คํานํา

คู่มอื การบริหารงานทะเบียน เป็ นเอกสารทีเ ขียนจากการบริหารงานทะเบียน จากสภาพทีเ ป็ นจริงของงาน
ทะเบียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ เป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั งิ านและสร้างความเข้าใจในการนําหลักการบริหารมาสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี ป็ นจริงให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
กับการพัฒนางานทะเบียนในโรงเรียนสูช่ ุมชนและท้องถิน จากการทีโ รงเรียนได้รบั การสนับสนุ นจากผูป้ กครองและครู
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกในการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการ
สอนและการบริการจัดการ อันเป็ นการสนองนโยบายของโรงเรียนและทางราชการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะการนําผลความสําเร็จต่างๆ
ในการบริหารงานทะเบียนสู่โลกกว้างทางการศึกษาในการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทัง0 ภายนอกและภายในโรงเรียน
(Internet) และ เครือข่ายบริการด้านงานทะเบียน
หวังเป็ นอย่างยิง ว่า คู่มอื การบริหารงานทะเบียนนี0คงเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางในการบริหารงานการ
พัฒนางานวิชาการในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และทีแ ก้ไขเพิม เติม (ฉบับที ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ สืบไป

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

สารบัญ
งานทะเบียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
- ขอบข่ายงานทะเบียน
- การติดต่องานทะเบียน
- ระเบียบว่าด้วยการเปลีย นแปลงหลักฐาน
- การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน
- การย้ายออกไปศึกษาต่อทีส ถานศึกษาอืน
- การขอวุฒกิ ารศึกษา กรณีสญ
ู หาย
- การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
เอกสารหลักฐานการศึกษา
- เอกสารหลักฐานการศึกษาทีก ระทรวงศึกษาธิการกําหนด
- เอกสารหลักฐานการศึกษาทีส ถานศึกษากําหนด
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.<)
- คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.< : บ)
- คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.< : พ)
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งานทะเบียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิ เษก

งานทะเบียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีการกําหนด
กระบวนการและขันตอนในการบริหารกลุ่มงานทะเบียนดังนี
๑. การวางแผน (Planning)
๒. การจัดองคกร (Organizing)
๓. การจัดวางตัวบุคลากร (Staffing)
๔. การบังคับบัญชา (Directing)
๕. การประสานงาน (Co-ordinating)
. การรายงาน (Reportting)
๗. การงบประมาณ (Budgeting)
งานทะเบียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน ได้วางแผนงานไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร และแผน ปฏิบตั กิ าร/
โครงการ/งาน/ กิจกรรม ประจําปี แล้วยังกําหนด บทบาท หน้าที$ ทีส$ นองเจตนารมณ์ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ ไว้ดงั นี
งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผลการเรียน
ในการบริหารงานทะเบียน ฝ่ ายทะเบียนได้จดั วางตัวบุคลากร เพือ$ ให้การปฏิบตั งิ านตามคําสังงาน
$
ดําเนินการอย่าง มีประสิทธิภาพตามโครงสร้างการจัดวางตัวบุคคลดังนี
ภาระงานสายผู้บริ หาร
๑. นายประภาส สนิ ทรัมย์ ตําแหน่ง ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ปฏิบตั หิ น้าที$
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีภาระงานด้านการบริหารและอํานวยการให้งานต่างๆ ของโรงเรียน
ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็ นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย
อื$นๆ ของรัฐบาล ปฏิบตั งิ านอื$นๆ ตามทีผ$ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย
๒. นายจันทร์เทพ สุขกระโทก ตําแหน่ง รองผูอ้ ํานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ปฏิบตั หิ น้าที$
รองผูอ้ ํานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีภาระงานด้านการบริหาร และอํานวยการตามทีไ$ ด้รบั
มอบหมายจากผูอ้ ํานวยการโรงเรียน ในการกํากับนิเทศ ติดตาม ดูแลและอํานวยการตามทีไ$ ด้รบั มอบ
หมายและปฏิบตั หิ น้าทีอ$ $นื ตามทีผ$ อู้ ํานวยการโรงเรียนมอบหมาย
๓. นายพิ สิทธิ น้ อยพลี ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ปฏิบตั ิ
หน้าทีห$ วั หน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีภาระงานวางแผน บริหารจัดการ และการ
ดําเนินงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ เพือ$ นํานโยบายแผนปฏิบตั งิ านไปปฏิบตั ใิ ห้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๔. นายก้องเกียรติ ชยั ทบวงศรี นายทะเบียน และ นายทวีศกั ดิ แพงเจริ ญ รองนายทะเบียน มีหน้าที$
- ดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัตยิ ่อของนักเรียนในสมุดทะเบียนนักเรียน เมื$อมีนกั เรียนขอลาออกระหว่างปี หรือ
จบการศึกษาให้ดาํ เนินการจําหน่ ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ

๒

- จัดทําสถิตนิ กั เรียนทีม$ าเรียนรายเดือน สถิตกิ ารศึกษา สถิตกิ ารรับ การจําหน่ ายนักเรียนติดตามนักเรียนทีข$ าด
เรียนนาน เก็บหลักฐานการติดตามและดําเนินการจําหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียนครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ
- ดําเนินงานเกี$ยวกับรับคําร้องขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน เช่น แก้ไขชื$อ ชื$อสกุล วัน เดือน ปี เกิด หรือ
อื$นๆ และดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักฐานความเป็ นจริงทุกครังทีม$ กี ารแก้ไขให้นําเสนอผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนลงนาม

- ร่วมเป็ นกรรมการจัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน เป็ นกรรมการคัดเลือกนักเรียน ม.๓ เข้าเรียนต่อ ม.๔ พิจารณา
จัดนักเรียนทีย$ า้ ยสถานศึกษาอื$นเข้าแผนการเรียน และพิจารณาเห็นชอบกับฝ่ ายวัดผลและประเมินผล การเรียนใน
กรณี นักเรียนของเปลีย$ นแผนการเรียน
- จัดทําและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑ ต-ป, รบ.: บ-พ, ปพ.๑ บ-พ) ให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ ออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนให้นกั เรียนทีจ$ บการศึกษา หรือนักเรียนทีป$ ระสงค์ขอลาออกโดยดําเนินตาม
ระเบียบของ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน จัดเก็บหลักฐานตามระเบียบให้เรียบร้อยและ
ปลอดภัย
- ออกจดหมายลงทะเบียนแจ้งให้ผปู้ กครองทราบ และเชิญให้กรณีทต$ี รวจพบว่าผลการเรียนมีปัญหา ไม่ได้แก้ไข
จะทําให้นกั เรียนไม่สามารถจบหลักสูตรได้ และประสานงานติดตามฝ่ ายวัดผลและประเมินผลการเรียนเพือ$
ดําเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบ
- ตังคณะกรรมการตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ บ-พ) สําหรับนักเรียนทีจ$ บการศึกษา ในช่วงชันที$
๓ และ ๔ พร้อมทังให้คณะกรรมการลงนามรับรองความถูกต้องว่าจบหลักสูตรจริงด้านหลัง ปพ.๑ ทุกแผ่น และ
ผูอ้ ํานวยการลงนาม
- จัดทําแบบรายงานผลการเรียนของผูท้ จ$ี บหลักสูตร (ปพ.@ บ-พ) ให้เสร็จสินเรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน หลังวัน
อนุมตั ผิ ลการเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาและเก็บไว้ท$ี
โรงเรียน
- ดําเนินการจัดทํารายงานข้อมูล ลงในระบบออนไลน์ SGS ให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั
- ดําเนินการเขียนใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒ บ-พ) จัดทําทะเบียนควบคุมการออกประกาศนียบัตร ให้ถูกต้อง
เรียบร้อย ควบคุมดูแลการจ่ายประกาศนียบัตร
- ดําเนินการในการออกเอกสารรับรองผลการเรียน (ปพ.:) เอกสารรับรองการเป็ นนักเรียน (ปพ.B) เอกสาร
แสดงผลการ เรียนภาษาอังกฤษ และเอกสารรับรองอื$นๆ ทีน$ กั เรียนอื$นคําร้องขอ
- ดําเนินการให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื$นๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒนิ กั เรียนทีจ$ บการศึกษาไปแล้ว และ
ต้องดําเนินการตรวจสอบหลักฐานคุณวุฒนิ กั เรียนใหม่ทเ$ี ข้าเรียน ให้ความร่วมมือการตอบหนังสือสอบถาม ทีม$ กี าร
สอบถามมาตามระเบียบและแนวปฏิบตั ขิ องทางราชการ
- ดําเนินการเกีย$ วกับการรับคําร้องต่างๆ เช่น การผ่อนผันการเรียนและการหยุดพักการเรียนการ เปลีย$ นแปลง
รายวิชาเรียน ระเบียบแสดงผลการเรียนต่างๆ ในประกาศนียบัตรแบบรายงานผลการเรียนของผูท้ จ$ี บหลักสูตร
แบบ ปพ. ต่างๆ และดูแลรักษา พัสดุครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ให้เป็ นระเบียบ เพือ$ สะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานและไม่สญ
ู
หาย

๓

- ดําเนินการพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน สําหรับนักเรียนทีก$ ําลังศึกษาอยู่และยังไม่จบหลักสูตร จัดเก็บรูปถ่ายเพือ$
ทําใบ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ บ-พ)
- ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนนักเรียนทีย$ า้ ยถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานและหลักสูตรเดิม
กรณีรบั ย้ายนักเรียนทีม$ ปี ั ญหาจากโรงเรียนอื$นๆ เมื$อเทียบเรียบร้อยแล้วก็เสนอแต่งตังคณะกรรมการพิจารณา
หลักฐานการศึกษา ความรูป้ ระสบการณ์ ความสามารถ และการปฏิบตั จิ ริงตามกฎกระทรวงและระเบียบที$
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
มีบทบาทและหน้ าทีดงั นี

- วางแผนการบริหารงานและจัดทําแผนปฏิบตั งิ าน/โครงการ/งาน ปฏิทนิ งานทะเบียน
- ปฏิบตั หิ น้าทีน$ ายทะเบียนของโรงเรียน
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านงานทะเบียน
- ดําเนินการรับมอบตัวลงทะเบียนประวัตนิ กั เรียน และจําหน่ายนักเรียน
- จัดทํา ตรวจสอบและออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและใบประกาศนียบัตร
- บริการตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาแก้ไขหลักฐานต่างๆ และการลาออกของนักเรียน
- จัดทําและเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนให้เป็ นปั จจุบนั
- จัดทําแบบฟอร์ม สถิติ ข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน
- จัดทําระเบียบแนวทางปฏิบตั เิ กีย$ วกับงานทะเบียน
- วิเคราะห์งานรวบรวมปั ญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
- วางแผนการบริหารงานวัดผลและจัดทําแผนปฏิบตั งิ าน/โครงการ/งาน ปฏิทนิ งานวัดและประเมินผล
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านวัดผล
- จัดทําระเบียบการวัดและประเมินผล แนวทางปฏิบตั เิ กีย$ วกับงานวัดผล
- ดําเนินงานพัสดุของงานวัดผล
- ประสานงานเกีย$ วกับงานวัดผลกับเจ้าหน้าทีว$ ดั ผลกลุ่มสาระฯ
- รับผล ตรวจสอบความถูกต้องกับงานคอมพิวเตอร์และเก็บหลักฐานผลการเรียน
- จัดทําตารางสอนและตารางสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบแก้ตวั
- จัดทําแบบฟอร์มงานวัดผล เอกสารการวัดและประเมินผล
- จัดสอบวัดและประเมินผลให้เป็ นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผล
- วิเคราะห์งานรวบรวมปั ญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
- ปฏิบตั หิ น้าทีอ$ $นื ตามทีร$ องผูอ้ ํานวยการฝ่ ายวิชาการมอบหมาย
ขอบข่ายงานทะเบียน
๑. งานรับนักเรียนใหม่ การมอบตัว/การตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารมอบตัว
๒. งานทะเบียนประวัตขิ องนักเรียน
๓. งานจําหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
๔. งานสถิตขิ อ้ มูลพืนฐานของนักเรียนและจํานวนนักเรียน

๔

๕. งานออกเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทีจ$ บการศึกษาแล้วและทีก$ ําลังศึกษา
. งานเก็บเอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียนทังหมด
๗. งานตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาของนักเรียนทีห$ น่วยงานอื$นประสานมา
๘. จัดทํารายงานผลการเรียนเฉลีย$ (GPA)และลําดับผลการเรียน (Pr) ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ท$ี ๓ และ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ท$ี 
I. จัดทําแบบรายงานผูส้ าํ เร็จการศึกษา
๑๐. ตรวจสอบโปรแกรมการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนทีย$ า้ ยเข้าเรียนระหว่างปี การศึกษา
๑๑. ประสานการประเมินผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนทีไ$ ปศึกษาสถาบันอื$นๆ
๑๒. งานสถิตขิ อ้ มูลงานทะเบียน
๑๓. ภาระงานเฉพาะกิจทีโ$ รงเรียนมอบหมาย
การติ ดต่องานทะเบียน

๑. เวลาติ ดต่องานทะเบียน
สําหรับนักเรียน
เวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
สําหรับผูป้ กครองและบุคคลทัวไป
$
เวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
๒. การขอเอกสารทางการศึกษา
๒.: นักเรียนปั จจุบนั
๒.๑.๑ นักเรียนต้องเขียนคําร้องด้วยตนเองในใบคําร้อง
๒.๑.๒ กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง และชัดเจน
๒.๑.๓ คําร้องภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ชื$อและนามสกุลเขียนให้ตรงกับชื$อ - นามสกุล ใน
Passport
๒.๑.๔ เอกสารทีต$ อ้ งติดรูป ใช้รปู ถ่ายขาวดํา ขนาด ๓ X ๔ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)แต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็ นรูปถ่ายโพลารอยด์รปู ถ่ายสติกL เกอร์หรือภาพสแกน และเขียนชื$อนามสกุลหลังรูปถ่ายทุกใบ
๒.๑.๕ รับเอกสารหลังจากยื$นคําร้องแล้ว ๓ วันทําการ
๒.๑.๖ นักเรียนปั จจุบนั ต้องแต่งเครื$องแบบนักเรียนเมื$อมาติดต่อกับงานทะเบียนวัดผลทุกครัง
๒.๑.๗ นักเรียนทุกคนควรวางแผนการขอเอกสารทุกประเภทไว้ถ่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงปิ ดภาคเรียน
นักเรียนควรทําเรื$องขอเอกสารถ่วงหน้ามิฉะนันจะไม่ได้รบั ความสะดวกเท่าทีค$ วร
หมายเหตุ
ภาคเรียนที$ ๑ ขอเอกสารภายในวันที$ ๑๐ ตุลาคม
ภาคเรียนที$ ๒ ขอเอกสารภายในวันที$ ๓๑ มีนาคม

๕

๒.๒ สําหรับศิษย์เก่า
๒.๒.๑ เขียนคําร้องขอเอกสารทีง$ านทะเบียน
๒.๒.๒ ต้องแต่งกายสุภาพ
๒.๒.๓ ถ้าต้องการขอเอกสารการจบการศึกษา ให้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
ศิษย์เก่าทีใ$ ช้ใบ รบ. เอกสารหลักฐานทีต$ อ้ งเตรียม
๑. รูปถ่ายขนาด O นิว จํานวน ๒ รูป ใส่เสือเชิตสีขาว ไม่ตดิ เครื$องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน 
เดือน
๒. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถา้ เอกสารชํารุดให้นํามาแสดงโรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ ให้รบั
เอกสาร
ทีข$ อไว้ได้ภายใน ๗ วันทําการ
ศิษย์เก่าทีใ$ ช้ใบ ปพ. เอกสารหลักฐานทีต$ อ้ งเตรียม
:. รูปถ่ายขนาด ๓ X ๔ (: นิวครึง$ ) จํานวน ๒ รูป ใส่เสือเชิตสีขาว ไม่ตดิ เครื$องหมายใดๆ และ
ถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน
O. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถา้ เอกสารชํารุดให้นํามาแสดงโรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ ให้รบั
เอกสารทีข$ อไว้ได้ภายใน ๗ วันทําการ
๒.๒.๔ ศิษย์เก่ามารับเอกสารได้ภายใน ๗ วันทําการ ไม่นบั วันหยุดราชการ
๓. ระหว่างปิ ดภาคเรียน
๓.๑ นักเรียนปั จจุบนั ต้องแต่งเครื$องแบบนักเรียนทุกครังทีม$ าติดต่องานทะเบียน
๓.๒ นักเรียนชัน ม.๓ และ ม. ต้องแต่งเครื$องแบบนักเรียนเมื$อมาติดต่องานทะเบียน จนถึงวันที$ ๑๕
พฤษภาคม หลังจากนันแต่งกายสุภาพ

ระเบียบว่าด้วยการเปลียนแปลงหลักฐาน
นักเรียนคนใดมีความประสงค์จะขอเปลีย$ นแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียน ได้แก่ ชื$อ-ชื$อสกุล ของ
ตนเอง บิดา หรือมารดา ให้ปฏิบตั ดิ งั นี
๑. ยื$นคําร้องขอเปลีย$ นแปลงหลักฐานทีง$ านทะเบียน ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โดยแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี
๑.๑ ใบสําคัญการเปลีย$ นชื$อ หรือชื$อสกุล พร้อมรับรองสําเนาเอกสาร
๑.๒ สําเนาทะเบียนบ้านหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทีเ$ จ้าหน้าทีท$ ะเบียนราษฎร์ได้แก้ไขข้อมูลชื$อ
–
ชื$อสกุล เรียบร้อยแล้ว พร้อมรับรองสําเนาเอกสาร
๒. เมื$อยื$นคําร้องแล้วเจ้าหน้าทีจ$ ะทําการตรวจสอบหลักฐานแล้วคืนฉบับจริงให้ทงหมดจึ
ั
งจะถือว่าการยื$นคําร้องนัน
เสร็จสมบูรณ์

๖

๓. ในกรณีนกั เรียน ม. ให้ดาํ เนินการขอเปลีย$ นแปลงหลักฐานให้เสร็จสินภายใน ๓๐ มิถุนายน เนื$องจากโรงเรียน
จะต้องส่งรายชื$อนักเรียนไปยังสํานักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) เพือ$ ใช้ในการสอบ O-NET คําชีแจง
สําหรับนักเรียนทีเ$ ข้าร่วมโครงการแลกเปลีย$ น
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียน

หลักเกณฑ์
๑. ให้ผปู้ กครองแจ้งความจํานงการย้ายเข้าเรียน
๒. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบืองต้นก่อนรับคําขอจากเหตุผล ความต้องการและความจําเป็ นของนักเรียนและ
ผูป้ กครอง
@. ให้ผปู้ กครองยื$นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ :I/: หรือ แบบ บค.OQ) เมื$อได้รบั ย้ายจาก
โรงเรียน
เอกสาร/หลักฐาน
• บัตรประจําตัวประชาชน สําเนา ๑ ฉบับ) ของนักเรียน พร้อมรับรองสําเนาเอกสาร
• บัตรประจําตัวประชาชน (สําเนา ๒ ฉบับ) ของบิดา มารดา และผูป้ กครองทีพ$ ามาสมัคร พร้อมรับรองสําเนา
เอกสาร
• สําเนาทะเบียนบ้าน (สําเนา ๑ ฉบับ) ของนักเรียน พร้อมรับรองสําเนาเอกสาร
• สําเนาทะเบียนบ้าน (สําเนา ๒ ฉบับ) ของบิดา มารดา และผูป้ กครองทีพ$ ามาสมัคร พร้อมรับรองสําเนาเอกสาร
• แบบคําร้องขอย้ายเข้าเรียน (ฉบับจริง ๑ ฉบับ)
• เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) (ฉบับจริง ๑ ฉบับ)
• ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ หากย้ายระหว่างภาคเรียน (ฉบับจริง ๑ ฉบับ)
• สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน (ฉบับจริง ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
• แบบบันทึกสุขภาพ (ฉบับจริง ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
• คําอธิบายรายวิชาเพิม$ เติม (ฉบับจริง ๑ ฉบับ) (กรณีมกี ารเทียบโอน)
• ระเบียนสะสม (ฉบับจริง ๑ ฉบับ) (ถ้ามี)
• เอกสารส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ. ๑๕/๑ หรือ แบบ บค. ๒๐) (ฉบับจริง ๑ ฉบับ) (หากโรงเรียนรับย้าย)
• ใบมอบตัว (ฉบับจริง ๑ ฉบับ)
ค่าธรรมเนี ยม
เป็ นไปตามประกาศของโรงเรียน

การย้ายออกนักเรียนไปศึกษาต่อทีโรงเรียนอืน
ขัน ตอนในการขอย้ายสถานศึกษา
๑. ตรวจสอบผลการเรียน ต้องไม่ตดิ 0, ร, มส, มผ ยกเว้นกรณียา้ ยไป กศน.
๒. ตรวจสอบเอกสารประวัตนิ กั เรียนได้แก่ สําเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา

๗

๓. ต้องได้รบั การยืนยันจากโรงเรียนทีจ$ ะย้ายไป ว่ารับนักเรียนย้ายจริง
๔. เชิญผูป้ กครองยื$นเรื$องขอย้ายพร้อมสําเนาบัตรประชาชน
๕. นําหนังสือทีย$ มื เรียนมาคืน
. เขียนคําร้องขอย้าย เตรียมเอกสาร/หลักฐาน ดังนี
.๑ สําเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา อย่างละ ๑ แผ่น พร้อมรับรองสําเนาเอกสาร
.๒ รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด ๑.๕ นิว จํานวน O รูป
.๓ หนังสือยืนยันการรับนักเรียนจากโรงเรียนทีจ$ ะย้ายไป
.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ผูม้ าติดต่อเรื$องย้าย จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสําเนา
เอกสาร
B. นําใบขอเวลาเรียนและคะแนนเก็บ ส่งทีว$ ชิ าการ
S. ส่งเอกสารทังหมดทีง$ านทะเบียน
I. รอรับเอกสารการย้าย ๓ วันหลังยื$นเรื$องครบเรียบร้อย
รูปถ่ายทีใช้ติดหลักฐาน
รูปถ่ายทีน$ กั เรียนนํามาใช้ตดิ หลักฐานต่างๆ
๑. แต่งเครื$องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ขนาด ๑.๕ นิว(กว้าง ๓ ซม.ยาว
๔ ซม.)
๒. หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา และไม่ตอ้ งใส่เครื$องประดับใดๆ ทังสิน ทรงผมสุภาพ
ไม่ปิด
หน้าผาก ไม่ซอย ไม่สบั หรือดัดผม
๓. ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
การขอวุฒิการศึกษา กรณี สูญหาย

เอกสารหลักฐาน
- ใบแจ้งความจากสถานีตํารวจ
- สําเนาเอกสารบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาเอกสาร
- รูปถ่ายหน้าตรง เสือเชิตสีขาว ขนาด ๑.U นิว หรือ ๒ นิว จํานวน ๒ รูป (แล้วแต่ปีการศึกษาทีจ$ บ)
วิ ธีการดําเนิ นการ
- แจ้งความทีส$ ถานีตํารวจในท้องทีท$ เ$ี อกสารสูญหาย
- นําเอกสารทีเ$ กี$ยวข้อง ติดต่อทีส$ ถานศึกษาทีจ$ บการศึกษาเพือ$ ขอออกใบแทน วุฒกิ ารศึกษาใหม่
- ขันตอนการ ดําเนินการจะขึนอยู่กบั แต่สถานศึกษาเป็ นผูก้ ําหนด
สถานทีแจ้งขอออกเอกสารวุฒิการศึกษา
สถานศึกษาเดิมทีอ$ อกเอกสารใบวุฒกิ ารศึกษา

๘

การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน

หลักการเทียบโอนผลการเรียน
๑. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
๒. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื$นหรือประเมินจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ
หรือ ประสบการณ์ของผูเ้ รียนด้วยเครื$องมือและวิธกี ารทีห$ ลากหลาย ไม่ซบั ซ้อน ทังนีให้คาํ นึงถึงประโยชน์ของผู้
เทียบโอนผลการเรียนเป็ นสําคัญ
๓. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพือ$ การศึกษาต่อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรทีอ$ ยู่ใน
ระดับ เดียวกันแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
๑. การเทียบโอนผลการเรียนให้พจิ ารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร
และ
สาระการเรียน รูซ้ ง$ึ มีความแตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีร$ บั เทียบโอน
๒. ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได้ ๒ กรณีดงั นี
- กรณีท$ี ๑ การเทียบโอนผลการเรียนทีเ$ กิดขึนจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้แก่ การย้าย
สถานศึกษา การเปลีย$ นรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตรให้ดาํ เนินการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรียนแรกหรือต้น
ภาคเรียนแรกทีส$ ถานศึกษารับผูข้ อ เทียบโอนเป็ นนักเรียน/นักศึกษา เพือ$ การวางแผนการเรียน ทังนีสถานศึกษา
ควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ภาคเรียน ถ้ามีเหตุจําเป็ นผูข้ อเทียบโอนไม่สามารถขอ
เทียบโอนได้ภายในช่วงเวลาทีก$ ําหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
- กรณีท$ี ๒ การเทียบโอนความรูท้ กั ษะ หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรูอ้ $นื ๆ เช่น
สถาน
ประกอบการสถาน ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ บ้านเรียน (Home School)
ฯลฯ ให้ดาํ เนินการต้นภาค เรียนหรือก่อนภาคเรียน โดยสถานศึกษาทีร$ บั เทียบโอนกําหนดรายวิชา/หมวดวิชา
จํานวนหน่วยกิต/หน่วยการเรียน ทีจ$ ะ รับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทังกรณีของผูก้ ําลังเรียนและประสงค์
จะไปศึกษา จากแหล่งเรียนรูอ้ $นื ๆ ซึง$ จะต้องได้ รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
๓. การกําหนดอายุของผลการเรียนทีข$ อเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาทีร$ บั เทียบ
โอน โดย
พิจารณา บนพืนฐานของธรรมชาติวชิ า ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับการเปลีย$ นแปลงในโลก
ปั จจุบนั
๔. การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาทีไ$ ด้จากการเทียบโอนผลการเรียนให้ผลการ
เรียน
ตามหลักฐานเดิม

๙

เอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน พืนฐาน ๒๕๕๑
เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็ นเอกสารสําคัญทีส$ ถานศึกษาต้องจัดทําขึนเพือ$ ใช้ในการดําเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังนี
:. บันทึกข้อมูลในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียน
ประจํา รายวิชา
O. ติดต่อสือ$ สาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผูเ้ รียน ได้แก่ แบบรายงานประจําตัวนักเรียน ระเบียนสะสม
• จัดทําและออกหลักฐานแสดงวุฒแิ ละหรือรับรองผลการเรียนของผูเ้ รียน ได้แก่ ระเบียนแสดงผล การ
เรียน
ประกาศนียบัตร แบบรายงานผูส้ าํ เร็จการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาทีส$ ถานศึกษาจะต้องดําเนินการเป็ น ๒ ประเภท
ได้แก่
(1) เอกสารหลักฐานการศึกษาทีก$ ระทรวงศึกษาธิการกําหนด
(2) เอกสารหลักฐานการศึกษาทีส$ ถานศึกษากําหนด
เอกสารหลักฐานการศึกษาทีกระทรวงศึกษาธิ การกําหนด
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
เป็ นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของผูเ้ รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕: ได้แก่ ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผล
การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน สถานศึกษาจะต้องจัดทําและ
ออกเอกสารนีให้ผเู้ รียน เป็ นรายบุคคล เมื$อผูเ้ รียนจบการศึกษาแต่ละระดับหรือเมื$อผูเ้ รียนออกจากสถานศึกษา
เพือ$ ใช้แสดงผลการเรียนหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และใช้เป็ นหลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาเพือ$ สมัครเข้าศึกษาต่อสมัคร งานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อ$นื ใดทีพ$ งึ มีพงึ ได้ตามวุฒกิ ารศึกษานัน
๒. ประกาศนี ยบัตร (ปพ.๒)
เป็ นเอกสารแสดงวุฒกิ ารศึกษาทีม$ อบให้แก่ผจู้ บการศึกษาภาคบังคับและผูส้ าํ เร็จการศึกษาขันพืนฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพือ$ ประกาศและรับรองวุฒกิ ารศึกษาของผูส้ าํ เร็จ
การศึกษา ตามวุฒแิ ห่งประกาศนียบัตรนัน ประกาศนียบัตรสามารถนําไปใช้ประโยชน์ดงั นี
- ใช้เป็ นหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษา เพือ$ สมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครงานหรือขอรับสิทธิประโยชน์อ$นื ใดทีพ$ งึ
มีพง$ึ ได้ตามวุฒกิ ารศึกษาแห่งประกาศนียบัตรนัน
- ตรวจสอบวุฒทิ างการศึกษาของผูเ้ รียน
๓. แบบรายงานผู้สาํ เร็จการศึกษา (ปพ.๓)
เป็ นเอกสารสําหรับอนุมตั กิ ารจบหลักสูตรของผูเ้ รียนในแต่ละรุน่ การศึกษา โดยบันทึกรายชื$อและข้อมูลทาง
การศึกษาของผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ (ชันมัธยมศึกษาปี ท$ี ๓) และผูจ้ บการศึกษาขันพืนฐาน (ชันมัธยมศึกษาปี ท$ี
๖) แบบรายงานผูส้ ําเร็จ การศึกษา (ปพ.๓) จัดทําเพือ$
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา อนุ มตั กิ ารจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขันพืนฐานของผูเ้ รียน

๑๐

- แสดงรายชื$อผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขันพืนฐาน ทีไ$ ด้รบั การรับรองวุฒจิ าก
กระทรวงศึกษาธิการ
- เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรองวุฒหิ รือผลการศึกษาของผูส้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษา
นัน ๆ

เอกสารหลักฐานการศึกษาทีสถานศึกษากําหนด
ในการจัดการศึกษาสถานศึกษาจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลเกีย$ วกับผูเ้ รียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง$ ข้อมูล
ด้าน ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ สถานศึกษาจึงต้องมีเอกสารทีจ$ ดั ทําขึนเพือ$ บันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่าง
ๆ เกีย$ วกับ ผูเ้ รียนเอกสารเหล่านี ได้แก่ แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื$นๆ ตามทีส$ ถานศึกษาเห็นสมควร
๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิ ชา
เป็ นเอกสารทีส$ ถานศึกษาจัดทําขึนเพือ$ ให้ผสู้ อนใช้บนั ทึกข้อมูลการวัดและการประเมินผลการเรียนตาม
แผนการ จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน และใช้เป็ นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละ
รายวิชา เอกสารนี ควรจัดทําเพือ$ บันทึกข้อมูลของผูเ้ รียนเป็ นรายห้อง
เอกสารบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา นําไปใช้ประโยชน์ดงั นี
- ใช้เป็ นเอกสารเพือ$ การดําเนินงานของผูส้ อนแต่ละคนในการวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผูเ้ รียนแต่
ละรายวิชา รายห้อง
- ใช้เป็ นหลักฐานสําหรับตรวจสอบรายงาน และรับรองข้อมูลเกีย$ วกับวิธกี ารและกระบวนการวัด
และ
ประเมินผลการเรียน
- เป็ นเอกสารทีผ$ บู้ ริหารสถานศึกษาใช้ในการอนุ มตั ผิ ลการเรียนประจําภาคเรียน/ ปี การศึกษา
๒. แบบรายงานประจําตัวนักเรียน
เป็ นเอกสารทีส$ ถานศึกษาจัดทําขึนเพือ$ บันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการด้านต่าง ๆ
ของ ผูเ้ รียนแต่ละคนตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านระดับชันของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน รวมทัง
ข้อมูลด้านอื$นๆ ของผูเ้ รียนทังทีบ$ า้ นและโรงเรียนเป็ นเอกสารรายบุคคล สําหรับสือ$ สารใบผูป้ กครองของผูเ้ รียนแต่
ละคนได้รบั ทราบผลการ เรียนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รียนและร่วมมือในการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนื$อง
๓. ใบรับรองผลการเรียน
เป็ นเอกสารทีส$ ถานศึกษาจัดทําขึนเพือ$ รับรองสถานภาพความเป็ นผูเ้ รียนในสถานศึกษาทีก$ ําลังศึกษาอยู่
หรือ รับรองผลการเรียนหรือวุฒขิ องผูเ้ รียนเป็ นการชัวคราวตามที
$
ผ$ เู้ รียนร้องขอ ทังกรณีทผ$ี เู้ รียนกําลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนหรือ เมื$อจบการศึกษาไปแล้วแต่กําลังรอรับหลักฐานการศึกษาระเบียนแสดงผลการเรียนเป็ นต้น ใบรับรอง
ผลการเรียนมีอายุการใช้งานชัวคราวโดยปกติ
$
ประมาณ ๓๐ วัน ซึง$ ผูเ้ รียนสามารถนําไปใช้เป็ นหลักฐานแสดง
คุณสมบัตขิ องผูเ้ รียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทํางาน หรือเมื$อมีกรณีอ$นื ใดทีผ$ เู้ รียนแสดงคุณสมปติ
เกีย$ วกับวุฒคิ วามรูห้ รือสถานภาพการเป็ นผูเ้ รียนของตน

๑๑

๔. ระเบียนสะสม
เป็ นเอกสารทีส$ ถานศึกษาจัดทําขึนเพือ$ บันทึกข้อมูลเกีย$ วกับพัฒนาการของผูเ้ รียนในด้านต่าง ๆ เป็ น
รายบุคคล อย่างต่อเนื$องตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ๑๒ ปี
ระเบียนสะสมให้ขอ้ มูลที$ เป็ นประโยชน์ในการแนะแนวทางการศึกษาและการประกอบอาชีพของผูเ้ รียน การพัฒนา
ปรับปรุงบุคลิกภาพ การปรับตัว ของผูเ้ รียนและผลการเรียนตลอดจนรายงานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเ้ รียนระหว่างสถานศึกษากับบ้าน และใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ รียนตามความเหมาะสม

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
แนวปฏิ บตั ิ ในการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน
ระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็ น
หลักฐานแสดงผลการเรียนของผูเ้ รียนทีเ$ รียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานแต่ละระดับชัน โรงเรียนต้อง
ออก ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานให้ผเู้ รียนทุกคนทีจ$ บการศึกษาแต่ละ
ระดับชันหรือเมื$อออกจากสถานศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์ทก$ี ระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านัน
รูปแบบของระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) จําแนกเป็ น ๓ แบบ คือ
๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)
๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑
: บ)
๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.
๑ : พ) ๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกระดับมี ๒ ลักษณะ คือ
๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลกั ษณะเป็ นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วน สําหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือ
พิมพ์ดดี
๒.๒ แบบพิมพ์สาํ หรับพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะเป็ นกระดาษว่าง มีขอ้ มูลเฉพาะชื$อเอกสารแต่ละ
ระดับ และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านัน
การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้ผเู้ รียน ให้จดั ทําดังนี
๑. ให้จดั ทําเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึน ๒ ฉบับ โดยใช้วธิ กี ารถ่ายสําเนาจากต้นฉบับหรือนํา
แบบพิมพ์ เอกสารทีใ$ ช้จดั ทําต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (กรณีนีให้นําเลขชุดที$ .............ของเอกสาร
ต้นฉบับไปกรอกทีช$ ่องหมายเหตุของเอกสารทีล$ อกใหม่ทงั ๒ ฉบับ โดยกรอกว่าเอกสารฉบับนีเป็ นเอกสารคู่ฉบับ
ของเอกสารต้นฉบับ
ชุดที.$ .........เลขที.$ .........)
๒. ติดรูปถ่ายของผูเ้ รียนขนาด :.๕ นิว ในช่องติดรูปถ่าย ให้นายทะเบียนและผูบ้ ริหารสถานศึกษาลงนาม
ใน เอกสารทีจ$ ดั ทําขึนใหม่ทงั ๒ ฉบับ พร้อมกับกรอกวันที$ เดือน พ.ศ. ทีล$ งนามในเอกสาร แล้วประทับตรา

๑๒

โรงเรียน (สีแดง ชาด) ทีร$ ปู ถ่ายของผูเ้ รียนและทีล$ ายเซ็นต์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมอบเอกสารทีจ$ ดั ทํา
ขึนให้ผเู้ รียน ๑ ฉบับ และเก็บรักษาไว้เป็ นสําเนารวมกับต้นฉบับทีโ$ รงเรียน ๑ ฉบับ
๓. ผูเ้ รียนทีไ$ ด้รบั เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไปแล้ว เมื$อมีความจําเป็ นต้องขอฉบับใหม่ ให้
ยื$นคํา ขอร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้โรงเรียนดําเนินการ
ออกเอกสาร ใหม่จากต้นฉบับเดิมทีจ$ ดั ทําไว้ตามวิธขี า้ งต้นและให้นายทะเบียนและผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีด$ ํารง
ตําแหน่งขณะทีผ$ เู้ รียน ยื$นคําร้องขอเอกสารเป็ นผูล้ งนามในเอกสารทีจ$ ดั ทําใหม่ทงั ๒ ฉบับ
๔. วิธกี ารออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนของระดับชันประถมศึกษามีแนวปฏิบตั ใิ นการออกเอกสาร
เช่นเดียวกับระดับชันมัธยมศึกษาทุกประการ และสถานศึกษาต้องทําบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน (ปพ.๑) ในทุกกรณี และบันทึกในสมุดจดหมายเหตุรายวันของ
สถานศึกษาทุกครังทีม$ กี ารออกเอกสาร
การยกเลิ กระเบียนแสดงผลการเรียนกรณี สูญหายหรือเสียหาย
เนื$องจากระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็ นเอกสารหลักฐานสําคัญทีก$ ระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
ดําเนินการควบคุม ดังนันถ้าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เกิดการสูญหายหรือเสียหาย จะต้องดําเนินการ
สอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ทส$ี ญ
ู หายหรือเสียหาย พร้อมทังแจ้งให้หน่วยงานทีเ$ กีย$ วข้องทราบ กรณีท$ี
แบบพิมพ์เกิดการสูญหายทังเมื$อขณะทําการขนส่ง และเก็บรักษาอยู่ทโ$ี รงเรียนให้ผทู้ าํ ให้เกิดการสูญหาย ได้แก่
โรงเรียนสํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษา หรือหน่วยงานทีจ$ ดั ส่งดําเนินการดังต่อไปนี
๑. ผูท้ าํ ให้เกิดการสูญหายแจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าทีต$ ํารวจเพือ$ ลงบันทึกรายงานประจําวัน รับ
แจ้ง เอกสารหายแล้วเก็บใบแจ้งความไว้เป็ นหลักฐาน
๒. ทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับทีส$ ญ
ู หาย (พร้อมแนบสําเนาเอกสารลงบันทึกรายงาน
ประจําวัน ด้วย) ต่อสํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาทีส$ งั กัดโดยด่วน
๓. สํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วทํารายงานเพือ$ ขอยกเลิกแบบพิมพ์
พร้อม แนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ โดยสํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาส่วนกลางต้องรายงานเลขาธิการ
คณะกรรมการ การศึกษาขันพืนฐานและสํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาส่วนภูมภิ าครายงานผูว้ ่าราชการจังหวัด
๔. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน หรือผูว้ ่าราชการจังหวัด เมื$อได้รบั รายงานแล้วให้ทาํ การ
สอบสวนโรงเรียนให้ได้ความจริงอีกครังหนึ$งก่อนลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ เมื$อมีการลงนามเรียบร้อย
แล้วให้ สํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาและโรงเรียนดําเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดและสํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาทัวประเทศ
$
เพือ$ แจ้งหน่ วยงานในสังกัดไม่ให้รบั
พิจารณาเอกสาร ปพ.๑ ทีถ$ ูกยกเลิกต่อไป
กรณีทแ$ี บบพิมพ์เกิดการเสียหายเนื$องจากเขียนผิดพลาด สกปรกหรือเกิดการชํารุดเสียหายด้วยเหตุอ$นื ใด
จนไม่อาจใช้การได้ให้โรงเรียนทีท$ าํ ให้เกิดการเสียหายดําเนินการดังนี
๑. โรงเรียนทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ โดยระบุสาเหตุ เลขที$ และจํานวนแบบพิมพ์ทเ$ี สียหาย
เสนอ สํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาต้นสังกัด
๒. สํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาแต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสอบสวน (กรณีแบบพิมพ์มคี วามเสียหาย
เพียงเล็กน้อย สามารถทําเครื$องหมายขีดฆ่าและเขียนข้อมูลทีถ$ ูกต้องโดยลงลายมือชื$อนายทะเบียนกํากับได้อาจไม่

๑๓

ต้อง ประกาศยกเลิก ทังนีขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบสวน) หากคณะกรรมการเห็นควร
ประกาศ ยกเลิกแบบพิมพ์ ให้สาํ นักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับทีเ$ สียหาย
ส่วนกลางรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ส่วนภูมภิ าครายงานผูว้ ่าราชการจังหวัดพร้อม
แนบประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เพือ$ ให้ลงนาม ทังนีผูม้ อี ํานาจลงนามสามารถแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนไป
ตรวจสอบอีกครังเป็ นรายกรณีได้
๓. เมื$อผูม้ อี ํานาจลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ให้สาํ นักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษา/
โรงเรียน ดําเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุกกระทรวง ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักงานเขต
พืนทีก$ ารศึกษาทุกเขต เพือ$ แจ้งหน่วยงานในสังกัดไม่ให้รบั พิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทีถ$ ูกยกเลิก
ต่อไป

๑๔

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.: : บ)

๑๕

๑๖

คําอธิ บายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ)
ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นเอกสารเพือ$ แสดงผลการเรียนและรับรองผลการ
เรียน ของนักเรียนให้กรอกด้วยวิธกี ารเขียนหรือพิมพ์ (พิมพ์ดดี หรือคอมพิวเตอร์) เมื$อเลือกใช้วธิ กี ารใดแล้วให้ใช้
วิธกี ารนันตลอดทังแผ่น โดยให้กรอกด้วยหมึกสีดาหรือสีน้าเงินเท่านัน วิธกี ารนันตลอดทังแผ่นโดยให้กรอกด้วย
หมึกสีดาํ หรือสีนําเงินเท่านัน ตัวเลขทีใ$ ช้กรอกให้ใช้ตวั เลขฮินดูอารบิก ห้ามลบหรือขูดข้อมูลทีก$ รอกไปแล้ว กรณี
เขียนผิดหรือต้องการ เปลีย$ นแปลงข้อมูลให้ขดี ฆ่าข้อความทีเ$ ขียนผิดหรือข้อความทีต$ อ้ งการเปลีย$ นแปลงแล้วเขียน
ข้อความทีถ$ ูกต้องหรือข้อความทีต$ อ้ งการไว้ขา้ งบนและให้นายทะเบียนลงนามกํากับไว้วธิ กี ารกรอกข้อมูลมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี
๑. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน
โรงเรียน ให้กรอกชื$อเต็มของโรงเรียนอย่างชัดเจน
สังกัด ให้กรอกชื$อหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนระดับกรมหรือหน่วยงานจัดการศึกษาตามการปกครอง
รูปแบบพิเศษ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน$ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา ฯลฯ
ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื$อเต็มของสถานทีอ$ นั เป็ นทีต$ งของโรงเรี
ั
ยนอย่างชัดเจน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ให้โรงเรียนทุกสังกัดกรอกชื$อสํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาทีโ$ รงเรียน
ตังอยู่
วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที$ ชื$อเดือน และเลข พ.ศ. ทีโ$ รงเรียนรับผูเ้ รียนเข้าเรียนตามวันรับเข้าใน
ทะเบียนนักเรียน เช่น ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒
โรงเรียนเดิ ม ให้กรอกชื$อโรงเรียน/สถานศึกษาเดิมของผูเ้ รียนตามทีร$ ะบุในหลักฐานการศึกษาของผูเ้ รียน
ทีน$ ํามาใช้สมัครเข้าเรียน
กรณีท$ี ๑ กรณีผเู้ รียนเข้าโรงเรียนโดยไม่เคยเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ตอ้ งกรอกชื$อ
โรงเรียนเดิม
ให้ขดี ด้วยเครื$องหมาย “-”
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กรณีท$ี ๒ กรณีผเู้ รียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอื$นมาก่อนให้กรอกชื$อสถานศึกษาลําดับสุดท้าย

ที$
ผูเ้ รียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทีน$ ํามาแสดง
กรณีท$ี ๓ ผูเ้ รียนศึกษาจากต่างรูปแบบ ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบให้กรอกชื$อ
สถานศึกษานอก
ระบบทีเ$ รียนและล้าผูเ้ รียนศึกษาตามอัธยาศัยให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
จังหวัด ให้กรอกชื$อจังหวัดทีต$ งของโรงเรี
ั
ยนเดิม กรณีศกึ ษาตามอัธยาศัยให้กรอกชื$อจังหวัดทีผ$ เู้ รียนได้รบั
การเทียบระดับตามทีป$ รากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่วนผูเ้ รียนทีศ$ กึ ษาตามอัธยาศัยแต่ ยังไม่ได้รบั
เอกสารเทียบระดับการศึกษาใดๆ ให้กรอกชื$อจังหวัดทีผ$ เู้ รียนได้ลงทะเบียนเป็ นผูศ้ กึ ษาตามอัธยาศัย
ชัน เรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับขันเรียนทีผ$ เู้ รียนกําลังเรียนหรือจบการเรียนจากสถานศึกษาเดิมตามที$
ปรากฏในหลักฐานการศึกษาทีผ$ เู้ รียนนํามาแสดงเมื$อสมัครเข้าเรียน ดังนี
กรณีท$ี ๑ โรงเรียนเดิมออกเอกสาร เมื$อผูเ้ รียนจบระดับการศึกษาให้กรอกระดับชันสุดท้ายของ
ระดับ
การศึกษานัน
กรณีท$ี ๒ โรงเรียนเดิมออกเอกสาร เมื$อผูเ้ รียนเรียนจบปี การศึกษา (ไม่จบระดับการศึกษา) ให้
กรอกชัน
ปี ทผ$ี เู้ รียนเรียนจบปี การศึกษา
กรณีท$ี ๓ โรงเรียนเดิมออกเอกสารให้ผเู้ รียนทีอ$ อกจากโรงเรียนระหว่างปี การศึกษาให้กรอก
“กําลัง
เรียนชัน” (ระบุระดับชันปี ทก$ี ําลังเรียนอยู่ขณะทีล$ าออก)
กรณีท$ี ๔ ผูเ้ รียนทีไ$ ม่มโี รงเรียนเดิม ให้กรอก “-”
ชือ ชือสกุล ให้กรอกชื$อและชื$อสกุลของผูเ้ รียนอย่างชัดเจน พร้อมคํานําหน้าชื$อทีถ$ ูกต้องด้วยอักษรตัว
บรรจง เช่น เด็กชายสุภาพ เรียบร้อย, นางสาวมารยาท ดีงาม เป็ นต้น
เลขประจําตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจําตัวของผูเ้ รียนทีร$ ะบุในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน
เลขประจําตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเ้ รียนจํานวน ๑๓ หลัก โดยนํามาจากเลข
ในสําเนา ทะเบียนบ้าน(ทร.๑๔) ของผูเ้ รียน เช่น ๑๘๔๔๗๐๐๐๒๒๒๐๗ เป็ นต้น
เพศ ให้กรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผูเ้ รียนให้ตรงตามทีร$ ะบุในทะเบียนนักเรียน
เกิ ดวันที เดือน.........................พ.ศ........... ให้กรอกเลขวันที$ ชื$อเดือนและเลข พ.ศ. ทีผ$ เู้ รียนเกิดให้
ถูกต้องตรงตามทีร$ ะบุในทะเบียนนักเรียน
สัญชาติ ให้กรอกสัญชาติของผูเ้ รียนทีร$ ะบุในทะเบียนนักเรียน
ศาสนา ให้กรอกชื$อศาสนาทีผ$ เู้ รียนนับถือ เช่น พุทธ อิสลาม หรือคริสต์ เป็ นต้น
ชือ - ชือสกุลบิดา, ชือ ชือสกุลมารดา ให้กรอกชื$อบิดาและมารดาโดยกําเนิดของผูเ้ รียนพร้อมนามสกุล
และคํานําหน้าทีถ$ ูกต้องอย่างชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไม่มชี $อื บิดาและ/หรือชื$อมารดาใน
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ทะเบียนนักเรียน ให้ขดี เครื$องหมาย “-” ห้ามกรอกชื$อบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม หรือผูท้ ม$ี ใิ ช่บดิ า มารดา
ผูใ้ ห้กําเนิดผูเ้ รียน
๒. ผลการเรียนรายวิ ชา
การกรอกข้อมูลผลการเรียนรายวิชาจะกรอกครังเดียวเมื$อต้องการออกเอกสารทังกรณีผเู้ รียนจบระดับ
การศึกษา (ชันมัธยมศึกษาปี ท$ี ๓) หรือขอลาออกจากโรงเรียน ข้อมูลผลการเรียนทีก$ รอกเป็ นข้อมูลปั จจุบนั ในวัน
จัดทําเอกสารทังหมดในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสารทีม$ อบให้ผเู้ รียนจะต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง การ
กรอกข้อมูลในช่องตาราง ให้กรอกดังนี
รหัส/รายวิ ชา ให้กรอก“ปี การศึกษา”และ“ภาคเรียนที”$ ทีเ$ ริม$ เรียนก่อน แล้วจึงกรอกรหัสรายวิชาพืนฐาน/
รายวิชาเพิม$ เติมทีผ$ เู้ รียนเรียนในแต่ละภาคเรียน เรียงตามลําดับลงมาแต่ละรายวิชาให้กรอกเลขรหัสก่อนแล้วตาม
ด้วยชื$อรายวิชาพืนฐาน/รายวิชาเพิม$ เติม การกรอกให้กรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละเรียงตามลําดับจาก
สดมภ์ซา้ ยมือไปขวามือ
หน่ วยกิ ต ให้กรอกตัวเลขจํานวนหน่วยกิตให้ตรงกับรายวิชานัน
หน่วยกิต เป็ นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละรายวิชาซึง$ สะท้อนถึงปริมาณของ
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมต่าง ๆ ทีผ$ เู้ รียนต้องปฏิบตั ใิ นแต่ละรายวิชา หน่วยกิต คํานวณได้จากการนํา
จํานวนเวลาเรียนของรายวิชาหารด้วยจํานวนเวลา ๔๐ ชัวโมง
$ (๑ หน่วยกิตมีค่าเท่ากับ ๔๐ ชัวโมง)
$
ดังนี
หน่ วยกิ ต

= จํานวนเวลาเรียนของรายวิ ชา(นับเป็ นชัวโมง)


9: ชัวโมง

ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานัน ๆ ผลการเรียนทีน$ ํามากรอกจะต้อง
เป็ นข้อมูลปั จจุบนั ในขณะทีจ$ ดั ทําเอกสาร เช่น รายวิชาใดทีต$ ดั สินผลการเรียนแล้วไม่ผ่าน ถ้ายังไม่ได้แก้ไข ให้
กรอกผลการเรียนเดิม แต่ถา้ ได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้ว ให้กรอกด้วยผลการเรียนทีซ$ ่อมเสริมแล้ว หรือรายวิชาใดต้อง
เรียนซํา ถ้าขณะทีจ$ ดั ทําเอกสารทีน$ กั เรียนได้เรียนซําแล้ว ก็นําผลการเรียนซํามากรอกสําหรับรายวิชาทีผ$ ่านให้
กรอกด้วยผลการเรียนทีไ$ ด้ตามปกติ
ผลการเรียนเฉลียรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
- หน่วยกิตรวม ให้กรอกจํานวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาทีน$ กั เรียนได้เรียนแล้ว โดยจําแนกการรวม
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผลการเรียนเฉลีย$ ให้กรอกผลการเรียนเฉลีย$ ของทุกรายวิชาทีน$ กั เรียนได้เรียนแล้ว โดยจําแนกการเฉลีย$
เป็ นกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผลการเรียนเฉลีย$ ตลอดหลักสูตร ให้กรอกผลการเรียนเฉลีย$ ของทุกรายวิชาทีน$ กั เรียนได้เรียนแล้ว
โดยรวมเฉลีย$ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. ผลการประเมิ นกิ จกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิ จกรรม ให้กรอกปี การศึกษาและภาคเรียนทีผ$ เู้ รียนปฏิบตั กิ จิ กรรม ตามด้วยชื$อกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที$
ผูเ้ รียนปฏิบตั กิ จิ กรรมในปี นันเรียงลงมาตามลําดับ โดยเริม$ จากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/เนตร
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นารี/ยุวกาชาด ฯลฯ ตามด้วยกิจกรรมชุมนุ ม/ชมรม โดยระบุชอ$ื ของชุมนุม/ชมรมให้ชดั เจน) กิจกรรมเพือ$ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ กรณีทโ$ี รงเรียนกําหนดรหัสของกิจกรรมไว้ดว้ ย ก็สามารถนํามากรอกได้โดยปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ
การกรอกรหัสรายวิชา
เวลา ให้กรอกจํานวนเวลาเรียน(ชัวโมง)ของแต่
$
ละกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามทีส$ ถานศึกษากําหนดและตรง
กับชื$อกิจกรรมนัน ๆ
ผลการประเมิ น ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนแต่ละกิจกรรมโดยกรอก “ผ” สําหรับ
กิจกรรมทีไ$ ด้รบั การประเมิน “ผ่าน” และกรอก “มผ” สําหรับกิจกรรมทีไ$ ด้รบั การประเมิน “ไม่ผ่าน”
๔. สรุปผล/ตัดสิ น/อนุมตั ิ ผลการประเมิ น
- จํานวนหน่วยกิตรายวิชาพืนฐาน ทีเ$ รียน.....ได้..... ให้กรอกตัวเลขจํานวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา
พืนฐาน
ทีเ$ รียนมาแล้วกับจํานวนหน่ วยกิตรวมของรายวิชาพืนฐานทีม$ ผี ลการประเมินผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา
- จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเพิม$ เติม ทีเ$ รียน.....ได้..... ให้กรอกตัวเลขจํานวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา
เพิม$ เติมทีเ$ รียนมาแล้วกับจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเพิม$ เติมทีม$ ผี ลการประเมินผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา
- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ของชันปี สุดท้าย “ดีเยีย$ ม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” ในช่องสรุปผลการประเมินสําหรับผูเ้ รียนทีม$ ผี ลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเว้นว่างไว้สาํ หรับ
ผูเ้ รียนทีย$ งั ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชันปี
สุดท้าย “ดีเยีย$ ม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” ในช่องสรุปผลการประเมิน สําหรับผูเ้ รียนทีม$ ผี ลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเว้นว่างไว้สาํ หรับผูเ้ รียนทีย$ งั ไมจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน“ผ่าน” ในช่องสรุปผล
การประเมินสําหรับผูเ้ รียนทีม$ ผี ลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและเว้นว่างไว้สาํ หรับผูเ้ รียนทีย$ งั ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการตัดสินให้กรอกผลการตัดสิน ดังนี
ก. กรอก “ผ่าน” เมื$อเกณฑ์นนได้
ั รบั การตัดสินแล้ว ได้“ผ่าน”
ข. กรอก “ไมผ่าน” เมื$อเกณฑ์นนได้
ั รบั การตัดสินแล้ว ได้“ไม่ผ่าน”
ค. เว้นว่างไว้เมื$อเกณฑ์นนยั
ั งไม่มกี ารตัดสิน
- วันอนุมตั กิ ารจบ ให้กรอกเลขวันที$ ชื$อเดือน และเลข พ.ศ. ทีโ$ รงเรียนอนุ มตั ใิ ห้ผเู้ รียนจบ ได้แก่ วันที$
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมตั ผิ ลการเรียนในแบบรายงานผูส้ ําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) กรณี
ผูเ้ รียนออกจากโรงเรียนก่อนจบระดับชัน ให้ปิดเครื$องหมาย “-”
- วันออกจากโรงเรียน ให้กรอกเลขวันที$ ชื$อเดือน และเลข พ.ศ. ทีผ$ เู้ รียนออกจากโรงเรียนตาม “วัน
จําหน่าย” ทีร$ ะบุในทะเบียนนักเรียน
สาเหตุทอ$ี อกจากโรงเรียนให้กรอก ดังนี
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ก. กรณีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ไม่ได้ออกจากโรงเรียนให้กรอก “-”
ข. ผูเ้ รียนทีอ$ อกจากโรงเรียนในกรณีอ$นื ๆ ให้กรอก“ศึกษาต่อสถานศึกษาอื$น”
ค. กรณีผเู้ รียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและออกจากโรงเรียนให้กรอก “จบ
การศึกษา
ภาคบังคับ”
๕. ผลการประเมิ นระดับชาติ
ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทีผ$ เู้ รียน
เข้าสอบโดยกรอกชื$อรายวิชา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ$ ด้ให้ครบทุกวิชาทีเ$ ข้าสอบ
;. คําอธิ บายเกณฑ์การประเมิ นของสถานศึกษา
ให้กรอกระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสินผลการเรียนทีโ$ รงเรียนใช้ในการตัดสินผลการเรียน
รายวิชาทีโ$ รงเรียนกําหนดทัง ๔ เกณฑ์ คือ
๑. การประเมินรายวิชาพืนฐานและการประเมินรายวิชาเพิม$ เติม
๒. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
สําหรับระดับผลการเรียนอาจกําหนดได้ดงั นี
๔
หมายถึง
ดีเยีย$ ม
๓.๕ หมายถึง
ดีมาก
๓
หมายถึง
ดี
๒.๕ หมายถึง
ค่อนข้างดี
2
หมายถึง
ปานกลาง
๑.๕ หมายถึง
พอใช้
1
หมายถึง
ผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั $า
๐
หมายถึง
ตํ$ากว่าเกณฑ์
๗. หมายเหตุ
ให้กรอกข้อมูลจํานวนหน่วยกิตการเทียบโอนผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม
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พ)

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.: :
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คําอธิ บายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ)
ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) เป็ นเอกสารเพื$อแสดงผลการเรียนและ
รับรองผลการเรียนของนักเรียนตามข้อมูลทีบ$ นั ทึกให้กรอกด้วยวิธกี ารเขียนหรือพิมพ์ (พิมพ์ดดี หรือคอมพิวเตอร์)
เมื$อ เลือกใช้วธิ กี ารใดแล้วให้ใช้วธิ กี ารนันตลอดทังแผ่น โดยให้กรอกด้วยหมึกสีดําหรือสีนําเงินเท่านัน ตัวเลขทีใ$ ช้
กรอกให้ใช้ตวั เลขฮินดูอารบิก ห้ามลบหรือขูดข้อมูลทีก$ รอกไปแล้ว กรณีเขียนผิดหรือต้องการเปลีย$ นแปลงข้อมูลให้
ขีดฆ่าข้อความทีเ$ ขียนผิดหรือข้อความทีต$ อ้ งการเปลีย$ นแปลง แล้วเขียนข้อความทีถ$ ูกต้องหรือข้อความทีต$ อ้ งการ
ไว้ขา้ งบนและให้นายทะเบียนลงนามกํากับไว้ วิธกี ารกรอกข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี
๑. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน
โรงเรียน ให้กรอกชื$อเต็มของโรงเรียนอย่างชัดเจน
สังกัด ให้กรอกชื$อหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนระดับกรมหรือหน่วยงานจัดการศึกษาตามการปกครอง
รูปแบบพิเศษ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน$ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา ฯลฯ
ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื$อเต็มของสถานทีอ$ นั เป็ นทีต$ งของโรงเรี
ั
ยนอย่างชัดเจน
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา ให้โรงเรียนทุกสังกัดกรอกชื$อสํานักงานเขตพืนทีก$ ารศึกษาทีโ$ รงเรียน
ตังอยู่
วันเข้าเรียน ให้กรอกชื$อเต็มเลขวันที$ ชื$อเดือน และเลข พ.ศ. ทีโ$ รงเรียนรับผูเ้ รียนเข้าเรียนตามวันรับเข้า
ใน
ทะเบียนนักเรียน เช่น ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒
โรงเรียนเดิ ม ให้กรอกชื$อโรงเรียนเดิมของผูเ้ รียนตามทีร$ ะบุในหลักฐานการศึกษาของผูเ้ รียนทีน$ ํามาใช้
สมัครเข้าเรียน
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กรณีท$ี ๑ กรณีผเู้ รียนเข้าโรงเรียนโดยไม่เคยเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อนไม่ตอ้ งกรอกชื$อ
โรงเรียนเดิม
ให้ขดี ด้วยเครื$องหมาย “-”
กรณีท$ี ๒ กรณีผเู้ รียนเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนอื$นมาก่อนให้กรอกชื$อโรงเรียนลําดับสุดท้ายที$
ผูเ้ รียน
ลาออกตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทีน$ ํามาแสดง
กรณีท$ี ๓ ผูเ้ รียนศึกษาจากต่างรูปแบบ ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบให้กรอกชื$อ
สถานศึกษานอก
ระบบทีเ$ รียนและถ้าผูเ้ รียนศึกษาตามอัธยาศัยให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด ให้กรอกชื$อจังหวัดทีต$ งของโรงเรี
ั
ยนเดิม กรณีศกึ ษาตามอัธยาศัยให้กรอกชื$อจังหวัดทีผ$ เู้ รียนได้รบั
การเทียบระดับตามทีป$ รากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่วนผูเ้ รียนทีศ$ กึ ษาตามอัธยาศัยแต่ยงั ไม่ได้รบั
เอกสารเทียบระดับการศึกษาใดๆ ให้กรอกชื$อจังหวัดทีผ$ เู้ รียนได้ลงทะเบียนเป็ นผูศ้ กึ ษาตามอัธยาศัย
ชัน เรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับขันเรียนทีผ$ เู้ รียนกําลังเรียนหรือจบการเรียนจากโรงเรียนเดิมตามที$
ปรากฏในหลักฐานการศึกษาทีผ$ เู้ รียนนํามาแสดงเมื$อสมัครเข้าเรียน ดังนี
กรณีท$ี ๑ โรงเรียนเดิมออกเอกสาร เมื$อผูเ้ รียนจบระดับการศึกษาให้กรอกระสับชันปี สุดท้ายของ
ระดับ
การศึกษานัน
กรณีท$ี ๒ โรงเรียนเดิมออกเอกสารเมื$อผูเ้ รียนเรียนจบปี การศึกษา(ไม่จบระดับการศึกษา) ให้
กรอกระดับ
ชันปี ทผ$ี เู้ รียนเรียนจบปี การศึกษา
กรณีท$ี ๓ โรงเรียนเดิมออกเอกสารให้ผเู้ รียนทีอ$ อกจากโรงเรียนระหว่างปี การศึกษาให้กรอก“กําลัง
เรียน
................” (ระบุระดับชันทีก$ ําลังเรียนอยู่ ขณะทีล$ าออก)
กรณีท$ี ๔ ผูเ้ รียนทีไ$ ม่มโี รงเรียนเดิม ให้กรอก “-”
ชือ - ชือสกุล ให้กรอกชื$อและชื$อสกุลของผูเ้ รียนอย่างชัดเจน พร้อมคํานําหน้าชื$อทีถ$ ูกต้องด้วยอักษรตัว
บรรจง เช่น เด็กชายสุภาพ เรียบร้อย, นางสาวมารยาท ดีงาม เป็ นต้น
เลขประจําตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจําตัวของผูเ้ รียนทีร$ ะบุในทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน
เลขประจําตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจําตัวประชาชนของผูเ้ รียนจํานวน ๑๓ หลัก โดยนํามาจาก
เลขในสําเนาทะเบียนบ้าน (ทร.๑๔) ของผูเ้ รียน เช่น ๑๘๔๙๗๐๐๐๒๒๒๐๗ เป็ นต้น
เพศ ให้กรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผูเ้ รียนให้ตรงตามทีร$ ะบุในทะเบียนนักเรียน
เกิ ดวันที เดือน...................พ.ศ. ให้กรอกวันที$ ชื$อเดือน และ พ.ศ. ทีผ$ เู้ รียนเกิดให้ลูกต้องตรงตามทีร$ ะบุ
ในทะเบียนนักเรียน
สัญชาติ ให้กรอกสัญชาติของผูเ้ รียนทีร$ ะบุในทะเบียนนักเรียน
ศาสนา ให้กรอกชื$อศาสนาทีผ$ เู้ รียนนับถือ เช่น พุทธ อิสลาม หรือคริสต์ เป็ นต้น
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ชือ-ชือสกุลบิดา, ชือ-ชือสกุลมารดา ให้กรอกชื$อบิดาและมารดาทีแ$ ท้จริงของผูเ้ รียนพร้อมนามสกุล
และคํานําหน้าทีถ$ ูกต้องอย่างชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไม่มชี $อื บิดาและ/หรือชื$อมารดาใน
ทะเบียนนักเรียนให้ขดี เครื$องหมาย “-” ห้ามกรอกชื$อบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม หรือผูท้ ม$ี ใิ ช่บดิ า มารดา
ผูใ้ ห้กําเนิดผูเ้ รียน ๒. ผลการเรียนรายวิ ชา
การกรอกข้อมูลในตารางผลการเรียน จะกรอกครังเดียวเมื$อต้องการออกเอกสารทังกรณีผเู้ รียนจบระดับ
การศึกษา(ชันมัธยมศึกษาปี ท$ี ๖) หรือย้ายออกจากโรงเรียน ข้อมูลผลการเรียนทีก$ รอกเป็ นข้อมูลปั จจุบนั ในวัน
จัดทําเอกสารทังหมดในขณะเดียวลันข้อมูลในเอกสารทีม$ อบให้ผเู้ รียนจะต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง การ
กรอกข้อมูลในช่องตารางให้กรอกดังนี
รหัส/รายวิ ชา ให้กรอก“ปี การศึกษา”และ“ภาคเรียนที”$ ทีเ$ ริม$ เรียนก่อน แล้วจึงกรอกรหัสรายวิชาพืนฐาน/
รายวิชาเพิม$ เติมทีผ$ เู้ รียนเรียนในแต่ละภาคเรียน เรียงตามลําดับลงมาแต่ละรายวิชาให้กรอกเลข รหัสก่อนแล้วตาม
ด้วยชื$อรายวิชาพืนฐาน/รายวิชาเพิม$ เดิม การกรอกให้กรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละเรียงตามลําดับจาก
สดมภ์ซา้ ยมือไปขวามือ
หน่วยกิต เป็ นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละรายวิชาซึง$ สะท้อนถึงปริมาณของ
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมต่าง ๆ ทีผ$ เู้ รียนต้องปฏิบตั ใิ นแต่ละรายวิชา หน่วยกิต คํานวณได้จากการนํา
จํานวนเวลาเรียนของรายวิชาหารด้วยจํานวนเวลา ๔๐ ชัวโมง
$ (๑ หน่วยกิตมีค่าเท่ากับ ๔๐ ชัวโมง)
$
ดังนี
หน่ วยกิ ต

= จํานวนเวลาเรียนของรายวิ ชา(นับเป็ นชัวโมง)


9: ชัวโมง

หน่ วยกิ ต ให้กรอกตัวเลขจํานวนหน่วยกิตให้ตรงกับรายวิชานัน
ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานัน ๆ ผลการเรียนทีน$ ํามากรอกจะต้อง
เป็ นข้อมูลปั จจุบนั ในขณะทีจ$ ดั ทําเอกสาร เช่น รายวิชาใดทีต$ ดั สินผลการเรียนแล้วไม่ผ่าน ถ้ายังไม่ได้แก้ไขให้กรอก
ผลการเรียนเดิม แต่ถา้ ได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้ว ให้กรอกด้วยผลการเรียนทีซ$ ่อมเสริมแล้วหรือรายวิชาใดต้องเรียน
ซํา ถ้าขณะทีจ$ ดั ทําเอกสารทีน$ กั เรียนได้เรียนซําแล้ว ก็นําผลการเรียนซํามากรอก สําหรับรายวิชาทีผ$ ่านให้กรอก
ด้วยผลการเรียนทีไ$ ด้ตามปกติ
ผลการเรียนเฉลียรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
- หน่วยกิตรวม ให้กรอกจํานวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาทีน$ กั เรียนได้เรียนแล้ว โดยจําแนกการรวม
ตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผลการเรียนเฉลีย$ ให้กรอกผลการเรียนเฉลีย$ ของทุกรายวิชาทีน$ กั เรียนได้เรียนแล้ว โดยจําแนกการเฉลีย$
เป็ นกลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผลการเรียนเฉลีย$ ตลอดหลักสูตร ให้กรอกผลการเรียนเฉลีย$ ของทุกรายวิชาทีน$ กั เรียนได้เรียนแล้ว
โดยรวม
เฉลีย$ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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๓. ผลการประเมิ นกิ จกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิ จกรรม ให้กรอกปี การศึกษาและภาคเรียนทีผ$ เู้ รียนปฏิบตั กิ จิ กรรม ตามด้วยชื$อกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที$
ผูเ้ รียนปฏิบตั กิ จิ กรรมในปี นันเรียงลงมาตามลําดับ โดยเริม$ จากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/เนตร
นารี/ยุวกาชาด ฯลฯ ตามด้วยกิจกรรมชุมนุ ม/ชมรม โดยระบุช$อื ของชุมนุม/ชมรมให้ชดั เจน) กิจกรรมเพือ$ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ กรณีทโ$ี รงเรียนกําหนดรหัสของกิจกรรมไว้ดว้ ย ก็สามารถนํามากรอกได้โดยปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ
การกรอกรหัสรายวิชา
เวลา ให้กรอกจํานวนเวลาเรียน(ชัวโมง)
$
ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนตามทีส$ ถานศึกษากําหนดและ
ตรงกับชื$อกิจกรรมนัน ๆ
ผลการประเมิ น ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนแต่ละกิจกรรมโดยกรอก “ผ” สําหรับ
กิจกรรมทีไ$ ด้รบั การประเมิน “ผ่าน” และกรอก “มผ” สําหรับกิจกรรมทีไ$ ด้รบั การประเมิน “ไมผ่าน”
๔. สรุปผล/ตัดสิ น/อนุมตั ิ ผลการประเมิ น
- จํานวนหน่วยกิตรายวิชาพืนฐาน ทีเ$ รียน.....ได้..... ให้กรอกตัวเลขจํานวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา
พืนฐานที$ เรียนมาแล้วกับจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาพืนฐานทีม$ ผี ลการประเมินผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา
- จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเพิม$ เติม ทีเ$ รียน.....ได้..... ให้กรอกตัวเลขจํานวนหน่วยกิตรวมทุกรายวิชา
เพิม$ เติมทีเ$ รียนมาแล้วกับจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเพิม$ เติมทีม$ ผี ลการประเมินผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา
- ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ของชันปี สุดท้าย “ดีเยีย$ ม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” ในช่องสรุปผลการประเมิน สําหรับผูเ้ รียนทีม$ ผี ลการประเมินการ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเว้นว่างไว้สาํ หรับ
ผูเ้ รียนทีย$ งั ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของชันปี
สุดท้าย “ดีเยีย$ ม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” ในช่องสรุปผลการประเมิน สําหรับผูเ้ รียนทีม$ ผี ลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเว้นว่างไว้สาํ หรับผูเ้ รียนทีย$ งั ไมจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน “ผ่าน” ใน ช่อง
สรุปผลการประเมิน สําหรับผูเ้ รียนทีม$ ผี ลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนผ่านเกณฑ์การจบของสถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเว้นว่างไว้สาํ หรับผูเ้ รียนทีย$ งั ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการตัดสิน ให้กรอกผลการตัดสิน ดังนี
ก. กรอก “ผ่าน” เมื$อเกณฑ์นนได้
ั รบั การตัดสินแล้วได้“ผ่าน”
ข. กรอก “ไม่ผ่าน” เมื$อเกณฑ์นนได้
ั รบั การตัดสินแล้ว ได้“ไม่ผ่าน”
ค. เว้นว่างไว้เมื$อเกณฑ์นนยั
ั งไม่มกี ารตัดสิน
- วันอนุมตั กิ ารจบ ให้กรอกเลขวันที$ ชื$อเดือน และเลข พ.ศ. ทีโ$ รงเรียนอนุ มตั ใิ ห้ผเู้ รียนจบ ได้แก่ วันที$
ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมตั ผิ ลการเรียนในแบบรายงานผูส้ ําเร็จการศึกษา (ปพ.@) กรณีผเู้ รียนออกจาก
โรงเรียนก่อนจบระดับชันให้ขดี เครื$องหมาย “-”
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- วันออกจากโรงเรียน ให้กรอกเลขวันที$ ชื$อเดือน และเลข พ.ศ. ทีผ$ เู้ รียนออกจากโรงเรียนตาม“วัน
จําหน่าย” ทีร$ ะบุในทะเบียนนักเรียน

ขันพืนฐาน

สาเหตุทอ$ี อกจากโรงเรียน ให้กรอก ดังนี
ก. กรณีผเู้ รียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและออกจากโรงเรียนให้กรอก “จบ
การศึกษา

ข. ผูเ้ รียนทีอ$ อกจากโรงเรียนในกรณีอ$นื ๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอื$น”
๕. ผลการประเมิ นระดับชาติ
ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทีผ$ เู้ รียน
เข้าสอบโดยกรอกชื$อรายวิชา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ$ ด้ ให้ครบทุกวิชาทีเ$ ข้าสอบ
;. คําอธิ บายเกณฑ์การประเมิ นของสถานศึกษา
ให้กรอกระดับผลการเรียนหรือรูปแบบการตัดสินผลการเรียนทีโ$ รงเรียนใช้ในการตัดสินผลการเรียน
รายวิชาทีโ$ รงเรียนกําหนดทัง ๔ เกณฑ์ คือ
๑. การประเมินรายวิชาพืนฐานและการประเมินรายวิชาเพิม$ เติม
๒. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
สําหรับระดับผลการเรียนอาจกําหนดได้ดงั นี
4
หมายถึง
ดีเยีย$ ม
๓.๕ หมายถึง
ดีมาก
3
หมายถึง
ดี
2.5 หมายถึง
ค่อนข้างดี
2
หมายถึง
ปานกลาง
1.5 หมายถึง
พอใช้
1
หมายถึง
ผ่านเกณฑ์ขนตํ
ั $า
0
หมายถึง
ตํ$ากว่าเกณฑ์
๗. หมายเหตุ
ให้กรอกข้อมูลการเทียบโอนผลการเรียนจากโรงเรียนเดิมเป็ นข้อมูลของโรงเรียนใหม่เป็ นรายวิชา

