
การจดัท าแบบรายงาน
ผูส้ าเร็จการศึกษา ตาม
หลกัสตูรแกนกลางศึกษา
ข ัน้พืน้ฐาน (ปพ.3)  

 น ำเสนอโดย...นำงอำรยี ์ค ำมำตร  

ผอ.กลุม่สง่เสรมิกำรจดักำรศึกษำ   



ความส าคญัของเอกสารหลกัฐานทางการศึกษา  
             เอกสารสารหลกัฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารส าคญัท่ีสถานศึกษาตอ้ง
จดัท าขึน้เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานในดา้นตา่งๆ  ดงันี้  
 1. บนัทึกขอ้มูลในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน 
ไดแ้ก ่ แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา  
 2. ติดตอ่สื่อสาร รายงานขอ้มูล และผลการเรียนของผูเ้รียน ไดแ้กแ่บบ
รายงานประจ าตวันักเรียน ระเบียนสะสม  
 3. จดัท าและออกหนังสือแสดงวฒิุและ/หรือรบัรองผลการเรียนของผูเ้รียน ไดแ้ก่
ระเบียนการแสดงผลการเรียน ประกาศนียบตัร แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา และ
ใบรบัรองผลการเรียนหลกัสตูรแกนกลางศึกษาข ัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551   

 

 

                   กำรจดัท ำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน  ไดก้ ำหนดให ้

สถำนศึกษำด ำเนินกำรจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนกำรศึกษำใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏบิตัิตำมเอกสำรวดัและประเมินผลกำร 

เรยีนรูต้ำมหลกัสูตรแกนกลำงศึกษำขัน้พื้นฐำน พ.ศ. 2551 และค ำส ัง่กระทรวงศึกษำธิกำรที่ สพฐ. 618/2552 ลงวนัที่   

30 กนัยำยน 2552 
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เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
         เป็นเอกสารที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ
ยืนยัน และรับรองผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาต้องใช้แบบพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
ด าเนินการจัดท าตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ให้เป็นหลักฐานเดียวกัน ได้แก่ 

 ปพ.1: ป   ระเบยีนแสดงผลกำรเรยีน 

                  ระดบัประถมศึกษำ  

 ปพ.1: บ   ระเบยีนแสดงผลกำรเรยีน 

                  ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้  

 ปพ.1: พ   ระเบยีนแสดงผลกำรเรยีน 

                  ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย  

ระเบยีนแสดงผลกำรเรยีน (ปพ.1)  
เป็นเอกสำรส ำหรบับนัทึกขอ้มูลผลกำรเรียนของผูเ้รียนตำมหลกัสูตร

แกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน พทุธศกัรำช ๒๕๕๑ ไดแ้ก ่ผลกำรเรยีนตำม 

กลุ่มสำระกำรเรียนรูผ้ลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะหแ์ละเขียน ผลกำร

ประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และผลกำรประเมินกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

สถำนศึกษำจะตอ้งจดัท ำและออกเอกสำรน้ีใหผู้เ้รยีนเป็นรำยบคุคล เม่ือผูเ้รยีน 

จบกำรศึกษำแต่ละระดบั หรือ เม่ือผูเ้รียนออกจำกสถำนศึกษำ เพื่อใชแ้สดงผล

กำรเรยีนหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ขัน้พื้นฐำน พทุธศกัรำช ๒๕๕๑ และ 

ใชเ้ป็นหลกัฐำนแสดงวฒุกิำรศึกษำเพือ่สมคัรเขำ้ศึกษำต่อ สมคัรงำนหรอื  

ขอรบัสทิธปิระโยชน์อืน่ใดที่พงึมีพงึไดต้ำมวฒุกิำรศึกษำนั้น  



ประกำศนียบตัร (ปพ. 2) 

 เป็นเอกสำรแสดงวฒุกิำรศึกษำที่มอบใหแ้ก่ผูจ้บ

กำรศึกษำภำคบงัคบัและผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำขัน้พื้นฐำน

ตำมหลกัสูตรแกนกลำงศึกษำขัน้พื้นฐำน พทุธศกัรำช 

2551 เพื่อรบัรองศกัด์ิและสทิธิ์ของผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำตำม

วฒุแิหง่ประกำศนียบตัร นั้น ประกำศนียบตัรสำมำรถ

น ำไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี  

 ประกำศนียบตัร ส ำหรบัผูเ้รยีนที่ส ำเรจ็

กำรศึกษำภำคบงัคบัตำมหลกัสูตรแกนกลำง

ศึกษำขัน้พื้นฐำน (จบชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 3)  

 

 ประกำศนียบตัร ส ำหรบัผูเ้รยีนที่ส ำเรจ็

กำรศึกษำขัน้พื้นฐำนตำมหลกัสูตร

แกนกลำงศึกษำขัน้พื้นฐำน  

     (จบชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 6)  

 

 ใชเ้ป็นหลกัฐำนแสดงวฒุกิำรศึกษำ เพือ่สมคัรเขำ้ศึกษำต่อ  

    สมคัรงำนหรอืขอรบัสทิธปิระโยชน์อืน่ใดที่พงึมีพงึได ้

     ตำมวฒุกิำรศึกษำแหง่ประกำศนียบตัรนั้น 

 ตรวจสอบวฒุทิำงกำรศึกษำของผูเ้รยีน 



แบบรำยงำนผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ (ปพ. 3) 

เป็นเอกสำรส ำหรบัอนุมตัิกำรจบหลกัสูตรของผูเ้รยีนในแต่ละรุน่กำรศึกษำ 

โดยบนัทกึรำยช่ือและ ขอ้มูลทำงกำรศึกษำของผูจ้บกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ 

(ชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๖) ผูจ้บกำรศึกษำภำคบงัคบั (ชัน้มธัยมศึกษำปีที่ ๓) และผู ้

จบกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน (ชัน้มธัยมศึกษำปีที่ ๖) แบบรำยงำนผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ  

(ปพ. ๓) จดัท ำเพือ่  

             1. ผูบ้รหิำรสถำนศึกษำ อนุมตัิกำรจบกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ 

กำรศึกษำภำคบงัคบั และ กำรศึกษำขัน้พื้นฐำนของผูเ้รยีน 

              2. แสดงรำยช่ือผูจ้บกำรศึกษำระดบัประถมศึกษำ กำรศึกษำภำค

บงัคบัและกำรศึกษำ ขัน้พื้นฐำนที่ไดร้บักำรรบัรองวฒุจิำกกระทรวงศึกษำธกิำร  

               3. เป็นหลกัฐำนในกำรตรวจสอบ ยนืยนั และรบัรองควำมส ำเรจ็ 

และวฒุกิำรศึกษำของผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำแต่ละคน 

 ปพ.3 : ป  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  
                   ระดับประถมศึกษา  

 ปพ.3 : บ  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

 ปพ.3 : พ  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  



บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
• บทบาทหนา้ท่ี  

                       มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาด้านวิชาการ งาน
หลักฐานเอกสารการศึกษา ดังนี้  
                    การจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา  
  การยกเลิกหลักฐานการศึกษา  
  การตรวจสอบวุฒิและรับรองความรู้ 
  การสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา  

                     และมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า เกี่ยวกับงานเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ  



การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)  

แบบรำยงำนผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ ทกุระดบั มี 2 ประเภท  

แบบพมิพป์กต ิ  มลีกัษะเป็นแบบพมิพส์มบูรณ ์ครบถว้น  ส ำหรบัใชก้รอกขอ้มลู  

                           ดว้ยกำรเขยีนหรอืพมิพด์ดี  

แบบพมิพส์  ำหรบัใชก้บัคอมพวิเตอร ์ มลีกัษณะเป็นกระดำษวำ่ง พมิพเ์ฉพำะชื่อเอกสำร 

                                                 และขอ้มลูบำงส่วนทีส่  ำคญั  

กำรส ัง่ซ้ือแบบพมิพ ์ กำรซ้ือแบบพมิพท์ำงกำรศึกษำ  มี  2 กรณี  

กรณีที่ 1  ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผูด้ ำเนินกำรจดัซ้ือ  

กรณีที่ 2  สถำนศึกษำไดม้อบหมำยเป็นผูด้ ำเนินกำรจดัซ้ือเอง  



ข ัน้ตอนกำรซื้อแบบพมิพ ์



การจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3) 

                  กำรจดัเกบ็แบบรำยงำนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ใหส้ถำนศึกษำด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็

ภำยในวนัที่ 30 วนั นับจำกวนัอนุมตักิำรจบกำรศึกษำ โดยจะตอ้งเกบ็รกัษำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็จ

กำรศึกษำ (ปพ.3) ใหป้ลอดภยัตลอดไปอย่ำช ำรุดเสยีหำ หรอืเกดิกำรเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้มูลได ้ 

                   สถำนศึกษำระดบัประถมศึกษำ  จดัท ำคร ัง้ละ  2  ชดุ เกบ็รกัษำไวท้ี่สถำนศึกษำ  1  ชดุ  และสง่เกบ็

รกัษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตน้สงักดั  จ ำนวน 1  ชดุ   

 

                   สถำนศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ และตอนปลำย  จดัท ำคร ัง้ละ  3  ชดุ   เกบ็รกัษำไวท้ี่

สถำนศึกษำ  1  ชดุ  สง่เกบ็รกัษำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตน้สงักดั  จ ำนวน 1  ชดุ   และสง่เกบ็รกัษำที่ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนกระทรวงศึกษำธกิำร 1  ชดุ   

 



การจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.3)  
ให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้   

1. แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบการจัดท าแบบ ปพ.3 และเอกสารส าคัญอื่นๆ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแบบ ปพ.3 เป็นคราวๆ ไป ประกอบด้วย ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทาน และผู้ตรวจ        

   ด าเนินงานภายใต้การก ากับของนายทะเบียน  

3. คณะกรรมการในข้อ 2 ต้องด าเนินการจัดท าโดยปฏิบัติตามค าชี้แจงการจัดท าแบบ ปพ. 3  

4. เมื่อจัดท าแบบ ปพ.3 เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กรรมการทุกคนและนายทะเบยีนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารใน 

   ช่องที่ก าหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้ ผอ.โรงเรียน พิจารณาอนุมัติการจบหลักสูตร  

5. ผอ.โรงเรียน ควรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแบบ ปพ.3  

   ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ และรอบคอบก่อนลงนาม อนุมัติผลการจบหลักสูตร  

6. สถานศึกษาต้องจัดเก็บแบบ ปพ. 3 ตามแนวปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา 

    ของผู้จบการศึกษาต่อไป  

 

 



สวสัดีคะ่ 


