คำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๐๕๘/๒๕๖๓
เรื่อง การออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒)
โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดทำ�ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เกี่ยวกับผู้มีอำ�นาจลงนาม
ในประกาศนียบัตร การสั่งซื้อแบบพิมพ์ และการจัดเก็บแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา  ๘ และมาตรา  ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงกำ�หนดวิธีการออกประกาศนียบัตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกคำ�สั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๖๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดทำ�ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ประกาศนียบัตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นเอกสารหลักฐานแสดงวุฒกิ ารศึกษาของผูเ้ รียนเพือ่ การศึกษาต่อ สมัครเข้าทำ�งานหรือเพือ่ การอืน่ ใดทีต่ อ้ งแสดงวุฒกิ ารศึกษา  สถานศึกษาต้องออกประกาศนียบัตร
ให้แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้สำ�เร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้แบบพิมพ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดแนบท้ายคำ�สั่งนี้
๓. ลักษณะแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) จำ�แนกเป็น ๒ แบบ
๓.๑ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : บ) สำ�หรับผู้เรียนที่สำ�เร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓)
๓.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : พ) สำ�หรับผู้เรียนที่สำ�เร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
๔. การพิมพ์และการสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒)
๔.๑ การพิมพ์ให้องค์การค้าของ สกสค. จัดพิมพ์แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด
๔.๒ การสั่งซื้อแบบพิมพ์ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สั่งซื้อ ให้สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบดังนี้
๔.๒.๑ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ดำ�เนินการจัดซื้อให้สถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาสังกัดอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตนั้น
๔.๒.๒ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นผู้ดำ�เนินการสั่งซื้อให้กับสถานศึกษาในสังกัด
๕. การออกประกาศนียบัตร
๕.๑ ให้สถานศึกษาออกประกาศนียบัตรให้ผู้สำ�เร็จการศึกษาตามข้อ ๒ ทุกคน การกรอกรายการในประกาศนียบัตรให้ปฏิบัติตามคำ�อธิบายแนบท้ายคำ�สั่งนี้
๕.๒ ผู้สำ�เร็จการศึกษาจะต้องยื่นคำ�ร้องและขอรับประกาศนียบัตรด้วยตนเองตามเวลาที่สถานศึกษากำ�หนด
๕.๓ ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้มีอำ�นาจลงนามในประกาศนียบัตร
๕.๔ กรณีสถานศึกษาเลิกล้มกิจการให้ดำ�เนินการ ดังนี้
๕.๔.๑ สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเก็บรักษาหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว้เป็นผู้มีอำ�นาจลงนามในประกาศนียบัตร
๕.๔.๒ สถานศึกษาสังกัดอื่นให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ขั้น ซึ่งเก็บรักษาหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้นไว้ เป็นผู้มีอำ�นาจลงนามในประกาศนียบัตร
๖. กรณีที่ผู้สำ�เร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรไปแล้วเกิดชำ�รุดหรือสูญหาย ให้สถานศึกษาออกใบแทนประกาศนียบัตรให้ โดยใช้แบบพิมพ์ใบแทนประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดแนบท้ายคำ�สั่งนี้
๖.๑ การออกใบแทนกรณีประกาศนียบัตรสูญหาย ให้นำ�ใบแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มายื่นประกอบคำ�ร้องขอรับใบแทน
๖.๒ การออกใบแทนกรณีประกาศนียบัตรชำ�รุด ให้นำ�ประกาศนียบัตรที่ชำ�รุดมายื่นประกอบคำ�ร้องขอรับใบแทน
๖.๓ การสั่งซื้อ และการออกใบแทนประกาศนียบัตรให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับประกาศนียบัตร
๗. ให้สถานศึกษาจัดทำ�แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแบบท้ายคำ�สั่งนี้ โดยจัดทำ� ๒ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ๑ ชุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
				

(นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อธิบายการกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.๒)
การกรอกรายการประกาศนียบัตร ให้เขียนหรือพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ�ให้ชัดเจน ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น ตัวอักษรที่กรอกต้องเป็นตัวอักษรที่บรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอก
ทุกแห่งให้ใช้เลขไทย ประกาศนียบัตรทุกฉบับต้องไม่มีรอยขูด ลบ แก้ หรือเติม และต้องระมัดระวังไม่ให้เปรอะเปื้อนจากการเขียน การพิมพ์ หรือเกิดความสกปรกจากเหตุใด
เหตุหนึ่ง การกรอกรายการประกาศนียบัตรให้กรอก ดังนี้
แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรด้านหน้า
๑) เลขที่ ให้กรอกเลขที่ลำ�ดับของประกาศนียบัตรที่ออกให้ผู้เรียน โดยนายทะเบียนของโรงเรียนเป็นผู้ออก ให้เขียนเฉพาะเลขลำ�ดับที่โดยไม่ต้องใส่ เลข ๐ นำ�หน้า
และไม่ต้องลง พ.ศ. กำ�กับ เช่น ๑ ๒ ๓ ... กรณีออกประกาศนียบัตรให้กับผู้เรียนที่จบไม่พร้อมรุ่นเมื่อออกประกาศนียบัตรครั้งใดให้เริ่มลำ�ดับที่ ๑ ใหม่ทุกครั้ง
๒) ชื่อ-ชื่อสกุล นักเรียน ให้กรอกชื่อ-ชื่อสกุลของผู้เรียนให้ชัดเจน พร้อมคำ�นำ�หน้าชื่อให้ถูกต้อง โดยให้เขียนเต็มไม่ใช้อักษรย่อ เช่น เด็กชาย เด็กหญิง นาย นางสาว
ฐานันดรศักดิ์ เช่น หม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์ หม่อมเจ้า ให้เขียนเต็มไม่ใช้อักษรย่อ และยึดการเว้นวรรคตามหลักเกณฑ์การเขียนที่สำ�นักงานราชบัณฑิตยสภากำ�หนด
๓) เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. ให้กรอกเลขวันที่ ชื่อเดือน และเลขปี พ.ศ. ที่ผู้เรียนเกิด โดยเขียนคำ�และจำ�นวนเต็มทั้งหมด
๔) จาก ให้กรอกชื่อโรงเรียนที่ตัดสินและอนุมัติให้ผู้เรียนสำ�เร็จการศึกษา
๕) จังหวัด ให้กรอกชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน
๖) สังกัด ให้กรอกชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับกรม
๗) เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ให้กรอกวันอนุมัติการจบที่ผู้อำ�นวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ลงนามอนุมัติการจบการศึกษา ตามที่ระบุ
ในแบบรายงานผู้สำ�เร็จการศึกษา (ปพ.๓) และในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) โดยกรอกวันที่ และ พ.ศ. เป็นตัวเลข ชื่อเดือนให้เขียนชื่อเต็มไม่ใช้อักษรย่อ
๘) การลงลายมือชือ่ ให้ผอู้ �ำ นวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษาทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ เป็นผูล้ งนามพร้อมระบุชอ่ื ตำ�แหน่งและให้ประทับตราโรงเรียนบนลายมือชือ่
ของผู้อำ�นวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยใช้ตราดุนหรือสีแดงชาด (จัดวางตำ�แหน่งให้เหมาะสมและสวยงาม)
ตัวอย่าง
แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรด้านหลัง
ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำ�ประกาศนียบัตร และผู้รับประกาศนียบัตรลงลายมือชื่อ ตามรายการนี้
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