๕.

เอกสารหลักฐานการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
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เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเปนเอกสารสําคัญที่สถานศึกษาตองจัดทําขึ้นเพื่อใชในการดําเนินงาน
ในดานตาง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้
๑. บันทึกขอมูลในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ไดแก แบบบันทึก
ผลการเรียนประจํารายวิชา
๒. ติดตอสื่อสาร รายงานขอมูล และผลการเรียนของผูเรียน ไดแก แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
ระเบียนสะสม
๓. จัดทําและออกหลักฐานแสดงวุฒิและ/หรือรับรองผลการเรียนของผูเรียน ไดแก ระเบียนแสดง
ผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา
ที่สถานศึกษาจะตองดําเนินการเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๒. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด
เอกสารแตละประเภทมีวัตถุประสงคและรายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้
h

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

เปนเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ เพื่อใชเปนหลักฐานสําหรับการตรวจสอบ
ยืนยัน และรับรองผลการเรียนของผูเรียน สถานศึกษาตองใชแบบพิมพของกระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการ
จัดทําตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดแก ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
เปนเอกสารสําหรับบันทึกขอมูลผลการเรียนของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไดแก ผลการเรียนตามกลุม สาระการเรียนรู ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษา
จะตองจัดทําและออกเอกสารนี้ใหผูเรียนเปนรายบุคคล เมื่อผูเรียนจบการศึกษาแตละระดับหรือเมื่อผูเรียน
ออกจากสถานศึ ก ษาในทุ ก กรณี เพื่ อ ใช แ สดงผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
เปนเอกสารแสดงวุฒกิ ารศึกษาทีม่ อบใหแกผจู บการศึกษาภาคบังคับและผูส าํ เร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพือ่ รับรองศักดิแ์ ละสิทธิข์ องผูส าํ เร็จการศึกษา
ตามวุฒิแหงประกาศนียบัตรนั้น
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๓. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
เปนเอกสารสําหรับอนุมตั กิ ารจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของผูเ รียน
ในแตละรุนการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อและขอมูลทางการศึกษาของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
(ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓) และผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) ใชเปนเอกสารสําหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา และ
ใชในการตรวจสอบยืนยัน และรับรองความสําเร็จและวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคนตลอดไป
h

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด

เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ
ผูเรียน เชน แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา แบบรายงานประจําตัวนักเรียน ระเบียนสะสม ใบรับรอง
ผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงคของการนําเอกสารไปใช
๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อใหผูสอนใชบันทึกขอมูลการวัดและประเมินผลการเรียน
ตามแผนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใชเปนขอมูลในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน
แตละรายวิชา เอกสารนี้ควรจัดทําเพื่อบันทึกขอมูลของผูเรียนเปนรายหอง
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา นําไปใชประโยชนดังนี้
๑.๑ ใชเปนเอกสารเพื่อการดําเนินงานของผูสอนแตละคนในการวัดและประเมินผลการเรียน
ของผูเรียนแตละรายวิชา รายหอง
๑.๒ ใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองขอมูลเกี่ยวกับวิธีการและกระบวน
การวัดและประเมินผลการเรียน
๑.๓ เปนเอกสารทีผ่ บู ริหารสถานศึกษาใชในการอนุมตั ผิ ลการเรียนประจําภาคเรียน/ปการศึกษา
๒. แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลการประเมินผลการเรียนรู และพัฒนาการ
ดานตาง ๆ ของผูเรียนแตละคนตามเกณฑการตัดสินการผานระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งขอมูลดานอื่น ๆ ของผูเรียนทั้งที่บานและโรงเรียน เปนเอกสารรายบุคคล สําหรับสื่อสาร
ใหผูปกครองของผูเรียนแตละคนไดรับทราบผลการเรียนและพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน และรวมมือ
ในการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
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๓. ใบรับรองผลการเรียน
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อรับรองสถานภาพความเปนผูเรียนในสถานศึกษาที่กําลัง
ศึกษาอยูหรือรับรองผลการเรียน หรือวุฒิของผูเรียนเปนการชั่วคราวตามที่ผูเรียนรองขอ ทั้งกรณีที่ผูเรียนกําลัง
ศึกษาอยูในโรงเรียนหรือเมื่อจบการศึกษาไปแลว แตกําลังรอรับหลักฐานการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน
เปนตน
ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใชงานชัว่ คราว โดยปกติประมาณ ๓๐ วัน ซึง่ ผูเ รียนสามารถนําไป
ใชเปนหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเรียนในการสมัครเขาศึกษาตอ สมัครเขาทํางาน หรือเมื่อมีกรณีอื่นใด
ที่ผูเรียนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู หรือสถานภาพการเปนผูเรียนของตน
๔. ระเบียนสะสม
เปนเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ
เปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง ตลอดชวงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ป
ระเบียนสะสมใหขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ รียน การพัฒนา
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตัวของผูเรียน และผลการเรียน ตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเ รียนระหวางสถานศึกษากับบาน และใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ รียนตามความเหมาะสม
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(ปพ.๓)
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h

แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตร โดยบันทึกรายชื่อและ
ขอมูลของผูจ บการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖) ผูจ บการศึกษาภาคบังคับ (ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ ๓) และผูจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนเอกสารสําหรับอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา เปนเอกสารสําหรับ
ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองความสําเร็จ และวุฒิการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษาแตละคน
ลักษณะของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๑. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) จําแนกเปน ๓ แบบ คือ
๑.๑ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)
๑.๒ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ)
๑.๓ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)
๒. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกระดับมี ๒ ประเภท คือ
๒.๑ แบบพิ ม พ ป กติ มี ลั ก ษณะเป น แบบพิ ม พ ส มบู ร ณ ครบถ ว น สํ า หรั บ ใช ก รอกข อ มู ล
ดวยการเขียนหรือพิมพดีด
๒.๒ แบบพิมพสําหรับใชกับคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนกระดาษวาง พิมพเฉพาะชื่อเอกสาร
และขอมูลบางสวนที่สําคัญ
การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาทุกแหงทุกสังกัดในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองดําเนินการจัดทําใหเปนแนวทางเดียวกัน สถานศึกษาสามารถสั่งซื้อโดยตรงไดที่
องคการคาของ สกสค. โดยหัวหนาสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการจัดซื้อ
การจัดเก็บแบบรายงานผูส าํ เร็จการศึกษา (ปพ.๓) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดทําครัง้ ละ ๒ ชุด
เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด และสงเก็บรักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด ๑ ชุด สําหรับระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใหจัดทําครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไวท่ีสถานศึกษา ๑ ชุด สงเก็บรักษาที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัด ๑ ชุด และสงเก็บรักษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด ภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวันอนุมตั กิ ารจบการศึกษา โดยจะตองเก็บรักษาแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใหปลอดภัยตลอดไปอยาใหชํารุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลได
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หมายเหตุ
๑. กรณีสถานศึกษาจัดทําแบบรายงานผูส าํ เร็จการศึกษา (ปพ.๓) สําหรับผูเ รียนจบไมพรอมรุน ไมวา
กรณีใดก็ตามในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาตองจัดทํารายงานเปน
๓ ชุด เก็บรักษาไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด สงเก็บรักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของสถานศึกษา
๑ ชุด และสงเก็บรักษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด เชนเดียวกัน
๒. กรณีขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เก็บรักษาไวที่หนวยงานตาง ๆ มีขอมูลไมตรงกัน ใหยึดขอมูลในเอกสารหลักฐาน
ฉบับที่เก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนขอมูลที่ถูกตอง
๓. การขอแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่ไดสงไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว ใหสถานศึกษาดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒ เรือ่ ง การจัดทําแบบรายงานผูส าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใหสถานศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้
๑. แตงตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอยางเปนทางการ เพื่อรับผิดชอบการจัดทําแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) และเอกสารสําคัญอื่น ๆ ของสถานศึกษา
๒. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เปนคราว ๆ ไป
ประกอบดวยผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน และผูตรวจ ดําเนินงานภายใตการกํากับของนายทะเบียน
๓. คณะกรรมการในขอ ๒ ตองดําเนินการจัดทําโดยปฏิบัติตามคําชี้แจงการจัดทําแบบรายงาน
ผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๔. เมื่อจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบรอยแลวใหกรรมการทุกคนและ
นายทะเบียนลงนามไวทดี่ า นหนาของเอกสารในชองทีก่ าํ หนดไวทกุ แผน กอนเสนอใหผอู าํ นวยการ หรืออาจารยใหญ
หรือครูใหญ แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร
๕. ผูอํานวยการ หรืออาจารยใหญ หรือครูใหญ ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
งานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว
เพื่อความถูกตอง สมบูรณ และรอบคอบกอนลงนาม อนุมัติผลการจบหลักสูตร
๖. สถานศึกษาตองจัดเก็บแบบรายงานผูส าํ เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ตามแนวปฏิบตั ขิ า งตน เพือ่ ใชเปน
หลักฐานสําหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูจบการศึกษาตอไป
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แบบรายงานผูส าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
ดานหนา

กระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ปพ.3 : ป
สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปการศึกษา................................โรงเรียน........................................
หนา..........
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.............................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................
ลําดับที่

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : ป

ชื่อนักเรียน

วันที่ เดือน

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : ป

ชื่อสกุลนักเรียน

ปเกิด

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

๑ ขอมูลโรงเรียน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน การอาน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ
รายวิชาพื้นฐาน คิดวิเคราะห อันพึงประสงค ผูเรียน
และเขียน

๒ ขอมูลผูเรียน

๓ ขอมูลจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ผูทาน

ชาย หญิง รวม

(

ผูตรวจ
นายทะเบียน

ดานหลัง

อนุมัติการจบการศึกษา

ผูเขียน/ผูพิมพ

ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

วันที่

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่..............................ปการศึกษา..............................

ลําดับที่

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : ป

ชื่อนักเรียน

วันที่ เดือน

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : ป

ชื่อสกุลนักเรียน

ปเกิด

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

)

๔ ตรวจสอบ/อนุมัติ
การจบการศึกษา

ปพ.3 : ป
หนา..........

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน การอาน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ
รายวิชาพื้นฐาน คิดวิเคราะห อันพึงประสงค ผูเรียน
และเขียน

๒ ขอมูลผูเรียน
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ลําดับที่

ชุดที่ ปพ.1 : ป

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ชาย หญิง รวม

เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : ป

เลขประจําตัวนักเรียน
ปเกิด

วันที่ เดือน
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

-----------------------------------------ผูเขียน/ผูพิมพ
-----------------------------------------ผูทาน
-----------------------------------------ผูตรวจ
-----------------------------------------นายทะเบียน

ชื่อสกุลนักเรียน

ชื่อนักเรียน

(-------------------------------------------)
ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ
วันที่--------------------------------------

อนุมัติการจบการศึกษา

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน การอาน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
รายวิชาพื้นฐาน คิดวิเคราะห คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ
และเขียน อันพึงประสงค ผูเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ปพ.3 : ป
สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปการศึกษา.............................................โรงเรียน.....................................................................................................................
หนา........
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................................
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ลําดับที่

ชื่อนักเรียน
ชื่อสกุลนักเรียน

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : ป

เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : ป

ปเกิด

วันที่ เดือน
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

ปพ.3 : ป
หนา..........

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน การอาน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
รายวิชาพื้นฐาน คิดวิเคราะห คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ
และเขียน อันพึงประสงค ผูเรียน

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่..................................ปการศึกษา........................................

คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)
การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดวย
วิธกี ารเขียน หรือพิมพดว ยพิมพดดี หรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึง่ เมือ่ เลือกใชวธิ กี ารใดแลวใหใชวธิ กี ารนัน้
ตลอดทุกหนาทุกแผน โดยใหใชหมึกสีดําเทานั้น กรณีใชวิธีการเขียนหามใชปากกาลูกลื่น ตัวเลขที่กรอกควรใช
ตัวเลขฮินดูอารบิก หามลบ หรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล ใหขีดฆา
ขอความที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลง แลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความที่ตองการ
ไวขางบนดวยหมึกสีแดง และใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามกํากับไว
การกรอกรายการขอมูลตาง ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
๑. ขอมูลโรงเรียน
๑.๑ สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ปการศึกษา ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาทีส่ ถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน เชน ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม ภาคเรียน
ที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๕ พฤษภาคม
๑.๒ โรงเรียน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา สถานที่ตั้งของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ หรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒. ขอมูลผูเรียน
๒.๑ ลํ า ดั บ ที่ ให ก รอกเลขลํ า ดั บ ผู เรี ย นที่ ไ ด รั บ การตั ด สิ น และอนุ มั ติ ใ ห สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ของแตละรุน โดยใหเริ่มจากลําดับที่ ๑ ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
๒.๒ เลขประจํ า ตั ว นั ก เรี ย น ให ก รอกเลขประจํ า ตั ว นั ก เรี ย นของผู เรี ย นแต ล ะคนที่ ไ ด รั บ
การตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ตองเรียงลําดับผูเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมาก โดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด
๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก
ใหถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) โดยกรอกที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีผูเรียนไมมี
เลข ๑๓ หลัก ใหกรอกเลขศูนย (๐) ทั้ง ๑๓ หลัก
๒.๔ ชุดที่ ปพ.๑ : ป/เลขที่ ปพ.๑ : ป ใหกรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียนแสดง
ผลการเรียน (ปพ.๑ : ป) ที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนลําดับที่นั้น ๆ โดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบนและกรอก
เลขที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๕ ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียน ใหกรอกชื่อผูเรียนพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลผูเรียน
โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อที่บรรทัดบน และกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๖ วันที่/เดือน/ปเกิด ใหกรอกวัน เดือน ปเกิดของผูเรียนใหถูกตองตรงตามที่ระบุไว
ในทะเบียนนักเรียน โดยกรอกวันที่ และปเกิดเปนตัวเลข ชื่อเดือนเปนตัวอักษร ใหกรอกวันที่/เดือนที่บรรทัด
บน และกรอกปเกิดที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีไมมีวัน/เดือน/ปเกิดของผูเรียนใหขีดเครื่องหมาย “-”
และใหเขียนดวยหมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

0675_57.indd p161

161
6/10/2558 9:21:58

๒.๗ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ใหกรอกชื่อพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาของผูเรียนโดยกําเนิด โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบน และ
กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีไมมีชื่อบิดา/มารดา ใหขีดเครื่องหมาย “-” และให
เขียนดวยหมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
๒.๘ ผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐาน ใหกรอกผลการประเมินรายวิชาพืน้ ฐานทีไ่ ดรบั การตัดสิน
ใหกรอกผลการประเมิน “ผานทุกรายวิชา” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
๒.๙ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกขอมูลผลการประเมินการอาน
คิดวิเคราะห และเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
๒.๑๐ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกขอมูลผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
๒.๑๑ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
“ผาน” ที่ผูเรียนปฏิบัติและไดรับการตัดสินจบระดับประถมศึกษา
๒.๑๒ หมายเหตุ ให ก รอกข อ มู ล ของผู เรี ย นที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและมี ผ ลเกี่ ย วข อ งกั บ
การตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผูเ รียน เชน กรณีทผี่ เู รียนไมมหี ลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
หรือกรอกขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
๓. ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ใหกรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูเรียนที่สถานศึกษาตัดสิน
และอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ โดยจําแนกเปนชาย หญิง และจํานวนรวม ใหกรอกตรงกันทุกแผน
๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา
๔.๑ ผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ และนายทะเบียน ใหลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ผูมีสวนรวม
ในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาในชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน
๔.๒ ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ ผูบริหารสถานศึกษาตองลงลายมือชื่อเพื่อตัดสิน
และอนุมัติการจบการศึกษาในชองที่กําหนด พรอมกับกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขป พ.ศ. ที่อนุมัติการจบ
การศึกษา (ไมใชวันที่ที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนามหรือวันที่ออกหนังสือนําสง)
เอกสารดานหลัง
ภาคเรี ย นที่ / ป ก ารศึ ก ษา ให ก รอกภาคเรี ย นและป ก ารศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษาตั ด สิ น และอนุ มั ติ
ผลการเรียนของผูเรียนใหตรงกับภาคเรียนที่/ปการศึกษาที่กรอกไวดานหนา
การขีดเสนแดง ใหขีดเสนแดงยาวตลอดแนวนอนกลางชองบรรทัด ถัดตอจากผูสําเร็จการศึกษา
คนสุดทายลงมา เพื่อมิใหมีการกรอกรายการผูจบเพิ่มเติม และใหผูบริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อกํากับ
ไวใตเสน
หนา เมือ่ กรอกรายการผูเ รียนทีไ่ ดรบั การตัดสินและอนุมตั ใิ หจบการศึกษาในครัง้ นัน้ ๆ ครบทุกคนแลว
ใหกรอกเลขหนาของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหนา โดยกรอกเรียงลําดับจากหนาแรกจนถึง
หนาสุดทาย
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แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ)
ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
ดานหนา

กระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปพ.3 : บ
สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปการศึกษา................................โรงเรียน........................................
หนา..........
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................
ลําดับที่

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : บ

เลขที่
เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : บ ปพ.2 : บ

ชื่อนักเรียน

วันที่ เดือน

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

ชื่อสกุลนักเรียน

ปเกิด

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

๑ ขอมูลโรงเรียน

จํานวนหนวยกิต ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
รายวิชาที่เรียน/ที่ได การอาน
คิดวิเคราะห คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ
ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

และเขียน อันพึงประสงค

ผูเรียน

๒ ขอมูลผูเรียน

๓ ขอมูลจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

อนุมัติการจบการศึกษา

ผูเขียน/ผูพิมพ
ผูทาน

ชาย หญิง รวม

(

ผูตรวจ
นายทะเบียน

ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

๔ ตรวจสอบ/อนุมัติ
การจบการศึกษา

)

วันที่

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่..............................ปการศึกษา..............................

ดานหลัง
ลําดับที่

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : บ

เลขที่
เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : บ ปพ.2 : บ

ชื่อนักเรียน

วันที่ เดือน

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

ชื่อสกุลนักเรียน

ปเกิด

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

ปพ.3 : บ
หนา..........

จํานวนหนวยกิต ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
รายวิชาที่เรียน/ที่ได การอาน
คิดวิเคราะห คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ
ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

และเขียน อันพึงประสงค

ผูเรียน

๒ ขอมูลผูเรียน

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
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ลําดับที่

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ชาย หญิง รวม

เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : บ

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : บ
เลขที่
ปพ.๒ : บ
ปเกิด

วันที่ เดือน
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

-----------------------------------------ผูเขียน/ผูพิมพ
-----------------------------------------ผูทาน
-----------------------------------------ผูตรวจ
-----------------------------------------นายทะเบียน

ชื่อสกุลนักเรียน

ชื่อนักเรียน
อันพึงประสงค

อนุมัติการจบการศึกษา

และเขียน

ผูเรียน

(-------------------------------------------)
ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ
วันที่--------------------------------------

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

จํานวนหนวยกิต ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
รายวิชาที่เรียน/ที่ได การอาน
หมายเหตุ
คิดวิเคราะห คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา

กระทรวงศึกษาธิการ
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ปพ.3 : บ
สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปการศึกษา.............................................โรงเรียน.....................................................................................................................
หนา........
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................................

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
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ลําดับที่

เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : บ

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : บ
เลขที่
ปพ.๒ : บ
ชื่อสกุลนักเรียน

ชื่อนักเรียน
ปเกิด

วันที่ เดือน
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา
ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

และเขียน อันพึงประสงค

ผูเรียน

ปพ.3 : บ
หนา............

จํานวนหนวยกิต ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
รายวิชาที่เรียน/ที่ได การอาน
คิดวิเคราะห คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่..................................ปการศึกษา........................................

คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.๓ : บ)
การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใหกรอกขอมูลตาง ๆ
ดวยวิธกี ารเขียนหรือพิมพดว ยพิมพดดี หรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึง่ เมือ่ เลือกใชวธิ กี ารใดแลวใหใชวธิ กี ารนัน้
ตลอดทุกหนาทุกแผน โดยใหใชหมึกสีดําเทานั้น กรณีใชวิธีการเขียนหามใชปากกาลูกลื่น ตัวเลขที่กรอกควรใช
ตัวเลขฮินดูอารบิก หามลบ หรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ใหขีดฆาขอความที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลงแลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความ
ที่ตองการไวขางบนดวยหมึกสีแดง และใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามกํากับไว
การกรอกรายการขอมูลตาง ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
๑. ขอมูลโรงเรียน
๑.๑ สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ปการศึกษา ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาทีส่ ถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน เชน ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม ภาคเรียน
ที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๕ พฤษภาคม
๑.๒. โรงเรียน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา สถานที่ตั้งของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ หรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒. ขอมูลผูเรียน
๒.๑ ลํ า ดั บ ที่ ให ก รอกเลขลํ า ดั บ ผู เรี ย นที่ ไ ด รั บ การตั ด สิ น และอนุ มั ติ ใ ห สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ของแตละรุน โดยใหเริ่มจากลําดับที่ ๑ ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
๒.๒ เลขประจํ า ตั ว นั ก เรี ย น ใหก รอกเลขประจํ า ตั ว นั ก เรี ย นของผู เรี ย นแต ล ะคนที่ ไ ด รั บ
การตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ตองเรียงลําดับผูเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมาก โดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด
๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก
ใหถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร. ๑๔) โดยกรอกที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีผูเรียนไมมี
เลข ๑๓ หลัก ใหกรอกเลขศูนย (๐) ทั้ง ๑๓ หลัก
๒.๔ ชุดที่ ปพ.๑ : บ และเลขที่ ปพ.๑ : บ ใหกรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : บ) ที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนลําดับที่นั้น ๆ โดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบน
และกรอกเลขที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๕ เลขที่ ปพ.๒ : บ ใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : บ) ที่ออกใหผูเรียนลําดับที่นั้น ๆ
ตามจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในรุนเดียวกัน โดยเริ่มเลขที่ ๑ ทุกครั้ง
๒.๖ ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียน ใหกรอกชื่อผูเรียนพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลผูเรียน
โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๗ วันที่/เดือน/ปเกิด ใหกรอกวัน เดือน ปเกิดของผูเรียนใหถูกตองตรงตามที่ระบุไว
ในทะเบียนนักเรียน โดยกรอกวันที่ และปเกิดเปนตัวเลข ชื่อเดือนเปนตัวอักษร ใหกรอกวันที่/เดือนที่บรรทัดบน
และกรอกปเกิดที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีไมมีวัน/เดือน/ปเกิดของผูเรียน ใหขีดเครื่องหมาย “-”
และใหเขียนดวยหมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๒.๘ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ใหกรอกชื่อพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาของผูเรียนโดยกําเนิด โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบน และ
กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีไมมีชื่อบิดา/มารดา ใหขีดเครื่องหมาย “-” และให
เขียนดวยหมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
๒.๙ จํานวนหนวยกิตรายวิชาที่เรียน/ที่ได และผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ใหกรอก
จํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาพื้นฐานและทุกรายวิชาเพิ่มเติมทั้งที่เรียนและที่ไดที่บรรทัดบน และกรอก
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด (ใหตรงกับ ปพ.๑ ที่ออกใหกับผูเรียน)
๒.๑๐ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกผลการประเมินการอาน
คิดวิเคราะห และเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
๒.๑๑ ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ให ก รอกผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ซึ่งผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
๒.๑๒ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนรวม
“ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
๒.๑๓ หมายเหตุ ให ก รอกข อ มู ล ของผู เรี ย นที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและมี ผ ลเกี่ ย วข อ งกั บ
การตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผูเ รียน เชน กรณีทผี่ เู รียนไมมหี ลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
หรือกรอกขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
๓. ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ใหกรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูเรียนที่สถานศึกษาตัดสิน
และอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ จําแนกเปนชาย หญิง และจํานวนรวม ใหกรอกตรงกันทุกแผน
๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา
๔.๑ ผูเขียน/ผูพิมพ ผูทาน ผูตรวจ และนายทะเบียน ใหลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ผูมีสวนรวม
ในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาในชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน
๔.๒ ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ ผูบริหารสถานศึกษาตองลงลายมือชื่อเพื่อตัดสิน
และอนุมัติการจบการศึกษาในชองที่กําหนด พรอมกับกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขป พ.ศ. ที่อนุมัติการจบ
การศึกษา (ไมใชวันที่ที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนาม หรือวันที่ออกหนังสือนําสง)
เอกสารดานหลัง
ภาคเรี ย นที่ / ป ก ารศึ ก ษา ให ก รอกภาคเรี ย นและป ก ารศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษาตั ด สิ น และอนุ มั ติ
ผลการเรียนของผูเรียนใหตรงกับภาคเรียนที่/ปการศึกษาที่กรอกไวดานหนา
การขีดเสนแดง ใหขีดเสนแดงยาวตลอดแนวนอนกลางชองบรรทัด ถัดตอจากผูสําเร็จการศึกษา
คนสุดทายลงมา เพื่อมิใหมีการกรอกรายการผูจบเพิ่มเติม และใหผูบริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อกํากับ
ไวใตเสน
หนา เมื่อกรอกรายการผูเรียนที่ไดรับการตัดสินและอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ ครบทุกคน
แลว ใหกรอกเลขหนาของแบบรายงานผูส าํ เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหนา โดยกรอกเรียงลําดับจากหนาแรกจนถึง
หนาสุดทาย
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปพ.๓ : พ) ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
ดานหนา

กระทรวงศึกษาธิการ แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปพ.3 : พ
สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปการศึกษา................................โรงเรียน........................................
หนา.........
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................
ลําดับที่

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : พ

เลขที่
เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : พ ปพ.2 : พ

ชื่อนักเรียน

วันที่ เดือน

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

ชื่อสกุลนักเรียน

ปเกิด

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

๑ ขอมูลโรงเรียน

จํานวนหนวยกิต ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
รายวิชาที่เรียน/ที่ได การอาน
คิดวิเคราะห คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ
ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

และเขียน อันพึงประสงค

ผูเรียน

๒ ขอมูลผูเรียน

๓ ขอมูลจํานวน
ผูสําเร็จการศึกษา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

อนุมัติการจบหลักสูตร

ผูเขียน/ผูพิมพ
ผูทาน

ชาย หญิง รวม

นายทะเบียน

วันที่

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่..............................ปการศึกษา..............................

ดานหลัง
ลําดับที่

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : พ

เลขที่
เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : พ ปพ.2 : พ

๔ ตรวจสอบ/อนุมัติ
การจบการศึกษา

(
)
ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ

ผูตรวจ

ชื่อนักเรียน

วันที่ เดือน

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

ชื่อสกุลนักเรียน

ปเกิด

ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

ปพ.3 : พ
หนา..........

จํานวนหนวยกิต ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
รายวิชาที่เรียน/ที่ได การอาน
ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

คิดวิเคราะห คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ
และเขียน อันพึงประสงค ผูเรียน

๒ ขอมูลผูเรียน
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ลําดับที่

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ชาย หญิง รวม

เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : พ

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : พ
เลขที่
ปพ.2 : พ
ปเกิด

วันที่ เดือน
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา

-----------------------------------------ผูเขียน/ผูพิมพ
-----------------------------------------ผูทาน
-----------------------------------------ผูตรวจ
-----------------------------------------นายทะเบียน

ชื่อสกุลนักเรียน

ชื่อนักเรียน
อันพึงประสงค

อนุมัติการจบหลักสูตร

และเขียน

ผูเรียน

(-------------------------------------------)
ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ
วันที่--------------------------------------

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

จํานวนหนวยกิต ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
รายวิชาที่เรียน/ที่ได การอาน
คิดวิเคราะห คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ

กระทรวงศึกษาธิการ
แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปพ.3 : พ
สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่......................ปการศึกษา.............................................โรงเรียน.....................................................................................................................
หนา..........
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................................สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................

170

0675_57.indd p170

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

6/10/2558 9:22:00

ลําดับที่

เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ปพ.1 : พ

เลขประจําตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1 : พ
เลขที่
ปพ.2 : พ
ชื่อสกุลนักเรียน

ชื่อนักเรียน
ปเกิด

วันที่ เดือน
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา

ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา
ผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร

และเขียน อันพึงประสงค

ผูเรียน

ปพ.3 : พ
หนา...........

จํานวนหนวยกิต ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน
รายวิชาที่เรียน/ที่ได การอาน
คิดวิเคราะห คุณลักษณะ กิจกรรมพัฒนา หมายเหตุ

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่..................................ปการศึกษา........................................

คําอธิบายการกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ)
การกรอกขอมูลในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหกรอกขอมูลตาง ๆ
ดวยวิธีการเขียนหรือพิมพดวยพิมพดีด หรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใช
วิธกี ารนัน้ ตลอดทุกหนาทุกแผน โดยใหใชหมึกสีดาํ เทานัน้ กรณีใชวธิ กี ารเขียนหามใชปากกาลูกลืน่ ตัวเลขทีก่ รอก
ควรใชตัวเลขฮินดูอารบิก หามลบ หรือขูดขอมูลที่กรอกไปแลว กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูล
ใหขีดฆาขอความที่เขียนผิดหรือขอความที่ตองการเปลี่ยนแปลงแลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือขอความ
ที่ตองการไวขางบนดวยหมึกสีแดง และใหผูบริหารสถานศึกษาลงนามกํากับไว
การกรอกรายการขอมูลตาง ๆ ใหปฏิบัติดังนี้
๑. ขอมูลโรงเรียน
๑.๑ สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ปการศึกษา ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาทีส่ ถานศึกษา
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนของผูเรียน เชน ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม ภาคเรียน
ที่ ๒ ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๕ พฤษภาคม
๑.๒. โรงเรียน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหกรอกชื่อ
สถานศึกษาที่ตัดสินและอนุมัติใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา สถานที่ตั้งของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ หรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒. ขอมูลผูเรียน
๒.๑ ลํ า ดั บ ที่ ให ก รอกเลขลํ า ดั บ ผู เรี ย นที่ ไ ด รั บ การตั ด สิ น และอนุ มั ติ ใ ห สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ของแตละรุน โดยใหเริ่มจากลําดับที่ ๑ ทุกครั้งที่ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
๒.๒ เลขประจํ า ตั ว นั ก เรี ย น ให ก รอกเลขประจํ า ตั ว นั ก เรี ย นของผู เรี ย นแต ล ะคนที่ ไ ดรั บ
การตัดสินและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียนของสถานศึกษา ตองเรียงลําดับผูเรียน
ที่สําเร็จการศึกษาจากเลขจํานวนนอยไปหาเลขจํานวนมาก โดยกรอกที่บรรทัดบนของชองที่กําหนด
๒.๓ เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเรียนจํานวน ๑๓ หลัก
ใหถูกตองตรงตามสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.๑๔) โดยกรอกที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีผูเรียนไมมี
เลข ๑๓ หลัก ใหกรอกเลขศูนย (๐) ทั้ง ๑๓ หลัก
๒.๔ ชุดที่ ปพ.๑ : พ และเลขที่ ปพ.๑ : พ ใหกรอกเลขชุดที่และเลขที่ของเอกสารระเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ.๑ : พ) ที่สถานศึกษาออกใหผูเรียนลําดับที่นั้น ๆ โดยกรอกเลขชุดที่บรรทัดบน
และกรอกเลขที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๕ เลขที่ ปพ.๒ : พ ใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : พ) ที่ออกใหผูเรียนลําดับที่นั้น ๆ
ตามจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในรุนเดียวกัน โดยเริ่มเลขที่ ๑ ทุกครั้ง
๒.๖ ชื่อนักเรียน-ชื่อสกุลนักเรียน ใหกรอกชื่อผูเรียนพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลผูเรียน
โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อที่บรรทัดบนและกรอกชื่อสกุลที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด
๒.๗ วันที่/เดือน/ปเกิด ใหกรอกวัน เดือน ปเกิดของผูเรียนใหถูกตองตรงตามที่ระบุไว
ในทะเบียนนักเรียน ใหกรอกวันที่ และปเกิดเปนตัวเลข ชื่อเดือนเปนตัวอักษร ใหกรอกวันที่/เดือนที่บรรทัดบน
และกรอกปเกิดที่บรรทัดลาง กรณีไมมีวัน/เดือน/ปเกิดของผูเรียน ใหขีดเครื่องหมาย “-” และใหเขียนดวย
หมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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๒.๘ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ใหกรอกชื่อพรอมคํานําหนาชื่อ-ชื่อสกุลบิดา/
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดาของผูเรียนโดยกําเนิด โดยเขียนคําเต็มทั้งหมด ใหกรอกชื่อ-ชื่อสกุลบิดาที่บรรทัดบน และ
กรอกชื่อ-ชื่อสกุลมารดาที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด กรณีไมมีชื่อบิดา/ชื่อมารดา ใหขีดเครื่องหมาย “-” และ
ใหเขียนดวยหมึกสีแดงในชองหมายเหตุวา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
๒.๙ จํานวนหนวยกิตรายวิชาที่เรียน/ที่ได และผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ใหกรอก
จํานวนหนวยกิตรวมของทุกรายวิชาพื้นฐานและทุกรายวิชาเพิ่มเติมทั้งที่เรียนและที่ไดที่บรรทัดบน และกรอก
ผลการเรียนเฉลี่ยที่บรรทัดลางของชองที่กําหนด (ใหตรงกับ ปพ.๑ ที่ออกใหกับผูเรียน)
๒.๑๐ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกผลการประเมินการอาน
คิดวิเคราะห และเขียน “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรบั การตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
๒.๑๑ ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ให ก รอกผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
๒.๑๒ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหกรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
“ผาน” ที่ผูเรียนไดรับการตัดสินเมื่อจบระดับการศึกษา
๒.๑๓ หมายเหตุ ให ก รอกข อ มู ล ของผู เรี ย นที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและมี ผ ลเกี่ ย วข อ งกั บ
การตรวจสอบยืนยันสถานภาพของผูเ รียน เชน กรณีทผี่ เู รียนไมมหี ลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
หรือกรอกขอมูลตาง ๆ ที่กําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
๓. ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๓.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ใหกรอกตัวเลขสรุปรวมจํานวนผูเรียนที่สถานศึกษาตัดสิน
และอนุมัติใหจบการศึกษาในครั้งนั้น ๆ จําแนกเปนชาย หญิง และจํานวนรวม ใหกรอกตรงกันทุกแผน
๔. ตรวจสอบ/อนุมัติการจบการศึกษา
๔.๑ ผู เขี ย น/ผู พิ ม พ ผู ท าน ผู ต รวจ และนายทะเบี ย น ให ล งลายมื อ ชื่ อ (ลายเซ็ น )
ผูมีสวนรวมในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาในชองที่กําหนดในแบบพิมพทุกแผน
๔.๒ ผูอํานวยการ/อาจารยใหญ/ครูใหญ ผูบริหารสถานศึกษาตองลงลายมือชื่อเพื่อตัดสิน
และอนุมัติการจบการศึกษาในชองที่กําหนด พรอมกับกรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขป พ.ศ. ที่อนุมัติการจบ
การศึกษา (ไมใชวันที่ที่ผูบริหารสถานศึกษาลงนาม หรือวันที่ออกหนังสือนําสง)
เอกสารดานหลัง
ภาคเรียนที/่ ปการศึกษา ใหกรอกภาคเรียนและปการศึกษาทีส่ ถานศึกษาตัดสินและอนุมตั ผิ ลการเรียน
ของผูเรียนใหตรงกับภาคเรียนที่/ปการศึกษาที่กรอกไวดานหนา
การขีดเสนแดง ใหขีดเสนแดงยาวตลอดแนวนอนกลางชองบรรทัด ถัดตอจากผูสําเร็จการศึกษา
คนสุดทายลงมา เพื่อมิใหมีการกรอกรายการผูจบเพิ่มเติม และใหผูบริหารสถานศึกษาลงลายมือชื่อกํากับ
ไวใตเสน
หนา เมือ่ กรอกรายการผูเ รียนทีไ่ ดรบั การตัดสินและอนุมตั ใิ หจบการศึกษาในครัง้ นัน้ ๆ ครบทุกคนแลว
ใหกรอกเลขหนาของแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหนา โดยกรอกเรียงลําดับจากหนาแรกจนถึง
หนาสุดทาย
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
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