ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยการรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
…………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา ฉะนั้น
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๒ เมือ่ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงมีมติให้ออกระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒”    
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค�ำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า วิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาหรือผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย หรือผู้ที่รักษา
การแทน ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา หรือผู้ที่รักษาการแทน ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
“แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา” หมายความว่า เอกสารรายงานผลการส�ำเร็จการศึกษาของนักเรียนที่
จบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาซึ่งเรียกชื่อย่อว่า “ ปพ.๓ ”
ข้อ ๔ ให้สถานศึกษาจัดท�ำรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษาตามแบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลป
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยช่างศิลป
ข้อ ๕ ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามในแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่จัดท�ำ
ตามข้อ ๔ ของระเบียบนี้
ข้อ ๖ สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้แบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหลักสูตรตามแบบทีก่ ำ� หนด
ไว้ท้ายระเบียบนี้ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะเป็นผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์ขึ้น
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้มีอ�ำนาจในการจัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์
รายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ทุกหลักสูตร
ข้อ ๘ สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดท�ำรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ตามค�ำอธิบายทีก่ ำ� หนดไว้ทา้ ย
ระเบียบนี้
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ข้อ ๙ สถานศึกษาต้องจัดท�ำรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นต้นฉบับ ๑ ฉบับ และคู่ฉบับอีก
๑ ฉบับ โดยให้สถานศึกษาส่งต้นฉบับไปเก็บรักษาไว้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คู่ฉบับ ๑ ฉบับให้เก็บรักษาไว้ที่
สถานศึกษา
กรณีที่ข้อมูลในรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่เก็บรักษาไว้ใน ๒ หน่วยงาน ไม่ตรงกัน ให้ถือเอา
ต้นฉบับรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่เก็บรักษาไว้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อ ๑๐ ให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอ�ำนาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
            (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
         นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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ค�ำอธิบายวิธีการจัดท�ำและการกรอกแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา
(ปพ.๓)
๑. การจัดท�ำแบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา ให้สถานศึกษาด�ำเนินการตามขัน้ ตอนและวิธกี าร ดังต่อไปนี้
๑.๑ แต่งตั้งนายทะเบียนของสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบการจัดท�ำรายงาน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา และเอกสารส�ำคัญอื่นๆ ของสถานศึกษา
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการจัดท�ำรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เป็นคราวๆ ไป
๑.๓ คณะกรรมการในข้อ ๑.๒ ต้องด�ำเนินการกรอกแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
ตามค�ำชี้แจงในข้อ ๒. ให้ถูกต้อง
๑.๔ เมื่อจัดท�ำรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คณะกรรมการทุกคน
และนายทะเบียนลงนามไว้ที่ด้านหน้าของเอกสารในช่องที่ก�ำหนดไว้ทุกแผ่น ก่อนเสนอให้หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาอนุมัติจบหลักสูตร
๒. การกรอกรายงานในแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษาหนึ่งแผ่นมี ๒ หน้า
๒.๒ “หน้า……...” ให้กรอกเลขล�ำดับจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายของจ�ำนวนหน้าของแบบรายงาน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ที่กรอกรายชื่อนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในแต่ละครั้งที่อนุมัติ
๒.๓ “ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนที…่ …..ปีการศึกษา……….” ให้กรอกภาคเรียนโดยระบุวา่ เป็นภาค
เรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ หรือภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ให้กรอก ปี พ.ศ. ของปีการศึกษา
๒.๔ “วิทยาลัย………..ต�ำบล/แขวง………..อ�ำเภอ/เขต………… จังหวัด…………..”
ให้กรอกชื่อวิทยาลัยและสถานที่ตั้งให้ชัดเจน
๒.๕ “ล�ำดับที่……….” ให้กรอกเลขล�ำดับของผู้ส�ำเร็จการศึกษาคนแรกถึงคนสุดท้าย
๒.๖ “เลขประจ�ำตัวนักเรียน………..” ให้เรียงล�ำดับเลขที่จากน้อยไปหามากตามเลขที่ในทะเบียน
นักเรียน
๒.๗ “เลขประจ�ำตัวประชาชน………….” ให้กรอกเลขประจ�ำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ของนักเรียน
ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
๒.๘ “ปพ.๑:๓ และ ปพ.๑:๔ ชุดที่………เลขที่……….” ที่ออกให้นักเรียนแต่ละคน ต้องกรอกลงใน
แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา ให้ถูกต้องตรงกัน
๒.๙ “เลขทีป่ ระกาศนียบัตร………….” ให้เขียนหรือพิมพ์ให้ชดั เจน (ในการอนุมตั กิ ารจบการศึกษา
แต่ละครั้งให้ขึ้นเลขที่ ๑ ใหม่ทุกครั้ง)
๒.๑๐ “ชื่อ – ชื่อสกุล” ของนักเรียน และบิดา มารดา ต้องกรอกให้ถูกต้องชัดเจน หากมีการเขียน
หรือพิมพ์ชอื่ -ชือ่ สถุลและวัน เดือน ปีเกิด ผิดพลาด ให้แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อความทีเ่ ขียนหรือพิมพ์ผดิ และเขียนใหม่ดว้ ย
หมึกสีแดง พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย ส�ำหรับ ค�ำน�ำหน้านาม ฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม
ยศ ให้เขียนหรือพิมพ์เต็ม
๒.๑๑ “วัน เดือน ปีเกิด” ให้กรอกให้ชัดเจนดังตัวอย่าง เช่น “ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗”
๒.๑๒ “จ�ำนวนน�ำ้ หนัก/หน่วยกิต สาระการเรียนรูท้ เี่ รียน/ทีไ่ ด้ และผลการเรียนเฉลีย่ ” ให้กรอกผล
การเรียนทีเ่ รียนและทีไ่ ด้ในแต่ละช่องให้ชดั เจนตรงตามสรุปผลการเรียนทีป่ รากฏในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)
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๒.๑๓ “จ�ำนวนน�ำ้ หนักกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีป่ ฏิบตั /ิ ทีไ่ ด้” ให้กรอกจ�ำนวนน�ำ้ หนักกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียนรวมทีม่ นี กั เรียนปฏิบตั ติ ลอดหลักสูตร และจ�ำนวนน�ำ้ หนักกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนรวม ทีน่ กั เรียนได้ผา่ นในการ
ประเมินตลอดหลักสูตร
๒.๑๔ “ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน” ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และเขียน ซึ่งนักเรียนได้รับในการตัดสิน เมื่อจบหลักสูตร
๒.๑๕ “ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์” ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ซึ่งนักเรียนได้รับในการตัดสิน เมื่อจบหลักสูตร
๒.๑๖ “หมายเหตุ” ให้ใช้สำ� หรับบันทึกรายละเอียดการแก้ไขเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับการรายงาน
ผลการเรียนของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ เช่น ถ้ามีการเปลีย่ นชือ่ ชือ่ สกุล ให้เขียนระบุชอื่ เดิม นามสกุลเดิม
ไว้ในช่องหมายเหตุด้วย
๒.๑๗ “จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา” ใช้ส�ำหรับสรุปผลจ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แต่ละครั้ง
๒.๑๘ ให้ลงชื่อ “ผู้กรอก ผู้ทาน ผู้ตรวจ” ทุกแผ่น
๒.๑๙ “ลายมือชื่อ ชื่อ ต�ำแหน่ง วัน เดือน ปี ผู้อนุมัติการจบหลักสูตร” ให้หัวหน้าสถานศึกษาผู้มี
อ�ำนาจอนุมตั กิ ารจบหลักสูตรเป็นผูล้ งนามพร้อมทัง้ ลงวัน เดือน ปี ทีอ่ นุมตั ดิ ว้ ย การลงนามอนุมตั ใิ ห้ลงนามทุกแผ่น
ในแบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)
๒.๒๐ ด้านหลังของแบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ใช้สำ� หรับกรอกรายการต่อจากหน้าแรก
ซึ่งมีวิธีการกรอกเช่นเดียวกัน
๒.๒๑ การกรอกรายการต่างๆ ในแบบรายงานผูส้ ำ� เร็จการศึกษา (ปพ.๓) ให้พมิ พ์หรือเขียนด้วยหมึก
สีด�ำ  (ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น) ตัวเลขที่กรอกทุกแผ่นให้ใช้เลขไทยหรือเลขอารบิคก็ได้ แต่ขอให้ใช้อย่างดียวกันตลอด
ทุกแผ่น
๒.๒๒ ให้ ขี ด เส้ น ด้ ว ยหมึ ก สี แ ดงยาวตลอดแนวนอนใต้ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาคนสุ ด ท้ า ย และให้
นายทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองใต้เส้นนี้ด้วย
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ล�ำดับ
ที่

ปพ. ๓ : ๓
หน้า..........

เลขประจ�ำ
ตัวนักเรียน
เลขประจ�ำตัว
ประชาชน

ชุดที่ ปพ.๑:๓
เลขที่
เลขที่ ปพ.
ประกาศนียบัตร
๑:๓
ชื่อผู้เรียน
ชื่อสกุลผู้เรียน

วัน
เดือน
ปีเกิด

ชื่อ - ชื่อสกุล
บิดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
มารดา

จ�ำนวน
น�้ำหนัก
สาระ
การเรียนรู้
ที่เรียน/ที่ได้
ผลการเรียน
เฉลี่ย
จ�ำนวน
น�้ำหนัก
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ที่ปฏิบัติ/
ที่ได้

ผลการ
ประเมิน
การอ่าน
คิด วิเคราะห์
และเขียน

ผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

หมายเหตุ

แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ช่วงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป
ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่………….............…………….ปีการศึกษา……………………................…………….
วิทยาลัย………….............................………………….ต�ำบล/แขวง……………...............………..…....อ�ำเภอ/เขต………..............…………………จังหวัด…………............................…..

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
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....................................................................
(...................................................................)

ชาย

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา

................................................................... ผู้ตรวจ
(...................................................................)
                     นายทะเบียน

................................................................... ผู้กรอก
................................................................... ผู้ทาน

หญิง

รวม

หัวหน้าสถานศึกษา
วันที…่ ....…..เดือน……………พ.ศ………….

อนุมัติการจบหลักสูตร

ปพ. ๓ : ๓
หน้า..........
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ล�ำดับ
ที่

เลขประจ�ำ
ตัวนักเรียน
เลขประจ�ำตัว
ประชาชน

ชุดที่ ปพ.๑:๓
เลขที่
เลขที่ ปพ.
ประกาศนียบัตร
๑:๓
ชื่อผู้เรียน
ชื่อสกุลผู้เรียน

วัน
เดือน
ปีเกิด

ชื่อ - ชื่อสกุล
บิดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
มารดา

ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่………………………………………………..ปีการศึกษา………………………………………
จ�ำนวน
น�้ำหนัก สาระ
การเรียนรู้
ที่เรียน/ที่ได้
ผลการเรียน
เฉลี่ย

จ�ำนวน
น�้ำหนัก
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ที่ปฏิบัติ/
ที่ได้
ผลการ
ประเมิน
การอ่าน
คิด วิเคราะห์
และเขียน

ผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

หมายเหตุ

ปพ. ๓ : ๓
หน้า..........
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ล�ำดับ
ที่

เลขประจ�ำ
ตัวนักเรียน
เลขประจ�ำตัว
ประชาชน

ชุดที่ ปพ.๑:๓
เลขที่
เลขที่ ปพ.
ประกาศนียบัตร
๑:๓
ชื่อผู้เรียน
ชื่อสกุลผู้เรียน

วัน
เดือน
ปีเกิด

ชื่อ - ชื่อสกุล
บิดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
มารดา

จ�ำนวน
น�้ำหนัก
สาระ
การเรียนรู้
ที่เรียน/ที่ได้
ผลการเรียน
เฉลี่ย
จ�ำนวน
น�้ำหนัก
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ที่ปฏิบัติ/
ที่ได้

ผลการ
ประเมิน
การอ่าน
คิด วิเคราะห์
และเขียน

ผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

หมายเหตุ

แบบรายงานผู้ส�ำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัย..........................................................................................................
ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่………….............…………….ปีการศึกษา……………………................…………….
วิทยาลัย………….............................………………….ต�ำบล/แขวง……………...............………..…....อ�ำเภอ/เขต………..............…………………จังหวัด…………............................…..

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ปพ. ๓ : ๔
หน้า..........
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....................................................................
(...................................................................)

ชาย

จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา

................................................................... ผู้ตรวจ
(...................................................................)
                     นายทะเบียน

................................................................... ผู้กรอก
................................................................... ผู้ทาน

หญิง

รวม

หัวหน้าสถานศึกษา
วันที…่ ....…..เดือน……………พ.ศ………….

อนุมัติการจบหลักสูตร

ปพ. ๓ : ๔
หน้า..........
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ล�ำดับ
ที่

เลขประจ�ำ
ตัวนักเรียน
เลขประจ�ำตัว
ประชาชน

ชุดที่ ปพ.๑:๓
เลขที่
เลขที่ ปพ.
ประกาศนียบัตร
๑:๓
ชื่อผู้เรียน
ชื่อสกุลผู้เรียน

วัน
เดือน
ปีเกิด

ชื่อ - ชื่อสกุล
บิดา
ชื่อ - ชื่อสกุล
มารดา

ส�ำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่………………………………………………..ปีการศึกษา………………………………………
จ�ำนวน
น�้ำหนัก สาระ
การเรียนรู้
ที่เรียน/ที่ได้
ผลการเรียน
เฉลี่ย

จ�ำนวน
น�้ำหนัก
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ที่ปฏิบัติ/
ที่ได้
ผลการ
ประเมิน
การอ่าน
คิด วิเคราะห์
และเขียน

ผลการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

หมายเหตุ

ปพ. ๓ : ๔
หน้า..........

