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ค ำน ำ 
 

การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถ  สิ่งส าคัญ
ของการจัดการศึกษาคือ การจัดการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนต้องค้นหาวิธีการใหม่ๆ ที่ทันกับยุคสมัย 
เช่นเดียวกับการวัดผลและประเมินผลก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
แม่นย า กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ เพื่อให้การ
วัดผลและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงอบรมการใช้
โปรแกรม ศธ.02 ออนไลน์ ให้กับงานหลักสูตร งานวัดผลและประเมินผล และงานทะเบียน เพื่อน ามาใช้ใน
สถานศึกษา ในส่วนของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โดยงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดท า
คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ส าหรับกลุ่มครูและครูที่ปรึกษา ในเอกสาร
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ การเข้าใช้ระบบ การบริการครูผู้สอนออนไลน์ การต้ังค่าข้อมูล การบันทึก
แก้ไขข้อมูล และการรายงานข้อมูล โดยในแต่ละหัวข้อได้อธิบายถึงวิธีการใช้ไว้อย่างละเอียดและมี
ภาพประกอบค าบรรยาย ครูผู้สอนสามารถศึกษาด้วยตนเองและสามารถเข้าไปใช้งานได้สะดวก 

ท้ายนี้ ผู้จัดท าเอกสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับครูผู้สอน นักเรียน
นักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

 
 
 
 
 
 

งานวัดผลและประเมินผล 
ฝ่ายวิชาการ 

กรกฎาคม 2562 
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สารบญั 
 

เนือ้หา หนา้ 
 

ค าน า  
สารบัญ  
1. การเข้าใช้ระบบ 3 
2. บริการครูผู้สอนออนไลน์ 4 
3. การต้ังค่าข้อมูล 

3.1 วิธีใช้งานค าสั่งเช็คช่ือเขา้เรียน 
3.2 วิธีใช้งานค าสั่งหัวข้อ/รายการที่สอน (Couse Outline) 

5 
5 
6 

4.  การบันทึกแก้ไขข้อมูล 
4.1 วิธีใช้งานค าสั่งบันทึกผลการเรียน (ปกติ) 
4.2 วิธีใช้งานค าสั่งพิมพ์ใบรายช่ือนักเรียน 

8 
8 
21 

5. การรายงานข้อมูล 
5.1 วิธีใช้งานค าสั่งตารางสอนครูผู้สอน 
5.2 วิธีใช้งานค าสั่งรายช่ือนักเรียนที่ท าการสอน 
5.3 วิธีใช้งานค าสั่งตารางเรียนนักเรียนที่สอน 

22 
22 
23 
23 

6. ภาคผนวก 
ผ-1 ตัวอย่างแบบรายงานผลการเรียนก่อนยืนยันประมวลผลการเรียน 
ผ-2 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล (บันทึกคะแนนแบบเต็ม) 
ผ-3 ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติการสอน(บันทึกคะแนนแบบเต็ม) 
ผ-4 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล (บันทึกคะแนนแยก) 
ผ-5 ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติการสอน(บันทึกคะแนนแยก) 
ผ-6 ตัวอย่างแบบขออนุมัติผลการเรียน(บันทึกคะแนนแยก) 
ผ-7 ตัวอย่างใบรายช่ือนักเรียน 
ผ-8 ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์(จิตพิสัย) 
ผ-9 ตัวอย่างแบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง  
      คะแนนสอบระหว่างภาคเรียน 

 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
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1. ครผููส้อนสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบบริหำรสถำนศึกษำ ศธ.02 ออนไลน์ ได้จำก 
http://std2018.vec.go.th/web/EmployeeSelfService.htm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. ครูผู้สอนเลือกค าสั่งการใช้งาน   
ในส่วน กลุม่ครแูละครทูีป่รกึษา 

3.ครูผู้สอนจะต้องกรอก Username 

และPassword เพือ่เข้าสู่การใช้งาน 

User name : เลขทีบ่ตัรประชาชน 
Password  : 12345678 
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1.1 เม่ือเข้าสู่การใช้งานจะปรากฏหน้าต่างใช้งาน 

 ด้านขวาของหน้าจอ จะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้งาน และสามารถเปล่ียนรหัสผ่านได้ 

 ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะแสดงค าส่ัง ท่ีครูผู้สอนสามารถเลือกใช้งานได้ดังนี้ 
บริการครูผู้สอนออนไลน์ 

                บริการครูที่ปรึกษาออนไลน์ (มีคู่มือการใช้งาน สามารถ ดาวน์โหลดได้) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . บริการครูผู้สอนออนไลน์ 
ประกอบด้วยค าส่ังหลัก 3 ค าส่ังหลัก คือ  

ต้ังค่าข้อมูล   
บันทึกแก้ไขข้อมูล 
รายงานข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

3 ต้ังค่าข้อมูล   
 

 

 

3.1 วิธีใช้งานค าสั่งเช็คชื่อเข้าเรียน 

ค าส่ังนี้ ครูผู้สอนสามารถเช็คช่ือเข้าช้ันเรียนของนกัเรียนและนักศึกษาในรายวิชาท่ีสอน  
  โดยระบบจะแสดงรายวิชาท่ีสอนประจ าวันและสามารถพิมพ์รายวิชาจากเครื่องได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงตัวอย่างของหน้าต่างรายวิชาท่ีสอนประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แสดงตัวอย่างของหน้าต่างหลังจากเลือกค าส่ังเช็คช่ือ 
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3.2 วิธีใช้งานค าสั่งหัวข้อ/รายการที่สอน (Couse Outline) 

ค าส่ังนี้ ครูผู้สอนสามารถกดเลือกภาคเรียนและกดค้นหา จากนั้น
ระบบจะปรากฏรายวิชาท้ังหมดในภาคเรียน และแสดงห้องเรียน
รวมท้ังกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนในแต่ละรายวิชา  
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงตัวอย่างรายวิชาท้ังหมดในภาคเรียนท่ี 1/2562  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส าหรับรายวิชาที่มีครูผู้สอน 2 คน จะมีเครื่องหมายดอกจันทร์ (*) ปรากฏอยู่บนชื่อ 
หมายถึง ครูผู้สอนหลักของรายวิชานั้น 

 ครูผู้สอนกดเลือกค าสั่ง                                                       เพ่ือก าหนดหัวข้อ 
 และรายการสอนในแต่ละสัปดาห ์

 เม่ือครูผู้สอนเลือกค าสั่ง ก าหนดหวัขอ้และรายการสอน จะปรากฏหน้าตา่ง ให้ครูผู้สอนกรอก
รายละเอียดหวัข้อการสอน รายการสอน จ านวนสัปดาห์ที่สอน ตามที่ได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

 ครูผู้สอนยังสามารถอัพโหลดเนื้อหาการสอนลงไปได้ด้วย ซึ่งเนื้อหาทีอ่ัพโหลดจะต้องเป็น
ไฟล์ข้อมูล ในรูปแบบ PDF 
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รูปท่ี 4 แสดงตัวอย่างการก าหนดหัวข้อรายวิชาและรายการสอน 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 5 แสดงตัวอย่างหลังจากก าหนดหัวข้อรายวิชาและรายการสอนเรียบร้อยแล้ว  
หากต้องการเพิ่มเติมให้เลือกค าส่ังแก้ไข 
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4. บันทึกแก้ไขข้อมูล 
 

 

4.1 วิธีใช้งานค าสั่งบันทึกผลการเรียน (ปกติ) 

ค าส่ังนี้ ครู ผู้สอนสามารถบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนหลังจากผ่าน

กระบวนการสอบปลายภาคเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยครูผู้สอนกดเลือกภาค

เรียนท่ีต้องการบันทึกผลการเรียน และกดค้นหา หากไม่ได้ก าหนดสถานะ 

ระบบจะแสดงรายวิชาท้ังหมด  

 

รูปท่ี 6 แสดงหน้าต่างการบันทึกผลการเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการบันทึกผลการเรียน ครูผู้สอนเลือก การบันทกึคะแนนแบบเต็ม และการบันทึกคะแนนแยก 
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4.1.1 วิธีใช้งานค าสั่งการบันทึกคะแนนแบบเต็ม 

คะแนนรวม 100 คะแนน ครูผู้สอนกรอกคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น โดยสามารถกรอกคะแนนลง 

ในช่องคะแนนของผู้เรียนแต่ละคนได้เลย หรือ ครูผู้สอนสามารถอัพโหลดคะแนนจากโปรแกรม Excel ก็ได้ 

ดังรูปท่ี 7 

 

รูปท่ี 7 การบันทึกคะแนนแบบเต็ม 
 

1. เมื่อครูผู้สอนกดอัพโหลดคะแนนจากโปรแกรม Excel แล้ว ระบบจะปรากฏหน้าต่างให้ครูผู้สอน 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส าหรับการกรอกคะแนน ดังรูปท่ี 8 และจะปรากฏรายช่ือนักเรียนและช่องให้

คะแนน ดังรูปท่ี 9 

 

 รูปท่ี 8 การดาวน์โหลดแบบฟอร์มส าหรับการกรอกคะแนน 
 

  



11 
 

คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

 

รูปท่ี 9 แบบฟอร์มส าหรับการกรอกคะแนนท่ีโหลดมา  
 

2. เมื่อโหลดไฟล์ EXCEL และกรอกคะแนนจนเสร็จส้ิน ให้กดบันทึกคะแนน โปรแกรมจะกลับมาท่ีหน้าต่าง

เดิมตามรูปท่ี 10 แล้วท าการอัพโหลดไฟล์ให้ กดค าส่ัง เลือกไฟล์ ท่ีบันทึกไว้เมื่อสักครู่  

 

รูปท่ี 10 การเลือกไฟล์เพื่อน าคะแนนเข้าระบบ 
 

1 

2 

 เมื่อเลือกไฟลจ์ะปรากฏชื่อไฟล์ท่ีครูผู้สอนได้บันทึกไว้ 
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3. เมื่อเลือกไฟล์คะแนนเสร็จแล้ว ให้เลือกค าส่ัง น าเข้าคะแนน  ปรากฏหน้าต่าง ดังรูปท่ี 11 

 

รูปท่ี 11 กระบวนการน าเข้าคะแนนเสร็จส้ิน 
 
 

4. เมื่อการน าเข้าคะแนนเสร็จเรียบร้อย ระบบจะกลับไปแสดงหน้าต่างเดิม ดังรูปท่ี 11  โดยขึ้นสถานะใน

รายวิชาท่ีมีการบันทึกคะแนนแล้ว หากต้องการตรวจสอบความถูกต้อง ให้เลือกค าส่ัง ประมวลผล      

จะปรากฏหน้าต่างดังรูปท่ี 12  

 
 

รูปท่ี 12 การน าเข้าคะแนนเสร็จเรียบร้อย 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

5. หากครูผู้สอนต้องการแก้ไข ให้เลือกค าส่ัง แก้ไขคะแนน  เมื่อด าเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว ให้กดบันทึก   

การแก้ไขคะแนน                          ซึ่งอยู่ด้านล่างของรายช่ือผู้เรียน  

 
 

รูปท่ี 13 การแก้ไขคะแนน 

 

ครูผู้สอนสามารถเลอืกประเภทของเกรด จะปรากฏ ดังนี้   
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

6. เมื่อแก้ไขผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปท่ี 14 ครูผู้สอนเลือกค าส่ัง พิมพ์รายงาน

เพื่อพิมพ์แบบรายงานผลการเรียน ก่อนยืนยันประมวลผลการเรียน  

 

รูปท่ี 14 หน้าต่างบันทึกผลการเรียน 

 

7. เมื่อตรวจสอบผลการเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ครูผู้สอนไปท่ีค าส่ัง  

จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปท่ี 15  ซึ่งด้านซ้ายมือแสดงผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคล และด้านขวามือ

จะสรุปผลการเรียนของผู้เรียน เมื่อถูกต้องให้ครูผู้สอนกด    

 

รูปท่ี 15 ประมวลผลการเรียนอิงเกณฑ์ แสดงผลการเรียนของผู้เรียน  
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

8. หลังจากครูผู้สอนยืนยันผลการเรียนแล้ว ระบบจะประมวลผลการเรียนอิงเกณฑ์ จะปรากฏหน้าต่าง     

ดังรูปท่ี 16 

 

รูปท่ี 16  แสดงสถานะหลังยืนยันผลการเรียน 

 

9. ครูผู้สอนจะต้องพิมพ์แบบรายงานผล เพื่อส่งวิทยาลัย  โดยเลือกท่ีค าส่ัง     

เพื่อเลือกพิมพ์รายงานรวม ว.ผ. และสรุปผลการปฏิบัติการสอน PDF  
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

4.1.2 วิธีใช้งานค าสั่งการบันทึกคะแนนแยก 

    การรายละเอียดของคะแนนแยกย่อย ครูผู้สอนสามารถกรอกคะแนนในช่องตามท่ีระบบก าหนด

เกณฑ์การให้คะแนน และครูผู้สอนสามารถแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน  โดยเลือกท่ีค าส่ัง  

                                 ดังรูปท่ี 17  
 

 
 

รูปท่ี 17 หน้าต่างค าส่ังการบันทึกคะแนนแยก 

 

1. เมื่อครูผู้สอนต้องการแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน  ระบบก าหนดช่องคะแนนแยกไว้จ านวน 5 ช่องเท่านั้น 

ครูผู้สอนจะสามารถก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนผู้เรียนได้ โดยค านึงถึงสัดส่วนการให้คะแนนดังนี้ 

 
 รายวิชาทฤษฎ ี  60 : 40 
 รายวิชาทฤษฎ+ีปฏิบัติ 70 : 30 
 รายวิชาปฏิบัต ิ  80 : 20 
 ฝึกงานสถานประกอบการ 70 : 30 
 

 

 

สถานประกอบการ  50 

จิตพิสัย         20 

ครูนิเทศ         20 

สมุดบันทึก       10 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

 
 

 

 

 

รูปท่ี 19 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนท่ีท าการแก้ไขเรียบร้อย 

 

 

 

รูปท่ี 18 หน้าต่างค าส่ังแก้ไขเกณฑ์คะแนน 

 เม่ือก าหนดเสร็จแล้วครูผู้สอนสั่งบันทึก 

 ครูผู้สอนไม่สามารถแก้ไขได ้  ครูผู้สอนแก้ไขคะแนนส่วนนี้ไดเ้ท่านั้น 

 เกณฑ์การให้คะแนนที่ท าการแก้ไขเรยีบร้อย 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

 เมื่อครูผู้สอน ก าหนดเกณฑ์คะแนนเรียบร้อยแล้ว ครูผู้สอนสามารถกรอกคะแนนได้เลย โดยเกณฑ์ช่องใด

ท่ีครูผู้สอนไม่ได้ระบุ ก็จะไม่สามารถกรอกคะแนนได้ เมื่อกรอกคะแนนเสร็จให้กด 

 
        ในกรณีของการเลือกบันทึกผลการเรียนแบบแยก จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์คะแนน 
        เหมือนกับการบันทึกคะแนนแบบรวมได้  
 

 

 

 

 

 

3. เมื่อการน าเข้าคะแนนเสร็จเรียบร้อย ระบบจะกลับไปแสดงหน้าต่างเดิม โดยขึ้นสถานะในรายวิชาท่ีมีการ

บันทึกคะแนนและหากต้องการตรวจสอบความถูกต้อง ให้เลือกท่ีค าส่ัง จะปรากฏหน้าต่าง

ดังรูปท่ี 20 

 

 

รูปท่ี 20 แสดงผลการเรียนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

 

4. หากครูผู้สอนต้องการแก้ไข ให้เลือกค าส่ัง เมื่อด าเนินการแก้ไขแล้วให้กดบันทึก 

การแก้ไขคะแนน                           ซึ่งอยู่ด้านล่างของรายช่ือผู้เรียน  

 

 
 

รูปท่ี 21 การแก้ไขคะแนน 

 

5. เมื่อแก้ไขผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าต่าง ดังรูปท่ี 22  ในกรณีท่ีครูผู้สอนต้องการบันทึก

คะแนนใหม่ท้ังหมด ให้เลือกค าส่ัง                                      จะท าให้

ระบบล้างข้อมูลการบันทึกท้ังหมด และครูผู้สอนเลือกค าส่ัง เพื่อพิมพ์แบบรายงาน และการ

เรียนก่อนยืนยนัประมวลผลการเรียน  
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

รูปท่ี 22 หน้าต่างบันทึกผลการเรียน 

6. เมื่อตรวจสอบผลการเรียนจากแบบรายงานผลการเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ครูผู้สอนไปท่ีค าส่ัง 

      จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปท่ี 23  

ซึ่งด้านซ้ายมือแสดงผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และด้านขวามือจะสรุปผลการเรียนของผู้เรียน 

เมื่อถูกต้องให้ครูผู้สอนกด  

 

รูปท่ี 23 ประมวลผลการเรียนอิงเกณฑ์ แสดงผลการเรียนของผู้เรียน  

 

7. หลังจากยืนยันผลการเรียนแล้วระบบจะประมวลผลการเรียนอิงเกณฑ์ แสดงหน้าต่าง ดังรูปท่ี 24 

 

รูปท่ี 24  แสดงสถานะหลังยืนยันผลการเรียน 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

 

8. ครูผู้จะต้องพิมพ์แบบรายงานผล เพื่อส่งงานวัดผลฯ โดยเลือกท่ีค าส่ัง                                โดยเลือก 

 และ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ในกรณีการบันทึกคะแนนแยก หลังจากยืนยนัผลการเรียน การพิมพ์เอกสาร  
เพื่อส่งวิทยาลัย จะมีเอกสาร 3 ชุด ซึ่งจะแตกต่างจากการบันทึกคะแนนเต็ม 
(หัวข้อ 4.1.1) โดยเอกสารที่เพ่ิมเข้ามาคือ แบบบนัทกึผลการเรยีน ซึ่งจะเป็น  
แบบขออนุมัติผลการเรียน 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

4.2 วิธีใช้งานค าสั่งพิมพ์ใบรายชื่อนักเรียน 

   ค าส่ังนี้ครู ผู้สอนสามารถพิมพ์ใบรายช่ือนักเรียน แบบประเมินผลการเรียน           

ตามสภาพจริง และแบบสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์       

(จิตพิสัย) มีข้ันดังนี้ 

1. ครูผู้สอนเลือกค าส่ัง พิมพ์ใบรายช่ือนักเรียน จะปรากฏหน้าต่าง ดังรูปท่ี 25 กดเลือก และ   

หากกดเลือกสถานะท้ังหมด ระบบจะแสดงรายวิชาท้ังหมดของครูผู้สอนในภาคเรียนนั้น 

 

รูปท่ี 25  แสดงหน้าต่างค าส่ังใบรายช่ือของนักเรียน 

 

2. ครูผู้สอนไปท่ีค าส่ัง สามารถพิมพ์เอกสาร ดังรูปท่ี 26 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 26 รายการด าเนินการส าหรับครูผู้สอน 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

 

5. รายงานข้อมูล ประกอบ ค าส่ัง ดังนี้ 

 ตารางสอนครูผู้สอน 

 รายช่ือนักเรียนท่ีท าการสอน 

 ตารางเรียนนักเรียนท่ีสอน 

 

5.1 วิธีใช้งานค าสั่งตารางสอนครูผู้สอน 

 ค าส่ังนี้ครูผู้สอน สามารถดาวน์โหลดตารางสอนของครูผู้สอนได้ โดยเลือกภาค

เรียนและกดค้นหา ตารางสอนของครูผู้สอนจะปรากฏ ดังรูปท่ี 27   

 

รูปท่ี 27 ตัวอย่างตารางสอนครูผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
3 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

5.2 วิธีใช้งานค าสั่งรายชื่อนักเรียนที่ท าการสอน 

 ค าส่ังนี้จะแสดงรายช่ือของนักเรียน นักศึกษาท่ีท าการสอน และ 
   แบบแสดงรายช่ือนี้จะแจ้งสถานภาพการลงทะเบียนของผู้เรียน หากลงทะเบียนเข้าระบบแล้ว จะขึ้นปรากฏ  
   สถานภาพ ว่า  

 
  

รูปท่ี 28 แสดงรายช่ือของนักเรียน นักศึกษาท่ีท าการสอน 

5.3 วิธีใช้งานค าสั่งตารางเรียนนักเรียนที่สอน 

ค าส่ังนี้จะแสดงตารางเรียนของนักเรียน นักศึกษา โดยแสดง
ตารางสอนเป็นรายบุคคล  ดังรูปท่ี 29 

 

 รูปท่ี 29 แสดงรายช่ือของนักเรียน นักศึกษา ท่ีท าการสอน 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษาศธ.02 ออนไลน์ส าหรับกลุ่มครูและครูท่ีปรึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 
 

ภำคผนวก 

ผ-1 ตัวอย่างแบบรายงานผลการเรียนก่อนยืนยันประมวลผลการเรียน 
ผ-2 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล (บันทึกคะแนนแบบเต็ม) 
ผ-3 ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติการสอน(บันทึกคะแนนแบบเต็ม) 
ผ-4 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล (บันทึกคะแนนแยก) 
ผ-5 ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติการสอน(บันทึกคะแนนแยก) 
ผ-6 ตัวอย่างแบบขออนุมัติผลการเรียน(บันทึกคะแนนแยก) 
ผ-7 ตัวอย่างใบรายช่ือนักเรียน 
ผ-8 ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(จิตพิสัย) 
ผ-9 

 
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง คะแนนสอบระหว่างภาคเรียน 

 

 



ภาคผนวก 

 

ก-1 ตัวอย่างแบบรายงานผลการเรียนกอนยืนยันประมวลผลการเรียน 
ก-2 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล (บันทึกคะแนนแบบเต็ม) 

ก-3 ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติการสอน(บันทึกคะแนนแบบเต็ม) 
ก-4 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล (บันทึกคะแนนแยก) 
ก-5 ตัวอย่างสรุปผลการปฏิบัติการสอน(บันทึกคะแนนแยก) 
ก-6 ตัวอย่างแบบขออนุมัติผลการเรียน(บันทึกคะแนนแยก) 
ก-7 ตัวอย่างใบรายช่ือนักเรียน 
ก-8 ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์(จิตพิสัย) 
ก-9 

 
ตัวอย่างแบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง คะแนนสอบระหว่าง
ภาคเรียน 

 

 

 



แบบรายงานผลการเรียนกอนยืนยันประมวนผลการเรียน

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตําบล/แขวง ไรขิง อําเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม

 ภาคเรียนที่ 2562  ปการศึกษา 1

หนา    1

รหัสวิชา  20100-1007  ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ครูผูสอน นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

ที่ รหัสประจําตัว

คะแนนรวม

ประเภทเกรดชื่อ-ชื่อสกุล
100

กลุมเรียน

1 62201020001 622010201นายกรกฎ  มุงอินทรกลาง 65

2 62201020002 622010201นายกรวิชญ  พิมสูนย 70

3 62201020003 622010201นายกิตติพงษ  โพธิ์ทอง 80

4 62201020004 622010201นายเกียรติศักดิ์  ถินนารัตน 0

5 62201020005 622010201นายเขตรแดน  ชาวแปดริ้ว 65

6 62201020006 622010201นายจักรวรรดิ์  ชนบท 70

7 62201020007 622010201นางสาวจุฑามาส  ปถวี 75

8 62201020008 622010201นายเจตนิพัทธ  ปะนัดตะเถ 0

9 62201020009 622010201นายเจตนิพัทธ  ฝอดสูงเนิน 80

10 62201020010 622010201นายเจษฎาภรณ  จินดารัตน 67

11 62201020011 622010201นางสาวฉัตรติยาภรณ  ภูกรุด 65

12 62201020012 622010201นายชมนวิทย  เทพศิริ 70

13 62201020013 622010201นายชลรทิตย  ทองใบ 80

14 62201020014 622010201นายชาญวิทย  ศรีบาง 78

15 62201020015 622010201นายชิษณุพงศ  ธูปคํา 65

16 62201020016 622010201นายฐิติวัฒิ  อิทธิภิญโญ 70

17 62201020017 622010201นายณรงกรณ  รัตนวงค 75

18 62201020018 622010201นางสาวณัชชา  หุนลําภู 65

19 62201020019 622010201นายณัชพล  ผิวเงินยวง 70

20 62201020020 622010201นายณัฐกานต  ตรีเดชา 80

21 62201020021 622010201นายณัฐนนท  รอดเจริญ 76

22 62201020022 622010201นายณัฐภัทร  ปตถามัย 65

จํานวนนักเรียน
กอนประมวนผลการเรียน

ชาย หญิง รวม

40 5 45

ลงชื่อ...................................................นายทะเบียน

(นางเอี่ยมศิริ        แกววงษจันทร)

ลงชื่อ.....................................................

(นายสนธยา  จันทรสมบูรณ)

ผูอํานวยการ



แบบรายงานผลการเรียนกอนยืนยันประมวนผลการเรียน

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตําบล/แขวง ไรขิง อําเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม

 ภาคเรียนที่ 2562  ปการศึกษา 1

หนา    1

รหัสวิชา  20100-1007  ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ครูผูสอน นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

ที่ รหัสประจําตัว

คะแนนรวม

ประเภทเกรดชื่อ-ชื่อสกุล
100

กลุมเรียน

23 62201020023 622010201นางสาวณัฐริกา  ปนทอง 70

24 62201020024 622010201นายณัฐวุฒิ  ยอดพรหม 65

25 62201020025 622010201นายเดชดนัย  กิจเจริญ 70

26 62201020026 622010201นายทวีโชค  บุญจูง 80

27 62201020027 622010201นายทัช  ตาแปง 70

28 62201020028 622010201นายไททัช  ดวงมาลี 65

29 62201020029 622010201นายธนบดี  เกิดแกว 70

30 62201020030 622010201นายธนภณ  ศรีมงคล 75

31 62201020031 622010201นายธนากร  แกวหอม 65

32 62201020032 622010201นายธันวา  นาโควงค 70

33 62201020033 622010201นายนที  พึ่งพงษ 80

34 62201020034 622010201นายนนททชัย  ภุชงค 70

35 62201020035 622010201นายนนทวัฒน  มีกอง 65

36 62201020036 622010201นายนิธิพล  สุขประเสริฐ 70

37 62201020037 622010201นายปฏิภาณ  สารณา 75

38 62201020038 622010201นางสาวปนัดดา  พิศิลป 65

39 62201020039 622010201นายปรเมศ  จินดาอินทร 70

40 62201020040 622010201นายประสบโชค  จันธสโร 80

41 62201020041 622010201นายปรีชา  อินกกผึ้ง 70

42 62201020042 622010201นายพงษสิทธิ์  ตันสมรถ 65

43 62201020043 622010201นายพลพจน  ปองคํามีกุลพงศ 70

44 62201020044 622010201นายพิชิตชัย  เงินถา 75

45 62201020045 622010201นายภคพงษ  คะสุดใจ 75

จํานวนนักเรียน
กอนประมวนผลการเรียน

ชาย หญิง รวม

40 5 45

ลงชื่อ...................................................นายทะเบียน

(นางเอี่ยมศิริ        แกววงษจันทร)

ลงชื่อ.....................................................

(นายสนธยา  จันทรสมบูรณ)

ผูอํานวยการ



แบบรายงานผลการเรียนกอนยืนยันประมวนผลการเรียน

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตําบล/แขวง ไรขิง อําเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม

 ภาคเรียนที่ 2562  ปการศึกษา 1

หนา    1

รหัสวิชา  20100-1007  ชื่อวิชา  งานเครื่องมือกลเบื้องตน

ครูผูสอน นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

ที่ รหัสประจําตัว

คะแนนรวม

ประเภทเกรดชื่อ-ชื่อสกุล
100

กลุมเรียน

จํานวนนักเรียน
กอนประมวนผลการเรียน

ชาย หญิง รวม

40 5 45

ลงชื่อ...................................................นายทะเบียน

(นางเอี่ยมศิริ        แกววงษจันทร)

ลงชื่อ.....................................................

(นายสนธยา  จันทรสมบูรณ)

ผูอํานวยการ



แบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562

รหัสวิชา  2102-2102 ชื่อวิชา ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  หน่วยกิต 4

ชั้น  ปวช.2/2

กลุ่ม  ชก.

การเรียนต่อสัปดาห์ สัปดาห์ละ...............ชั่วโมง ชื่อผู้สอน  นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

เวลาเรียนเต็มต่อภาคเรียน....................คาบ เวลาเรียน 80% ............................คาบ

อนุมัติผลการเรียน

เสนอ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ตามที่ทางวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการ

สอนในวิชานี้นั้น  บันนี้ได้ดำเนินการสอน และทำการ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังปรากฏผลรายละเอียดข้างล่างนี้

พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ผู้สอนเสนอ

ลงชื่อ...................................................................
(...............................................................)

................./................./.................

ความเห็นหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติผลการเรียน

ลงชื่อ...................................................................

................./................./.................
(นายมงคล      แก้วประดับ)

ความเห็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติผลการเรียนได้

ลงชื่อ...................................................................
(นางสาวนิศากร   เจริญดี)

................./................./.................

ความเห็นผู้อำนวยการ

อนุมัติ

................./................./.................
(นายสนธยา  จันทร์สมบูรณ์)

ลงชื่อ...................................................................

เกรด ช่วงคะแนน จำนวน

80-1004 2

75-793.5 9

03 70-74

2.5 65-69 1

22 60-64

55-591.5 0

1 50-54 0

0 0ต่ำกว่า 50

ขาดเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ (ขร.)

ไม่สมบูรณ์ (มส.)

ผ่าน (ผ.)

ไม่ผ่าน (ม.ผ.)

อื่นๆ
รวม

0

0

0

0

0

14

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ..................................................อาจารย์ผู้สอน

................./................./.................
(นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส)

สิรินาถ  อินโอภาส วันที่พิมพ์ 16 ก.ค. 2562 09:41 น.



วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

   งานวัดผล   ว.ผ. 2

รหัสวิชา  2102-2102  ชื่อวิชา  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  ชั้น ปวช.2/2

ชื่อผู้สอน   นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส ผู้สอน นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

ว.ผ. 3ภาคเรียนที่  1/2562

รหัสวิชา 2102-2102

กลุ่ม 61210202

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เกรด รหัสประจำตัวลำดับ เกรด

1 6121020060 นางสาวสิรินรัตน์  พลอยนิล 612102006013.5 3.5

2 6121020063 นายอธิพงศ์  อินทร์ประดับ 612102006323.5 3.5

3 6121020064 นายอนุชิต  โพธิ์วิเศษ 612102006433.5 3.5

4 6121020065 นางสาวอรุณศรี  กิจสวัสดิ์ 612102006543.5 3.5

5 6121020066 นายอัษฎาวุธ  ยุยง 612102006653.5 3.5

6 6121020067 นายอานนท์  คล้ายรักษา 612102006762.0 2.0

7 6121020070 นายเอกชัย  กันภัย 612102007073.5 3.5

8 6121020073 นายศรายุทธ  ต่ำกระโทก 612102007382.0 2.0

9 6121020074 นายษมา  อำโพธิ์ 612102007493.5 3.5

10 6121020075 นายสุกฤษฎิ์  ใสติด 6121020075104.0 4.0

11 6121020076 นายอัครเดช  อุปลพันธุ์ 6121020076113.5 3.5

12 6121020077 นายเพียรพัชร  เขียวราชา 6121020077123.5 3.5

13 6121020080 นายเอกชัย  เอี่ยมประดิษฐ์ 6121020080132.5 2.5

14 6121020081 นายอภิสิทธ  ภิญโญภาวศุทธิ 6121020081144.0 4.0

วันที่พิมพ์ 16 ก.ค. 2562 09:41 น.สิรินาถ  อินโอภาส



วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

   ครูผู้สอน   ว.ผ. 2

รหัสวิชา  2102-2102  ชื่อวิชา  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  ชั้น ปวช.2/2

ชื่อผู้สอน   นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส ผู้สอน นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

ว.ผ. 3ภาคเรียนที่  1/2562

รหัสวิชา  2102-2102

กลุ่ม 61210202

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เกรด รหัสประจำตัวลำดับ เกรด

1 6121020060 นางสาวสิรินรัตน์  พลอยนิล 612102006013.5 3.5

2 6121020063 นายอธิพงศ์  อินทร์ประดับ 612102006323.5 3.5

3 6121020064 นายอนุชิต  โพธิ์วิเศษ 612102006433.5 3.5

4 6121020065 นางสาวอรุณศรี  กิจสวัสดิ์ 612102006543.5 3.5

5 6121020066 นายอัษฎาวุธ  ยุยง 612102006653.5 3.5

6 6121020067 นายอานนท์  คล้ายรักษา 612102006762.0 2.0

7 6121020070 นายเอกชัย  กันภัย 612102007073.5 3.5

8 6121020073 นายศรายุทธ  ต่ำกระโทก 612102007382.0 2.0

9 6121020074 นายษมา  อำโพธิ์ 612102007493.5 3.5

10 6121020075 นายสุกฤษฎิ์  ใสติด 6121020075104.0 4.0

11 6121020076 นายอัครเดช  อุปลพันธุ์ 6121020076113.5 3.5

12 6121020077 นายเพียรพัชร  เขียวราชา 6121020077123.5 3.5

13 6121020080 นายเอกชัย  เอี่ยมประดิษฐ์ 6121020080132.5 2.5

14 6121020081 นายอภิสิทธ  ภิญโญภาวศุทธิ 6121020081144.0 4.0

วันที่พิมพ์ 16 ก.ค. 2562 09:41 น.สิรินาถ  อินโอภาส



วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

งานทะเบียน        ว.ผ. 3

รหัสวิชา  2102-2102  ชื่อวิชา  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2  ชั้น ปวช.2/2 ภาคเรียนที่  1/2562

ชื่อผู้สอน   นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา   นางสาวสิรินดา  แสงกำพลี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล เกรด เหตุผล

1 6121020060 3.5นางสาวสิรินรัตน์  พลอยนิล

2 6121020063 3.5นายอธิพงศ์  อินทร์ประดับ

3 6121020064 3.5นายอนุชิต  โพธิ์วิเศษ

4 6121020065 3.5นางสาวอรุณศรี  กิจสวัสดิ์

5 6121020066 3.5นายอัษฎาวุธ  ยุยง

6 6121020067 2.0นายอานนท์  คล้ายรักษา

7 6121020070 3.5นายเอกชัย  กันภัย

8 6121020073 2.0นายศรายุทธ  ต่ำกระโทก

9 6121020074 3.5นายษมา  อำโพธิ์

10 6121020075 4.0นายสุกฤษฎิ์  ใสติด

11 6121020076 3.5นายอัครเดช  อุปลพันธุ์

12 6121020077 3.5นายเพียรพัชร  เขียวราชา

13 6121020080 2.5นายเอกชัย  เอี่ยมประดิษฐ์

14 6121020081 4.0นายอภิสิทธ  ภิญโญภาวศุทธิ

วันที่พิมพ์ 16 ก.ค. 2562 09:41 น.สิรินาถ  อินโอภาส



บันทึกขอความ

สวนราชการ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติการสอน

เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหขาพเจา นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส ครูแผนก

ปฏิบัติการสอนในภาคเรียน 1/2562 บัดนี้การปฏิบัติงานเรียบรอยแลว ขอสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

ที่ ................................................................................. วันที่ .........................................................................................................16 กรกฎาคม 2562

ที่ รหัสวิชาและชื่อวิชา ระดับชั้น กลุมเรียน
ผลการเรียน

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ม.สข.ร ผ. ม.ผ

จํานวน
ผูเรียน

2102-2102ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 21 ปวช.2 เครื่องมือกล ปวช.2 หอง 2 | ชก. 00 002 219 0 0 00 14

* ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00 ขึ้นไปจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ...........................................................

(นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส)

ครูผูสอน1 ผานการพิจารณาจากหัวหนาแผนกวิชาฯ

ลงชื่อ ...................................................... (................................) ........... / .......... / .............

2 ผานการพิจารณาจากหัวหนางานวัดผลและประเมินผล

ลงชื่อ ...................................................... (นายมงคล      แกวประดับ) ........... / .......... / .............

3 ผานการพิจารณาจากรองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ลงชื่อ ...................................................... (นางสาวนิศากร   เจริญดี) ........... / .......... / .............

(    ) ไมอนุมัติ   (   ) อนุมัติ

ลงชื่อ ...........................................................

(นายสนธยา  จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

222

รวม 2 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 14



แบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2562

รหัสวิชา  2102-2102 ชื่อวิชา ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2  หนวยกิต 4

ชั้น  ปวช.2/2

กลุม  61210202 : ชก.

การเรียนตอสัปดาห สัปดาหละ...............ชั่วโมง ชื่อผูสอน  นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

เวลาเรียนเต็มตอภาคเรียน....................คาบ เวลาเรียน 80% ............................คาบ

อนุมัติผลการเรียน

เสนอ  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ตามที่ทางวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหดําเนินการ

สอนในวิชานี้นั้น  บันนี้ไดดําเนินการสอน และทําการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา  ในวิชานี้
เสร็จเรียบรอยแลว ดังปรากฏผลรายละเอียดขางลางนี้

ความเห็นหัวหนาแผนกวิชา

พิจารณาแลวเห็นชอบตามที่ผูสอนเสนอ

ลงชื่อ...................................................................
(นายจรัล      สุตา)

................./................./.................

ความเห็นหัวหนางานวัดผลและประเมินผล

พิจารณาแลวเห็นสมควรอนุมัติผลการเรียน

ลงชื่อ...................................................................

................./................./.................
(นายมงคล      แกวประดับ)

ความเห็นรองผูอํานวยการฝายวิชาการ

พิจารณาแลวเห็นสมควรอนุมัติผลการเรียนได

ลงชื่อ...................................................................
(นางสาวนิศากร   เจริญดี)

................./................./.................

ความเห็นผูอํานวยการวิทยาลัย

อนุมัติ

................./................./.................
(นายสนธยา  จันทรสมบูรณ)

ลงชื่อ...................................................................

เกรด ชวงคะแนน จํานวน

80-1004 3

75-793.5 9

03 70-74

2.5 65-69 1

12 60-64

55-591.5 0

1 50-54 0

0 0ตํ่ากวา 50

ขาดเรียนไมมีสิทธิ์สอบ (ขร.)

ไมสมบูรณ (มส.)

ผาน (ผ.)

ไมผาน (ม.ผ.)

อื่นๆ
รวม

0

0

0

0

0

14

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

ลงชื่อ..................................................อาจารยผูสอน

................./................./.................
(นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส)

สิรินาถ  อินโอภาส วันที่พิมพ 16 ก.ค. 2562 11:24 น.



วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

   งานวัดผล   ว.ผ. 2

รหัสวิชา  2102-2102  ชื่อวิชา  ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2  ชั้น ปวช.2/2

ชื่อผูสอน   นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส ผูสอน นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

ว.ผ. 3ภาคเรียนที่  1/2562

รหัสวิชา 2102-2102

กลุม 61210202

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-นามสกุล เกรด รหัสประจําตัวลําดับ เกรด

1 6121020060 นางสาวสิรินรัตน  พลอยนิล 612102006013.5 3.5

2 6121020063 นายอธิพงศ  อินทรประดับ 612102006323.5 3.5

3 6121020064 นายอนุชิต  โพธิ์วิเศษ 612102006433.5 3.5

4 6121020065 นางสาวอรุณศรี  กิจสวัสดิ์ 612102006543.5 3.5

5 6121020066 นายอัษฎาวุธ  ยุยง 612102006653.5 3.5

6 6121020067 นายอานนท  คลายรักษา 612102006762.0 2.0

7 6121020070 นายเอกชัย  กันภัย 612102007073.5 3.5

8 6121020073 นายศรายุทธ  ตํ่ากระโทก 612102007384.0 4.0

9 6121020074 นายษมา  อําโพธิ์ 612102007493.5 3.5

10 6121020075 นายสุกฤษฎิ์  ใสติด 6121020075104.0 4.0

11 6121020076 นายอัครเดช  อุปลพันธุ 6121020076113.5 3.5

12 6121020077 นายเพียรพัชร  เขียวราชา 6121020077123.5 3.5

13 6121020080 นายเอกชัย  เอี่ยมประดิษฐ 6121020080132.5 2.5

14 6121020081 นายอภิสิทธ  ภิญโญภาวศุทธิ 6121020081144.0 4.0

วันที่พิมพ 16 ก.ค. 2562 11:24 น.สิรินาถ  อินโอภาส



วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

งานทะเบียน        ว.ผ. 3

รหัสวิชา  2102-2102  ชื่อวิชา  ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2  ชั้น ปวช.2/2 ภาคเรียนที่  1/2562

ชื่อผูสอน   นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นางสาวสิรินดา  แสงกําพลี

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-นามสกุล เกรด เหตุผล

1 6121020060 3.5นางสาวสิรินรัตน  พลอยนิล

2 6121020063 3.5นายอธิพงศ  อินทรประดับ

3 6121020064 3.5นายอนุชิต  โพธิ์วิเศษ

4 6121020065 3.5นางสาวอรุณศรี  กิจสวัสดิ์

5 6121020066 3.5นายอัษฎาวุธ  ยุยง

6 6121020067 2.0นายอานนท  คลายรักษา

7 6121020070 3.5นายเอกชัย  กันภัย

8 6121020073 4.0นายศรายุทธ  ตํ่ากระโทก

9 6121020074 3.5นายษมา  อําโพธิ์

10 6121020075 4.0นายสุกฤษฎิ์  ใสติด

11 6121020076 3.5นายอัครเดช  อุปลพันธุ

12 6121020077 3.5นายเพียรพัชร  เขียวราชา

13 6121020080 2.5นายเอกชัย  เอี่ยมประดิษฐ

14 6121020081 4.0นายอภิสิทธ  ภิญโญภาวศุทธิ

วันที่พิมพ 16 ก.ค. 2562 11:24 น.สิรินาถ  อินโอภาส



บันทึกขอความ

สวนราชการ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติการสอน

เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ตามคําสั่งวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหขาพเจา นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส ครูแผนก

ปฏิบัติการสอนในภาคเรียน 1/2562 บัดนี้การปฏิบัติงานเรียบรอยแลว ขอสรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

ที่ ................................................................................. วันที่ .........................................................................................................16 กรกฎาคม 2562

ที่ รหัสวิชาและชื่อวิชา ระดับชั้น กลุมเรียน
ผลการเรียน

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 ม.สข.ร ผ. ม.ผ

จํานวน
ผูเรียน

2102-2102ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 21 ปวช.2 เครื่องมือกล ปวช.2 หอง 2 | ชก. 00 003 119 0 0 00 14

* ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.00 ขึ้นไปจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 100.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ ...........................................................

(นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส)

ครูผูสอน1 ผานการพิจารณาจากหัวหนาแผนกวิชาฯ

ลงชื่อ ...................................................... (................................) ........... / .......... / .............

2 ผานการพิจารณาจากหัวหนางานวัดผลและประเมินผล

ลงชื่อ ...................................................... (นายมงคล      แกวประดับ) ........... / .......... / .............

3 ผานการพิจารณาจากรองผูอํานวยการฝายวิชาการ

ลงชื่อ ...................................................... (นางสาวนิศากร   เจริญดี) ........... / .......... / .............

(    ) ไมอนุมัติ   (   ) อนุมัติ

ลงชื่อ ...........................................................

(นายสนธยา  จันทรสมบูรณ)
ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

222

รวม 3 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14



แบบบันทึกผลการเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม แบบขออนุมัติผลการเรียน

เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

จํานวนผูเรียนไดระดับผลการเรียนตาง ๆ ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1/2562

ระดับ ปวช.2 เครื่องมือกล ปวช.2 หอง 2 | 61210202

รหัสวิชา 2102-2102 รายวิชา ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2 ระดับคะแนน เกณฑ จํานวน (คน)

เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล จิต
พ

ิสัย

4.0 ดีเยี่ยม 3
93.5 ดีมาก

ดี 03.0
2.5 ดีพอใช 1
2.0 1พอใช

ออน 01.5
ออนมาก 01.0
ขั้นตํ่า 00

0ม.ส ไมสมบูรณ
ขาดเรียน 0ข.ร.

0ผาน
ไมผาน 0

14รวม

ผ.
ม.ผ.

ทด
สอ

บ

ภา
ระ

งา
น

กล
าง

ภา
ค

ปล
าย

ภา
ค

เกรด

20

ครูผูสอน นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

15 55 0 10

(นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส)

ความเห็นหัวหนาแผนกวิชา
ไดตรวจสอบผลประเมินผลการเรียน
ถูกตองครบถวนแลว

(ลงชื่อ).....................................................
()

ความเห็นหัวหนางานวัดผลและประเมินผล
ตรวจสอบรายละเอียดแลวถูกตอง

(ลงชื่อ).....................................................
(นายมงคล      แกวประดับ)

ความคิดเห็นรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ควรพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....................................................
( นางสาวนิศากร   เจริญดี )

ความเห็นผูอํานวยการวิทยาลัย

อนุมัติ
(ลงชื่อ).....................................................

(นายสนธยา  จันทรสมบูรณ)

นางสาวสิรินรัตน  พลอยนิล6121020060 3.57818 14 40 0 6

นายอธิพงศ  อินทรประดับ6121020063 3.57517 13 38 0 7

นายอนุชิต  โพธิ์วิเศษ6121020064 3.57617 13 38 0 8

นางสาวอรุณศรี  กิจสวัสดิ์6121020065 3.57719 15 35 0 8

นายอัษฎาวุธ  ยุยง6121020066 3.57817 14 39 0 8

นายอานนท  คลายรักษา6121020067 2.06016 13 24 0 7

นายเอกชัย  กันภัย6121020070 3.57818 13 41 0 6

นายศรายุทธ  ตํ่ากระโทก6121020073 4.08516 12 49 0 8

นายษมา  อําโพธิ์6121020074 3.57819 14 37 0 8

นายสุกฤษฎิ์  ใสติด6121020075 4.08519 15 42 0 9

นายอัครเดช  อุปลพันธุ6121020076 3.57617 14 38 0 7

นายเพียรพัชร  เขียวราชา6121020077 3.57718 14 37 0 8

นายเอกชัย  เอี่ยมประดิษฐ6121020080 2.56516 14 27 0 8

นายอภิสิทธ  ภิญโญภาวศุทธิ6121020081 4.08218 14 42 0 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)........................................... ครูผูสอน

คะแนนรวม

100



วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสวิชา..............................................20100-1007 ชื่อวิชา...................................................................................งานเครื่องมือกลเบื้องตน หนวยกิต....................................ปการศึกษา............................1/2562

กลุมเรียน...........................................................................................................................622010201:ชางกลโรงงาน ชื่อครูผูสอน...................................................................................

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

นายกรกฎ มุงอินทรกลาง622010200011

นายกรวิชญ พิมสูนย622010200022

นายกิตติพงษ โพธิ์ทอง622010200033

นายเกียรติศักดิ์ ถินนารัตน622010200044

นายเขตรแดน ชาวแปดริ้ว622010200055

นายจักรวรรดิ์ ชนบท622010200066

นางสาวจุฑามาส ปถวี622010200077

นายเจตนิพัทธ ปะนัดตะเถ622010200088

นายเจตนิพัทธ ฝอดสูงเนิน622010200099

นายเจษฎาภรณ จินดารัตน6220102001010

นางสาวฉัตรติยาภรณ ภูกรุด6220102001111

นายชมนวิทย เทพศิริ6220102001212

นายชลรทิตย ทองใบ6220102001313

นายชาญวิทย ศรีบาง6220102001414

นายชิษณุพงศ ธูปคํา6220102001515

นายฐิติวัฒิ อิทธิภิญโญ6220102001616

นายณรงกรณ รัตนวงค6220102001717

นางสาวณัชชา หุนลําภู6220102001818

นายณัชพล ผิวเงินยวง6220102001919

นายณัฐกานต ตรีเดชา6220102002020

นายณัฐนนท รอดเจริญ6220102002121

นายณัฐภัทร ปตถามัย6220102002222

นางสาวณัฐริกา ปนทอง6220102002323

นายณัฐวุฒิ ยอดพรหม6220102002424

นายเดชดนัย กิจเจริญ6220102002525

นายทวีโชค บุญจูง6220102002626

นายทัช ตาแปง6220102002727

นายไททัช ดวงมาลี6220102002828

นายธนบดี เกิดแกว6220102002929

นายธนภณ ศรีมงคล6220102003030

นายธนากร แกวหอม6220102003131

นายธันวา นาโควงค6220102003232

นายนที พึ่งพงษ6220102003333

นายนนททชัย ภุชงค6220102003434

นายนนทวัฒน มีกอง6220102003535

นายนิธิพล สุขประเสริฐ6220102003636

นายปฏิภาณ สารณา6220102003737

นางสาวปนัดดา พิศิลป6220102003838

นายปรเมศ จินดาอินทร6220102003939

นายประสบโชค จันธสโร6220102004040

นายปรีชา อินกกผึ้ง6220102004141

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 40 คน นักศึกษาหญิง 5 คน



วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

รหัสวิชา..............................................20100-1007 ชื่อวิชา...................................................................................งานเครื่องมือกลเบื้องตน หนวยกิต....................................ปการศึกษา............................1/2562

กลุมเรียน...........................................................................................................................622010201:ชางกลโรงงาน ชื่อครูผูสอน...................................................................................

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

นางสาวสิรินาถ  อินโอภาส

นายพงษสิทธิ์ ตันสมรถ6220102004242

นายพลพจน ปองคํามีกุลพงศ6220102004343

นายพิชิตชัย เงินถา6220102004444

นายภคพงษ คะสุดใจ6220102004545

รวมจํานวนนักศึกษาชาย 40 คน นักศึกษาหญิง 5 คน



วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2562

แผนกวิชา เครื่องมือกล

อาจารยที่ปรึกษา นายจรัล      สุตา
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แบบสรุปผลการประเมินดานคุณธรรม  จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค(จิตพิสัย)

ที่ ชื่อ-นามสกุล 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20100-1007

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นายกรกฎ มุงอินทรกลาง1

นายกรวิชญ พิมสูนย2

นายกิตติพงษ โพธิ์ทอง3

นายเกียรติศักดิ์ ถินนารัตน4

นายเขตรแดน ชาวแปดริ้ว5

นายจักรวรรดิ์ ชนบท6

นางสาวจุฑามาส ปถวี7

นายเจตนิพัทธ ปะนัดตะเถ8

นายเจตนิพัทธ ฝอดสูงเนิน9

นายเจษฎาภรณ จินดารัตน10

นางสาวฉัตรติยาภรณ ภูกรุด11

นายชมนวิทย เทพศิริ12

นายชลรทิตย ทองใบ13

นายชาญวิทย ศรีบาง14

นายชิษณุพงศ ธูปคํา15

นายฐิติวัฒิ อิทธิภิญโญ16

นายณรงกรณ รัตนวงค17

นางสาวณัชชา หุนลําภู18

นายณัชพล ผิวเงินยวง19

นายณัฐกานต ตรีเดชา20

นายณัฐนนท รอดเจริญ21

นายณัฐภัทร ปตถามัย22

นางสาวณัฐริกา ปนทอง23

นายณัฐวุฒิ ยอดพรหม24

นายเดชดนัย กิจเจริญ25

นายทวีโชค บุญจูง26

นายทัช ตาแปง27

นายไททัช ดวงมาลี28

นายธนบดี เกิดแกว29

นายธนภณ ศรีมงคล30

ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติเปนประจํา

ระดับ 1  หมายถึง  ปฏิบัติเปนบางครั้ง

ระดับ 0  หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ

หมายเหตุ  แบบสรุปผลการประเมินจิตพิสัยนี้ ใหแนบมากับแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนสงงานวัดผลฯ เมื่อสิ้นภาคเรียน

ลงชื่อ ...........................................................................

(..................................................................................)

อาจารยประจําวิชา

ลงชื่อ ..........................................................................

หัวหนาแผนกวิชา

(..................................................................................)



วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2562

แผนกวิชา เครื่องมือกล

อาจารยที่ปรึกษา นายจรัล      สุตา

รายการประเมิน
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นุษ
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แบบสรุปผลการประเมินดานคุณธรรม  จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค(จิตพิสัย)

ที่ ชื่อ-นามสกุล 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

20100-1007

งานเครื่องมือกลเบื้องตน

นายธนากร แกวหอม31

นายธันวา นาโควงค32

นายนที พึ่งพงษ33

นายนนททชัย ภุชงค34

นายนนทวัฒน มีกอง35

นายนิธิพล สุขประเสริฐ36

นายปฏิภาณ สารณา37

นางสาวปนัดดา พิศิลป38

นายปรเมศ จินดาอินทร39

นายประสบโชค จันธสโร40

นายปรีชา อินกกผึ้ง41

นายพงษสิทธิ์ ตันสมรถ42

นายพลพจน ปองคํามีกุลพงศ43

นายพิชิตชัย เงินถา44

นายภคพงษ คะสุดใจ45

ระดับ 2  หมายถึง  ปฏิบัติเปนประจํา

ระดับ 1  หมายถึง  ปฏิบัติเปนบางครั้ง

ระดับ 0  หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ

หมายเหตุ  แบบสรุปผลการประเมินจิตพิสัยนี้ ใหแนบมากับแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนสงงานวัดผลฯ เมื่อสิ้นภาคเรียน

ลงชื่อ ...........................................................................

(..................................................................................)

อาจารยประจําวิชา

ลงชื่อ ..........................................................................

หัวหนาแผนกวิชา

(..................................................................................)



ภาคเรียนที่ 1/2562

ชั้น/กลุม ชางกลโรงงาน

รหัสวิชา.  20100-1007   หนวยกิต. 2

ชื่อวิชา.  งานเครื่องมือกลเบื้องตน

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

แผนกวิชา แผนกวิชาชางกลโรงงาน

อาจารยที่ปรึกษา นายจรัล      สุตา

แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง คะแนนสอบระหวางภาคเรียน

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-นามสกุล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม เดือน ...........

1 2 43 3

เดือน ...........

421 3 4

เดือน ...........

21

เดือน ...........

1 2 3 4

เดือน ...........

1 2 3 4 3

เดือน ...........

41 2

ประมวล
ความรู

รวม
ทั้งหมด

1 62201020001 นายกรกฎ  มุงอินทรกลาง

2 62201020002 นายกรวิชญ  พิมสูนย

3 62201020003 นายกิตติพงษ  โพธิ์ทอง

4 62201020004 นายเกียรติศักดิ์  ถินนารัตน

5 62201020005 นายเขตรแดน  ชาวแปดริ้ว

6 62201020006 นายจักรวรรดิ์  ชนบท

7 62201020007 นางสาวจุฑามาส  ปถวี

8 62201020008 นายเจตนิพัทธ  ปะนัดตะเถ

9 62201020009 นายเจตนิพัทธ  ฝอดสูงเนิน

10 62201020010 นายเจษฎาภรณ  จินดารัตน

11 62201020011 นางสาวฉัตรติยาภรณ  ภูกรุด

12 62201020012 นายชมนวิทย  เทพศิริ

13 62201020013 นายชลรทิตย  ทองใบ

14 62201020014 นายชาญวิทย  ศรีบาง

15 62201020015 นายชิษณุพงศ  ธูปคํา

16 62201020016 นายฐิติวัฒิ  อิทธิภิญโญ

17 62201020017 นายณรงกรณ  รัตนวงค

18 62201020018 นางสาวณัชชา  หุนลําภู

19 62201020019 นายณัชพล  ผิวเงินยวง

20 62201020020 นายณัฐกานต  ตรีเดชา

ลงชื่อ.......................................................ผูสอน ลงชื่อ.......................................................หัวหนาแผนกวิชา



ภาคเรียนที่ 1/2562

ชั้น/กลุม ชางกลโรงงาน

รหัสวิชา.  20100-1007   หนวยกิต. 2

ชื่อวิชา.  งานเครื่องมือกลเบื้องตน

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

แผนกวิชา แผนกวิชาชางกลโรงงาน

อาจารยที่ปรึกษา นายจรัล      สุตา

แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง คะแนนสอบระหวางภาคเรียน

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-นามสกุล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม เดือน ...........

1 2 43 3

เดือน ...........

421 3 4

เดือน ...........

21

เดือน ...........

1 2 3 4

เดือน ...........

1 2 3 4 3

เดือน ...........

41 2

ประมวล
ความรู

รวม
ทั้งหมด

21 62201020021 นายณัฐนนท  รอดเจริญ

22 62201020022 นายณัฐภัทร  ปตถามัย

23 62201020023 นางสาวณัฐริกา  ปนทอง

24 62201020024 นายณัฐวุฒิ  ยอดพรหม

25 62201020025 นายเดชดนัย  กิจเจริญ

26 62201020026 นายทวีโชค  บุญจูง

27 62201020027 นายทัช  ตาแปง

28 62201020028 นายไททัช  ดวงมาลี

29 62201020029 นายธนบดี  เกิดแกว

30 62201020030 นายธนภณ  ศรีมงคล

31 62201020031 นายธนากร  แกวหอม

32 62201020032 นายธันวา  นาโควงค

33 62201020033 นายนที  พึ่งพงษ

34 62201020034 นายนนททชัย  ภุชงค

35 62201020035 นายนนทวัฒน  มีกอง

36 62201020036 นายนิธิพล  สุขประเสริฐ

37 62201020037 นายปฏิภาณ  สารณา

38 62201020038 นางสาวปนัดดา  พิศิลป

39 62201020039 นายปรเมศ  จินดาอินทร

40 62201020040 นายประสบโชค  จันธสโร

ลงชื่อ.......................................................ผูสอน ลงชื่อ.......................................................หัวหนาแผนกวิชา



ภาคเรียนที่ 1/2562

ชั้น/กลุม ชางกลโรงงาน

รหัสวิชา.  20100-1007   หนวยกิต. 2

ชื่อวิชา.  งานเครื่องมือกลเบื้องตน

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

แผนกวิชา แผนกวิชาชางกลโรงงาน

อาจารยที่ปรึกษา นายจรัล      สุตา

แบบรายงานสรุปการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง คะแนนสอบระหวางภาคเรียน

ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ-นามสกุล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 รวม เดือน ...........

1 2 43 3

เดือน ...........

421 3 4

เดือน ...........

21

เดือน ...........

1 2 3 4

เดือน ...........

1 2 3 4 3

เดือน ...........

41 2

ประมวล
ความรู

รวม
ทั้งหมด

41 62201020041 นายปรีชา  อินกกผึ้ง

42 62201020042 นายพงษสิทธิ์  ตันสมรถ

43 62201020043 นายพลพจน  ปองคํามีกุลพงศ

44 62201020044 นายพิชิตชัย  เงินถา

45 62201020045 นายภคพงษ  คะสุดใจ

ลงชื่อ.......................................................ผูสอน ลงชื่อ.......................................................หัวหนาแผนกวิชา


