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บทน ำ 

 เอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารส าคัญที่ใช้ในการบันทึกผลการเรียน ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลจากการวัดและประเมินผลของครูผู้สอน สถานศึกษาต้องจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการ
บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับผู้เรียนและรับรองผลการเรียนและผลการประเมินด้าน
อ่ืน ๆ รวมทั้งการรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา และอนุมัติการจบหลักสูตร นอกจากนั้นยังใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการให้บริการทางการศึกษาแก่หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา
จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือให้
บุคลากรทีเ่กี่ยวของทกุฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน และให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้กับสถานศึกษาและรับผิดชอบการจัดท า จัดเก็บและการ
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไป 
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บทน า 
 



 กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งให้ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ในโรงเรียน
ต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมการใช้ หลักสูตร ในปีการศึกษา 2552 และใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศในปี
การศึกษา 2553 และก าหนดว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์สถานศึกษาในฐานผู้รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
เพ่ือให้บุคลากรทีเ่กี่ยวของทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารส าคัญที่ใช้ในการบันทึกผลการเรียน ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลจากการวัดและประเมินผลของครูผู้สอน สถานศึกษาต้องจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการ
บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับผู้เรียนและรบัรองผลการเรียนและผลการประเมินด้าน
อ่ืน ๆ รวมทั้งการรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา และอนุมัติการจบหลักสูตร นอกจากนั้นยังใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการให้บริการทางการศึกษาแก่หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 เอกสารหลักฐานการศึกษามีรูปแบบแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่ประสงค์จะน าไปใช้ เช่น เอกสาร
การศึกษาที่ออกให้แก่ผู้เรียนหรือผู้จบการศึกษาเป็นรายบุคคล และหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาที่จัดท าขึ้น
เพ่ือบันทึกข้อมูลผู้จบการศึกษาของผู้เรียนทั้งโรงเรียนและส่งไปจัดเก็บรักษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือต้นสังกัดของสถานศึกษา จึงต้องจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 
เนื่องจากมีผลได้ผลเสียต่อผู้เรียนหรือผู้จบการศึกษาโดยตรง จึงต้องระมัดระวังมิให้มีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูล
โดยทุจริต สถานศึกษาสามารถก าหนดเอกสารบางรูปแบบใช้เองได้ตามสถานการณ์แต่ส าหรับรูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดจ าเป็นต้องบังคับใช้ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ 
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บทที่ 1 

หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางการศึกษา 

 การด าเนินงานด้านทะเบียนวัดและประเมินผลและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา จะเกี่ยวข้องกับ
องค์กรและบุคคลต่างๆ องค์กรปฐมภูมิได้แก่ สถานศึกษา ส่วนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
ต่างก็มีบทบาทที่ส าคัญเช่นเดียวกัน 

1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 1.1 เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.2 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา 
 1.3 อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนรายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติการเลื่อนชั้นเรียน การซ้ าชั้น 
      การจบการศึกษา 
 1.4 ให้ค าแนะน าข้อปรึกษาหารือเก่ียวกับการด าเนินงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา 
 1.5 ก ากับ ติดตามให้การด าเนินงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนบรรลุเป้าหมาย 
 1.6 น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการจัด
      การศึกษา 

 งานทะเบียน 
 1.1 ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกผลการประมวลข้อมูลผลการ 
      เรียนของผู้เรียนแต่ละคน 
 1.2 ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปีและเมื่อจบการศึกษาเพ่ือเสนอ
      รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชากา ของสถานศึกษา 
      ให้ความเห็นชอบและเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเลื่อนชั้นเรียนและ  
      จบการศึกษาแต่ละระดับ 
 1.3 จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  
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บทที่ 2 

เอกสารหลกัฐานทางการศึกษา 

 สถานศึกษาต้องจัดให้มีงานทะเบียนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดท า จัดเก็บและการออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ การด าเนินวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในรูปแบบของ คณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
 การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่รับผิดชอบงานทะเบียน
และนายทะเบียนของโรงเรียนที่ต้องจัดท า โดยการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกคนตามระดับการศึกษา 
เป็นรายปีในระดับประถมศึกษาและเป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษา ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะ
ประมวลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นรายชั้นปีหรือรายภาคเรียนในแต่ระดับการศึกษา และควรจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นระบบ โดยอาจพัฒนาโปรแกรมการกรอกข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาก าหนดรูปแบบขึ้น
ใช้เอง และเอกสารหลักฐานบังคับแบบตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ประเภทท่ี 1 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่  

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
2. ประกาศนียบัตร (ปพ.2)  
3. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) และ 

ประเภทท่ี 2 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
 เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้และข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน 
เช่น แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน 
และเอกสารอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 

 1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (แบบบังคับ) 

      1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
  เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามรายวิชา ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ปพ.1) ซึ่งสถานศึกษาจัดท าขึ้นเป็นรายบุคคลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการรับรองผลการเรียน และใช้เป็น
เอกสารส าหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันวุฒิการศึกษาของผู้เรียนสถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท าโดยใช้
แบบพิมพ์และวิธีการ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เพ่ือใช้รูปแบบการจัดท า การควบคุม และการตรวจสอบ
รับรองเอกสาร เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีมาตรฐานในการด าเนินการอย่างเดียวกัน 
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ข้อก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 
 1. สถานศึกษา จะต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
โดยสถานศึกษาต้องสั่งซื้อจากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้จัดพิมพ์จ าหน่าย เพ่ือให้ใช้เป็นแบบ
เดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อเอกสารระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 
 2. สถานศึกษาต้องจัดท าต้นฉบับ ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนทุกคนเก็บรักษาไว้ตลอดไปและ
ระมัดระวังดูแลรักษาไม่ใช้ช ารุดเสียหาย สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมลูเป็นอันขาด และเพ่ือความสะดวก
ในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในเอกสารนี้ไว้ในรูปของ ซีดี รอม หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทางหนึ่งก็ได้ 
 3. เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ให้แกผู่้เรียน โดยคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับที่สถานศึกษาได้จัดท าไว้ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ อย่าให้ตกหล่นหรือผิดพลาด
ได้เป็นอันขาด 
 4. กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนในชั้นปี 
หรือภาคเรียนที่มีระดับผลการเรียนแล้ว โดยคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับที่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ผู้เรียน
น าไปเป็นหลักฐานการสมัครเข้าเรียนทีส่ถานศึกษาใหม่ 
 5. กรณีผู้เรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนตนไปแล้ว เกิดการช ารุดเสียหาย ถ้าผู้เรียนต้องการ
เอกสารฉบับใหม่ ใหส้ถานศึกษาออกเอกสารฉบับใหม่แกผู่้เรียน โดยคัดลอกจากต้นฉบับเอกสารที่รักษาไว้โดยหัวหน้า
สถานศึกษาและนายทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามในเอกสาร 
 6. กรณีผู้เรียนต้องการใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้ออกเอกสารโดยมีข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือ 
การสื่อสารส่งต่อให้กับสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับสมัครเข้าท างาน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดรูปแบบการจัดท าใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
(Transcript) เพ่ือให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน และสถานศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดท าได้ 
 7. กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิกการใช้เอกสารทันที 

2. บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาควรสนับสนุนการด าเนินการของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ 
    เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และการเทียบโอนผลการเรียน 
 2. การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์
     และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4. การส่งเสริมให้คร ูบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 
     ตลอดจนความเข้าใจในเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
     เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน หรือการประเมินด้วยการสื่อสาร  
     ส่วนบุคคล เช่น การซักถาม การสัมภาษณ ์เป็นต้น 
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 5. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือ บริหารจัดการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
     และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 6. การให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา 
 7. การประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด และระดับชาติ 
 8. อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 ปัจจุบันเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการ
มากขึ้น โดยเฉพาะภารกิจในการสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทาง
การศึกษา เช่น การตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษา การออกเอกสารการศึกษา สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจได้สูงสุด 
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การสั่งซ้ือ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
 ระเบยีนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียน
ทุกแห่งทุกสังกัด ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการจัดท าให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้โรงเรียนทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจดัซื้อ มีขั้นตอนดังนี้  

1 ผู้บริหารโรงเรียน ท าหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้โรงเรียน 

2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1) ถึงองค์การค้าของ 
สกสค. โดยระบ ุ
 - ชื่อบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อโดยผู้ที่ได้รับมอบ
ฉันทะต้องน าบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย 
 - ชนิดแบบพิมพ์ (แบบพิมพ์ปกติดหรือแบบพิมพ์ส าหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์) จ านวนแบบพิมพ์ 
จ าแนกเป็นระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่เล่ม ( 1 เล่ม มี 50 แผ่น) 

3 เมื่อผู้ได้รับมอบฉันทะรับแบบพิมพ์ (ปพ.1) แล้ว ให้น าแบบพิมพ์นั้นมาควบคุมหมายเลข ชุดที่ เลขที่ ใน
บัญชีรับ-จ่าย แบบพิมพ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้โรงเรียนมารับแบบพิมพ์ที่ได้สั่งซื้อไว้ 
5 โรงเรียนน าแบบพิมพ์ดังกล่าวมาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขที่ในบญชั  ีรบแบบพั  ิมพ์ของโรงเรียน 

และจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป 

กรณีที่ 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบฉันทะให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อเอง ด าเนินการดังนี้ 

1 ผู้บริหารโรงเรียน ท าหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1) และแจ้งขอด าเนินการจัดซื้อเอง
ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยระบุ 
 - ชื่อ นามสกุลครู หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อโดย
ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องน าบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย 
 - ชนิดแบบพิมพ์ (แบบพิมพ์ปกติ หรือแบบพิมพ์ส าหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์) จ านวนแบบพิมพ์จ าแนก
เป็นระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่เล่ม 

2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1) ถึงองค์การค้าของ สกสค. 
โดยระบ ุ
 - ชื่อ นามสกุลของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายในขั้นตอนที่ 1 เป็นผู้ได้รับ
มอบฉันทะด าเนินการจัดซื้อ 
 - ชื่อโรงเรียน ชื่ออ าเภอ ลักษณะแบบพิมพ์ จ านวนแบบพิมพ์ จ าแนกเป็นระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่เล่ม 
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3 เมื่อได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้น าแบบพิมพ์นั้นมาควบคุม หมายเลข
ชุดที่ เลขท่ี ในบัญชีรับ จ่าย แบบพิมพ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน 

4 หลังจากนั้นให้โรงเรียนน าแบบพิมพ์มาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขท่ี ในบัญชีรับแบบพิมพ์ของโรงเรียน 
และจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป 

หมายเหตุ 
 1. แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่จัดซื้อมาให้ใช้เฉพาะในโรงเรียนจัดซื้อเท่านั้นห้าม
แลกเปลี่ยนหรือขอยืมใช้ระหว่างโรงเรียนเป็นอันขาดยกเว้นมีความจ าเป็นเช่น เอกสารไม่มีจ าหน่ายขณะนั้น 
จ าเป็นต้องออกให้กับผู้เรียนโดยเร่งด่วน 
 2. แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่โรงเรียนจัดซื้อมาและไม่ประสงค์จะน ามาใช้สถานศึกษา
ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
 3. เมื่อโรงเรียนจะต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ผู้เรียน โรงเรียนต้องท าบัญชีจ่าย 
แบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) ในทุกกรณีและบันทึกในสมุดจดหมาย
เหตุรายวันของโรงเรียนทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร 

 1.2 ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
  เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี เพือ่แสดงศักดิ์และสิทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น 

ข้อก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 
 1. เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล 
 2. เป็นเอกสารที่จะออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา โดยสมบูรณ์แล้ว ดังนี้ 
      1) ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
      2) ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 3. กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดแบบพิมพ์รูปแบบเอกสาร ใบแทนเอกสาร เพ่ือให้สถานศึกษน าไปใช้
ออกให้แก่ผู้เรียนทที่ส าเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุมการจัดท า การเก็บรักษาและการออกเอกสาร 
ทั้งการออกใบแทนเอง 
 4. กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้ว ถ้าผู้เรียนมีความประสงค์ขอรับเอกสารนี้ใหม่ สถานศึกษาจะต้องออก 
ใบแทนให้ โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 5. สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษา และควบคุมแบบพิมพ์ของเอกสารให้ปลอดภัยอย่าให้ช ารุดเสียหายหรือ 
มีผู้น าไปใช้ในทางมิชอบเป็นอันขาด 

การสั่งซ้ือ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) เป็นเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่ง ทุกสังกัด   
ในระดับหลักสตรแกนกลางการศู  ึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องด าเนินการจัดท าให้เป็นแนวทางเดียวกันโดยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อให้โรงเรียนทุกแห่งทกสุ  ังกัดในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาท่ีรับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 2 กรณี (เหมือนการจัดซื้อ ปพ.1) 
 
 
 

/1.3 แบบรายงาน… 
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 1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
   เป็นหลักฐานส าหรับอนุมัติการจบการศึกษาตามหลักสูตรของผู้เรียนในแต่ละรุ่นโดยบันทึกรายงานชื่อ 
และข้อมูลของผู้จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา (ป.6) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
หลักสูตร (ม.6) เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและใช้ในการ
ตรวจสอบยืนยันและรับรองความส าเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน 

ข้อก าหนดของเอกสาร มีดังนี้ 
 1. เป็นเอกสารส าหรับรายงานข้อมูลผู้ส าเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละระดับการศึกษา ได้แก่ 
ระดับประถมศึกษา (ป.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 2. ให้สถานศึกษาใช้แบบพิมพ์เอกสารตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 3. ให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารนี้ส าหรับระดับประถมศึกษา (ป.6) จ านวน 2 ชุด โดยเก็บรักษาไว้ที่
สถานศึกษา 1 ชุด ส่งเก็บที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ชดุ  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) และ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษาจัดท า จ านวน 3 ชดุ  โดยเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ส่งเก็บรักษาที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่กระทรวงศึกษาธิการอีก 1 ชุด ชุดที่เก็บรักษาที่
กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นเอกสารต้นฉบับ ทั้งนี้ให้จัดท าเป็นฉบับตัวจริงในแบบ ปพ. 3 ที่ซื้อจาก สกสค. ด้วย
ตัวพิมพ์หรือลายมือให้เหมือนกันทุกชุดโดยไม่ใช้การถ่ายเอกสาร 
 4. สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดเก็บรักษาเอกสารนี้ จะต้องดูแลรักษาเอกสารอย่าให้ช ารุดเสียหาย 
สูญหาย หรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด และต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยไว้ตลอดไป 
เพ่ือความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในเอกสารนี้ไว้ในรูปของ ซีดี รอม หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดอีกทางหนึ่งก็ได้ 
 5. สถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จัดท าเรียบร้อยแล้วไปให้หน่วยงานที่ก าหนดภายในเวลา 30 วัน 
หลังจากผู้เรียนได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษา การจัดส่งเอกสารไม่ตรงต่อเวลาหรือล่าช้าถือว่าเป็นความ
บกพร่องต่อหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ 

การสั่งซ้ือ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกดในระดับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการจัดท าให้เป็นแนวทางเดียวกัน โรงเรียนสามารถสั่งซื้อโดยตรงได้ที่
องค์การค้าของ สกสค. โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ 

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่กรอกใน ปพ.3 
 1) ใช้แบบพิมพ์ที่จดัซื้อจาก องค์การค้า สกสค. พิมพ์ด้วยหมึก Print ชนิดพ่นหรือหัวฉีดสีด าหรือเขียน 
     ด้วยหมึกซึม/หมึกเจลสีด า ตัวหนังสือคมชัด (ห้ามใช้ปากกาลูกลื่นสีด า) เป็นระเบียบ อ่านง่าย ตัวเลขที่
     เขียนหรือพิมพ์ควรเป็นเลขฮินดูอารบิก เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและจัดท าเอกสารทางการศึกษา
     เป็นภาษาอังกฤษ 
 2) กรอก ปพ.3 โดยใช้แผ่น ปพ.3 ด้านหน้า (10 คน) ซึ่งมีตราครุฑสีด าเป็นที่สังเกตและด้านหลัง (14 คน) 
     แล้วจึงเริ่มแผ่นต่อไปในลักษณะเดียวกัน กรณีมีนักเรียนจบในหน้าที่ 1 ไม่ถึง 10 คน ในแบบพิมพ์   
              ชนิดคอมพิวเตอร์ ต้องมีช่องตารางตามฟอร์ม ทั้งหมด 10 ช่องใหญ่ และหน้าที่ 2 ต้องมีตาราง  
              14 ช่องใหญ่ เสมอ 
 
 
 

/3) “หน้า”… 
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 3) “หน้า” กรอกเลขล าดับ จากหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายของจ านวนหน้า ปพ.3 ที่กรอกข้อมูลผู้ทีส่ าเร็จ 
     การศึกษาในแตล่ะครั้งหรือแต่ละรุ่นที่อนุมัติการจบหลักสตรู 
 4) “ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนที่.....ปีการศึกษา.......” กรอกภาคเรียนโดยระบุว่าเป็นภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 
     (รวมภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษาให้เขียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิด
     และปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการกรอก ปพ.3 ซึ่งสรุปว่าในรอบปี
     การศึกษาหนึ่ง วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม ของ พ.ศ. หนึ่ง จนถึง วันที่ 15    
     พฤษภาคม ของ พ.ศ. ถัดไป สถานศึกษาสามารถอนุมัติการจบการศึกษาได้ตลอดปีที่มีที่มีผู้จบ
     การศึกษา จึงมีทั้งผู้จบการศึกษาในรุ่นปกติ และไม่พร้อมรุ่น สามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 
     4.1) การอนุมติัจบการศึกษาพร้อมรุ่นสถานศึกษาอนุมัติจบการศึกษารุ่นปกติในช่วงเดือนมีนาคม
           ของทุกปี เป็นการจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 
     4.2) การอนุมติัจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่นผู้เรียนที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบตามเกณฑ์การจการศึกษาใน 
  รุ่นปกติ จ าเป็นต้องเรียนต่อเพ่ือให้จบหลักสูตร หรือต้องแก้ไขผลการเรียน เนื่องจากสอบไม่ผ่าน
  หรือด้วยเหตุจ าเป็นบางประการ และเม่ือได้เปลี่ยนผลการเรียนหรือเรียนซ้ าตามกรณี และมี
  คุณสมบตัิครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาแล้วสถานศึกษาสามารถอนุมัติจบการศึกษาให้ผู้เรียน
  ได้ตลอดปีที่มีผู้จบการศึกษาจริง โดยไม่ต้องรอจนถึงปลายภาคหรือปลายปีการศึกษา ตาม
  ช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ดังนี้ 
 (1) ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกป ี( 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม ) เป็นการจบการศึกษา
     ในภาคเรียนที่ 2 
 (2) ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (1 – 30 เมษายน) หรอืภาคฤดูร้อน เป็นการจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
 (3) ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี (1-15 พฤษภาคม) เป็นการจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
 (4) ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ของทุกป ี( 16 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ) เป็นการจบการศึกษา
     ในภาคเรียนที่ 1 

ตารางตัวอย่างการระบุภาคเรียนและปีการศึกษาที่อนุมัติจบการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาภายในวัน เดือน ปี ภาคเรียนที ่ ปีการศึกษา หมายเหตุ 

16 พ.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558  1 2558 วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 
1 พ.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559  2 2558 ใน ปพ.3 (ใต้ชื่อ ผอ.สถานศึกษา)เป็น 

1 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2559  2 2558 วันที่ เดือนปี พ.ศ. ที่อนุมัติจบ 
1 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559  2 2558 การศึกษา ซึ่งจะระบุไว้ตรงกันกับท่ี 
16 พ.ค. 2559 - 31 ต.ค. 2559  1 2559 ระบุในปพ.1 และ ปพ.2 และในแบบ 

1 พ.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560  2 2559 รายงานการออกประกาศนียบัตร ไม่ว่า 
1 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2560  2 2559 สถานศึกษาจะจัดท า ปพ.3 เสร็จสิ้น 

1 พ.ค. 2560 - 15 พ.ค. 2560  2 2559 และ ผอ.จะลงนามเมื่อใดก็ตาม วันที่  

16 พ.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560  1 2560 เดือน ปีพ.ศ.จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม 
1 พ.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561  2 2560 วันที่จัดท า ปพ.3 ส าเร็จเสร็จสิ้น  
1 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2561  2 2560 ** สรุป ข้อมูลวันที่จบการศึกษาใน 
1 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561  2 2560 ปพ.1,ปพ.2 และ ปพ.3 ต้องตรงกัน ** 
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 ดังนั้น ผู้ส าเร็จการศึกษาในช่วงตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ทีต่กรุ่นมา
จากรุ่นที่แล้วจะได้รบัการอนุมัติจบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
 ภาคเรียนฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่วันปิดภาคเรียนที่สอง ( 1 เมษายน) จนถึงวันก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง  
(15 พฤษภาคม) ซึ่งภาคเรียนฤดูร้อนนับเป็นการเรียนในช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 2 
 5) “โรงเรียน......ต าบล/แขวง.....อ าเภอ/เขต.....จังหวัด” กรอกให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนตรงบรรทัด 
 6) “ล าดับที่....” กรอกเลขล าดับ 1,2,3..... จากน้อยไปมาก ของผู้จบหลักสูตรเรียงล าดับจากคนแรกถึง 
      คนสุดท้ายของการอนุมัติการจบหลักสูตรแต่ละครั้ง 
 7) “เลขประจ าตัวนักเรียน” เรียงล าดับเลขท่ี จากน้อยไปมาก ตามเลขทีใ่นทะเบียนนักเรียนเลขประจ าตัว
      ประชาชนให้ลงตามทะเบียนบ้าน (ทร.14) ดังนี้ 3 6305 000252 25 5 ไม่ต้องขีด – 
 8) “ชุดที่ ปพ.1....เลขที่ ปพ.1....” น าเลข”ชุดที่....เลขที่....จาก ปพ.1 ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน 
      มากรอกลงใน ปพ.3 ให้ถูกต้องตรงกันทุกราย โดยชุดที่ต้องเป็นเลข 5 หลัก เช่น ชุดที่ 00007 เลขท่ี 
      ปพ.1 ต้องเป็นเลข 6 หลัก เช่น 056231 
 9)  “เลขที่ ปพ.2: บ ” ใน ปพ.3 ระดับ ม.3 และ ม.6 กรอกเลขที่ตามล าดับ 1,2,3 ....โดยเริ่มจากคนแรก
      เป็นเลขที่ 1 จนถึงคนสุดท้ายของการอนุมัติการจบหลักสูตรในแต่ละครั้งหรือแต่ละรุ่น การอนุมัติแต่ละ
      ครั้งให้ข้ึนเลขท่ี 1 ใหม่ทุกครั้ง และเลขทีป่ระกาศนียบัตร จะมีจ านวนเท่ากับจ านวนผู้จบการศึกษา 
      ไม่ต้องมีเลข 0 น าหน้า และไม่มี/พ.ศ. ตามหลัง 
 10) “ชื่อ ชื่อสกุล” ของนักเรียนและบิดาต้องกรอกให้ถูกต้องชัดเจน ค าน าหน้านาม ฐานันดรศักดิ์  
      ราชทินนาม ยศ ให้ใช้ค าเต็ม เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว หม่อมหลวง ร้อยต ารวจโท เป็นต้น 
 11) นักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ (โดยนับจากวัน เดือน ปีเกิด ถึงวันอนุมัติการจบหลักสูตร) จะต้อง 
      เปลี่ยนค าน าหน้านามจากเด็กชาย ....เด็กหญิง เป็น นาย...นางสาว การพิมพ์ค าน าหน้าให้พิมพ์ตัวเต็ม
      และติดกันไม่เว้นวรรค เช่น เด็กชายวสุ ใจภูผา 
 12) “วัน เดือน ปีเกิด” จะต้องพิมพ์หรือเขียนเต็ม เช่น “20 เมษายน 2545” 
 13) หากนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือมีแต่ไม่ครบถ้วนท าให้การกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ 
      ให้ขีดเครื่องหมาย – ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ที่มิใช่บิดา มารดา ผู้ให้
      ก าเนิดผู้เรียน และต้องมีหัวหน้าสถานศึกษาบันทึก ด้วยหมึกสีแดงและลงลายมือชื่อรับรอง ข้อความ
      ในช่องหมายเหตุว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร” 
 14) ช่อง “สรุปผลการเรียน....” ประกอบด้วย “หน่วยการเรียนที่เรียน” และ “หน่วยการเรียนที่ได้” ต้อง 
     กรอกแต่ละช่องให้ชัดเจนและถูกต้องตรงตาม ปพ.1 และเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสตูร (ไม่ต่ ากว่า
     เกณฑ์การจบหลักสูตรที่โรงเรียนก าหนด) กรณีการโอนผลการเรียนมาจากที่อ่ืน ต้องน ามารวมในช่อง
     สรุปผลการเรียนด้วย 
 15) “ช่องหมายเหตุ” มีไว้ส าหรับบันทึกรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการใน ปพ.3 เช่น กรณี 
     การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลระหว่างเรียน ต้องระบุชื่อ ชื่อสกุลเดิมไว้ด้วย 
 16) “จ านวนนักเรียนที่จบตามหลักสูตร” โรงเรียนจะต้องกรอกยอดรวมของจ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
     ทั้งหมดของการอนุมัติการจบหลักสูตรแต่ละครั้ง/แต่ละรุ่น ในช่องที่ระบุ ชาย หญิง และรวมในทุกแผ่น
     และจะเป็นตัวเลขตรงกันทุกแผ่น 
 
 
 

/17) “ผู้เขียน… 
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 17) “ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทาน ผู้ตรวจ นายทะเบียน” ต้องลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น ) ให้ครบทุกแผ่นด้วย
      ปากกาหมึกหมึกสีด้ำหรือน ้ำเงิ น ไม่ใช้ปากกาลูกล่ืนสีด า ผู้เขียนและผู้ทาน ผู้ตรวจควรเป็นคนละ  
               คนกัน 
 18) “วันอนุมัติการจบหลักสูตร” ส าหรับวัน....เดือน...พ.ศ...ให้กรอก วันที่ เดือน และปี พ.ศ.ที่อนุมัติการ
      จบหลักสูตรให้เต็ม เช่น วันที่ 30 มีนาคม 2560 ในช่องนี้ และให้ดูวันดว้ยว่าไม่ตรงกันวันหยุดราชการ
      ห้ามกรอกวันเดือนปี อ่ืน ๆ ลงไป หากจัดท า ปพ.3 เสร็จสิ้นภายหลังให้กรอก วันเดือนปี ย้อนกลับไป  
      ซึ่งเป็นวันเดือนปีที่อนุมัติการจบหลักสูตรเท่านั้น 
      .................................บรรทัดให้ลงลายมือชื่อของผู้อนุมัติการจบหลักสูตร    
      (................................) ใหก้รอกชื่อและชื่อสกุลเต็มของผู้อนุมัติการจบหลักสูตรและระบุต าแหน่งของ
      ผู้อนุมัติการจบหลักสูตร 
 19) “วันที่.....เดือน......พ.ศ.......อนุมัติการจบหลกสั  ูตร” จะตอ้งกรอกให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
      สถานศึกษาจะต้องอนุมัติการจบทันทีหลังจากที่ได้ประเมินผลการเรียนจนนักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วน
      ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรแล้ว หากโรงเรียนกรอกวันอนุมัติไม่ถูกต้อง อนุมัติล่าช้า หรือวันอนุมัติการ
      จบหลักสูตรซ้ าซ้อนกันหลายฉบับ ต้องส่งไปให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
 20) การแก้ไขข้อผิดพลาดใน ปพ.3 ผู้อนุมัติการจบหลักสูตรจะต้องขีดฆ่าด้วยหมึกแดงและเขียนใหม่ ด้วย
      หมึกแดงเท่านั้น แล้วลงลายมือชื่อรับรองทุกแห่งด้วยหมึกสีด า 
 21) ข้อมูลที่มีข้อความซ้ ากัน ให้กรอกทุกบรรทัดไม่ใช้บุพสัญญา (“) 
 22) เมื่อกรอกข้อมูลใน ปพ.3 ครบถ้วนตามจ านวนของนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้ว โรงเรียนจะต้องขีดเส้นแดง
      ใต้ชื่อนักเรียนคนสุดท้ายกลางช่องไฟใต้ชื่อนักเรียนคนสุดท้ายโดยไม่เว้นบรรทัด เพ่ือมิให้มีการเติม
      ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพ่ิมเข้าไป แล้วให้ผู้อนุมัติลงลายมือชื่อก ากับใต้เส้นแดงด้วยหมึกซึมสีด าอีกครั้งหนึ่ง 
หมายเหตุ 
 1. กรณีท่ีโรงเรียนจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ส าหรับผู้เรียนจบไม่พร้อมรุ่น ไม่ว่ากรณีใด
ก็ตามในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนต้องจัดท ารายงานเป็น 3 ชุด เก็บ
รักษาไว้ที่โรงเรียน 1 ชุด ส่งเก็บท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 1 ชุด และส่งเก็บรักษาทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด (จัดท าตัวจริง ทุกฉบับ) 
 2. กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลไม่ตรงกันให้ยึดข้อมลูในเอกสารหลักฐานฉบับที่
เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
 3. การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่ได้ส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว ให้สถานศกึษาด าเนินการตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 
243/2546 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2546 เรื่อง การจัดท า จัดส่งและจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) 
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ข้อเสนอแนะในการจัดท า ปพ.3 ให้ถูกต้องและรวดเร็วทันตามก าหนดเวลา ควรปฏิบิตั ดังนี้ 
 1. จัดตั้งแฟ้มคาดว่าจะจบการศึกษา โดยน าเอกสารของนักเรียนที่คาดว่าจะจบ เรียงตามเลขทะเบียน
นักเรียน 

2. กรอก ปพ.3 เป็นฉบับร่าง ด้วยดินสอเรียงล าดับเลขประจ าตัวนักเรียนตามทะเบียนนักเรียนไว้ล่วงหน้า 
    ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และกรอกรายละเอียดในฉบับร่าง ยกเว้นช่องเลขที่ประกาศนียบัตร ช่องสรุปผล 
    การประเมิน ช่องจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและช่องผู้อนุมัติการจบการศึกษา 
 2. เมื่อทราบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละภาคเรียนแล้ว ให้น าผลการเรียนใน ปพ.1 มากรอกลงในช่อง 
     สรุปผลการเรียนใน ปพ.3 
 3. ขีดฆ่ารายชื่อนักเรียนที่ยังไม่จบหลักสูตรในฉบับร่าง ปพ.3 
 4. ให้กรอกเลขล าดับที่ใหม่และกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร 
 5. นับจ านวนนักเรียนชายและหญิงที่ส าเร็จการศึกษา กรอกลงในช่องจ านวนนักเรียนที่จบตามหลักสูตร 
     โดยแยกชาย หญิงและ รวม 
 6. ส่ง ปพ.3 ฉบับร่าง ให้เจ้าหน้าที่น าไปจัดท า ปพ.3 ฉบับจริง  
 7. นายทะเบียนเป็นผู้ดูแลการจัดท า ปพ.3 ให้ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
     ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะผู้จัดท าลงลายมือชื่อ แล้วน าเสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติการจบ
     การศึกษา 
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บทที่ 3 

การจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

ความส าคัญ 

 หลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าข้ึนเพ่ือบันทึกข้อมูลผลส าเร็จ
การศึกษาของผู้เรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนใช้ส าหรับตัดสินและอนุมัติการจบการศึกษาสถานศึกษาจะต้องจัดท าข้ึน
ให้ถูกต้องตามระเบียบ ค าสั่ง หรือแนวปฏิบัติก าหนดไว้ หลักฐานการจบการศึกษาเป็นเอกสารเบื้องต้นที่จะน าไปสู่
การจัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาอ่ืนๆ รูปแบบของหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษามีหลายรูปแบบแตกต่าง 
จึงเป็นเอกสารที่จะจัดเก็บไว้ไปตราบเท่าที่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น การจัดเก็บเอกสารไว้เป็นระยะเวลา
หลายสิบปีอาจท าให้หลักฐานการจบการศึกษาเกิดการเสื่อมสภาพ แม้ว่าจะจัดท าด้วยกระดาษที่มีคุณภาพดี
เพียงใด จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยจัดเก็บ บันทึกข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
อาจมีหลายทางเลือกเช่น บันทึกด้วยไมโครฟิล์ม หรือจัดท าฐานข้อมูลบันทึกจัดเก็บในแผ่นซีดี รอม เป็นต้น  
ซึ่งมคีวามจ าเป็นต้องท าไว้ 3 ชุด โดยจัดเก็บไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ชุดและ ส่ง
จัดเก็บหน่วยงานกลาง ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 ชุด แนบหลักฐานการจบการศึกษาชุดในชุด
หนึ่งทีจ่ัดเก็บไว้ที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานช ารุด สูญหาย หรือเสียหายจากไฟไหม้ ปลวกข้ึน หรือเกิดจากภัย
ธรรมชาติก็สามารถท่ีจะคัดลอกโดยอาศัยหลักฐานชุดที่จัดเก็บไว้ที่ส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้
การด าเนินงานคัดลอกจะอยู่ภายใต้การควบคุม ดูแล ด าเนินการของคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
หัวหน้าองค์กรที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษา 

การส่ง ปพ. 3 ให้ส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเก็บรักษาต้องส่ง
ด้วยต้นฉบับ 
 สถานศึกษาจัดท า 3 ชุด ดังนี้ 

1. โดยจัดเก็บที่สถานศึกษา 1 ชุด  
2. ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 ชุด และ 
3. ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 ชุด 

 ควรน าส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและต้องมีหนังสือน าส่งทุกครั้งเพ่ือเป็นหลักฐานและ
ไม่สูญหาย เขียนหน้าซองเอกสาร ดังนี้ 

   เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ส่งแบบ ปพ.3) 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (อาคาร สพฐ.4) 
   กระทรวงศึกษาธิการ  

ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต  
กรุงเทพ  10300 

 
 
 
 

/การส่ง ปพ.3 เพิ่มเติม… 
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การส่ง ปพ.3 เพิ่มเติมหรือไม่พร้อมรุ่น ให้สถานศึกษาจัดท า ปพ.3 แยกตา่งหาก เป็น 2 กรณี คือ 
 1) ส่งเพิ่มเติมเนื่องจากนักเรียนติด “ร” หรือ “มส” ที่ได้รับการแก้ไขจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ 
    การจบหลักสตรู กรณีนี้ ให้น าส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
    การศึกษา ได้โดยตรง 
 2) ส่งเพิ่มเติมเนื่องจากกรอกรายชื่อตกหล่นจากการจัดท า ปพ.3 ที่ได้ส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการ
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว กรณีนี้ต้องให้เลขที่ประกาศนียบัตรต่อท้ายจาก
    รุ่นเดียวกันที่ได้จัดส่งมาให้แล้ว และนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
 3) การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไข 
    วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547 
 4) การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมแบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตร (ปพ.3) ที่ได้ส่งไป
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาด าเนินการ
    ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

เว็บไซต์ สพฐ.ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางการศึกษา 
http://www.obec.go.th 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โทร 02 2885767-68 โทรสาร 02 2885745 
*********** 

ช่องทางการสั่งซื้อและจัดท าแบบ ปพ. 
สพป.ตาก เขต 2 แบ่งการบริหารจัดการเอกสารทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. จัดท าหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ตามระเบียบ มายัง สพป. 

 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดซื้อแบบพิมพ์ 
   อยู่ในความรับผิดชอบของ งานประสานงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   อาคารพาเจริญ (อาคารไม้ชั้นล่าง) สพป.ตาก เขต 2 
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางสาววลัญชา  กรัณยพัฒนพงศ์  โทร 0 5553 5648 - 9 ต่อ 115 

  3. เจ้าหน้าที่ประสานจัดท า จัดเก็บ แบบรายงาน ปพ.2 และ ปพ.3 
   อยู่ในความรับผิดชอบของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ นางสาวภัทรานิษฐ์  แก้วจันทร์เพชร  โทร  0 5553 5648 - 9 ต่อ 115 
     3.1 จัดท าแบบรายงานออกประกาศนียบัตร (ปพ.2) ชั้น ม.3 ,ม.6 (แนบคู่กับ ปพ.3) 
   เกบ็ทีโ่รงเรียน 1 ชุด ส่ง สพป. 1 ชุด ส่ง สพฐ. 1 ชุด และส่ง สช. 1 ชุด 
      3.2 จัดท า ปพ.3 ชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6 ฉบับจริงที่ใช้กระดาษจากองค์การค้า สกสค. ทุกชุด 
      3.3 ปพ.3 : ป ชั้น ป.6 จัดท า 2 ชุด เก็บรักษาที่โรงเรียน 1 ชุด 
   ส่งสพป. 1 ชุด (ชั้น ป.6 ไม่ต้องส่ง สพฐ.) 
 
 
 
 

/3.4 ปพ.3:… 
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    3.4 ปพ.3: บ ชั้น ม.3 ( โรงเรียนขยายโอกาส , สังกัดเทศบาล , ปริยัติธรรม ) จัดท า 3 ชุด 
  เกบ็รักษาที่โรงเรียน 1 ชุด ส่งเก็บที่ สพป.ตาก เขต 2 จ านวน  1 ชุด 
  ส่งเกบ็ที่ สพฐ. จ านวน 1 ชุด ท าหนังสือน าส่ง สพฐ. โดยตรง (ลงทะเบียน) 
  ** เฉพาะโรงเรียนสังกัดเอกชน จัดท า 4 ชุด เพิ่มส่งที่ สช. อีก  1 ชุด ** 
   ปพ. 3: พ ชั้น ม.6 ( โรงเรียนขยายโอกาส , สังกัดเทศบาล , ปริยัติธรรม) จัดท า 3 ชุด 
   เกบ็รักษาที่โรงเรียน 1 ชุด ส่งเก็บที่ สพป.ตาก เขต 2 จ านวน  1 ชุด 
   ส่งเก็บที่ สพฐ. จ านวน 1 ชุด ท าหนังสือน าส่งโดยตรง (ลงทะเบียน) 
  ** เฉพาะโรงเรียนสังกัดเอกชน จัดท า 4 ชุด เพิ่มส่งที่ สช. อีก  1 ชุด ** 

หมายเหตุ กรณีเอกสาร ปพ.3 ของปีก่อนที่ไดร้ับคืนจาก สพฐ. ของโรงเรียนที่ผิดและไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น 
 - เขียนด้วยปากกาลูกลื่น   ใช้หมึกขาวลบข้อมูล  ลงภาคเรียนการศึกษาผิด  ลงเดือนจบหลักสูตรผิด 
   ไม่ขีดเส้นแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัดต่อจากผู้จบคนสุดท้ายลงมา และผู้บริหารฯ  
   ไม่ลงลายมือชื่อรับรองก ากับไว้ใต้เส้น  ใช้ปากกาหลายด้ามในชุดเดียวกัน สีหมึกไม่ส่ าเสมอ  
   เขียนวัน เดือน ปีเกิด แบบย่อ (ผิด)   ข้อมูลที่ต้องบันทึกไม่ครบถ้วน  จัดท าแบบพิมพ์ผิดแบบ ฯลฯ 
 ควรจัดท าข้ึนใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดจดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนทุกครั้งที่มี 
การออกเอกสารใหม่ และน าส่งพร้อมกับ ปพ.3 ของปีการศึกษานั้น ๆ โดยแยกหนังสือน าส่งโดยเร็ว 
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บทที่ 4 

การบริการจัดเก็บหลักฐานส าคัญทางการศึกษา 
การตรวจสอบวุฒิ และการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา 

 การจัดการกับหลักฐาน เอกสารส าคัญทางการศึกษาที่เป็นหลักฐานแสดงการจบการศึกษาของผู้เรียน
จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ หลักฐานเหล่านี้จะสะท้อนถึงระบบการวัดและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละยุคสมัยได้อย่างดี วิธีการจัดเก็บหลักฐานแสดงการจบการศึกษาสามารถท าได้
หลายวิธี เพียงแต่วิธีใดจึงจะเหมาะสมกับข้อมูลที่จะจัดเก็บ ซึ่งจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส าคัญ 
และจะต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บให้ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลอันเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้น าไปใช้และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้น าไปใช้และผู้ให้บริการ หากระบบ 
การจัดเก็บได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การตรวจค้นข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจบการศึกษาของผู้เรียนซึ่งนับวันจะมี
ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ก็จะสามารถด าเนินการได้อย่างด้วยความถูกต้อง รวดเร็วเที่ยงตรงด้วยเช่นกันซึ่ง เป็นผลให้
การปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษาลดลงด้วยในระดับหนึ่ง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีภาระหน้าที่ในการจัดเก็บหลักฐานส าคัญทางการศึกษา
ตรวจสอบวุฒิ ผู้จบการศึกษาและการออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา  ดังนี้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้ง นายทะเบียน เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ทะเบียนข้อมูล การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลอย่างชัดเจน จะช่วยให้ด าเนินงานมีความคล่องตัว 
สามารถด าเนินการด้วยความรวดเร็ว และเพ่ือการดูแลรักษาความปลอดภัยของหลักฐานที่เก่ียวข้อง การจัดเก็บ
หลักฐานและเอกสารต้องไม่ปะปนกันและผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นจึงจะ
ปฏิบัติงานในด้านนั้นได้ ซึ่งได้แก่ 

   1.1 งานตรวจสอบวุฒิ  
   1.2 งานจัดระบบเอกสาร 
   1.3 และงานออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา ข้อมูลทางการศึกษาของบุคคลรวมทั้งหลักฐาน เอกสาร

ต่างๆ ถือเป็นข้อมูลที่จะต้องควบคุม ดูแล ให้มีความปลอดภัย  
   1.4 การแก้ไขข้อมูลต้องด าเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ ค าสั่งและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ   
    1. 5  การเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษาของบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยอ านาจ

ศาล หรือโดยอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ดังนั้น สถานที่จัดเก็บหลักฐานและเอกสาร จะต้องเป็นสัดส่วนและมิดชิดติดต่อสายตาบุคคลภายนอก  

จงึต้องก าหนดระบบงานให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด ซึ่งลักษณะของการด าเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องกันตลอดปี ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือประสานงานกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานเช่น สถานศึกษา 
ส านักงานทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 
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การจัดระบบการบริหารจัดการ 
 เพ่ือให้การจัดระบบการบริหารจัดการงานจัดเก็บหลักฐานส าคัญทางการศึกษา งานตรวจสอบวุฒิและงาน
ออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องเตรียมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ระบบ เนื่องจากการปฏิบัติงานแต่ละงานจ าเป็นต้องเกี่ยวของและสอดคล้อง มีแนวทางดังนี้ 
 
 1. การเตรียมการด าเนินงาน 
    1.1 ศึกษาระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งของส่วน
ราชการซึ่ง เป็นองค์กรหลักที่อาจก าหนดรายละเอียดเสริมที่สอดรับกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1.2 การก าหนดวิธีการด าเนินงาน การจัดท าเกณฑ์การปฏิบัติงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ 
แตล่ะงานและการจัดท าคู่มือการให้การบริการแก่หน่วยงาน สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป 
   1.3 การก าหนดรูปแบบของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รูปแบบค าร้อง จัดเตรียมแบบพิมพ์เอกสาร
ส าคัญทางการศึกษา ก าหนดจ านวนเอกสาร แบบพิมพ์ที่จะต้องใช้ในแต่ละปี 
   1.4 การก าหนดผังกาจัดสถานที่เพ่ือการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน แยกจากส่วนที่ให้บริการ 
   1.5 ก าหนดงบประมาณท่ีจะใช้ในการด าาเนินงานและเตรียมการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
   1.6 เตรียมเทคโนโลยีที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน 

 การด าเนินงาน 
 1. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอ 
 2. แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ก าหนด 
 3. จัดพิมพ์เอกสาร ค าร้อง แบบพิมพ์ตามจ านวนที่ก าหนด 
 4. ก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนและปิดประกาศเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 
 5. ให้บริการขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 
 

แนวทางการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) 

การจัดท า ปพ.3 
 1. พิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกสีด า  ตัวหนังสือคมชัด  เป็นระเบียบ  อ่านง่าย  และตรงบรรทัด 
 2. กรอก ปพ.3 โดยใช้แผ่น ปพ.3  ด้านหน้า 10 คน  ซึ่งมีตราครุฑสีด าเป็นที่สังเกต  และด้านหลัง 14 
คนแล้วจึงเริ่มแผ่นต่อไปในลักษณะเดียวกัน 
 3. ”หน้า” กรอกเลขล าดับ  จากหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายของจ านวนหน้า ปพ.3 ที่กรอกข้อมูลผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาในแต่ละครั้งหรือแต่ละรุ่นที่อนุมัติการจบการศึกษา 
 4. “ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนที่............ปีการศึกษา...............” กรอกภาคเรียนโดยระบุว่าเป็นภาคเรียน 
ที่ 1 หรือ 2 (รวมภาคฤดูร้อน)  ปีการศึกษาให้เขียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  ปีการศึกษา  การ
เปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549  ซึ่งมีสาระส าคัญเก่ียวข้องกับการกรอก ปพ.3  ซึ่งสรุปว่าในรอบปีการศึกษา
หนึ่ง  วันเริ่มต้นปีการศึกษา  คือวันที่  16  พฤษภาคม  ของ พ.ศ.หนึ่ง  จนถึงวันที่  15  พฤษภาคม  ของ พ.ศ.
ถัดไป  สถานศึกษา สามารถอนุมัติการจบการศึกษาได้ตลอดปีที่มีผู้จบการศึกษา  จึงมีทั้งผู้จบการศึกษาในรุ่นปกติ  
และไม่พร้อมรุ่น  สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
     4.1 การอนุมัติการจบการศึกษาพร้อมรุ่น 
  สถานศึกษาอนุมัติจบการศึกษารุ่นปกติในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี  เป็นการจบการศึกษา 
ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 
     4.2 การอนุมัติจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น 
  ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาในรุ่นปกติ  จ าเป็นต้องเรียนต่อเพ่ือให้
จบหลักสูตรหรือต้องแก้ไขผลการเรียนเนื่องจากสอบไม่ผ่านหรือด้วยเหตุจ าเป็นบางประการ  และเมื่อได้เปลี่ยนผล
การเรียนหรือเรียนซ้ าตามแต่กรณี  และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การจบการศึกษาแล้ว  สถานศึกษาสามารถ
อนุมัติจบการศึกษาให้ผู้เรียนได้ตลอดปีที่มีผู้จบการศึกษาจริง  โดยไม่ต้องรอจนถึงปลายภาคหรือปลายปีการศึกษา 
ตามช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2  ดังนี้ 
  1) ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี (1  พฤศจิกายน – 31  มีนาคม)  เป็นการจบ
การศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
  2) ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (1 – 30  เมษายน)  หรือภาคฤดูร้อน  เป็นการจบการศึกษา 
ในภาคเรียนที่ 2 
  3) ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี (1 – 15  พฤษภาคม)  เป็นการจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
  4) ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี (16  พฤษภาคม – 30  ตุลาคม)  เป็นการจบ
การศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
 5. “โรงเรียน.............ต าบล/แขวง..................อ าเภอ/เขต............จังหวัด..........”  กรอกให้ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจนตรงบรรทัด 
 6. “ล าดับที่.........” กรอกเลขล าดับ 1, 2, 3...........จากน้อยไปมาก  ของผู้จบหลักสูตรโดยเรียงล าดับ
จากคนแรกถึงคนสุดท้ายของการอนุมัติการจบหลักสูตรแต่ละครั้ง 
 7. “เลขประจ าตัวนักเรียน” เรียงล าดับเลขที่จากน้อยไปมาก  ตามเลขที่ในทะเบียนนักเรียน 
 8. “ชุดที่ ปพ.1......เลขที่ ปพ.1...............”  น าเลข “ชุดที่.........เลขที.่.............”.จาก ปพ.1 ของผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาแต่ละคนมากรอกลงใน ปพ.3 ให้ถูกต้องตรงกันทุกราย  สถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ขององค์การค้า 
สกสค. 
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 9. “เลขที่ประกาศนียบัตร.....” กรอกเลขที่ตามล าดับ 1, 2, 3............โดยเริ่มจากคนแรกเป็นเลขท่ี 1  
จนถึงคนสุดท้ายของการอนุมัติการจบหลักสูตรในแต่ละครั้ง  หรือแต่ละรุ่น  การอนุมัติแต่ละครั้งให้ขึ้นเลขที่ 1 
ใหม่ทุกครั้ง  และเลขที่ประกาศนียบัตร  จะมีจ านวนเท่ากับจ านวนผู้จบการศึกษา 
 10. “ชื่อ-ชื่อสกุล” ของนักเรียนและบิดามารดาต้องกรอกให้ถูกต้องชัดเจน  ค าน าหน้านาม  ฐานันดร
ศักดิ์ราชทินนาม  ยศ  ให้ใช้ค าเต็ม  เช่น  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นางสาว  หม่อมหลวง  ร้อยต ารวจโท  เป็นต้น 
 11. นักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ (โดยนับจากวัน  เดือน  ปีเกิด  ถึงวันอนุมัติการจบหลักสูตร)  
จะต้องเปลี่ยนค าน าหน้านามจากเด็กชาย  เด็กหญิง  เป็น  นาย  นางสาว 
 12. “วัน เดือน ปีเกิด”  จะต้องพิมพ์หรือเขียนเต็ม  เช่น  17  กุมภาพันธ์  2543 
  13. หากนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือมีแต่ไม่ครบถ้วนท าให้การกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์  
ต้องมีหัวหน้าสถานศึกษาบันทึกด้วยหมึกสีแดงและลงลายมือชื่อรับรองข้อความว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎร” 
 14. ช่อง “สรุปผลการเรียน..........”  ประกอบด้วย  “หน่วยการเรียนที่เรียน”  และ “หน่วยการเรียนที่
ได้” ต้องกรอกแต่ละช่องชัดเจนและถูกต้องตรงตาม ปพ.1  และเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร (ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์การจบหลักสูตรที่โรงเรียนก าหนด)  กรณีการโอนผลการเรียนมาจากท่ีอ่ืน  ต้องน ามารวมในช่องสรุปผลการ
เรียนด้วย 
 15. “ช่องหมายเหตุ”  มีไว้ส าหรับบันทึกรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  รายการใน ปพ.3  เช่น 
กรณีการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลระหว่างเรียน  ต้องระบุชื่อ  ชื่อสกุลเดิมไว้ด้วย 
 16. “จ านวนนักเรียนที่จบตามหลักสูตร”  โรงเรียนจะต้องกรอกยอดรวมของจ านวนนักเรียนที่จบ
หลักสูตรทั้งหมดของการอนุมัติการจบหลักสูตรแต่ละครั้ง/แต่ละรุ่น  ในช่องที่ระบุ ชาย  หญิง  และรวม  ในทุก
แผ่น  และจะเป็นตัวเลขตรงกันทุกแผ่น 
 17. “ผู้กรอก  ผู้ทาน  ผู้ตรวจ  นายทะเบียน”  ต้องลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น)  ให้ครบทุกแผ่น 
 18. “วันอนุมัติการจบหลักสูตร” 
       ส าหรับ  วัน.............เดือน..............พ.ศ............ใหก้รอกวันที่  เดือน  และปี พ.ศ.ที่อนุมัติการจบ
หลักสูตร ให้เต็ม  เช่น  วันที่  30  มีนาคม  2556  ในช่องนี้  ห้ามกรอกวันเดือนปี  อ่ืน ๆ ลงไป  หากจัดท า ปพ.
3 เสร็จสิ้น ในภายหลัง  ให้กรอก  วันเดือนปี  ย้อนกลับไป  ซึ่งเป็นวันเดือนปีที่อนุมัติการจบหลักสูตรเท่านั้น 
        …………………………………….บรรทัดให้ลงลายมือชื่อของผู้อนุมัติการจบหลักสูตร 
       (...........................................) ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลเต็มของผู้อนุมัติการจบหลักสูตร  และระบุ
ต าแหน่งของผู้อนุมัติการจบหลักสูตร (ระบุค าน าหน้านามด้วย) 
 19. “วันที่.........เดือน.............พ.ศ.............อนุมัติการจบหลักสูตร”  จะต้องกรอกให้ถูกต้องตามความเป็น
จริง สถานศึกษาจะต้องอนุมัติการจบทันทีหลังจากท่ีได้ประเมินผลการเรียนจนนักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์ การจบหลักสูตรแล้ว  หากโรงเรียนกรอกวันอนุมัติไม่ถูกต้อง  อนุมัติล่าช้า  หรือวันอนุมัติการจบหลักสูตร
ซ้ าซ้อนกันหลายฉบับ  ต้องส่งไปให้แก้ไขให้ถูกต้อง 
 20. การแก้ไขข้อผิดพลาดใน ปพ.3  ผู้อนุมัติการจบหลักสูตรจะต้องขีดฆ่าด้วยหมึกแดงและเขียนใหม่ด้วย 
หมึกแดงเท่านั้น  แล้วลงลายมือชื่อรับรองทุกแห่งด้วยหมึกสีด าหรือน้ าเงิน 
 21. ข้อมูลที่มีข้อความซ้ ากัน  ให้กรอกทุกบรรทัดไม่ใช้บุพสัญญา (“)  
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 22. เมื่อกรอกข้อมูลใน ปพ.3 ครบถ้วนตามจ านวนของนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้ว  โรงเรยีนจะต้องขีด 
เส้นแดงใต้ชื่อนักเรียนคนสุดท้ายโดยไม่เว้นบรรทัด  เพื่อมิให้มีการเติมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพ่ิมเข้าไป  แล้วให้ผู้อนุมัติ 
ลงลายมือชื่อก ากับอีกครั้งด้วยหมึกสีด าหรือน้ าเงิน เช่น 
       กรณีมีนักเรียน  จ านวนทั้งสิ้น 10 คน  ให้ขีดเส้นแดงใต้ล าดับที่ 10  แล้วเซ็นชื่อก ากับ ดังนี้ 10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       กรณีมีนักเรียน  จ านวน 15 คน  ให้ขีดเส้นแดงตรงเส้นกลางของล าดับที่ 16  แล้วเซ็นชื่อก ากับ  
ดังนี้ 15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
การส่ง ปพ.3   

การส่ง ปพ.3  ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเก็บรักษา  ต้องส่งด้วยต้นฉบับเท่านั้น 
 1. สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาจะต้องจัดท า  จ านวน 2 ชุด  ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  จ านวน 1 ชุด  และเก็บไว้ที่โรงเรียน จ านวน 1 ชุด 
 2. สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต้องจัดท า จ านวน 3 ชุด   
ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ชุด  ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  .
จ านวน 1 ชุด  และเก็บไว้ที่โรงเรียน  จ านวน 1 ชุด 
 3. การน าส่งควรน าส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและต้องมีหนังสือน าส่งทุกครั้ง  เพื่อเป็น 
หลักฐาน  และไม่สูญหาย  เขียนหน้าซองจดหมาย  ดังนี้ 
  เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (อาคาร สพฐ.4) 
    กระทรวงศึกษาธิการ 
    ถนนราชด าเนินนอก  เขตดุสิต 
    กรุงเทพฯ 10300 
 4. การส่ง ปพ.3 เพ่ิมเติม  ให้สถานศึกษาจัดท า ปพ.3  แยกต่างหากเป็น 2 กรณี  คือ 
     4.1 ส่งเพิ่มเติมเนื่องจากนักเรียนติด “ร” หรือ “มส”  ที่ได้รับการแก้ไขจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์การจบหลักสูตร  กรณีนี้  ให้น าส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้โดยตรง 
     4.2 ส่งเพิ่มเติมเนื่องจากกรอกรายชื่อตกหล่นจากการจัดท า ปพ.3  ที่ได้ส่งไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  กรณีนี้ต้องให้เลขท่ีประกาศนียบัตรต่อท้าย
จากรุ่นเดียวกันที่ได้จัดส่งมาให้แล้ว  นายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาต้องเป็นบุคคลเดียวกัน 
 5. การแก้ไข  วัน  เดือน  ปีเกิด  ของนักเรียนและนักศึกษาให้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไข  วัน เดือน ปีเกิด  ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2547 
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 6. การขอแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพ่ิมเติมแบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตร (ปพ.3)  ที่ได้ส่ง 
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว  ให้สถานศึกษาด าเนินการ 
ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สพฐ. 618/2552  เรือ่ง  การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการจัดท า ปพ.3  ให้ถูกต้องและรวดเร็วทันตามก าหนดเวลาควรปฏิบัติดังนี้ 
1. กรอก ปพ.3  เป็นฉบับร่างด้วยดินสอเรียงล าดับเลขประจ าตัวนักเรียนตามทะเบียนนักเรียนไว้ล่วงหน้า 

ตั้งแต่ต้นปีการศกึษา  และกรอกรายละเอียดในฉบับร่าง  ยกเว้น  ช่องเลขที่ประกาศนียบัตร  ช่องสรุปผลการ
ประเมินช่องจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและช่องผู้อนุมัติการจบการศึกษา 
 2. เมื่อทราบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละภาคเรียนแล้ว  ให้น าผลการเรียนใน ปพ.1  มากรอกลงใน
ช่องสรุปผลการเรียนใน ปพ.3 
 3. ขีดฆ่ารายชื่อนักเรียนที่ยังไม่จบหลักสูตรในฉบับร่าง ปพ.3 
 4. ให้กรอกเลขล าดับที่ใหม่  และกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร 
 5. นับจ านวนนักเรียนชายและหญิงที่ส าเร็จการศึกษา  กรอกลงในช่องจ านวนนักเรียนที่จบตามหลักสูตร   
โดยแยกชาย  หญิง  และรวม 
 6. ส่ง ปพ.3  ฉบับร่าง  ให้เจา้หน้าที่น าไปจัดท า ปพ.3  ฉบับจริง 
 7. นายทะเบียนเป็นผู้ดูแลการจัดท า ปพ.3  ให้ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อย  และให้เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะผู้จัดท า  ลงลายมือชื่อแล้วน าเสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพ่ืออนุมัติการจบ
การศึกษา 
 
   จึงขอน าเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปค่ะ (เนื่องจากยังมีโรงเรียนปฏิบัติ 
ไม่ครบถ้วนถูกต้อง  และเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงขออนุญาตแจ้งให้ทราบเป็นการภายในก่อนค่ะ) 
 
           
        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

***ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดท า ปพ. 3*** 
การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) พบเห็น

สถานศึกษาหลายแห่งยังด าเนินการไม่ถูกต้องตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง การ
จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) สั่ง ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป นั้น เว็บครูไทยจึงน ามาเสนอ ดังนี้ 
       ๑. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นเอกสารส าหรับสถานศึกษาใช้ตัดสินและอนุมัติผลการเรียน
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยบันทึกข้อมูล
ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในรุ่นเดียวกัน  สถานศึกษาต้องจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) โดยใช้แบบ
พิมพ์เอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดเท่านั้น 
       ๒. ลักษณะแบบพิมพ์แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓)   
        ๒.๑ แบบพิมพ์แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) 
จ าแนกเป็น ๓ แบบ คือ 
          ๒.๑.๑ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับประถมศึกษา 
(ปพ.๓ : ป) 
       ๒.๑.๒ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปพ.๓ : บ) 
        ๒.๑.๓ แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ปพ.๓ : พ) 
      การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) 
สถานศึกษาจะต้องใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้องตรงกับระดับการศึกษาที่จัดท า 
          ๒.๒ แบบพิมพ์แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓)       
ทุกระดับ จัดท าไว้ ๒ ประเภท ได้แก่ 
         ๒.๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ ครบถ้วน ส าหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือ
พิมพ์ดีด  
         ๒.๒.๒ แบบพิมพ์ส าหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะชื่อเอกสารและข้อมูล
บางส่วนที่ส าคัญ สถานศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการจัดท าเอกสารของตน 
       ๓. การพิมพ์และการสั่งซ้ือแบบพิมพ์แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ปพ.๓)  
          ๓.๑ การพิมพ์ ให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์ ภายใต้การควบคุมของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
         ๓.๒ การสั่งซื้อแบบพิมพ์  ให้สถานศึกษาสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการสั่งซื้อ และเก็บรักษาแบบพิมพ์ที่สั่งซื้อแล้ว   

 

 

 

 

 



 
 

  
        ๔. การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
            ๔.๑ แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ  เพ่ือรับผิดชอบการจัดท าแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  และเอกสารส าคัญอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 
           ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นคราวๆ 
ไป  ประกอบด้วยผู้เขียน/พิมพ์  ผู้ทาน  และผู้ตรวจ  การด าเนินงานจัดท าให้ปฏิบัติตามค าอธิบายการจัดท าแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  แนบท้ายค าสั่งนี้อย่างถูกต้อง ภายใต้การก ากับดูแลของนายทะเบียน 

๔.๓ เมื่อจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรรมการทุกคนและนาย
ทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่ก าหนดไว้ทุกแผ่นก่อนเสนอให้ผู้อ านวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ 
หรือครูใหญ่ แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติการจบการศึกษา 
          ๔.๔ ผู้อ านวยการ หรืออาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พิจารณาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  เพ่ือความถูกต้อง สมบูรณ์ และรอบคอบก่อนลงนาม อนุมัติผลการจบการศึกษา 
          ๔.๕ สถานศึกษาต้องจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวัน
อนุมัติผลการเรียนและส าเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง  โดย 

ระดับประถมศึกษา  จัดท าครั้งละ  ๒  ชุด  เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษาที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา  ๑  ชุด  

ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้จัดท าครั้งละ  ๓  ชุด  เก็บรักษาไว้
ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา ๑  ชุด  และส่งเก็บรักษา
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ๑  ชุด  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับ
ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา  
       ๕. การจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้น
สังกัดของสถานศึกษา จัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  ไว้ในที่ปลอดภัยตลอดไป อย่าให้ช ารุด
เสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้  
        กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลไม่ตรงกัน  ให้ยึดข้อมูลในเอกสารหลักฐานฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
        ๖. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาในแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ที่
ส่งไปเก็บรักษาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ แล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 
     ๖.๑ สถานศึกษายื่นค าร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมรายชื่อต่อผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๖.๒ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในการขอแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายชื่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ๖.๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ข้อเท็จจริงประการใดแล้ว ให้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง พร้อม
หลักฐานต่าง ๆ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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กระทรวงศึกษาธิการ  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา                 ปพ. 3 : ป 
ส ำเร็จกำรศึกษำภำคเรียนที่ ...................................... ปีกำรศึกษำ ..................................... โรงเรียน ................................................................................              หน้ำ.............. 
ต ำบล/แขวง .......................................... อ ำเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด...............................................................ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.................................... ............................. 

 

ล ำดับที ่
เลขประจ ำตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1:ป ช่ือนักเรียน วันท่ี เดือน ช่ือ-ช่ือสกุลบิดำ 

ผลกำรประเมิน 
รำยวิชำพื้นฐำน 

ผลกำรประเมิน  
กำรอ่ำน           

คิดวิเครำะห์     
และเขียน 

ผลกำรประเมิน
คุณลักษณะ     

อันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน
กิจกรรมพัฒนำ

ผู้เรียน 
หมำยเหต ุ

เลขประจ ำตัวประชำชน เลขท่ี ปพ.1:ป ช่ือสกุลนักเรยีน ปีเกิด ช่ือ-ช่ือสกุลมำรดำ 
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ชาย หญิง รวม 

   

......................................................ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ 

......................................................ผู้ทำน 

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

......................................................นำยทะเบียน 

อนุมัติกำรจบกำรศึกษำ 
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ผู้อ ำนวยกำร/อำจำรย์ใหญ/่ครูใหญ่ 
วันท่ี ............................................. 



     แบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ภำคเรียนที่................................. ปีกำรศึกษำ.......................................................               ปพ.3 : ป 
                                หน้ำ........... 
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ส ำเร็จกำรศึกษำภำคเรียนที่ ...................................... ปีกำรศึกษำ ..................................... โรงเรียน ................................................................................              หน้ำ.............. 
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ผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอด

หลักสูตร 
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อนุมัติกำรจบกำรศึกษำ 
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ผู้อ ำนวยกำร/อำจำรย์ใหญ/่ครูใหญ่ 
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กระทรวงศึกษาธิการ  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                ปพ. 3 : พ 
ส ำเร็จกำรศึกษำภำคเรียนที่ ...................................... ปีกำรศึกษำ ..................................... โรงเรียน ................................................................................              หน้ำ.............. 
ต ำบล/แขวง .......................................... อ ำเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด...............................................................ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ.................................... ............................. 

 

ล ำดับที ่
เลขประจ ำตัวนักเรียน ชุดที่ ปพ.1:พ เลขท่ี 

ปพ.2:พ 

ช่ือนักเรียน วันท่ี เดือน ช่ือ-ช่ือสกุลบิดำ จ ำนวนหน่วยกิต รำยวชิำที่
เรียน/ที่ได ้

ผลกำรประเมิน  
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คิดวิเครำะห์     
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ผู้เรียน 
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เลขประจ ำตัวประชำชน เลขท่ี ปพ.1:พ ช่ือสกุลนักเรยีน ปีเกิด ช่ือ-ช่ือสกุลมำรดำ 
ผลกำรเรียนเฉลี่ยตลอด
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......................................................ผู้ทำน 
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......................................................นำยทะเบียน 

อนุมัติกำรจบหลักสูตร 
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ผู้อ ำนวยกำร/อำจำรย์ใหญ/่ครูใหญ่ 
วันท่ี ............................................. 
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ที่เรียน/ที่ได ้
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