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บทนา
กระทรวงศึกษาธิการมี คําสั่ง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อมกา
รใช้ หลักสูตร ในปีการศึ กษา 2552 และใช้ใน
โรงเรียนทั่วประเทศใน ปีการศึกษา 2553 และ กําหนด ว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เป็น
กระบวนการพัฒนาปรับปรุง การเรียนรู้ของผู้เรียนและตัดสินว่า ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะ
อันพึง ประสงค์ สถานศึกษาในฐาน ะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาจะต้อง จัดทํา ระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่เป็น ข้อกําหนดของ
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ถือปฏิบัติร่วมกัน
เอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารสําคัญ ที่ใช้ในการบันทึก ผลการเรียน ข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลจากการวัดและประเมินผลของครูผู้สอน สถานศึกษาต้อง จัดทํา ขึ้นเพื่อ ใช้ในการบัน ทึก
พัฒนาการ ผลการเรียนรู้และข้อมูลสําคัญ เกี่ยวกับผู้เรียนและรับรองผลการเรียนและผลการ ประเมินด้านอื่น ๆ
รวมทั้งการรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา และอนุมัติการจบหลักสูตร นอกจากนั้น
ยังใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการให้บริการทางการศึกษาแก่หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน นัก ศึกษาและประชาชนทั่วไป โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการ ดําเนินงานของสถานศึกษา
ให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เอกสารหลักฐานการศึกษามีรูปแบบแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่
ประสงค์จะนําไปใช้ เช่น เอกสาร การศึกษาที่ออกให้แก่ ผู้เรียนหรือผู้จบการ ศึกษาเป็นราย บุคคล และหลักฐาน
แสดงผลการจบ การศึกษาที่จัดทํา ขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลผู้จบการศึกษาของผู้เรียนทั้งโรงเรียนและส่งไปจัดเก็บ
รักษาที่ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา หรือต้น สังกัด
ของสถานศึกษา จึงต้องจัดเก็บ ไว้ในที่ปลอดภัย เนื่องจากมีผลได้ผลเสียต่อผู้เรียนหรือผู้จบการศึกษาโดยตรง
จึงต้องระมัดระวังมิให้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลโดยทุจริต สถานศึกษาสามารถ กําหนดเอกสารบางรูปแบบ
ใช้เองได้ตามสถานการณ ์ แต่สําหรับ รูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดจําเป็นต้อง บังคับใช้ให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันทั่วประเทศ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

บทที่ 1
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับหลักฐานทางการศึกษา

การดําเนินงานด้านทะเบียน วัดและประเมินผลและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา จะเกี่ยวข้องกับ
องค์กรและบุคคลต่าง ๆ องค์กรปฐมภูมิ ได้แก่ สถานศึกษา ส่วนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
หน่วยงาน ต้นสังกัด ต่างก็มีบทบาทที่สําคัญเช่นเดียวกัน
1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
1) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
3) อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนรายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติการเลื่อนชั้นเรียน การซ้้าชั้น
การจบการศึกษา
4) ให้คําแนะนําข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา
5) กํากับ ติดตามให้การดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนบรรลุเป้าหมาย
6) นําผลการประเมินไปจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน กําหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา
ผู้สอน
1) จัดทําหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา

ที่

รับผิดชอบ
2) ทําการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่กําหนด
พร้อมกับปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง
3) ประเมินตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาที่สอน หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบเมื่อสิ้นสุด
การเรียนรายปี/รายภาค ส่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) นําผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
5) ตรวจสอบสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
งานวัดผล
1) ส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ แก่ครูและ
บุคลากรของสถานศึกษา
2) ให้คําปรึกษา ติดตาม กํากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการและแนวทางที่สถานศึกษากําหนดไว้
3) ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา
4) ปฏิบัติงานร่วมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและประมวลผลการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน

3
งานทะเบียน
1) ปฏิบัติงานร่วมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึกผลการประมวลข้อมูลผลการ
เรียนของผู้เรียนแต่ละคน
2) ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคลแต่ละชั้นปีและเมื่อจบการศึกษา
เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการ
เลื่อนชั้นเรียน
และจบการศึกษาแต่ละระดับ
3) จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา
คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน
1) จัดทํา เครื่องมือและวิธีการเทียบโอนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน
เข้าสู่การศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผู้เรียนที่ร้องขอ
3)
ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน
4) เสนอผลการเทียบโอนต่อ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการเทียบโอน
2. บทบาทหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการ ดําเนินงาน ของ
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ซึง่ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ควรสนับสนุนการดําเนินการของสถานศึกษา ดังนี้
1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ กับบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และการเทียบโอนผลการเรียน
2) การจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การประเมิน การอ่าน
คิด วิเคราะห์ และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4) การส่งเสริมให้ ครู บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนความเข้าใจใน เทคนิควิ ธีการวัดและประเมินผลรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการ ประเมินตาม
สภาพจริง เช่น การประเมินการปฏิบัติงาน การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน หรือการ ประเมินด้วยการสื่อสาร
ส่วนบุคคล เช่น การซักถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น
5) การส่งเสริมสนับ สนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือ บริหารจัดการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ
6) การให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การ จัดทําเอกสารหลักฐาน
การศึกษา
7) การประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ ดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด และ
ระดับชาติ

4
ปัจจุบันเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทใน การส่ง เสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนางาน
ด้าน วิชาการมากขึ้น โดยเฉพาะภารกิจในการสั่งซื้อ ควบคุม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการ
ข้อมูลทางการศึกษา เช่น การตรวจสอบและรับรองวุฒิการศึกษา การออกเอกสารการศึกษา สามารถ สนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ สร้างความพึงพอใจได้สูงสุด

บทที่ 2
เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
สถานศึกษา
ต้องจัดให้มีงานทะเบียน เพื่อรับผิดชอบการจัดทํา จัดเก็บและการออกแบบเอกสาร
หลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ การดําเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นงานที่ต้องอยู่บนพื้นฐานหลัก
วิชาการและหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง
การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนและนายทะเบียนของโรงเรียนที่ต้องจัดทํา โดยการรวบรวมข้อมูลผลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน
ตามระดับการศึกษา เป็นรายปีในระดับประถมศึกษาและเป็นรายภาคในระดับมัธยมศึกษา ต้องตรวจสอบข้อมูล
ให้ถูกต้อง
เอกสารหลักฐานการศึกษา แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ เอกสารหลักฐานที่สถานศึกษากําหนด
รูปแบบขึ้นใช้เอง และเอกสารหลักฐานบังคับตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษาทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกําหนด ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการ
เรียน (Transcript) (ปพ.1) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) แบบรายงานผู้สําเร็จ
การศึกษา (ปพ.3) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด เช่น แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา
แบบรายงานประจําตัวนักเรียน ใบรับรองผลการเรียน ระเบียนสะสม และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ
การนําเอกสารไปใช้
 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
เป็นเอกสารทีส่ ถานศึกษาจัดทําขึน้ เพือ่ บันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้และข้อมูลสําคัญ
เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น แบบรายงานประจําตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ระเบียนสะสม
ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนําเอกสารไปใช้
1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด (แบบบังคับ)
1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1)
เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา
ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ปพ.1) ซึ่งสถานศึกษาจัดทําขึ้นเป็นรายบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรอง
ผลการเรียน และใช้เป็นเอกสารสําหรับการตรวจสอบ รับรอง และยืนยันวุฒิการศึกษาของผู้เรียนสถานศึกษา
ต้องดําเนินการจัดทํา โดยใช้แบบพิมพ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเพื่อใช้รูปแบบการจัดทําการควบคุม
และการตรวจสอบรับรองเอกสาร เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีมาตรฐานในการดําเนินการอย่างเดียวกัน
ข้อกาหนดของเอกสาร มีดังนี้
1. สถานศึกษา จะต้องจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียน ตามรูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยสถานศึกษาต้องสั่งซื้อจากหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้
จัดพิมพ์จําหน่าย เพื่อให้ใช้เป็นแบบเดียวกัน ซึ่งจะทําให้เกิดความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อ
เอกสารระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
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2. สถานศึกษาต้องจัดทําต้นฉบับ ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้เรียนทุกคนเก็บ
รักษาไว้ตลอดไป และระมัดระวังดูแลรักษาไม่ใช้ชารุดเสียหาย สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
เป็นอันขาด และเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล สถานศึกษาอาจเก็บข้อมูลในเอกสารนี้ไว้ในรูปของ ซีดี รอม
หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทางหนึ่งก็ได้
3. เมื่อผู้เรียนสําเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดทําระเบียน
แสดงผลการเรียนให้แก่ผู้เรียน โดยคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับที่สถานศึกษาได้จัดทําไว้ให้ครบถ้วน สมบูรณ์
อย่าให้ตกหล่นหรือผิดพลาดได้เป็นอันขาด
4. กรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน
ของนักเรียนในชั้นปี หรือภาคเรียนที่มีระดับผลการเรียนแล้ว โดยคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับที่เป็นปัจจุบัน
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ให้ผู้เรียนนําไปเป็นหลักฐานการสมัครเข้าเรียนที่สถานศึกษาใหม่
5. กรณีผู้เรียนรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนตนไปแล้ว เกิดการชํารุด
เสียหาย ถ้าผู้เรียนต้องการเอกสารฉบับใหม่ ให้สถานศึกษาออกเอกสารฉบับใหม่แก่ผู้เรียนโดยคัดลอกจาก
ต้นฉบับเอกสารที่รักษาไว้โดยหัวหน้าสถานศึกษาและนายทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนาม
ในเอกสาร
6. กรณีผู้เรียนต้องการใบแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้ออกเอกสารโดยมี
ข้อมูลที่สําคัญเพื่อการสื่อสารส่งต่อให้กับสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับสมัคร
เข้าทํางาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดรูปแบบการจัดทําใบแสดงผล
การเรียน
เป็นภาษาอังกฤษ (Transcript) เพื่อให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน และสถานศึกษาสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางการ
จัดทําได้
7. กรณีต้นฉบับเอกสารเกิดการสูญหายให้แจ้งยกเลิกการใช้เอกสารทันที
การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ.1) เป็นเอกสาร
หลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่ง ทุกสังกัด ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดําเนินการจัดทําให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน โดยผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อให้โรงเรียนทุกแห่ง ทุกสังกัด
ในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ ตามขั้นตอน ดังนี้
กรณีที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อ
ขั้นตอนที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน ทําหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ถึงผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่ เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อให้โรงเรียน
** กรณีที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารโรงเรียน
ทําหนังสือแสดงความประสงค์สั่งซื้อไปยังหน่วยงานที่ต้นสังกัด เพื่อหน่วยงานต้นสังกัดดําเนินการขอซื้อแบบพิมพ์
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งอยู่ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1) ถึงองค์การค้าของ
สกสค. โดยระบุ
- ชื่อบุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อโดยผู้ที่
ได้รับมอบฉันทะต้องนําบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย
- ชนิดแบบพิมพ์ (แบบพิมพ์ปกติดหรือแบบพิมพ์สําหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ) จํานวน
แบบพิมพ์จําแนกเป็นระดับชั้นว่า มีระดับชั้นละกี่เล่ม (1 เล่ม มี 50 แผ่น)
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ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผู้ได้รับมอบฉันทะรับแบบพิมพ์ (ปพ.1) แล้ว ให้นําแบบพิมพ์นั้นมาควบคุมหมายเลข ชุดที่
เลขที่ ในบัญชีรับ-จ่าย แบบพิมพ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ขั้นตอนที่ 4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร แจ้งให้โรงเรียนมารับแบบพิมพ์ที่
ได้สั่งซื้อไว้
ขั้นตอนที่ 5 โรงเรียนนําแบบพิมพ์ดังกล่าวมาควบคุมหมายเลข ชุดที่ เลขที่ในบัญชีรับแบบพิมพ์ของโรงเรียน
และจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป
กรณีที่ 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามอบฉันทะให้โรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการ
จัดซื้อเอง
ขั้นตอนที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน ทําหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.1) และแจ้งขอดําเนินการ
จัดซื้อเอง ถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยระบุ
- ชื่อ นามสกุล ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ดําเนินการจัดซื้อโดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ ต้องนําบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ไปแสดงด้วย
- ชนิดแบบพิมพ์ (แบบพิมพ์ปกติ หรือแบบพิมพ์สําหรับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ) จํานวน
แบบพิมพ์จําแนกเป็นระดับชั้นว่า มีระดับชั้นละกี่เล่ม
ขั้นตอนที่ 2 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร ทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์
(ปพ.1) ถึงองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุ
- ชื่อ นามสกุล ของครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายในขั้นตอน
ที่ 1 เป็นผู้ได้รับมอบฉันทะ ดําเนินการจัดซื้อ
- ชื่อโรงเรียน ชื่ออําเภอ ลักษณะแบบพิมพ์ จํานวนแบบพิมพ์ จําแนกเป็นระดับชั้นว่ามี
ระดับชั้นละกี่เล่ม
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้นําแบบพิมพ์นั้นมาควบคุม
หมายเลข ชุดที่ เลขที่ ในบัญชีรับ จ่าย แบบพิมพ์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครก่อน
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากนั้น ให้โรงเรียนนําแบบพิมพ์มาควบคุมหมายเลข ชุดที่ เลขที่ ในบัญชีรับแบบพิมพ์ของ
โรงเรียน และจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป
หมายเหตุ
1. แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่จัดซื้อมาให้ใช้เฉพาะในโรงเรียนจัดซื้อเท่านั้น
ห้ามแลกเปลี่ยนหรือขอยืมใช้ระหว่างโรงเรียนเป็นอันขาดยกเว้นมีความจําเป็นเช่น เอกสารไม่มีจําหน่ายขณะนั้น
จําเป็นต้องออกให้กับผู้เรียนโดยเร่งด่วน
2. แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่โรงเรียนจัดซื้อมา และไม่ประสงค์จะนํามาใช้
สถานศึกษาต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
3. เมื่อโรงเรียนจะต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ผู้เรียน โรงเรียนต้องทําบัญชี
จ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ในทุกกรณีและบันทึกในสมุด
จดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนทุกครั้ง ที่มีการออกเอกสาร

1.2 ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่สถานศึกษาออกให้กับผู้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
และผู้สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน12 ปี เพื่อแสดงศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สําเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น
ข้อกาหนดของเอกสาร มีดังนี้
1. เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของผู้สําเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล
2. เป็นเอกสารที่จะออกให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา โดยสมบูรณ์แล้ว ดังนี้
1) ผู้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
2) ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
3. กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กําหนดแบบพิมพ์รูปแบบเอกสาร ใบแทนเอกสาร เพื่อให้
สถานศึกษานําไปใช้ออกให้แก่ผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุมการจัดทํา การเก็บรักษา
และการออกเอกสารทั้งการออกใบแทนเอง
4. กรณีผู้เรียนรับเอกสารไปแล้ว ถ้าผู้เรียนมีความประสงค์ขอรับเอกสารนี้ใหม่ สถานศึกษา
จะต้องออกใบแทนให้โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริงตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
5. สถานศึกษาจะต้องเก็บรักษา และควบคุมแบบพิมพ์ของเอกสารให้ปลอดภัยอย่าให้ชํารุด
เสียหายหรือมีผู้นําไปใช้ในทางมิชอบเป็นอันขาด
เ

การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาประกาศนียบัตร (ปพ.2)
พ
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และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สถานศึกษาจัดทํา จํานวน 3 ชุด โดยเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ส่งเก็บ
รักษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่กระทรวงศึกษาธิการอีก 1 ชุด ชุดที่
เก็บรักษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นเอกสารต้นฉบับ ทั้งนี้ให้จัดทาเป็นฉบับตัวจริงใน แบบ ปพ. 3
ที่ซื้อจาก สกสค. ด้วยตัวพิมพ์ หรือลายมือให้เหมือนกันทุกชุดโดยไม่ใช้การถ่ายเอกสาร
4. สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดเก็บรักษาเอกสารนี้ จะต้องดูแลรักษาเอกสารอย่าให้ชํารุด
เสียหาย สูญหาย หรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอันขาด และต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย
ไว้ตลอดไป เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในเอกสารนี้ไว้ในรูปของ ซีดี รอม หรือเทคโนโลยีอื่นใดอีกทาง
หนึ่งก็ได้
5. สถานศึกษาจะต้องจัดส่งเอกสารที่จัดทําเรียบร้อยแล้วไปให้หน่วยงานที่กําหนด ภายในเวลา
30 วัน หลังจากผู้เรียนได้รับการอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา การจัดส่งเอกสารไม่ตรงต่อเวลาหรือล่าช้าถือว่า
เป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็นหลักฐานที่โรงเรียนทุกแห่งทุกสังกัดในระดับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดําเนินการจัดทําให้เป็นแนวทางเดียวกัน โรงเรียนสามารถสั่งซื้อ
โดยตรงได้ที่องค์การค้าของ สกสค. โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อ
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่กรอกใน ปพ.3
1) ใช้แบบพิมพ์ที่จัดซื้อจาก องค์การค้า สกสค. พิมพ์ด้วยหมึก Print ชนิดพ่นหรือหัวฉีดสีดํา
หรือเขียนด้วยหมึกซึม/หมึกเจลสีดํา ตัวหนังสือคมชัด (ห้ามใช้ปากกาลูกลื่นสีดํา) เป็นระเบียบ อ่านง่าย ตัวเลข
ที่เขียนหรือพิมพ์ ควรเป็นเลขฮินดูอารบิก เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและจัดทําเอกสารทางการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ
2) กรอก ปพ.3 โดยใช้แผ่น ปพ.3 ด้านหน้า (10 คน) ซึ่งมีตราครุฑสีดําเป็นที่สังเกตและ
ด้านหลัง (14 คน) แล้วจึงเริ่มแผ่นต่อไปในลักษณะเดียวกัน กรณีมีนักเรียนจบในหน้าที่ 1 ไม่ถึง 10 คน ในแบบ
พิมพ์ชนิดคอมพิวเตอร์ ต้องมีช่องตารางตามฟอร์มทั้งหมด 10 ช่องใหญ่ และหน้าที่ 2 ต้องมีตาราง
14 ช่องใหญ่เสมอ
3) “หน้า” กรอกเลขลําดับ จากหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายของจํานวนหน้า ปพ.3 ที่กรอก
ข้อมูลผู้ที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละครั้งหรือแต่ละรุ่นที่อนุมัติการจบหลักสูตร
4) “สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ........ปีการศึกษา ...........” กรอกภาคเรียนโดยระบุว่าเป็น
ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 (รวมภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษา ให้เขียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวข้องกับการกรอก ปพ.3 ซึ่งสรุปว่า
ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม ของ พ.ศ. หนึ่ง จนถึง วันที่ 15
พฤษภาคม ของ พ.ศ. ถัดไป สถานศึกษาสามารถอนุมัติการจบการศึกษาได้ตลอดปีที่มีที่มีผู้จบการศึกษา จึงมี
ทั้งผู้จบการศึกษาในรุ่นปกติ และไม่พร้อมรุ่น สามารถพิจารณาได้ ดังนี้
4.1) การอนุมัติจบการศึกษาพร้อมรุ่นสถานศึกษาอนุมัติจบการศึกษารุ่นปกติในช่วงเดือน
มีนาคมของทุกปี เป็นการจบการศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา
4.2) การอนุมัติจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบตามเกณฑ์การ
จบการศึกษาในรุ่นปกติ จําเป็นต้องเรียนต่อเพื่อให้จบหลักสูตร หรือต้องแก้ไขผลการเรียน เนื่องจากสอบไม่ผ่าน
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หรือด้วยเหตุจําเป็นบางประการ และเมื่อได้เปลี่ยนผลการเรียนหรือเรียนซ้ําตามกรณี และมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์การจบการศึกษาแล้ว สถานศึกษาสามารถอนุมัติจบการศึกษา ให้ผู้เรียนได้ตลอดปีที่มีผู้จบการศึกษาจริง
โดยไม่ต้องรอจนถึงปลายภาค หรือปลายปีการศึกษา ตามช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ดังนี้
(1) ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี (1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม)
เป็นการจบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2
(2) ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (1 – 30 เมษายน) หรือภาคฤดูร้อน เป็นการจบ
การศึกษา ในภาคเรียนที่ 2
(3) ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุก(1ปี - 15 พฤษภาคม) เป็นการจบการศึกษาในภาคเรียนที
2่
(4) ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ของทุกปี ( 16 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม)
เป็นการจบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1
ตารางตัวอย่างการระบุภาคเรียนและปีการศึกษาที่อนุมัติจบการศึกษา
สาเร็จการศึกษาภายในวัน เดือน ปี
16 พ.ค. 2557 - 31 ต.ค. 2557
1 พ.ย. 2557 - 31 มี.ค. 2558
1 เม.ย. 2558 - 30 เม.ย. 2558
1 พ.ค. 2558 - 15 พ.ค. 2558
16 พ.ค. 2558 - 31 ต.ค. 2558
1 พ.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559
1 เม.ย. 2559 - 30 เม.ย. 2559
1 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559
16 พ.ค. 2559 - 31 ต.ค. 2559
1 พ.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560
1 เม.ย. 2560 - 30 เม.ย. 2560
1 พ.ค. 2560 - 15 พ.ค. 2560

ภาคเรียนที่
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2

ปีการศึกษา
2557
2557
2557
2557
2558
2558
2558
2558
2559
2559
2559
2559

หมายเหตุ
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
ใน ปพ.3 (ใต้ชื่อ ผอ.สถานศึกษา)
เป็นวันที่ เดือนปี พ.ศ. ที่อนุมัติจบการ
ศึกษา ซึ่งจะระบุไว้ตรงกันกับที่ระบุใน
ปพ.1 และ ปพ.2 และในแบบรายงาน
การออกประกาศนียบัตร ไม่ว่าสถาน
ศึกษาจะจัดทํา ปพ.3 เสร็จสิ้นและ ผอ.
จะลงนามเมื่อใดก็ตาม วันที่ เดือน ปี
พ.ศ.จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวันที่
จัดทํา ปพ.3 สําเร็จเสร็จสิ้น
** สรุป ข้อมูลวันที่จบการศึกษาใน
ปพ.1,ปพ.2 และ ปพ.3 ต้องตรงกัน **

ดังนั้น ผู้สําเร็จการศึกษาในช่วงตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2558 ที่ตกรุ่นมาจากรุ่นที่แล้ว จะได้รับการอนุมัติจบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ภาคเรียนฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่วันปิดภาคเรียนที่สอง(1 เมษายน) จนถึงวันก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง(15 พฤษภาคม) ซึง่
ภาคเรียนฤดูร้อนนับเป็นการเรียนในช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 2
5) “โรงเรียน......ตําบล/แขวง.....อําเภอ/เขต.....จังหวัด ” กรอกให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนตรง
บรรทัด
6) “ลําดับที่ ....” กรอกเลขลําดับ 1,2,3..... จากน้อยไปมาก ของผู้จบหลักสูตรเรียงลําดับจาก
คนแรกถึงคนสุดท้ายของการอนุมัตกิ ารจบหลักสูตรแต่ละครั้ง
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7) “เลขประจําตัวนักเรียน” เรียงลําดับเลขที่ จากน้อยไปมาก ตามเลขที่ในทะเบียนนักเรียน
เลขประจําตัวประชาชนให้ลงตามทะเบียนบ้าน (ทร.14) ดังนี้ 1 8497 00022 20 7 ไม่ต้องขีด 8) “ชุดที่ ปพ.1....เลขที่ ปพ.1....” นําเลข”ชุดที่....เลขที่ ....จาก ปพ.1 ของผู้ที่สําเร็จการศึกษา
แต่ละคน มากรอกลงใน ปพ.3 ให้ถูกต้องตรงกันทุกราย โดยชุดที่ต้องเป็นเลข 5 หลัก เช่น ชุดที่ 00007
เลขที่ ปพ.1 ต้องเป็นเลข 6 หลัก เช่น 098151
9) “เลขที่ ปพ.2: บ ” ใน ปพ.3 ระดับ ม.3 และ ม.6 กรอกเลขที่ตามลําดับ 1,2,3 ........
โดยเริ่มจากคนแรก เป็นเลขที่ 1 จนถึงคนสุดท้าย ของการอนุมัติการจบหลักสูตรในแต่ละครั้งหรือแต่ละรุ่น
การอนุมัติแต่ละครั้งให้ขึ้นเลขที่ 1 ใหม่ทุกครั้ง และเลขที่ประกาศนียบัตร จะมีจํานวนเท่ากับจํานวน
ผู้จบการศึกษา ไม่ต้องมีเลข 0 นําหน้า และไม่มี/พ.ศ. ตามหลัง
10) “ชื่อ ชื่อสกุล” ของนักเรียนและบิดาต้องกรอกให้ถูกต้องชัดเจนคํานําหน้านาม ฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม ยศ ให้ใช้คําเต็ม เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว หม่อมหลวง ร้อยตํารวจโท เป็นต้น
11) นักเรียนที่มีอายุครบ15 ปีบริบูรณ์ (โดยนับจากวัน เดือน ปีเกิด ถึงวันอนุมัติการจบหลักสูตร)
จะต้องเปลี่ยนคํานําหน้านามจากเด็กชาย
......เด็กหญิง เป็น นาย ...... นางสาว การพิมพ์คํานําหน้า
ให้พิมพ์ตัวเต็มและติดกันไม่เว้นวรรค เช่น เด็กหญิงวรนุช มีความสุข
12) “วัน เดือน ปีเกิด” จะต้องพิมพ์หรือเขียนเต็ม เช่น “15 กุมภาพันธ์ 2545”
13) หากนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือมีแต่ไม่ครบถ้วนทําให้การกรอกข้อมูล
ไม่สมบูรณ์ ให้ขีดเครื่องหมาย – ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญธรรม หรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ที่มิใช่บิดา มารดา ผู้ให้
กําเนิดผู้เรียน และต้องมีหัวหน้าสถานศึกษาบันทึก ด้วยหมึกสีแดงและลงลายมือชื่อรับรอง ข้อความ
ในช่องหมายเหตุว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
14) ช่อง “สรุปผลการเรียน....” ประกอบด้วย “หน่วยการเรียนที่เรียน” และ “หน่วยการเรียนที่ได้”
ต้องกรอกแต่ละช่องให้ชัดเจนและถูกต้องตรงตาม ปพ.1 และเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร (ไม่ต่ํากว่า
เกณฑ์การจบหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนด ) กรณีการโอนผลการเรียนมาจากที่อื่น ต้องนํามารวมในช่อง
สรุป ผลการเรียนด้วย
15) “ช่องหมายเหตุ” มีไว้สําหรับบันทึกรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการใน ปพ.3
เช่น กรณี การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ระหว่างเรียน ต้องระบุชื่อ ชื่อสกุลเดิม ไว้ด้วย
16) “จํานวนนักเรียนที่จบตามหลักสูตร ” โรงเรียนจะต้องกรอกยอดรวมของจํานวน
นักเรียน ที่จบหลักสูตรทั้งหมดของการอนุมัติการจบหลักสูตรแต่ละครั้ง /แต่ละรุ่น ในช่องที่ระบุ ชาย หญิง และ
รวมในทุกแผ่นและจะเป็นตัวเลขตรงกันทุกแผ่น
17) “ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทาน ผู้ตรวจ นายทะเบียน” ต้องลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น ) ให้ครบทุก
แผ่นด้วยปากกาหมึกซึม/หมึกเจลสีดํา ไม่ใช้ปากกาลูกลื่นสีดา ผู้เขียนและผู้ทาน ผู้ตรวจควรเป็นคนละคนกัน
18) “วันอนุมัติการจบหลักสูตร”
สําหรับวัน ....เดือน...พ.ศ...ให้กรอก วันที่ เดือน และปี พ.ศ.ที่ อนุมัติการจบหลักสูตร
ให้เต็ม เช่น วันที่ 31 มีนาคม 2559 ในช่องนี้ และให้ดูวันด้วยว่าไม่ตรงกับวันหยุดราชการ ห้ามกรอกวัน
เดือน ปี อื่น ๆ ลงไป หากจัดทํา ปพ.3 เสร็จสิ้นภายหลังให้กรอก วัน เดือน ปี ย้อนกลับไป ซึ่งเป็นวัน เดือน ปี
ที่อนุมัติการจบหลักสูตรเท่านั้น
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................................. บรรทัดให้ลงลายมือชื่อของผู้อนุมัติการจบหลักสูตร
(..................................) ให้กรอกชื่อ และชื่อสกุลเต็ม ของผู้อนุมัติการจบหลักสูตรและระบุตําแหน่งของ
ผู้อนุมัติการจบหลักสูตร
19) “วันที่.....เดือน......พ.ศ.......อนุมัติการจบหลักสูตร” จะต้องกรอกให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
สถานศึกษาจะต้องอนุมัติการจบทันทีหลังจากที่ได้ประเมินผลการเรียนจนนักเรียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์การจบหลักสูตรแล้ว หากโรงเรียนกรอกวันอนุมัติไม่ถูกต้อง อนุมัติล่าช้า หรือวันอนุมัติการจบหลักสูตร
ซ้ําซ้อนกันหลายฉบับ ต้องส่งไปให้แก้ไขให้ถูกต้อง
20) การแก้ไขข้อผิดพลาดใน ปพ.3 ผู้อนุมัติการจบหลักสูตรจะต้อง ขีดฆ่าด้วยหมึกแดงและ
เขียนใหม่ ด้วยหมึกแดงเท่านั้น แล้วลงลายมือชื่อรับรองทุกแห่งด้วยหมึกซึม/เจลสีดํา
21) ข้อมูลที่มีข้อความซ้ํากัน ให้กรอกทุกบรรทัดไม่ใช้บุพสัญญา (“)
22) เมื่อกรอกข้อมูลใน ปพ.3 ครบถ้วนตามจํานวนของนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้ว โรงเรียน
จะต้องขีดเส้นแดงใต้ชื่อนักเรียนคนสุดท้ายกลางช่องไฟใต้ชื่อนักเรียนคนสุดท้ายโดยไม่เว้นบรรทัด เพื่อมิให้มีการ
เติมข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพิ่มเข้าไป แล้วให้ผู้อนุมัติลงลายมือชื่อกํากับใต้เส้นแดงด้วยหมึกซึมสีดําอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ
1. กรณีที่โรงเรียนจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) สําหรับผู้เรียนจบไม่พร้อมรุ่น ไม่ว่า
กรณีใดก็ตามในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนต้องจัดทํารายงานเป็น
3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน 1 ชุด ส่งเก็บที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด 1 ชุด และส่งเก็บรักษา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด (จัดทําตัวจริง ทุกฉบับ)
2. กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยึดข้อมูลในเอกสารหลักฐานฉบับ
ที่เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
3. การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่ได้ส่งไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ให้สถานศึกษาดําเนินการ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. 243/2546 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2546 เรื่อง การจัดทํา จัดส่งและจัดเก็บแบบรายงานผู้สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
ข้อเสนอแนะในการจัดทา ปพ.3 ให้ถูกต้องและรวดเร็วทันตามกาหนดเวลา ควรปฏิบัติดังนี้
1. กรอก ปพ.3 เป็นฉบับร่าง ด้วยดินสอเรียงลําดับเลขประจําตัวนักเรียนตามทะเบียนนักเรียน
ไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และกรอกรายละเอียดในฉบับร่าง ยกเว้นช่องเลขที่ประกาศนียบัตร
ช่องสรุปผลการประเมิน ช่องจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา และช่องผู้อนุมัติการจบการศึกษา
2. เมื่อทราบจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละภาคเรียนแล้ว ให้นําผลการเรียนใน ปพ.1 มากรอก
ลงในช่องสรุปผลการเรียนใน ปพ.3
3. ขีดฆ่ารายชื่อนักเรียนที่ยังไม่จบหลักสูตรในฉบับร่าง ปพ.3
4. ให้กรอกเลขลําดับที่ใหม่และกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร
5. นับจํานวนนักเรียนชายและหญิงที่สําเร็จการศึกษา กรอกลงในช่องจํานวนนักเรียนที่จบ
ตามหลักสูตร โดยแยกชาย หญิง และ รวม
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6. ส่ง ปพ.3 ฉบับร่าง ให้เจ้าหน้าที่นําไปจัดทํา ปพ.3 ฉบับจริง
7. นายทะเบียนเป็นผู้ดูแลการจัดทํา ปพ.3 ให้ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะผู้จัดท้าลงลายมือชื่อ
แล้วน้าเสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ
การจบการศึกษา

บทที่ 3
การจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
ความสาคัญ
หลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูล
ผลสําเร็จการศึกษาของผู้เรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนใช้สําหรับตัดสินและอนุมัติผลการจบการศึกษา สถานศึกษา
จะต้องจัดทําขึ้นให้ถูกต้องตามระเบียบ คําสั่ง หรือแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ หลักฐานการจบการศึกษาเป็นเอกสาร
เบื้องต้นที่จะนําไปสู่การจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษาอื่น ๆ รูปแบบของหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา
มีหลายรูปแบบแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลที่กําหนดในแต่ละรูปแบบจะสอดคล้องกับระบบการประเมินผลของแต่ละ
หลักสูตร หลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา จึงเป็นเอกสารบังคับแบบกําหนดขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาจัดทําให้
ตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละยุคสมัย สถานศึกษาจึงต้องระมัดระวังจัดทําข้อมูลอย่างรอบคอบและเก็บ
รักษาไว้ให้ปลอดภัยมิให้เกิดการชํารุด เสียหาย สูญหาย หรือข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
สถานศึกษาสามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาและนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทํา
เอกสารสําคัญทางการศึกษาต่อ สมัครเข้าทํางาน เพื่อสิทธิบางอย่าง หรือเพื่อแสดงสถานะทางสังคม จึงมีความ
จําเป็นต้องทําไว้ 3 ชุด โดยจัดเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1 ชุด และส่งเก็บที่หน่วยงานกลาง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ชุด หากหลักฐานการ
จบการศึกษาชุดใดชุดหนึ่งที่จัดเก็บไว้ที่สถานศึกษา หรือหน่วยงานเกิดชํารุด สูญหาย หรือเสียหายจากไฟไหม้
ปลวกขึ้น หรือเกิดจากภัยธรรมชาติก็สามารถที่จะคัดลอกโดยอาศัยหลักฐาน ชุดที่จัดเก็บไว้ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ การดําเนินงานคัดลอก ควรจะอยู่ภายใต้การควบคุม ดูแล ดําเนินการ
ของคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าองค์กรที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการจัดเก็บ
หลักฐานการจบการศึกษา
หลักฐานการจบการศึกษา เป็นเอกสารที่จะต้องจัดเก็บไว้ตลอดไป ตราบเท่าที่มีความ
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้น การจัดเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาหลายสิบปีอาจทําให้หลักฐานการจบการศึกษาเกิด
การเสื่อมสภาพ แม้ว่าจะจัดทําด้วยกระดาษที่มีคุณภาพดีเพียงใด จึงมีความจําเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีหลายทางเลือก เช่น บันทึกด้วย
ไมโครฟิล์ม หรือจัดทําฐานข้อมูล บันทึกจัดเก็บในแผ่น ซีดี รอม เป็นต้น
การส่ง ปพ.3 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เก็บรักษา
ต้องส่งด้วยต้นฉบับ
สถานศึกษาจัดทํา 3 ชุด โดยจัดเก็บที่สถานศึกษา 1 ชุด ส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 1 ชุด และส่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ชุด
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ควรนําส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและต้องมีหนังสือนําส่งทุกครั้ง เพื่อเป็น
หลักฐานและไม่สูญหาย เขียนหน้าซองเอกสาร ดังนี้
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (ส่งแบบ ปพ.3)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ.4)
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
** หากโรงเรียนที่จัดทาไม่แน่ใจในการจัดทาที่ถูกต้องควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ในการจัดทาและตรวจสอบ
ให้ถูกต้องก่อนนาส่ง สพฐ. เนื่องจากหากมีการผิดพลาดจะทาให้ยุ่งยากต่อการแก้ไขและส่งคืน **
การส่ง ปพ.3 เพิ่มเติม ให้สถานศึกษาจัดทํา ปพ.3 แยกต่างหาก เป็น 2 กรณี คือ
1) ส่งเพิ่มเติมเนื่องจากนักเรียนติด “ร” หรือ “มส” ที่ได้รับการแก้ไขจนมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร กรณีนี้ ให้นําส่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้โดยตรง
2) ส่งเพิ่มเติมเนื่องจากกรอกรายชื่อตกหล่นจากการจัดทํา ปพ.3 ที่ได้ส่งไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว กรณีนี้ ต้องให้เลขที่ประกาศนียบัตร
ต่อท้าย จากรุ่นเดียวกันที่ได้จัดส่งมาให้แล้ว และนายทะเบียน และหัวหน้าสถานศึกษาต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
3) การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547
4) การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตร
(ปพ.3) ที่ได้ส่งไปสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษา
ดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนด ( แบบเสรี )
เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาดําเนินการเอง เป็นเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดทําขึ้น เพื่อใช้สําหรับบันทึกตรวจสอบรายงานและรับรอง ข้อมูลผลการดําเนินการพัฒนาผู้เรียน
ตามภารกิจในการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําเอกสารของ
สถานศึกษามีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ซึง่ แต่ละสถานศึกษาได้กาํ หนดไว้ทาํ ให้เกิดความ
คล่องตัวและประสิทธิภาพในการดําเนินการของสถานศึกษา จึงให้แต่ละสถานศึกษาดําเนินการออกแบบจัดทํา
และควบคุมการใช้เอกสารหลักฐานการศึกษาส่วนหนึ่งได้เอง ดังนี้
1. แบบบันทึกผลการเรียนประจารายวิชา
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นสําหรับผู้สอนใช้บันทึกข้อมูล เวลาเรียน ข้อมูลผลการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่รับผิดชอบข้อมูลผลการประเมินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องหรือกลุ่มเดียวกัน ข้อมูลผลการประเมินการพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ของผู้เรียนแต่ละคนที่เรียนในห้องหรือกลุ่มเดียวกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานสําหรับตรวจสอบ ยืนยัน
สภาพการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนแต่ละคน
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2. แบบบันทึกผลการประเมินการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นสําหรับครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมหรือครูประจําชั้นหรือ
ครูที่ปรึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูลผลการพัฒนา ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. แบบรายงานประจาตัวนักเรียน
เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทําขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนและ
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนตามเกณฑ์การตัดสินการผ่านรายวิชาหรือระดับชั้น รวมทั้งข้อมูลด้านอื่น ๆ
ของผู้เรียนแต่ละคนได้รับทราบผลการเรียนและพัฒนาการด้านต่าง ๆ และร่วมมือกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ใบรับรองผลการศึกษา
เป็นเอกสานที่สถานศึกษาออกให้กับผู้เรียนเป็นการเฉพาะกิจเพื่อรับรองสถานภาพทาง
การศึกษาของผู้เรียนเป็นการชั่วคราว ทั้งกรณีผู้เรียนยังไม่สําเร็จการศึกษา และสําเร็จการศึกษาแล้ว
5. เอกสารระเบียนสะสม
เป็นเอกสารสําหรับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและผลงานด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนทั้งที่
สถานศึกษา และที่บ้าน เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน
6. แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 และ ม.6 ใช้สรุปจํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้น ม.3 และ ม.6 แนบพร้อม แบบ ปพ.3
เว็บไซต์ สพฐ.ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางการศึกษา
http://www.obec.go.th
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โทร 02 2885767-68
โทรสาร 02 2885745
***********
ช่องทางการสั่งซื้อและจัดทาแบบ ปพ.
สพป.สมุทรสาคร แบ่งการบริหารจัดการเอกสารทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. จัดทาหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ตามระเบียบ มายัง สพป.
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดซื้อแบบพิมพ์
อยู่ในความรับผิดชอบของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 3 สพป.สมุทรสาคร
3. เจ้าหน้าที่ประสานจัดทา จัดเก็บ แบบรายงาน ปพ.2 และ ปพ.3
อยู่ในความรับผิดชอบของ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 3 สพป.สมุทรสาคร
3.1 จัดทําแบบรายงานออกประกาศนียบัตร ชั้น ม.3 ,ม.6 (แนบคู่กับ ปพ.3)
เก็บที่โรงเรียน 1 ชุด ส่ง สพป. 1 ชุด ส่ง สพฐ. 1 ชุด และส่ง สช. 1 ชุด
3.2 จัดทํา ปพ.3 ชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6 ฉบับจริงที่ใช้กระดาษจากองค์การค้าสกสค. ทุกชุด
3.3 ปพ.3 : ป ชั้น ป.6 จัดทํา 2 ชุด เก็บรักษาที่โรงเรียน 1 ชุด
ส่ง สพป. 1 ชุด (ชั้น ป.6 ไม่ต้องส่ง สพฐ.)
3.4 ปพ.3: บ ชั้น ม.3 ( โรงเรียนขยายโอกาส 27 โรง ,สังกัดเทศบาล) จัดทํา 3 ชุด
เก็บรักษาที่โรงเรียน 1 ชุด ส่งเก็บที่ สพป.สมุทรสาคร จํานวน 1 ชุด ส่งเก็บที่ สพฐ. จํานวน 1 ชุด ทําหนังสือ
นําส่ง สพฐ. โดยตรง (ลงทะเบียน)

17

** เฉพาะโรงเรียนสังกัดเอกชน จัดทํา 4 ชุด เพิ่มส่งที่ สช. อีก 1 ชุด **
ปพ. 3: พ ชั้น ม.6 ( โรงเรียนขยายโอกาส 27 โรง ,สังกัดเทศบาล) จัดทํา 3 ชุด
เก็บรักษาที่โรงเรียน 1 ชุด ส่งเก็บที่ สพป.สมุทรสาคร จํานวน 1 ชุด
ส่งเก็บที่ สพฐ. จํานวน 1 ชุด ทําหนังสือนําส่งโดยตรง (ลงทะเบียน)
** เฉพาะโรงเรียนสังกัดเอกชน จัดทํา 4 ชุด เพิ่มส่งที่ สช. อีก 1 ชุด **
หมายเหตุ กรณีเอกสาร ปพ.3 ของปีก่อนที่ได้รับคืนจาก สพฐ. ของโรงเรียนที่ผิดและไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น
- เขียนด้วยปากกาลูกลื่น – ใช้หมึกขาวลบข้อมูล - ลงภาคเรียนการศึกษาผิด – ลงเดือนที่
จบหลักสูตรผิด
- ไม่ขีดเส้นแดงยาวตลอดแนวนอนกลางช่องบรรทัดต่อจากผู้จบคนสุดท้ายลงมา และผู้บริหารฯ
ไม่ลงลายมือชื่อรับรอง กํากับไว้ใต้เส้น
- ใช้ปากกาหลายด้ามในชุดเดียวกัน สีหมึกไม่สม่ําเสมอ
- เขียนวัน เดือน ปีเกิด แบบย่อ (ผิด)
– ข้อมูลที่ต้องบันทึกไม่ครบถ้วน – จัดทําแบบพิมพ์ผิดแบบ ฯลฯ
ควรจัดทําขึ้นใหม่ให้ถูกต้องและบันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดจดหมายเหตุรายวันของโรงเรียนทุกครั้งที่มี
การออกเอกสารใหม่ และนําส่งพร้อมกับ ปพ.3 ของปีการศึกษานั้น ๆ โดยแยกหนังสือนําส่งโดยเร็ว

บทที่ 4
การบริหารจัดเก็บหลักฐานสาคัญทางการศึกษา
การตรวจสอบวุฒิ และออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา
การจัดการกับหลักฐาน เอกสารที่สําคัญทางการศึกษาที่เป็นหลักฐานแสดงการจบการศึกษา
ของผู้เรียน จะต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ หลักฐานเหล่านี้จะสะท้อนถึงระบบการวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี วิธีการจัดเก็บหลักฐานแสดง
การจบการศึกษาสามารถทําได้หลายวิธี เพียงแต่วิธีใดจึงจะเหมาะสมกับข้อมูลที่จะจัดเก็บ ซึ่งจะต้องคํานึงถึง
ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสําคัญ และจะต้องพัฒนาระบบการจัดเก็บให้ทันสมัย ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเป็น
ศูนย์กลางของข้อมูลอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้นําไปใช้ และเป็นศูนย์กลางของข้อมูลอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้นําไปใช้และผู้ใช้บริการ หากระบบการจัดเก็บได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การตรวจค้นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
การจบการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งนับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ก็จะสามารถดําเนินการได้ด้วยความถูกต้อง
รวดเร็ว เที่ยงตรงด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลให้การปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษาลดลงด้วยในระดับหนึ่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีภาระหน้าที่ในการจัดเก็บหลักฐาน
สําคัญทางการศึกษา ตรวจสอบวุฒิผู้จบการศึกษา และออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา และจะต้องแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามภาระงานแต่ละขั้นตอน เช่น ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
หลักฐานฯ ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบวุฒิ ผู้ปฏิบัติงานออกเอกสารฯ โดยต้องแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อรับผิดชอบการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนายทะเบียนข้อมูล การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน จะช่วย
ให้การดําเนินงานมีความคล่องตัว สามารถดําเนินการด้วยความรวดเร็ว และเพื่อการดูแลรักษาความปลอดภัย
ของหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บหลักฐานและเอกสารต้องไม่ปะปนกัน และผู้มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้าน ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น จึงจะปฏิบัติงานในด้านนั้นได้ ซึ่งได้แก่งานตรวจสอบวุฒิ งานจัดระบบ
เอกสาร และงานออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา ข้อมูลทางการศึกษาของบุคคลรวมทั้งหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ
ถือเป็นข้อมูลที่จะต้องควบคุม ดูแล ให้มีความปลอดภัย การแก้ไขข้อมูลต้องดําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบ
คําสั่ง และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ การเปิดเผยข้อมูลทางการศึกษาของบุคคลจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล โดยอํานาจศาล หรือโดยอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น สถานที่จัดเก็บ
หลักฐานและเอกสาร จะต้องเป็นสัดส่วนและมิดชิดต่อสายตาบุคคลภายนอก จึงต้องกําหนดระบบงานให้
ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด ซึ่งลักษณะของการดําเนินงานส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติงานต่อเนื่องกันตลออดปี
ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด อย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือ
ประสานงานกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน เช่น สถานศึกษา สํานักทดสอบ
ทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
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การจัดระบบการบริหารจัดการ
เพื่อให้การจัดระบบการบริหารจัดการงานจัดเก็บหลักฐานสําคัญทางการศึกษา งานตรวจสอบ
วุฒิและงานออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องเตรียมการดําเนินงาน
ทั้งสามงาน ให้สามารถประสานกันได้ทั้งระบบ เนื่องจากการปฏิบัติงานแต่ละงานจําเป็นต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
เพื่อให้งานดําเนินไปตามขั้นตอนที่กําหนด การเตรียมการดําเนินงาน การดําเนินงานและการพัฒนาระบบการ
ดําเนินงาน มีแนวทางดังนี้
การเตรียมการดาเนินงาน
1. ศึกษาระเบียบ คําสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
ของส่วนราชการซึ่งเป็นองค์กรหลักที่อาจกําหนดรายละเอียดเสริมที่สอดรับกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การกําหนดวิธีการดําเนินงาน การจัดทําเกณฑ์การปฏิบัติงาน การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
ของแต่ละงาน และการจัดทําคู่มือการให้การบริการแก่หน่วยงาน สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและประชาชน
ทั่วไป
3. การกําหนดรูปแบบของเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รูปแบบคําร้อง จัดเตรียมแบบพิมพ์
เอกสารสําคัญทางการศึกษา กําหนดจํานวนเอกสาร แบบพิมพ์ที่จะต้องใช้ในแต่ละปี
4. การกําหนดผังการจัดสถานที่เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นสัดส่วน แยกจากส่วนที่ให้บริการ
5. กําหนดงบประมาณที่จะใช้ในการดําเนินงานและเตรียมการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
6. เตรียมเทคโนโลยีที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน
การดาเนินงาน
1. จัดทําเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงาน
2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอ
3. แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กําหนด
4. จัดพิมพ์เอกสาร คําร้อง แบบพิมพ์ตามจํานวนที่กําหนด
5. กําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนและปิดประกาศเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการ
การจัดเก็บหลักฐานสําคัญทางการศึกษา การตรวจสอบวุฒิ และการออกเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษาเป็นการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการซึ่งจําเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ ได้แก่ หน่วยงาน สถานศึกษา สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป การบริการจึงเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของการปฏิบัติงานที่จะต้องมุ่งเน้นให้บริการที่ดี รวดเร็ว เสมอภาค และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
การให้บริการต้องจัดให้มีระบบการอํานวยความสะดวกโดยนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและประกาศให้ทราบทั่วกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และมีทางเลือกเข้ารับบริการได้โดยง่าย
หลักในการบริการ
1. แสดงความสุภาพ เพื่อให้ผู้ขอรับบริการประทับใจในบริการ
2. ความมีอัธยาศัยดี ควรมีน้ําใจ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อ
3. มีความยิ้มแย้มแจ่มใส และมีศิลปะในการพูด
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การประชาสัมพันธ์
การบริการจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ซึ่งจะต้อง
จัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการจัดทําแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อใช้ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ เป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการสร้างภาพพจน์การให้บริการดีขึ้น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสามารถจัดทําในลักษณะ
ของเอกสารเป็นกระดาษเพื่อแจกหรือลักษณะบทความ หรือจัดทําด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้อินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยงข้อมูล ให้บริการรับ - ส่ง ข้อมูลทางอีเมล์ หรือเฟสบุ๊ค จะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับบริการหรือผู้สนใจลงได้มาก
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มจะใช้เพื่อความสะดวกในกรณีที่ต้องบันทึกข้อความซ้ํา ๆ กันหลายครั้ง เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร เพื่อการอ้างอิง หรือเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ การกําหนดแบบฟอร์มควรกําหนด
แบบฟอร์มที่จําเป็นต่อการใช้งาน และควรกําหนดชื่อแบบฟอร์ม กําหนดรหัสเพื่อใช้เรียกชื่อเฉพาะเพื่อความ
สะดวกในการจัดเก็บ และเรียกใช้แบบฟอร์ม ข้อมูลในแบบฟอร์มควรจัดลําดับรายการ เว้นเนื้อที่ให้เพียงพอ
ต่อการกรอกข้อความให้อ่านสะดวก ให้มีการเขียนน้อยที่สุดแต่ได้ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการหรืออาจจัดทํา
เป็นรูปตารางจะช่วยให้อ่านง่ายขึ้นและประหยัดเวลาในการกรอกประเภทของแบบฟอร์ม สามารถกําหนดขึ้น
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และเพื่อใช้ในการให้ข้อมูลเพื่อสื่อสารภายนอกหน่วยงาน

