
เอกสารหลักฐานการศึกษา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน



เอกสารหลักฐานการศึกษา

เอกสารหลักฐานการศึกษาถือเป็นเอกสารสำคัญท่ีสถานศึกษาต้องจัดทำข้ึน

เพDอใช้ในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา ดังน้ี



เอกสารหลักฐานการศึกษา

• บันทึกข้อมูลในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน 

ได้แก ่แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา 

• ติดต่อสDอสาร รายงานข้อมูล และผลการเรียนของผู้เรียน   

ได้แก ่แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม 

• จัดทำและออกหลักฐานแสดงวุฒิและหรือรับรองผลการเรียนของผู้เรียน 

ได้แก ่ระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร แบบรายงานผู้สำเร็จ 

การศึกษา และใบรับรองผลการเรียน



หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดเอกสาร

หลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจะต้องดำเนินการเป็น 2 ประเภทได้แก ่

• เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

• เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด

เอกสารหลักฐานการศึกษา



ปพ.1 = ระเบียนแสดงผลการเรียน

สำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์การผ่านช่วงช้ัน 

เพDอใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

  1. แสดงผลการเรียนของนักเรียนตามโครงสรา้งหลักสูตรสถานศึกษา 

  2. รับรองผลการเรียนนักเรียนตามข้อมูลท่ีบันทึกในเอกสาร 

  3. ตรวจสอบผลการเรียนและวุฒิการศึกษาของนักเรียน 

  4. ใช้เป็นหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาเพDอสมัครเข้าศึกษาต่อ, สมัครงาน

1.



ปพ.2 = หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)

เป็นวุฒิบัตรท่ีมอบให้นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

2.



ปพ.3 = แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

สำหรับบันทึกข้อมูลสรุปผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แต่ละช่วงช้ัน เป็นเอกสารท่ีผู้บริหารโรงเรียนใช้สำหรับตัดสินและอนุมัติผล

การเรียนให้นักเรียนจบช่วงช้ัน เป็นเอกสารรับรองวุฒิทางการศึกษาจาก

กระทรวงศึกษาธิการ

3.



ปพ.4 = แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สำหรับเพDอแสดงผลการพัฒนา การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของนักเรียน ใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้า

ศึกษาต่อสมัครเข้าทำงาน หรือมีกรณอีDนใดท่ีนักเรียนต้องแสดงคุณสมบัติ

เกี่ยวกับประวัติความประพฤติหรือคุณความดีต่าง ๆ

4.



ปพ.5 = เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึนเพDอให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและ  

การประเมินผลการเรียนของนักเรียน นำไปใช้ประโยชน์ คือ 

  1. เป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานในการวัดและประเมินผลการเรียน  

      ของนักเรียน 

  2. เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รายงาน และรับรองข้อมูลเกี่ยวกับ   

      วิธีการและกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียน

5.



ปพ.6 = แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

(สมุดพก)

เพDอบันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรูแ้ละพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนนำไปใช้

ประโยชน์ คือ 

  1. รายงานผลการเรียน ความประพฤติ และพัฒนาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 

  2. เป็นเอกสารสDอสาร ประสานงาน เพDอความรว่มมือในการพัฒนาและปรับปรุงแกไ้ข    

     นักเรียน 

  3. เป็นเอกสารสำหรับตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผลการเรียนและพัฒนาการต่าง ๆ.   

     ของนักเรียน

6.



ปพ.7 = ใบรับรองผลการศึกษา

เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึน เพDอใช้เป็นเอกสารรับรองสถานภาพนักเรียนหรือ  

ผลการเรียนเป็นการช่ัวคราวท่ีนักเรียนรอ้งขอ นำไปใช้ประโยชน์ คือ 

  1. รับรองความเป็นนักเรียนของโรงเรียนท่ีเรียนหรือเคยเรียน 

  2. รับรองและแสดงความรูวุ้ฒิของนักเรียน 

  3. แสดงคุณสมบัติของนักเรียนในการสมัครเข้าศึกษาต่อ สมัครเข้าทำงาน 

  4. เป็นหลักฐานตรวจสอบ รับรอง ยืนยันการใช้สิทธิ์ความเป็นนักเรียน หรือ    

      การได้รับการรับรองจากโรงเรียน

7.



ปพ.8 = ระเบียนสะสม

เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึนเพDอบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียน  

ในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล นำไปใช้ประโยชน์ดังน้ี 

  1. ใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวทางการศึกษาและประกอบอาชีพของนักเรียน 

  2. ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพ ผลการเรียนและการปรับตัวของ 

      นักเรียน 

  3. ใช้ติดต่อสDอสาร รายงานพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

  4. ใช้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบ รับรอง และยืนยันคุณสมบัติของนักเรียน

8.



ปพ.9 = สมุดบันทึกผลการเรียนรู้

เป็นเอกสารท่ีโรงเรียนจัดทำข้ึน เพDอแสดงรายวิชาท้ังหมดตามหลักสูตรของโรงเรียน 

พรอ้มด้วย รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ประกอบด้วย ผลการเรียนรูท่ี้คาดหวังสาระการเรียนรู ้ 

คำอธิบายรายวิชา และผลการประเมินผลการเรียนของนักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ คือ 

  1. ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนในแต่ละช่วงช้ัน 

  2. บันทึกและแสดงผลการเรียนของนักเรียนในการเรียนแต่ละรายวิชา 

  3. รายงานผลการเรียนรูใ้ห้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

  4. ใช้เป็นข้อมูลในการเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีท่ีนักเรียนย้ายโรงเรียน 

  5. นักเรียนใช้ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนสำหรับการวางแผนการเรียน

9.



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ประเภทควบคุมและบังคับแบบเอกสารหลักฐานเหล่าน้ีกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นผู้กำหนดแบบ แนวทางวิธีการกรอก และควบคุมโดยให้รับผิดชอบ 

ในการพิมพ์ การส่ังซื้อ และการเก็บรักษาอย่างมีระบบ มีอยู่ 3 แบบ คือ  

ปพ. 1 ปพ. 2 และ ปพ. 3  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงนามประกาศใช้แล้วท้ัง 3 แบบ ดังน้ี



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือTranscript ถา้เป็นหลักสูตรเดิม ก็คือ  

ป.05 ในระดับประถมศึกษา หรือ รบ. 1-ต , รบ.1-ป ในระดับมัธยมศึกษา   

จุดประสงค์ของเอกสารหลักฐาน ปพ.1 ซึ่งหลักฐานแสดงผลการเรียนจบ 

ในแต่ละช่วงช้ัน (จบช้ัน ป.3 , ป.6 , ม.3  และ  ม.6)

ปพ.ๅ



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตร จุดประสงค์ของเอกสาร 

หลักฐาน ปพ.2 คือหลักฐานแสดงการจบหลักสูตรของนักเรียนเป็นรายบุคคล

เมDอจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และ 

เมDอจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ม.6)

ปพ.2



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา หรือเดิมก็คือ ป.02 ของระดับประถมศึกษา 

รบ.2- ต, รบ.2-ป ของระดับมัธยมศึกษา จุดประสงค์เพDอเป็นหลักฐานแสดง

ผลการตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในแต่ละช่วงช้ัน (จบช้ัน ป.3 , ป.6 , ม.3 และ ม.6)

ปพ.3



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด

เอกสารหลักฐานการศึกษาประเภทน้ี โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะคิดออกแบบลักษณะใดหรือ

มีกี่แบบก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมี ปพ.4, 5, 6, 7, 8 หรือ 9 อำนาจการออกแบบหรือคิดแบบ

โรงเรียนแต่ละโรงมีสิทธิคิดได้เอง ไม่ได้มีการบังคับใช้แบบ แต่สำนักงานทดสอบทางการ

ศึกษา กรมวิชาการ (เดิม) พิจารณาเห็นว่าการท่ีไม่มีแนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานการ

ศึกษาท่ีเป็นหน้าท่ีโดยตรงของแต่ละโรงเรียนท่ีต้องคิดออกแบบเพDอให้เหมาะสม สอดคล้อง

กับลักษณะการดำเนินงานของแต่โรงเรียนคงจะสรา้งความสับสน ทำไม่ได้ จึงเชิญคณะ

กรรมการมาช่วยกันออกแบบหลักฐานการศึกษาของโรงเรียน เพDอเป็นตัวอย่างเป็นแนวทาง

ให้โรงเรียนได้ศึกษาไปดัดแปลงตามใจชอบ โดยได้ออกแบบได้แบบ 6 แบบ  คือ



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จุดประสงค์เพDอเป็น

เอกสารหลักฐานรายงานพัฒนาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีโรงเรียน

ทำข้ึนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล

ปพ.4



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แบบบันทึกผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถา้เป็นหลักสูตรเดิม ป.02-/1-6  

(ประถมศึกษา) รบ.3-ต, รบ.3-ป (มัธยมศึกษา) เป็นแบบบันทึกข้อมูล      

ผลการประเมินการเรียน สรุปผลการประเมินผล สรุปเวลาเรียน  

ระดับผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนท่ีเรียนในห้อง หรือกลุ่มเดียวกัน

ปพ.5



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ถา้เป็นหลักสูตรเดิม 

ก็คือ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ในปัจจุบันก็คือ  

แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเช่นเดียวกัน

ปพ.6



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ใบรับรองผลการศึกษา ถา้เป็นหลักสูตรเดิมก็คือ รบ.4 -ต., รบ.4-ป.  

เป็นเอกสารแสดงสถานภาพการเรียนของนักเรียนในลักษณะต่าง ๆ   

เป็นการช่ัวคราว

ปพ.7



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ระเบียนสะสม ถา้เป็นหลักสูตรเดิมคือระเบียนสะสมเหมือนกัน  

(ป.06, รบ.6 ต, รบ.6-ป) จัดทำเพDอเป็นการบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว 

และพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ปพ.8



เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สมุดบันทึกผลการเรียนรู ้เป็นเอกสารท่ีบันทึกรายการรายวิชาต่าง ๆ  

ท่ีนักเรียนต้องเรียนในแต่ละช่วงช้ันตามโครงสรา้งหลักสูตร  

พรอ้มผลการประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชา  

มอบให้นักเรียนเป็นรายบุคคล ในหลักสูตรเดิมไม่มี

ปพ.9



ข้อมูลเพิ่มเติม :

บ หมายถึง จบการศึกษาภาคบังคับ 

พ หมายถึง จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน


