วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่กรอกใน ปพ.3
1 ใช้แบบพิมพ์ที่จัดซื้อจาก องค์การค้า สกสค. พิมพ์ด้วยหมึก Print ชนิดพ่นหรือหัวฉีดสีดําหรือ
เขียนด้วยหมึกซึม/หมึกเจลสีดํา ตัวหนังสือคมชัด (ห้ามใช้ปากกาลูกลื่นสีดํา) เป็นระเบียบ อ่านง่าย ตัวเลขที่
เขียนหรือพิมพ์ควรเป็นเลขฮินดูอารบิก เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและจัดทําเอกสาร ทางการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ
2 กรอก ปพ.3 โดยใช้แผ่น ปพ.3 ด้านหน้า (10 คน) ซึ่งมีตราครุฑสีดําเป็นที่สังเกตและด้านหลัง
(14 คน) แล้วจึงเริ่มแผ่นต่อไปในลั กษณะเดียวกัน กรณีมีนักเรียนจบในหน้าที่ 1 ไม่ถึง 10 คน ในแบบพิมพ์
ชนิดคอมพิวเตอร์ ต้องมีช่องตารางตามฟอร์ม ทั้งหมด 10 ช่องใหญ่ และหน้าที่ 2 ต้องมีตาราง 14 ช่องใหญ่
เสมอ
3 “หน้า” กรอกเลขลําดับ จากหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายของจํานวนหน้า ปพ.3 ที่กรอกข้อมูลผู้ที่
สําเร็จการศึกษาในแต่ละครั้ง หรือแต่ละรุ่นที่อนุมัติการจบหลักสูตร
4 “สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่.....ปีการศึกษา.......” กรอกภาคเรียนโดยระบุว่าเป็นภาคเรียนที่ 1
หรือ 2 (รวมภาคเรียนฤดูร้อน) ปีการศึกษาให้เขียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ปีการศึกษา การ
เปิ ดและปิ ดสถานศึ ก ษา พ.ศ. 2549 ซึ่งมีส าระสํ าคั ญเกี่ยวข้ องกั บการกรอก ปพ.3 ซึ่งสรุปว่าในรอบ
ปีการศึกษาหนึ่ง วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม ของ พ.ศ. หนึ่ง จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม
ของ พ.ศ. ถัดไป สถานศึกษาสามารถอนุมัติการจบการศึกษาได้ต ลอดปีที่มีที่มีผู้ จบการศึกษา จึงมีทั้งผู้จบ
การศึกษาในรุ่นปกติ และไม่พร้อมรุ่น สามารถพิจารณาได้ ดังนี้
4.1 การอนุมัติจบการศึกษาพร้อมรุ่น
สถานศึกษาอนุมัติจบการศึกษารุ่นปกติในช่วง
เดือนมีนาคมของทุกปี เป็นการจบการศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา
4.2 การอนุมัติจบการศึกษาไม่พร้อมรุ่น
ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบตามเกณฑ์การจบ
การศึกษาในรุ่นปกติ จําเป็นต้องเรียนต่อเพื่อให้ จบหลักสูตร หรือต้องแก้ไขผลการเรียน เนื่องจากสอบไม่ผ่าน
หรือด้วยเหตุจําเป็นบางประการ และ เมื่อได้เปลี่ยนผลการเรียนหรือเรียนช้าตามกรณี และมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์การจบการศึกษาแล้ว สถานศึกษาสามารถอนุมัติจบการศึกษาให้ผู้เรียนได้ตลอดปีที่มีผู้จบการศึกษาจริง
โดยไม่ต้องรอจนถึง ปลายภาคหรือปลายปีการศึกษา ตามช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ดังนี้
4.2.1 ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ( 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคม)
เป็นการจบ การศึกษาในภาคเรียนที่ 2
4.2.2 ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี (1 – 30 เมษายน) หรือภาคฤดูร้อน เป็นการจบ
การศึกษาในภาค เรียนที่ 2
4.2.3 ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี (1-15 พฤษภาคม) เป็นการจบการศึกษาในภาค
เรียนที่ 2
4.2.4 ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ของทุกปี ( 16 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม)
เป็นการจบ การศึกษาในภาคเรียนที่ 1
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ตารางตัวอย่างการระบุภาคเรียนและปีการศึกษาที่อนุมัติจบการศึกษา
สาเร็จการศึกษาภายใน วัน เดือน ปี

ภาคเรียนที่

ปีการศึกษา

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
16 พ.ค. 2560 – 31 ต.ค. 2560
1 พ.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561
1 เม.ย. 2561 – 30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561 – 15 พ.ค. 2561

1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2

2558
2558
2558
2558
2559
2559
2559
2559
2560
2560
2560
2560

หมายเหตุ
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ที่สําเร็จการศึกษา
ใน ปพ.3 (ใต้ชื่อ ผอ.สถานศึกษา)
เป็นวันที่ เดือนปี พ.ศ. ที่อนุมัติจบ
การศึกษาซึ่งจะระบุไว้ตรงกันกับที่ระบุ
ใน ปพ.1 และ ปพ.2 และในแบบรายงาน
การออกประกาศนียบัตรไม่ว่าสถานศึกษา
จําทํา ปพ.3 เสร็จสิ้น และ ผอ.สถานศึกษา
จะลงนามเมื่อใด ก็ตาม วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามวันที่ จัดทํา
ปพ.3 สําเร็จเสร็จสิ้น
สรุป ข้อมูลวันที่จบการศึกษาใน
ปพ.1,ปพ.2 และ ปพ.3 ต้องตรงกัน

ดังนั้ น ผู้ สํ าเร็ จ การศึกษาในช่ว งตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ตุล าคม
2560 ที่ ต กรุ่ น มาจากรุ่ น ที่ แ ล้ ว จะได้ รั บ การอนุ มั ติ จ บหลั ก สู ต รในภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 25 60
ภาคเรี ย นฤดูร้ อน เริ่ มตั้งแต่วัน ปิ ดภาคเรียนที่ส อง ( 1 เมษายน) จนถึงวันก่อนเปิดภาคเรียนที่ห นึ่ง (15
พฤษภาคม) ซึ่งภาคเรียนฤดูร้อนนับเป็นการเรียนในช่วงเวลาของภาคเรียนที่ 2
5 “โรงเรีย น......ตํา บล/แขวง.....อํา เภอ/เขต.....จังหวัด ” กรอกให้ถูก ต้อ งครบถ้ว นชั ด เจน
ตรงบรรทัด
6 “ลําดับ ที่. ...” กรอกเลขลํา ดับ 1,2,3..... จากน้อยไปมาก ของผู้จบหลักสูตรเรีย งลํา ดั บ
จากคนแรกถึงคนสุดท้ายของการอนุมัติการจบหลักสูตรแต่ละครั้ง
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 โดยชุดที่ ต้องเป็นเลข 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 ....โดยเริ่ม
จากคนแรก เป็นเลขที่ 1 จนถึงคนสุดท้ายของการอนุมัติการจบหลักสูตรในแต่ละครั้ งหรือแต่ละรุ่น การอนุมัติ
แต่ล ะครั้งให้ขึ้นเลขที่ 1 ใหม่ทุกครั้ง และเลขที่ประกาศนียบัตร จะมีจํานวนเท่ากับจํานวนผู้จบการศึกษา
ไม่ต้องมีเลข 0 นําหน้า และไม่มี/พ.ศ. ตามหลัง
10 “ชื่อ ชื่อสกุล” ของนักเรียนและบิดาต้องกรอกให้ถูกต้องชัดเจน คํานําหน้านาม ฐานันดรศักดิ์
ราชทินนาม ยศ ให้ใช้คําเต็ม เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว หม่อมหลวง ร้อยตํารวจโท เป็นต้น
11 นักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ (โดยนับจากวัน เดือน ปีเกิด ถึงวันอนุมัติการจบหลักสูตร)
จะต้อง เปลี่ยนคํานําหน้านามจากเด็กชาย ....เด็กหญิง เป็น นาย...นางสาว การพิมพ์คํานําหน้าให้พิมพ์ตัวเต็ม
และติดกันไม่เว้นวรรค เช่น เด็กหญิงกัลยา สามเณรออมสิน

-312 “วัน เดือน ปีเกิด” จะต้องพิมพ์หรือเขียนเต็ม เช่น “17 กุมภาพันธ์ 2543”
13 หากนัก เรีย นที่ไ ม่มีห ลัก ฐานทางทะเบีย นราษฎรหรือ มีแ ต่ไ ม่ค รบถ้ว นทํา ให้ก ารกรอก
ข้อ มูล ไม่สมบูรณ์ ให้ขีดเครื่ องหมาย – ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญธรรมหรือมารดาบุญธรรม หรือผู้ที่มิใช่บิด า
มารดา ผู้ ให้ กําเนิ ดผู้ เรี ย น และต้องมีหั ว หน้าสถานศึกษาบันทึก ด้ว ยหมึกสี แดงและลงลายมือชื่อรับรอง
ข้อความ ในช่องหมายเหตุว่า “ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร”
14 ช่อง “สรุปผลการเรียน....” ประกอบด้วย “หน่วยการเรียนที่เรียน” และ “หน่วยการเรียนที่ได้”
ต้องกรอกแต่ละช่องให้ชัดเจนและถูกต้องตรงตาม ปพ.1 และเป็น ไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร (ไม่ต่ํา กว่า
เกณฑ์การจบหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนด) กรณีการโอนผลการเรียนมาจากที่อื่น ต้องนํามารวมในช่อง สรุปผล
การเรียนด้วย
15 “ช่องหมายเหตุ” มีไว้สําหรับบันทึกรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการใน ปพ.3
เช่น กรณี การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลระหว่างเรียน ต้องระบุชื่อ ชื่อสกุลเดิมไว้ด้วย
16 “จํานวนนักเรียนที่จบตามหลักสูตร” โรงเรียนจะต้องกรอกยอดรวมของจํานวนนักเรียน
ที่จบหลักสูตร ทั้งหมดของการอนุมัติการจบหลั กสูตรแต่ละครั้ง/แต่ละรุ่น ในช่องที่ระบุ ชาย หญิง และรวม
ในทุกแผ่นและจะเป็นตัวเลขตรงกันทุกแผ่น
17 “ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ ผู้ทาน ผู้ตรวจ นายทะเบียน” ต้องลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ให้ครบทุกแผ่น
ด้วยปากกาหมึกซึม/หมึกเจลสีดํา ไม่ใช้ปากกาลูกลื่นสีดํา ผู้เขียนและผู้ทาน ผู้ตรวจควรเป็นคนละคนกัน
18 “วันอนุมัติการจบหลักสูตร” สําหรับวัน....เดือน...พ.ศ...ให้กรอก วันที่ เดือน และปี พ.ศ.
ที่ อ นุ มั ติ ก ารจบหลั ก สู ต รให้ เ ต็ ม เช่ น วั น ที่ 29 มี น าคม 2561 ในช่ อ งนี้ และให้ ดู วั น ด้ ว ยว่ า ไม่ ต รงกั บ
วันหยุดราชการ ห้ามกรอกวันเดือนปี อื่น ๆ ลงไป หากจัดทํา ปพ.3 เสร็จสิ้นภายหลังให้กรอก วันเดือนปี
ย้อนกลับไป ซึ่งเป็นวันเดือนปีที่อนุมัติการจบหลักสูตรเท่านั้น .................................บรรทัดให้ลงลายมือชื่อ
ของผู้อนุมัติการจบหลักสูตร (................................) ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลเต็มของผู้อนุมัติการจบหลักสูตรและ
ระบุตําแหน่งของ ผู้อนุมัติการจบหลักสูตร
19 “วันที่.....เดือน......พ.ศ.......อนุมัติการจบหลักสูตร” จะต้องกรอกให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
สถานศึกษาจะต้องอนุมัติการจบทัน ที หลังจากที่ได้ประเมิน ผลการเรียนจนนักเรียนมีคุณสมบัติ ครบถ้วน
ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรแล้ว หากโรงเรียนกรอกวันอนุมัติไม่ถูกต้อง อนุมัติล่าช้า หรือวัน อนุมัติการจบ
หลักสูตรซ้าํ ซ้อนกันหลายฉบับ ต้องส่งไปให้แก้ไขให้ถูกต้อง
20 การแก้ไขข้อผิดพลาดใน ปพ.3 ผู้ อนุมัติการจบหลักสูตรจะต้องขีดฆ่าด้วยหมึกแดง และ
เขียนใหม่ ด้วย หมึกแดงเท่านั้น แล้วลงลายมือชื่อรับรองทุกแห่ง ด้วยหมึกซึม/เจลสีดํา
21 ข้อมูลที่มีข้อความซ้าํ กัน ให้กรอกทุกบรรทัดไม่ใช้บุพสัญญา (“)
22 เมื่อกรอกข้อมูลใน ปพ.3 ครบถ้วนตามจํานวนของนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้ว โรงเรียนจะต้อง
ขีดเส้นแดงใต้ชื่อนักเรียนคนสุดท้ายกลางช่องไฟใต้ชื่อนักเรียนคนสุดท้ายโดยไม่เว้นบรรทัด เพื่อมิให้มีการเติม
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพิ่มเข้าไป แล้วให้ผู้อนุมัติลงลายมือชื่อกํากับใต้เส้นแดงด้วยหมึกซึมสีดําอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ
1. กรณีที่โรงเรียนจัดทําแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) สําหรับผู้เรียนจบไม่พร้อมรุ่น
ไม่ว่ากรณีใดก็ตามในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนต้องจัดทํารายงาน
เป็น 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่โรงเรียน 1 ชุด ส่ งเก็บที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกั ด 1 ชุด และส่งเก็บ
รักษาทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด (จัดทําตัวจริง ทุกฉบับ)

-42. กรณีข้อมูลในแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานต่าง ๆ มีข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยึดข้อมูลในเอกสารหลักฐาน
ฉบับที่เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
3. การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่ได้ส่งไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ให้สถานศึกษาดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. 243/2546 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 2546 เรื่อง การจัดทํา จัดส่งและจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
ข้อเสนอแนะในการจัดทา ปพ.3 ให้ถูกต้องและรวดเร็วทันตามกาหนดเวลา ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. กรอก ปพ.3 เป็นฉบับร่าง ด้วยดินสอเรียงลําดับเลขประจําตัวนักเรียน ตามทะเบียนนักเรียน
ไว้ล่ว งหน้า ตั้ง แต่ต้น ปีก ารศึ ก ษา และกรอกรายละเอี ย ดในฉบับ ร่า ง ยกเว้น ช่อ งเลขที่ป ระกาศนี ย บั ต ร
ช่องสรุปผล การประเมิน ช่องจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาและช่องผู้อนุมัติการจบการศึกษา
2. เมื่อทราบจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละภาคเรียนแล้ว ให้นําผลการเรียนใน ปพ.1 มากรอก
ลงในช่องสรุปผลการเรียนใน ปพ.3
3. ขีดฆ่ารายชื่อนักเรียนที่ยังไม่จบหลักสูตรในฉบับร่าง ปพ.3
4. ให้กรอกเลขลําดับที่ใหม่และกรอกเลขที่ประกาศนียบัตร
5. นับจํานวนนักเรียนชายและหญิงที่สําเร็จการศึกษา กรอกลงในช่องจํานวนนักเรียนที่จบตาม
หลักสูตร โดยแยกชาย หญิงและ รวม
6. ส่ง ปพ.3 ฉบับร่าง ให้เจ้าหน้าที่นําไปจัดทํา ปพ.3 ฉบับจริง
7. นายทะเบียนเป็นผู้ดูแลการจัดทํา ปพ.3 ให้ตรวจทานความถูกต้องเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะผู้จัดทําลงลายมือชื่อ แล้วนําเสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่ออนุมัติการจบ
การศึกษา
…………………………………………………….

