
 
ระเบียบสถาบนับัณฑติพัฒนศิลป 
วาดวยระเบียนแสดงผลการเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     ........................... 
 
    โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยระเบียบแสดงผลการเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓  

กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีมติใหออกระเบียบนี้ไว ดังตอไปนี้ 
 

  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยระเบียนแสดงผลการ
เรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ” 
 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศใชบังคับ เปนตนไป 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช

ระเบียบนี้แทน 
 
  ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “สถานศึกษา” หมายความวา วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยชางศิลป สังกัดสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
  “หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการวิทยาลัย  

หรือผูที่รักษาการแทน ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูที่รักษาการแทน ผูอํานวยการวิทยาลัย 

  “ระเบียนแสดงผลการเรียน” หมายความวา เอกสารบันทึกผลการเรียนของนักเรียนตาม

หลักสูตรของสถานศึกษา ซึ่งเรียกชื่อยอวา “ปพ.๑” 

  
  ขอ ๔ ใหสถานศึกษาออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ใหนักเรียนทุกคนที่ออก

จากสถานศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

ดังตอไปนี้ 
  (๑) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ชวงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป 
  (๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลป 
  (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยชางศิลป 
 



 -๒- 
 

  ขอ ๕ ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจลงนามในระเบียนแสดงผลการเรียน             

(ปพ.๑) ที่ออกตามขอ ๔ ของระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๖ สถานศึกษาทกุแหงตองใชระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกหลักสูตร 
ตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี ้ ซึ่งสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป จะเปนผูจดัซื้อ หรือจัดจางพิมพข้ึน 
 
  ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน 

(ปพ.๑) ใหสถานศึกษากําหนดใหมีเลขชุดที่และเลขที่ประจําระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ปพ.๑) ตามตัวอยางทายระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๘ ใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนผูมีอํานาจในการจัดซื้อหรือจัดจาง

พิมพแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนทุกหลักสูตร  
 
  ขอ ๙ สถานศึกษาทุกแหงตองจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตามคําอธิบาย

ที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๑๐  ใหนักเรียนที่ไดรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 

ใหมีศักดิ์และสิทธิเหมือนกับไดรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตามระเบียบนี้ 
 

ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมี

อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วนัที่   ๒๔  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 

(ศาสตราจารย วิษณุ  เครืองาม) 
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป 
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  คําอธิบายวิธีการจัดทําและการกรอก 
ระเบียนแสดงผลการเรียน  ปพ.๑ 

 
    ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เปนเอกสารบันทึกผลการเรียนของนักเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจัดทําข้ึนตามขอกําหนดของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 

ประกอบดวยผลการประเมินรายวิชาตามกลุมสาระการเรียนรู ผลปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การ

ประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทั้งขอมูลอ่ืนๆ 

ที่แสดงความสําเร็จและคุณภาพการศึกษาของนักเรียน เพ่ือใชเปนหลักฐานแสดงขอมูลและรับรองผลการ

เรียนของนักเรียนแตละคน สถานศึกษาจะออกเอกสารนี้ใหนักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษาแตละหลักสูตร 

และเมื่อออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี นักเรียนสามารถใชเปนเอกสารในการยายสถานศึกษา สมัครเขา

ศึกษา สมัครเขาทํางาน หรือดําเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่ตองแสดงหลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียน 
 
การกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
 ๑.แนวปฏิบัติในการกรอกขอมูล 
  การกรอกขอมูลในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ใหกรอกดวยวิธีการเขียน พิมพ

ดวยพิมพดีด หรือคอมพิวเตอรอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเลือกใชวิธีการใดแลวใหใชวิธีการนั้นตลอดทั้งแผน

และใหกรอกดวยหมึกสีดําหรือน้ําเงินเทานั้น  
     หามลบหรือขูดฆาขอมูลที่กรอกไปแลว กรณีที่เขียนผิดหรือเปล่ียนแปลงขอมูลใหขีดฆา

ขอความที่เขียนผิดหรือตองการเปลี่ยนแปลง แลวเขียนขอความที่ถูกตองหรือตองการไวขางบน และให  

นายทะเบียนลงนามกํากับไว โดยใหใชหมึกสีแดง 
 ๒.การกรอกรายการในเอกสาร 
      ๒.๑ การกรอกรายการขอมูลวิทยาลัยและนักเรียน 
  ๑) สถานศึกษา ใหกรอกชื่อเต็มของวิทยาลัยอยางชัดเจน 
 ๒) ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ใหกรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเปนที่ตั้งของ

วิทยาลัยอยางชัดเจน 
 ๓) วันเขาเรียน ใหกรอกเลขวันที่ ช่ือเดือน และเลข พ.ศ......... ที่วิทยาลัยรับนักเรียน

เขาเรียน ตามวันรับเขาในทะเบียนนักเรียน 
 ๔) สถานศึกษาเดิม ใหกรอกชื่อสถานศึกษาเดิมของนักเรียนตามที่ระบุในหลักฐาน

การศึกษาของนักเรียนที่นํามาใชสมัครเขาศึกษา กรณีนักเรียนศึกษาจากตางรูปแบบ  
  ถาศึกษาจากสถานศึกษานอกระบบ ใหกรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถา

นกัเรียนศึกษาตามอัธยาศัย ใหกรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย” 

 ๕) จังหวัด ใหกรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม กรณีนักเรียนศึกษาตามอัธยาศัย 

ใหกรอกชื่อจังหวัดที่นักเรียนไดรับการเทียบระดับ ตามที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน

การเทียบระดับการศึกษา สวนนักเรียนที่ศึกษาตามอัธยาศัยแตยังไมไดรับเอกสาร



 -๔- 
 

เทียบระดับการศึกษาใดๆ ใหกรอกชื่อจังหวัดที่นักเรียนไดลงทะเบียนเปนผูศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 ๖) ช้ันเรียนสุดทาย ใหกรอกระดับชั้นเรียนที่นักเรียนกําลังเรียนหรือจบการศึกษาจาก

สถานศึกษาเดิม ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่นักเรียนนํามาแสดงเพื่อสมัคร

เขาเรียน 
 ๗) ช่ือ-ช่ือสกุล ใหกรอกชื่อและช่ือสกุลเต็มของนักเรียนอยางชัดเจน พรอมคํานําหนา

ช่ืออยางถูกตอง ดวยอักษรตัวบรรจง 
 ๘) เลขประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเลขประจําตัวของนักเรียนตามที่ระบุในทะเบียน

นักเรียนของวิทยาลัย ที่ ๕ ชองหลัง และถามีกรณีตองเพิ่มเลขรหัสวิทยาลัยในเลข

ประจําตัวนักเรียน ใหกรอกเพิ่มที่ ๘ ชองขางหนา 
 ๙) เลขประจําตัวประชาชน ใหกรอกเลขประจําตัวประชาชนของนักเรียน จํานวน ๑๓ 

หลัก โดยนํามาจากเลขในทะเบียนบานของนักเรียน 
                     ๑๐) เพศ ใหกรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของนักเรียน ใหตรงตามที่ระบุใน

ทะเบียนบานของนักเรียน 
                     ๑๑) เกิดวันที่..........เดือน....................พ.ศ............ ใหกรอกเลขวันที่ ช่ือเดือนและเลข 

พ.ศ. ที่นักเรียนเกิดใหถูกตองตรงตามที่ระบุในทะเบียนบานของนักเรียน 
                     ๑๒) สัญชาติ ใหกรอกสัญชาติของนักเรียนตามที่ระบุในทะเบียนบานของนักเรียน 
                     ๑๓) ศาสนา ใหกรอกชื่อศาสนาที่นักเรียนนับถือ 
                     ๑๔) ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา ช่ือ-ช่ือสกุลมารดา ใหกรอกชื่อบิดาและชื่อมารดาที่แทจริงของ

นักเรียน พรอมนามสกุลและคํานําหนาช่ือที่ถูกตองอยางชัดเจน ตามหลักฐานใน

ทะเบียนบาน 
         ๒.๒ การกรอกรายการผลการเรียน 
    การกรอกขอมูลผลการเรียนตางๆ ในระเบียนแสดงผลการเรียนนี้จะรวมกรอกในครั้ง

เดียวเมื่อตองการออกเอกสาร ทั้งกรณีนักเรียนจบชวงชั้นหรือขอลาออกจากวิทยาลัย ขอมูลผลการเรียน

ตางๆ ที่นํามากรอกจึงเปนขอมูลสภาพปจจุบันในวันจัดทําเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันขอมูลใน

เอกสารที่มอบใหนักเรียนจะตองสมบูรณครบถวนและถูกตองทั้งหมดดวย ใหกรอกขอมูลในชองรายการ

ตางๆ ดังนี้ 
    ๒.๒.๑ การกรอกผลการประเมินสาระการเรียนรู 

          ๑) รหัส/รายวิชา ใหกรอกรหัสและช่ือรายวิชาตางๆ ที่นักเรียนเรียนในแตละภาค

เรียน โดยแตละภาคเรียนจะตองกรอกภาคเรียนและปการศึกษาที่เรียนกอน

แลวจึงกรอกรหัสและรายวิชาที่เรียนในภาคเรียนนั้นๆ ตามมา โดยกรอกเลข

รหัสกอนแลวคั่นชื่อรายวิชาดวยเครื่องหมาย “ : ” การกรอกรหัสและรายวิชา
ตางๆ จะกรอกเรียงตามกลุมสาระการเรียนรูที่เรียนในภาคเรียนนั้นๆ และควร

ทยอยกรอกเรียงลําดับทีละสดมภจากสดมภริมซายมือไปทางขวามือ 



 -๕- 
 

 ๒) หนวยกิตหรือนํ้าหนัก ใหกรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตหรือน้ําหนักของ

รายวิชาที่กรอกในสดมภ “รหัส/รายวิชา” ที่อยูในระดับเดียวกันของแตละ
หลักสูตร 

 ๓) ผลการประเมิน ใหกรอกผลการประเมินผลการเรียนของรายวิชาที่กรอกใน

สดมภ “รหัส/รายวิชา” ที่อยูในระดับเดียวกัน ผลการประเมินที่นํามากรอก

จะตองเปนผลการประเมินปจจุบันของรายวิชานั้น  เชน รายวิชาใดประเมินผล

การเรียนแลวไมผาน ถายังไมไดแกไขใหกรอกผลการประเมินเดิม แตถาไดซอม

เสริมจนผานแลว ใหกรอกดวยผลการประเมินที่ซอมเสริมแลวหรือเรียนซ้ํามา

กรอก สวนรายวิชาที่ผานใหกรอกดวยผลการประเมินผลการเรียนที่ได

ตามปกติ  
 ๔) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 
  - หนวยกิตรวมหรือนํ้าหนักรวม ใหกรอกจํานวนหนวยกิตรวมหรือน้ําหนักรวม

ของทุกรายวิชาที่นักเรียนไดเรียนแลว โดยจําแนกการรวมตามกลุมสาระการ

เรียนรู 
  - ผลการเรียนเฉลี่ย ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียนไดเรียน

แลว  โดยจําแนกจํานวนการเฉลี่ยตามกลุมสาระการเรียนรู 
 ๕) ผลการเรียนรวมเฉลี่ย 
  - หนวยกิตรวมหรือนํ้าหนักรวม ใหกรอกจํานวนหนวยกิตรวมหรือน้ําหนักรวม

ทั้งหมดที่นักเรียนไดเรียนแลว  
  - ผลการเรียนเฉล่ีย ใหกรอกผลการเรียนเฉลี่ยรวมที่นักเรียนไดเรียนแลว  
 ๒.๒.๒ การกรอกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ๑) กิจกรรม ใหกรอกรายชื่อรายการกิจกรรมที่นักเรียนเลือกปฏิบัติในแตละภาค

เรียน การกรอกใหปฏิบัติเชนเดียวกับการกรอกรหัส/รายวิชา กรณีที่วิทยาลัย

กําหนดรหัสของกิจกรรมไวดวย ก็สามารถนํามากรอกได โดยปฏิบัติ

เชนเดียวกับการกรอกรหัสวิชา 
  ๒) นํ้าหนัก ผลการประเมิน ใหกรอกน้ําหนักและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนแตละกิจกรรม โดยปฏิบัติเชนเดียวกับการกรอกหนวยกิตและผลการ

ประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู 
  ๓) รวม 

   - น้ําหนัก ใหกรอกจํานวนน้ําหนักรวมของทุกกิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัติไป

แลวทั้งหมด 
   - ผลการประเมิน ใหกรอกจํานวนน้ําหนักรวมของกิจกรรมที่นักเรียนไดปฏิบัติไป

แลว เฉพาะที่ผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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 ๒.๒.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงครวมทุกประการ ในการตัดสินผลการเรียนเมื่อจบหลักสูตรตามระดับคุณภาพที่กําหนด โดย

ขีดเครื่องหมาย “  ” ในชอง  ที่ตรงกับผลการประเมิน 
  กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมพิเศษเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอก

พฤติกรรมของนักเรียนหรือความเห็นที่มีตอพฤติกรรมของนักเรียนในชองวางใตผลการประเมิน 
  การออกเอกสารใหนักเรียนที่ลาออกจากสถานศึกษากอนจบหลักสูตร ไมตอง

กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค แตสามารถกรอกความคิดเห็นในชองวางใตผลการ

ประเมินได 

 ๒.๒.๔ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ใหกรอกผลการประเมินการ

อาน คิดวิเคราะห และเขียนรวมทุกดาน ในการตัดสินผลการเรียนเมื่อจบหลักสูตรตามระดับคุณภาพที่

กําหนด โดยขีดเครื่องหมาย “ ”  ในชอง  ที่ตรงกับผลการประเมิน 
  กรณีนักเรียนมีความสามารถหรือมีผลงานพิเศษเกี่ยวกับการอาน คิดวิเคราะห 

และเขียน ใหกรอกความสามารถ ผลงาน หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนในชองวางใตผลการประเมิน 
  การออกเอกสารใหนักเรียนที่ลาออกจากสถานศึกษากอนจบหลักสูตร  ไมตอง

กรอกผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  แตจะกรอกความสามารถ ผลงานของนักเรียน หรือ

ความคิดเห็นที่มีตอนักเรียนในชองวางใตผลการประเมินได 
 ๒.๒.๕ ผลการประเมินระดับชาติ ใหกรอกผลการประเมินนักเรียนดวยแบบทดสอบ

มาตรฐานระดับชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายนํามาทดสอบ โดยกรอกชื่อ

แบบทดสอบและผลการทดสอบตามที่หนวยงานจัดการทดสอบแจงตอบกลับมาอยางชัดเจน 

       ๒.๓ การกรอกสรุปผลการเรียน 
  ๑) จํานวนนํ้าหนักรวมหรือหนวยกิตสาระการเรียนรูรวมที่เรียน......../ได......... ให

กรอกตัวเลขจํานวนหนวยกิตหรือจํานวนน้ําหนักรวมของสาระการเรียนรูทุกรายวิชาที่เรียนมาแลวกับ

จํานวนหนวยกิตหรือน้ําหนักรวมของสาระการเรียนรูที่มีผลการประเมินผานเกณฑทุกรายวิชา ตามขอมูลที่

ปรากฏในวันจัดทําเอกสาร 
  ๒) จํานวนนํ้าหนักรวมของกิจกรรมที่ปฏิบัติ.........../ได............ ใหกรอกตัวเลขจํานวน

น้ําหนักกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทุกกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติมาแลวทั้งหมด กับจํานวนน้ําหนักกิจกรรม

พัฒนาผูเรียนมีผลการประเมินผานเกณฑรวมทุกกิจกรรม ตามขอมูลที่ปรากฏในวันจัดทําเอกสาร 
  ๓) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ใหกรอกผลการประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงคตามผลการประเมินเมื่อจบหลักสูตร ดวยขอมูลที่ปรากฏในวันจัดทําเอกสาร กรณีออกเอกสาร

ใหนักเรียนที่ลาออกจากสถานศึกษากอนจบหลักสูตร ใหขีดเครื่องหมาย  “ - ” 

  ๔) ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ใหกรอกผลการประเมินการอาน 

คิดวิเคราะห และเขียน ผานหลักสูตรตามขอมูลที่ปรากฏในวันจัดทําเอกสาร กรณีออกเอกสารใหนักเรียน

ที่ออกจากสถานศึกษากอนจบหลักสูตร ยังไมมีผลการประเมิน ใหขีดเครื่องหมาย “  -   ” 
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  ๕) การตัดสินจบหลักสูตร ใหกรอกผลการตัดสินผานหลักสูตรตามเกณฑการจบ

หลักสูตรแตละเกณฑ ที่แสดงในชอง “สรุปผลการเรียน” โดยกรอกผลการตัดสินดังนี้ 

      ก. กรอก “ผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลวได “ผาน” 

      ข. กรอก “ไมผาน” เมื่อเกณฑนั้นไดรับการตัดสินแลวได “ไมผาน” 

      ค. กรอก “ยังไมตัดสิน” เมื่อเกณฑนั้นยังไมมีการตัดสิน 

  ๖) วันอนุมัติการจบหลักสูตร ใหกรอกเลขวันที่ ช่ือเดือน และเลข พ.ศ. ที่วิทยาลัยอนุมัติ

ใหนักเรียนจบหลักสูตรที่เรียน ไดแก วันที่หัวหนาสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบ

รายงานผลการเรียนผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
     ๗) วันออกจากสถานศึกษา ใหกรอกเลขวันที่ เดือน และเลข พ.ศ. ที่นักเรียนออกจาก

สถานศึกษาตาม “วันจําหนาย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน 

  ๘) สาเหตุการออกจากสถานศึกษา ใหกรอกดังนี้ 
       ก. กรณีนักเรียนจบหลักสูตร แตไมไดออกจากสถานศึกษา ใหขีดเครื่องหมาย “  -   ” 
        ข.กรณีนักเรียนออกจากสถานศึกษาเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๔๔ ชวงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป ใหกรอก “จบการศึกษาภาคบังคับ” 
       ค.กรณีนักเรียนออกจากสถานศึกษาเมื่อจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลป และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัย

ชางศิลป ใหกรอก “จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔” 

       ง.นักเรียนที่ออกจากสถานศึกษากรณีอ่ืนๆ ใหกรอก “ศึกษาตอสถานศึกษาอ่ืน” 
   ๙) ชองเกณฑการจบหลักสูตรของสถานศึกษา ใหกรอกเกณฑการจบหลักสูตรใหครบ  
ทั้ง ๔ เกณฑ 
  ๑๐) คําอธิบายระบบรายงานการประเมินผลการเรียน ใหกรอกคําอธิบายระดับผลการ

เรียนหรือคําอธิบายคณุภาพผลการเรียนที่สถานศึกษากําหนด 
   ๓.การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
    สถานศึกษาตองจัดทําตนฉบับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนทุกคน โดย

ใชแบบฟอรมที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนด พรอมกับกรอกขอมูลที่กําหนดในเอกสารอยางครบถวน แต

ไมตองติดรูปถาย ไมตองลงนามนายทะเบียนและหัวหนาสถานศึกษา ใหสถานศึกษาจัดทําตนฉบับของ

เอกสารอยางถูกตองครบถวนและเก็บรักษาไวอยางดี อยาใหเกิดการชํารุดเสียหาย สูญหาย หรือมีการ

ปลอมแปลงเอกสาร หรือเปล่ียนแปลงขอมูลในเอกสารเปนอันขาด 
  แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกหลักสูตรมี ๒ แบบ คือ แบบปกติ            

มีลักษณะเปนแบบพิมพสมบูรณแบบครบถวน สําหรับใชกรอกขอมูลดวยการเขียนหรือพิมพดีด และแบบ

พิมพสําหรับพิมพดวยคอมพิวเตอร มีลักษณะเปนกระดาษวาง พิมพเฉพาะขอความเอกสารแตละ

หลักสูตร และหมายเลขควบคุมเอกสารเทานั้น ใหสถานศึกษาเลือกใชใหเหมาะสมกับวิธีการจัดทําเอกสาร

ของตน 
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    เมื่อจะออกเอกสารใหนักเรียน ใหจัดทําเอกสารคูฉบับของเอกสารตนฉบับขึ้น ๒ ฉบับ 

โดยจะใชวิธีการถายสําเนาจากตนฉบับ หรือนําแบบพิมพเอกสารที่ใชจัดทําตนฉบับมาคัดลอกขอมูลใหมก็

ได (กรณีนี้ใหนําเลขชุดที่.............เลขที่................ของเอกสารตนฉบับไปกรอกที่ชองหมายเหตุวา 

“เอกสารนี้เปนเอกสารคูฉบับของเอกสารตนฉบับชุดที่.............เลขที่..............”) แลวติดรูปถายของ

นักเรียนขนาด     ๓ x ๔ เซนติเมตร ในชองติดรูปถาย พรอมกับใหนายทะเบียนและหัวหนาสถานศึกษา

ลงนามในเอกสารที่จัดทําข้ึนใหมทั้ง ๒ ฉบับ พรอมวันที่ เดือน ป พ.ศ.ที่ลงนามในเอกสารที่จัดทําข้ึนใหม

ทั้ง ๒ ฉบับ และประทับตราวิทยาลัยที่รูปถายของนักเรียนและที่ลายมือช่ือของหัวหนาสถานศึกษา ตรา

ประทับของวิทยาลัยควรใชตราดุนเพื่อปองกันการปลอมแปลง สถานศึกษามอบเอกสารที่จัดทําข้ึนให

นักเรียน ๑ ฉบับ และเก็บรักษาไวเปนสําเนารวมกับตนฉบับ 
  กําหนดใหมีเลขชุดที่และเลขที่ประจําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ดังนี้ 
  ๑) เลขชุดที่ในแตละชวงชั้น ใหใชเลข ๕ หลัก โดยเริ่มตั้งแต ๐๐๐๐๑ จนถึง ๙๙๙๙๙ 
  ๒) เลขที่ประจําระเบียนแสดงผลการเรียนใหใชเลข ๖ หลัก โดยเริ่มตั้งแต ๐๐๐๐๐๑ 

จนถึง ๙๙๙๙๙๙ 
  ใหเลขที่ประจําระเบียนแสดงผลการเรียนเปนเลขยอยของชุดเลขที่แตละชุด 
     นักเรียนที่ไดรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไปแลว มีความจําเปนตองขอ

ฉบับใหม ใหย่ืนคํารองขอเอกสารฉบับใหมพรอมดวยเหตุผลในการขอเอกสารเปนลายลักษณอักษร 

สถานศึกษาจะดําเนินการออกเอกสารใหมใหตามวิธีการขางตน และใหนายทะเบียนและหัวหนา

สถานศึกษาที่ดํารงตําแหนงขณะที่นักศึกษายื่นคํารองขอเอกสาร เปนผูลงนามในเอกสาร 
  การควบคุมใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๑.ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และสถานศึกษาจัดทําบัญชีรับ-จายแบบพิมพไวเปน

หลักฐานตามแบบที่แนบมาทายระเบียบนี้ 
  ๒.กรณีแบบพิมพเกิดการสูญหายหรือเสียหายระหวางทางที่ทําการขนสงหรือสูญหายดวย

สาเหตุอ่ืนใด หรือเขียนผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดการชํารุดเสียหายดวยเหตุอ่ืนใดจนไมอาจใชการได 

ใหดําเนินการดังนี้ 

     ๒.๑ กรณีความสูญหายหรือเสียหายเกิดขึ้น ใหสถานศึกษาผูทําใหเกิดความเสียหาย

หรือสูญหายรายงานใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทราบโดยดวน 
     ๒.๒ กรณีผูพิมพเปนผูทําใหเกิดความเสียหายหรือสูญหาย หรือมีความจําเปนตอง

ยกเลิกแบบพิมพ ใหรายงานใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทราบโดยดวน 
     ๒.๓ ใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทําการสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบ

พิมพฉบับที่เสียหายหรือสูญหาย พรอมทั้งแจง กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง ทบวง กรมหรือสวน

ราชการอื่นที่เก่ียวของทราบ เพ่ือมิใหเจาหนาที่รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับนั้น 
 

   

         

             


