกษา
โดยศูนย์การเรียนการศึกษาตาม
หลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะ
ประสบการณ์การทางาน การฝึก
อาชีพเข้าสู่การศึกษาในระบบ

การเทียบโอนจากการศึกษาตามหลักสูตร
ต่างประเทศเข้าสู่การศึกษาในระบบ

๒. รายวิชาที่ยงั ไม่ได้ตัดสินผลการเรียนจาก
หลักสูตรต่างประเทศทีโ่ รงเรียนที่รับเข้าเรียนได้
ประเมินแล้วและได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม
กับผลการเรียนทีไ่ ด้จากการเรียนในโรงเรียนที่
รับเข้าเรียนตลอดระดับชั้น

การรายงานผลการเรียน
ให้มีการรายงานผลการเรียน เพื่อเป็นการแจ้งผลการเรียนรู้และพัฒนาการในด้านต่างๆซึ่งเป็นการรายงาน
ความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง แก้ไขและส่งเสริมพัฒ นาการเรียนของผู้เรียนให้ ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับออกเอกสารหลักฐานการศึกษา การตรวจสอบ ยืนยันรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
๑ จุดมุ่งหมายการรายงานผลการเรียน
๑.๑ เพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน
๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมและพัฒนา การเรียน
ของผู้เรียน
๑.๓ เพื่อให้ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน กาหนดแนวทางการศึกษา
และการเลือกอาชีพ
๑.๔ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ใช้ ด าเนิ น การออกเอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษา
ตรวจสอบและรับรองผลการเรียน หรือวุฒิทางการศึกษาของผู้เรียน
๑.๕ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้ประกอบในการ
กาหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒ ข้อมูลในการรายงานผลการเรียน
๒.๑ ข้อมูลระดับชั้นเรียน ประกอบด้วย ผลการประเมินความรู้ ความสามารถพฤติกรรมการเรียน
ความประพฤติและผลงานในการเรีย นของผู้ เรียน เป็นข้อมูล สาหรับรายงานให้ ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน
ผู้สอนและผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้า ความสาเร็จในการเรียนของผู้เรียนเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนกาหนด
เป้าหมายและวิธีการพัฒนาผู้เรียน
๒.๒ ข้อมูลระดับ โรงเรียน ประกอบด้วย ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผล
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายภาค ผลการประเมินความก้าวหน้าในการเรียน/รายภาคโดยรวมของโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดการตัดสินการเลื่อนชั้นและการซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้ผ่านระดับชั้นและเป็นข้อมูลในการ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษา
๒.๓ ข้อมูลการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผลการประเมิ นคุณภาพ ของ
ผู้ เรี ย นด้ ว ยแบบประเมิ น ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด ท าขึ้ น ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ส าคั ญ ในระดั บ ชั้ น ที่
นอกเหนื อจากการประเมิน คุณ ภาพระดับ ชาติ เป็นข้อมูล ที่ผู้เกี่ยวข้องใช้ว างแผนและดาเนินการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนและ
โรงเรียน

๒.๔ ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ ได้แก่ ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยแบบ
ประเมิ น ที่ เป็ น มาตรฐานระดั บ ชาติ ในกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ที่ ส าคั ญ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ซึ่ ง
ดาเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติ เป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องใช้วางแผนและดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วน
ที่เกี่ย วข้อง เพื่ อให้ เกิด การยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของผู้ เรีย น โรงเรียน ท้อ งถิ่น เขตพื้ น ที่
การศึกษาและประเทศชาติ รวมทั้งนาไปรายงานในเอกสารหลักฐานการศึกษาของผู้เรียน
๒.๕ ข้อมู ล พั ฒ นาการของผู้ เรียนด้านอื่น ๆ ประกอบด้ ว ย ข้อ มูล เกี่ยวกั บ พั ฒ นาการทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคมและพฤติกรรมต่างๆ เป็นข้อมูล ส่วนหนึ่งของการแนะแนวและจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือเพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ย วข้องได้รับทราบข้อมูล โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย
นาไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดพัฒนาการอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งนาไปจัดทาเอกสารหลักฐาน
แสดงพัฒนาการของผู้เรียน
๓ ลักษณะข้อมูลสาหรับการรายงาน
การรายงานผลการเรียน โรงเรียนสามารถเลือกลักษณะข้อมูลสาหรับการรายงานได้หลายรูปแบบ
ให้
เหมาะสมกับวิธีการรายงาน โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของการรายงานและการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รับ
รายงานแต่ละฝ่าย ลักษณะข้อมูลมีรูปแบบดังนี้
๓.๑ รายงานเป็นตัวเลข ตัวอักษร คา หรือข้อความที่เป็นตัวแทนระดับความรู้ ความสามารถของ
ผู้เรียนที่เกิดจากการประเมินผล สรุปตัดสินข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่
๑) คะแนนที่ได้กับคะแนนเต็ม
๒) คะแนนร้อยละ
๓) ระดับผลการเรียน “ ๐ – ๔ ” ( ๘ ระดับ )
๔) ผลการประเมินคุณภาพ “ ดีเยี่ยม” “ ดี ” “ผ่าน”
๕. ผลการตัดสินผ่านระดับชั้น “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
๓.๒ รายงานโดยใช้สถิติ เป็นการรายงานจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือข้อความที่เป็น
ภาพแผนภูมิหรือเส้นพัฒ นาการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นพัฒ นาการความก้าวหน้าของผู้เรียนว่าดีขึ้นหรือควรได้รับก าร
พัฒนาอย่างไร เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป
๓.๓ รายงานเป็ น ข้อความ เป็น การบรรยายพฤติกรรมหรือคุณ ภาพที่ ผู้ ประเมินสั งเกตพบเพื่ อ
รายงานให้ทราบว่าผู้เรียนมีความสามารถ มีพฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
และบุคลิกภาพอย่างไร เช่น
ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ชอบแสดงความคิดเห็นและมีเหตุผล
ผู้เรียนสนใจอ่านเรื่องต่างๆ หลากหลายประเภท สามารถสรุปใจความของเรื่องได้ถูกต้องสมบูรณ์

ผู้เรียนมีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นที่น่าพอใจ แต่ควรมีการพัฒ นาด้านการเขียน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการฝึกหรือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนสูงขึ้น
๔ เป้าหมายการรายงาน
การดาเนินการจัดการศึกษา ประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายมาร่วมมือประสานงานกันพัฒนาผู้เรียนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม อันพึง ประสงค์ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรได้รับ
การรายงานผลการประเมินของผู้เรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงาน ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เรียน

การใช้ข้อมูล
- ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการเรียน รวมทั้งพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม
และพฤติกรรมต่างๆของตน
- วางแผนการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษา และอาชีพในอนาคต
- แสดงผลการเรียน ความรู้ ความสามารถ และวุฒิการศึกษาของตน

ผู้สอน

- วางแผนและดาเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาผู้เรียน
- ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ครูวัดผล

- ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลของของผู้สอน/ผู้เรียน
- พัฒนาระบบ ระเบียบและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

นายทะเบียน

- จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา

ครูแนะแนว

- ให้คาแนะนาผู้เรียนในด้านต่างๆ

คณะกรรมการบริหาร - พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเรียนของผู้เรียน
หลั กสู ตรและวิช าการ
ข อ ง โร ง เรี ย น แ ล ะ - พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
คณะกรรมการอื่นๆ
ผู้บริหารโรงเรียน

- พิจารณาตัดสิน และอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนของโรงเรียน
- วางแผนการบริหารจัดการศึกษาด้านต่างๆ

ผู้ปกครอง

- รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียน
- ปรับ ปรุง แก้ไขและพัฒ นาการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งการดูแลสุขภาพ

อนามัย ร่างการ จิตใจ อารมณ์สังคมและพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียน
- พิจารณาวางแผนและส่งเสริมการเรียน การเลือกแนวทางการศึกษาและ
อาชีพในอนาคตของผู้เรียน
ฝ่ า ย/ห น่ วยงาน ที่ มี - ตรวจสอบ และรับรองผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
ห น้ า ที่ ต ร ว จ ส อ บ
รับ รองความรู้และวุฒิ - เทียบระดับ/วุฒิการศึกษาของผู้เรียน
การศึกษา/โรงเรียน
- เทียบโอนผลการเรียน
ส านั กงาน เขตพื้ น ที่ - ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
การศึก ษา/หน่ ว ยงาน
- นิ เทศ ติดตาม และให้ ความช่วยเหลือการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของ
ต้นสังกัด
โรงเรียนที่มีผลการประเมินต่ากว่าค่าเฉลี่ยของสานักงานเขตพื้นที
๕ วิธีการรายงาน
การรายงานผลการเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ สามารถดาเนินการได้ดังนี้
๕.๑ การรายงานผลการเรียนในเอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่
ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)
หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ. ๒)
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ. ๓)
แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา
ระเบียนสะสม
ใบรับรองผลการเรียน
บัญชีเรียกชื่อ
ข้อมูลจากแบบรายงาน สามารถใช้อ้างอิง ตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนได้
๕.๒ การรายงานคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ สามารถรายงานได้หลายวิธี เช่น
รายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี

วารสาร/จุลสารของโรงเรียน
จดหมายส่วนตัว
การให้คาปรึกษาหารือเป็นรายบุคคล
การให้พบครูที่ปรึกษาหรือการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
การให้ข้อมูลทาง Internet ผ่าน Web site ของโรงเรียน

๖ การกาหนดระยะเวลาในการรายงาน
ให้มีการรายงานผลการเรียนภายใน ๒ สัปดาห์ หลังการประเมินผลปลายภาค เพื่อนาข้อมูลการรายงานไป
ใช้ในการดาเนิ น การปรับ ปรุงแก้ไข และส่งเสริ มการเรียนของผู้เรียนตามบาทบาทหน้าที่ของแต่ล ะฝ่ าย โดยยึด
หลักการรายงานให้เร็วที่สุด ภายหลังการประเมินผลแต่ละครั้ง เพื่อให้การรายงานเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ในการนาไปใช้สูงสุด
ให้มีการจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาดังต่อไปนี้
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเป็นเอกสารควบคุมและบังคับแบบ เรียกว่า
แบบประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.) จัดทาขึ้นเพื่อการตัดสินรับรองของวุฒิการเรียน
และวุฒิการศึกษาของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ใช้เป็นหลั กฐาน
สาหรับการตรวจสอบ ยืนยันและรับรองคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้เรียนได้ตลอดไป โรงเรียนต้องใช้แบบพิมพ์และ
ดาเนินการจัดทาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
สาหรับการจัดการศึกษาบางประเภทที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้น อาจมีรูปแบบเอกสารหลักฐานการศึกษา
เป็นการเฉพาะ
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ประกอบด้วย
๑.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๒.ประกาศนียบัตร ( ปพ.๒)
๓.แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
รายละเอียดของเอกสารหลักฐาน มีดังนี้

๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียน
ตามรายวิช า ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมิน คุณ ลั กษณะอันพึ งประสงค์ของ
โรงเรียน และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้ผู้เรียนเป็น
รายบุ คคล เมื่อผู้ เรียนจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา( ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ) จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) หรือเมื่อลาออกจากโรงเรียนในทุกกรณี

ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) นาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
-

แสดงผลการเรียนของผู้เรียน ตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน
รับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามข้อมูลที่บันทึกในเอกสาร
ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของผู้เรียน
ใช้เป็นหลักฐานการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาเรียนต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อื่นใด ที่พึงมี
พึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น
ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้เรียนที่

โรงเรียนต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียนให้ผู้เรียนทุกคนที่จบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษาหรือเมื่อ
อกจากโรงเรียน โดยใช้แบบพิมพ์เอสารที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเท่านั้น
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) มี ๓ ระดับ คือ
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา (ปพ.๑: ป)
๒. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ปพ.
๑ : บ)
๓. ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ปพ.๑ : พ)
แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) ทุกระดับการศึกษามี ๒ แบบ โรงเรียนสามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม คือ
๑. แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วนสาหรับใช้กรอกข้อมูลด้วย
การเขียนหรือพิมพ์ดีด
๑.
แบบพิมพ์สาหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง มีข้อมูลเฉพาะชื่อเอกสารแต่ละ
ระดับการศึกษา และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น
การสั่งซื้อควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑)

ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียน จะต้องดาเนินการจัดทาให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อให้ โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดในเขต
พื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
๑.
แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) ที่โรงเรียนจัดซื้อมาให้ใช้เฉพาะในโรงเรียนที่จัดซื้อ
เท่านั้น ห้ามแลกเปลี่ยนหรือขอยืมใช้ระหว่างโรงเรียนเป็นอันขาด
๒. แบบพิ ม พ์ ร ะเบี ย นแสดงผลการเรีย น ( ปพ.๑) ที่ โรงเรีย นจั ด ซื้ อมาและไม่ ป ระสงค์ จ ะน ามาใช้
โรงเรียนต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
๓. เมื่อโรงเรียนจะต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑) ให้ผู้เรียน โรงเรียนต้องทาบัญชีจ่าย
แบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปพ.๑)ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดจดหมาย
เหตุรายวันของโรงเรียนทุกครั้งที่การออกเอกสาร
การกรอกรายการผลการเรียนรายวิชา
การกรอกข้อมูลผลการเรียนต่าง ๆ ในระเบียนแสดงผลการเรียนนี้จะรวมกรอกครั้งเดียวเมื่อต้องการออก
เอกสารทั้งกรณีผู้เรียนจบระดับการศึกษา หรือขอลาออกจากโรงเรียน ข้อมูลผลการเรียนต่าง ๆ ที่นามากรอกจะต้อง
เป็นข้อมูลสภาพปัจจุบันในวันจัดทาเอกสาร และถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมดด้วยให้กรอกข้อมูลในช่องรายการ
ต่าง ๆ ดังนี้
(๑) รายวิชา / รหัสรายวิชา ให้กรอกรหัสและชื่อรายวิชาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละปีโดยต้องกรอก
ปีการศึกษา ที่เรียนก่อน แล้วจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชาที่เรียนในปีนั้น ๆ เรียงตามลาดับลงมา แต่ละรายวิชาให้
กรอกเลขรหัสก่อนแล้วคั่นชื่อรายวิชาด้ วยเครื่อง : การกรอกรหัสและชื่อรายวิชาต่าง ๆ ควรกรอกเรียงตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในปีนั้น ๆ และควรทยอยกรอกเรียงตามลาดับที่สดมภ์จากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ
๑.
หน่วยน้าหนัก / หน่วยกิต เป็นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละ
รายวิชา ซึ่งสะท้อนถึงปริมาณและมาตรฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชา
-ระดับมัธยมศึกษากาหนดให้ใช้หน่วยกิตโดยให้กรอกตัวเลขจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่กรอกใน
สดมภ์ รหัสรายวิชา ที่อยู่ในบรรทัดเดียวกัน
หน่วยน้าหนักคานวณได้จากการนาจานวนเวลาเรียนของรายวิชาใน ๑ ปี หารด้วยจานวน
เวลาเรียนที่มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วย (หน่วยมีค่าเท่ากับ ๔๐ ชั่วโมงต่อปี) ดังนี้
จานวนหน่วยน้าหนัก = จานวนเวลาเรียนของรายวิชาใน ๑ ปี (นับเป็นชั่วโมง)
๔๐ ชั่วโมง
หน่วยกิต คานวณได้จากการนาจานวนเวลาเรียนของรายวิชาใน ๑ ภาคเรียน หารด้วย
จานวนเวลาเรียนที่มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วย ( ๑ หน่วยมีค่าเท่ากับ ๔๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน) ดังนี้

จานวนหน่วยกิต = จานวนเวลาเรียนของรายวิชาใน ๑ ภาคเรียน (นับเป็นชั่วโมง)
๔๐ชั่วโมง

(๓ ) ผลการประเมิน ให้ กรอกผลการประเมินของรายวิชาในสดมภ์ “รหั ส / รายวิช า” ที่อยู่ในบรรทัด
เดียวกัน ผลการประเมินที่นามากรอก จะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน ในขณะที่จัดทาเอกสาร เช่น รายวิชาใด
ประเมินผลการเรียนแล้วไม่ผ่าน และยังไม่ได้แก้ไขให้กรอกผลการประเมินเดิม แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่าน
แล้ว ให้กรอกผลการประเมินที่ซ่อมเสริมแล้ว หรือรายวิชาใดต้องเรียนซ้า และขณะที่จัดทาเอกสารที่ผู้เรียน
ได้เรียนซ้าแล้ว ก็นาผลการเรียนซ้ามากรอก ส่วนรายวิชาที่ผ่านให้กรอกด้วยผลการเรียนที่ได้ ด้วยระบบ
ตัวเลข ๘ ระดับ โดยให้กรอกตัวเลขระดับผลการประเมิน เป็น ๘ ระดับ คือ ๐, ๑, ๑.๕ , ๒, ๒.๕,
๓, ๓.๕, ๔ ก็กรอกตัวเลขที่นักเรียนได้ผลการเรียนตัวใดตัวหนึ่ง
๓) การกรอกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑ กิจกรรม ให้กรอกชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ผู้เรียนเลือกปฏิบัติในแต่ละภาคเรียนหรือปี โดยกรอกปี
การศึกษาชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ปฏิบัติในปีนั้นโดยกรอกเรียงลงตามสดมภ์
๓.๒ หน่วยกิจกรรม ให้กรอกจานวนหน่วยกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม เนื่องจากแต่ละกิจกรรมมีภาระงาน
ไม่เท่ากัน จึงกาหนดให้ ๑ หน่วยกิจกรรม มีค่าเท่ากับ ๔๐ ชั่วโมง โรงเรียนต้องกาหนดหน่วยกิจแล้วนามา กรอกไว้
๓.๓ ผลการประเมิน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ละกิจกรรมโดยกรอก ผ สาหรับ
กิจกรรมที่ได้รับการตัดสิน ผ่าน ให้กรอก มผ สาหรับกิจกรรมที่ได้รับการตัดสิน ไม่ผ่าน
๔. สรุปผลการประเมิน
๔.๑ จานวนหน่วยกิจ รายวิชารวมที่เรียน.........ได้...... ให้กรอกตัวเลขจานวนน้าหนักรวมของทุกรายวิชา
ที่เรียนมาแล้วในระดับชั้นที่เรียนกับจานวนหน่วยกิจรวมของรายวิชาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชาตาม
ข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดทาเอกสาร
๔.๒ จานวนหน่วยกิจกรรมที่ปฏิบัติ ....... ได้ ........ ให้กรอกจานวนหน่วยกิจกรรม ของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทุกกิจกรรม ที่ผู้เรียนปฏิบัติมาแล้วทั้งหมดในระดับชั้นที่เรียนกับจานวนของหน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มี
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกกิจกรรมตามข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดทาเอกสาร
๔.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกระดับผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามผลการประเมินผ่านระดับชั้น กรณีออกเอกสารให้ผู้ที่ลาออกจากโรงเรียนก่อนจบระดับชั้น ให้ขีดเครื่องหมาย –

๔.๔ ผลการประเมิน การอ่า น คิ ด วิเคราะห์แ ละเขียน ให้ กรอกระดับ ผลการประเมิน การอ่าน คิ ด
วิเคราะห์และเขียน ตามผลการประเมิน ผ่านระดับชั้น กรณีออกเอกสารให้ ผู้เรียนที่ลาออกจากโรงเรียนก่อนจบ
ระดับชั้น ให้ขีดเครื่องหมาย –
๔.๕ การตัดสินผ่านระดับชั้น ให้กรอกผลการตัดสินระดับชั้นตามเกณฑ์การประเมินผ่านระดับชั้นแต่ละ
เกณฑ์ที่แสดงในช่อง “สรุปผลการเรียน” โดยกรอกผลการตัดสิน ดังนี้
๑) กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว “ผ่าน”
๒) กรอก “ไม่ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว “ไม่ผ่าน”
๓) กรอก “ยังไม่ได้ตัดสิน” เมื่อเกณฑ์นั้นไม่ได้รับการตัดสิน
การออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรเกณฑ์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. ๑)
การออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) โรงเรียนต้องจัดทาต้นฉบับ เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.๑) ให้นักเรียนทุกคนโดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดพร้อมกับกรอกข้อมูลที่กาหนดในเอกสาร
อย่างครบถ้วน แต่ไม่ต้องติดรูปถ่ายของนักเรียนไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้า โรงเรียน ให้โรงเรียนจัดทา
ต้นฉบับของเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนและเก็บรักษาไว้อย่างดีตลอดไป อย่าให้เกิดการชารุด เสียหาย สูญเสีย
หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารเป็นอันขาด
การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้นักเรียน จัดทาดังนี้
๑.
จัดทาเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น ๒ ฉบับ โดยใช้วิธีการถ่ายสาเนาจากต้นฉบับ หรือนา
แบบพิมพ์เอกสารที่ใช้จัดทาต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (ในกรณีให้นาเลขชุดที่............
เลขที่
..........ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกที่ช่องหมายเหตุของเอกสารที่ลองใหม่ ทั้ง ๒ ฉบับโดยกรอกว่า เอกสารฉบับนี้เป็น
เอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่..........เลขที่.............)
๒. ติดรูปถ่ายของนักเรียนขนาด ๓ x ๔ ซม. ในช่องติดรูปถ่าย ให้นายทะเบียนและผู้บริหารโรงเรียน
ลงนามในเอกสารที่จัดทาขึ้นใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกับกรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนามในเอกสารแล้วประทับตรา
โรงเรียน (สีแดงชาด) หรือตราดุนที่รูปถ่ายของนักเรียน และที่ลายเซ็นของผู้บริหารโรงเรียน
๓. นักเรียนที่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ ) ไปแล้ว เมื่อมีความจาเป็นต้องขอฉบับ
ใหม่ ให้ยื่นคาขอร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสาร เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้
โรงเรี ยนดาเนิ น การออกเอกสารใหม่จากต้น ฉบับเดิมที่จัดทาไว้ตามวิธีข้างต้น และให้ นายทะเบียนและผู้บ ริห าร
โรงเรียนที่ดารงตาแหน่งขณะที่นักเรียนยื่นคาร้องขอเอกสารเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่จัดทาใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ
๔. โรงเรียนต้องทาบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร การยกเลิก
ระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหารหรือเสียหาย
เนื่องจากระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นเอกสารหลักฐานสาคัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องดาเนินการควบคุม ดังนั้น ถ้าระเบียนผลการเรียน(ปพ.๑) เกิดการสูญหารหรือเสียหาย จะต้อง

ดาเนินการสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ที่สูญหายหรือเสียหายพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
กรณีที่แบบพิมพ์เกิดการสูญหารทั้งเมื่อขณะทาการขนส่ง และเก็บรักษาอยู่ที่โรงเรียน
ให้ ผู้ทาให้เกิดการสูญหาย ได้แก่ โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรืดหน่วยงานที่ จัดส่ง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑.
ผู้ทาให้เกิดการสูญหายแจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อลงบันทึกรายงาน
ประจาวันรับแจ้งเอกสารหาย แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
๒. ทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับที่สูญหาย (พร้อมแนบสาเนาเอกสารลงบันทึก
ประจาวันด้วย) ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยด่วน
๓.
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วทารายงาน เพื่อขอ
ยกเลิกแบบพิมพ์พร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง ต้องรายงาน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อได้รับรายงาน
แล้วให้ทาการสอบสวนโรงเรียนให้ได้ความจริงอีกครั้งหนึ่งก่อนลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เมื่อมีการลงนาม
เรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา และโรงเรีย นดาเนิ น การแจ้งประกาศยกเลิ ก ถึ งกระทรวงทุ ก
กระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ไม่ให้รับพิจารณาเอกสาร ปพ. ๑ ที่ถูกยกเลิกต่อไป
กรณีแบบพิมพ์เกิดการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด สกปรก หรือเกิดการชารุดเสียหายด้วย
เหตุอื่นใดจนไม่อาจใช้การได้
ให้ผู้บริหารโรงเรียนเรียกเก็บเอกสารฉบับนั้น ติดไว้กับต้นฉบับเดิมและขีดคร่อมพร้อมเขียนคาว่า
ไม่ใช่ พร้อมทั้งนาขุดที่ ...........เลขที่........... ของฉบับเสียหายบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวัน ประกาศนียบัตร (ปพ.
๒) เป็นเอกสารวุฒิการศึกษาเพื่อรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษาที่ โรงเรียนให้ไว้ แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
(ชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ ๓ ) และผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน (ชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ ๖ ) ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่โรงเรียนออกให้กับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็นการจบการศึกษาภาค
บังคับ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อแสดงวุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์
และสิทธิ์ของผู้สาเร็จการศึกษานักเรียนสามารถนาไปใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาของตน เพื่อสมัค รเข้าศึกษา
ต่ อ สมั ค รเข้ า ท างาน หรื อ เพื่ อ การอื่ น ใดที่ ต้ อ งการแสดงวุ ฒิ การศึ ก ษา โดยใ ช้ แ บบพิ ม พ์ เ อกสารที่
กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น
ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒)

หลั กฐานแสดงวุฒิ การศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ส าหรับหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มี ๒ แบบ คือ
๑. ประกาศนียบัตร สาหรับนักเรียนที่สาเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (จบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ )
(ปพ.๒ : บ )
๒. ประกาศนียบัตร สาหรับนักเรียนที่สาเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖) (ปพ.๒ : พ )
การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
ประกาศนี ย บั ต ร (ปพ.๒) เป็ น เอกสารหลั กฐานที่ โรงเรียนทุ ก แห่ ง ทุ ก สั งกั ดที่ จั ดการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน
จะต้องดาเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อให้
โรงเรียนทุกแห่ง ทุกสังกัด ในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ที่จัดซื้อมาให้ใช้เฉพาะในโรงเรียนที่จัดซื้อเท่านั้นห้ามแลกเปลี่ยนหรือ
ขอยืมใช้ระหว่างโรงเรียนเป็นอันขาด
การออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
โรงเรียนจะต้องออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนโดยใช้แบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด โรงเรียนจะต้องควบคุมการจัดทาการออกเอกสารให้ถูกต้อง และเก็บรักษาให้ปลอดภัย อย่าให้เกิดชารุด
เสียหาย สูญเสีย หรือมีการนาออกไปให้กับนักเรียนในทางมิช อบ กรณีที่นักเรียนรับเอกสารไปแล้วมีความประสงค์
จะขอรับเอกสารนี้ใหม่ โรงเรียนจะต้องออกใบแทนให้ โดยใช้แบบฟอร์มใบแทนประกาศนียบัตรที่มีลักษณะแตกต่าง
จากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ทั้งนี้ในการออกประกาศนียบัตรต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑.
ให้โรงเรียนออกประกาศนียบัตรให้ผู้จบการศึกษาภาคบังคับและผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คนที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา พร้ อ มก าหนดวั น เวลา ในการรั บ
ประกาศนียบัตร
๒. ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ่ และประธานคณะกรรมการโรงเรียน
ขั้นพื้นฐานเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตรร่วมกัน
๓. กรณีผู้สาเร็จการศึกษาไม่ได้รับประกาศนียบัตรตามกาหนดเวลาที่ โรงเรียนกาหนดผู้สาเร็จ
การศึกษาต้องยื่นคาขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองตามแบบคาร้อง
การขอใบแทนประกาศนียบัตรกรณีสูญหายหรือเสียหาย
ประกาศนียบัตรที่ผู้สาเร็จการศึกษารับไปแล้ว เกิดชารุดหรือสูญหายให้โรงเรียนออกใบแทนประกาศนียบัตร
ให้ โดยผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ยื่นคาร้องและขอรับใบแทนด้วยตนเองที่โรงเรียน ตามแต่ละกรณีดังนี้
- กรณีสูญหายให้ไปแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วนาใบแจ้งความไปประกอบ คาร้องขอรับใบแทน

- กรณีชารุดให้นาประกาศนียบัตรที่ชารุดไปยื่นประกอบคาร้องขอรับใบแทนประกาศนียบัตรให้ใช้แบบ
พิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์ (ดังตัวอย่างภาคผนวก)
สาหรับโรงเรียนที่เลิกกิจการให้ยื่นคาร้องที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ โรงเรียนแห่งนั้นเคยตั้งอยู่ พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบคาร้อง ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
– นามสกุล (ถ้ามี)
การออกใบแทนประกาศนียบัตรให้เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ ๒๐ บาท ถ้าผู้สาเร็จการศึกษาขอรับ
เมื่อพ้นกาหนด ๑๐ ปี นับแต่วันที่ออกประกาศนียบัตรให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับประกาศนียบัตร
การออกใบแทนประกาศนียบัตร ให้กรอกด้วยการเขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีดาห้ามใช้ปากกาลูกลื่น
ตัวอักษร แบบตัวบรรจงสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแห่งให้ใช้เลขไทย ใบแทนประกาศนียบัตรทุกฉบับต้องไม่มีรอย
ขูด ลบ แก่ไข หรือตกเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเขียน การพิมพ์ หรือเกิดความสกปรกจาก
สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง การกรอกรายการในใบแทนประกาศนียบัตรให้กรอกดังนี้
๑) ให้กรอกชื่อที่ตัดสินและอนุมัติให้นักเรียนจบการศึกษา
๒) เขต/อาเภอ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด.......... ให้กรอกชื่อ เขต/อาเภอชื่อเขตพื้นที่การศึกษา
และชื่อเขตพื้นที่การศึกษาและจังหวัดที่ตั้งของ
๓) เอกสารนี้ ใ ห้ ไ ว้ เพื่ อ แสดงว่ า ......... ให้ ก รอกชื่ อ และชื่ อ สกุ ล ของนั ก เรี ย นที่ ข อรั บ ใบแทน
ประกาศนียบัตร โดยปฏิบัติตามวิธีการกรอกชื่อและชื่อสกุลในประกาศนียบัตร
๔) เกิดวันที่.........เดือน.........พ.ศ. ......... ให้กรอก เลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่นักเรียน
เกิดโดยเขียนคาและจานวนเต็มทั้งหมด
๕) ระดั บการศึกษา...........ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ .......... ให้ กรอกชื่อระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น หรือตอนปลาย และให้กรอกตัวเลข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือ ๖
๖) เมื่อวันที่.........เดือน.........พ.ศ. ......... ให้กรอก เลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่นักเรียน
ได้รับอนุมัติให้จบหลักสูตร ตามที่ระบุในแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ. ๓)
๗) ได้ รับประกาศนียบัตร เลขที่ ......... ให้กรอกเลขที่ประกาศนียบัตรที่นักเรียนเคยรับไปแล้ว
ตามที่กรอกไว้ในแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ. ๓)
๘) แต่ เนื่อ งจากประกาศนียบั ตรนั้ น ......... ให้ กรอก “เกิดการช ารุด ” ในกรณี ที่ออกใบแทน
ประกาศนียบัตรเนื่องจากประกาศนียบัตรชารุด และกรอก “เกิดการสูญหาย” ในกรณีที่ออก
ใบแทนประกาศนียบัตร เนื่องจาก ประกาศนียบัตรเดิมสูญหาย
๙) วัน.......เดือน.......พ.ศ. .......... ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. หรือผู้อานวยการ
หรืออาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร
๑๐) ให้ผู้อานวยการโรงเรียน ที่ดารงตาแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม
๑๑) นายทะเบียน ให้นายทะเบียนที่ดารงตาแหน่งในระหว่างที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรลงนาม
๑๒) ด้านหลัง ให้พิมพ์รายการเพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดทาใบแทนประกาศนียบัตรและผู้รับใบแทน
ประกาศนียบัตรลงนาม ดังนี้

ลายมือชื่อ
.......................................ผู้เขียน

.................................................

.......................................ผู้ตรวจ

(..........................................)

.......................................ผู้ตรวจ

ผู้รับใบแทนประกาศนียบัตร
วั น ที่ . . . . . . . . . เ ดื อ น

.................พ.ศ. .............
๒ แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารการอนุมัติจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและ
ข้อมูลของผู้จบการศึกษาภาค บังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ) และผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
ซึ่งสาเร็จหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เพื่อใช้เป็นเอกสารส าหรับอนุมัติผลการเรียน ให้นักเรียนเป็น
ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยันรับรองความสาเร็จ และวุฒิการศึกษาของผู้สาเร็จ
การศึกษาแต่ละคน โดยใช้แบบพิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาจัดพิมพ์เท่านั้น
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผู้เรียน
- แสดงรายชื่อผู้จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละระดับการศึกษาที่ได้รับการรับรองวุฒิจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
- ใช้สาหรับตรวจสอบ ค้นหาพิสูจน์ ยืนยันและรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผู้จบหลักสูตรการศึกษา
ลักษณะของแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา(ปพ.๓) มี ๒ ระดับ คือ
๑. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓ : ๒)
๒. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : ๒)
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกระดับการศึกษา มี ๒ แบบ คือ
๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วน สาหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือ
พิมพ์ดีด
๒ แบบพิมพ์สาหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่างมีข้อมูลเฉพาะชื่อเอกสารแต่ละ
ระดับชั้น และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น ให้ โรงเรียนเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการทาเอกสาร
ของตน
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ประกอบด้วย
๑. เอกสารด้านหน้า ประกอบด้วย ๓ ส่วน

ส่วนที่ ๑ ส่วนหัวเอกสาร ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ส่วนที่ ๒ ตารางข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
ส่วนที่ ๓ ประกอบด้วย
- สรุปจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
- ผู้เขียน ผู้ทาน ผู้ตรวจ และนายทะเบียนลงนาม
- ผู้บริหารการศึกษาลงนาม วัน เดือน ปี อนุมัติจบหลักสูตร
๒ เอกสารด้านหลัง ประกอบด้วย ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ส่วนหัวเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ตารางข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
การสั่งซื้อ การจัดทา และการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่ง ทุกสังกัดที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดาเนินการจัดทาให้เป็นแนวทางเดียวกัน โรงเรียนต้องสั่งซื้อโดย
ตรงที่องค์การค้าของ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
การจัดทาและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้โรงเรียนดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑ แต่งตั้งนายทะเบี ย นของโรงเรีย นอย่างเป็นทางการ เพื่ อรับผิ ดชอบการจัดทาแบบรายงานผู้ ส าเร็จ
การศึกษา(ปพ.๓) และเอกสารสาคัญอื่นๆ ของโรงเรียน เช่น
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ประกอบด้วย ผู้เขียน ผู้
ทาน และผู้ตรวจ และดาเนินงานภายใต้การกากับของนายทะเบียน
๓ ผู้จัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการทุกคนและนายทะเบียน
ลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่กาหนดไว้ทุกแผ่น และเสนอให้ผู้อานวยการโรงเรียน พิจารณา
อนุมัติการศึกษา/การจบหลักสูตร
๔ โรงเรียนต้องจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยให้โรงเรียนทุกสังกัดและหน่วยงานที่มี
หน้าที่เก็บรักษาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับประถมศึกษาครั้งละ ๒ ชุด แล้วเก็บรักษา
ไว้ที่โรงเรียน ส่งเก็บไปรักษาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของโรงเรียน ๑ ชุด สาหรับระดับ
ประถมศึกษาให้จัดทาครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน ๑ ชุด ส่งเก็บไปรักษาที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัดของโรงเรียน ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด ภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวันอนุมัติการจบการศึกษา/อนุมัติการจบ
หลักสูตร แต่ละครั้งและต้องเก็บรักษาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา(ปพ.๓) ให้ปลอดภัยตลอดไปมิให้
ชารุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยมิชอบ
การกรอกแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
การกรอกรายงานในแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้กรอกโดยการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือ
คอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยให้กรอกด้วยหมึกสีดาเท่านั้น (ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น) เมื่อเลือกใช้วิธีการใด
แล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอด ตัวเลขที่ใช้กรอกในแบบรายงานผู้ สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) จะใช้เลขไทยหรืออา
รบิกก็ได้ แต่เมื่อใช้แบบใดแล้วจะต้องใช้แบบนั้น โดยตลอด ทุกหน้า ทุกแผ่น ห้ามลบ หรือขูดขีดข้อมูลที่
กรอกไปแล้วกรณีเขียนผิดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงด้วย
หมึกสีแดง และให้ผู้บริหารโรงเรียนลงนามกากับไว้
หมายเหตุ
๑.
กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่างๆ มีข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยึดข้อมูล ในเอกสารหลักฐาน
ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
๒. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่ได้ส่งไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ให้โรงเรียนดาเนินการตามคาสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง
การจัดทา จัดส่ง และจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)
๓. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ปฏิบัติ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๔๗ และเก็บรักษาไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๐.เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนด
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนด เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการ
เรียนรู้ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับผู้เรียน ดังนี้
๑ แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา
เป็นเอกสารทีโ่ รงเรียนจัดทาขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนใช้บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สาหรับการพิจารณาตัดสินผลการเรียน
แต่ละรายวิชาเป็นรายห้องเรียน
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจารายวอชา นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- ใช้บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และ
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนแต่ละรายวิชา

- ใช้เป็นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
๒. .แบบรายงานประจาตัวนักเรียน
เป็นเอกสารทีโ่ รงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายวิชา และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียน
แต่ละคน ตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ
ของผู้เรียนที่บ้านและโรงเรียน โดยจัดเป็นเอกสารรายบุคคลเพื่อใช้สาหรับสื่อสารให้ผู้ปกครองของผู้เรียนแต่ละคนได้
รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
แบบรายงานประจาตัวนักเรียน นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของผู้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
- ใช้เป็นเอกสารสื่อสาร ประสานงาน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน
- เป็นเอกสารหลักฐานสาหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่างๆ ของผู้เรียน
๓ .ระเบียนสะสม
เป็นเอกสารทีโ่ รงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล
โดยจะบันทึกข้อมูลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๑๒ ปี
ระเบียนสะสม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ดังนี้
๔.

ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของผู้เรียน
ใช้ติดต่อสื่อสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ใช่เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของผู้เรียน
ใบรับรองผลการเรียน

เป็นเอกสารทีโ่ รงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารสาหรับรับรองความเป็นนักเรียนหรือผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นกาลชั่วคราวตามที่ผู้เรียนร้องขอทั้งกรณีที่ผู้เรียนกาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว
ใบรับรองผลการเรียน นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
- รับรองความเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เรียนหรือเคยเรียน
- รับรองและแสดงความรู้ วุฒิการศึกษาของผู้เรียน
- ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เรียนในการสมัคเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่น
ใดที่ผู้เรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู้ หรือสถานการณ์เป็นผู้เรียน ของตน
- เป็นหลักฐานสาหรับการตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิความเป็นผู้เรียน หรือกาได้รับ การับรอง
จากโรงเรียน

