


คำนำ 

 เอกสารคู่มือการจัดทำแบบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นคู่มือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทำขึ้นเพ่ือให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา   และเอกสารหลักฐานการศึกษาเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ใน
การบันทึกผลการเรียน ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนซึ่ งเป็นผลจากการวัดและ
ประเมินผลของครูผู้สอน  สถานศึกษา ต้องจัดทำขึ้นเพ่ือใช้ในการบันทึก ผลการเรียนรู้ และข้อมูล
สำคัญ เกี่ยวกับผู้เรียนและรับรองผลการเรียนและผลการประเมินด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งการรับรองศักดิ์
และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา และอนุมัติการจบหลักสูตร นอกจากนั้นยังใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ให้บริหารทางการศึกษาแก่หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดมีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้การดำเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
ศึกษานิเทศก์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ต่อไป 
 
 
              กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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----------------- คู่มือระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)-----------------1 
 

แนวปฏิบัติในการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  

๒๕๕๑ เป็นหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่ละ
ระดับชั้น สถานศึกษาต้องออกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ผู้เรียนทุกคน ที่จบการศึกษาแต่ละระดับชั้นหรือเมื่อออกจากสถานศึกษา โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวง 
ศึกษาธิการจัดพิมพ์เท่านั้น 

ลักษณะของระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  
๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) จําแนกเป็น ๓ แบบ คือ 

๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) 

๑.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (ปพ.๑ : บ) 

๑.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) 

๒. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกระดับมี ๒ ประเภท คือ 
๒.๑ แบบพิมพ์ปกติ  มีลักษณะเป็นแบบพิมพ์สมบูรณ์ครบถ้วน สําหรับใช้กรอก 

ข้อมูล ด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด 
๒.๒ แบบพิมพ์สําหรับใช้กับคอมพิวเตอร์  มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง มีข้อมูล 

เฉพาะชื่อเอกสาร แต่ละระดับ และหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้น 
 
การสั่งซ้ือ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 

ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๑) เป็นเอกสาร
หลักฐาน ที่สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องดําเนินการจัดทําให้เป็น
แนวทางเดียวกัน โดย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษา
ทุกแห่งทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ การศึกษาท่ีรับผิดชอบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังแผนภาพที่ ๕.๑ 
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จากแผนภาพที่ ๑ มีรายละเอียดขั้นตอนการสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียน

แสดง ผลการเรียน (ปพ.๑) ดังต่อไปนี้ 
กรณีที่ ๑ : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อ 
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาทําหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ถึงผู้อํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อให้สถานศึกษา 
กรณีสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทํา
หนังสือแสดงความประสงค์สั่งซื้อไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือหน่วยงานต้นสังกัด ดําเนินการขอซื้อ
แบบพิมพ์ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีตั้งอยู่ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ ๒  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.๑) ถึง
องค์การค้าของ สกสค. โดยระบุ 

๒.๑ ชื่อบุคคลในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดําเนินการ  
จัดซื้อโดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการไปแสดงด้วย 

๒.๒ ชนิดแบบพิมพ์ แบบพิมพ์ปกติหรือแบบพิมพ์สําหรับใช้กับคอมพิวเตอร์) จํานวน 
แบบพิมพ์ จําแนกเป็นระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่เล่ม (๑ เล่ม มี ๕๐ แผ่น) 

ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อผู้ได้รับมอบฉันทะรับแบบพิมพ์ (ปพ.๑) แล้ว ให้นําแบบพิมพ์นั้นมาควบคุม 
หมายเลขชุดที่ เลขที่ในบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขั้นตอนที่ ๔ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษามารับแบบพิมพ์ที่ได้สั่งซื้อไว้ 
ขั้นตอนที่ ๕ สถานศึกษานําแบบพิมพ์ดังกล่าวมาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขท่ีในบัญชีรับแบบ

พิมพ์ ของสถานศึกษา และจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป 

กรณีที่ ๒ : สถานศึกษาได้รับมอบหมายเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อเอง 
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาทําหนังสือแจ้งความประสงค์ขอซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.๑) และ

แจ้ง ขอดําเนินการจัดซื้อเองถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยระบุ 
๑.๑ ชื่อ-นามสกุลครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  

ให้เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อ โดยผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
ไปแสดงด้วย 

๑.๒ ชนิดแบบพิมพ์ แบบพิมพ์ปกติหรือแบบพิมพ์สําหรับใช้กับคอมพิวเตอร์) จํานวน 
แบบพิมพ์ จําแนกเป็นระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่เล่ม 

ขั้นตอนที่ ๒ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทําหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.๑) ถึง
องค์การค้าของ สกสค. โดยระบุ 

๒.๑ ชื่อ-นามสกุลของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับ  
มอบหมายในขั้นตอนที่ ๑ เป็นผู้ได้รับมอบฉันทะดําเนินการจัดซื้อ 

๒.๒ ชื่อสถานศึกษา อําเภอ จังหวัด ลักษณะแบบพิมพ์ จํานวนแบบพิมพ์ จําแนกเป็น 
ระดับชั้นว่ามีระดับชั้นละกี่เล่ม 

ขั้นตอนที ่3 เมื่อได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้นํา  
แบบพิมพ์นั้นมาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขท่ีในบัญชีรับ-จ่ายแบบพิมพ์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก่อน 

ขั้นตอนที ่4 หลังจากนั้นให้สถานศึกษานําแบบพิมพ์มาควบคุมหมายเลขชุดที่ เลขท่ีในบัญชี
รับ แบบพิมพ์ของสถานศึกษา และจัดเก็บรักษาไว้อย่างดีต่อไป 
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การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้ผู้เรียน ให้จัดทําดังนี้ 
๑. ให้โรงเรียนกรอกข้อความในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ซึ่งถือว่า เป็นต้นฉบับ ต้นฉบับของนักเรียนทุกคนไม่ต้องติดรูปถ่าย ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและ
หัวหน้าสถานศึกษา 

๒. ให้จัดทําเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น ๒ ฉบับ โดยใช้วิธีการถ่ายสําเนาจาก
ต้นฉบับ หรือ นําแบบพิมพ์เอกสารที่ใช้จัดทําต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลจากต้นฉบับก็ได้ (กรณีนี้ให้นํา
เลขชุดที่ เลขท่ี...ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกที่ช่องหมายเหตุของเอกสารที่ลอกใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ โดย
กรอกว่า เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่ เลขท่ี... .) 

๓. ติดรูปถ่ายของผู้เรียนขนาด ๓.๕ ซม. ในช่องติดรูปถ่าย ให้นายทะเบียนและผู้บริหาร
สถานศึกษา ลงนามในเอกสารที่จัดทําขึ้นใหม่ทั้ง ๒ ฉบับ พร้อมกับกรอกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ลงนามใน
เอกสาร แล้วประทับตรา สถานศึกษา (ตราดุนหรือสีแดงชาด) ที่รูปถ่ายของผู้เรียนและที่ลายเซ็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา มอบเอกสารที่จัดทําข้ึนให้ผู้เรียน ๑ ฉบับ และเก็บรักษาไว้เป็นสําเนา
รวมกับต้นฉบับที่สถานศึกษา ๑ ฉบับ 

ผู้เรียนที่ได้รับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไปแล้ว เมื่อมีความจําเป็นต้องขอ
ฉบับใหม่ ให้ยื่นคําร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ให้
สถานศึกษาดําเนินการ ออกเอกสารใหม่จากต้นฉบับเดิมที่จัดทําไว้ตามวิธีข้างต้น และให้นายทะเบียน
และผู้บริหารสถานศึกษาที่ดํารง ตําแหน่งขณะที่ผู้เรียนยื่นคําร้องขอเอกสาร เป็นผู้ลงนามในเอกสารที่
จัดทําใหม่ท้ัง ๒ ฉบับ 

สถานศึกษาต้องทําบัญชีจ่ายแบบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ปพ.๑) ในทุกกรณี และบันทึกในสมุดหมายเหตุรายวันของสถานศึกษาทุกครั้งที่มีการออก
เอกสาร 

การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย 
เนื่องจากระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นเอกสารหลักฐานสําคัญท่ีกระทรวง  

ศึกษาธิการจะต้อง ดําเนินการควบคุม ดังนั้น ถ้าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เกิดการสูญหาย
หรือเสียหาย จะต้องดําเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริงและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ที่สูญหายหรือ
เสียหาย พร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ดังรายละเอียดขั้นตอนการยกเลิกระเบียน
แสดงผลการเรียนกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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กรณีที่ ๑ แบบพิมพ์เกิดการสูญหายทั้งเมื่อขณะทําการขนส่ง หรือเก็บรักษาอยู่ท่ี
สถานศึกษา ควรดําเนินการดังนี้ 

๑. ผู้ทําให้เกิดการสูญหาย ได้แก่ สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่
จัดส่ง แจ้งความเอกสารสูญหายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อลงบันทึกรายงานประจําวันรับแจ้งเอกสารหาย 
แล้วเก็บใบแจ้งความ ไว้เป็นหลักฐาน 

๒. ทํารายงานแจ้งเรื่องแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับที่สูญหาย (พร้อมแนบสําเนาเอกสารลงบันทึก
รายงาน ประจําวันด้วย) ต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สังกัดโดยด่วน 

๓. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วทํารายงานเพื่อขอยกเลิก 
แบบพิมพ์พร้อมแนบร่างประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาและลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ 
เมื่อมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาดําเนินการแจ้งประกาศ
ยกเลิก ถึงกระทรวงทุกกระทรวง และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต เพ่ือแจ้งหน่วยงาน
สถานศึกษาในสังกัดไม่ให้ รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่ถูกยกเลิกต่อไป 

กรณีที่ ๒ แบบพิมพ์เกิดการเสียหายเนื่องจากเขียนผิดพลาด สกปรก หรือเกิดการชํารุด
เสียหาย ด้วยเหตุอ่ืนใดจนไม่อาจใช้การได้ ให้ดําเนินการดังนี้ 

๑. สถานศึกษาที่ทําให้เกิดการเสียหายทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ โดยระบุสาเหตุ 
เลขที่ และจํานวนแบบพิมพ์ที่เสียหาย เสนอต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด/ท่ีสถานศึกษา
ตั้งอยู่ 

๒. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบสวน หากคณะกรรมการ 
เห็นควรประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทํารายงานขอยกเลิกแบบพิมพ์  
ปพ.๑ ฉบับที่ เสียหายต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมแนบประกาศยกเลิกแบบ
พิมพ์เพ่ือให้ลงนาม 

๓. เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามในประกาศยกเลิกแบบพิมพ์เรียบร้อย
แล้ว ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา ดําเนินการแจ้งประกาศยกเลิกถึงกระทรวงทุก
กระทรวง และ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต เพ่ือแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดไม่ให้รับ
พิจารณาระเบียนแสดงผล การเรียน (ปพ.๑) ที่ถูกยกเลิกต่อไป 

กรณีแบบพิมพ์ที่มีความเสียหายเพียงเล็กน้อย ห้ามลบหรือขูด ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่า แล้วเขียน
ข้อความ ที่ถูกต้องไว้ และให้นายทะเบียนลงนามกํากับ อาจไม่ต้องประกาศยกเลิก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของ สถานศึกษา 
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ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา  
(ปพ.๑ : ป) 
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คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) 

การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ 
ประถมศึกษา ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์อย่างใด
อย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น โดยให้ใช้หมึกสีดําหรือสีน้ำเงินเท่านั้น 
ตัวเลขที่กรอก ใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก ห้ามลบหรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีเขียนผิดหรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่า ข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความท่ีต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเขียน
ข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความท่ีต้องการ ไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดงและให้นายทะเบียนลงนามกํากับไว้ 
วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน 
๑.๑ โรงเรียน ให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
๑.๒ สังกัด ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับกรม หรือหน่วยงานจัด

การศึกษา ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นต้น 

๑.๓ ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของ
สถานศึกษา อย่างชัดเจน 

๑.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

๑.๕ วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผู้เรียนเข้าเรียน 
ตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียน เช่น ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๑.๖ โรงเรียนเดิม ให้กรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน ตามท่ีระบุในหลักฐานการศึกษา 
ของผู้เรียนที่นํามาใช้สมัครเข้าเรียน 

กรณีที่ ๑ ผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อโรงเรียนเดิม ให้ขีด
ด้วยเครื่องหมาย “ - ” 

กรณีที่ ๒ ผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอ่ืนมาก่อน ให้กรอกชื่อสถานศึกษาลําดับ สุดท้าย
ที่ผู้เรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่นํามาแสดง 

กรณีที ่3 ผู้เรียนศึกษาจากการศึกษาต่างรูปแบบ ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ ให้
กรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย 



----------------- คู่มือระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)-----------------10 
 

๑.๗ จังหวัด ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม กรณีศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอกชื่อ
จังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่วนผู้เรียน ที่
ศึกษาตามอัธยาศัยแต่ยังไม่ได้รับเอกสารการเทียบระดับการศึกษาใด ๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้
ลงทะเบียน เป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย 

๑.๘ ชั้นเรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่ผู้เรียนกําลังเรียน หรือจบการศึกษาจาก 
สถานศึกษาเดิมตามท่ีปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผู้เรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรียน ดังนี้ 

กรณีที่ ๑ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา ให้กรอกชั้นปีสุดท้าย 
ของระดับการศึกษานั้น 

กรณีที่ ๒ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา (ไม่จบระดับ การศึกษา) 
ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา 

กรณีที่ ๓ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารให้ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา ให้
กรอก “กําลังเรียนชั้น........................” (ระบุชั้นปีที่กําลังเรียนอยู่ ขณะที่ลาออก) 

กรณีที่ ๔ ผู้เรียนที่ไม่มีโรงเรียนเดิม ให้ปิดเครื่องหมาย “ - ” 
๑.๙ ชื่อ ชื่อสกุล ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจน พร้อมคํานําหน้าชื่อที่ถูกต้อง 

ด้วยอักษรตัวบรรจง เช่น เด็กชายสุภาพ เรียบร้อย, นางสาวมารยาท ดีงาม เป็นต้น 
๑.๑๐ เลขประจําตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจําตัวของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน ของ

สถานศึกษา 
๑.๑๑ เลขประจําตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจําตัวประชาชนของผู้เรียนจํานวน ๑๓ หลัก 

โดยนํามาจากเลขในสําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของผู้เรียน เช่น ๑ ๘๕๕๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗ เป็นต้น 
กรณีผู้เรียนไม่มีเลข ๑๓ หลัก ให้กรอกเลขศูนย์ (๐) ทั้ง ๑๓ หลัก จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
กรอก ตวั G นำหน้าแล้วตามด้วยตามเลขจนครบ ๑๓ หลัก 

๑.๑๒ เกิดวันที่......เดือน............พ.ศ. ......... ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ ที่
ผู้เรียนเกิดให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 

๑.๑๓ เพศ ให้กรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผู้เรียนให้ตรงตามท่ีระบุในทะเบียน
นักเรียน  

๑.๑๔ สัญชาติ ให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน  
๑.๑๕ ศาสนา ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ เช่น พุทธ อิสลาม หรือคริสต์ เป็นต้น 
๑.๑๖ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา, ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาของผู้เรียนพร้อม

นามสกุล และคํานําหน้าที่ถูกต้องอย่างชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไม่มีชื่อบิดาและ/
หรือชื่อมารดา ในทะเบียนนักเรียน ให้ขีดเครื่องหมาย “ - ” ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญธรรม หรือมารดา
บุญธรรม หรือผู้ที่มิใช่บิดา มารดาผู้ให้กําเนิดผู้เรียน 
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๒. ผลการเรียนรายวิชา 
การกรอกข้อมูลในผลการเรียนรายวิชา จะกรอกครั้งเดียวเมื่อต้องการออกเอกสารทั้งกรณี

ผู้เรียน จบระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ข้อมูลผลการ
เรียนที่นํามากรอก เป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสารที่
มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง การกรอกข้อมูลในช่องตาราง ให้กรอกดังนี้ 

๒.๑ รหัส/รายวิชา ให้กรอก “ปีการศึกษา” ที่เริ่มเรียนก่อนตามด้วยชั้นปี แล้วจึงกรอก 
รายวิชาพ้ืนฐานที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละปี โดยกรอกเลขรหัสก่อนตามด้วยชื่อรายวิชา ให้กรอกเรียง
รายวิชาพ้ืนฐาน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และตามด้วยรายวิชาเพ่ิมเติมที่เรียนในปีนั้น ๆ (กรณีที่ไม่มี
รายวิชาเพ่ิมเติมให้เว้นว่างไว้) ให้กรอกเรียงตามลําดับจากสดมภ์ซ้ายมือไปขวามือ 

๒.๒ เวลา (ช่ัวโมง) ให้กรอกจํานวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมง ตามโครงสร้างหลักสูตรของ 
สถานศึกษา 

๒.๓ ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียน ที่
นํามากรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทําเอกสาร เช่น รายวิชาใดท่ีตัดสินผลการเรียนแล้วไม่
ผ่าน และยังไม่ได้แก้ไขให้กรอกผลการเรียนเดิม แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้วให้กรอกผลการเรียนที่
ซ่อมเสริมแล้ว 

ด้านหลัง 
๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๓.๑ กิจกรรม ให้กรอกปีการศึกษาที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามด้วยชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามลําดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 
(ลูกเสือ/ เนตรนารี ยุวกาชาด/ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ตามด้วยกิจกรรมชุมนุม/ชมรม โดยระบุชื่อของ
ชุมนุม/ชมรม ให้ชัดเจน) และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๓.๒ เวลา (ช่ัวโมง) ให้กรอกจํานวนเวลาเรียน (เป็นชั่วโมง) ของแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ 

๓.๓ ผลการประเมิน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม โดยกรอก 
“ผ” สําหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ผ่าน” และกรอก “มผ” สําหรับกิจกรรมที่ได้รับการ
ประเมิน “ไม่ผ่าน” 

๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน  
๔.๑ สรุปผลการประเมิน 

๔.๑.๑ ผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ให้กรอกผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน  
“ผ่านทุกรายวิชา” สําหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การจบระดับ
ประถมศึกษาของ สถานศึกษา และเว้นว่างไว้สําหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา 
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๔.๑.๒ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมิน  
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สําหรับผู้เรียนที่มี
ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา 
และเว้นว่างไว้สําหรับ ผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา 

๔.๑.๓ ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมิน 
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สําหรับผู้เรียนที่มีผล
การประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาของสถานศึกษา และเว้น
ว่างไว้สําหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบ ระดับประถมศึกษา 

๔.๑.๔ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรม 
พัฒนา ผู้เรียน “ผ่าน” สําหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับ
ประถมศึกษา ของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สําหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบระดับประถมศึกษา 

๔.๒ ผลการตัดสิน ให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษาแต่ละเกณฑ์ 
ดังนี้ 

ก. กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว ได้ “ผ่าน”  
ข. กรอก “ไม่ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว ได้ “ไม่ผ่าน”  
ค. เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน 
๔.๓ วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียน 

จบการศกึษา ได้แก่ วันที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงาน
ผู้สําเร็จ การศึกษา (ปพ.๓) กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้
ขีดเครื่องหมาย “ - ” 

๔.๔ วันออกจากโรงเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผู้เรียนออกจาก 
สถานศึกษาตาม “วันจําหน่าย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 

๔.๕ สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ให้กรอกดังนี้ 
ก. กรณีผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้กรอก “จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา” 
ข. ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอ่ืน ๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน”  
๕. ผลการประเมินระดับชาติ 
ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษา 

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานระดับชาติอ่ืน ๆ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ ชั้นที่สอบ 
รายวิชา และผลการทดสอบ ให้ครบทุกรายวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน 
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๖. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖) 
๖.๑ ช่อง “หน่วยน้ำหนักรวม (ป.๔-๖)” ให้สถานศึกษาแปลงเวลาเรียนจากจํานวน 

ชั่วโมงท่ีเรียน ในแต่ละรายวิชาให้เป็นหน่วยน้ำหนัก โดย ๔๐ ชั่วโมงเท่ากับ ๑ หน่วยน้ำหนัก แล้ว
กรอกจํานวนหน่วยน้ำหนักรวม ของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โดย
จําแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง (IS) 

สําหรับ รายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิดสอน ใน
รายวิชานี้ ให้ปิดเครื่องหมาย “ - ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๒ ช่อง “ผลการเรียนเฉลี่ย (ป.๔-๖)” ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ 
ผู้เรียน ได้เรียนแล้ว โดยจําแนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

สําหรับ รายวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิด 
สอน ในรายวิชานี้ ให้ขีดเครื่องหมาย “ - ” 
 
 
 
 
 
 

๖.๓ ช่อง “หน่วยน้ำหนักรวมตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖)” ให้กรอกจํานวนหน่วยน้ำหนัก 
รวมของ ทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 
 
 
 

แนวการคิดคํานวณ  
๑) แปลงเวลาเรียนจากชั่วโมงเป็นหน่วยน้ำหนัก (๔๐ ชั่วโมง = ๑ หน่วยน้ำหนัก)  

จํานวนหน่วยน้ำหนัก =     จาํนวนเวลาเรียนของรายวิชา 
      ๔๐ ชัว่โมง 

๒) หน่วยนำ้หนักรวม (ป.๔-๖) = ผลรวมของจํานวนหน่วยน้ําหนักของทุกรายวิชาในกลุ่ม 
                                    สาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
                                    ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

แนวการคิดคํานวณ  
ผลการเรียนเฉลี่ย (ป.๔-๖) =  ผลรวมของผลคณูระหว่างหน่วยน้ําหนักรายวิชากับผลการเรียน    
                                         รายวิชาของทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู/้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)  
                       ผลรวมของจํานวนหน่วยนำ้หนักรายวิชาของกลุม่สาระการเรียนรู้การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง (IS) 

 

แนวการคิดคํานวณ  
หน่วยน้ำหนักรวมตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖) = ผลรวมของจํานวนหน่วยน้ำหนักของทุกรายวิชาที่เรียนของ 
                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
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๖.๔ ช่อง “ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖)” ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของ 
ทุกราชวิชาที่ ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน 
 
 
 
 
 
 

๗. ช่อง “สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ” 
๗.๑ หัวข้อ “ร้อยละ....ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖)” ให้กรอก 

สัดส่วนของ ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการใช้ผลการ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วคิดผลการเรียนที่
ได้ตามสัดส่วนนั้น  
 
 
 
 
 

๗.๒ หัวข้อ “ร้อยละ....ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน” ให้กรอก 
สัดส่วนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการใช้ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียน ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วคิด
คํานวณผลการทดสอบ ที่ได้ตามสัดส่วนนั้น 
 
 
 
 
 

 

แนวการคิดคํานวณ  
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖) =  ผลรวมของผลคณูระหว่างหน่วยนำ้หนักรายวิชากับผลการเรยีน    

                                                        รายวิชาของทุกรายวิชา (ป.๔-๖)                        
                                       ผลรวมของจํานวนหน่วยน้ำหนักของทุกรายวิชาท่ีเรียน (ป.๔-๖) 

 

แนวการคิดคำนวณ (ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา 
                      และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน ๗๐:๓๐) 
 ร้อยละ ๗๐ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๓ ปี (ป.๔-๖)  = ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร x ๐.๗ 
 

แนวการคิดคำนวณ (ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา 
                      และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน ๗๐:๓๐) 
             ร้อยละ ๓๐ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน = ผลการทดสอบทาง  
             การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน x ๐.๓ 
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๗.๓ หัวข้อ “ผลการเรียนเฉลี่ยรวม” ให้กรอกผลรวมจากการคิดสัดส่วนระหว่างผลการเรียน 
ของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

๘. คําอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
ให้กรอกเกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา และคําอธิบายระดับผลการเรียน หรือ 

รูปแบบการตัดสิน ที่สถานศึกษาใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ผลการคํานวณร้อยละ ๗๐ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด ๓ ปี (ป.๔-๖) บวกกับผล 
                             การคํานวณร้อยละ ๓๐ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ  
                          = (ข้อ ๗.๑ + ๗.๒) 
 

ตัวอย่าง  
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานจำนวน....... ชั่วโมง  และรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม 
    จำนวน......ชั่วโมง 
๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกรายวิชา 
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกจิกรรม  
คําอธิบายระดับผลการประเมินรายวิชา  
คะแนน      ระดับผลการเรียน   ความหมาย    คะแนน    ระดับผลการเรียน   ความหมาย 
๘๐ –๑๐๐        ๔  ดีเยี่ยม       ๖๐ –๖๔             ๒           ปานกลาง 
๗๕-๗๙   ๓.๕   ดีมาก        ๕๕-๕๙         ๑.๕          พอใช้ 
๗๐ ๗๔             ๓            ดี              ๖๐ –๖๔             ๑           ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
๖๕-๖๙   ๒.๕   ค่อนข้างดี      ๐ - ๔๙          ๐           ต่ำกว่าเกณฑ์ 
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๙. ช่อง “หมายเหตุ 
๙.๑ กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา  
๙.๒ สําหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ 

“เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” 
กรณีโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าด้วย 

ตนเอง (IS) ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ 
“เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(IS)” 
๙.๓ กรณีท่ีนักเรียนย้ายจากโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียน 

การสอน รายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (S) มาเรียนโรงเรียนทั่วไปที่ไม่ได้จัดการเรียน
การสอนรายวิชาเพ่ิม เติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ 

“ย้ายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” หรือ  
“ย้ายมาจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(IS)” 
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คําอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ) 
การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้น ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ด้วยวิธีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์
อย่างใด อย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่น โดยให้ใช้หมึกสีดําหรือสีน้ ำ
เงินเท่านั้น ตัวเลข ที่กรอกใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก ห้ามลบ หรือขูดข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีเขียนผิด
หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ขีดฆ่าข้อความที่เขียนผิดหรือข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว
เขียนข้อความที่ถูกต้องหรือข้อความ ที่ต้องการไว้ข้างบนด้วยหมึกสีแดง และให้นายทะเบียนลงนาม
กํากับไว้ วิธีการกรอกข้อมูลมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ด้านหน้า 
๑. ข้อมูลโรงเรียนและผู้เรียน 
๑.๑ โรงเรียน ให้กรอกชื่อเต็มของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
๑.๒ สังกัด ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับกรม หรือหน่วยงานจัด

การศึกษา ตามการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และสํานักการศึกษาเมืองพัทยา เป็นต้น 

๑.๓ ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต , จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่ อันเป็นที่ตั้งของ
สถานศึกษา อย่างชัดเจน 

๑.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สถานศึกษาทุกสังกัดกรอกชื่อสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

๑.๕ วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษารับผู้เรียนเข้าเรียน 
ตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียน เช่น ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

๑.๖ โรงเรียนเดิม ให้กรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของผู้เรียน ตามที่ระบุในหลักฐานการศึกษา 
ของผู้เรียนที่นํามาใช้สมัครเข้าเรียน 

กรณีที่ ๑ ผู้เรียนไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษาใดมาก่อน ไม่ต้องกรอกชื่อโรงเรียน 
เดิม ให้ขีดด้วยเครื่องหมาย “ - ” 

กรณีที่ ๒ ผู้เรียนเคยศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอ่ืนมาก่อน ให้กรอกชื่อสถานศึกษาลําดับ  
สุดท้ายที่ผู้เรียนลาออก ตามหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่นํามาแสดง 
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กรณีที่ ๓ ผู้เรียนศึกษาจากการศึกษาต่างรูปแบบ ถ้าศึกษาจากสถานศึกษานอก 
ระบบ ให้กรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถ้าผู้เรียนศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอก  “ศึกษา
ตามอัธยาศัย 

๑.๗ จังหวัด ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม กรณีศึกษาตามอัธยาศัย ให้กรอกชื่อ
จังหวัดที่ผู้เรียนได้รับการเทียบระดับตามที่ปรากฏในเอกสารการเทียบระดับการศึกษา ส่วนผู้เรียน ที่
ศึกษาตามอัธยาศัยแต่ยังไม่ได้รับเอกสารเทียบระดับการศึกษาใด ๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ผู้เรียนได้
ลงทะเบียน เป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย 

๑.๘ ชั้นเรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่ผู้เรียนกําลังเรียน หรือจบการศึกษาจาก 
สถานศึกษาเดิมตามท่ีปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่ผู้เรียนนํามาแสดงเมื่อสมัครเข้าเรียน ดังนี้ 

กรณีที่ ๑ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารเมื่อผู้เรียนจบระดับการศึกษา ให้กรอกชั้นปี 
สุดท้าย ของระดับการศึกษานั้น 

กรณีที่ ๒ สถานศึกษาเดิมออกเอกสาร เมื่อผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา (ไม่จบระดับ  
การศึกษา) ให้กรอกชั้นปีที่ผู้เรียนเรียนจบปีการศึกษา 

กรณีที่ ๓ สถานศึกษาเดิมออกเอกสารให้ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาระหว่างปี 
การศึกษา ให้กรอก “กําลังเรียนชั้น…………………………… ” (ระบุชั้นปีที่กําลังเรียนอยู่ ขณะที่ลาออก) 

กรณีที่ ๔  ผู้เรียนที่ไม่มีโรงเรียนเดิม ให้ปิดเครื่องหมาย “ - ” 
๑.๙ ชื่อ ชื่อสกุล ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลของผู้เรียนอย่างชัดเจน พร้อมคํานําหน้าชื่อที่ถูกต้อง 

ด้วยอักษรตัวบรรจง เช่น เด็กชายสุภาพ เรียบร้อย, นางสาวมารยาท ดีงาม เป็นต้น 
๑.๑๐ เลขประจําตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจําตัวของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน ของ

สถานศึกษา 
๑.๑๑ เลขประจําตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจําตัวประชาชนของผู้เรียนจํานวน ๑๓ หลัก 

โดยนํามาจากเลขในสําเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๔) ของผู้เรียน เช่น ๑ ๘๕๕๗ ๐๐๐๒๒ ๒๐ ๗ เป็นต้น 
กรณีผู้เรียนไม่มีเลข ๑๓ หลัก  ให้กรอกเลขศูนย์ (๐) ทั้ง ๑๓ หลัก จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ 
กรอก ตวั G นำหน้าแล้วตามด้วยตามเลขจนครบ ๑๓ หลัก 

๑.๑๒ เกิดวันที่.....เดือน.............พ.ศ. ......... ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่
ผู้เรียนเกิดให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 

๑.๑๓ เพศ ให้กรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของผู้เรียนให้ตรงตามท่ีระบุในทะเบียน
นักเรียน  

๑.๑๔ สัญชาติ ให้กรอกสัญชาติของผู้เรียนที่ระบุในทะเบียนนักเรียน  
๑.๑๕ ศาสนา ให้กรอกชื่อศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ เช่น พุทธ อิสลาม หรือคริสต์ เป็นต้น 
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๑.๑๖ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา, ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้กรอกชื่อบิดาและมารดาของผู้เรียนพร้อม
นามสกุล และคํานําหน้าที่ถูกต้องอย่างชัดเจนตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน กรณีไม่มีชื่อบิดาและ/
หรือชื่อมารดา ในทะเบียนนักเรียน ให้ปิดเครื่องหมาย “ - ” ห้ามกรอกชื่อบิดาบุญธรรม หรือมารดา
บุญธรรม หรือผู้ที่มิใช่บิดา มารดาผู้ให้กําเนิดผู้เรียน 

๒. ผลการเรียนรายวิชา 
การกรอกข้อมูลในผลการเรียนรายวิชา จะกรอกครั้งเดียวเมื่อต้องการออกเอกสารทั้ง 

กรณีผู้เรียน จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ข้อมูลผล
การเรียนที่นํามากรอก เป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสาร
ที่มอบให้ผู้เรียนจะต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง การกรอกข้อมูลในช่องตาราง ให้กรอกดังนี้ 

๒.๑ รหัส/รายวิชา ให้กรอก “ปีการศึกษา” ตามด้วยชั้นปี และ “ภาคเรียนที่” ที่เริ่มเรียน
ก่อน แล้วจึงกรอกรหัสและชื่อรายวิชาพ้ืนฐาน/รายวิชาเพ่ิมเติมที่ผู้เรียนเรียนในแต่ละภาคเรียน เรียง
ตามลําดับลงมา การกรอกให้กรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเรียงตามลําดับจากสดมภ์ซ้ายมือ
ไปขวามือ 

๒.๒ หน่วยกิต ให้กรอกตัวเลขจํานวนหน่วยกิตให้ตรงกับรายวิชานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ ผลการเรียน ให้กรอกผลการเรียนในสดมภ์ให้ตรงกับรหัส/รายวิชานั้น ๆ ผลการเรียน ที่

นํามากรอกจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทําเอกสาร เช่น รายวิชาใดท่ีตัดสินผลการเรียนแล้วไม่
ผ่าน และยังไม่ได้แก้ไข ให้กรอกผลการเรียนเดิม แต่ถ้าได้ซ่อมเสริมจนผ่านแล้วให้กรอกด้วยผลการ
เรียนที่ซอ่มเสริมแล้ว หรือรายวิชาใดต้องเรียนซ้ำ และผู้เรียนได้เรียนซ้ำแล้วให้นําผลการเรียนซ้ำนั้นมา
กรอก สําหรับรายวิชาที่ผ่าน ให้กรอกด้วยผลการเรียนที่ได้ตามปกติ 

ด้านหลัง 
๓. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๓.๑ กิจกรรม ให้กรอกปีการศึกษาและภาคเรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ตามด้วยชื่อ 

หน่วยกิต เป็นหน่วยตัวเลขบอกค่าปริมาณภาระงานในการเรียนแต่ละรายวิชา ซึ่ง
สะท้อนถึง ปริมาณของมาตรฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติในแต่ละ
รายวิชา หน่วยกิต คํานวณได้จากการนําจํานวนเวลาเรียนของรายวิชาหารด้วยจํานวนเวลา  
๔๐ ชั่วโมง (๑ หน่วยกิต มีค่าเท่ากับ ๔๐ ชั่วโมง) ดังนี้  

จํานวนหน่วยกิต = จํานวนเวลาเรียนของรายวิชา (นับเป็นชั่วโมง) 
                                               ๔๐ ชัว่โมง 
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กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมในปีนั้นเรียงลงมาตามลําดับ โดยเริ่มจากกิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรม นักเรียน (ลูกเสือ/เนตรนารี ยุวกาชาด/ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ตามด้วยกิจกรรมชุมนุม/
ชมรม โดยระบุชื่อของชุมนุม/ ชมรมให้ชัดเจน) และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 

๓.๒ เวลา (ช่ัวโมง) ให้กรอกจํานวนเวลาเรียนเป็นชั่วโมงของแต่ละกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน ตามท่ีสถานศึกษากําหนด และตรงกับชื่อกิจกรรมนั้น ๆ 

๓.๓ ผลการประเมิน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม  
โดยกรอก “ผ” สําหรับกิจกรรมที่ได้รับการประเมิน “ผ่าน” และกรอก “มผ” สําหรับกิจกรรมที่ได้รับ
การประเมิน “ไม่ 

๔. สรุปผล/ตัดสิน/อนุมัติผลการประเมิน  
    ๔.๑ สรุปผลการประเมิน 

๔.๑.๑ จาํนวนหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานที่เรียน...............ได้............ ให้กรอกตัวเลข 
จํานวน หน่วยกิตรวมทุกรายวิชาพ้ืนฐานที่เรียนมาแล้วกับจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาพ้ืนฐานที่มี
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา ตามข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทําเอกสาร 

๔.๑.๒ จํานวนหน่วยกิตรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียน...........ได้............. ให้กรอกตัวเลข 
จํานวน หน่วยกิตรวมทุกรายวิชาเพ่ิมเติมที่เรียนมาแล้วกับจํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเพ่ิมเติมที่มี
ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา ตามข้อมูลปัจจุบันในวันจัดทําเอกสาร 

๔.๑.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมิน  
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สําหรับผู้เรียนที่มี
ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ
สถานศึกษา และเว้นว่าง ไว้สําหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๔.๑.๔ ผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมิน 
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของชั้นปีสุดท้าย “ดีเยี่ยม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” สําหรับผู้เรียนที่มีผล
การประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษา 
และเว้นว่างไว้สําหรับผู้เรียนที่ยัง ไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๔.๑.๕ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กรอกผลการประเมินกิจกรรม 
พัฒนา ผู้เรียน “ผ่าน” สําหรับผู้เรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบระดับ
มัธยมศึกษา ตอนต้นของสถานศึกษา และเว้นว่างไว้สําหรับผู้เรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๔.๒ ผลการตัดสิน ให้กรอกผลการตัดสินตามเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ละ
เกณฑ์ ดังนี้ 
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ก. กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว ได้ “ผ่าน”  
ข. กรอก “ไม่ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้ว ได้ “ไม่ผ่าน” 
ค. เว้นว่างไว้เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน 
 

๔.๓ วันอนุมัติการจบ ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่สถานศึกษาอนุมัติให้ผู้เรียน  
จบการศึกษา ได้แก่ วันที่ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงาน
ผู้สําเร็จ การศึกษา (ปพ.๓) กรณีผู้เรียนออกจากสถานศึกษาก่อนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ให้ขีด เครื่องหมาย “ - ” 

๔.๔ วันออกจากโรงเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่ผู้เรียนออกจาก 
สถานศึกษาตาม “วันจําหน่าย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 

๔.๕ สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน ให้กรอกดังนี้ 
ก. กรณีผู้เรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กรอก “จบการศึกษา  

ภาคบังคับ” 
ข. ผู้เรียนที่ออกจากสถานศึกษาในกรณีอ่ืน ๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอ่ืน” 

๕. ผลการประเมินระดับชาติ 
    ให้กรอกผลการทดสอบระดับชาติของกระทรวงศึกษาธิการหรือสถาบันทดสอบทาง 

การศึกษา แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานระดับชาติอ่ืน ๆ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบ ชั้นที่
สอบ รายวิชา และ ผลการทดสอบให้ครบทุกรายวิชาที่เข้าสอบอย่างชัดเจน 

๖. ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
    ๖.๑  ช่อง  “หน่วยกิตรวม”ให้กรอกจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียน

แล้วโดยจำแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
 สำหรับ รายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิด

สอนในรายวิชานี้ ให้ขีดเครื่องหมาย “ - ”  
 
 
 

 
 
๖.๒ ช่อง “ผลการเรียนเฉลี่ย” ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนแล้ว

โดยจำแนกการเฉลี่ยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 

แนวการคิดคำนวณ 
       หน่วยกิตรวม = ผลรวม ของจำนวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
                          การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
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      สำหรับ รายวิชาเพิ่มเติม  การศึกษาค้นคว้าตนเอง (IS)  ถ้าโรงเรียนใดไม่ได้เปิดสอนใน
รายวิชานี้ ให้ขีดเครื่องหมาย  “ - ”  

 
  
 
 
 
๖.๓ ช่อง “หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร” ให้กรอกจำนวนหน่วยกิตรวมของทุกรายวิชาที่

ผู้เรียนได้เรียนแล้ว โดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 
 
 
 
 
๖.๔ ช่อง “ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร” ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่

ผู้เรียนได้เรียน โดยรวมเฉลี่ยทุกรายวิชาที่เรียน 
 
 
 
 
๗. ช่อง “สัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ” 
    ๗.๑ หัวข้อ “ร้อยละ....ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร” ให้กรอกสัดส่วนของผล

การเรียน เฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วคิดคํานวณผลการเรียนที่ได้ตาม
สัดส่วนนั้น 
 
 
 
 
 

แนวการคิดคำนวณ 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร= ผลรวมของจำนวนหน่วยกิตของทุกรายวิชาที่เรียน 

 

แนวการคิดคำนวณ 
ผลการเรียนเฉลี่ย  = ผลรวม ของผลคูณระหว่างหน่วยกิตรายวิชากับผลการเรียนรายวิชา    
                        ของทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาค้นคว้าด้วย (IS) 

                                ผลรวมของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

แนวการคิดคำนวณ 
ผลการเรยีนเฉลีย่  = ผลรวมของผลคณูระหว่างหน่วยกิตรายวิชากบัผลการเรยีนรายวิชาของทุกรายวิชาที่เรียน 

                                       ผลรวมของจำนวนหน่วยกิตรายวชิาของทุกรายวิชาที่เรียน 

แนวการคิดคำนวณ (ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา 
                และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน ๗๐:๓๐) 
 ร้อยละ ๗๐ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร = ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร x ๐.๗ 
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๗.๒ หัวข้อ “ร้อยละ......ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน” ให้กรอก 
สัดส่วนของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การ
ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ของผู้เรียน ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้วคิด
คํานวณผลการทดสอบ ที่ได้ตามสัดส่วนนั้น 

 
 
 
 
 
๗.๓ หัวข้อ “ผลการเรียนเฉลี่ยรวม” ให้กรอกผลรวมจากการคิดสัดส่วนระหว่างผลการเรียน 

ของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
 
 
 

 
๘. คําอธิบายเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 
ให้กรอกเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และคําอธิบายระดับผลการเรียน หรือ

รูปแบบ การตัดสินที่สถานศึกษาใช้ในการตัดสินผลการเรียนรายวิชา การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวการคิดคำนวณ (ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา 
                      และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน ๗๐:๓๐) 
             ร้อยละ ๓๐ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน = ผลการทดสอบทาง  
             การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน x ๐.๓ 

ผลการเรียนเฉลี่ยรวม = ผลการคํานวณร้อยละ ๗๐ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร บวกกับผล 
                             การคํานวณร้อยละ ๓๐ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ  
                              (ข้อ ๗.๑ + ๗.๒) 

 

ตัวอย่าง    
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม... หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต 
และรายวิชาเพ่ิมเติม หน่วยกิต 

๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน ๖๖ หน่วย
กิต และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต 

๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป 
๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมิน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม  
คําอธิบายระดับผลการประเมินรายวิชา  
คะแนน      ระดับผลการเรียน   ความหมาย    คะแนน    ระดับผลการเรียน   ความหมาย 
๘๐ –๑๐๐        ๔  ดีเยี่ยม       ๖๐ –๖๔             ๒           ปานกลาง 
๗๕-๗๙   ๓.๕   ดีมาก        ๕๕-๕๙         ๑.๕          พอใช้ 
๗๐ ๗๔             ๓            ดี              ๖๐ –๖๔             ๑           ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
๖๕-๖๙   ๒.๕   ค่อนข้างดี      ๐ - ๔๙          ๐           ต่ำกว่าเกณฑ์ 
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๙. ช่อง “หมายเหตุ 
๙.๑ กรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา  
๙.๒ สําหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ 

“เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” 
กรณีโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าด้วย 

ตนเอง (IS) ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ 
“เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

(IS)” 
๙.๓ กรณีท่ีนักเรียนย้ายจากโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียน 

การสอน รายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (S) มาเรียนโรงเรียนทั่วไปที่ไม่ได้จัดการเรียน
การสอนรายวิชาเพ่ิม เติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้ระบุข้อความลงในช่องหมายเหตุ ดังนี้ 

“ย้ายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” หรือ  
“ย้ายมาจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(IS)” 
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