คู่มอื ปฏิบตั ิงาน
กลุ่มงานทะเบียน

โรงเรียนสารวิทยา
แขวงเสนานิคม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒

คานา
คู่มือการบริ หารงานทะเบียน เป็ นเอกสารที่เขียนจากการบริ หารงานทะเบียน จากสภาพที่ เป็ นจริ ง
ของฝ่ ายทะเบียนโรงเรี ยนสารวิทยา กรุ งเทพมหานคร สพม.๒
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานและสร้างความเข้าใจในการนาหลักการบริ หารมาสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นจริ ง ให้ได้ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
พร้ อมกับการพัฒนางานทะเบียนในโรงเรี ยนสู่ ชุมชนและท้องถิ่ น จากการที่โรงเรี ยนได้รับการสนับสนุ นจาก
ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนสารวิทยา กรุ งเทพมหานคร สพม.๒ ในการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรี ยนการสอนและการบริ การจัดการ อันเป็ นการสนองนโยบายของโรงเรี ยน
และทางราชการตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะการนาผลความสาเร็ จต่างๆ ในการบริ หารงานทะเบียนสู่ โลกกว้างทางการศึกษาใน
การสร้ างเครื อ ข่ ายอิ น เตอร์ เน็ ต และอิ น ทราเน็ ต ทั้ง ภายนอกและภายในโรงเรี ย น (Internet&Intranet) และ
เครื อข่ายบริ การด้านงานทะเบียน หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า คู่มือการบริ หารงานทะเบียนนี้ คงเป็ นประโยชน์และเป็ น
แนวทางในการบริ ห ารงาน การพัฒ นางานวิ ช าการในโรงเรี ย นให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพตามเจตนารมณ์ ต าม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สื บไป
กลุ่มงานทะเบียนวัดผล

-๑กลุ่มงานทะเบียนโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร
กลุ่มงานทะเบียน โรงเรี ยนสารวิทยา กรุ งเทพมหานคร มีกาํ หนดกระบวนการและขันตอนในการ
บริ หารกลุ่มงานทะเบียนดังนี
๑.การวางแผน (Planning)
๒.การจัดการองค์กร (Organizing)
๓.การจัดวางตัวบุคลากร (Staffing)
๔.การบังคับบัญชา (Directing)
๕.การประสานงาน (Co-ordinating)
๖.การายงาน (Reporting)
๗.งบประมาณ (Budgeting)
กลุ่มงานทะเบียน ได้วางแผนงานไว้ในแผนปฏิบตั ิการ และแผนปฏิบตั ิงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม
ประจําปี แล้วยังกําหนดบทบาท หน้าที ทีสนองเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไว้ดงั นี
กลุ่มงานทะเบียน
ในการบริ หารงานทะเบียน ฝ่ ายทะเบียนได้จดั วางตัวบุคลากร เพือให้การปฏิบตั ิงานตามคําสัง
ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างการจัดวางตัวบุคคลดังนี
ภาระงานสายผู้บริหาร
๑. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสารวิทยา กรุ งเทพมหานคร ปฏิบตั ิหน้าทีผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสารวิทยา
กรุ งเทพมหานคร มีภาระงานด้านการบริ หารและอํานวยการให้งานต่างๆของโรงเรี ยนดําเนินไปด้วยความ
เรี ยบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็ นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายอืนๆ
ของรัฐบาล
๒. รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสารวิทยา กรุ งเทพมหานคร ปฏิบตั ิหน้าทีรองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสาร
วิทยา กรุ งเทพมหานคร มีภาระงานด้านบริ หารและอํานวยการตามทีได้รับมอบหมายจากผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยน ในการกํากับนิเทศ ติดตาม ดูแลและอํานวยการตามทีได้รับมอบหมายและปฏิบตั ิหน้าทีอืนตามที
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมาย

-๒๓. งานทะเบียน มีหน้ าที่
- ดาเนิ นการจัดทา ทะเบียนประวัติยอ่ ของนักเรี ยนในสมุดทะเบียนนักเรี ยน เมื่อมีนกั เรี ยนขอลาออก
ระหว่างปี หรื อจบการศึกษาให้ดาเนิ นการจาหน่ายนักเรี ยนออกจากทะเบียนนักเรี ยนให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
- จัดทาสถิตินกั เรี ยนที่มาเรี ยนรายเดือน สถิติการศึกษา สถิติการรับ การจาหน่ายนักเรี ยนติดตามนักเรี ยน
ที่ขาดเรี ยนนาน เก็บหลักฐานการติดตามและดาเนิ นการจาหน่ายออกจากทะเบียนนักเรี ยนครบถ้วนถูกต้องตาม
ระเบียบ
- ดาเนิ นงานเกี่ยวกับรับคาร้อง ขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรี ยน เช่น แก้ชื่อ ชื่อสกุล วัน เดือน ปี
เกิด หรื ออื่นๆ และดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักฐานความเป็ นจริ งทุกครั้งที่มีการแก้ไขให้นาเสนอ
ผูอ้ านวยการลงนาม
- ร่ วมเป็ นกรรมการจัดนักเรี ยนเข้าแผนการเรี ยน เป็ นกรรมการคัดเลือกนักเรี ยน ม.๓ เข้าเรี ยนต่อ ม.๔
พิจารณาจัดนักเรี ยนที่ยา้ ยสถานศึกษาอื่นเข้าแผนการเรี ยน และพิจารณาเห็นชอบกับฝ่ ายวัดผลและประเมินผล
การเรี ยนในกรณี นกั เรี ยนของเปลี่ยนแผนการสอน
- จัดทาและตรวนสอบระเบียบแสดงผลการเรี ยน (รบ.๑ต,รบ.๑บ-ป,ปพ-๑) ให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ ออกใบระเบียบแสดงผลการเรี ยน ให้นกั เรี ยนที่จบการศึกษา หรื อนักเรี ยนที่ประสงค์ขอลาออกโดยดาเนิน
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการประเมินผลการเรี ยน จัดเก็บหลักฐานตามระเบียบให้เรี ยนร้อย
และปลอดภัย
- ออกจดหมายลงทะเบียนแจ้งให้ผปู ้ กครองทราบ และเชิ ญให้กรณี ที่ตรวจพบว่าผลการเรี ยนมีปัญหา
ไม่ได้แก้ไข จะทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถจบหลักสู ตรได้ และประสานงานติดตามฝ่ ายวัดผลและประเมินผลการ
เรี ยนเพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบ
- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรี ยบแสดงผลการเรี ยน (รบ.๑, ปพ.๑) สาหรับนักเรี ยนที่จบการศึกษา
ในช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการลงนามรับรองความถูกต้องว่าจบหลักสู ตรจริ งด้านหลัง ปพ.๑
ทุกแผ่น และผูอ้ านวยการลงนามใน รบ.๑-ต, รบ.๑-ป, ปพ.๑)
- จัดทาแบบรายงานผลการเรี ยนของผูท้ ี่จบหลักสู ตร ให้เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยภายใน ๓๐ วัน หลังวันอนุมตั ิ
ผลการเรี ยนต่อเขตพื้นที่การศึกษา และเก็บไว้ที่โรงเรี ยน
- ดาเนินการจัดทารายงานข้อมูล ลงในโปรแกรม STUDENT และระบบออนไลน์ SGS ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์และเป็ นปัจจุบนั
- ดาเนินการเขียนใบประกาศนียบัตร หรื อ ปพ.๒ จัดทาทะเบียนควบคุมการออกประกาศนียบัตร หรื อ
ปพ.๓ ให้ถูกต้องเรี ยบร้อย ควบคุมดูแลการจ่ายประกาศนียบัตร

-๓- ดาเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรี ยน หรื อ ปพ.๗ เอกสารรับรองการเป็ นนักเรี ยน เอกสาร
แสดงผลการเรี ยนภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองอื่นๆ ที่นกั เรี ยนยืน่ คาร้องขอ
- ดาเนินการออกใบรับรองผลการเรี ยน (รบ.๑-ต, ป) , (ปพ.๑-ต,ป) ฉบับที่ ๒ ให้แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา
ตามหลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายก่อนหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยนื่ คาร้องขอ โดย
ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบตั ิ
- ดาเนิ นการให้ความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒินกั เรี ยนที่จบการศึกษา
ไปแล้ว และต้องดาเนินการตรวจสอบหลักฐานคุณวุฒินกั เรี ยนใหม่ที่เข้าเรี ยน ให้ความร่ วมมือ การตอบหนังสื อ
สอบถามที่มีการสอบถามมาตามระเบียบและแนวปฏิบตั ิของทางราชการ
- ดาเนิ นการเกี่ยวกับการรับคาร้องต่างๆ เช่น การผ่อนผันการเรี ยนและการหยุดพักการเรี ยนการ
เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรี ยน ระเบียบแสดงผลการเรี ยนต่างๆ ในประกาศนียบัตรแบบรายงานผลการเรี ยนของผูท้ ี่
จบหลักสู ตร แบบ ปพ. ต่างๆ และดูแลรักษา พัสดุครุ ภณั ฑ์ ฯลฯ ให้เป็ นระเบียบ เพื่อสะดวกรวดเร็ วในการ
ดาเนินงานและไม่สูญหาย
- ดาเนิ นการพิมพ์ใบรับรองผลการเรี ยน สาหรับนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูแ่ ละยังไม่จบหลักสู ตร
(รบ.๕, ปพ.๗) จัดเก็บรู ปถ่ายเพื่อทาใบ รบ.๑-ต, ป, ปพ.๑-ต, ป, และ รบ.๕ , ปพ.๗
- ดาเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยนนักเรี ยนที่ยา้ ยถานศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสู ตรเดิมกรณี รับย้ายนักเรี ยน ที่มีปัญหาจากโรงเรี ยนอื่นๆ เมื่อเทียบเรี ยบร้ อยแล้ว ก็เสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาหลักฐานการศึกษา ความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถ และการปฏิบตั ิจริ งตาม
กฎกระทรวงและระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
- ปฎิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้ วย
๑) หน้าที่นายทะเบียน
๒) หน้าที่เจ้าหน้าที่ทะเบียน
มีบทบาทและหน้าที่ดงั นี้
- วางแผนการบริ หารงานและจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน/โครงการ/งาน ปฏิทินงานกลุ่มงานทะเบียน
- ปฏิบตั ิหน้าที่นายทะเบียนของโรงเรี ยน
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานงานทะเบียน
- ดาเนินการ รับมอบตัว ลงทะเบียนประวัตินกั เรี ยน และจาหน่ายนักเรี ยน
- จัดทา ตรวจสอบและออก เอกสารหลักฐานทางการศึกษา และใบประกาศนียบัตร

-๔- บริ การตรวจสอบวุฒิการศึกษา แก้ไขหลักฐานต่างๆ และการลาออกของนักเรี ยน
- จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนให้เป็ นปั จจุบนั
- จัดทาแบบออร์ม สถิติ ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน
- จัดทาระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานทะเบียน
- วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
- วางแผนการบริ หารงานวัดผลและจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน/โครงการ/งาน ปฏิทิน งานวัดและประเมินผล
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานวัดผล
- จัดทาระเบียบการวัดและประเมินผล แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานวัดผล
- ดาเนินงานพัสดุของงานวัดผล
- ประสานงานเกี่ยวกับงานวัดผลกับเจ้าหน้าที่วดั ผลกลุ่มสาระฯ
- รับผล ตรวจสอบความถูกต้องกับงานคอมพิวเตอร์ และเก็บหลักฐานผลการเรี ยน
- จัดทาตารางสอนและตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก้ตวั
- จัดทาแบบออร์มงานวัดผล เอกสารการวัดและประเมินผล
- จัดสอบวัดและประเมินผลให้เป็ นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
- วิเคราะห์งาน รวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
- ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการมอบหมาย
ขอบข่ ายงานทะเบียน
๑. งานรับนักเรี ยนใหม่ การมอบตัว/การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว
๒. งานทะเบียนประวัติของนักเรี ยน
๓. งานจาหน่ายนักเรี ยนออกจากทะเบียนนักเรี ยน
๔. งานสถิติขอ้ มูลพื้นฐานของนักเรี ยนและจานวนนักเรี ยน
๕. งานออกเอกสารแสดงผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่จบการศึกษาแล้วและที่กาลังศึกษา
๖. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรี ยนของนักเรี ยนทั้งหมด
๗. งานตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรี ยนที่หน่วยงานอื่นประสานมา
๘. จัดทารายงานผลการเรี ยนเฉลี่ย (GPA )และลาดับผลการเรี ยน (Pr) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
๓ และนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
๙. จัดทาแบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา
๑๐. ตรวจสอบโปรแกรมการเรี ยนและเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่ยา้ ยเข้าเรี ยนระหว่างปี การศึกษา
๑๑. ประสานการประเมินผลการเรี ยนและเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
๑๒. งานสถิติขอ้ มูลงานทะเบียน
๑๓. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรี ยนมอบหมาย

-๕ขอบข่ ายงานวัดผล
๑. งานการดูแลและตรวจสอบการวัดผลและประเมินผลรายวิชาต่างๆ
๒. งานการวัดผลระหว่างภาค และปลายภาค
๓. งานลงทะเบียนการสอบซ่อม
๔. งานการลงทะเบียนเรี ยนซ้ า
๕. งานตรวจสอบการจบหลักสู ตรของนักเรี ยน
๖. งานตรวจสอบและติดตามการมาเรี ยนของนักเรี ยน
๗. งานลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาของนักเรี ยน
๘. งานบันทึกข้อมูลผลการเรี ยนของนักเรี ยน
๙. งานสถิติขอ้ มูลผลการเรี ยนงานวัดผล
๑๐. งานผลิตข้อสอบวัดผลและประเมินผล
๑๑. ภาระงานเฉพาะกิจที่โรงเรี ยนมอบหมาย
การติดต่ องานทะเบียน
๑. เวลาติดต่องานทะเบียน
สาหรับนักเรียน
พักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๐ น.
พักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา ๑๑.๕๐ – ๑๒.๔๐ น.
เย็น หลังเลิกเรี ยน – ๑๖.๓๐ น.
สาหรับผู้ปกครอง และ บุคคลทัว่ ไป
เวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
๒. การขอเอกสารทางการศึกษา
๒.๑ นักเรียนปัจจุบัน
๒.๑.๑ นักเรี ยนต้องเขียนคาร้องด้วยตนเองในใบคาร้อง
๒.๑.๒ กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง และชัดเจน
๒.๑.๓ คาร้องภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่ อและนามสกุลเขียนให้ตรงกับชื่อ – นามสกุล ใน Passport
๒.๑.๔ เอกสารที่ตอ้ งติดรู ป ใช้รูปถ่ายขาวดา ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)

-๖แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรี ยน และต้องไม่เป็ นรู ปถ่ายโพลารอยด์ รู ปถ่ายสติ๊กเกอร์ หรื อภาพ
สแกน และเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรู ปถ่ายทุกใบ
๒.๑.๕ รับเอกสารหลังจากยืน่ คาร้องแล้ว ๓ วันทาการ สาหรับนักเรี ยนปั จจุบนั ไม่นบั
วันหยุดราชการ
๒.๑.๖ นักเรี ยนปัจจุบนั ต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียนวัดผลทุกครั้ง
๒.๑.๗ นักเรี ยนทุกคนควรวางแผนการขอเอกสารทุกประเภทไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงปิ ดภาค
เรี ยน
นักเรี ยนควรทาเรื่ องขอเอกสารล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร
หมายเหตุ : ภาคเรียนที่ ๑ ขอเอกสารภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม
ภาคเรียนที่ ๒ ขอเอกสารภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒.๒ สาหรับศิษย์เก่า
๒.๒.๑ เขียนคาร้องขอเอกสารที่ห้องทะเบียน
๒.๒.๒ ต้องแต่งกายสุ ภาพ
๒.๒.๓ ถ้าต้องการขอเอกสารการจบการศึกษา ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ศิษย์เก่าทีใ่ ช้ ใบ รบ.
เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งเตรี ยม
๑. รู ปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๒ รู ป ใส่ เสื้ อเชิ้ตสี ขาว ไม่ติดเครื่ องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
๒. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถา้ เอกสารชารุ ดให้นามาแสดงโรงเรี ยนจะออกเอกสารใหม่
ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน ๗ วันทาการ
ศิษย์เก่าทีใ่ ช้ ใบ ปพ.
เอกสารหลักฐานที่ตอ้ งเตรี ยม
๑. รู ปถ่ายขนาด ๓ X ๔ จานวน ๒ รู ป ใส่ เสื้ อเชิ้ตสี ขาว ไม่ติดเครื่ องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
๒. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถา้ เอกสารชารุ ดให้นามาแสดงโรงเรี ยนจะออกเอกสารใหม่
ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน ๗ วันทาการ
๒.๒.๔ ศิษย์เก่ามารับเอกสารได้ภายใน ๗ วันทาการ ไม่นบั วันหยุดราชการ
๓. ระหว่างปิ ดภาคเรียน
๓.๑ นักเรี ยนปั จจุบนั ต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนทุกครั้งที่มาติดต่องานทะเบียน
๓.๒ นักเรี ยนชั้น ม.๓ และ ม. ๖ ต้องแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนเมื่อมาติดต่องานทะเบียน
จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม หลังจากนั้นแต่งกายสุ ภาพ

-๗ระเบียบว่าด้ วยการเปลีย่ นแปลงหลักฐาน
นักเรี ยนคนใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรี ยนได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล ของตนเอง
บิดาหรื อมารดา ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
๑. ยืน่ คาร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานที่งานทะเบียนวัดผล ห้องทะเบียนวัดผล โดยแนบหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
๑.๑ ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อสกุล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๑.๒ สาเนาทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ ได้แก้ไขข้อมูลชื่อ-ชื่อสกุล เรี ยบร้อยแล้ว
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๒. เมื่อยืน่ คาร้องแล้วเจ้าหน้าที่จะทาการตรวจสอบหลักฐานแล้วคืนฉบับจริ งให้ท้ งั หมด
จึงจะถือว่าการยืน่ คาร้องนั้นเสร็ จสมบูรณ์
๓. ในกรณี นกั เรี ยน ม. ๖ ให้ดาเนิ นการขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานให้เสร็ จสิ้ นภายใน ๓๐ มิถุนายน
เนื่องจากโรงเรี ยนจะต้องส่ งรายชื่อนักเรี ยนไปยังสานักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) เพื่อ
ใช้ในการสอบ O-NET
คาชี้แจงสาหรับนักเรียนทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน
การลาพัก
๑. ต้องมีหนังสื อจากโครงการแจ้งทางโรงเรี ยน ว่านักเรี ยนสอบได้และเข้าร่ วมโครงการ
๔. ต้องมีหนังสื อขออนุ ญาตพักการเรี ยนจากโครงการ นักเรี ยนต้องนาหนังสื อดังกล่าวส่ งที่งานสารบรรณ
กลุ่มบริ หารทัว่ ไปก่อนที่จะนาไปส่ งที่สานักงานผูอ้ านวยการ
๓. นักเรี ยนต้องทาเรื่ องขออนุ ญาตเข้าร่ วมโครงการเป็ นภาษาอังกฤษ
๔. ผูป้ กครองพร้อมทั้งนักเรี ยนต้องมาทาเรื่ องขออนุ ญาตลาพักการเรี ยนที่ห้อง ทะเบียนวัดผล
๕. กรณี เป็ นนักศึกษาวิชาทหาร ต้องทาเรื่ องแจ้ง เพื่อขออนุญาตลาพักการเรี ยนวิชารักษาดินแดน (รด.) ด้วย
๖. เมื่อนักเรี ยนทาเรื่ องลาพักการเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว ต้องนาเอกสารไปแจ้งครู ที่ปรึ กษา ๑ ฉบับ
และนากลับมาคืนที่หอ้ งวัดผล ๑ ฉบับ ก่อนที่นกั เรี ยนจะหยุดเรี ยน
๗. นักเรี ยนเก็บแบบรายงานผลพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนรายบุคคล (ปพ.๖) ไว้ที่หอ้ งทะเบียนวัดผล
๘. ผูป้ กครองต้องแจ้งงานทะเบียนว่านักเรี ยนจะเรี ยนซ้ าชั้น หรื อไม่ซ้ าชั้น
หมายเหตุ : การลงทะเบียนเรียน สาหรับนักเรียนทีล่ าพักการเรียนปี การศึกษาต่ อไป
ให้ มาลงทะเบียนเรียน ในวันทีป่ ระชุ มผู้ปกครองตามระดับชั้ นของนักเรี ยนประมาณต้ น
เดือนพฤษภาคม

-๘การกลับเข้ าเรียน
๑. นักเรี ยนต้องนาหนังสื อส่ งตัวกลับเข้าเรี ยนจากโครงการมาแจ้งที่ห้องทะเบียนวัดผล ก่อนนาส่ ง
สานักงานผูอ้ านวยการ
๒. นักเรี ยนต้องมีเอกสาร เช่น ใบรายงานผลการเรี ยน หรื อ Transcript ที่มีการ ลงนามของผูท้ ี่มี
อานาจจากโรงเรี ยนที่ไปเรี ยนต่อ มามอบให้ห้องทะเบียนวัดผลเพื่อเป็ นหลักฐาน ในการเทียบโอนผลการเรี ยน
๓. นักเรี ยนต้องนาหนังสื อแจ้งการกลับเข้าเรี ยนจากงานทะเบียน ไปรายงานตัว ครู ที่ปรึ กษา ๑
ฉบับและนากลับมาคืนห้องวัดผล ๑ ฉบับและนักเรี ยนต้องรายงานตัวกับครู ผสู ้ อนวิชาต่างๆ ด้วยตนเอง
การเทียบโอนผลการเรียน
๑. ถ้านักเรี ยนเรี ยนซ้ าชั้นเดิม นักเรี ยนสามารถใช้คะแนน Formative I และ Summative เดิมได้
และสามารถกลับเข้าเรี ยนหลังการสอบ Summative เสร็ จสิ้ นแล้วได้ ถ้าจะสอบใหม่นกั เรี ยนต้องยกเลิกคะแนน
Formative I และ Summative เก่าทั้งหมด
๒. ถ้านักเรี ยนโอนผลการเรี ยน ๑ ปี การศึกษา เช่น นักเรี ยนไปขณะที่เรี ยนชั้น ม.๕ และกลับมาปี
การศึกษาต่อไปนักเรี ยนสามารถเลื่อนชั้นเรี ยนขึ้น ม.๖ ได้ แต่นกั เรี ยน จะต้องมีใบรายงานผลการเรี ยน หรื อ
Transcript จากต่างประเทศมาแสดงต่อนายทะเบียน จึงจะได้รับการพิจารณาเทียบโอนทั้งนี้ควรเป็ นรายวิชา ที่
สอดคล้องกับแผนการเรี ยนของ นักเรี ยนด้วย
๓. ในกรณี นกั เรี ยนชั้น ม. ๖ เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน นักเรี ยนต้องกลับมา เรี ยนชั้น ม.๖
โดยที่นกั เรี ยนสามารถโอนผลการเรี ยนภาคเรี ยนที่ ๑ ได้ ๑ ภาคเรี ยนและกลับมาเรี ยน ม. ๖ ในภาคเรี ยนที่ ๒
นักเรี ยนต้องแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบด้วยว่านักเรี ยนจะกลับมาเรี ยนในภาคเรี ยนใด การเทียบโอนผลการเรี ยน
จะดาเนินการให้เฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนที่กระทรวงศึกษาธิ การรับรองเท่านั้น

**************************************************

ภาคผนวก

เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ๒๕๕๑
เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็ นเอกสารสาคัญทีส่ ถานศึกษาต้ องจัดทาขึน้ เพื่อใช้ ในการดาเนินงานใน
ด้ านต่ าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี้
- บั น ทึ กข้ อ มู ล ใน การด าเนิ นการจั ด การเรี ยนการส อนและประเมิ นผลการเรี ยน ได้ แ ก่
แบบบันทึกผลการเรี ยนประจารายวิชา
- ติดต่อสื่ อสาร รายงานข้อมูล และผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ได้แก่ แบบรายงานประจาตัวนักเรี ยน
ระเบียนสะสม
- จัดทาและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรื อรับรองผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ได้แก่ ระเบียนแสดงผล
การเรี ยน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา และใบรับรองผลการเรี ยน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาจะต้องดาเนินการเป็ น 2 ประเภทได้แก่
- เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
- เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
เอกสารแต่ละประเภทมีวตั ถุประสงค์และรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี้

 เอกสารหลักฐานการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
เป็ นเอกสารสาหรับบันทึกข้อมูลผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ ผลการเรี ยนตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
สถานศึกษาจะต้องจัดทาและออกเอกสารนี้ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เมื่อผูเ้ รี ยนจบการศึกษาแต่ละระดับ หรื อเมื่อ
ผูเ้ รี ยนออกจากสถานศึกษา เพื่อใช้แสดงผลการเรี ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และใช้เป็ นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรื อ
ขอรับสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษานั้น
๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
เป็ นเอกสารแสดงวุฒิก ารศึ กษาที่ ม อบให้แก่ ผูจ้ บการศึ ก ษาภาคบังคับ และผูส้ าเร็ จการศึ กษาขั้น
พื้นฐานตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อประกาศและรับรองวุฒิการศึกษา
ของผูส้ าเร็ จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น ประกาศนียบัตรสามารถนาไปใช้ประโยชน์ดงั นี้

- ใช้เป็ นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรื อขอรับสิ ทธิ ประโยชน์
อื่นใดที่พึงมีพึงได้ตามวุฒิการศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนั้น
- ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน
๓. แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
เป็ นเอกสารสาหรับอนุ มตั ิการจบหลักสู ตรของผูเ้ รี ยนในแต่ละรุ่ นการศึกษา โดยบันทึ กรายชื่ อและ
ข้ อ มู ล ทางการศึ ก ษาของผู ้จ บการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา (ชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖) ผู ้จ บการศึ ก ษา
ภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓) และผูจ้ บการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖) แบบรายงานผูส้ าเร็ จ
การศึกษา (ปพ.๓) จัดทาเพื่อ
- ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา อนุ ม ัติก ารจบการศึ ก ษาระดับ ประถมศึ ก ษา การศึ ก ษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของผูเ้ รี ยน
- แสดงรายชื่ อผู ้จ บการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิ การ
- เป็ นหลัก ฐานในการตรวจสอบ และรั บ รองวุฒิ ห รื อผลการศึ ก ษาของผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาตาม
หลักสู ตรการศึกษานั้นๆ

 เอกสารหลักฐานการศึกษาทีส่ ถานศึกษากาหนด
ในการจัดการศึกษาสถานศึกษาจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล
ด้านความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ สถานศึกษาจึงต้องมีเอกสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่าง
ๆ เกี่ยวกับผูเ้ รี ยน เอกสารเหล่านี้ ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรี ยนประจารายวิชา แบบรายงานประจาตัวนักเรี ยน
ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรี ยน และเอกสารอื่นๆ ตามที่สถานศึกษาเห็นสมควร
๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา
เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น เพื่อให้ผูส้ อนใช้บนั ทึกข้อมูลการวัดและการประเมินผลการ
เรี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผลการเรี ยน และใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาตัดสิ นผลการ
เรี ยนแต่ละรายวิชา เอกสารนี้ควรจัดทาเพื่อบันทึกข้อมูลของผูเ้ รี ยนเป็ นรายห้อง
เอกสารบันทึกผลการเรี ยนประจารายวิชา นาไปใช้ประโยชน์ดงั นี้
- ใช้เป็ นเอกสารเพื่ อการดาเนิ นงานของผูส้ อนแต่ละคนในการวัดและประเมินผลการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนแต่ละรายวิชา รายห้อง
- ใช้เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ ยวกับวิธีการและกระบวนการ
วัดและประเมินผลการเรี ยน
- เป็ นเอกสารที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาใช้ในการอนุมตั ิผลการเรี ยนประจาภาคเรี ยน / ปี การศึกษา
๒. แบบรายงานประจาตัวนักเรียน

เป็ นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ และพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนตามเกณฑ์การตัดสิ นการผ่านระดับชั้นของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งข้อมูลด้านอื่นๆ ของผูเ้ รี ยนทั้งที่บา้ นและโรงเรี ยน เป็ นเอกสารรายบุคคล สาหรับสื่ อสารให้ผปู ้ กครอง
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้รับ ทราบผลการเรี ยนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนและร่ วมมื อในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
๓. ใบรับรองผลการเรียน
เป็ นเอกสารที่ สถานศึ กษาจัดทาขึ้ นเพื่ อรั บรองสถานภาพความเป็ นผูเ้ รี ยนในสถานศึ กษาที่ กาลัง
ศึกษาอยูห่ รื อรับรองผลการเรี ยนหรื อวุฒิของผูเ้ รี ยนเป็ นการชัว่ คราวตามที่ผเู ้ รี ยนร้องขอ ทั้งกรณี ที่ผเู ้ รี ยนกาลังศึกษา
อยูใ่ นโรงเรี ยนหรื อเมื่อจบการศึกษาไปแล้วแต่กาลังรอรับหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรี ยน เป็ นต้น
ใบรั บ รองผลการเรี ย นมี อายุก ารใช้ง านชั่วคราว โดยปกติ ป ระมาณ ๓๐ วัน ซึ่ งผูเ้ รี ย นสามารถ
นาไปใช้เป็ นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูเ้ รี ยนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทางาน หรื อเมื่อมีกรณี อื่น
ใดที่ผเู ้ รี ยนแสดงคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิความรู ้ หรื อสถานภาพการเป็ นผูเ้ รี ยนของตน
๔. ระเบียนสะสม
เป็ นเอกสารที่ สถานศึ กษาจัดทาขึ้ นเพื่อบันทึกข้อมู ลเกี่ ยวกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยนในด้านต่าง ๆ
เป็ นรายบุ คคลอย่ า งต่ อ เนื่ อง ตลอดช่ วงระยะเวลาการศึ ก ษ าตามห ลั ก สู ตรแกน กลางการศึ ก ษ า
ขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี ระเบียนสะสมให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบ
อาชี พของผูเ้ รี ยน การพัฒนาปรับปรุ งบุ คลิ กภาพ การปรับตัวของผูเ้ รี ยน และผลการเรี ยน ตลอดจนรายงาน
กระบวนการพัฒ นาคุ ณ ภาพของผูเ้ รี ย นระหว่างสถานศึ ก ษากับ บ้าน และใช้เป็ นหลัก ฐานในการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเ้ รี ยนตามความเหมาะสม

ระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.๑)

 แนวปฏิบัติในการจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)

ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เป็ นหลัก ฐานแสดงผลการเรี ย นของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานแต่ ล ะระดับ ชั้น
โรงเรี ย นต้องออกระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลัก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานให้ผูเ้ รี ยนทุ กคนที่ จบ
การศึกษาแต่ละระดับชั้นหรื อเมื่อออกจากสถานศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิ การจัดพิมพ์เท่านั้น
รู ปแบบของระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๑. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) จาแนกเป็ น ๓ แบบ คือ
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรี ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.
๑ : ป)
๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรี ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ปพ.๑ : บ)
๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรี ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ปพ.๑ : พ)
๒. ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ทุกระดับมี ๒ ลักษณะ คือ
๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลกั ษณะเป็ นแบบพิ มพ์สมบู รณ์ ครบถ้วน ส าหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการ
เขียนหรื อพิมพ์ดีด
๒.๒ แบบพิ ม พ์ส าหรั บ พิ ม พ์ด้วยคอมพิ วเตอร์ มี ล ัก ษณะเป็ นกระดาษว่าง มี ข ้อมู ล เฉพาะชื่ อ
เอกสารแต่ละระดับ และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น
การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้ ผ้ เู รียน ให้ จัดทาดังนี้
๑. ให้จดั ทาเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้ น ๒ ฉบับ โดยใช้วิธีการถ่ายสาเนาจากต้นฉบับ
หรื อนาแบบพิมพ์เอกสารที่ใช้จดั ทาต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (กรณี น้ ี ให้นาเลขชุดที่...........เลขที่
............ ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกที่ช่องหมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหม่ท้ งั ๒ ฉบับ โดยกรอกว่า เอกสาร
ฉบับนี้เป็ นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่...........เลขที่...............)
๒. ติ ด รู ป ถ่ า ยของผู ้เรี ย นขนาด ๓ x ๔ ซม. ในช่ อ งติ ด รู ป ถ่ า ย ให้ น ายทะเบี ย นและผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาลงนามในเอกสารที่จดั ทาขึ้นใหม่ท้ งั ๒ ฉบับ พร้อมกับกรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนามในเอกสาร
แล้วประทับตราโรงเรี ยน (สี แดงชาด) ที่รูปถ่ายของผูเ้ รี ยนและที่ลายเซ็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โรงเรี ยนมอบ
เอกสารที่จดั ทาขึ้นให้ผเู ้ รี ยน ๑ ฉบับ และเก็บรักษาไว้เป็ นสาเนารวมกับต้นฉบับที่โรงเรี ยน ๑ ฉบับ
๓. ผูเ้ รี ยนที่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ไปแล้ว เมื่อมีความจาเป็ นต้องขอฉบับ
ใหม่ ให้ยื่นคาขอร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้โรงเรี ยน
ด าเนิ น การออกเอกสารใหม่ จ ากต้น ฉบับ เดิ ม ที่ จ ัด ท าไว้ต ามวิ ธี ข ้า งต้น และให้ นายทะเบี ยนและผู ้บริ หาร
สถานศึกษาที่ดารงตาแหน่งขณะที่ผเู ้ รี ยนยื่นคาร้องขอเอกสาร เป็ นผูล้ งนามในเอกสารที่จดั ทาใหม่ท้ งั ๒ ฉบับ

๔. วิธีการออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรี ยนของระดับชั้นประถมศึกษามีแนวปฏิ บตั ิในการออก
เอกสารเช่นเดียวกับระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกประการ และสถานศึกษาต้องทาบัญชี จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการ
เรี ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (ปพ.๑) ในทุกกรณี และบันทึ กในสมุดจดหมายเหตุ รายวันของ
สถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออกเอกสาร
การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรื อเสี ยหาย
เนื่องจากระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) เป็ นเอกสารหลักฐานสาคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
ด าเนิ น การควบคุ ม ดัง นั้ น ถ้า ระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น (ปพ.๑) เกิ ด การสู ญ หายหรื อ เสี ย หาย จะต้อ ง
ดาเนิ นการสอบสวนและประกาศยกเลิ กแบบพิมพ์ที่สูญหายหรื อเสี ยหาย พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
กรณีทแี่ บบพิมพ์ เกิดการสู ญหายทั้งเมื่อขณะทาการขนส่ ง และเก็บรักษาอยู่ทโี่ รงเรียน
ให้ผูท้ าให้ เกิ ด การสู ญ หาย ได้แก่ โรงเรี ยน ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา หรื อหน่ วยงานที่ จดั ส่ ง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ผูท้ าให้เกิดการสู ญหายแจ้งความเอกสารสู ญหายต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อลงบันทึกรายงานประจาวัน
รับแจ้งเอกสารหาย แล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็ นหลักฐาน
๒. ทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับที่สูญหาย (พร้อมแนบสาเนาเอกสารลงบันทึกรายงาน
ประจาวันด้วย) ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดโดยด่วน
๓. สานักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาดาเนิ นการสอบสวนข้อเท็จจริ ง แล้วท ารายงานเพื่อขอยกเลิ กแบบ
พิมพ์พร้อมแนบร่ างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่ วนกลางต้องรายงานเลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่ วนภูมิภาค รายงานผูว้ า่ ราชการจังหวัด
๔. เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด เมื่อได้รับรายงานแล้วให้
ทาการสอบสวนโรงเรี ยนให้ได้ความจริ งอีกครั้งหนึ่ งก่อนลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ เมื่อมีการลงนาม
เรี ยบร้ อยแล้ว ให้สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา และโรงเรี ยนดาเนิ นการแจ้งประกาศยกเลิ ก ถึ งกระทรวงทุ ก
กระทรวง ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทัว่ ประเทศ เพื่อแจ้งหน่ วยงานใน
สังกัดไม่ให้รับพิจารณาเอกสาร ปพ.๑ ที่ถูกยกเลิกต่อไป

กรณีที่แบบพิมพ์ เกิดการเสี ยหายเนื่ องจากเขียนผิดพลาด สกปรก หรื อเกิดการชารุ ดเสี ยหายด้ วยเหตุ
อื่นใดจนไม่ อาจใช้ การได้
ให้โรงเรี ยนที่ทาให้เกิดการเสี ยหาย ดาเนินการดังนี้

๑. โรงเรี ยนท ารายงานขอยกเลิ ก แบบพิ มพ์ ปพ.๑ โดยระบุ ส าเหตุ เลขที่ และจานวนแบบพิ มพ์ที่
เสี ยหาย เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการสอบสวน (กรณี แบบพิมพ์มีความ
เสี ยหายเพี ย งเล็ ก น้ อ ย สามารถท าเครื่ องหมายขี ด ฆ่ า และเขี ย นข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง โดยลงลายมื อ ชื่ อ
นายทะเบี ย นก ากับ ได้อ าจไม่ ต้อ งประกาศยกเลิ ก ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ ดุ ล ยพิ นิ จของคณะกรรมการด าเนิ น การ
สอบสวน) หากคณะกรรมการเห็นควรประกาศยกเลิกแบบพิมพ์
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับที่เสี ยหาย ส่ วนกลาง
รายงานเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน ส่ วนภู มิ ภาครายงานผูว้ ่าราชการจัง หวัดพร้ อ มแนบ
ประกาศยกเลิ ก แบบพิ ม พ์เพื่ อให้ ล งนาม ทั้งนี้ ผูม้ ี อานาจลงนามสามารถแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไป
ตรวจสอบอีกครั้งเป็ นรายกรณี ได้
๓. เมื่อผูม้ ีอานาจลงนามในประกาศยกเลิก แบบพิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
โรงเรี ยน ดาเนิ นการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ที่ถูก
ยกเลิกต่อไป

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)
และคาอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน

ระเบี ย นแสดงผลการเรี ยนหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ระดั บ ประถมศึ ก ษา (ปพ.๑ : ป)
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

ด้ านหน้ า

ึ ษาขนพื
้ ฐาน ระดบประถม
ระเบ ียนแสดงผลการเร ย
ี นหล ักสูตรแกนกลางการศ ก
ั้
น
ั
ศ ึกษา

ปพ.1:ป

ชุดที่

เลขที่

โรงเรีย น
สังกั ด
ตำบล/แขวง

่
ชือ

อำเภอ/เขต

่ สกุล
ชือ

จังหวั ด

เลขประจำตัวนั ก เรียน

สำนั กงำนเขตพืน
้ ทีก
่ ำรศึกษำ

เลขประจำตัวประชำชน

วันเขำเรี
้
ยน

เกิดวันที่

เดือน

พ. ศ.

โรงเรีย นเดิม

เพศ

สัญชำติ

ศำสนำ

จังหวั ด
้ เรีย นสุดทำย
ชัน
้

่ -ชือ
่ สกุลบิดำ
ชือ
่ -ชือ
่ สกุลมำรดำ
ชือ

3x4 ซม.

3x4 ซม.

 ข้อมูลโรงเรี ยนและผูเ้ รี ยน
ผลกำรเรีย น

เวลำ

รหั ส/รำยวิ ชำ

(ชัว่ โมง)

ผลกำรเรีย น

รหั ส/รำย วิช ำ

เวลำ
(ชัว่ โมง)

ผลกำรเรียน

รหั ส/รำยวิ ชำ

เวลำ
(ชัว่ โมง)

ผลกำรเรียนรำยวิชำ

 ผลการเรี ยนรายวิชา

(

)
นำยทะเบี ยน

ด้ านหลัง

ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

สรุ ปผล/ตัดสิ น/อนุมตั ิ
ผลการประเมิน
 ผลการประเมิน
ระดับชาติ

คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา

3x4 ซม.

คาอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)
การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรี ยน ระดับประถมศึกษา ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการ
เขียนหรื อพิมพ์ดว้ ยพิมพ์ดีดหรื อคอมพิวเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอด
ทั้งแผ่น โดยให้กรอกหมึกสี ดาหรื อสี น้ าเงินเท่านั้น ตัวเลขที่กรอกใช้ตวั เลขฮินดูอารบิกเท่านั้น ห้ามลบ หรื อขูด
ข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณี เขียนผิดหรื อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรื อข้อความที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรื อข้อความที่ตอ้ งการไว้ขา้ งบนและให้นายทะเบียนลงนาม
กากับไว้ วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.
ข้ อมูลโรงเรียนและผู้เรียน
โรงเรียน ให้กรอกชื่อเต็มของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
สั งกัด ให้กรอกชื่ อหน่ วยงานต้นสังกัดของโรงเรี ยนระดับ กรมหรื อหน่ วยงานจัดการศึ กษาตามการปกครอง
รู ป แบบพิ เศษ เช่ น ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ สานักบริ หารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น สานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร และสานักการศึกษาเมืองพัทยา ฯลฯ
ตาบล/แขวง,เขต/อาเภอ,จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ โรงเรี ย นทุ ก สั ง กัด กรอกชื่ อ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่
โรงเรี ยนตั้งอยู่
วันเข้ าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่โรงเรี ยนรับผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยนตามวันรับเข้า
ในทะเบียนนักเรี ยน เช่น ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒
โรงเรี ยนเดิม ให้กรอกชื่ อโรงเรี ยน/สถานศึกษาเดิมของผูเ้ รี ยน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษา
ของผูเ้ รี ยนที่นามาใช้สมัครเข้าเรี ยน
กรณีที่ ๑ กรณี ผูเ้ รี ยนเข้าโรงเรี ยนโดยไม่เคยเรี ยนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ตอ้ งกรอกชื่ อ
โรงเรี ยนเดิม ให้ขีดด้วยเครื่ องหมาย “ – ”
กรณีที่ ๒ กรณี ผเู ้ รี ยนเคยศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนอื่นๆ มาก่อนให้กรอกชื่อโรงเรี ยนลาดับสุ ดท้ายที่
ผูเ้ รี ยนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ที่นามาแสดง
กรณี ที่ ๓ ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาจากต่ างรู ป แบบ ถ้าศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษานอกระบบ ให้ ก รอกชื่ อ
สถานศึกษานอกระบบที่เรี ยน และถ้าผูเ้ รี ยนศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
จังหวัด ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ต้ งั ของโรงเรี ยนเดิม กรณี ศึกษานอกระบบและอัธยาศัย ให้กรอกชื่ อ
จังหวัดที่ผเู ้ รี ยนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่ วนนักเรี ยนที่ศึกษาตาม
อัธยาศัย แต่ยงั ไม่ได้รับเอกสารการเทียบระดับการศึกษาใด ๆ ให้กรอกชื่ อจังหวัดที่ ผูเ้ รี ยนได้ลงทะเบี ยนเป็ นผู ้
ศึกษาตามอัธยาศัย

ชั้ นเรี ยนสุ ดท้ าย ให้กรอกระดับชั้นเรี ยนที่ ผูเ้ รี ยนกาลังเรี ยนหรื อจบการเรี ยนจากสถานศึกษาเดิ ม
ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผเู ้ รี ยนนามาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรี ยน ดังนี้ (จะกรอกระดับชั้นหรื อกรอกปี
อย่างใดอย่างหนึ่ง)
กรณีที่ ๑ โรงเรี ยนเดิ มออกเอกสาร เมื่อผูเ้ รี ยนจบระดับการศึกษา ให้กรอกระดับชั้นสุ ดท้าย
ของระดับการศึกษานั้น
กรณีที่ ๒ โรงเรี ยนเดิมออกเอกสารเมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนจบปี การศึกษา (ไม่จบระดับการศึกษา) ให้
กรอกชั้นปี ที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนจบปี การศึกษา
กรณีที่ ๓ โรงเรี ยนเดิ ม ออกเอกสารให้ ผู ้เรี ยนที่ อ อกจากโรงเรี ยนระหว่ า งปี การศึ ก ษา
ให้กรอก “กาลังเรี ยนชั้น...............” (ระบุระดับชั้นปี ที่กาลังเรี ยนอยู่ ขณะที่ลาออก)
กรณีที่ ๔ ผูเ้ รี ยนที่ไม่มีโรงเรี ยนเดิม ให้กรอก “ – ”
ชื่ อ ชื่ อสกุล ให้กรอกชื่ อและชื่ อสกุ ลของผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน พร้ อมค านาหน้าชื่ อที่ ถู กต้องด้วย
อักษรตัวบรรจง เช่น เด็กชายสุ ภาพ เรี ยบร้อย , นางสาวมารยาท ดีงาม เป็ นต้น
เลขประจาตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจาตัวของผูเ้ รี ยนที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยนของโรงเรี ยน
เลขประจาตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจาตัวประชาชนของผูเ้ รี ยนจานวน ๑๓ หลัก โดยนามา
จากเลขในทะเบียนบ้านของผูเ้ รี ยน เช่น ๑ ๘๔๙๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗ เป็ นต้น
เพศ ให้กรอก “ชาย” หรื อ “หญิง” ตามเพศของผูเ้ รี ยนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
เกิดวันที่.....เดือน................พ.ศ............ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผเู ้ รี ยนเกิดให้
ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
สั ญชาติ ให้กรอกสัญชาติของผูเ้ รี ยนที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
ศาสนา ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผเู ้ รี ยนนับถือ เช่น พุทธ อิสลาม และคริ สต์
ชื่ อ – ชื่ อ สกุ ล บิ ด า , ชื่ อ – ชื่ อ สกุล มารดา ให้ ก รอกชื่ อบิ ดาและมารดาโดยก าเนิ ดผูเ้ รี ย นพร้ อ ม
นามสกุล และคานาหน้า ที่ถูกต้องอย่างชัดเจน ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรี ยน กรณี ไม่มีชื่อบิดาและ/หรื อชื่ อ
มารดาในทะเบียนนักเรี ยน ให้ขีดเครื่ องหมาย “ - ” ห้ามกรอกชื่ อบิดาบุญธรรมหรื อมารดาบุญธรรม หรื อผูท้ ี่
มิใช่บิดา มารดา ผูใ้ ห้กาเนิดผูเ้ รี ยน
๒. ผลการเรียนรายวิชา
การกรอกผลการเรี ยนรายวิชา จะกรอกครั้งเดี ยวเมื่อต้องการออกเอกสารทั้งกรณี ผูเ้ รี ยนจบระดับ
ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖) หรื อขอลาออกจากโรงเรี ยน ข้อมูลผลการเรี ยนที่กรอก เป็ นข้อมูลปัจจุบนั
ในวันจัดทาเอกสารทั้งหมด ในขณะเดี ยวกันข้อมู ลในเอกสารที่ มอบให้ผูเ้ รี ยนจะต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ถูกต้อง การกรอกข้อมูลในช่องตาราง ให้กรอกดังนี้

รหัส/รายวิชา ให้กรอก “ปี การศึกษา” ที่เริ่ มเรี ยนก่อน แล้วจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชาพื้นฐานที่
ผูเ้ รี ยนเรี ยนในแต่ละปี เรี ยงตามลาดับลงมา (กรณี ที่ไม่มีรายวิชาเพิ่มเติมให้เว้นว่างไว้) แต่ละรายวิชาให้กรอก
เลขรหัสก่อนตามด้วยชื่ อรายวิชา การกรอกรหัสและรายวิชาต่าง ๆ ให้กรอกเรี ยงรายวิชาพื้นฐานตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ตามด้วยรายวิชาเพิ่มเติมที่เรี ยนในปี นั้น ๆ และให้กรอกเรี ยงตามลาดับจากสดมภ์ซา้ ยมือไปขวามือ
เวลา (ชั่ วโมง) ให้กรอกจานวนเวลาเรี ยนเป็ นชัว่ โมง ตามโครงสร้างหลักสู ตรของสถานศึกษา
ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรี ยนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรี ยนที่นามากรอก
จะต้องเป็ นข้อมูลปั จจุบนั ในขณะที่จดั ทาเอกสาร เช่น รายวิชาใดที่ตดั สิ นผลการเรี ยนไม่ผ่านและยังไม่ได้แก้ไข
ใ ห้ ก ร อ ก ผ ล ก า ร เรี ย น เดิ 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 เรี ย น ที่
ซ่อมเสริ ม
๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม ให้กรอกปี การศึกษาที่ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม ตามด้วยชื่ อกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ผเู ้ รี ยน
ปฏิบตั ิกิจกรรมในปี นั้นเรี ยงลงมาตามลาดับ โดยเริ่ มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรี ยน (ลูกเสื อ/เนตรนารี /
ยุวกาชาด ฯลฯ ตามด้วยกิจกรรมชุมนุ ม/ชมรม โดยระบุชื่อของชุ มนุ ม/ชมรมให้ชดั เจน) และกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ กรณี ที่โรงเรี ยนกาหนดรหัสของกิจกรรมไว้ดว้ ย ก็สามารถนามากรอกได้ โดยปฏิ บตั ิ
เช่นเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา
เวลา (ชั่ ว โมง) ให้ ก รอกจ านวนเวลาเรี ย น(ชั่ ว โมง) ของแต่ ล ะกิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เรี ย นตามที่
สถานศึกษากาหนด และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ
ผลการประเมิ น ให้ก รอกผลการประเมิ นกิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยนแต่ ล ะกิ จกรรมโดยกรอก “ผ”
สาหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ผ่าน” และกรอก “มผ” สาหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ไม่ผา่ น”
๔. สรุ ปผล/ตัดสิ น/อนุมัติผลการประเมิน
ผลการประเมิน รายวิชาพื้นฐาน ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน “ผ่านทุ กรายวิชา” ใน
ช่องสรุ ปผลการประเมิน สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
ของสถานศึกษา และกรอก “ผ่าน” ในช่ องผลการตัดสิ น สาหรับผูเ้ รี ยนที่ยงั ไม่จบระดับประถมศึกษาให้เว้น
ว่างไว้
ผลการประเมิ น การอ่ าน คิ ด วิ เ คราะห์ และเขี ย น ให้ ก รอกผลการป ระเมิ น การอ่ า น
คิดวิเคราะห์ และเขียนของชั้นปี สุ ดท้าย “ดีเยี่ยม” หรื อ “ดี” หรื อ “ผ่าน” ในช่องสรุ ปผลการประเมิน สาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา
แ ล ะ ก รอ ก “ผ่ า น ” ใน ช่ อ งผ ล ก ารตั ด สิ น ส าห รั บ ผู ้ เ รี ย น ที่ ยั ง ไ ม่ จบ ระ ดั บ ป ระ ถ ม ศึ ก ษ าให้
เว้นว่างไว้
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ชั้นปี สุ ดท้าย “ดีเยี่ยม” หรื อ “ดี” หรื อ “ผ่าน” ในช่ องสรุ ปผลการประเมิน สาหรับผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผา่ นเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และกรอก “ผ่าน” ในช่องผล
การตัดสิ น สาหรับผูเ้ รี ยนที่ยงั ไม่จบระดับประถมศึกษาให้เว้นว่างไว้
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน “ผ่าน” ใน
ช่ อ งสรุ ป ผลการประเมิ น ส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ผ ลการประเมิ น กิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย นผ่า นเกณฑ์ ก ารจบระดับ
ประถมศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา และกรอก “ผ่ า น” ในช่ อ งผลการตัด สิ น ส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ ย งั ไม่ จ บระดับ
ประถมศึกษาให้เว้นว่างไว้
วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่ อเดือน และเลข พ.ศ. ที่โรงเรี ยนอนุ มตั ิให้ผเู ้ รี ยนจบ ได้แก่
วันที่ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาลงนามตัดสิ นและอนุ มตั ิผลการเรี ยนในแบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ.3) กรณี
ผูเ้ รี ยนออกจากโรงเรี ยนก่อนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้ขีดเครื่ องหมาย “ - ”
วันออกจากโรงเรี ยน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่ อเดื อน และเลข พ.ศ. ที่ผูเ้ รี ยนออกจากโรงเรี ยนตาม
“วันจาหน่าย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
สาเหตุทอี่ อกจากโรงเรียน ให้กรอก ดังนี้
ก. กรณี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา แต่ไม่ได้ออกจากโรงเรี ยนให้กรอก “ - ”
ข. ผูเ้ รี ยนที่ออกจากโรงเรี ยนกรณี อื่น ๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”
๕. ผลการประเมินระดับชาติ
ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ที่
ผู ้ เ รี ยน เข้ า ส อ บ โด ย ก รอ ก ชื่ อ รายวิ ช า.......ค ะ แน น เต็ ม .......ค ะ แน น ที่ ได้ . ........ให้ ค รบ ทุ ก วิ ช า
ที่เข้าสอบ
๖. คาอธิบายเกณฑ์ การประเมินของสถานศึกษา
ให้กรอกระดับผลการเรี ยนหรื อรู ปแบบการตัดสิ นที่โรงเรี ยนใช้ในการตัดสิ นผลการเรี ยน รายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
๑) ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนทุกรายวิชาพื้นฐานและมีผลการประเมินระดับ ๑.๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านการ
ประเมินรายวิชาพื้นฐาน
๒) ผูเ้ รี ยนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ได้รับระดับคุณภาพดีเยี่ยม หรื อดี
หรื อผ่าน
๓) ผูเ้ รี ยนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับระดับคุณภาพดีเยีย่ ม หรื อดี หรื อผ่าน
๔) ผูเ้ รี ยนต้องปฏิ บตั ิ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและมี ผลการประเมิ นกิ จกรรม "ผ" ในทุ กกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
คาอธิบายระดับผลการเรี ยนรายวิชา (กรณี โรงเรี ยนให้ผลการเรี ยน เป็ น ๘ ระดับ)

๔
๓.๕
๓
๒.๕

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี

๒
๑.๕
๑
๐

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปานกลาง
พอใช้
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า
ต่ากว่าเกณฑ์

๗. หมายเหตุ
ให้กรอกข้อมูลจานวนหน่วยน้ าหนัก หรื อ จานวนชัว่ โมงการเทียบโอนผลการเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้ น (ปพ.๑ : บ)
และคาอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน

ระเบียนแสดงผลการเรี ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ)
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
ด้านหน้า

 ข้อมูลโรงเรี ยนและผูเ้ รี ยน

 ผลการเรี ยนรายวิชา

ด้านหลัง
ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

สรุ ปผล/ตัดสิ น/อนุมตั ิ
ผลการประเมิน
 ผลการประเมิน
ระดับชาติ
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา

3x4 ซม.

คาอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น (ปพ.๑ : บ)
ระเบียนแสดงผลการเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นเอกสารเพื่อแสดงผลการเรี ยนและรับรองผลการเรี ยน
ของนักเรี ยน ให้กรอกด้วยวิธีการเขียนหรื อพิมพ์ (พิมพ์ดีดหรื อคอมพิวเตอร์ ) เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้
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 น้ า เงิ น เท่ า นั้ น
ตัวเลขที่ใช้กรอก ให้ใช้ตวั เลขฮินดู อารบิก ห้ามลบ หรื อขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณี เขียนผิดหรื อต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรื อข้อความที่ตอ้ งการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้อง
หรื อ ข้อ ความที่ ต้อ งการไว้ข ้า งบนและให้ น ายทะเบี ย นลงนามก ากับ ไว้ วิ ธี ก ารกรอกข้อ มู ล มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
๑. ข้ อมูลโรงเรียนและผู้เรียน
โรงเรียน ให้กรอกชื่อเต็มของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
สั งกัด ให้กรอกชื่ อหน่ วยงานต้นสั งกัดของโรงเรี ยนระดับ กรมหรื อหน่ วยงานจัดการศึ กษาตามการปกครอง
รู ป แบบพิ เศษ เช่ น ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ สานักบริ หารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น สานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร และสานักการศึกษาเมืองพัทยา ฯลฯ
ตาบล/แขวง, อาเภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้โรงเรี ยนทุกสังกัดกรอกชื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรี ยนตั้งอยู่
วันเข้ าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่โรงเรี ยนรับผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยนตามวันรับเข้า
ในทะเบียนนักเรี ยน เช่น 12 มีนาคม 2552
โรงเรี ยนเดิม ให้กรอกชื่ อโรงเรี ยน/สถานศึกษาเดิมของผูเ้ รี ยน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษา
ของผูเ้ รี ยนที่นามาใช้สมัครเข้าเรี ยน
กรณีที่ ๑ กรณี ผเู ้ รี ยนเข้าโรงเรี ยนโดยไม่เคยเรี ยนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ตอ้ งกรอกชื่ อ
โรงเรี ยนเดิม ให้ขีดด้วยเครื่ องหมาย “ – ”
กรณีที่ ๒ กรณี ผูเ้ รี ยนเคยศึ กษาอยู่ในสถานศึ กษาอื่ น มาก่ อนให้กรอกชื่ อสถานศึ กษาลาดับ
สุ ดท้ายที่ผเู ้ รี ยนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.1) ที่นามาแสดง
กรณีที่ ๓ ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาจากต่ างรู ป แบบ ถ้าศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษานอกระบบ ให้ ก รอกชื่ อ
สถานศึกษานอกระบบที่เรี ยน และถ้าผูเ้ รี ยนศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
จังหวัด ให้กรอกชื่ อจังหวัดที่ต้ งั ของโรงเรี ยนเดิ ม กรณี ศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอกชื่ อจังหวัดที่
ผูเ้ รี ยนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่ วนผูเ้ รี ยนที่ศึกษาตามอัธยาศัยแต่
ยังไม่ได้รับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใดๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผเู ้ รี ยนได้ลงทะเบียนเป็ นผูศ้ ึกษาตามอัธยาศัย
ชั้ นเรี ยนสุ ดท้ าย ให้กรอกระดับชั้นเรี ยนที่ ผูเ้ รี ยนกาลังเรี ยนหรื อจบการเรี ยนจากสถานศึกษาเดิ ม
ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผเู ้ รี ยนนามาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรี ยน ดังนี้

กรณีที่ ๑ โรงเรี ยนเดิมออกเอกสาร เมื่อผูเ้ รี ยนจบระดับการศึกษา ให้กรอกระดับชั้นสุ ดท้าย
ของระดับการศึกษานั้น
กรณีที่ ๒ โรงเรี ยนเดิมออกเอกสารเมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนจบปี การศึกษา (ไม่จบระดับการศึกษา) ให้
กรอกชั้นปี ที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนจบปี การศึกษา
กรณีที่ ๓ โรงเรี ยนเดิมออกเอกสารให้ผเู ้ รี ยนที่ออกจากโรงเรี ยนระหว่างปี การศึกษา ให้กรอก
“กาลังเรี ยนชั้น...............” (ระบุระดับชั้นปี ที่กาลังเรี ยนอยู่ ขณะที่ลาออก)
กรณีที่ ๔ ผูเ้ รี ยนที่ไม่มีโรงเรี ยนเดิม ให้กรอก “ – ”
ชื่ อ ชื่ อสกุล ให้กรอกชื่ อและชื่ อสกุ ลของผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน พร้ อมค านาหน้าชื่ อที่ ถู กต้องด้วย
อักษรตัวบรรจง เช่น เด็กชายสุ ภาพ เรี ยบร้อย , นางสาวมารยาท ดีงาม เป็ นต้น
เลขประจาตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจาตัวของผูเ้ รี ยนที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยนของโรงเรี ยน
เลขประจาตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจาตัวประชาชนของผูเ้ รี ยนจานวน ๑๓ หลัก โดยนามา
จากเลขในสาเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.๑๔) ของผูเ้ รี ยน เช่น ๑ ๘๔๙๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗ เป็ นต้น
เพศ ให้กรอก “ชาย” หรื อ “หญิง” ตามเพศของผูเ้ รี ยนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
เกิดวันที่.....เดือน................พ.ศ............ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผเู ้ รี ยนเกิดให้
ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
สั ญชาติ ให้กรอกสัญชาติของผูเ้ รี ยนที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
ศาสนา ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผเู ้ รี ยนนับถือ เช่น พุทธ อิสลาม หรื อคริ สต์ เป็ นต้น
ชื่ อ – ชื่ อสกุลบิดา, ชื่ อ – ชื่ อสกุลมารดา ให้กรอกชื่ อบิดาและมารดาโดยกาเนิ ดของผูเ้ รี ยนพร้ อม
นามสกุล และคานาหน้า ที่ถูกต้องอย่างชัดเจน ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรี ยน
กรณี ไม่มีชื่อบิดาและ/หรื อชื่ อมารดาในทะเบียนนักเรี ยน ให้ขีดเครื่ องหมาย “ - ” ห้ามกรอกชื่ อ
บิดาบุญธรรมหรื อมารดาบุญธรรม หรื อผูท้ ี่มิใช่บิดา มารดา ผูใ้ ห้กาเนิดผูเ้ รี ยน
๒. ผลการเรียนรายวิชา
การกรอกข้อมูลผลการเรี ยนรายวิชา จะกรอกครั้งเดี ยวเมื่อต้องการออกเอกสารทั้งกรณี ผูเ้ รี ยนจบ
ระดับการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓) หรื อขอลาออกจากโรงเรี ยน ข้อมูลผลการเรี ยนที่กรอก เป็ นข้อมูลปัจจุบนั
ในวันจัดท าเอกสารทั้งหมด ในขณะเดี ยวกันข้อมู ล ในเอกสารที่ มอบให้ผูเ้ รี ยนจะต้องสมบู รณ์ ค รบถ้วน และ
ถูกต้อง การกรอกข้อมูลในช่องตาราง ให้กรอกดังนี้
รหั ส /รายวิชา ให้ก รอก “ปี การศึก ษา” และ “ภาคเรี ย นที่ ” ที่ เริ่ ม เรี ยนก่ อน แล้วจึ งกรอกรหัส
รายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติมที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน เรี ยงตามลาดับลงมา แต่ละรายวิชาให้กรอกเลข
รหัสก่อนแล้วตามด้วยชื่ อรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม การกรอกให้กรอกเรี ยงตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ
เรี ยงตามลาดับจากสดมภ์ซา้ ยมือไปขวามือ
หน่ วยกิต ให้กรอกตัวเลขจานวนหน่วยกิตให้ตรงกับรายวิชานั้น

หน่ วยกิต เป็ นหน่ วยตัวเลขบอกค่ าปริ มาณภาระงานในการเรี ยนแต่ ละรายวิชาซึ่ งสะท้ อนถึง
ปริ มาณของมาตรฐานการเรี ยนรู้ และกิจกรรมต่ าง ๆ ที่ผ้ เู รี ยนต้ องปฏิ บัติในแต่ ละรายวิชา หน่ วยกิตคานวณ
ได้ จากการนาจานวนเวลาเรี ยนของรายวิชาหารด้ วยจานวนเวลา ๔๐ ชั่วโมง (๑ หน่ วยกิตมีค่าเท่ ากับ ๔๐
ชั่วโมง) ดังนี ้
จานวนหน่ วยกิต

=

จานวนเวลาเรี ยนของรายวิชา (นับเป็ นชั่วโมง)
๔๐ ชั่วโมง

ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรี ยนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรี ยนที่นามากรอก
จะต้ อ งเป็ นข้ อ มู ล ปั จจุ บ ั น ในขณะที่ จ ัด ท าเอกสาร เช่ น รายวิ ช าใดที่ ต ั ด สิ นผลการเรี ยนแล้ ว ไม่ ผ่ า น
ถ้ายังไม่ได้แก้ไข ให้กรอกผลการเรี ยนเดิม แต่ถา้ ได้ซ่อมเสริ มจนผ่านแล้ว ให้กรอกด้วยผลการเรี ยนที่ซ่อมเสริ ม
แล้ ว หรื อรายวิ ช าใดต้ อ งเรี ยนซ้ า ถ้ า ขณะที่ จั ด ท าเอกสารที่ นั ก เรี ยนได้ เรี ยนซ้ าแล้ ว ก็ น าผลการเรี ยน
ซ้ ามากรอก สาหรับรายวิชาที่ผา่ น ให้กรอกด้วยผลการเรี ยนที่ได้ตามปกติ
ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
- หน่ ว ยกิต รวม ให้ ก รอกจานวนหน่ วยกิ ตรวมของทุ ก รายวิช าที่ นัก เรี ย นได้เรี ย นแล้ว โดย
จาแนกการรวมตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- ผลการเรี ยนเฉลี่ย ให้ก รอกผลการเรี ย นเฉลี่ ย ของทุ ก รายวิชาที่ นัก เรี ย นได้เรี ย นแล้ว โดย
จาแนกการเฉลี่ยเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- ผลการเรี ยนเฉลี่ยตลอดหลักสู ตร ให้กรอกผลการเรี ยนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นกั เรี ยนได้เรี ยน
แล้ว โดยรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม ให้กรอกปี การศึกษาและภาคเรี ยนที่ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรม ตามด้วยชื่ อกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนที่ ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมในปี นั้นเรี ยงลงมาตามลาดับ โดยเริ่ มจากกิ จกรรมแนะแนว กิ จกรรมนักเรี ยน
(ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด ฯลฯ ตามด้วยกิจกรรมชุ มนุ ม/ชมรม โดยระบุชื่อของชุมนุม/ชมรมให้ชดั เจน) และ
กิ จกรรมเพื่ อสังคมและสาธารณประโยชน์ กรณี ที่โรงเรี ยนกาหนดรหัสของกิ จกรรมไว้ด้วย ก็สามารถนามา
กรอกได้ โดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา
เวลา ให้กรอกจานวนเวลาเรี ยน (ชัว่ โมง) ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามที่สถานศึกษากาหนด
และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ
ผลการประเมิ น ให้ก รอกผลการประเมิ นกิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยนแต่ ล ะกิ จกรรมโดยกรอก “ผ”
สาหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ผ่าน” และกรอก “มผ” สาหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ไม่ผา่ น”
๔. สรุ ปผล/ตัดสิ น/อนุมัติผลการประเมิน

จานวนหน่ วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรี ยน.........ได้........ ให้กรอกตัวเลขจานวนหน่ วยกิตรวมทุกรายวิชาพื้นฐานที่
เรี ยนมาแล้วกับจานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาพื้นฐานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม ที่เรี ยน..........ได้......... ให้กรอกตัวเลขจานวนหน่ วยกิ ตรวมทุ ก
รายวิชาเพิ่ มเติ มที่ เรี ยนมาแล้วกับ จานวนหน่ วยกิ ตรวมของรายวิชาเพิ่ มเติ มที่ มี ผลการประเมิ นผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
ผลการประเมิ น การอ่ าน คิ ด วิ เ คราะห์ และเขี ย น ให้ ก รอกผลการป ระเมิ น การอ่ า น
คิดวิเคราะห์ และเขี ยนของชั้นปี สุ ดท้าย “ดีเยี่ยม” หรื อ “ดี ” หรื อ “ผ่าน” ในช่ องสรุ ปผลการประเมิ น สาหรั บ
ผูเ้ รี ยนที่ มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และเว้นว่างไว้สาหรับผูเ้ รี ยนที่ยงั ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ชั้นปี สุ ดท้าย “ดี เยี่ยม” หรื อ “ดี ” หรื อ “ผ่าน” ในช่ องสรุ ปผลการประเมิ น ส าหรับ ผูเ้ รี ยนที่ มีผ ลการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเว้นว่างไว้สาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่ยงั ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ให้กรอกผลการประเมินกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน “ผ่าน” ใน
ช่ อ งสรุ ป ผลการประเมิ น ส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ผ ลการประเมิ น กิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ก ารจบของ
สถานศึก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และเว้นว่างไว้ส าหรั บ ผูเ้ รี ย นที่ ย งั ไม่ จบการศึ ก ษาระดับ มัธยมศึ ก ษา
ตอนต้น
ผลการตัดสิ น ให้กรอกผลการตัดสิ น ดังนี้
ก. กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์น้ นั ได้รับการตัดสิ นแล้ว ได้ “ผ่าน”
ข. กรอก “ไม่ผา่ น” เมื่อเกณฑ์น้ นั ได้รับการตัดสิ นแล้ว ได้ “ไม่ผา่ น”
ค. เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์น้ นั ยังไม่มีการตัดสิ น
วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่ อเดือน และเลข พ.ศ. ที่โรงเรี ยนอนุ มตั ิให้ผเู ้ รี ยนจบ ได้แก่
วันที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาลงนามตัดสิ นและอนุ มตั ิผลการเรี ยนในแบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ.๓) กรณี
ผูเ้ รี ยนออกจากโรงเรี ยนก่อนจบระดับชั้น ให้ขีดเครื่ องหมาย “ - ”
วันออกจากโรงเรี ยน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่ อเดื อน และเลข พ.ศ. ที่ผูเ้ รี ยนออกจากโรงเรี ยนตาม
“วันจาหน่าย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
สาเหตุทอี่ อกจากโรงเรียน ให้กรอก ดังนี้
ก. กรณี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ไม่ได้ออกจากโรงเรี ยนให้กรอก “ - ”
ข. ผูเ้ รี ยนที่ออกจากโรงเรี ยนในกรณี อื่น ๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”
ค. กรณี ผูเ้ รี ยนจบการศึก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และออกจากโรงเรี ยน ให้ก รอก “จบ
การศึกษาภาคบังคับ”

๕. ผลการประเมินระดับชาติ
ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ที่
ผูเ้ รี ยนเข้าสอบโดยกรอกชื่อรายวิชา…..คะแนนเต็ม.....คะแนนที่ได้.....ให้ครบทุกวิชาที่เข้าสอบ
๖. คาอธิบายเกณฑ์ การประเมินของสถานศึกษา
ให้กรอกระดับผลการเรี ยนหรื อรู ปแบบการตัดสิ นผลการเรี ยนที่โรงเรี ยนใช้ในการตัดสิ นผลการ
เรี ยนรายวิชาที่โรงเรี ยนกาหนด ทั้ง ๔ เกณฑ์ คือ
๑. การประเมินรายวิชาพื้นฐานและการประเมินรายวิชาเพิ่มเติม
๒. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
สาหรับระดับผลการเรี ยนอาจกาหนดได้ดงั นี้
๔
หมายถึง
ดีเยีย่ ม
๓.๕ หมายถึง
ดีมาก
๓
หมายถึง
ดี
๒.๕ หมายถึง
ค่อนข้างดี
๒
หมายถึง
ปานกลาง
๑.๕ หมายถึง
พอใช้
๑
หมายถึง
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า
๐
หมายถึง
ต่ากว่าเกณฑ์
๗. หมายเหตุ
ให้กรอกข้อมูลจานวนหน่วยกิจการเทียบโอนผลการเรี ยนจากสถานศึกษาเดิม

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
และคาอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน

ระเบียนแสดงผลการเรี ยนหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ :
พ) ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
ด้านหน้า

3x4 ซม.

 ข้อมูลโรงเรี ยนและผูเ้ รี ยน

 ผลการเรี ยนรายวิชา

ด้านหลัง
ผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

สรุ ปผล/ตัดสิ น/อนุมตั ิ
ผลการประเมิน
 ผลการประเมิน
ระดับชาติ
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา

3x4 ซม.

คาอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
ระเบียนแสดงผลการเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) เป็ นเอกสารเพื่อแสดงผลการเรี ยนและรับรอง
ผลการเรี ยนของนักเรี ยนตามข้อมูลที่บนั ทึก ให้กรอกด้วยวิธีการเขียนหรื อพิมพ์ (พิมพ์ดีดหรื อคอมพิวเตอร์ ) เมื่อ
เลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น โดยให้กรอกด้วยหมึกสี ดาหรื อสี น้ าเงินเท่านั้น ตัวเลขที่ใช้
กรอก ให้ใช้ตวั เลขฮินดู อารบิก ห้ามลบ หรื อขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณี เขียนผิดหรื อต้องการเปลี่ยนแปลง
ข้อ มู ล ให้ ขี ด ฆ่ า ข้อ ความที่ เขี ย นผิ ดหรื อข้อความที่ ต้องการเปลี่ ย นแปลง แล้วเขี ย นข้อ ความที่ ถู ก ต้อ งหรื อ
ข้อความที่ตอ้ งการไว้ขา้ งบนและให้นายทะเบียนลงนามกากับไว้ วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ข้ อมูลโรงเรียนและผู้เรียน
โรงเรียน ให้กรอกชื่อเต็มของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
สั งกัด ให้กรอกชื่ อหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรี ยนระดับกรมหรื อหน่วยงานจัดการศึกษาตามการ
ปกครองรู ป แบบพิ เศษ เช่ น ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ สานักบริ หารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมส่ งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น สานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร และสานักการศึกษาเมืองพัทยา ฯลฯ
ตาบล/แขวง, อาเภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้โรงเรี ยนทุกสังกัดกรอกชื่ อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรี ยน
ตั้งอยู่
วันเข้ าเรียน ให้กรอกชื่อเต็มเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่โรงเรี ยนรับผูเ้ รี ยนเข้าเรี ยนตามวัน
รับเข้าในทะเบียนนักเรี ยน เช่น 12 มีนาคม 2552
โรงเรี ยนเดิม ให้กรอกชื่ อโรงเรี ยนเดิ มของผูเ้ รี ยน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษาของผูเ้ รี ยนที่
นามาใช้สมัครเข้าเรี ยน
กรณีที่ ๑ กรณี ผเู ้ รี ยนเข้าโรงเรี ยนโดยไม่เคยเรี ยนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ตอ้ งกรอกชื่ อ
โรงเรี ยนเดิม ให้ขีดด้วยเครื่ องหมาย “ – ”
กรณีที่ ๒ กรณี ผเู ้ รี ยนเคยศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนอื่น มาก่อนให้กรอกชื่ อโรงเรี ยนลาดับสุ ดท้ายที่
ผูเ้ รี ยนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรี ยน (ปพ.๑) ที่นามาแสดง
กรณีที่ 3 ผูเ้ รี ย นศึ ก ษาจากต่ างรู ป แบบ ถ้าศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษานอกระบบ ให้ ก รอกชื่ อ
สถานศึกษานอกระบบที่เรี ยน และถ้าผูเ้ รี ยนศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
จังหวัด ให้กรอกชื่ อจังหวัดที่ต้ งั ของโรงเรี ยนเดิ ม กรณี ศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอกชื่ อจังหวัดที่
ผูเ้ รี ยนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่ วนผูเ้ รี ยนที่ศึกษาตามอัธยาศัยแต่
ยังไม่ได้รับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใดๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผเู ้ รี ยนได้ลงทะเบียนเป็ นผูศ้ ึกษาตามอัธยาศัย
ชั้ นเรี ยนสุ ดท้ าย ให้กรอกระดับชั้นเรี ยนที่ผเู ้ รี ยนกาลังเรี ยนหรื อจบการเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิมตามที่
ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผเู ้ รี ยนนามาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรี ยน ดังนี้

กรณีที่ ๑ โรงเรี ยนเดิมออกเอกสาร เมื่อผูเ้ รี ยนจบระดับการศึกษา ให้กรอกระดับชั้นปี สุ ดท้าย
ของระดับการศึกษานั้น
กรณีที่ ๒ โรงเรี ยนเดิมออกเอกสารเมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนจบปี การศึกษา (ไม่จบระดับการศึกษา) ให้
กรอกระดับชั้นปี ที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนจบปี การศึกษา
กรณีที่ ๓ โรงเรี ยนเดิมออกเอกสารให้ผเู ้ รี ยนที่ออกจากโรงเรี ยนระหว่างปี การศึกษา ให้กรอก
“กาลังเรี ยนชั้น...............” (ระบุระดับชั้นที่กาลังเรี ยนอยู่ ขณะที่ลาออก)
กรณีที่ 4 ผูเ้ รี ยนที่ไม่มีโรงเรี ยนเดิม ให้กรอก “ – ”
ชื่ อ ชื่ อสกุล ให้กรอกชื่ อและชื่ อสกุ ลของผูเ้ รี ยนอย่างชัดเจน พร้ อมค านาหน้าชื่ อที่ ถู กต้องด้วย
อักษรตัวบรรจง เช่น เด็กชายสุ ภาพ เรี ยบร้อย , นางสาวมารยาท ดีงาม เป็ นต้น
เลขประจาตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจาตัวของผูเ้ รี ยนที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยนของโรงเรี ยน
เลขประจาตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจาตัวประชาชนของผูเ้ รี ยนจานวน 13 หลัก โดยนามา
จากเลขในสาเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ของผูเ้ รี ยน เช่น 1-8497-00022-20-7 เป็ นต้น
เพศ ให้กรอก “ชาย” หรื อ “หญิง” ตามเพศของผูเ้ รี ยนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
เกิดวันที.่ ....เดือน................พ.ศ............ ให้กรอกวันที่ ชื่อเดือน และ พ.ศ. ที่ผเู ้ รี ยนเกิดให้ถูกต้อง
ตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
สั ญชาติ ให้กรอกสัญชาติของผูเ้ รี ยนที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
ศาสนา ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผเู ้ รี ยนนับถือ เช่น พุทธ อิสลาม หรื อคริ สต์ เป็ นต้น
ชื่ อ – ชื่ อสกุลบิดา, ชื่ อ – ชื่ อสกุลมารดา ให้กรอกชื่ อบิดาและมารดาที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยนพร้ อม
นามสกุล และคานาหน้า ที่ถูกต้องอย่างชัดเจน ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรี ยน
กรณี ไม่มีชื่อบิ ดาและ/หรื อชื่ อมารดาในทะเบี ยนนักเรี ยน ให้ขีดเครื่ องหมาย “ - ” ห้ามกรอกชื่ อ
บิดาบุญธรรมหรื อมารดาบุญธรรม หรื อผูท้ ี่มิใช่บิดา มารดา ผูใ้ ห้กาเนิดผูเ้ รี ยน
๒.

ผลการเรียนรายวิชา
การกรอกข้อมูลในตารางผลการเรี ยน จะกรอกครั้งเดียวเมื่อต้องการออกเอกสารทั้งกรณี ผเู ้ รี ยนจบ
ระดับการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖) หรื อย้ายออกจากโรงเรี ยน ข้อมูลผลการเรี ยนที่กรอก เป็ นข้อมูลปั จจุบนั
ในวันจัดท าเอกสารทั้งหมด ในขณะเดี ยวกันข้อมู ล ในเอกสารที่ มอบให้ผูเ้ รี ยนจะต้องสมบู รณ์ ค รบถ้วน และ
ถูกต้อง การกรอกข้อมูลในช่องตาราง ให้กรอกดังนี้
รหัส /รายวิชา ให้ก รอก “ปี การศึก ษา” และ “ภาคเรี ย นที่ ” ที่ เริ่ ม เรี ยนก่ อน แล้วจึ งกรอกรหัส
รายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติมที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนในแต่ละภาคเรี ยน เรี ยงตามลาดับลงมา แต่ละรายวิชาให้กรอกเลข
รหัสก่อนแล้วตามด้วยชื่อรายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม การกรอกให้กรอกเรี ยงตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ
เรี ยงตามลาดับจากสดมภ์ซา้ ยมือไปขวามือ
หน่ วยกิต ให้กรอกตัวเลขจานวนหน่วยกิตให้ตรงกับรายวิชานั้น

หน่ วยกิต เป็ นหน่ วยตัวเลขบอกค่ าปริ มาณภาระงานในการเรี ยนแต่ ละรายวิชาซึ่ งสะท้ อนถึง
ปริ มาณของมาตรฐานการเรี ยนรู้ และกิจกรรมต่ าง ๆ ที่ผ้ เู รี ยนต้ องปฏิ บัติในแต่ ละรายวิชา หน่ วยกิตคานวณ
ได้ จากการนาจานวนเวลาเรี ยนของรายวิชาหารด้ วยจานวนเวลา ๔๐ ชั่วโมง (๑ หน่ วยกิตมีค่าเท่ ากับ ๔๐
ชั่วโมง) ดังนี ้
จานวนหน่ วยกิต

=

จานวนเวลาเรี ยนของรายวิชา (นับเป็ นชั่วโมง)
๔๐ ชั่วโมง

ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรี ยนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรี ยนที่นามากรอก
จะต้องเป็ นข้อมู ลปั จจุบนั ในขณะที่ จดั ทาเอกสาร เช่ น รายวิชาใดที่ ตดั สิ นผลการเรี ยนแล้วไม่ผ่าน ถ้ายังไม่ได้
แก้ ไ ข ให้ ก รอก ผล ก ารเรี ยน เดิ ม แต่ ถ้ า ได้ ซ่ อม เส ริ ม จน ผ่ า น แล้ ว ให้ ก รอก ด้ ว ยผล ก ารเรี ยน ที่
ซ่ อมเส ริ มแล้ ว ห รื อรายวิ ช าใดต้ อ งเรี ยนซ้ า ถ้ า ขณ ะที่ จั ด ท าเอกส ารที่ นั ก เรี ยนได้ เ รี ยน ซ้ าแล้ ว ก็
นาผลการเรี ยนซ้ ามากรอก สาหรับรายวิชาที่ผา่ น ให้กรอกด้วยผลการเรี ยนที่ได้ตามปกติ
ผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
- หน่ ว ยกิต รวม ให้ ก รอกจานวนหน่ วยกิ ตรวมของทุ ก รายวิช าที่ นัก เรี ย นได้เรี ย นแล้ว โดย
จาแนกการรวมตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- ผลการเรี ยนเฉลี่ย ให้ก รอกผลการเรี ย นเฉลี่ ย ของทุ ก รายวิชาที่ นัก เรี ย นได้เรี ย นแล้ว โดย
จาแนกการเฉลี่ยเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
- ผลการเรี ยนเฉลี่ยตลอดหลักสู ตร ให้กรอกผลการเรี ยนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นกั เรี ยนได้เรี ยน
แล้ว โดยรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม ให้กรอกปี การศึกษาและภาคเรี ยนที่ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิกิจกรรม ตามด้วยชื่ อกิ จกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนที่ ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ กิจกรรมในปี นั้นเรี ยงลงมาตามลาดับ โดยเริ่ มจากกิ จกรรมแนะแนว กิ จกรรมนักเรี ยน
(ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด ฯลฯ ตามด้วยกิจกรรมชุ มนุ ม/ชมรม โดยระบุชื่อของชุ มนุม/ชมรมให้ชดั เจน) และ
กิ จกรรมเพื่ อสังคมและสาธารณประโยชน์ กรณี ที่โรงเรี ยนกาหนดรหัสของกิ จกรรมไว้ด้วย ก็สามารถนามา
กรอกได้ โดยปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการกรอกรหัสรายวิชา
เวลา ให้กรอกจานวนเวลาเรี ยน(ชัว่ โมง) ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามที่สถานศึกษากาหนด
และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ
ผลการประเมิ น ให้ก รอกผลการประเมิ นกิ จกรรมพัฒ นาผูเ้ รี ยนแต่ ล ะกิ จกรรมโดยกรอก “ผ”
สาหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ผ่าน” และกรอก “มผ” สาหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ไม่ผา่ น”
๔. สรุ ปผล/ตัดสิ น/อนุมัติผลการประเมิน

จานวนหน่ วยกิต รายวิช าพื้น ฐานที่ เรี ยน.........ได้........ ให้ก รอกตัวเลขจานวนหน่ วยกิ ตรวมทุ ก
รายวิชาพื้ นฐานที่ เรี ยนมาแล้วกับ จานวนหน่ วยกิ ตรวมของรายวิชาพื้นฐานที่ มีผลการประเมิ นผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรายวิชาเพิ่มเติม ที่ เรี ยน..........ได้......... ให้กรอกตัวเลขจานวนหน่ วยกิ ตรวมทุ ก
รายวิชาเพิ่ มเติ มที่ เรี ยนมาแล้วกับ จานวนหน่ วยกิ ตรวมของรายวิชาเพิ่ มเติ มที่ มี ผลการประเมิ นผ่านเกณฑ์ของ
สถานศึกษา
ผลการประเมิ น การอ่ าน คิ ด วิ เ คราะห์ และเขี ย น ให้ ก รอกผลการป ระเมิ น การอ่ า น
คิดวิเคราะห์ และเขี ยนของชั้นปี สุ ดท้าย “ดีเยี่ยม” หรื อ “ดี ” หรื อ “ผ่าน” ในช่ องสรุ ปผลการประเมิ น สาหรั บ
ผูเ้ รี ยนที่มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และเว้นว่างไว้สาหรับผูเ้ รี ยนที่ยงั ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ชั้นปี สุ ดท้าย “ดี เยี่ยม” หรื อ “ดี ” หรื อ “ผ่าน” ในช่ องสรุ ปผลการประเมิ น ส าหรับ ผูเ้ รี ยนที่ มีผ ลการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผา่ นเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเว้นว่างไว้สาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่ยงั ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ให้กรอกผลการประเมินกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน “ผ่าน” ใน
ช่ อ งสรุ ป ผลการประเมิ น ส าหรั บ ผู เ้ รี ย นที่ มี ผ ลการประเมิ น กิ จ กรรมพัฒ นาผู ้เรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ก ารจบของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเว้นว่างไว้สาหรับผูเ้ รี ยนที่ยงั ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
ผลการตัดสิ น ให้กรอกผลการตัดสิ น ดังนี้
ก. กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์น้ นั ได้รับการตัดสิ นแล้ว ได้ “ผ่าน”
ข. กรอก “ไม่ผา่ น” เมื่อเกณฑ์น้ นั ได้รับการตัดสิ นแล้ว ได้ “ไม่ผา่ น”
ค. เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์น้ นั ยังไม่มีการตัดสิ น
วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่ อเดือน และเลข พ.ศ. ที่โรงเรี ยนอนุ มตั ิให้ผเู ้ รี ยนจบ ได้แก่
วันที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาลงนามตัดสิ นและอนุ มตั ิผลการเรี ยนในแบบรายงานผูส้ าเร็ จการศึกษา (ปพ.๓) กรณี
ผูเ้ รี ยนออกจากโรงเรี ยนก่อนจบระดับชั้น ให้ขีดเครื่ องหมาย “ - ”
วันออกจากโรงเรี ยน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่ อเดื อน และเลข พ.ศ. ที่ผูเ้ รี ยนออกจากโรงเรี ยนตาม
“วันจาหน่าย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรี ยน
สาเหตุทอี่ อกจากโรงเรียน ให้กรอก ดังนี้
ก. กรณี ผเู ้ รี ยนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และออกจากโรงเรี ยน ให้กรอก “จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ข. ผูเ้ รี ยนที่ออกจากโรงเรี ยนในกรณี อื่น ๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”

๕. ผลการประเมินระดับชาติ
ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ที่
ผูเ้ รี ยนเข้าสอบโดยกรอกชื่อรายวิชา.....คะแนนเต็ม.....คะแนนที่ได้.....ให้ครบทุกวิชาที่เข้าสอบ
๖. คาอธิบายเกณฑ์ การประเมินของสถานศึกษา
ให้กรอกระดับผลการเรี ยนหรื อรู ปแบบการตัดสิ นผลการเรี ยนที่โรงเรี ยนใช้ในการตัดสิ นผลการ
เรี ยนรายวิชา ที่โรงเรี ยนกาหนด ทั้ง ๔ เกณฑ์ คือ
๑. การประเมินรายวิชาพื้นฐานและการประเมินรายวิชาเพิ่มเติม
๒. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
สาหรับระดับผลการเรี ยนอาจกาหนดได้ดงั นี้
๔
หมายถึง
ดีเยีย่ ม
๓.๕ หมายถึง
ดีมาก
๓
หมายถึง
ดี
๒.๕ หมายถึง
ค่อนข้างดี
๒
หมายถึง
ปานกลาง
๑.๕ หมายถึง
พอใช้
๑
หมายถึง
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ต่า
๐
หมายถึง
ต่ากว่าเกณฑ์
๗. หมายเหตุ
ให้กรอกข้อมูลการเทียบโอนผลการเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิมเป็ นข้อมูลของโรงเรี ยนใหม่เป็ นรายวิชา

