
การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
รอบ 6 ภาคเรียน ผ่านระบบ GPAX OBEC 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เพ็ญนภา  แก้วเขียว
รองผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพ 
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เพือ่สร้างความเข้าใจการใช้ระบบการรายงานผลการเรียน
เฉลีย่สะสมรอบ 6 ภาคเรียน ผ่านระบบ GPAX OBEC 
ของ สพฐ. ใหแ้ก่ผู้แทนส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ
หน่วยงานตน้สังกัดทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่ทบทวน ปัญหา และแนวทางการแก้ไขจากผลการ
รายงานผลการเรียนเฉลีย่สะสม รอบ 5 ภาคเรียน 
ผ่านระบบ GPAX OBEC ของ สพฐ. เพือ่ในการ
คัดเลอืกกลางบุคคลเข้าศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา
(TCAS) ประจ าปีการศกึษา 2564

เพือ่วางแผนการด าเนินการรายงานผลการเรียน
เฉลีย่สะสมรอบ 6 ภาคเรียน ในคัดเลอืกกลาง ฯ 
ตามก าหนดระยะเวลาที ่ทปอ. ก าหนด

วัตถุประสงค์



3

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต
หน่วยงานต้นสังกัดทีเ่กีย่วข้อง จ านวน 15 แหง่
วิทยากร และคณะท างาน รวมจ านวนทัง้สิน้ 97 คน

คร้ังที ่1 ระหว่างวันที ่1 - 3 มนีาคม 2564

คร้ังที ่2 ระหว่างวันที ่2 - 5 มนีาคม 2564
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา (เขตทีม่ีสถานศึกษา
จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จ านวน 54 เขต
วิทยากร และคณะท างาน รวมจ านวนทัง้สิน้ 80 คน

ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมาย



กจิกรรม
รับฟังบรรยาย

ฝึกปฏิบัติ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

ดร.พรีะพงศ ์ตริยเจริญ

ดร.กวนิทรเ์กียรต ิ นนธพ์ละ 
ดร.วษิณุ  ทรัพยส์มบัต ิ

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน 
นายยุทธนา  แม่นผล

Learn by 
Doing

Reflection

Training

Summative 
Assessment

สรุป
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ผู้เข้าร่วมประชุม

มีทักษะและความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ระบบ และไปขยายผลให้แก่
สถานศึกษาในสังกัดได้

มีระบบช่วยในการรายงานจัดส่ง จัดเก็บ 
ประมวลผล กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียน

มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรายงานผล 
และเพื่อการคัดเลือกกลางบุคคล
เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

สถานศึกษา/ สพท./ 
หน่วยงานต้นสังกัด

สพฐ. ทปอ.

นักเรียน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

มีข้อมูลเข้าสู่ในระบบ TCAS เพื่อ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา



ข้อก าหนดในการจัดเตรียมข้อมูล
ล าดับ ชื่อข้อมูล ความยาว ตัวอย่าง หมายเหตุ

1 รหัสสถานศึกษา 10 ตามรูปแบบมาตรฐานที่ สป. ก าหนด ตรวจสอบรหัสสถานศึกษาได้ที่ 
* อัตโนมัติในระบบ สพฐ.

2 ชื่อสถานศึกษา 110 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ พะเยา

กรอกชื่อสถานศึกษาความยาวไม่เกิน 110 ตัวอักษร

3 รหัสนักเรียน 15 2817 กรอกเลขประจ าตัวนักเรียนตามจริงซึ่งเป็นรหัสนักเรียนที่สถานศึกษาก าหนด 
ไม่เกิน 15 ตัวอักษร

4 ค าน าหน้าชื่อ 10 นาย นางสาว กรอกค าน าหน้าชื่อตัวเต็มเท่านั้น เช่น นาย นางสาว (MR MISS)*

5 ชื่อนักเรียน 50 กาญจนา กรอกเฉพาะชื่อนักเรียนไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร 
และ (กรณีนักเรียนต่างชาติชื่อภาษาอังกฤษ ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่)*

6 นามสกุลนักเรียน 50 รักษ์พงไพร กรอกเฉพาะนามสกุลนักเรียน หากไม่มีนามสกุล ให้ใส่เครื่องหมาย –
(กรณีนักเรียนต่างชาตินามสกุลภาษาอังกฤษ ให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่)*

หน้า 74 - 80



ล าดับ ชื่อข้อมูล ความยาว ตัวอย่าง หมายเหตุ

7 เพศ 1 2 1 = ชาย, 2 = หญิง
8 เกรดเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 3.50 , 3.05 , 2.50 ทศนิยม 2 หลัก 
9 PR 5 86.96 , 5.55

98.80
กรอกค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) โดยใช้ทศนิยม 2 หลัก ซึ่ง
วิธีการหาค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ ศึกษาได้ที่ภาคผนวก

10 เลขประจ าตัวประชาชน 13 3311000399488
G500100275555

กรอกเลขประจ าตัวประชาชนให้ครบ 13 หลัก โดย 
1) ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย – คั่นระหว่างตัวเลข และไม่

ต้องเคาะวรรคระหว่างตัวเลข
2) กรณีที่นักเรียนให้ G Code ให้ใส่ตัวอักษร G ตาม

ด้วยตัวเลขอีก 12 หลัก 
3) กรณีนักเรียนต่างชาติ ห้ามกรอกเลข Passport

ข้อก าหนดในการจัดเตรียมข้อมูล หน้า 74 - 80



ล าดับ ชื่อข้อมูล ความยาว ตัวอย่าง หมายเหตุ

11 ปีการศึกษาที่จบ 4 2563 กรอกปีการศึกษาที่จบจ านวน 4 หลัก ประจ าปีการศึกษาปัจจุบัน
กรณีที่นักเรียนจบไม่พร้อมรุ่นให้แยกการส่ง เลือกฟังก์ชันการจบไม่พร้อมรุ่น

12 ภาคเรียนที่จบ 1 2 กรอกภาคเรียนท่ีจบการศึกษา จ านวน 1 หลัก
13 วันอนุมัติการจบ 8 25640409 กรอกเฉพาะตัวเลข โดยเริ่มจากปี พ.ศ. เดือน และวันที่อนุมัติการจบ รวมจ านวน 8

หลักโดยไม่เว้นวรรค (ปปปปดดวว) เช่น อนุมัติวันที่ 9 เมษายน 2564 ให้กรอกเปน็ 
25640409
กรณีโรงเรียนนานาชาติ ให้กรอกวันอนุมัติจบเป็นเลข 0 จ านวน แปดตัว อักษรโดยไม่
เว้นวรรค เช่น 0000000000 

14 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (21)

2 21 กรอกรหัส 21 เท่านั้น กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่ต้องรายงาน ให้กรอก 0 จ านวน 1 ตัว

15 รวมหน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย (21)

5 22.00
45.05
8.00

กรอกจ านวนหน่วยกิต โดยใช้จุดทศนิยม 2 หลัก
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องรายงาน ให้
กรอก 0 จ านวน 1 ตัว

ข้อก าหนดในการจัดเตรียมข้อมูล หน้า 74 - 80



ล าดับ ชื่อข้อมูล ความยาว ตัวอย่าง หมายเหตุ

16 GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (21)

4 3.50 , 4.00
3.05 , 2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน (GPAX) หลังจุดทศนิยม 2 หลัก 
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องรายงาน ให้กรอก 0 
จ านวน 1 ตัว

17 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (22)

2 22 กรอกรหัส 22 เท่านั้น
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องรายงาน ให้กรอก 0 
จ านวน 1 ตัว

18 รวมหน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (22)

5 22.00 กรอกจ านวนหน่วยกิต โดยใช้จุดทศนิยม 2 หลัก
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องรายงาน ให้กรอก 0 
จ านวน 1 ตัว

19 GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (22)

4 3.50 , 4.00 กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน (GPAX) ทศนิยม 2 หลัก 
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องรายงาน ให้กรอก 0 
จ านวน 1 ตัว

20 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (23)

2 23 กรอกรหัส 23 เท่านั้น
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องรายงาน

ข้อก าหนดในการจัดเตรียมข้อมูล หน้า 74 - 80



ล าดับ ชื่อข้อมูล ความยาว ตัวอย่าง หมายเหตุ

21 รวมหน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (23)

5 22.00 กรอกจ านวนหน่วยกิต โดยใช้จุดทศนิยม 2 หลัก
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่ต้องรายงาน

22 GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (23)

4 3.50 , 4.00
3.05 , 2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน (GPAX) 
ทศนิยม 2 หลัก 

23 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (24)

2 24 กรอกรหัส 24 เท่านั้น

24 รวมหน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (24)

5 22.00 กรอกจ านวนหน่วยกิต โดยใช้จุดทศนิยม 2 หลัก
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องรายงาน

25 GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (24)

4 3.50 ,  4.00
3.05 , 2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน 
(GPAX) ทศนิยม 2 หลัก 

ข้อก าหนดในการจัดเตรียมข้อมูล หน้า 74 - 80



ล าดับ ชื่อข้อมูล ความ
ยาว

ตัวอย่าง หมายเหตุ

26 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุ
ศึกษาและพลศึกษา (25)

2 25 กรอกรหัส 25 เท่านั้น

27 รวมหน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(25)

5 22.00 กรอกจ านวนหน่วยกิต โดยใช้จุดทศนิยม 2 หลัก
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องรายงาน

28 GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา (25)

4 3.50 , 4.00
3.05 , 2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียน (GPAX) 
ทศนิยม 2 หลัก 

29 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(26)

2 26 กรอกรหัส 26 เท่านั้น

30 รวมหน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (26)

5 22.00 กรอกจ านวนหน่วยกิต โดยใช้จุดทศนิยม 2 หลัก
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องรายงาน

ข้อก าหนดในการจัดเตรียมข้อมูล หน้า 74 - 80



ล าดับ ชื่อข้อมูล ความ
ยาว

ตัวอย่าง หมายเหตุ

31 GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(26)

4 3.50 , 4.00
3.05 , 2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียน (GPAX) ทศนิยม 2 
หลัก 

32 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (27)

2 27 กรอกรหัส 27 เท่านั้น

33 รวมหน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (27)

5 22.00 กรอกจ านวนหน่วยกิต โดยใช้จุดทศนิยม 2 หลัก
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้อง
รายงาน

34 GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี (27)

4 3.50 , 4.00
3.05 , 2.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียน 
(GPAX) ทศนิยม 2 หลัก 

35 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (28)

2 28 กรอกรหัส 28 เท่านั้น
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36 รวมหน่วยกิตกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (28)

5 22.00 กรอกจ านวนหน่วยกิต โดยใช้จุดทศนิยม 2 หลัก
กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ต้องรายงาน

37 GPA กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (28)

4 3.50 , 4.00
3.05 , 1.50

กรอกเกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียน (GPAX) 
ทศนิยม 2 หลัก 

38 รวมหน่วยกิตทั้งหมด 6 89.50 จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดที่ได้ตลอดหลักสูตรโดยใช้เลขทศนิยม 2 หลัก
กรณีโรงเรียนนานาชาติ ให้เปรียบเทียบการแปลงคะแนน

39 วันเกิดนักเรียน (เรียงตาม ปี
พ.ศ. เดือน วัน)

8 25461101 กรอกเฉพาะตัวเลข โดยเริ่มจากปี พ.ศ. เกิดตามด้วย เดือนเกิด และวันที่เกิด 
รวมจ านวน 8 หลักโดยไม่เว้นวรรค (ปปปปดดวว) เช่น เกิดวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2546 ให้กรอกเป็น 25461101

40 เลขประจ าตัวประชาชน บิดา 13 3311000399XXX
หรือ

0000000000000

กรอกเลขประชาชนให้ครบ 13 หลัก โดย ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย – คั่นระหว่าง
ตัวเลข และไม่เว้นวรรคหรือกรณีไม่มีเลขประชาชนให้ใส่ 0 จ านวน 13 ตัว
0000000000000 
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41 ชื่อบิดา 50 นายมานพ กรอกชื่อบิดาพร้อมใส่ค าน าหน้าชื่อ ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร โดยไม่ต้องเคาะวรรค 
หากไม่ชื่อบิดาให้ใส่เครื่องหมาย –

42 นามสกุลบิดา 50 รักษ์พงไพร กรอกเฉพาะนามสกุลบิดาความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากไม่มีนามสกุล ให้ใส่
เครื่องหมาย –

43 เลขประจ าตัว
ประชาชน มารดา

13 3111000399XXX
หรือ

0000000000000

กรอกเลขประชาชนให้ครบ 13 หลัก โดย ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย – คั่นระหว่างตัวเลข
และไม่เว้นวรรค หรือกรณีไม่มีเลขประชาชนให้ใส่ 0000000000000 (จ านวน 13 ตัว)

44 ชื่อมารดา 50 นางธิดา กรอกชื่อมารดาพร้อมใส่ค าน าหน้าชื่อ ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร โดยไม่เคาะวรรค
หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย –

45 นามสกุลมารดา 50 รักษ์พงไพร กรอกเฉพาะนามสกุลมารดาความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร 
หากไม่มีนามสกุล ให้ใส่เครื่องหมาย –
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46 รหัสหลักสูตร 1 1 1 = หลักสูตรแกนกลาง (สามัญ)
2 = หลักสูตรนานาชาติ
3 = หลักสูตรอาชีวะ
4 = หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) 

47 วันเดือนปี ที่ส่งข้อมูล * อัตโนมัติในระบบ สพฐ.

48 เวลา ที่ส่งข้อมูล * อัตโนมัติในระบบ สพฐ.
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ระบบการรายงาน GPAX OBEC คูม่อืปฏบิตังิาน และแผน่พบั GPAX OBEC

https://gpax.obec.go.th
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ปฏิทนิการรายงานผลการเรียนเฉล่ียสะสม รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
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ขอบคุณค่ะ


