
ระเบยีนแสดงผลการเรยีนหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
(ปพ.1) ฉบบัปรบัปรงุ 2555  

ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 5/2556 
 

โดย นางพรพรรณ โชตพิฤกษวัน 
กลุ่มพัฒนาและสง่เสริมการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู้ 

ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา 
 

















การกรอกระเบียนแสดงผลการเรยีนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน                                                           
ระดับประถมศึกษา (ปพ.1 : ป)  



ด้านหลงั     
ปพ.1 : ป 

3.1 

 

3.3 

 

3.2 

 

4 

 

1.1 

1.2 

2.1 

 2.2 



1. ผลการเรยีนเฉลี่ยรายกลุม่สาระการเรยีนรู้/
การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง (ป.4-6)  



แนวการคดิค านวณ 

1) แปลงเวลาเรียนจากชัว่โมงเปน็หน่วยน้ าหนัก (40 ชัว่โมง = 1 หนว่ยน้ าหนัก)     

   

2) หน่วยน้ าหนักรวม (ป.4-6)   =  ผลรวมของจ านวนหนว่ยน้ าหนักของทกุรายวิชา              
                                          ในกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง                                     
                                          (IS) ตั้งแตช่ัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6   

จ านวนหนว่ยน้ าหนัก            =     จ านวนเวลาเรยีนของรายวิชา 

           40 ชัว่โมง  
   

1.1 “หน่วยน้ าหนกัรวม (ป.4-6)” 



1.2 “ผลการเรยีนเฉลี่ย (ป.4-6)”  

 ผลการเรียนเฉลีย่ (ป.4-6)    =     

        ผลรวมของผลคณูระหว่างหนว่ยน้ าหนักรายวชิากบัผลการเรยีนรายวิชาของ 
ทุกรายวชิาของกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS) ชัน้ ป.4-6 

        ผลรวมของจ านวนหนว่ยน้ าหนักรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้                                    
/การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS) ชัน้ ป.4-6 

แนวการคดิค านวณ 

   

* โรงเรียนใดไมไ่ดจ้ัดการเรียนการสอนรายวิชา “การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)”  
ให้ขดีเครื่องหมาย “-” 



2. ผลการเรยีนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (ป.4-6) 



2.1 “หน่วยน้ าหนกัรวม (ป.4-6)” 

แนวการคิดค านวณ 

   

   หน่วยน้ าหนักรวมตลอด 3 ปี (ป.4-6) = ผลรวมของจ านวนหน่วยน้ าหนักของทุกรายวชิา  

                                               ที่เรียนของชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6   



2.2 “ผลการเรยีนเฉลี่ย (ป.4-6)” 

แนวการคิดค านวณ 

   
 ผลการเรียนเฉลีย่ตลอด 3 ปี (ป.4-6)      =                                

         ผลรวมของผลคณูระหว่างหน่วยน้ าหนักรายวชิา                                                                 
       กับผลการเรียนรายวิชาของทุกรายวชิาที่เรียน (ป.4-6)     

                     ผลรวมของจ านวนหนว่ยน้ าหนักของทุกรายวชิาทีเ่รยีน (ป.4-6)     



3. “สัดส่วนผลการเรยีนและผลการทดสอบระดับชาติ”  



3.1 “รอ้ยละ......ของผลการเรยีนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (ป.4-6)”  

          ในปกีารศกึษา 2555 ใหใ้ชผ้ลการเรียนของผู้เรียนทีป่ระเมนิโดยสถานศึกษา                   
และผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในสดัสว่น 80 : 20 
  

         
          

แนวการคดิค านวณ 

   

รอ้ยละ  80  ของผลการเรยีนเฉลีย่ตลอด 3 ปี (ป.4-6)   =  ผลการเรยีนเฉลีย่ตลอด 3 ปี (ป.4-6)  
                                                       ในขอ้ 2.2 X 0.8  

         
          



3.2 “รอ้ยละ.....ของผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน”  

          ในปกีารศกึษา 2555 ใหใ้ชผ้ลการเรียนของผู้เรียนทีป่ระเมนิโดยสถานศึกษาและผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในสัดสว่น 80 : 20 
  

         
          

แนวการคิดค านวณ 

   

ร้อยละ  20  ของผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  =  ผลการค านวณทีไ่ดร้บัแจ้ง 
                                                                                      จาก สทศ.  

         
          



3.3 “ผลการเรยีนเฉลี่ยรวม”  

แนวการคิดค านวณ 

   

  ผลการเรียนเฉลีย่รวม   =  ผลการค านวณรอ้ยละ  80 ของผลการเรยีนเฉลีย่ตลอด 3 ป ี(ป.4-6) บวกกบั     
                                  ผลการค านวณรอ้ยละ  20  ของผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  
                               =  (ขอ้ 3.1 + 3.2) 



4. “หมายเหตุ”   

4.1  กรณโีรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนรายวิชา “การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)”  
       ถ้าเปน็โรงเรยีนมาตรฐานสากล ให้ระบขุอ้ความลงในชอ่งหมายเหตุ ดังนี ้  

                   “เปน็โรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” 
        ถ้าไม่ใชเ่ปน็โรงเรยีนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ. ให้ระบขุอ้ความลงในชอ่งหมายเหตุ ดงันี ้                     
       “เปน็โรงเรยีนทีจ่ัดการเรียนการสอนรายวชิา การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)” 
 
4.2 กรณีทีน่ักเรียนย้ายจากโรงเรยีนมาตรฐานสากลมาเรียนโรงเรียนทั่วไปทีไ่มไ่ดจ้ดัการเรียน  
     การสอนรายวชิา “การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)” ให้ระบขุอ้ความลงในชอ่งหมายเหตุ  
      ดงันี้   
        “ย้ายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” หรือ  
    “ย้ายมาจากโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)”   



การกรอกระเบียนแสดงผลการเรยีนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน                                                          
ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น (ปพ.1 : บ)                                                                 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1 : พ) 



ด้านหลงั     
ปพ.1 : บ 
ปพ.1 : พ 

3.1 

 

3.3 

 

3.2 

 

1.1 

1.2 

2.1 

 2.2 

4 

 

ปพ.1 : บ/พ 



1. ผลการเรยีนเฉลี่ยรายกลุม่สาระการเรยีนรู้/   
    การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 



แนวการคิดค านวณ                                                                                                               

   

1.1 “หน่วยกติรวม” 

หนว่ยกิตรวม   =   ผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวชิาในกลุ่มสาระการเรียนรู้/                        

                       การศกึษาคน้ควา้ด้วยตนเอง (IS)  
  

         
          



แนวการคดิค านวณ                                                                                                               

   

1.2 “ผลการเรยีนเฉลี่ย” 

ผลการเรียนเฉลีย่     =                                

       ผลรวมของผลคณูระหว่างหนว่ยกิตรายวิชากับผลการเรียนรายวชิาของทุกรายวชิา                
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)     

                   ผลรวมของจ านวนหนว่ยกิตของทกุรายวชิาในกลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
                                        การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS) 

* โรงเรียนใดไมไ่ดจ้ัดการเรียนการสอนรายวิชา “การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)”  
ให้ขดีเครื่องหมาย “-” 



2. ผลการเรยีนเฉลี่ยตลอดหลกัสูตร 



แนวการคิดค านวณ                                                                                                               

   

2.1 “หน่วยกติรวม” 

หนว่ยกิตรวม   =   ผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของทุกรายวชิาที่เรียน 
  

        
        
   



แนวการคิดค านวณ                                                                                                               

   

2.2 “ผลการเรยีนเฉลี่ย” 

ผลการเรียนเฉลีย่     =                                

       ผลรวมของผลคณูระหว่างหนว่ยกิตรายวิชากับผลการเรียนรายวชิา 
ของทุกรายวชิาทีเ่รยีน 

                               ผลรวมของจ านวนหนว่ยกิตของทกุรายวิชาที่เรียน 



3. “สัดสว่นผลการเรยีนและผลการทดสอบระดับชาติ”  



3.1 “รอ้ยละ......ของผลการเรยีนเฉลี่ยตลอดหลกัสูตร” 

          ในปกีารศกึษา 2555 ใหใ้ชผ้ลการเรียนของผู้เรียนทีป่ระเมนิโดยสถานศึกษา                   
และผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในสดัสว่น 80 : 20 
  

         
          

แนวการคดิค านวณ 

   

รอ้ยละ  80  ของผลการเรยีนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร   =  ผลการเรยีนเฉลีย่ตลอดหลกัสตูร ในขอ้ 2.2 X 0.8  

         
          



3.2 “รอ้ยละ......ของผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน”  

          ในปกีารศกึษา 2555 ใหใ้ชผ้ลการเรียนของผู้เรียนทีป่ระเมนิโดยสถานศึกษาและผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในสัดสว่น 80 : 20 
  

         
          

แนวการคดิค านวณ 

   

ร้อยละ  20  ของผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน  =  ผลการค านวณทีไ่ดร้บัแจ้ง  
                                                                                      จาก สทศ.  

         
          



3.3 “ผลการเรยีนเฉลี่ยรวม”  

แนวการคดิค านวณ 

   

  ผลการเรียนเฉลีย่รวม  =  ผลการค านวณรอ้ยละ  80  ของผลการเรียนเฉลีย่ตลอดหลกัสูตร บวกกบั     
                                 ผลการค านวณร้อยละ  20  ของผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน  
                              =   (ขอ้ 3.1 + 3.2) 



4. “หมายเหตุ”   

4.1 กรณโีรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนรายวิชา “การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)”  
      ถ้าเปน็โรงเรยีนมาตรฐานสากล ให้ระบขุอ้ความลงในชอ่งหมายเหตุ ดังนี ้  

                   “เปน็โรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” 
      ถา้ไม่ใชเ่ปน็โรงเรยีนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ. ให้ระบขุอ้ความลงในชอ่งหมายเหตุ ดงันี ้                     
      “เปน็โรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนรายวิชา การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)” 
 
4.2 กรณีทีน่ักเรียนย้ายจากโรงเรยีนมาตรฐานสากลมาเรียนโรงเรียนทั่วไปทีไ่มไ่ดจ้ดัการเรียน  
     การสอนรายวชิา “การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)” ให้ระบขุอ้ความลงในชอ่งหมายเหตุ   
      ดงันี้   
        “ย้ายมาจากโรงเรียนมาตรฐานสากลตามประกาศ สพฐ.” หรือ  
    “ย้ายมาจากโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนรายวิชา การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS)”   



โรงเรยีนต้นแบบการใช้หลกัสตูรและโรงเรียนทีม่ีความพร้อมใช้  
(เริม่ใช้หลกัสูตร 51 ปีการศกึษา 2552)  

 

 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ป.1(44) ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ป.1(44) ป.2(44) ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ป.1(44) ป.2(44) ป.3(44) ป.4 ป.5 ป.6 

ป.1(44) ป.2(44) ป.3(44) ป.4(44) ป.5 ป.6 

ป.1(44) ป.2(44) ป.3(44) ป.4(44) ป.5(44) ป.6 



 

โรงเรยีนทัว่ไป (เริม่ใชห้ลักสูตร 51 ปีการศกึษา 2553)  
 

 

 

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ป.1(44) ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ป.1(44) ป.2(44) ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ป.1(44) ป.2(44) ป.3(44) ป.4 ป.5 ป.6 

ป.1(44) ป.2(44) ป.3(44) ป.4(44) ป.5 ป.6 

ป.1(44) ป.2(44) ป.3(44) ป.4(44) ป.5(44) ป.6 



การสั่งซื้อ ควบคุม และจัดเก็บ 
เอกสารหลักฐานการศึกษา 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 



  

         
          

   

       เอกสารหลกัฐานการศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารควบคุมและบังคบัแบบ 
เปน็เอกสารการประเมนิผลตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สถานศกึษาตอ้งสั่งซือ้แบบพิมพ์จากองค์การคา้ของ สกสค. ซึ่งโรงเรียนจดัท าขึ้น
เพือ่ใช้ในการตดัสิน รบัรองผลการเรยีนและวุฒิการศกึษาของผู้เรยีน      
       นอกจากนี้ ยังใช้เป็นหลกัฐานส าหรับการตรวจสอบ ยนืยัน และรบัรอง
คณุสมบัติทางการศกึษาของผูเ้รยีน 



   
         
        

 เอกสารหลกัฐานการศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการควบคมุ
และบงัคบัแบบ ได้แก่ 
 1) ระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
 2) ประกาศนยีบตัร (ปพ.2) 
 3) แบบรายงานผูส้ าเร็จการศกึษา (ปพ.3)  
 



  

         
          

   ผอ.สพท. ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ 
ถึงองค์การค้าของ  สกสค. 

โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของ สพท.  
ที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ   

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะน าบัตรประจ าตัวประชาชน/ 
บัตรข้าราชการไปแสดงต่อองค์การค้าของ สกสค. ด้วย 

ผอ.สพท. ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ 
ถึงองค์การค้าของ  สกสค. 

โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษา 
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะ 
ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับมอบฉันทะน าบัตรประจ าตัวประชาชน/ 
บัตรข้าราชการไปแสดงต่อองค์การค้าของ  สกสค. ด้วย 

กรณทีี ่ 1  :  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
         เปน็ผูด้ าเนินการจดัซือ้ 

   กรณทีี ่ 2 :  โรงเรยีนไดร้บัมอบหมาย 
                  เป็นผูด้ าเนนิการจดัซื้อเอง 

สถานศึกษาท าหนงัสอืขอซือ้แบบพมิพต์อ่ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ผู้รับมอบฉันทะของ สพท. น าแบบพิมพ์
ลงบัญชีรับ-จ่าย  แบบพิมพ์ของ สพท. 

ผู้รับมอบฉันทะของสถานศึกษาน าแบบพิมพ์
ลงบัญชีรับ-จ่าย  แบบพิมพ์ของ สพท. 

สพท.แจ้งให้สถานศึกษามารับแบบพิมพ์ 
ที่ได้สั่งซื้อไว้ 

สถานศึกษาน าแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์
ของสถานศึกษาต่อไป 

ผู้รับมอบฉันทะของสถานศึกษาน าแบบพิมพ์
ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาต่อไป 

เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว 

เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว 



   

การสั่งซื้อ ปพ.1 / ปพ.2 

การสั่งซือ้เดมิ (กอ่นการก าหนดแก้ไข
เปลีย่นแปลงเขตพื้นที่การศกึษา) 

การสั่งซือ้ใหม ่(หลังการก าหนดแก้ไข
เปลีย่นแปลงเขตพื้นที่การศกึษา) 

- ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
เปน็ผูด้ าเนนิการจดัซือ้ 
- สถานศกึษาได้รบัมอบหมาย
เปน็ผูด้ าเนนิการจดัซือ้ 

สพป. – จดัซือ้ใหส้ถานศึกษา 
          ในสังกดั 
       - สังกัดอื่น 
สพม. – ในสังกัด สพม.เอง 
 



  

         
          

การจัดเก็บ ปพ.3 การจัดเก็บ ปพ.3    ระดับประถมศึกษา 

การจดัเก็บเดิม (ก่อนการก าหนดแกไ้ข
เปลีย่นแปลงเขตพื้นที่การศกึษา) 

การจดัเก็บใหม่ (หลังการก าหนดแก้ไข
เปลีย่นแปลงเขตพื้นที่การศกึษา) 

จดัท า 2 ชุด โดยเก็บรักษาไวท้ี่ 
- สถานศกึษา 1 ชุด 
- ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา 
ต้นสังกัด 1 ชุด 

จดัท า 2 ชุด โดยเก็บรักษาไวท้ี่ 
- สถานศกึษา 1 ชุด 
- ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษา ต้นสังกัด 1 ชุด 



  

         
          

   

การจัดเก็บ ปพ.๓   ระดับมัธยมศึกษา 

การจดัเก็บเดิม (ก่อนการก าหนดแก้ไข
เปลีย่นแปลงเขตพื้นที่การศกึษา) 

การจดัเก็บใหม่ (หลังการก าหนดแก้ไข
เปลีย่นแปลงเขตพื้นที่การศกึษา) 

จดัท า 3 ชุด โดยเก็บรกัษาไว้ที่  
- สถานศกึษา 1 ชดุ 
- ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาตน้สงักัด 
1 ชุด 
- ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
  ขั้นพืน้ฐาน  1 ชดุ 

จดัท า 3 ชุด โดยเก็บรกัษาไว้ที่ 
- สถานศกึษา 1 ชดุ 
- ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาตน้สงักัด 
1 ชุด 
  สพป. (โรงเรียนขยายโอกาสเดมิ, สช, 
สงักัดอืน่ทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) 
  สพม. (โรงเรียนการศกึษาขัน้พืน้ฐานที่
สงักัด สพม.ตามประกาศฯ) 
- ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา 
  ขั้นพืน้ฐาน   1 ชดุ 



   

การจัดเก็บ ปพ.3 

• ส าหรบัหน่วยงานต้นสงักดัอื่น ให้สถานศกึษาจัดท า ปพ.3  
   เพิม่จากขอ้ก าหนด ทั้งนี้ใหเ้ปน็ไปตามขอ้ตกลงระหว่าง 
   ต้นสงักดักบัสถานศกึษา 
• ปพ.3 หลักสตูรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544  
  ที่จัดเกบ็ไว้ทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษากอ่นการก าหนด  
  แกไ้ขเปลีย่นแปลงเขตพื้นการศกึษา ให้จดัเกบ็ที่ส านักงาน  
  เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา และส านกังานเขตพืน้ที่ 
  การศกึษามัธยมศึกษาที่เป็นต้นสงักดัของสถานศกึษา  



  

         
          

   


