ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยระเบียนแสดงผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๒
................................................................................
โดยทีเ่ ป็นการสมควรให้มรี ะเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยระเบียนแสดงผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒
ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ.๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงมีมติออกระเบียบนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยระเบียนแสดงผลการเรียน พ.ศ.
๒๕๕๒
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับเป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย หรือผู้ที่รักษา
การแทน ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา หรือ ผู้ที่รักษาการแทน ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
“ระเบียนแสดงผลการเรียน” หมายความว่า เอกสารบันทึกผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา ซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “ปพ.๑”
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาออกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้นักเรียนทุกคนที่ออกจากสถานศึกษา
หรือส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลป
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยช่างศิลป
ข้อ ๕ ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ที่ออกตาม
ข้อ ๔ ของระเบียบนี้
ข้อ ๖ สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกหลักสูตร ตามแบบทีก่ ำ� หนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะเป็นผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์ขึ้น
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้สถาน
ศึกษาก�ำหนดให้มีเลขชุดที่และเลขที่ประจ�ำระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)
ตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้
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ข้อ ๘ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์
ระเบียนแสดงผลการเรียนทุกหลักสูตร
ข้อ ๙ สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดท�ำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตามค�ำอธิบายทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ย
ระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้นักเรียนที่ได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีศักดิ์และ
สิทธิเหมือนกับได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
					
		
     

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
(ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
        นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ค�ำอธิบายวิธีการจัดท�ำและการกรอก
ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) เป็นเอกสารบันทึกผลการเรียน ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ประกอบด้วยผลการประเมิน
รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน
และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่แสดงความส�ำเร็จและคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการแสดงข้อมูลและรับรองผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน สถานศึกษาจะออก
เอกสารนีใ้ ห้นกั เรียนทุกคนเมือ่ จบการศึกษาแต่ละหลักสูตร และเมือ่ ออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี นักเรียนสามารถ
ใช้เป็นเอกสารในการย้ายสถานศึกษาสมัครเข้าศึกษา สมัครเข้าท�ำงาน หรือด�ำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ต้องแสดง
หลักฐานแสดงผลการเรียนของนักเรียน
การกรอกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
๑. แนวปฏิบัติในการกรอกข้อมูล
การกรอกข้อมูลในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ให้กรอกด้วยวิธีการเขียน พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
หรือคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเลือกใช้วิธีการใดแล้วให้ใช้วิธีการนั้นตลอดทั้งแผ่นและให้กรอกด้วยหมึกสี
ด�ำหรือน�้ำเงินเท่านั้น
ห้ามลบหรือขูดฆ่าข้อมูลที่กรอกไปแล้ว กรณีที่เขียนผิดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ขีดฆ่าข้อความที่
เขียนผิดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วเขียนข้อความที่ถูกต้องหรือต้องการไว้ข้างบน และให้นายทะเบียนลงนาม
ก�ำกับไว้ โดยให้ใช้หมึกสีแดง
๒. การกรอกรายการในเอกสาร
๒.๑ การกรอกรายการข้อมูลวิทยาลัยและนักเรียน
๑) สถานศึกษา ให้กรอกชื่อของวิทยาลัยอย่างชัดเจน
๒) ต�ำบล/แขวง อ�ำเภอ/เขต จังหวัด ให้กรอกชื่อเต็มของสถานที่อันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัย
อย่างชัดเจน
๓) วันเข้าเรียน ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ.............. ที่วิทยาลัยรับนักเรียน
เข้าเรียน ตามวันรับเข้าในทะเบียนนักเรียน
๔) สถานศึกษาเดิม ให้กรอกชือ่ สถานศึกษาเดิมของนักเรียนตามทีร่ ะบุในหลักฐานการศึกษา
ของนักเรียนทีน่ ำ� มาใช้สมัครเข้าศึกษา กรณีนกั เรียนศึกษาจากต่างรูปแบบถ้าศึกษาจาก
สถานศึกษานอกระบบให้กรอกชื่อสถานศึกษานอกระบบที่เรียน และถ้านักเรียนศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้กรอก “ศึกษาตามอัธยาศัย”
๕) จังหวัด ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาเดิม กรณีนักเรียนศึกษาตามอัธยาศัย
ให้กรอกชือ่ จังหวัดทีน่ กั เรียนได้รบั การเทียบระดับ ตามทีป่ รากฏในเอกสารหลักฐานการ
เทียบระดับการศึกษา ส่วนนักเรียนทีศ่ กึ ษาตามอัธยาศัยแต่ยงั ไม่ได้รบั เอกสารเทียบระดับ
การศึกษาใดๆ ให้กรอกชื่อจังหวัดที่นักเรียนได้ลงทะเบียนเป็นผู้ศึกษาตามอัธยาศัย
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๖) ชั้นเรียนสุดท้าย ให้กรอกระดับชั้นเรียนที่นักเรียนก�ำลังเรียนหรือจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิม ตามที่ปรากฏในหลักฐานการศึกษาที่นักเรียนน�ำมาแสดงเพื่อสมัคร
เข้าเรียน
๗) ชื่อ-ชื่อสกุล ให้กรอกชื่อและชื่อสกุลเต็มของนักเรียนอย่างชัดเจน พร้อมค�ำน�ำหน้าชื่อ
อย่างถูกต้องด้วยอักษรตัวบรรจง
๘) เลขประจ�ำตัวนักเรียน ให้กรอกเลขประจ�ำตัวนักเรียนตามที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
ของวิทยาลัยที่ ๕ ช่องหลัง และถ้ามีกรณีต้องเพิ่มเลขรหัสวิทยาลัยในเลขประจ�ำตัว
นักเรียน ให้กรอกเพิ่มที่ ๘ ช่องข้างหน้า
๙) เลขประจ�ำตัวประชาชน ให้กรอกเลขประจ�ำตัวประชาชนของนักเรียน จ�ำนวน ๑๓
หลักโดยน�ำมาจากเลขในทะเบียนบ้านของนักเรียน
๑๐) เพศ ให้กรอก “ชาย” หรือ “หญิง” ตามเพศของนักเรียนให้ตรงตามที่ระบุในทะเบียน
บ้านของนักเรียน
๑๑) เกิดวันที่............เดือน...................พ.ศ................... ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือนและเลข
พ.ศ. ที่นักเรียนเกิดให้ถูกต้องตรงตามที่ระบุในทะเบียนบ้านของนักเรียน
๑๒) สัญชาติ ให้กรอกสัญชาติของนักเรียนตามที่ระบุในทะเบียนบ้านของนักเรียน
๑๓) ศาสนา ให้กรอกชื่อศาสนาที่นักเรียนนับถือ
๑๔) ชือ่ -ชือ่ สกุลบิดา ชือ่ -ชือ่ สกุลมารดา ให้กรอกชือ่ บิดาและชือ่ มารดาทีแ่ ท้จริงของนักเรียน
พร้อมนามสกุลและค�ำน�ำหน้าชื่อที่ถูกต้องอย่างชัดเจน ตามหลักฐานในทะเบียนบ้าน
๒.๒ การกรอกรายการผลการเรียน
การกรอกข้อมูลผลการเรียนต่างๆ ในระเบียนแสดงผลการเรียนนี้รวมกรอกในครั้งเดียวเมื่อ
ต้องการออกเอกสาร ทั้งกรณีนักเรียนจบช่วงชั้นหรือขอลาออกจากวิทยาลัย ข้อมูลผลการเรียนต่างๆ ที่น�ำมากรอก
จึงเป็นข้อมูลสภาพปัจจุบันในวันจัดท�ำเอกสารทั้งหมด ในขณะเดียวกันข้อมูลในเอกสารที่มอบให้นักเรียนจะต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องทั้งหมดด้วย ให้กรอกข้อมูลในช่องรายการต่างๆ ดังนี้
๒.๒.๑ การกรอกผลการประเมินสาระการเรียนรู้
๑) รหัส/รายวิชาให้กรอกรหัสและชื่อรายวิชาต่างๆ ที่นักเรียนเรียนในแต่ละ
ภาคเรียน โดยแต่ละภาคเรียนจะต้องกรอกภาคเรียนและปีการศึกษาที่เรียน
ก่อนแล้ว จึงกรอกรหัสและรายวิชาทีเ่ รียนในภาคเรียนนัน้ ๆ ตามมา โดยกรอก
เลขรหัสก่อนแล้วคั่นชื่อรายวิชาด้วยเครื่องหมาย “ : ” การกรอกรหัสและ
รายวิชาต่างๆ จะกรอกเรียงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เรียนในภาคเรียนนั้นๆ
และควรทยอยกรอกเรียงล�ำดับทีละสดมภ์จากสดมภ์ซ้ายมือไปทางขวามือ
๒) หน่วยกิตหรือน�ำ้ หนัก ให้กรอกตัวเลขจ�ำนวนหน่วยกิตหรือน�ำ้ หนักของรายวิชา
ที่กรอกในสดมภ์ “รหัส/รายวิชา” ที่อยู่ในระดับเดียวกันของแต่ละหลักสูตร
๓) ผลการประเมิน ให้กรอกผลการประเมินผลการเรียนนของรายวิชาที่กรอกใน
สดมภ์ “รหัส/รายวิชา” ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ผลการประเมินที่น�ำมากรอก
จะต้องเป็นผลการประเมินปัจจุบนั ของรายวิชานัน้ เช่น รายวิชาใดประเมินผล
การเรียนแล้วไม่ผ่าน ถ้ายังไม่ได้แก้ไขให้กรอกผลการประเมินเดิม แต่ถ้าได้
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ซ่อมเสริมจนผ่านแล้ว ให้กรอกด้วยผลการประเมินที่ซ่อมเสริมแล้วหรือเรียน
ซ�้ำมากรอก ส่วนรายวิชาที่ผ่านให้กรอกด้วยผลการประเมินผลการเรียนที่ได้
ตามปกติ
๔) ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
- หน่วยกิตรวมหรือน�้ำหนักรวม ให้กรอกจ�ำนวนหน่วยกิตรวมหรือน�้ำหนัก
รวมของทุกรายวิชาที่นักเรียนได้เรียนแล้ว โดยจ�ำแนกการรวมตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- ผลการเรียนเฉลี่ย ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยของทุกรายวิชาที่นักเรียนได้
เรียนแล้วโดยจ�ำแนกจ�ำนวนการเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕) ผลการเรียนรวมเฉลี่ย
- หน่วยกิตรวมหรือน�้ำหนักรวม ให้กรอกจ�ำนวนหน่วยกิตรวมหรือน�้ำหนัก
รวมทั้งหมดที่นักเรียนได้เรียนแล้ว
- ผลการเรียนเฉลี่ย ให้กรอกผลการเรียนเฉลี่ยรวมที่นักเรียนได้เรียนแล้ว
๒.๒.๒ การกรอกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑) กิจกรรม ให้กรอกรายชื่อรายการกิจกรรมที่นักเรียนเลือกปฏิบัติในแต่ละ
ภาคเรียน การกรอกให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการกรอกรหัส/รายวิชา กรณีที่
วิทยาลัย ก�ำหนดรหัสของกิจกรรมไว้ด้วย ก็สามารถน�ำมากรอกได้โดยปฏิบัติ
เช่นเดียวกับการกรอกรหัสวิชา
๒) น�้ำหนัก ผลการประเมิน ให้กรอกน�้ำหนักและผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละกิจกรรม โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับการกรอกหน่วยกิตและผลการ
ประเมินผลการเรียนสาระการเรียนรู้
๓) รวม
- น�้ำหนักให้กรอกจ�ำนวนน�้ำหนักรวมของทุกกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
ไปแล้วทั้งหมด
- ผลการประเมิ น ให้ ก รอกจ� ำ นวนน�้ ำ หนั ก รวมของกิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย น
ได้ปฏิบัติไปแล้วเฉพาะที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๒.๓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์รวมทุกประการ ในการตัดสินผลการเรียนเมือ่ จบหลักสูตรตามระดับคุณภาพทีก่ ำ� หนด โดยขีดเครือ่ งหมาย
“” ในช่อง  ที่ตรงกับผลการประเมิน
- กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมพิเศษเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กรอก
พฤติกรรมของนักเรียนหรือความเห็นที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนในช่องว่างใต้ผลการประเมิน
- การออกเอกสารให้นักเรียนที่ลาออกจากสถานศึกษาก่อนจบหลักสูตรไม่ต้อง
กรอกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แต่สามารถกรอกความคิดเห็นในช่องว่างใต้ผลการประเมินได้
๒.๒.๔ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียนรวมทุกด้าน ในการตัดสินผลการเรียนเมื่อจบหลักสูตรตามระดับคุณภาพที่ก�ำหนด
โดยขีดเครื่องหมาย “” ในช่อง  ที่ตรงกับผลการประเมิน
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กรณีนักเรียนมีความสามารถหรือมีผลงานพิเศษเกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ให้กรอกความสามารถ ผลงาน หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนในช่องว่างใต้ผลการประเมิน
การออกเอกสารให้นักเรียนที่ลาออกจากสถานศึกษาก่อนจบหลักสูตร ไม่ต้องกรอกผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน แต่จะกรอกความสามารถ ผลงานของนักเรียน หรือความคิดเห็นที่มีต่อ
นักเรียนในช่องว่างใต้ผลการประเมินได้
๒.๒.๕ ผลการประเมินระดับชาติ ให้กรอกผลการประเมินนักเรียนด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน
ระดับชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายน�ำมาทดสอบ โดยกรอกชื่อแบบทดสอบและ
ผลการทดสอบตามที่หน่วยงานจัดการทดสอบแจ้งตอบกลับอย่างชัดเจน
๒.๓ การกรอกสรุปผลการเรียน
๑) จ�ำนวนน�ำ้ หนักรวมหรือหน่วยกิตสาระการเรียนรูร้ วมทีเ่ รียน...../ได้........ ให้กรอกตัวเลข
จ�ำนวนหน่วยกิตหรือจ�ำนวนน�้ำหนักรวมของสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่เรียนมาแล้วกับจ�ำนวนหน่วยกิตหรือน�้ำ
หนักรวมของสาระการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชา ตามข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดท�ำเอกสาร
๒) จ�ำนวนน�้ำหนักรวมของกิจกรรมที่ปฏิบัติ......../ได้........ ให้กรอกตัวเลขจ�ำนวนน�ำ้ หนัก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทุกกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติมาแล้วทั้งหมด กับจ�ำนวนน�้ำหนักกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มีผลประเมินผ่านเกณฑ์รวมทุกกิจกรรม ตามข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดท�ำเอกสาร
๓) ผลการประเมิน คุ ณ ลั ก ษณะอั นพึ ง ประสงค์ ให้ ก รอกผลการประเมิ นคุ ณ ลั กษณะ
อันพึงประสงค์ตามผลการประเมินเมื่อจบหลักสูตร ด้วยข้อมูลที่ปรากฏในวันจัดท�ำเอกสาร กรณีออกเอกสาร
ให้นักเรียนที่ลาออกจากสถานศึกษาก่อนจบหลักสูตร ให้ขีดเครื่องหมาย “–”
๔) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้กรอกผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านหลักสูตรตามข้อมูลทีป่ รากฏในวันจัดท�ำเอกสาร กรณีออกเอกสารให้นกั เรียนทีอ่ อกจาก
สถานศึกษาก่อนจบหลักสูตร ยังไม่มีผลการประเมิน ให้ขีดเครื่องหมาย “–”
๕) การตัดสินจบหลักสูตรให้กรอกผลการตัดสินผ่านหลักสูตรตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
แต่ละเกณฑ์ ที่แสดงในช่อง “สรุปผลการเรียน” โดยกรอกผลการตัดสินดังนี้
ก. กรอก “ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้ “ผ่าน”
ข. กรอก “ไม่ผ่าน” เมื่อเกณฑ์นั้นได้รับการตัดสินแล้วได้ “ไม่ผ่าน”
ค. กรอก “ยังไม่ตัดสิน” เมื่อเกณฑ์นั้นยังไม่มีการตัดสิน
๖) วันอนุมัติการจบหลักสูตรให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลข พ.ศ. ที่วิทยาลัยอนุมัติ
ให้นักเรียน ได้แก่ วันที่หัวหน้าสถานศึกษาลงนามตัดสินและอนุมัติผลการเรียนในแบบรายงานผลการเรียนผู้ส�ำเร็จ
การศึกษา (ปพ.๓)
๗) วันออกจากสถานศึกษา ให้กรอกเลขวันที่ เดือน และเลข พ.ศ. ที่นักเรียนออกจาก
สถานศึกษาตาม “วันจ�ำหน่าย” ที่ระบุในทะเบียนนักเรียน
๘) สาเหตุการออกจากสถานศึกษา ให้กรอกดังนี้
ก. กรณีนักเรียนจบหลักสูตร แต่ไม่ได้ออกจากสถานศึกษาให้ขีดเครื่องหมาย “–”
ข. กรณีนกั เรียนออกจากสถานศึกษาเมือ่ จบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป ให้กรอก “จบการศึกษาภาคบังคับ”
ค. กรณีนกั เรียนออกจากสถานศึกษาเมือ่ จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธราช
๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลป และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยช่างศิลป ให้กรอก
“จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔”
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๔ เกณฑ์

ง. นักเรียนที่ออกจากสถานศึกษากรณีอื่นๆ ให้กรอก “ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น”
๙) ช่องเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษา ให้กรอกเกณฑ์การจบหลักสูตรให้ครบทั้ง

๑๐) ค�ำอธิบายระบบรายงานการประเมินผลการเรียนให้กรอกค�ำอธิบายระดับผลการเรียน
หรือค�ำอธิบายคุณภาพผลการเรียนที่สถานศึกษาก�ำหนด
๓. การออกเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
สถานศึกษาต้องจัดท�ำต้นฉบับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียนทุกคน โดยใช้แบบฟอร์ม
ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก�ำหนด พร้อมกับกรอกข้อมูลที่ก�ำหนดในเอกสารอย่างครบถ้วน แต่ไม่ต้องติดรูปถ่าย
ไม่ต้องลงนามนายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดท�ำต้นฉบับของเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วน
และเก็บรักษาไว้อย่างดี อย่าให้เกิดการช�ำรุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในเอกสารเป็นอันขาด
แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ทุกหลักสูตรมี ๒ แบบ คือแบบปกติ มีลักษณะเป็น
แบบพิมพ์สมบูรณ์แบบครบถ้วน ส�ำหรับใช้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด และแบบพิมพ์ส�ำหรับพิมพ์ด้วย
คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นกระดาษว่าง พิมพ์เฉพาะข้อความเอกสารแต่ละหลักสูตร และหมายเลขคุมเอกสาร
เท่านั้น ให้สถานศึกษาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีการจัดท�ำเอกสารของตน
เมื่อจะออกเอกสารให้นักเรียน ให้จัดท�ำเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับขึ้น ๒ ฉบับ โดยจะใช้วิธี
การถ่ายส�ำเนาจากต้นฉบับ หรือน�ำแบบพิมพ์เอกสารทีใ่ ช้จดั ท�ำต้นฉบับมาคัดลอกข้อมูลใหม่กไ็ ด้ (กรณีนใี้ ห้นำ� เลขชุด
ที.่ ...........เลขที.่ ................ของเอกสารต้นฉบับไปกรอกทีช่ อ่ งหมายเหตุวา่ “เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารคูฉ่ บับของเอกสาร
ต้นฉบับชุดที่........เลขที่.......”) แล้วติดรูปถ่ายของนักเรียนขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ในช่องติดรูปถ่ายพร้อมกับให้
นายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาลงนามในเอกสารทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ใหม่ทงั้ ๒ ฉบับ พร้อมวันที่ เดือน ปี พ.ศ.ทีล่ งนาม
ในเอกสารที่จัดท�ำขึ้นใหม่ทั้ง ๒ ฉบับและประทับตราวิทยาลัยที่รูปถ่ายของนักเรียนและที่ลายมือชื่อของหัวหน้า
สถานศึกษา ตราประทับของวิทยาลัยควรใช้ตราดุนเพือ่ ป้องกันการปลอมแปลง สถานศึกษามอบเอกสารทีจ่ ดั ท�ำขึน้
ให้นักเรียน ๑ ฉบับ และเก็บรักษาไว้เป็นส�ำเนารวมกับต้นฉบับ
ก�ำหนดให้มีเลขชุดที่และเลขที่ประจ�ำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ดังนี้
๑) เลขชุดที่ในแต่ละช่วงชั้น ให้ใช้เลข ๕ หลัก โดยเริ่มตั้งแต่ ๐๐๐๐๑ จนถึง ๙๙๙๙๙
๒) เลขที่ประจ�ำระเบียนแสดงผลการเรียนให้ใช้เลข ๖ หลัก โดยเริ่มตั้งแต่ ๐๐๐๐๐๑ จนถึง
๙๙๙๙๙๙
ให้เลขที่ประจ�ำระเบียนแสดงผลการเรียนเป็นเลขย่อยของชุดเลขที่แต่ละชุด
นักเรียนทีไ่ ด้รบั เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ไปแล้ว มีความจ�ำเป็นต้องขอฉบับใหม่ ให้
ยื่นค�ำร้องขอเอกสารฉบับใหม่พร้อมด้วยเหตุผลในการขอเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร สถานศึกษาจะด�ำเนินการ
ออกเอกสารใหม่ให้ตามวิธีการข้างต้น และให้นายทะเบียนและหัวหน้าสถานศึกษาที่ด�ำรงต�ำแหน่งขณะที่นักศึกษา
ยื่นค�ำร้องขอเอกสาร เป็นผู้ลงนามในเอกสาร
การควบคุมให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสถานศึกษาจัดท�ำบัญชีจา่ ยแบบพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานตามแบบ
ที่แนบมาท้ายระเบียบนี้
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๒. กรณีแบบพิมพ์เกิดการสูญหายหรือเสียหายระหว่างทางที่ท�ำการขนส่งหรือสูญหายด้วยสาเหตุ
อืน่ ใด หรือเขียนผิดพลาด หรือสกปรก หรือเกิดการช�ำรุดเสียหายด้วยสาเหตุอนื่ ใดจนไม่อาจใช้การได้ ให้ดำ� เนินการ
ดังนี้
๒.๑ กรณีความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึน้ ให้สถานศึกษาผูท้ ำ� ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย
รายงานให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบโดยด่วน
๒.๒ กรณีผพู้ มิ พ์เป็นผูท้ ำ� ให้เกิดความเสียหายหรือสูญหาย หรือมีความจ�ำเป็นต้องยกเลิกแบบ
พิมพ์ ให้รายงานให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบโดยด่วน
๒.๓ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำ� การสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ฉบับ
ที่เสียหายหรือสูญหาย พร้อมทั้งแจ้งกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทราบ เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่รับพิจารณาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ฉบับนั้น

123

