คำสัง่ กระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒
เรื่ อง กำรจัดทำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ ตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.๓)
------------------------------------------------เพื่ อ อนุ ว ตั ิ ใ ห้ เป็ นไปตำมค ำสั่ ง กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ สั่ ง ณ วัน ที่
๑๑ กรกฎำคม ๒๕๕๑ เรื่ องให้ใช้หลักสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ เกี่ ยวกับ
กำรจัดทำเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่สถำนศึกษำทุกแห่ งต้องใช้เหมือนกัน เพื่อประโยชน์ในกำรสื่ อควำมเข้ำใจ
ที่ ตรงกัน กำรส่ งต่อ และเพื่อประโยชน์ ในกำรควบคุ มกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรศึ กษำให้เป็ นไปด้วย
ควำมเรี ยบร้ อย กระทรวงศึกษำธิ กำรจึงกำหนดแบบพิมพ์ กำรพิมพ์ กำรซื้ อ และจัดทำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จ
กำรศึกษำ ตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.๓) ดังต่อไปนี้
๑. แบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓) เป็ นเอกสำรสำหรับสถำนศึกษำใช้ตดั สิ นและอนุ มตั ิ
ผลกำรเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ ตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
โดยบัน ทึ ก ข้อ มู ล ของผู เ้ รี ย นที่ จ บกำรศึ ก ษำในรุ่ น เดี ย วกัน สถำนศึ ก ษำต้อ งจัด ท ำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จ
กำรศึกษำ (ปพ.๓) โดยใช้แบบพิมพ์เอกสำรที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนดเท่ำนั้น
๒. ลักษณะแบบพิมพ์แบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.๓)
๒.๑ แบบพิมพ์แบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(ปพ.๓) จำแนกเป็ น ๓ แบบ คือ
๒.๑.๑ แบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึ ก ษำตำมหลัก สู ตรแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน
ระดับประถมศึกษำ (ปพ.๓ : ป)
๒.๑.๒ แบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึ ก ษำตำมหลัก สู ตรแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ปพ.๓ : บ)
๒.๑.๓ แบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึ ก ษำตำมหลัก สู ตรแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ปพ.๓ : พ)
กำรจัดท ำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(ปพ.๓) สถำนศึกษำจะต้องใช้แบบพิมพ์ให้ถูกต้องตรงกับระดับกำรศึกษำที่จดั ทำ
๒.๒ แบบพิมพ์แบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำตำมหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(ปพ.๓) ทุกระดับ จัดทำไว้ ๒ ประเภท ได้แก่
๒.๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ มีลกั ษณะเป็ นแบบพิมพ์สมบูรณ์ ครบถ้วน สำหรับใช้กรอกข้อมูล
ด้วยกำรเขียนหรื อพิมพ์ดีด
/๒.๒.๒ แบบพิมพ์...

๒
๒.๒.๒ แบบพิ มพ์ส ำหรั บ ใช้ก ับคอมพิ วเตอร์ มี ล ักษณะเป็ นกระดำษว่ำง พิ มพ์เฉพำะ
ชื่อเอกสำรและข้อมูลบำงส่ วนที่สำคัญ สถำนศึกษำเลือกใช้ให้เหมำะสมกับวิธีกำรจัดทำเอกสำรของตน
๓. กำรพิ ม พ์แ ละกำรสั่ ง ซื้ อ แบบพิ ม พ์แ บบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึ ก ษำตำมหลัก สู ต รแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปพ.๓)
๓.๑ กำรพิ ม พ์ ให้ อ งค์ ก ำรค้ำ ของ สกสค. จัด พิ ม พ์ ภำยใต้ก ำรควบคุ ม ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิ กำร
๓.๒ กำรสัง่ ซื้ อแบบพิมพ์ ให้สถำนศึกษำสำมำรถสัง่ ซื้ อได้โดยตรง โดยหัวหน้ำสถำนศึกษำ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรสั่งซื้ อ และเก็บรักษำแบบพิมพ์ที่สั่งซื้ อแล้ว
๔. กำรจัดทำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓) ให้สถำนศึกษำดำเนินกำรดังนี้
๔.๑ แต่ ง ตั้ง นำยทะเบี ย นของสถำนศึ ก ษำอย่ ำ งเป็ นทำงกำร เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบกำรจัด ท ำ
แบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓) และเอกสำรสำคัญอื่นๆ ของสถำนศึกษำ
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดทำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓) เป็ นครำว ๆ ไป
ประกอบด้ว ยผูเ้ ขี ย น/พิ ม พ์ ผู ้ท ำน และผูต้ รวจ กำรด ำเนิ น งำนจัด ท ำให้ ป ฏิ บ ัติ ต ำมค ำอธิ บ ำยกำรจัด ท ำ
แบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓) แนบท้ำยคำสั่งนี้อย่ำงถูกต้อง ภำยใต้กำรกำกับดูแลของนำยทะเบียน
๔.๓ เมื่อจัดทำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓) เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้กรรมกำรทุกคน
และนำยทะเบียนลงนำมไว้ที่ดำ้ นหน้ำของเอกสำรในช่ องที่กำหนดไว้ทุกแผ่นก่อนเสนอให้ผูอ้ ำนวยกำร หรื อ
อำจำรย์ใหญ่ หรื อครู ใหญ่ แล้วแต่กรณี พิจำรณำอนุมตั ิกำรจบกำรศึกษำ
๔.๔ ผูอ้ ำนวยกำร หรื ออำจำรย์ใหญ่ หรื อครู ใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมกำรบริ หำรหลักสู ตร
และงำนวิชำกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน พิจำรณำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓) ที่จดั ทำเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
เพื่อควำมถูกต้อง สมบูรณ์ และรอบคอบก่อนลงนำม อนุมตั ิผลกำรจบกำรศึกษำ
๔.๖ สถำนศึกษำต้องจัดทำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓) ภำยในเวลำ ๓๐ วัน นับจำก
วันอนุมตั ิผลกำรเรี ยนและสำเร็ จกำรศึกษำแต่ละครั้ง โดยระดับประถมศึกษำ จัดทำครั้งละ ๒ ชุ ด เก็บรักษำ
ไว้ที่สถำนศึกษำ ๑ ชุ ด ส่ งเก็บรักษำที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำต้นสังกัดของสถำนศึกษำ ๑ ชุ ด สำหรับ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้จดั ทำครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษำไว้ที่สถำนศึกษำ
๑ ชุด ส่ งเก็บรักษำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้นสังกัดของสถำนศึกษำ ๑ ชุด และส่ งเก็บรักษำที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิ กำร ๑ ชุ ด เพื่อใช้เป็ นหลักฐำนสำหรับตรวจสอบวุฒิ
กำรศึกษำของผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
๕. กำรจัดเก็บรักษำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓) ให้สถำนศึ กษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ กษำต้นสังกัดของสถำนศึ กษำ จัดเก็บรั กษำแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึ กษำ (ปพ.๓) ไว้ในที่ ปลอดภัย
ตลอดไป อย่ำให้ชำรุ ดเสี ยหำย หรื อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
/กรณี ขอ้ มูล...

๓
กรณี ขอ้ มูลในแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓) ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ที่เก็บรักษำไว้ที่หน่วยงำนต่ำง ๆ มีขอ้ มูลไม่ตรงกัน ให้ยึดข้อมูลในเอกสำรหลักฐำน
ฉบับที่เก็บรักษำไว้ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิ กำร เป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง
๖. กำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มรำยชื่ อผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำในแบบรำยงำนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ (ปพ.๓)
ที่ ส่ ง ไปเก็ บ รั ก ษำที่ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้น พื้ น ฐำน
กระทรวงศึกษำธิ กำร แล้ว ให้ดำเนินกำรดังนี้
๖.๑ สถำนศึกษำยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มรำยชื่ อต่อผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖.๒ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนหำข้อเท็จจริ ง
ในกำรขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมรำยชื่อของผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
๖.๓ เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้ขอ้ เท็จจริ งประกำรใดแล้ว ให้รำยงำนผลกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริ ง พร้อมหลักฐำนต่ำง ๆ ให้ผอู ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพิจำรณำดำเนิ นกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นำยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงศึกษำธิ กำร

