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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ 



คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานทะเบียน

หลักฐานการศึกษา  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพ  และมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ  ซ่ึงประกอบไปดวยรายละเอียด  ขบวนงาน  ข้ันตอน  

วิธีการปฏิบัติงาน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเก่ียวของ  ท้ังระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน      

ในสังกัดไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล   

ตอทางราชการสูงสุด  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  หวังเปนอยางยิ่ง  วาเอกสาร

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของผูท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ใหไดรับโอกาส   

ในการพัฒนาเต็มศักยภาพสงผลตอการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสอดคลองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติและนโยบายของรัฐบาลตอไป 

      นางสาวประภัสสร  สงาประภากรณ 

                                                                   นกัวิชาการศึกษาชํานาญการ 

                                                                              กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ข 

สารบัญ 

คํานํา           หนา 

สารบัญ           ข 

งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา        1 

การสั่งซ้ือ  ควบคุมและการจัดเก็บและยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)  1 

การสั่งซ้ือ  ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  (ปพ.2)   6 

การสั่งซ้ือ  ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานการศึกษา  (ปพ.3)  9 

 

 



1.งานทะเบียนหลกัฐานการศึกษา 

1.1 การส่ังซ้ือ ควบคุมและจัดเกบ็และยกเลกิระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 

• วัตถุประสงค

1. เพื่อจดัหา ควบคุมและจดัเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

2. เพื่อใหบ้ริการแก่หน่วยงานและประชาชนท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้สามารถตรวจสอบ

ขอ้มูลการสาํเร็จการศึกษา 

3. เพื่อยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. การสั่งซ้ือ ควบคุมและจดัเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

2. การใหบ้ริการแก่หน่วยงานและประชาชนท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้สามารถตรวจสอบ

ขอ้มูลการสาํเร็จการศึกษา 

3. การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

• คําจํากัดความ/พ้ืนฐานความรู

หลกัฐานทางการศึกษา หมายถึง เอกสารสาํคญัทางการศึกษาท่ีโรงเรียนจดัทาํข้ึนเพื่อใช ้

ประกอบการปฏิบติังานดา้นต่างๆตามภารกิจการจดัการศึกษา  จดัทาํข้ึน 

1. เพื่อบนัทึกขอ้มูลในการดาํเนินงานการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล

2. เพือ่ใชติ้ดต่อส่ือสาร รายงานขอ้มูลและผลการเรียนของนกัเรียน

3. เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของนกัเรียน

หลกัฐานการศึกษาไวเ้ป็น 2 กลุ่มคือ 

-เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบงัคบัแบบไดแ้ก่ 

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

2) ประกาศนียบตัร (ปพ.2)

3) แบบรายงานผูส้าํเร็จการศึกษา (ปพ.3)

-เอกสารหลกัฐานท่ีสถานศึกษาดาํเนินการเองไดแ้ก่ 

1) แบบแสดงผลการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค(์ปพ.4)

2) เอกสารบนัทึกการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน (ปพ.5)

3) แบบรายงานผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนรายบุคคล(ปพ.6)

4) ใบรับรองผลการศึกษา(ปพ.7)

5) ระเบียนสะสม(ปพ.8)

6) สมุดบนัทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)
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ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นเอกสารสาํหรับบนัทึกขอ้มูลผลการเรียนของ

นกัเรียนตามเกณฑก์ารผา่นชั้นของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  ผลการประเมินการอ่านคิดวเิคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องสถานศึกษาและผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งจดัทาํและออก

เอกสารน้ีใหก้บันกัเรียนเป็นรายบุคคล  ประกอบดว้ย 

1) ขอ้มูลสถานศึกษาและนกัเรียน

2) ผลการเรียนสาระการเรียนรู้

3) ผลการปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

4) ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

5) ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

6) ผลการประเมินระดบัชาติ

7) สรุปผลการเรียน

• ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 การสั่งซ้ือ ควบคุมและจดัเก็บระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดเวลา เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ 

2.สถานศึกษาทาํหนงัสือขอซ้ือแบบพิมพต์่อสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี ตลอดเวลา เจาหนาท่ีของ

สถานศึกษา 

3. กรณีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจดัซ้ือเอง

- ทาํหนงัสือสัง่ซ้ือแบบพิมพถึ์งองคก์ารคา้ของสกสค. โดยระบุช่ือ

นามสกลุท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูด้าํเนินการจดัซ้ือ 

กรณีสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายเป็นผูด้าํเนินการซ้ือเอง 

  -สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีทาํหนงัสือสัง่ซ้ือแบบพิมพถึ์งองคก์ารคา้ของสกสค. 

โดยระบุช่ือ นามสกลุครู/บุคลากรของสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดป เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ/

เจาหนาท่ีของ

สถานศึกษา 

4.ผูรั้บมอบฉนัทะของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี/สถานศึกษา นาํแบบพิมพท่ี์ซ้ือ

มาลงบญัชีรับ -จ่ายแบบพิมพเ์พ่ือควบคุมหมายเลขของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี 

ภายใน 3 วันทํา

การ 

เจาหนาท่ีของ

สถานศึกษา/เจาหนาท่ี

กลุมสงเสรมิฯ 

5. สถานศึกษานาํแบบพิมพล์งบญัชีรับแบบพิมพข์องสถานศึกษาและ

จดัเก็บเพ่ือประโยชน์ตอ่ไป 

เจาหนาท่ีของ

สถานศึกษา 
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• Flow Chart

กรณีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผูซ้ื้อ          กรณีสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายเป็นผูซ้ื้อ 

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

สถานศึกษาทาํหนงัสือขอซ้ือแบบพิมพต์่อ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา

ทาํหนงัสือสัง่ซ้ือแบบพิมพถึ์ง

องคก์ารคา้ของ สกสค.โดย

ระบุช่ือ นามสกลุท่ีไดรั้บมอบ

ทาํหนงัสือสัง่ซ้ือแบบพิมพถึ์งองคก์ารคา้

ของสกสค. โดยระบุช่ือ นามสกลุครู/

บุคลากรของสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย

นาํแบบพิมพล์งบญัชีรับ -จ่ายแบบพิมพเ์พ่ือควบคุม

สถานศึกษานาํแบบพิมพล์งบญัชีรับแบบพิมพข์อง

สถานศึกษาและจดัเก็บเพ่ือประโยชน์ตอ่ไป
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 การยกเลกิระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยกเลิก ตลอดป เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ 

2. กรณี แบบพิมพสู์ญหาย

2.1 ผูท้าํใหสู้ญหายแจง้ความเอกสารสูญหายต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจเพ่ือลง

บนัทึกประจาํวนั แลว้เก็บใบแจง้ความไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.2 สถานศึกษาทาํรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์ปพ.1 ฉบบัท่ีสูญหาย(แนบ

เอกสารลงบนัทึกรายงานประจาํวนั)ต่อสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.3 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสอบสวนขอ้เทจ็จริงและทาํรายงานขอ

ยกเลิกพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์ส่วนกลางเสนอเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภูมิภาครายงานผูว้า่ราชการจงัหวดั 

2.4 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั

ทาํการสอบสวนสถานศึกษาใหไ้ดค้วามจริงอีกคร้ังหน่ึงก่อนลงนาม

ประกาศยกเลิกแบบพิมพ ์

2.5 แจง้ประกาศการยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผูว้า่ราชการจงัหวดั

ทุกจงัหวดั  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีทุกสาํนกังานเขต 

ภายในสองสัปดาห

หลังรับเรื่อง 

เจาหนาท่ีของ

สถานศึกษา 

3. กรณีแบบพิมพเ์กิดการเสียหาย ชาํรุดดว้ยเหตจุนไม่สามารถใชก้ารได้

3.1 สถานศึกษาทาํรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ ์ โดยระบุ สาเหตุ เลขท่ี และ

จาํนวนแบบพิมพท่ี์เสียหายเสนอสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.2 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ

สอบสวน 

ถา้เสียหายเลก็นอ้ย อาจไม่ตอ้งยกเลิก แต่เห็นควรยกเลิกเสนอสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ี 

3.3 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานขอยกเลิกแบบพิมพฉ์บบัท่ี

เสียหายส่วนกลางเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ภูมิภาครายงานผูว้า่ราชการจงัหวดัพร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์

เพ่ือลงนาม 

3.4 เม่ือผูป้ระกาศยกเลิกลงนามแลว้ใหส้ถานศึกษา/สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีแจง้

ประกาศทุกกระทรวง ผูว้า่ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

ทุกสาํนกังานเขต 

ภายในสอง

สัปดาห/หลังรับ

เรื่อง 

เจาหนาท่ีของ

สถานศึกษา/ 

เจาหนาท่ีกลุมสงเสริม 
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• Flow Chart

    กรณีแบบพิมพสู์ญหาย       กรณีแบบพิมพเ์กิดการเสียหาย ชาํรุด 

• แบบฟอรมท่ีใช

-หนงัสือการสั่งซ้ือแบบพิมพเ์อกสารหลกัฐานการศึกษา 

-แบบยืน่คาํร้องขอ ปพ. 1 

-บญัชีรับ-จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลกัสูตร 

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ผูท้าํใหสู้ญหายแจง้ความ

เอกสารสูญหายต่อเจา้หนา้ท่ี

ตาํรวจ

สถานศึกษาทาํรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์

แจง้ประกาศการยกเลิก 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสอบสวน

ขอ้เทจ็จริงและทาํรายงานขอยกเลิก

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัทาํการสอบสวนก่อน

ลงนามประกาศยกเลิกแบบพิมพ์

สถานศึกษาทาํรายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาํเนินการสอบสวน

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานขอ

ยกเลิกแบบพิมพ์

แจง้ประกาศการยกเลิก 
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• เอกสารอางอิง

1. คู่มือการจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 

http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf 

2.หลักฐานการศึกษา
http://academic.obec.go.th/web/node/108

3.ความรู้เก่ียวกบัแบบ ปพ. 
http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf

4.คาํสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีวก 558/2546 เร่ือง การใชร้ะเบียนแสดงผลการเรียนตาม

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToUsePP1_558-2546_1-51.pdf

5.แนวทางการดาํเนินงานจดัเก็บหลกัฐานสาํคญัทางการศึกษา 

http://202.143.173.94/km/research/1385437996_แนวปฏิบตัิ%20รูปเลม่.pdf 
http://www.opes.go.th/sites/default/files/users/user10/nawpatibut44.pdf

1.2 การส่ังซ้ือ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

• วัตถุประสงค

เพื่อจดัหา ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร 

(ปพ.2) ใหถู้กตอ้ง 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน

การสั่งซ้ือ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

การยกเลิกหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) 

• คําจํากัดความ/พ้ืนฐานความรู

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร (ปพ.2) เปนหลักฐานเอกสารทางการศึกษา 

ท่ีออกใหกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ซ่ึงเปนการศึกษา 9 ปและสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือแสดง

วุฒิการศึกษาและรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา  นักเรียนสามารถนําไปใชเปนหลักฐานแสดงวุฒิ

การศึกษาของตนเพ่ือสมัครเขาศึกษาตอ  สมัครเขาทํางานหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีตองการแสดงวุฒิการศึกษา  

โดยใชแบบพิมพเอกสารท่ีกระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพเทานั้น 
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• ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดป เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ 

2.สถานศึกษาทาํหนงัสือขอซ้ือแบบพิมพป์ระกาศนียบตัรต่อสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

ตลอดป เจาหนาท่ีของ

สถานศึกษา 

3. กรณีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจดัซ้ือเอง

- ทาํหนงัสือสัง่ซ้ือแบบพิมพป์ระกาศนียบตัรถึงองคก์ารคา้ของ สกสค.

โดยระบุช่ือ นามสกลุผูท่ี้ไดรั้บมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูด้าํเนินการจดัซ้ือ 

กรณีสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายเป็นผูด้าํเนินการซ้ือเอง 

  - สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีทาํหนงัสือสัง่ซ้ือแบบพิมพป์ระกาศนียบตัรถึง

องคก์ารคา้ของสกสค. โดยระบุช่ือ นามสกลุครู/บุคลากรของสถานศึกษาท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดป เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ/

เจาหนาท่ีของ

สถานศึกษา 

4.ผูรั้บมอบฉนัทะของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี/สถานศึกษา นาํแบบพิมพ์

ประกาศนียบตัรลงบญัชีการสัง่ซ้ือแบบพิมพเ์พ่ือควบคุมหมายเลขชุดท่ี 

เลขท่ีในบญัชีการสัง่ซ้ือของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ภายใน 3 วัน 

ทําการ 

เจาหนาท่ีของ

สถานศึกษา/เจาหนาท่ี

กลุมสงเสรมิฯ 

5. สถานศึกษานาํประกาศนียบตัรลงบญัชีรับแบบพิมพข์องสถานศึกษา

และจดัเก็บเพ่ือประโยชน์ตอ่ไป 

เจาหนาท่ีของ

สถานศึกษา 

• Flow Chart

   กรณีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผูซ้ื้อ           กรณีสถานศึกษาไดรั้บมอบหมายเป็นผูซ้ื้อ 

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

สถานศึกษาทาํหนงัสือขอซ้ือ

ประกาศนียบตัรต่อสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

ทาํหนงัสือสัง่ซ้ือประกาศนียบตัร

ถึงองคก์ารคา้ของ สกสค.โดยระบุ

ช่ือ นามสกลุท่ีไดรั้บมอบฉนัทะ 

ทาํหนงัสือสัง่ซ้ือประกาศนียบตัรถึงองคก์าร

คา้ของ สกสค. โดยระบุช่ือ นามสกลุครู/

บุคลากรของสถานศึกษาท่ีไดรั้บมอบหมาย

นาํแบบพิมพล์งบญัชีรับ -จ่ายแบบพิมพเ์พ่ือควบคุมหมายเลข
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• แบบฟอรมท่ีใช

-แบบ ปพ.2:บ  แบบ ปพ.2:พ 

-แบบคํารองขอประกาศนียบัตรหรอืใบแทนประกาศนียบัตร 

-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf

• เอกสารอางอิง

1. คู่มือการจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศกัราช 2551 
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
2. หลักฐานการศึกษา

http://academic.obec.go.th/web/node/108 

3. ความรูเก่ียวกับแบบ ปพ.

http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf 

4. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.

2) http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf

5. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.243/2546  เรื่อง การจัดทํา จัดสง และจัดเก็บแบบ

รายงาน ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.3) 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf 

6. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 329 /2546 เรื่อง การจัดทําและการควบคุมระเบียนผลการ

เรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P

_329-2546_1-51.pdf 

7. รายงานผูสําเร็จการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf

สถานศึกษานาํประกาศนียบตัรลงบญัชีรับแบบพิมพ์

ของสถานศึกษาและจดัเก็บเพ่ือประโยชน์ตอ่ไป
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1.3 การส่ังซ้ือ ควบคุมและการจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

• วัตถุประสงค

เพื่อจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ใหถู้กตอ้ง 

• ขอบเขตการปฏิบัติงาน

การจัดเก็บรักษาหลักฐานแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

• คําจํากัดความ/พ้ืนฐานความรู

แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เปนเอกสารหลักฐานท่ีโรงเรียนทุกแหงทุกสังกัด 

ใชตัดสินและอนุมัติผลการเรียนใหผูเรียนเปนผูสําเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       ข้ัน

พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

 โรงเรียน  

 สั่งซ้ือโดยตรงไดท่ีองคการคาของ สกสค.  ผูอํานวยการ/ครูใหญ  เปนผูรับผิดชอบในการจัดซ้ือ 

การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  สถานศึกษาดําเนินการดังนี ้

1) แตงตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษา เพ่ือรับผิดชอบการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.

3) และเอกสารสําคัญอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา

2) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา(ปพ.3) เปนคราวๆ ไป

ประกอบดวย   ผูเขียน/พิมพ  ผูแทน  และผูตรวจ 

3) นายทะเบียน เปนผูกํากับดูแลใชแบบพิมพเอกสารท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเทานั้น

แบบรายงานผลการเรียนผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

     จําแนกเปน 3 แบบ คือ แบบรายงานผลการเรียนผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น 

      -ประถมศึกษา (ปพ.3:ป) 

      -มัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.3:บ) 

      - มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.3:พ) 

การกรอกแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3 : ป, ปพ.3 : บ  และ ปพ.3 : พ) 

-ใหกรอกขอมูลตาง ๆ ดวยวิธีการเขียน  หรือพิมพดวยพิมพดีด  หรือคอมพิวเตอรอยางใด 

อยางหนึ่ง  กรณีใชวิธีการเขียน ใหใชหมึกสีดําเทานั้น   

-ตัวเลขท่ีกรอกควรใชตัวเลขฮินดูอารบิก  

-หามลบ  หรอืขูดขอมูลท่ีกรอกไปแลว 

-กรณีเขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหขีดฆาขอความท่ีเขียนผิด หรือขอความท่ี 

ตองการเปลี่ยนแปลง แลวเขียนขอความท่ีถูกตองหรือขอความท่ีตองการไวขางบนดวยหมึกสีแดง  และให

ผูบริหารสถานศึกษาลงนามกํากับไว 
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การเก็บรักษา แบบ ปพ.3 

1) โรงเรียน ตองจัดทํา ปพ.3 ดวยตนฉบับท้ังสอง/สามชุด โดยสั่งซ้ือแบบพิมพจากองคการคา

ของ สกสค. 

2) ผูจบการศึกษาวันเดือนปเดียวกันถือเปนจบ การศึกษารุนเดียวกันใหจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จ

การศึกษา (ปพ.3)  เปนฉบับเดียวกัน โดยใหเลขลําดับท่ีตอเนื่องกันในฉบับเดียวกัน  แตเม่ือใดท่ีจบการศึกษา

ตางวันเดือนปกัน ตองจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) แยกฉบับกันกษา แบบ ปพ.3 

3) เม่ือจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เสร็จเรียบรอยแลว ใหกรรมการทุกคนและนาย

ทะเบียนลงนามไวท่ีดานหนาของเอกสารในชองท่ีกําหนดไวทุกแผน กอนเสนอใหผูอํานวยการ หรืออาจารย

ใหญ หรือครูใหญ แลวแตกรณีพิจารณาอนุมัติจบหลักสูตร 

4) ผูอํานวยการ หรือครูใหญ ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พิจารณาแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ท่ีจัดทําเสร็จเรียบรอยแลวเพ่ือความถูกตองสมบูรณ 

และรอบคอบกอนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสูตร 

สถานศึกษาตองจัดเก็บแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามแนวปฏิบัติขางตน เพ่ือใชเปน 

หลักฐานสําหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูจบการศึกษาตอไป 

5. สถานศึกษาจะตองสงเอกสารท่ีจัดทําเรียบรอยแลว ไปใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเก็บรักษา ตองสงดวยตนฉบับ ภายใน 30 วันหลังจากผูเรียนไดรับ  

การอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

• ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดป เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ 

2. ช้ีแจงทาํความเขา้ใจในเร่ืองการจดัทาํ  การจดัซ้ือและการจดัเก็บ มกราคม-มีนาคม เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ/

สถานศึกษา 

3. แจง้เป็นหนงัสือราชการใหส้ถานศึกษาส่งแบบรายงานผูสําเรจ็การศึกษา

(ปพ.๓)  ตามระเบียบกาํหนด 

มีนาคม-เมษายน เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ 

4. จดัเก็บเอกสารใหเ้ป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา ภายใน 3 วัน

ทําการ 

เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ 

5. ติดตามสถานศึกษาท่ีไม่ส่งตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ตลอดป เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ 

6. สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน พฤษถาคม เจาหนาท่ีกลุมสงเสริมฯ 
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• Flow Chart

• แบบฟอรมท่ีใช

-แบบ ปพ.2:บ  แบบ ปพ.2:พ 

-แบบคํารองขอประกาศนียบัตรหรอืใบแทนประกาศนียบัตร 

-แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

-แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf

• เอกสารอางอิง

1. คู่มือการจดัทาํเอกสารหลกัฐานการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศกัราช 2551 
http://202.143.130.105/infoutt2/docs/pp2551.pdf
2. หลักฐานการศึกษา

http://academic.obec.go.th/web/node/108 

3. ความรูเก่ียวกับแบบ ปพ.

http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/poopoo.pdf 

4. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.467/2546 เรื่องการออกประกาศนียบัตร ตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.

2) http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_BasicEducationCurriculumIssueing_1-51.pdf

ศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ช้ีแจงทาํความเขา้ใจในเร่ืองการจดัทาํ  การ

จดัซ้ือและการจดัเก็บ

แจง้เป็นหนงัสือราชการใหส้ถานศึกษาส่งแบบ

รายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  ตามระเบียบ

จดัเก็บเอกสารใหเ้ป็นระบบแยกตามรายสถานศึกษา

สรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

ติดตามสถานศึกษาท่ีไม่ส่งตามระยะเวลาท่ีกาํหนด
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5. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี  สพฐ.243/2546  เรื่อง การจัดทํา จัดสง และจัดเก็บแบบ

รายงาน ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.3) 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeSendKeepPP3_243-2546_1-51.pdf 

6. คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 329 /2546 เรื่อง การจัดทําและการควบคุมระเบียนผลการ

เรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_HowToMakeControlRB1TRB1PAndSendRB2TRB2P

_329-2546_1-51.pdf 

7.คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 616/2552

เรื่อง การจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.1) 

8.คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 617/2552

     เรื่อง การจัดทําประกาศนียบัตร หลักสูตรแกนกลาง (ปพ.2) 

9.คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 618/2552

     เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรแกนกลา(ปพ.3) 

10.คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. 619/2552

     เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน 

11. รายงานผูสําเร็จการศึกษา http://bet.obec.go.th/it/images/it/IT_PP3_1-51.pdf
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