
   

                                                                                                                                                  
 
 
 
 

           31  พฤษภาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง    การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต  

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้
ดำเนินการพัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู ้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) เพื่อช่วยลดปัญหาในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  
ที ่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ  สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง  
โดยได้ทดลองใช้กับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 42 เขต และขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ 
และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ 
ให้แก่บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกจำนวน ๒๐๓ เขต ในรูปแบบ
การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ application zoom ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564 ไปแล้ว นั้น 

 บัดนี้ การประชุมขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ให้แก่ผู ้รับผิดชอบ 
การตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาได้ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ความรู ้และให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติตามข้อแนะนำจากวิทยากรเป็นอย่างดี ซึ ่ง ระบบการรายงาน 
ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)  
แบบออนไลน์นี้ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ืออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำข้อมูล
และรูปแบบทั ้งหมดในการจัดทำแบบรายงานผู ้สำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ และแนวปฏิบัติ  
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ข้อมูลที่จัดทำจะมีความถูกต้องและถูกจัดเก็บเข้าคลังในรูปแบบข้อมูลดิจิตัล  
และไฟล์สแกนภาพ pdf ซึ่งเป็นการเอ้ืออำนวยต่อการสืบค้นในการบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และออกเอกสาร
สำคัญทางการศึกษาแก่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ตลอดจนเพ่ิมระบบความปลอดภัยป้องกันความสูญหาย
ของเอกสารสำคัญทางการศึกษา รองรับการเชื่อมโยงการตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล สามารถบูรณาการข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากคลังข้อสอบ เพ่ือเชื่อมโยงระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ได้ 

ในการนี ้  เน ื ่องจากการจ ัดเก ็บแบบรายงานผู ้สำเร ็จการศึกษา (ปพ.๓) ตามที ่กำหนด 
ในแนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) กำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดทำ 
ครั้งละ ๒ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ๑ ชุด 
สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้จัดทำครั ้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที ่สถานศึกษา ๑ ชุด  
ส่งเก็บรักษาที ่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้นสังกัด ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่ สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด ภายในเวลา ๓๐ วัน นับจากวันอนุมัติการจบการศึกษา โดยจะต้อง
เก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. ๓) ให้ปลอดภัยตลอดไปอย่าให้ชำรุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  กทม. ๑๐๓๐๐ 

ที ่ศธ ๐๔๐๐๔/ว 665 

สำเนา 

/แก้ไข… 

ด่วนมาก 



   

- ๒ – 
 

แก้ไขข้อมูลได้ และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนมาก  
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๓๗ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติ 
การจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ปีการศกึษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ 
แจ้งกำหนดวันอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และอนุมัติการจบการศึกษาสำหรับกรณี
นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงมีสถานศึกษาบางแห่งได้จัดส่งแบบ
รายงานผู้สำเร็จการการศึกษาประจำการศึกษา ๒๕๖๔ มาเพื่อจัดเก็บ ณ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้ว  

ดังนั้น เพ่ือให้การรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน การจัดส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จึงขอแจ้งแนวทางและปฏิทินการดำเนินการให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้ 

ที ่ วัน เดือน 
ปี 

การปฏิบัติ หมายเหตุ 

1 1 – 30 
มิถุนายน 
2564 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ขยายผลและฝึกปฏิบัติการใช้ระบบให้แก่
สถานศึกษาในสังกัด โดยดำเนินการ ดังนี้ 
1) แจ้งสถานศึกษาลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ  
2) ให้สถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทดลองใช้ระบบ 

โดยการนำข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (ปพ.3) 
ระดับมัธยมศึกษา (ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓ และชั้ น
ม ัธยมศึกษาปีท ี ่  ๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ในรูปแบบ excel ตามที่กำหนด 

3) *กำหนดว ันฝ ึกปฏ ิบ ัต ิทดลองใช ้ ระบบให ้กั บ
สถานศึกษา และแจ ้งกำหนดว ันให ้  สำน ักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทราบ เพ่ือ
เตร ียมการร ับรองข้อมูลจากการฝ ึกปฏิบ ัต ิและ 
การส่งออกไฟล์ ปพ.๓ เป็น ในรูปแบบ PDF 

- คู่มือ และคลิปวิดิโอการใช้งาน
เผยแพร่บนเว็บไซด์ และดาวน์
โหลดฟอร์ม excel ได้ที ่
https://gpa.obec.go.th/login 
 
- *แจ้งกำหนดการฝึกปฏิบัติ
ทดลองใช้ระบบฯ ให้ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ทราบเพ่ือเตรียมการ
รับรองข้อมูลจากการฝึกปฏิบัติ
และการส่งออกไฟล์ที ่
http://gg.gg/uqtcs 
 

๒ 1 – 9 
กรกฎาคม 
2564 

สถานศึกษานำไฟล์ excel ที ่บ ันทึกข ้อมูลน ักเร ียน 
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จริง 
เข้าสู่ระบบ  

 

๓ 9 – 23 
กรกฎาคม 
2564 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และสำนักบริหารงาน
การศ ึกษาพ ิ เศษ ตรวจสอบและย ืนย ันข ้อม ูลของ
สถานศึกษาภายในสังกัด 

 

 

 
/ที่ 4 … 

 



   

- ๓ – 

 

ที ่ วัน เดือน 
ปี 

การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๔ 23 - 31 
กรกฎาคม 
2564 

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ตรวจสอบ และรับรองข้อมูล excel ที่ผ่านการรับรอง
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

2) สถานศึกษาพิมพ์ ปพ.๓ จากระบบ เสนอผู้มีอำนาจ
ตามคำสั ่งลงนาม และสแกนไฟล์ ปพ.3 ที่ลงนาม
เรียบร้อย เป็น pdf จัดส่งเข้าระบบเพื่อจัดเก็บใน
ระบบ ปพ. 3 ออนไลน์  

 

 
อนึ่ง ในกรณีที่สถานศึกษาใดได้จัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ประจำ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานแล้ว ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมูลโดยดำเนินการตามรายละเอียดการจัดทำ ข้อ ๑ ซึ่งระบบจะช่วยตรวจสอบและทำให้ทราบ
ว่าแบบรายงานที่จัดส่งมายัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
หรือมีข้อผิดพลาดตรงไหนได้ในทันที ซึ่งหากผลการตรวจสอบโดยระบบ ปรากฏว่าข้อมูลที่สถานศึกษาจัดทำ 
มีข้อผิดพลาด ขอให้แจ้งรายชื่อสถานศึกษามายัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดส่งแบบรายงาน
กลับไปให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์ใหม่อีกครั้งต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย และขอขอบคุณในความร่วมมือ
เป็นอย่างดียิ่ง 

                                      ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 
                                                      
 
 
 
 
 
สำนักทดสอบทางการศึกษา 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๙ -๙๐     
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๗          
 
 
 

 

ร่าง/พิมพ์/ศิวกร 
ทาน/ 


