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ค ำน ำ 

คู่มือการบริหารงานทะเบียนและวัดผล เป็นเอกสารที่เขียนจากการบริหารงานทะเบียนจากสภาพที่
เป็นจริง ของฝ่ายงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ ในการน าหลักการบริหารมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง ให้ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนางานทะเบียนในโรงเรียนสู่ชุมชนและท้องถิ่น จากการที่โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนจาก ผู้ปกครองและครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ อันเป็นการสนองนโยบายของโรงเรียน 
และทางราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะการน าผลความส าเร็จต่าง ๆ ในการบริหารงานทะเบียนสู่โลก
กว้างทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 
(Internet&Intranet) และ เครือข่ายบริการด้านงานทะเบียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารงานทะเบียน
และวัดผล นี้คงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการบริหารงาน การพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน ให้เกิด
ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สืบไป 
 
 
 
 
  
  งานทะเบียนและวัดผล 
                                  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผลโรงเรียนกีฬำจังหวัดอุบลรำชธำนี  
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มีการก าหนดกระบวนการและ  

ขั้นตอนในการบริหารกลุ่มงานทะเบียนดังนี้ 
๑. การวางแผน (Planning)  
๒. การจัดองค์กร (Organizing)  
๓. การจัดวางตัวบุคลากร (Staffing)  
๔. การบังคับบัญชา (Directing)  
๕. การประสานงาน (Co-ordinating)  
๖. การรายงาน (Reporting)  
7. การงบประมาณ (Budgeting) 

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ได้วางแผนงานไว้ในแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการโครงการ       
งานกิจกรรมประจ าปี แล้วยังก าหนดบทบาทหน้าที่ ที่สนองเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     
ไว้ดังนี้ 
กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล 

ในการบริหารงานทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและวัดผลได้จัดวางตัวบุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม
ค าสั่งงาน ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างการจัดวางตัวบุคคลดังนี้ 
ภำระงำนสำยผู้บริหำร 
๑. นำยศุภกิจ  จันทร์ตรี ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี มีภาระงานด้านการบริหาร
และอ านวยการ ให้งานต่าง ๆ ของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไป
ตามนโยบาย การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายอ่ืน ๆ ของรัฐบาล ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒. นำยสวิง  หน่อแก้ว ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดอุบลราชธานี มีภาระงานด้านการบริหาร อ านวยการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
ในการก ากับนิเทศ ติดตาม ดูแลและอ านวยการตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนมอบหมาย 
๓. งำนทะเบียน มีหน้ำที่ 

- ด าเนินการจัดท า ทะเบียนประวัติย่อของนักเรียนในสมุดทะเบียนนักเรียน เมื่อมีนักเรียนขอลาออก 
ระหว่างปี หรือจบการศึกษาให้ด าเนินการจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

- จัดท าสถิตินักเรียนที่มาเรียนรายเดือน สถิติการศึกษา สถิติการรับ การจ าหน่ายนักเรียนติดตาม
นักเรียน ที่ขาดเรียนนาน เก็บหลักฐานการติดตามและด าเนินการจ าหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบ 

- ด าเนินงานเกี่ยวกับรับค าร้อง ขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน เช่น แก้ชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปี 
เกิด หรืออ่ืน ๆ และด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักฐานความเป็นจริง ทุกครั้งที่มีการแก้ไขให้น าเสนอ 
ผู้อ านวยการลงนาม 

- ร่วมเป็นกรรมการจัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน เป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียน ม.๓ เข้าเรียนต่อ ม.๔ 
พิจารณาจัดนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาอ่ืนเข้าแผนการเรียน และพิจารณาเห็นชอบในกรณีนักเรียนของเปลี่ยน
แผนการสอน 



- จัดท าและตรวจสอบระเบียบแสดงผลการเรียน (รบ.๑ต, รบ.๑บ-ป, ปพ.๑) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่ 
เสมอ ออกใบระเบียบแสดงผลการเรียน ให้นักเรียนที่จบการศึกษา หรือนักเรียนที่ประสงค์ขอลาออกโดยด าเนิน 
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน จัด เก็บหลักฐานตามระเบียบให้
เรียบร้อยและปลอดภัย 

- ออกจดหมายลงทะเบียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และเชิญให้กรณีที่ตรวจพบว่าผลการเรียนมีปัญหา 
ไม่ได้แก้ไข จะท าให้นักเรียนไม่สามารถจบหลักสูตรได้ 

-ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑, ปพ.๑) ส าหรับนักเรียนที่จบการศึกษา 
ในช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการลงนามรับรองความถูกต้องว่าจบหลักสูตรจริงด้านหลัง ปพ.๑ 
ทุกแผ่น และผู้อ านวยการลงนามใน รบ.๑-ต, รบ.๑-ป, ปพ.๑ 

- จัดท าแบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตร ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน หลังวัน
อนุมัติผลการเรียนต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และเก็บไว้ที่โรงเรียน 

- ด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูลลงในโปรแกรม STUDENT ให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
- ด าเนินการเขียนใบประกาศนียบัตร หรือ ปพ.๒ จัดท าทะเบียนควบคุมการออกประกาศนียบัตร หรือ 

ปพ.๓ ให้ถูกต้องเรียบร้อย ควบคุมดูแลการจ่ายประกาศนียบัตร 
- ด าเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน หรือ ปพ.7 เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน 

เอกสาร แสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองอ่ืน ๆ ที่นักเรียนยื่นค าร้องขอ 
- ด าเนินการออกใบรับรองผลการเรียน (รบ.๑-ต, ป), (ปพ.๑-ต,ป) ฉบับที่ ๒ ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายก่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยื่ นค าร้องขอ              
โดยด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 

- ด าเนินการให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน  ๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒินักเรียนที่จบ
การศึกษาไปแล้ว และต้องด าเนินการตรวจสอบหลักฐานคุณวุฒินักเรียนใหม่ที่เข้าเรียน ให้ความร่วมมือ      
การตอบหนังสือ สอบถามที่มีการสอบถามมาตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้องต่าง ๆ เช่น การผ่อนผันการเรียนและการหยุดพักการเรียน       
การเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน ระเบียบแสดงผลการเรียนต่าง ๆ ในประกาศนียบัตรแบบรายงานผลการเรียน
ของผู้ที่จบหลักสูตร แบบ ปพ. ต่าง ๆ และดูแลรักษา พัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ให้เป็นระเบียบ เพ่ือสะดวกรวดเร็ว          
ในการด าเนินงานและไม่สูญหาย 

- ด าเนินการพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน ส าหรับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่และยังไม่จบหลักสูตร (รบ.๕, 
ปพ.7) จัดเก็บรูปถ่ายเพ่ือท าใบ รบ.๑-ต, ป, ปพ.๑-ต, ป, และ รบ.๕, ปพ.7) 

- ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
หลักสูตรเดิมกรณีรับย้ายนักเรียน ที่มีปัญหาจากโรงเรียนอ่ืน ๆ เมื่อเทียบเรียบร้อยแล้ว ก็เสนอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาหลักฐานการศึกษา ความรู้ประสบการณ์  ความสามารถ และการปฏิบัติจริง           
ตาม กฎกระทรวงและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
๑) นายศาศวัต  กันเทพา    ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนและวัดผล  
๒) นางสาววิยะดา  ค าสวัสดิ์   ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล   
๓) นายศรันธ์  พุ่มจันทร์    ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล   

มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 
- วางแผนการบริหารงานและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินกลุ่มงานทะเบียน  



- ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรียน  
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานงานทะเบียน  
- ด าเนินการ รับมอบตัว ลงทะเบียนประวัตินักเรียน และจ าหน่ายนักเรียน  
- จัดท า ตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และใบประกาศนียบัตร 
- บริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา แก้ไขหลักฐานต่าง ๆ และการลาออกของนักเรียน  
- จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนให้เป็นปัจจุบัน  
- จัดท าแบบฟอร์ม สถิติ ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน  
- จัดท าระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน  
- วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา  
- วางแผนการบริหารงานวัดผลและจัดท าแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/งานปฏิทิน งานการวัดและ

ประเมินผล  
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผล  
- จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดผล  
- ด าเนินงานพัสดุของงานวัดผล  
- ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดผลกับเจ้าหน้าที่วัดผลกลุ่มสาระฯ  
- รับผล ตรวจสอบความถูกต้องกับงานคอมพิวเตอร์และเก็บหลักฐานผลการเรียน  
- จัดท าตารางสอนและตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก้ตัว  
- จัดท าแบบฟอร์มงานวัดผล เอกสารการวัดและประเมินผล  
- จัดสอบวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล  
- วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการมอบหมาย  

ขอบข่ำยงำนทะเบียน 
๑. งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว/การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว  
๒. งานทะเบียนประวัติของนักเรียน  
๓. งานจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน  
๔. งานสถิติข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนและจ านวนนักเรียน  
๕. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วและท่ีก าลังศึกษา  
6. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทั้งหมด  
7. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่นประสานมา 
8. จัดท ารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และล าดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
9. จัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  
๑๐. ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้าเรียนระหว่าง       

ปีการศึกษา  
๑๑. ประสานการประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ไปศึกษาต่อ             

ณ ต่างประเทศ  
๑๒. งานสถิติข้อมูลงานทะเบียน  
๑๓. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย 

 



ขอบข่ำยงำนวัดผล 
๑. งานการดูแลและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ  
๒. งานการวัดผลระหว่างภาค และปลายภาค  
๓. งานลงทะเบียนการสอบซ่อม  
๔. งานการลงทะเบียนเรียนซ้ า 
๕. งานตรวจสอบการจบหลักสูตรของนักเรียน  
๖. งานตรวจสอบและติดตามการมาเรียนของนักเรียน  
7. งานลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักเรียน  
8. งานบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน  
9. งานสถิติข้อมูลผลการเรียนงานวัดผล  
๑๐. งานผลิตข้อสอบวัดผลและประเมินผล  
๑๑. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรียนมอบหมาย 

กำรติดต่องำนทะเบียน 
๑. เวลำติดต่องำนทะเบียน 

ส ำหรับนักเรียน  
หลังพักระดับชั้นมัธยมศึกษา เวลา ๑2.๐๐ – ๑6.3๐ น.  
ส ำหรับผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไป  
เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

๒. กำรขอเอกสำรทำงกำรศึกษำ  
๒.๑ นักเรียนปัจจุบัน 

๒.๑.๑ นักเรียนต้องเขียนค าร้องด้วยตนเองในใบค าร้อง  
๒.๑.๒ กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงและชัดเจน  
๒.๑.๓ ค าร้องภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อและนามสกุลเขียนให้ตรงกับชื่อ - นามสกุล 

ในบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ Passport  
๒.๑.๔ เอกสารที่ต้องติดรูป ใช้รูปถ่ายสี ขนาด ๓ X๔ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) 

แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน 
และเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกใบ 

๒.๑.๕ รับเอกสารหลังจากยื่นค าร้องแล้ว ๓ วันท าการ ส าหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับ วันหยุดราชการ 
๒.๑.๖ นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียนวัดผลทุกครั้ง 
๒.๑.7 นักเรียนทุกคนควรวางแผนการขอเอกสารทุกประเภทไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน 

นักเรียนควรท าเรื่องขอเอกสารล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร 
 
หมำยเหตุ : ภำคเรียนที่ ๑ ขอเอกสำรภำยในวันที่ ๑๐ ตุลำคม 

    ภำคเรียนที่ ๒ ขอเอกสำรภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม  
๒.๒ ส ำหรับศิษย์เก่ำ 

๒.๒.๑ เขียนค าร้องขอเอกสารที่ห้องทะเบียน  
๒.๒.๒ ต้องแต่งกายสุภาพ  
๒.๒.๓ ถ้าต้องการขอเอกสารการจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้  



ศิษย์เก่ำที่ใช้ใบ รบ.  
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม  
๑. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใด ๆ และถ่ายไม่เกิน
6 เดือน  
๒. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถ้าเอกสารช ารุดให้น ามาแสดง โรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ 
ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน ๗ วันท าการ  
ศิษย์เก่ำที่ใช้ใบ ปพ.  
เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม  
๑. รูปถ่ายขนาด ๓ X 4 จ านวน ๒ รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใด ๆ และถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน  
๒. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถ้าเอกสารช ารุดให้น ามาแสดง โรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ 
ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน ๗ วันท าการ  
๒.๒.๔ ศิษย์เก่ามารับเอกสารได้ภายใน 7 วันท าการ ไม่นับวันหยุดราชการ 

 
๓. ระหว่ำงปิดภำคเรียน 

๓.๑ นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาติดต่องานทะเบียน  
๓.๒ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม. 6 ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่องานทะเบียน 
จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม หลังจากนั้นแต่งกายสุภาพ 

 
ระเบียบว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงหลักฐำน 

นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียนได้แก่ ชื่อ -ชื่อสกุล      
ของตนเอง บิดาหรือมารดา ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่งานทะเบียนวัดผล ห้องทะเบียนวัดผล โดยแนบ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
๑.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ได้แก้ไขข้อมูลชื่อ -ชื่อสกุล 

เรียบร้อยแล้วพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๒. เมื่อยื่นค าร้องแล้วเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจสอบหลักฐานแล้วคืนฉบับจริงให้ทั้งหมด 
จึงจะถือว่าการยื่นค าร้องนั้นเสร็จสมบูรณ์  
๓. ในกรณีนักเรียน ม. 6 ให้ด า เนินการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานให้ เสร็จสิ้นภายใน           
๓๐ มิถุนายน 
เนื่องจากโรงเรียนจะต้องส่งรายชื่อนักเรียนไปยังส านักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)

เพ่ือ ใช้ในการสอบ O-NET  
ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยน  

กำรลำพัก 
๑. ต้องมีหนังสือจากโครงการแจ้งทางโรงเรียน ว่านักเรียนสอบได้และเข้าร่วมโครงการ 
2. ต้องมีหนังสือขออนุญาตพักการเรียนจากโครงการ นักเรียนต้องน าหนังสือดังกล่าวส่งที่  

งานสารบรรณ กลุ่มบริหารทั่วไปก่อนที่จะน าไปส่งที่ส านักงานผู้อ านวยการ 



๓. นักเรียนต้องท าเรื่องขออนุญาตเข้าร่วมโครงการเป็นภาษาอังกฤษ  
๔. ผู้ปกครองพร้อมทั้งนักเรียนต้องมาท าเรื่องขออนุญาตลาพักการเรียนที่ห้อง ทะเบียนวัดผล 
๕ . กรณี เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ต้องท า เรื่องแจ้ง เพ่ือขออนุญาตลาพักการเรียน               
วิชารักษาดินแดน (รด.) ด้วย 
๖. เมื่อนักเรียนท าเรื่องลาพักการเรียนเรียบร้อยแล้ว ต้องน าเอกสารไปแจ้งครูที่ปรึกษา        

๑ ฉบับ และน ากลับมาคืนที่ห้องวัดผล ๑ ฉบับ ก่อนที่นักเรียนจะหยุดเรียน 
7. นักเรียนเก็บแบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.5) ไว้ที่ห้องทะเบียน

วัดผล 
๘. ผู้ปกครองต้องแจ้งงานทะเบียนว่านักเรียนจะเรียนซ้ าชั้น หรือไม่ซ้ าชั้น  

หมำยเหตุ : กำรลงทะเบียนเรียน ส ำหรับนักเรียนที่ลำพักกำรเรียนปีกำรศึกษำต่อไป 
   ให้มำลงทะเบียนเรียน ในวันที่ประชุมผู้ปกครองตำมระดับชั้นของนักเรียนประมำณ   
ต้นเดือนพฤษภำคม 

 
กำรกลับเข้ำเรียน 

 
๑. นักเรียนต้องน าหนังสือส่งตัวกลับเข้าเรียนจากโครงการมาแจ้งที่ห้องทะเบียนวัดผล      

ก่อนน าส่ง ส านักงานผู้อ านวยการ 
๒. นักเรียนต้องมีเอกสาร เช่น ใบรายงานผลการเรียน หรือ Transcript ที่มีการลงนาม      

ของผู้ที่ มีอ านาจจากโรงเรียนที่ ไปเรียนต่อ มามอบให้ห้องทะเบียนวัดผลเพ่ือเป็นหลั กฐาน               
ในการเทียบโอนผลการเรียน 

๓. นักเรียนต้องน าหนังสือแจ้งการกลับเข้าเรียนจากงานทะเบียน ไปรายงานตัว ครูที่ปรึกษา 
๑ ฉบับและน ากลับมาคืนห้องวัดผล ๑ ฉบับและนักเรียนต้องรายงานตัวกับครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ      
ด้วยตนเอง 

 
กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

๑. ถ้านักเรียนเรียนซ้ าชั้นเดิม นักเรียนสามารถใช้คะแนน Formative I และ Summative 
เดิมได้ และสามารถกลับเข้าเรียนหลังการสอบ Summative เสร็จสิ้นแล้วได้ ถ้าจะสอบใหม่นักเรียน
ต้องยกเลิกคะแนน Formative I และ Summative 

๒. ถ้านักเรียนโอนผลการเรียน ๑ ปีการศึกษา เช่น นักเรียนไปขณะที่เรียนชั้น ม.๕ และ
กลับมาปีการศึกษาต่อไปนักเรียนสามารถเลื่อนชั้นเรียนขึ้น ม.5 ได้ แต่นักเรียน จะต้องมีใบรายงานผล
การเรียน หรือ Transcript จากต่างประเทศมาแสดงต่อนายทะเบียน จึงจะได้รับการพิจารณา     
เทียบโอนทั้งนี้ควรเป็นรายวิชา ที่สอดคล้องกับแผนการเรียนของนักเรียนด้วย 

๓. ในกรณีนักเรียนชั้น ม. 5 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน นักเรียนต้องกลับมาเรียนชั้น ม.5 
โดยที่นักเรียนสามารถโอนผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ได้ ๑ ภาคเรียนและกลับมาเรียน ม. 5 ในภาค
เรียนที่ ๒ นักเรียนต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วยว่านักเรียนจะกลับมาเรียนในภาคเรียนใด      
การเทียบโอนผลการเรียน จะด าเนินการให้เฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เท่านั้น 

 



 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ๒๕๕๑ 

 
 เอกสารหลกัฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารส าคัญทีส่ถานศึกษาต้องจัดท าขึน้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานใน
ด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 - บัน ทึกข้อ มูลในการด า เนินการจัดการเรียนการสอนและประ เมินผลการเรียน   ได้แ ก่ 
 แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวชิา 
 - ติดต่อส่ือสาร  รายงานขอ้มูล  และผลการเรียนของผูเ้รียน  ไดแ้ก่  แบบรายงานประจ าตวันักเรียน  
ระเบียนสะสม 
 - จดัท าและออกหลกัฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน  ไดแ้ก่  ระเบียนแสดงผล
การเรียน  ประกาศนียบตัร  แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ก าหนดเอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ี
สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
 - เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 - เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 เอกสารแต่ละประเภทมีวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดในการด าเนินการ ดงัน้ี 

 

 เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีก่ระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)    
 เป็นเอกสารส าหรับบนัทึกขอ้มูลผลการเรียนของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ไดแ้ก่ ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ผลการประเมินการอ่าน   
คิดวเิคราะห์ และเขียน  ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
สถานศึกษาจะตอ้งจดัท าและออกเอกสารน้ีใหผู้เ้รียนเป็นรายบุคคล  เม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาแต่ละระดบั หรือเม่ือ
ผูเ้รียนออกจากสถานศึกษา  เพื่อใชแ้สดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ และใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมคัรเขา้ศึกษาต่อ  สมคัรงานหรือ
ขอรับสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีพึงมีพึงไดต้ามวฒิุการศึกษานั้น  
 ๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)    
 เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาท่ีมอบให้แก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบัและผูส้ าเร็จการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ เพื่อประกาศและรับรองวุฒิการศึกษา
ของผูส้ าเร็จการศึกษาตามวฒิุแห่งประกาศนียบตัรนั้น ประกาศนียบตัรสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 



 

 -  ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวฒิุการศึกษา  เพื่อสมคัรเขา้ศึกษาต่อ  สมคัรงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์
อ่ืนใดท่ีพึงมีพึงไดต้ามวฒิุการศึกษาแห่งประกาศนียบตัรนั้น     
 -  ตรวจสอบวฒิุทางการศึกษาของผูเ้รียน    
 ๓.  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)   
 เป็นเอกสารส าหรับอนุมติัการจบหลกัสูตรของผูเ้รียนในแต่ละรุ่นการศึกษา โดยบนัทึกรายช่ือและ
ข้อมูลทางการศึกษาของผู ้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  (ชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  ๖)  ผู ้จบการศึกษา 
ภาคบงัคบั  (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓) และผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖) แบบรายงานผูส้ าเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓)  จดัท าเพื่อ 
 - ผูบ้ริหารสถานศึกษา  อนุมัติการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเ้รียน 
 -  แสดงราย ช่ือผู ้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับและการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานท่ีไดรั้บการรับรองวฒิุจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 - เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  และรับรองวุฒิหรือผลการศึกษาของผูส้ าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรการศึกษานั้นๆ 

 
 เอกสารหลกัฐานการศึกษาทีส่ถานศึกษาก าหนด 
 ในการจดัการศึกษาสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้มูล
ดา้นความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ สถานศึกษาจึงตอ้งมีเอกสารท่ีจดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกผลการประเมินและขอ้มูลต่าง 
ๆ  เก่ียวกบัผูเ้รียน เอกสารเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา แบบรายงานประจ าตวันกัเรียน  
ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน  และเอกสารอ่ืนๆ  ตามท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 
 ๑. แบบบันทกึผลการเรียนประจ ารายวชิา 
 เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน  เพื่อให้ผูส้อนใช้บนัทึกขอ้มูลการวดัและการประเมินผลการ
เรียนตามแผนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน  และใชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาตดัสินผลการ
เรียนแต่ละรายวชิา เอกสารน้ีควรจดัท าเพื่อบนัทึกขอ้มูลของผูเ้รียนเป็นรายหอ้ง 
 เอกสารบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวชิา  น าไปใชป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 -  ใช้เป็นเอกสารเพื่อการด าเนินงานของผูส้อนแต่ละคนในการวดัและประเมินผลการเรียนของ
ผูเ้รียนแต่ละรายวชิา  รายหอ้ง    
 -  ใชเ้ป็นหลกัฐานส าหรับตรวจสอบ  รายงาน  และรับรองขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการและกระบวนการ
วดัและประเมินผลการเรียน 
 -  เป็นเอกสารท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใชใ้นการอนุมติัผลการเรียนประจ าภาคเรียน / ปีการศึกษา 
 
 ๒. แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 



 

 เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกขอ้มูลการประเมินผลการเรียนรู้  และพฒันาการดา้น
ต่าง ๆ  ของผูเ้รียนแต่ละคนตามเกณฑ์การตดัสินการผา่นระดบัชั้นของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รวมทั้งขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ  ของผูเ้รียนทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน  เป็นเอกสารรายบุคคล  ส าหรับส่ือสารให้ผูป้กครอง
ของผูเ้รียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและพฒันาการด้านต่าง ๆ  ของผูเ้รียนและร่วมมือในการพฒันา
ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง     
 ๓. ใบรับรองผลการเรียน 
 เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนเพื่อรับรองสถานภาพความเป็นผูเ้รียนในสถานศึกษาท่ีก าลัง
ศึกษาอยูห่รือรับรองผลการเรียนหรือวฒิุของผูเ้รียนเป็นการชัว่คราวตามท่ีผูเ้รียนร้องขอ  ทั้งกรณีท่ีผูเ้รียนก าลงัศึกษา
อยูใ่นโรงเรียนหรือเม่ือจบการศึกษาไปแลว้แต่ก าลงัรอรับหลกัฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นตน้ 
 ใบรับรองผลการเรียนมีอายุการใช้งานชั่วคราว โดยปกติประมาณ ๓๐ วนั ซ่ึงผูเ้รียนสามารถ
น าไปใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงคุณสมบติัของผูเ้รียนในการสมคัรเขา้ศึกษาต่อ  สมคัรเขา้ท างาน  หรือเม่ือมีกรณีอ่ืน
ใดท่ีผูเ้รียนแสดงคุณสมบติัเก่ียวกบัวฒิุความรู้  หรือสถานภาพการเป็นผูเ้รียนของตน  
 ๔. ระเบียนสะสม 
 เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการของผูเ้รียนในด้านต่าง ๆ  
เป็ นรายบุ คคลอย่าง ต่อ เน่ื อง   ตลอด ช่วงระยะ เวลาการศึกษาตามหลัก สู ตรแกนกลางการศึกษ า 
ขั้นพื้นฐาน  ๑๒  ปี  ระเบียนสะสมให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบ
อาชีพของผูเ้รียน  การพฒันาปรับปรุงบุคลิกภาพ  การปรับตวัของผูเ้รียน และผลการเรียน ตลอดจนรายงาน
กระบวนการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนระหว่างสถานศึกษากับบ้าน และใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
คุณสมบติัของผูเ้รียนตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แนวปฏบิัติในการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  

ระเบียนแสดงผลการเรียน 
 (ปพ.๑) 

 



 

 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละระดับชั้ น  
โรงเรียนต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผูเ้รียนทุกคนท่ีจบ
การศึกษาแต่ละระดบัชั้นหรือเม่ือออกจากสถานศึกษา  โดยใชแ้บบพิมพท่ี์กระทรวงศึกษาธิการจดัพิมพเ์ท่านั้น 

 รูปแบบของระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)   
 ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  จ  าแนกเป็น ๓ แบบ คือ 
 ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัประถมศึกษา (ปพ.
๑ : ป) 
 ๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
(ปพ.๑ : บ) 
 ๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ปพ.๑ : พ) 
 ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ทุกระดบัมี ๒ ลกัษณะ คือ 
 ๒.๑  แบบพิมพ์ปกติ  มีลกัษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถว้น ส าหรับใช้กรอกขอ้มูลด้วยการ
เขียนหรือพิมพดี์ด 
 ๒.๒ แบบพิมพ์ส าหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง มีข้อมูลเฉพาะช่ือ
เอกสารแต่ละระดบั และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น 

การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ให้ผู้เรียน  ให้จัดท าดังนี ้
 ๑.  ให้จดัท าเอกสารคู่ฉบบัของเอกสารตน้ฉบบัข้ึน  ๒  ฉบบั  โดยใช้วิธีการถ่ายส าเนาจากตน้ฉบบั  
หรือน าแบบพิมพเ์อกสารท่ีใชจ้ดัท าตน้ฉบบัมาคดัลอกขอ้มูลจากตน้ฉบบัก็ได ้ (กรณีน้ีใหน้ าเลขชุดท่ี...........เลขท่ี
............ ของเอกสารตน้ฉบบัไปกรอกท่ีช่องหมายเหตุของเอกสารท่ีลอกใหม่ทั้ง ๒ ฉบบั โดยกรอกว่า  เอกสาร
ฉบบัน้ีเป็นเอกสารคู่ฉบบัของเอกสารตน้ฉบบัชุดท่ี...........เลขท่ี...............) 
 ๒. ติดรูปถ่ายของผู ้เรียนขนาด  ๓  x ๔   ซม.  ในช่องติดรูปถ่าย  ให้นายทะเบียนและผู ้บริหาร
สถานศึกษาลงนามในเอกสารท่ีจดัท าข้ึนใหม่ทั้ง  ๒  ฉบบั  พร้อมกบักรอกวนัท่ี  เดือน  พ.ศ.  ท่ีลงนามในเอกสาร  
แลว้ประทบัตราโรงเรียน  (สีแดงชาด)  ท่ีรูปถ่ายของผูเ้รียนและท่ีลายเซ็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โรงเรียนมอบ
เอกสารท่ีจดัท าข้ึนใหผู้เ้รียน ๑ ฉบบั และเก็บรักษาไวเ้ป็นส าเนารวมกบัตน้ฉบบัท่ีโรงเรียน ๑ ฉบบั 
 ๓. ผูเ้รียนท่ีไดรั้บเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ไปแลว้  เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งขอฉบบั
ใหม่  ให้ยื่นค าขอร้องขอเอกสารฉบบัใหม่พร้อมดว้ยเหตุผลในการขอเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ให้โรงเรียน
ด าเนินการออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมท่ีจัดท าไว้ตามวิธีข้างต้น  และให้นายทะเบียนและผู ้บริหาร
สถานศึกษาท่ีด ารงต าแหน่งขณะท่ีผูเ้รียนยื่นค าร้องขอเอกสาร  เป็นผูล้งนามในเอกสารท่ีจดัท าใหม่ทั้ง  ๒  ฉบบั   



 

 ๔. วิธีการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนของระดบัชั้นประถมศึกษามีแนวปฏิบติัในการออก
เอกสารเช่นเดียวกบัระดบัชั้นมธัยมศึกษาทุกประการ  และสถานศึกษาตอ้งท าบญัชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการ
เรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) ในทุกกรณี และบนัทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวนัของ
สถานศึกษาทุกคร้ังท่ีมีการออกเอกสาร 

 การยกเลกิระเบียนแสดงผลการเรียนกรณสูีญหายหรือเสียหาย 
 เน่ืองจากระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  เป็นเอกสารหลกัฐานส าคญัท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะตอ้ง
ด าเนินการควบคุม  ดังนั้ น  ถ้าระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  เกิดการสูญหายหรือเสียหาย  จะต้อง
ด าเนินการสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพท่ี์สูญหายหรือเสียหาย  พร้อมทั้งแจง้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบ   

กรณทีีแ่บบพมิพ์เกดิการสูญหายทั้งเม่ือขณะท าการขนส่ง และเกบ็รักษาอยู่ทีโ่รงเรียน 
 ให้ผูท้  าให้เกิดการสูญหาย  ได้แก่ โรงเรียน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือหน่วยงานท่ีจดัส่ง  
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 ๑. ผูท้  าให้เกิดการสูญหายแจง้ความเอกสารสูญหายต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจเพื่อลงบนัทึกรายงานประจ าวนั
รับแจง้เอกสารหาย  แลว้เก็บใบแจง้ความไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ๒. ท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์ ปพ.๑  ฉบบัท่ีสูญหาย  (พร้อมแนบส าเนาเอกสารลงบนัทึกรายงาน
ประจ าวนัดว้ย)  ต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกดัโดยด่วน 
 ๓. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริง  แล้วท ารายงานเพื่อขอยกเลิกแบบ
พิมพพ์ร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์ โดยส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่วนกลางตอ้งรายงานเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่วนภูมิภาค  รายงานผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 ๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือผูว้่าราชการจงัหวดั  เม่ือไดรั้บรายงานแลว้ให้
ท าการสอบสวนโรงเรียนให้ไดค้วามจริงอีกคร้ังหน่ึงก่อนลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์ เม่ือมีการลงนาม
เรียบร้อยแล้ว  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และโรงเรียนด าเนินการแจง้ประกาศยกเลิก  ถึงกระทรวงทุก
กระทรวง  ผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั  และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศ  เพื่อแจง้หน่วยงานใน
สังกดัไม่ใหรั้บพิจารณาเอกสาร ปพ.๑  ท่ีถูกยกเลิกต่อไป 

  

 

 

 กรณีที่แบบพิมพ์เกิดการเสียหายเน่ืองจากเขียนผิดพลาด  สกปรก  หรือเกิดการช ารุดเสียหายด้วยเหตุ
อ่ืนใดจนไม่อาจใช้การได้ 
 ใหโ้รงเรียนท่ีท าใหเ้กิดการเสียหาย  ด าเนินการดงัน้ี 



 

 ๑. โรงเรียนท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑  โดยระบุสาเหตุ เลขท่ี  และจ านวนแบบพิมพ์ท่ี
เสียหาย  เสนอส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดั 
 ๒. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบสวน  (กรณีแบบพิมพ์มีความ
เสียหายเพี ยงเล็กน้อย  ส ามารถท าเค ร่ืองหมายขีดฆ่ าและเขียนข้อมูล ท่ี ถูกต้อง  โดยลงลายมือ ช่ือ 
นายทะเบียนก ากับได้อาจไม่ต้องประกาศยกเลิก  ทั้ งน้ี  ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ
สอบสวน)  หากคณะกรรมการเห็นควรประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์
 ให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท ารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์ ปพ.๑  ฉบบัท่ีเสียหาย  ส่วนกลาง
รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่วนภูมิภาครายงานผูว้่าราชการจงัหวดัพร้อมแนบ
ประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพื่อให้ลงนาม  ทั้ งน้ีผูมี้อ  านาจลงนามสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไป
ตรวจสอบอีกคร้ังเป็นรายกรณีได ้
 ๓. เม่ือผูมี้อ านาจลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพเ์รียบร้อยแลว้  ให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา/
โรงเรียน  ด าเนินการแจง้ประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง  ผูว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั และส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาทุกเขต  เพื่อแจง้หน่วยงานในสังกดัไม่ใหรั้บพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ท่ีถูก
ยกเลิกต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ระดับประถมศึกษา  (ปพ.๑ : ป) 

และค าอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน 
 

 
 
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑  : ป)  
ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ระเบยีนแสดงผลการเรยีนหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน ระดบัประถมศกึษา

ปพ.1:ป ชดุที่ เลขที่

โรงเรยีน

สงักัด

ต ำบล/แขวง ชือ่ 3x4 ซม.

อ ำเภอ/เขต ชือ่สกุล

จังหวัด เลขประจ ำตัวนักเรยีน

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ เลขประจ ำตัวประชำชน

วนัเขำ้เรยีน เกดิวนัที่ เดอืน พ. ศ. 

โรงเรยีนเดมิ เพศ สัญชำติ ศำสนำ

จังหวัด ชือ่-ชือ่สกุลบดิำ

ชัน้เรยีนสดุทำ้ย ชือ่-ชือ่สกุลมำรดำ
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ผลกำรเรยีนรำยวชิำ

นำยทะเบียน

รหัส/รำยวชิำ รหัส/รำยวิชำรหัส/รำยวิชำ

 

 ขอ้มูลโรงเรียนและผูเ้รียน 

 ผลการเรียนรายวชิา 

ด้านหน้า 

ด้านหลงั 

ผลการประเมิน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 สรุปผล/ตดัสิน/อนุมติั 
       ผลการประเมิน 

  ผลการประเมิน 
       ระดบัชาติ 

 ค าอธิบายเกณฑก์ารประเมิน 
      ของสถานศึกษา 

 

3x4 ซม. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3x4 ซม. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ค าอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน  ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) 
 การกรอกขอ้มูลในระเบียนแสดงผลการเรียน ระดบัประถมศึกษา ให้กรอกขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยวิธีการ
เขียนหรือพิมพด์ว้ยพิมพดี์ดหรือคอมพิวเตอร์อยา่งใดอยา่งหน่ึง  เม่ือเลือกใชว้ิธีการใดแลว้ให้ใชว้ิธีการนั้นตลอด
ทั้งแผน่  โดยให้กรอกหมึกสีด าหรือสีน ้ าเงินเท่านั้น  ตวัเลขท่ีกรอกใชต้วัเลขฮินดูอารบิกเท่านั้น  ห้ามลบ  หรือขูด
ขอ้มูลท่ีกรอกไปแลว้  กรณีเขียนผิดหรือตอ้งการเปล่ียนแปลงขอ้มูล  ให้ขีดฆ่าขอ้ความท่ีเขียนผิดหรือขอ้ความท่ี
ตอ้งการเปล่ียนแปลง  แลว้เขียนขอ้ความท่ีถูกตอ้งหรือขอ้ความท่ีตอ้งการไวข้า้งบนและให้นายทะเบียนลงนาม
ก ากบัไว ้ วธีิการกรอกขอ้มูลมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
๑.   ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน 
โรงเรียน  ใหก้รอกช่ือเตม็ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
สังกัด  ให้กรอกช่ือหน่วยงานตน้สังกดัของโรงเรียนระดบักรมหรือหน่วยงานจดัการศึกษาตามการปกครอง
รูปแบบพิเศษ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านกับริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร และส านกัการศึกษาเมืองพทัยา ฯลฯ 
 ต าบล/แขวง,เขต/อ าเภอ,จังหวดั  ใหก้รอกช่ือเตม็ของสถานท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้โรงเรียนทุกสังกัดกรอกช่ือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ี
โรงเรียนตั้งอยู ่
 วนัเข้าเรียน  ให้กรอกเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ท่ีโรงเรียนรับผูเ้รียนเขา้เรียนตามวนัรับเขา้
ในทะเบียนนกัเรียน เช่น ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 โรงเรียนเดิม  ให้กรอกช่ือโรงเรียน/สถานศึกษาเดิมของผูเ้รียน  ตามท่ีระบุในหลกัฐานการศึกษา
ของผูเ้รียนท่ีน ามาใชส้มคัรเขา้เรียน 
  กรณีที่  ๑  กรณีผูเ้รียนเขา้โรงเรียนโดยไม่เคยเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน  ไม่ตอ้งกรอกช่ือ
โรงเรียนเดิม  ใหขี้ดดว้ยเคร่ืองหมาย  “ –  ”   
  กรณทีี่  ๒  กรณีผูเ้รียนเคยศึกษาอยูใ่นโรงเรียนอ่ืนๆ มาก่อนใหก้รอกช่ือโรงเรียนล าดบัสุดทา้ยท่ี
ผูเ้รียนลาออก  ตามหลกัฐานระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ท่ีน ามาแสดง 
  กรณีที่  ๓  ผูเ้รียนศึกษาจากต่างรูปแบบ  ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ  ให้กรอกช่ือ
สถานศึกษานอกระบบท่ีเรียน  และถา้ผูเ้รียนศึกษาตามอธัยาศยั  ใหก้รอก  “ศึกษาตามอธัยาศยั” 
 จังหวัด  ให้กรอกช่ือจงัหวดัท่ีตั้งของโรงเรียนเดิม  กรณีศึกษานอกระบบและอธัยาศยั  ให้กรอกช่ือ
จงัหวดัท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเทียบระดบัตามท่ีปรากฏในเอกสารการเทียบระดบัการศึกษา  ส่วนนกัเรียนท่ีศึกษาตาม
อธัยาศยั แต่ยงัไม่ไดรั้บเอกสารการเทียบระดบัการศึกษาใด ๆ ให้กรอกช่ือจงัหวดัท่ีผูเ้รียนไดล้งทะเบียนเป็นผู ้
ศึกษาตามอธัยาศยั 



 

 ช้ันเรียนสุดท้าย  ให้กรอกระดบัชั้นเรียนท่ีผูเ้รียนก าลงัเรียนหรือจบการเรียนจากสถานศึกษาเดิม
ตามท่ีปรากฏในหลกัฐานการศึกษาท่ีผูเ้รียนน ามาแสดงเม่ือสมคัรเขา้เรียน  ดงัน้ี (จะกรอกระดบัชั้นหรือกรอกปี
อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 
 กรณีที่  ๑  โรงเรียนเดิมออกเอกสาร  เม่ือผูเ้รียนจบระดบัการศึกษา  ให้กรอกระดบัชั้นสุดทา้ย
ของระดบัการศึกษานั้น 
 กรณีที่  ๒  โรงเรียนเดิมออกเอกสารเม่ือผูเ้รียนเรียนจบปีการศึกษา  (ไม่จบระดบัการศึกษา)  ให้
กรอกชั้นปีท่ีผูเ้รียนเรียนจบปีการศึกษา 
 กรณทีี ่ ๓  โรงเรียนเดิมออกเอกสารให้ผู ้เรียนท่ีออกจากโรงเรียนระหว่างปีการศึกษา   
ใหก้รอก  “ก าลงัเรียนชั้น...............”  (ระบุระดบัชั้นปีท่ีก าลงัเรียนอยู ่ ขณะท่ีลาออก) 
  กรณทีี ่ ๔  ผูเ้รียนท่ีไม่มีโรงเรียนเดิม  ใหก้รอก  “ –  ” 
 ช่ือ  ช่ือสกุล  ให้กรอกช่ือและช่ือสกุลของผูเ้รียนอย่างชัดเจน  พร้อมค าน าหน้าช่ือท่ีถูกตอ้งด้วย
อกัษรตวับรรจง  เช่น  เด็กชายสุภาพ  เรียบร้อย , นางสาวมารยาท  ดีงาม เป็นตน้     
 เลขประจ าตัวนักเรียน  ใหก้รอกเลขประจ าตวัของผูเ้รียนท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียนของโรงเรียน 
 เลขประจ าตัวประชาชน  ให้กรอกเลขประจ าตวัประชาชนของผูเ้รียนจ านวน  ๑๓  หลกั  โดยน ามา
จากเลขในทะเบียนบา้นของผูเ้รียน  เช่น  ๑ ๘๔๙๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗  เป็นตน้ 
 เพศ  ใหก้รอก  “ชาย”  หรือ  “หญิง”  ตามเพศของผูเ้รียนใหต้รงตามท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 เกดิวันที่.....เดือน................พ.ศ............  ให้กรอกเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน  และเลข พ.ศ.  ท่ีผูเ้รียนเกิดให้
ถูกตอ้งตรงตามท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 สัญชาติ  ใหก้รอกสัญชาติของผูเ้รียนท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 ศาสนา ใหก้รอกช่ือศาสนาท่ีผูเ้รียนนบัถือ เช่น พุทธ อิสลาม และคริสต ์
 ช่ือ – ช่ือสกุลบิดา ,  ช่ือ – ช่ือสกุลมารดา   ให้กรอกช่ือบิดาและมารดาโดยก าเนิดผูเ้รียนพร้อม
นามสกุล  และค าน าหนา้  ท่ีถูกตอ้งอยา่งชดัเจน  ตามหลกัฐานในทะเบียนนกัเรียน  กรณีไม่มีช่ือบิดาและ/หรือช่ือ
มารดาในทะเบียนนกัเรียน  ให้ขีดเคร่ืองหมาย  “ - ”  ห้ามกรอกช่ือบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม  หรือผูท่ี้
มิใช่บิดา  มารดา  ผูใ้หก้  าเนิดผูเ้รียน 

 ๒. ผลการเรียนรายวชิา 
 การกรอกผลการเรียนรายวิชา  จะกรอกคร้ังเดียวเม่ือตอ้งการออกเอกสารทั้งกรณีผูเ้รียนจบระดบั
ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖) หรือขอลาออกจากโรงเรียน ขอ้มูลผลการเรียนท่ีกรอก  เป็นขอ้มูลปัจจุบนั
ในวนัจดัท าเอกสารทั้งหมด  ในขณะเดียวกนัขอ้มูลในเอกสารท่ีมอบให้ผูเ้รียนจะตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น  และ
ถูกตอ้ง  การกรอกขอ้มูลในช่องตาราง  ใหก้รอกดงัน้ี 
 



 

 รหัส/รายวิชา  ให้กรอก  “ปีการศึกษา”  ท่ีเร่ิมเรียนก่อน  แลว้จึงกรอกรหสัและช่ือรายวชิาพื้นฐานท่ี
ผูเ้รียนเรียนในแต่ละปี   เรียงตามล าดบัลงมา (กรณีท่ีไม่มีรายวิชาเพิ่มเติมให้เวน้วา่งไว)้  แต่ละรายวิชาให้กรอก
เลขรหสัก่อนตามดว้ยช่ือรายวิชา การกรอกรหัสและรายวิชาต่าง ๆ ให้กรอกเรียงรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ตามดว้ยรายวชิาเพิ่มเติมท่ีเรียนในปีนั้น ๆ  และใหก้รอกเรียงตามล าดบัจากสดมภซ์า้ยมือไปขวามือ 
 เวลา (ช่ัวโมง) ใหก้รอกจ านวนเวลาเรียนเป็นชัว่โมง ตามโครงสร้างหลกัสูตรของสถานศึกษา 
 ผลการเรียน  ใหก้รอกผลการเรียนในสดมภใ์หต้รงกบัรหสั/รายวชิานั้น ๆ ผลการเรียนท่ีน ามากรอก
จะตอ้งเป็นขอ้มูลปัจจุบนัในขณะท่ีจดัท าเอกสาร เช่น รายวิชาใดท่ีตดัสินผลการเรียนไม่ผ่านและยงัไม่ไดแ้กไ้ข 
ใ ห้ ก ร อ ก ผ ล ก า ร เ รี ย น เ ดิ ม  แ ต่ ถ้ า ไ ด้ ซ่ อ ม เส ริ ม จ น ผ่ า น แ ล้ ว ใ ห้ ก ร อ ก ผ ล ก า ร เ รี ย น ท่ี 
ซ่อมเสริม   

 ๓.  ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 กิจกรรม  ให้กรอกปีการศึกษาท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม  ตามดว้ยช่ือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีผูเ้รียน
ปฏิบติักิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามล าดบั  โดยเร่ิมจากกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนกัเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยวุกาชาด ฯลฯ  ตามดว้ยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  โดยระบุช่ือของชุมนุม/ชมรมใหช้ดัเจน)  และกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์  กรณีท่ีโรงเรียนก าหนดรหัสของกิจกรรมไวด้ว้ย  ก็สามารถน ามากรอกได ้ โดยปฏิบติั
เช่นเดียวกบัการกรอกรหสัรายวชิา   
 เวลา  (ช่ัวโมง)  ให้กรอกจ านวนเวลาเรียน(ชั่วโมง) ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  และตรงกบัช่ือกิจกรรมนั้น ๆ 
 ผลการประเมิน   ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแต่ละกิจกรรมโดยกรอก  “ผ”  
ส าหรับกิจกรรมท่ีไดรั้บการประเมิน  “ผา่น”  และกรอก  “มผ”  ส าหรับกิจกรรมท่ีไดรั้บการประเมิน  “ไม่ผา่น”   

 ๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน 
 ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน  ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน  “ผ่านทุกรายวิชา”  ใน
ช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐานผา่นเกณฑ์การจบระดบัประถมศึกษา
ของสถานศึกษา  และกรอก  “ผ่าน”  ในช่องผลการตดัสิน  ส าหรับผูเ้รียนท่ียงัไม่จบระดบัประถมศึกษาให้เวน้
วา่งไว ้  
 ผลการประเมิ นการ อ่ าน   คิ ดวิ เค ราะ ห์  และ เขี ยน   ให้ ก รอกผลการประ เมินการอ่ าน   
คิดวิเคราะห์ และเขียนของชั้นปีสุดทา้ย  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผา่น”  ในช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การจบระดบัประถมศึกษาของสถานศึกษา  
แล ะก รอก   “ผ่ าน ”   ใน ช่ อ งผล ก ารตัด สิ น   ส าห รับ ผู ้ เ รี ยน ท่ี ย ัง ไ ม่ จบ ระดับ ป ระถม ศึ ก ษ าให ้
เวน้วา่งไว ้
 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ใหก้รอกผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ชั้นปีสุดทา้ย  “ดีเยี่ยม”  หรือ  “ดี”  หรือ  “ผ่าน”  ในช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมิน



 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ์า่นเกณฑ์การจบระดบัประถมศึกษาของสถานศึกษา  และกรอก  “ผา่น”  ในช่องผล
การตดัสิน  ส าหรับผูเ้รียนท่ียงัไม่จบระดบัประถมศึกษาใหเ้วน้วา่งไว ้  
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  “ผา่น”  ใน
ช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนผ่านเกณฑ์การจบระดับ
ประถมศึกษาของสถานศึกษา  และกรอก  “ผ่าน”  ในช่องผลการตัดสิน  ส าหรับผูเ้รียนท่ียงัไม่จบระดับ
ประถมศึกษาใหเ้วน้วา่งไว ้
 วนัอนุมัติการจบ  ให้กรอกเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ท่ีโรงเรียนอนุมติัให้ผูเ้รียนจบ  ไดแ้ก่  
วนัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาลงนามตดัสินและอนุมติัผลการเรียนในแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา  (ปพ.3)  กรณี
ผูเ้รียนออกจากโรงเรียนก่อนจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา  ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  “ -  ”   
 วันออกจากโรงเรียน  ให้กรอกเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ท่ีผูเ้รียนออกจากโรงเรียนตาม  
“วนัจ าหน่าย”  ท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 สาเหตุทีอ่อกจากโรงเรียน  ใหก้รอก  ดงัน้ี 
  ก.  กรณีจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา  แต่ไม่ไดอ้อกจากโรงเรียนใหก้รอก  “ -  ”   
  ข.  ผูเ้รียนท่ีออกจากโรงเรียนกรณีอ่ืน ๆ  ใหก้รอก  “ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน” 
 ๕. ผลการประเมินระดับชาติ   
 ให้กรอกผลการทดสอบระดบัชาติของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)  ท่ี
ผู ้ เรี ยน เข้ าส อบ โดยกรอก ช่ื อ รายวิ ช า .......ค ะแนน เต็ ม .......ค ะแนน ท่ี ได้ .........ให้ ค รบ ทุ ก วิ ช า 
ท่ีเขา้สอบ 

 ๖.   ค าอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   
 ให้กรอกระดบัผลการเรียนหรือรูปแบบการตดัสินท่ีโรงเรียนใชใ้นการตดัสินผลการเรียน  รายวิชา  
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เช่น 
 เกณฑก์ารจบระดบัประถมศึกษา 
 ๑)  ผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวชิาพื้นฐานและมีผลการประเมินระดบั  ๑.๐  ข้ึนไป  จึงจะถือวา่ผา่นการ
ประเมินรายวชิาพื้นฐาน 
 ๒)  ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ไดรั้บระดบัคุณภาพดีเยี่ยม  หรือดี  
หรือผา่น 
 ๓) ผูเ้รียนตอ้งมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ไดรั้บระดบัคุณภาพดีเยีย่ม  หรือดี  หรือผา่น 
 ๔)  ผูเ้รียนตอ้งปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินกิจกรรม  "ผ"  ในทุกกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 
 ค าอธิบายระดบัผลการเรียนรายวชิา (กรณีโรงเรียนใหผ้ลการเรียน เป็น ๘ ระดบั) 



 

 ๔  หมายถึง  ดีเยีย่ม  ๒ หมายถึง  ปานกลาง 
 ๓.๕ หมายถึง  ดีมาก  ๑.๕ หมายถึง  พอใช ้   
 ๓  หมายถึง  ดี  ๑ หมายถึง  ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า  
 ๒.๕ หมายถึง  ค่อนขา้งดี ๐ หมายถึง  ต ่ากวา่เกณฑ ์  

 ๗. หมายเหตุ   
 ใหก้รอกขอ้มูลจ านวนหน่วยน ้าหนกั หรือ จ านวนชัว่โมงการเทียบโอนผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ระดับมธัยมศึกษาศึกษาตอนต้น  (ปพ.๑ : บ) 

และค าอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัมธัยมศึกษาศึกษาตอนตน้  (ปพ.๑ : บ)  
ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดา้นหนา้ 

ดา้นหลงั 

 ขอ้มูลโรงเรียนและผูเ้รียน 
 

 ผลการเรียนรายวชิา 

ผลการประเมิน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 สรุปผล/ตดัสิน/อนุมติั 
       ผลการประเมิน 

 ค าอธิบายเกณฑก์ารประเมิน 
      ของสถานศึกษา 

  ผลการประเมิน 
       ระดบัชาติ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3x4 ซม. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ค าอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ) 
ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นเอกสารเพื่อแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียน
ของนกัเรียน ให้กรอกดว้ยวิธีการเขียนหรือพิมพ์  (พิมพดี์ดหรือคอมพิวเตอร์)  เม่ือเลือกใช้วิธีการใดแลว้ให้ใช้
วิ ธี ก า ร นั้ น ต ล อ ด ทั้ ง แ ผ่ น   โ ด ย ใ ห้ ก ร อ ก ด้ ว ย ห มึ ก สี ด า ห รื อ สี น ้ า เ งิ น เท่ า นั้ น   
ตวัเลขท่ีใช้กรอก ให้ใช้ตวัเลขฮินดูอารบิก  ห้ามลบ  หรือขูดขอ้มูลท่ีกรอกไปแล้ว  กรณีเขียนผิดหรือตอ้งการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล  ใหขี้ดฆ่าขอ้ความท่ีเขียนผดิหรือขอ้ความท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลง  แลว้เขียนขอ้ความท่ีถูกตอ้ง
หรือข้อความท่ีต้องการไวข้้างบนและให้นายทะเบียนลงนามก ากับไว ้ วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

๑. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน 
โรงเรียน  ใหก้รอกช่ือเตม็ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
สังกัด ให้กรอกช่ือหน่วยงานตน้สังกัดของโรงเรียนระดับกรมหรือหน่วยงานจดัการศึกษาตามการปกครอง
รูปแบบพิเศษ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านกับริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร และส านกัการศึกษาเมืองพทัยา ฯลฯ 
ต าบล/แขวง, อ าเภอ/เขต, จังหวดั ใหก้รอกช่ือเตม็ของสถานท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ใหโ้รงเรียนทุกสังกดักรอกช่ือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่
 วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน และเลข  พ.ศ.  ท่ีโรงเรียนรับผูเ้รียนเขา้เรียนตามวนัรับเขา้
ในทะเบียนนกัเรียน เช่น 12 มีนาคม 2552 
 โรงเรียนเดิม  ให้กรอกช่ือโรงเรียน/สถานศึกษาเดิมของผูเ้รียน  ตามท่ีระบุในหลกัฐานการศึกษา
ของผูเ้รียนท่ีน ามาใชส้มคัรเขา้เรียน 
 กรณทีี ่ ๑   กรณีผูเ้รียนเขา้โรงเรียนโดยไม่เคยเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน  ไม่ตอ้งกรอกช่ือ
โรงเรียนเดิม  ใหขี้ดดว้ยเคร่ืองหมาย  “ –  ”   
 กรณทีี ่ ๒   กรณีผูเ้รียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอ่ืน มาก่อนให้กรอกช่ือสถานศึกษาล าดับ
สุดทา้ยท่ีผูเ้รียนลาออก  ตามหลกัฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ท่ีน ามาแสดง 
 กรณทีี ่ ๓   ผูเ้รียนศึกษาจากต่างรูปแบบ  ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ  ให้กรอกช่ือ
สถานศึกษานอกระบบท่ีเรียน  และถา้ผูเ้รียนศึกษาตามอธัยาศยั  ใหก้รอก  “ศึกษาตามอธัยาศยั” 
 จังหวัด  ให้กรอกช่ือจงัหวดัท่ีตั้งของโรงเรียนเดิม  กรณีศึกษาตามอธัยาศยั  ให้กรอกช่ือจงัหวดัท่ี
ผูเ้รียนไดรั้บการเทียบระดบัตามท่ีปรากฏในเอกสารการเทียบระดบัการศึกษา  ส่วนผูเ้รียนท่ีศึกษาตามอธัยาศยัแต่
ยงัไม่ไดรั้บเอกสารเทียบระดบัการศึกษาใดๆ  ใหก้รอกช่ือจงัหวดัท่ีผูเ้รียนไดล้งทะเบียนเป็นผูศึ้กษาตามอธัยาศยั 
 ช้ันเรียนสุดท้าย  ให้กรอกระดบัชั้นเรียนท่ีผูเ้รียนก าลงัเรียนหรือจบการเรียนจากสถานศึกษาเดิม
ตามท่ีปรากฏในหลกัฐานการศึกษาท่ีผูเ้รียนน ามาแสดงเม่ือสมคัรเขา้เรียน  ดงัน้ี 



 

 กรณทีี ่ ๑   โรงเรียนเดิมออกเอกสาร  เม่ือผูเ้รียนจบระดบัการศึกษา  ให้กรอกระดบัชั้นสุดทา้ย
ของระดบัการศึกษานั้น 
 กรณีที ่ ๒  โรงเรียนเดิมออกเอกสารเม่ือผูเ้รียนเรียนจบปีการศึกษา  (ไม่จบระดบัการศึกษา)  ให้
กรอกชั้นปีท่ีผูเ้รียนเรียนจบปีการศึกษา 
 กรณีที ่ ๓   โรงเรียนเดิมออกเอกสารให้ผูเ้รียนท่ีออกจากโรงเรียนระหวา่งปีการศึกษา  ให้กรอก  
“ก าลงัเรียนชั้น...............”  (ระบุระดบัชั้นปีท่ีก าลงัเรียนอยู ่ ขณะท่ีลาออก) 
 กรณทีี ่ ๔   ผูเ้รียนท่ีไม่มีโรงเรียนเดิม  ใหก้รอก  “ –  ” 
 ช่ือ  ช่ือสกุล  ให้กรอกช่ือและช่ือสกุลของผูเ้รียนอย่างชัดเจน  พร้อมค าน าหน้าช่ือท่ีถูกตอ้งด้วย
อกัษรตวับรรจง  เช่น  เด็กชายสุภาพ  เรียบร้อย , นางสาวมารยาท  ดีงาม เป็นตน้     
 เลขประจ าตัวนักเรียน  ใหก้รอกเลขประจ าตวัของผูเ้รียนท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียนของโรงเรียน 
 เลขประจ าตัวประชาชน  ให้กรอกเลขประจ าตวัประชาชนของผูเ้รียนจ านวน  ๑๓  หลกั  โดยน ามา
จากเลขในส าเนาทะเบียนบา้น(ท.ร.๑๔) ของผูเ้รียน  เช่น  ๑ ๘๔๙๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗  เป็นตน้ 
 เพศ  ใหก้รอก  “ชาย”  หรือ  “หญิง”  ตามเพศของผูเ้รียนใหต้รงตามท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 เกดิวันที่.....เดือน................พ.ศ............  ให้กรอกเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน  และเลข พ.ศ.  ท่ีผูเ้รียนเกิดให้
ถูกตอ้งตรงตามท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 สัญชาติ  ใหก้รอกสัญชาติของผูเ้รียนท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 ศาสนา ใหก้รอกช่ือศาสนาท่ีผูเ้รียนนบัถือ เช่น พุทธ อิสลาม หรือคริสต ์เป็นตน้ 
 ช่ือ – ช่ือสกุลบิดา,  ช่ือ – ช่ือสกุลมารดา   ให้กรอกช่ือบิดาและมารดาโดยก าเนิดของผูเ้รียนพร้อม
นามสกุล  และค าน าหนา้  ท่ีถูกตอ้งอยา่งชดัเจน  ตามหลกัฐานในทะเบียนนกัเรียน   
 กรณีไม่มีช่ือบิดาและ/หรือช่ือมารดาในทะเบียนนักเรียน  ให้ขีดเคร่ืองหมาย  “ - ”  ห้ามกรอกช่ือ
บิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม  หรือผูท่ี้มิใช่บิดา  มารดา  ผูใ้หก้  าเนิดผูเ้รียน  

๒. ผลการเรียนรายวชิา 
  การกรอกขอ้มูลผลการเรียนรายวิชา  จะกรอกคร้ังเดียวเม่ือตอ้งการออกเอกสารทั้งกรณีผูเ้รียนจบ
ระดบัการศึกษา (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓) หรือขอลาออกจากโรงเรียน ขอ้มูลผลการเรียนท่ีกรอก เป็นขอ้มูลปัจจุบนั
ในวนัจดัท าเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกนัขอ้มูลในเอกสารท่ีมอบให้ผูเ้รียนจะตอ้งสมบูรณ์ครบถ้วน และ
ถูกตอ้ง การกรอกขอ้มูลในช่องตาราง ใหก้รอกดงัน้ี 
 รหัส/รายวิชา  ให้กรอก  “ปีการศึกษา” และ “ภาคเรียนท่ี”   ท่ีเร่ิมเรียนก่อน  แล้วจึงกรอกรหัส
รายวชิาพื้นฐาน/รายวชิาเพิ่มเติมท่ีผูเ้รียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  เรียงตามล าดบัลงมา  แต่ละรายวิชาให้กรอกเลข
รหสัก่อนแลว้ตามดว้ยช่ือรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม  การกรอกให้กรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
เรียงตามล าดบัจากสดมภซ์า้ยมือไปขวามือ 
 หน่วยกติ ใหก้รอกตวัเลขจ านวนหน่วยกิตใหต้รงกบัรายวชิานั้น  



 

 
 
 
 
 
 
 

 ผลการเรียน ใหก้รอกผลการเรียนในสดมภใ์ห้ตรงกบัรหสั/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียนท่ีน ามากรอก
จะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันในขณะ ท่ีจัดท าเอกสาร เช่น  รายวิชาใดท่ีตัดสินผลการเรียนแล้วไม่ผ่าน  
ถา้ยงัไม่ไดแ้กไ้ข ให้กรอกผลการเรียนเดิม  แต่ถา้ไดซ่้อมเสริมจนผา่นแลว้  ให้กรอกดว้ยผลการเรียนท่ีซ่อมเสริม
แล้ว หรือรายวิชาใดต้องเรียนซ ้ า ถ้ าขณะท่ี จัดท าเอกสารท่ีนักเรียนได้ เรียนซ ้ าแล้ว ก็น าผลการเรียน 
ซ ้ ามากรอก ส าหรับรายวชิาท่ีผา่น ใหก้รอกดว้ยผลการเรียนท่ีไดต้ามปกติ   
  ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - หน่วยกิตรวม  ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาท่ีนักเรียนได้เรียนแล้ว โดย
จ าแนกการรวมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - ผลการเรียนเฉลี่ย  ให้กรอกผลการเรียนเฉล่ียของทุกรายวิชาท่ีนักเรียนได้เรียนแล้ว โดย
จ าแนกการเฉล่ียเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลกัสูตร  ให้กรอกผลการเรียนเฉล่ียของทุกรายวชิาท่ีนกัเรียนไดเ้รียน
แลว้ โดยรวมเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ๓. ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 กิจกรรม  ให้กรอกปีการศึกษาและภาคเรียนท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม  ตามดว้ยช่ือกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามล าดบั  โดยเร่ิมจากกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด ฯลฯ  ตามดว้ยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  โดยระบุช่ือของชุมนุม/ชมรมใหช้ดัเจน)  และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  กรณีท่ีโรงเรียนก าหนดรหัสของกิจกรรมไวด้้วย  ก็สามารถน ามา
กรอกได ้ โดยปฏิบติัเช่นเดียวกบัการกรอกรหสัรายวชิา   
 เวลา ให้กรอกจ านวนเวลาเรียน (ชัว่โมง) ของแต่ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
และตรงกบัช่ือกิจกรรมนั้น ๆ 
 ผลการประเมิน   ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแต่ละกิจกรรมโดยกรอก  “ผ”  
ส าหรับกิจกรรมท่ีไดรั้บการประเมิน  “ผา่น”  และกรอก  “มผ”  ส าหรับกิจกรรมท่ีไดรั้บการประเมิน  “ไม่ผา่น”   

 ๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน 

 หน่วยกิต เป็นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละรายวิชาซ่ึงสะท้อนถึง 
ปริมาณของมาตรฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้ เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชา หน่วยกิตค านวณ
ได้จากการน าจ านวนเวลาเรียนของรายวิชาหารด้วยจ านวนเวลา ๔๐ ช่ัวโมง (๑ หน่วยกิตมค่ีาเท่ากับ ๔๐
ช่ัวโมง) ดังนี ้

จ านวนหน่วยกิต  =  จ านวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเป็นช่ัวโมง) 
                               ๔๐ ช่ัวโมง 



 

จ านวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานท่ีเรียน.........ได.้....... ให้กรอกตวัเลขจ านวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชาพื้นฐานท่ี
เรียนมาแลว้กบัจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวชิาพื้นฐานท่ีมีผลการประเมินผา่นเกณฑข์องสถานศึกษา  
  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม ท่ีเรียน..........ได้......... ให้กรอกตวัเลขจ านวนหน่วยกิตรวมทุก
รายวิชาเพิ่มเติมท่ีเรียนมาแล้วกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  
 ผลการประเมิ นการ อ่ าน   คิ ดวิ เค ราะ ห์  และ เขี ยน   ให้ ก รอกผลการประ เมินการอ่ าน   
คิดวิเคราะห์ และเขียนของชั้นปีสุดทา้ย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน”  ในช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้  และเวน้วา่งไวส้ าหรับผูเ้รียนท่ียงัไม่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ใหก้รอกผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน”  ในช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และเวน้วา่งไวส้ าหรับ
ผูเ้รียนท่ียงัไม่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  “ผ่าน”  ใน
ช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนผ่านเกณฑ์การจบของ
สถานศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนต้น  และเวน้ว่างไวส้ าหรับผูเ้รียนท่ียงัไม่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 
 ผลการตัดสิน ใหก้รอกผลการตดัสิน ดงัน้ี 
  ก. กรอก “ผา่น” เม่ือเกณฑน์ั้นไดรั้บการตดัสินแลว้ ได ้“ผา่น” 
  ข. กรอก “ไม่ผา่น” เม่ือเกณฑน์ั้นไดรั้บการตดัสินแลว้ ได ้“ไม่ผา่น” 
  ค. เวน้วา่งไวเ้ม่ือเกณฑน์ั้นยงัไม่มีการตดัสิน 
 วนัอนุมัติการจบ  ให้กรอกเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ท่ีโรงเรียนอนุมติัให้ผูเ้รียนจบ  ไดแ้ก่  
วนัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาลงนามตดัสินและอนุมติัผลการเรียนในแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  กรณี
ผูเ้รียนออกจากโรงเรียนก่อนจบระดบัชั้น  ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  “ -  ”   
 วันออกจากโรงเรียน  ให้กรอกเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ท่ีผูเ้รียนออกจากโรงเรียนตาม  
“วนัจ าหน่าย”  ท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 สาเหตุทีอ่อกจากโรงเรียน ใหก้รอก ดงัน้ี 
  ก.  กรณีจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  แต่ไม่ไดอ้อกจากโรงเรียนใหก้รอก “ -  ”   
  ข.  ผูเ้รียนท่ีออกจากโรงเรียนในกรณีอ่ืน ๆ  ใหก้รอก  “ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน” 
  ค. กรณีผูเ้รียนจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และออกจากโรงเรียน ให้กรอก “จบ
การศึกษาภาคบงัคบั” 



 

 ๕. ผลการประเมินระดับชาติ  
 ให้กรอกผลการทดสอบระดบัชาติของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ท่ี
ผูเ้รียนเขา้สอบโดยกรอกช่ือรายวชิา…..คะแนนเตม็.....คะแนนท่ีได.้....ใหค้รบทุกวชิาท่ีเขา้สอบ 

 ๖. ค าอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   
 ให้กรอกระดบัผลการเรียนหรือรูปแบบการตดัสินผลการเรียนท่ีโรงเรียนใช้ในการตดัสินผลการ
เรียนรายวชิาท่ีโรงเรียนก าหนด  ทั้ง  ๔ เกณฑ ์ คือ 
  ๑.  การประเมินรายวชิาพื้นฐานและการประเมินรายวชิาเพิ่มเติม 
  ๒.  การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
  ๓.  การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
๔.  การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 ส าหรับระดบัผลการเรียนอาจก าหนดไดด้งัน้ี 
๔ หมายถึง  ดีเยีย่ม     
๓.๕ หมายถึง  ดีมาก      
๓ หมายถึง  ดี       
๒.๕ หมายถึง  ค่อนขา้งดี         
๒ หมายถึง  ปานกลาง   
๑.๕ หมายถึง  พอใช ้   
๑ หมายถึง  ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า  
๐ หมายถึง  ต ่ากวา่เกณฑ ์  
 ๗. หมายเหตุ   
 ใหก้รอกขอ้มูลจ านวนหน่วยกิจการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ระดับมธัยมศึกษาศึกษาตอนปลาย  (ปพ.๑ : พ) 

และค าอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัมธัยมศึกษาศึกษาตอนปลาย  (ปพ.๑ : 
พ)  ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นหนา้ 

ดา้นหลงั 

 ขอ้มูลโรงเรียนและผูเ้รียน 
 

 ผลการเรียนรายวชิา 

ผลการประเมิน 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 สรุปผล/ตดัสิน/อนุมติั 
       ผลการประเมิน 

 ค าอธิบายเกณฑก์ารประเมิน 
      ของสถานศึกษา 

  ผลการประเมิน 
       ระดบัชาติ 

 

 

3x4 ซม. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3x4 ซม. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ค าอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)   
ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) เป็นเอกสารเพื่อแสดงผลการเรียนและรับรอง
ผลการเรียนของนกัเรียนตามขอ้มูลท่ีบนัทึก ใหก้รอกดว้ยวธีิการเขียนหรือพิมพ ์ (พิมพดี์ดหรือคอมพิวเตอร์)  เม่ือ
เลือกใชว้ิธีการใดแลว้ให้ใชว้ิธีการนั้นตลอดทั้งแผน่  โดยให้กรอกดว้ยหมึกสีด าหรือสีน ้ าเงินเท่านั้น  ตวัเลขท่ีใช้
กรอก ให้ใช้ตวัเลขฮินดูอารบิก  ห้ามลบ  หรือขูดขอ้มูลท่ีกรอกไปแลว้  กรณีเขียนผิดหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง
ข้อมูล  ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีเขียนผิดหรือข้อความท่ีต้องการเปล่ียนแปลง  แล้วเขียนข้อความท่ีถูกต้องหรือ
ขอ้ความท่ีตอ้งการไวข้า้งบนและใหน้ายทะเบียนลงนามก ากบัไว ้ วธีิการกรอกขอ้มูลมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ๑.   ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน 
 โรงเรียน  ใหก้รอกช่ือเตม็ของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
 สังกัด ให้กรอกช่ือหน่วยงานตน้สังกดัของโรงเรียนระดบักรมหรือหน่วยงานจดัการศึกษาตามการ
ปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านกับริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน ส านกัการศึกษากรุงเทพมหานคร และส านกัการศึกษาเมืองพทัยา ฯลฯ 
 ต าบล/แขวง, อ าเภอ/เขต, จังหวดั ใหก้รอกช่ือเตม็ของสถานท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนอยา่งชดัเจน 
 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ให้โรงเรียนทุกสังกดักรอกช่ือส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีโรงเรียน
ตั้งอยู ่
 วนัเข้าเรียน ให้กรอกช่ือเต็มเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน และเลข  พ.ศ.  ท่ีโรงเรียนรับผูเ้รียนเขา้เรียนตามวนั
รับเขา้ในทะเบียนนกัเรียน เช่น 12 มีนาคม 2552 
 โรงเรียนเดิม  ให้กรอกช่ือโรงเรียนเดิมของผูเ้รียน  ตามท่ีระบุในหลกัฐานการศึกษาของผูเ้รียนท่ี
น ามาใชส้มคัรเขา้เรียน 
 กรณทีี ่ ๑   กรณีผูเ้รียนเขา้โรงเรียนโดยไม่เคยเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน  ไม่ตอ้งกรอกช่ือ
โรงเรียนเดิม  ใหขี้ดดว้ยเคร่ืองหมาย  “ –  ”   
 กรณทีี ่ ๒   กรณีผูเ้รียนเคยศึกษาอยูใ่นโรงเรียนอ่ืน มาก่อนให้กรอกช่ือโรงเรียนล าดบัสุดทา้ยท่ี
ผูเ้รียนลาออก  ตามหลกัฐานระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.๑)  ท่ีน ามาแสดง 
 กรณทีี ่ 3   ผูเ้รียนศึกษาจากต่างรูปแบบ  ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ  ให้กรอกช่ือ
สถานศึกษานอกระบบท่ีเรียน  และถา้ผูเ้รียนศึกษาตามอธัยาศยั  ใหก้รอก  “ศึกษาตามอธัยาศยั” 
 จังหวัด  ให้กรอกช่ือจงัหวดัท่ีตั้งของโรงเรียนเดิม  กรณีศึกษาตามอธัยาศยั  ให้กรอกช่ือจงัหวดัท่ี
ผูเ้รียนไดรั้บการเทียบระดบัตามท่ีปรากฏในเอกสารการเทียบระดบัการศึกษา  ส่วนผูเ้รียนท่ีศึกษาตามอธัยาศยัแต่
ยงัไม่ไดรั้บเอกสารเทียบระดบัการศึกษาใดๆ  ใหก้รอกช่ือจงัหวดัท่ีผูเ้รียนไดล้งทะเบียนเป็นผูศึ้กษาตามอธัยาศยั 
 ช้ันเรียนสุดท้าย  ให้กรอกระดบัชั้นเรียนท่ีผูเ้รียนก าลงัเรียนหรือจบการเรียนจากโรงเรียนเดิมตามท่ี
ปรากฏในหลกัฐานการศึกษาท่ีผูเ้รียนน ามาแสดงเม่ือสมคัรเขา้เรียน  ดงัน้ี 



 

 กรณทีี ่ ๑   โรงเรียนเดิมออกเอกสาร  เม่ือผูเ้รียนจบระดบัการศึกษา  ใหก้รอกระดบัชั้นปีสุดทา้ย
ของระดบัการศึกษานั้น 
 กรณทีี ่ ๒   โรงเรียนเดิมออกเอกสารเม่ือผูเ้รียนเรียนจบปีการศึกษา  (ไม่จบระดบัการศึกษา)  ให้
กรอกระดบัชั้นปีท่ีผูเ้รียนเรียนจบปีการศึกษา 
 กรณีที ่ ๓   โรงเรียนเดิมออกเอกสารให้ผูเ้รียนท่ีออกจากโรงเรียนระหวา่งปีการศึกษา  ให้กรอก  
“ก าลงัเรียนชั้น...............”  (ระบุระดบัชั้นท่ีก าลงัเรียนอยู ่ ขณะท่ีลาออก) 
 กรณทีี ่ 4   ผูเ้รียนท่ีไม่มีโรงเรียนเดิม  ใหก้รอก  “ –  ” 
 ช่ือ  ช่ือสกุล  ให้กรอกช่ือและช่ือสกุลของผูเ้รียนอย่างชัดเจน  พร้อมค าน าหน้าช่ือท่ีถูกตอ้งด้วย
อกัษรตวับรรจง  เช่น  เด็กชายสุภาพ  เรียบร้อย , นางสาวมารยาท  ดีงาม เป็นตน้     
 เลขประจ าตัวนักเรียน  ใหก้รอกเลขประจ าตวัของผูเ้รียนท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียนของโรงเรียน 
 เลขประจ าตัวประชาชน  ให้กรอกเลขประจ าตวัประชาชนของผูเ้รียนจ านวน  13  หลกั  โดยน ามา
จากเลขในส าเนาทะเบียนบา้น (ท.ร.14) ของผูเ้รียน  เช่น  1-8497-00022-20-7  เป็นตน้ 
 เพศ  ใหก้รอก  “ชาย”  หรือ  “หญิง”  ตามเพศของผูเ้รียนใหต้รงตามท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 เกดิวันที.่....เดือน................พ.ศ............  ใหก้รอกวนัท่ี  ช่ือเดือน  และ  พ.ศ.  ท่ีผูเ้รียนเกิดใหถู้กตอ้ง
ตรงตามท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 สัญชาติ  ใหก้รอกสัญชาติของผูเ้รียนท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 ศาสนา ใหก้รอกช่ือศาสนาท่ีผูเ้รียนนบัถือ เช่น พุทธ อิสลาม หรือคริสต ์เป็นตน้ 
 ช่ือ – ช่ือสกุลบิดา,  ช่ือ – ช่ือสกุลมารดา   ให้กรอกช่ือบิดาและมารดาท่ีแท้จริงของผูเ้รียนพร้อม
นามสกุล  และค าน าหนา้  ท่ีถูกตอ้งอยา่งชดัเจน  ตามหลกัฐานในทะเบียนนกัเรียน   
 กรณีไม่มีช่ือบิดาและ/หรือช่ือมารดาในทะเบียนนักเรียน  ให้ขีดเคร่ืองหมาย  “ - ”  ห้ามกรอกช่ือ
บิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม  หรือผูท่ี้มิใช่บิดา  มารดา  ผูใ้หก้  าเนิดผูเ้รียน   

๒. ผลการเรียนรายวชิา 
 การกรอกขอ้มูลในตารางผลการเรียน  จะกรอกคร้ังเดียวเม่ือตอ้งการออกเอกสารทั้งกรณีผูเ้รียนจบ
ระดบัการศึกษา (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖) หรือยา้ยออกจากโรงเรียน ขอ้มูลผลการเรียนท่ีกรอก เป็นขอ้มูลปัจจุบนั
ในวนัจดัท าเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกนัขอ้มูลในเอกสารท่ีมอบให้ผูเ้รียนจะตอ้งสมบูรณ์ครบถ้วน และ
ถูกตอ้ง การกรอกขอ้มูลในช่องตาราง ใหก้รอกดงัน้ี 
 รหัส/รายวิชา  ให้กรอก  “ปีการศึกษา” และ “ภาคเรียนท่ี”   ท่ีเร่ิมเรียนก่อน  แล้วจึงกรอกรหัส
รายวชิาพื้นฐาน/รายวชิาเพิ่มเติมท่ีผูเ้รียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  เรียงตามล าดบัลงมา  แต่ละรายวิชาให้กรอกเลข
รหสัก่อนแลว้ตามดว้ยช่ือรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม  การกรอกให้กรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
เรียงตามล าดบัจากสดมภซ์า้ยมือไปขวามือ 
 หน่วยกติ ใหก้รอกตวัเลขจ านวนหน่วยกิตใหต้รงกบัรายวชิานั้น  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการเรียน ใหก้รอกผลการเรียนในสดมภใ์ห้ตรงกบัรหสั/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียนท่ีน ามากรอก
จะตอ้งเป็นขอ้มูลปัจจุบนัในขณะท่ีจดัท าเอกสาร เช่น รายวิชาใดท่ีตดัสินผลการเรียนแลว้ไม่ผ่าน ถ้ายงัไม่ได้
แก้ไข  ให้ ก รอกผลก าร เรียน เดิม   แ ต่ถ้ าได้ ซ่ อม เส ริม จนผ่ าน แล้ ว   ให้ ก รอกด้ วยผลการ เรี ยน ท่ี 
ซ่ อม เส ริมแล้ว  ห รือรายวิช าใดต้องเรียนซ ้ า  ถ้าขณ ะ ท่ี จัดท า เอกสารท่ีนัก เรียนได้ เรียนซ ้ าแล้ว  ก็ 
น าผลการเรียนซ ้ ามากรอก ส าหรับรายวชิาท่ีผา่น ใหก้รอกดว้ยผลการเรียนท่ีไดต้ามปกติ   
  ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - หน่วยกิตรวม  ให้กรอกจ านวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาท่ีนักเรียนได้เรียนแล้ว โดย
จ าแนกการรวมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - ผลการเรียนเฉลี่ย  ให้กรอกผลการเรียนเฉล่ียของทุกรายวิชาท่ีนักเรียนได้เรียนแล้ว โดย
จ าแนกการเฉล่ียเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลกัสูตร  ให้กรอกผลการเรียนเฉล่ียของทุกรายวชิาท่ีนกัเรียนไดเ้รียน
แลว้ โดยรวมเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๓. ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 กิจกรรม  ให้กรอกปีการศึกษาและภาคเรียนท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม  ตามดว้ยช่ือกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนท่ีผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามล าดบั  โดยเร่ิมจากกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ/เนตรนารี/ยวุกาชาด ฯลฯ  ตามดว้ยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม  โดยระบุช่ือของชุมนุม/ชมรมใหช้ดัเจน)  และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  กรณีท่ีโรงเรียนก าหนดรหัสของกิจกรรมไวด้้วย  ก็สามารถน ามา
กรอกได ้ โดยปฏิบติัเช่นเดียวกบัการกรอกรหสัรายวชิา   
 เวลา ให้กรอกจ านวนเวลาเรียน(ชัว่โมง) ของแต่ละกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
และตรงกบัช่ือกิจกรรมนั้น ๆ 
 ผลการประเมิน   ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนแต่ละกิจกรรมโดยกรอก  “ผ”  
ส าหรับกิจกรรมท่ีไดรั้บการประเมิน  “ผา่น”  และกรอก  “มผ”  ส าหรับกิจกรรมท่ีไดรั้บการประเมิน  “ไม่ผา่น”   

๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน 

 หน่วยกิต เป็นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละรายวิชาซ่ึงสะท้อนถึง 
ปริมาณของมาตรฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้ เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละรายวิชา หน่วยกิตค านวณ
ได้จากการน าจ านวนเวลาเรียนของรายวิชาหารด้วยจ านวนเวลา ๔๐ ช่ัวโมง (๑ หน่วยกิตมค่ีาเท่ากับ ๔๐
ช่ัวโมง) ดังนี ้

จ านวนหน่วยกิต  =  จ านวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเป็นช่ัวโมง) 
                               ๔๐ ช่ัวโมง 



 

 จ านวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐาน ท่ีเรียน.........ได้........ ให้กรอกตวัเลขจ านวนหน่วยกิตรวมทุก
รายวิชาพื้นฐานท่ีเรียนมาแล้วกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาพื้นฐานท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  
  จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมท่ีเรียน..........ได้......... ให้กรอกตวัเลขจ านวนหน่วยกิตรวมทุก
รายวิชาเพิ่มเติมท่ีเรียนมาแล้วกบัจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเพิ่มเติมท่ีมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษา  
 ผลการประเมิ นการ อ่ าน   คิ ดวิ เค ราะ ห์  และ เขี ยน   ให้ ก รอกผลการประ เมินการอ่ าน   
คิดวิเคราะห์ และเขียนของชั้นปีสุดทา้ย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน”  ในช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับ
ผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินการอ่านคิดวเิคราะห์ และเขียนผา่นเกณฑก์ารจบของสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  และเวน้วา่งไวส้ าหรับผูเ้รียนท่ียงัไม่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ใหก้รอกผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
ชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน”  ในช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมิน
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคผ์า่นเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และเวน้วา่งไวส้ าหรับ
ผูเ้รียนท่ียงัไม่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  “ผ่าน”  ใน
ช่องสรุปผลการประเมิน  ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนผ่านเกณฑ์การจบของ
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  และเวน้วา่งไวส้ าหรับผูเ้รียนท่ียงัไม่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 
 ผลการตัดสิน ใหก้รอกผลการตดัสิน ดงัน้ี 
ก. กรอก “ผา่น” เม่ือเกณฑน์ั้นไดรั้บการตดัสินแลว้ ได ้“ผา่น” 
ข. กรอก “ไม่ผา่น” เม่ือเกณฑน์ั้นไดรั้บการตดัสินแลว้ ได ้“ไม่ผา่น” 
ค. เวน้วา่งไวเ้ม่ือเกณฑน์ั้นยงัไม่มีการตดัสิน 
 วนัอนุมัติการจบ  ให้กรอกเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ท่ีโรงเรียนอนุมติัให้ผูเ้รียนจบ  ไดแ้ก่  
วนัท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาลงนามตดัสินและอนุมติัผลการเรียนในแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา  (ปพ.๓)  กรณี
ผูเ้รียนออกจากโรงเรียนก่อนจบระดบัชั้น  ใหขี้ดเคร่ืองหมาย  “ -  ”   
 วันออกจากโรงเรียน  ให้กรอกเลขวนัท่ี  ช่ือเดือน  และเลข  พ.ศ.  ท่ีผูเ้รียนออกจากโรงเรียนตาม  
“วนัจ าหน่าย”  ท่ีระบุในทะเบียนนกัเรียน 
 สาเหตุทีอ่อกจากโรงเรียน ใหก้รอก ดงัน้ี 
  ก.  กรณีผูเ้รียนจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และออกจากโรงเรียน ให้กรอก “จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”   
  ข.  ผูเ้รียนท่ีออกจากโรงเรียนในกรณีอ่ืน ๆ  ใหก้รอก  “ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน” 



 

 ๕. ผลการประเมินระดับชาติ  
 ให้กรอกผลการทดสอบระดบัชาติของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ท่ี
ผูเ้รียนเขา้สอบโดยกรอกช่ือรายวชิา.....คะแนนเตม็.....คะแนนท่ีได.้....ใหค้รบทุกวชิาท่ีเขา้สอบ 

 ๖. ค าอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา   
 ให้กรอกระดบัผลการเรียนหรือรูปแบบการตดัสินผลการเรียนท่ีโรงเรียนใช้ในการตดัสินผลการ
เรียนรายวชิา ท่ีโรงเรียนก าหนด  ทั้ง  ๔ เกณฑ ์ คือ 
 ๑.   การประเมินรายวชิาพื้นฐานและการประเมินรายวชิาเพิ่มเติม 
 ๒.   การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
 ๓.   การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 ๔.   การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
ส าหรับระดบัผลการเรียนอาจก าหนดไดด้งัน้ี 
๔ หมายถึง  ดีเยีย่ม     
๓.๕ หมายถึง  ดีมาก      
๓ หมายถึง  ดี       
๒.๕ หมายถึง  ค่อนขา้งดี         
๒ หมายถึง  ปานกลาง   
๑.๕ หมายถึง  พอใช ้   
๑ หมายถึง  ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า  
๐ หมายถึง  ต ่ากวา่เกณฑ ์  

 ๗. หมายเหตุ   
 ใหก้รอกขอ้มูลการเทียบโอนผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมเป็นขอ้มูลของโรงเรียนใหม่เป็นรายวชิา 

 
 
 
 
 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับหลักฐานในการรับนักเรียน  นักศึกษาเขาเรียน 
ในสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวยการศึกษาภาคบังคับ   
เพื่อเปนการเปดโอกาสแกบุคคลใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
กระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียน
นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานวัน  เดือน  ปเกิดในการรับนักเรียน  

นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียน  ศูนยการเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน  

มหาวิทยาลัย  หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน  ที่มีอํานาจหนาที่หรือ 
มีวัตถปุระสงคในการจัดการศึกษา   

“หลักฐานทางการศึกษา”  หมายความวา  เอกสารอันเปนหลักฐานทางการศึกษาของนักเรียน
นักศึกษา  ไดแก  ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา  สมุดประจําตัวนักเรียนนักศึกษา  สมุดประจําชั้น  บัญชีเรียกชื่อ  
ใบสงตัวนักเรียนนักศึกษา  หลักฐานแสดงผลการเรียน  ประกาศนียบัตร  หรือเอกสารอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันหรือเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหเปนหลักฐานทางการศึกษา  ตามระเบียบนี้ 

“องคกรเอกชน”  หมายความวา  สมาคม    มูลนิธิ  หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นซ่ึงจดทะเบียนเปน
นิติบุคคล 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๕ ใหสถานศึกษาถือเปนหนาที่  ในการที่จะรับเด็กที่อยูในวัยการศึกษาตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาภาคบังคับ  เขาเรียนในสถานศึกษา   

กรณีเด็กยายที่อยูใหม  สถานศึกษาตองอํานวยความสะดวก  และติดตามใหเด็กไดเขาเรียน 
ในสถานศึกษาที่ใกลกับที่อยูใหม 

ขอ ๖ การรับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่ไมเคยเขาเรียนในสถานศึกษามากอน  ใหสถานศึกษา 
เรียกหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งตามลําดับเพื่อนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา  ดังตอไปนี้ 

(๑) สูติบัตร 
(๒) กรณีที่ไมมีหลักฐานตาม  (๑)  ใหเรียกหนังสือรับรองการเกิด  บัตรประจําตัวประชาชน   

สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดทําข้ึนในลักษณะเดียวกัน 
(๓) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ใหเรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให  หรือ

เอกสารตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหใชได 
(๔) ในกรณีที่ไมมีหลักฐานตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ใหบิดา  มารดา  ผูปกครอง  หรือองคกรเอกชน  

ทําบันทึกแจงประวัติบุคคล  ตามแบบแนบทายระเบยีบนี้  เปนหลักฐานที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา 
(๕) ในกรณีที่ไมมีบุคคล  หรือองคกรเอกชนตาม  (๔)  ใหซักถามประวัติบุคคลผูมาสมัครเรียน  

หรือผูที่ เกี่ยวของ  เพื่อนําลงรายการบันทึกแจงประวัติบุคคลตามแบบแนบทายระเบียบนี้เปนหลักฐาน 
ที่จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา 

ขอ ๗ ใหสถานศึกษาจัดเก็บสําเนาเอกสารหลักฐานตามขอ  ๖  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ซ่ึงไดรับรอง
ความถูกตองแลว  ไวเปนหลักฐาน  และคืนตนฉบับแกผูปกครอง 

สําหรับหลักฐานบันทึกแจงประวัติบุคคล  ตามขอ  ๖  (๔)  และ  (๕)  ใหเก็บตนฉบับไว 
ที่สถานศึกษานั้น 

ขอ ๘ ในขณะที่นักเรียนนักศึกษายังศึกษาอยูในสถานศึกษา  เมื่อปรากฏวามีหลักฐานตามกฎหมาย
วาดวยการทะเบียนราษฎร  มาแสดงภายหลัง  ใหสถานศึกษาแกไขหลักฐานทางการศึกษาใหเปนไป 
ตามหลักฐานดังกลาว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการนั้น 

ขอ ๙ การบันทึกในหลักฐานทางการศึกษา  ใหสถานศึกษาปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่เปนหลักฐานทางการศึกษาเปนรายบุคคล  เชน  สมุดประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา   

ใบสงตัว  ประกาศนียบัตร  เปนตน  ไมตองบันทึกหมายเหตุใด   ๆ



หนา   ๑๑ 
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(๒) ในกรณีที่เปนหลักฐานทางการศึกษาเปนหลักฐานรวมที่ใชบันทึกขอมูลของนักเรียน  นักศึกษา
ทั้งชั้นเรียน  หรือจํานวนมากกวาหนึ่งคน  เชน  ทะเบียนนักเรียนนักศึกษา  สมุดประจําชั้น  บัญชีเรียกชื่อ   
เปนตน  ใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายบันทึกไวเฉพาะในสมุดทะเบียนนักเรียนนักศึกษา   
โดยบันทึกลงในชองหมายเหตุพรอมกับลงนามกํากับขอความวา  “ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการ
ทะเบียนราษฎร” 

ขอ ๑๐ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความ 
และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 

บันทึกแจงประวัติบุคคล 
เขียนท่ี………………………………………………………………….. 

วันท่ี ………….. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ……………….. 
   ขาพเจา......................................... เก่ียวของกับผูสมัครเขาเรียนในฐานะ........................................... 
อยูบานเลขท่ี ....................หมูท่ี.........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.................................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย...........................................โทรศัพท................................โทรสาร..........................................................       
ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับประวัติบุคคล  เพื่อการสมัครเขาเรียน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยหลักฐานในการ
รับนักเรียน  นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังตอไปนี้ 
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ประเทศ ............................................... เลขประจําตัวประชาชน.................................................... 
 ๔.   ชื่อ – สกุลผูปกครอง ............................................. เชื้อชาติ....................สญัชาติ......................
อาชีพ................................ความสัมพันธกับผูสมัคร .................................อยูบานเลขท่ี .................. .หมูท่ี ...........
ตรอก/ซอย........................ ถนน ............................... ตําบล/แขวง ......................อําเภอ/เขต............................... 
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 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวขางตน เปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ)………………………………………… ผูแจง/ผูเขียน 
       (…………………………………………..) 
(ลงชื่อ)………………………………………… ผูรับแจง 
       (………………………..……….………..) 
(ลงชื่อ)………………………….…………..… ผูพิมพลายมือ 
      (…………………………..…..…………..)/พยาน 
(ลงชื่อ)…………………………….……..….… พยาน 
       (……………………………….…………..) 

 
 
 
 
 

รูปถาย 
ผูสมัคร 
เขาเรียน 
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