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ความเป็นมาและความส าคญั 

 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา มีภารกิจ

หลกัในการจดัการเรียนการสอน พฒันาหลกัสูตร พฒันาศกัยภาพครผููส้อน จดั
ทรพัยากรกาํรเรียนรูท่ี้เอือ้ตอ่การเรียนของนักเรียนใหมี้ประสิทธภิาพ กระบวนการ
ปฏิบติังานตัง้แตร่บัสมคัรนักเรียนเขา้ศึกษา การจดัการเรียนการสอน การวดัและ
ประเมินผล จนถึงนักเรียนสําเร็จการศึกษา ในกระบวนการดงักล่าวจึงมีกิจกรรม
ย่อยมากมาย กิจกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคญัคือ งานลงทะเบียนเรียนประจําภาค
เรียน ใหแ้กนั่กเรียนช ัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ในระบบสารสนเทศงานทะเบียนและ
วดัผล เพ่ือประโยชนใ์นการออกระเบียนแสดงผลการเรียน ทัง้ฉบบัสําเนาและ
ฉบบัจบการศึกษา และเม่ือลงทะเบียนเรียนรายวิชาแลว้ อาจารยผู์ส้อนจะสามารถ
บันทึกคะแนนผลการเรียนรายวิชาในระบบงานทะเบียนและวัดผลได ้ ดงัน้ัน
กิจกรรมการลงทะเบียนเรียน จึงตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตามโครงสรา้ง
รายวิชาทกุประการ  

ผูจ้ดัทาํในฐานะบุคลากรสงักดัฝ่ายวิชาการ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบงานดงักล่าว 
ไดต้ระหนักถึงความสําคญัของการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐาน ลดการตอบคาํถาม 
หรือสอนงาน ส่งเสริมความมั่นใจในการปฏิบติังานหรือลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิด
จากการปฏิบติังาน จึงไดจ้ดัทําคู่มือการปฏิบติังานลงทะเบียนเรียน เพ่ือใชเ้ป็น 
แนวทางการปรบัปรงุออกแบบประบวนการปฏิบติังานตอ่ไป 
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วตัถุประสงค ์
1. เพ่ือพฒันาคูมื่อการปฏิบติังานลงทะเบียนเรียน 

2. เพ่ืออธิบายวิธีการปฏิบติังานอย่างละเอียด ขยายความจากมาตรฐาน
กาํหนดตาํแหน่งภาระงาน  

3. เพ่ือใหห้วัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชาทราบข ัน้ตอนการปฏิบติังาน และใช ้
เป็นแนวทางในการบริหารจดัการงานทะเบียนและวดัผล ฝ่ายวิชาการ   

 

ขอบเขต  
 การลงทะเบียนเรียน เป็นข ัน้ตอนลําดบัแรกของกระบวนการจดัการเรียน
การสอน ครอบคลุมตัง้แต่การบนัทึกรายวิชาพืน้ฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามโครงสรา้งรายวิชา (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้
พืน้ฐาน พ.ศ. 2551) ตัง้แตล่ะระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 การบนัทึกรายวิชา
ท่ีสอนและหอ้งเรียนท่ีสอนของอาจารยผู์ส้อน และการบนัทึกคะแนนหน่วยการ
เรียนรูข้องแต่ละรายวิชา โดยการปฏิบติังานดงักล่าวดําเนินการผ่านโปรแกรม
สําเร็จรปู “ระบบงานทะเบียนและวดัผล” 
 

นิยามศพัท ์  
 นกัเรียน  หมายถึง  นักเรียนกาํลงัศึกษาในระดบัช ัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1-
6  

 โรงเรียน  หมายถึง โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา  

หลกัสูตรสถานศึกษา หมายถึง แผนหรือแนวทางในการจดัประมวล
ความรูแ้ละประสบการณ ์ ซึง่จดัทําโดยคณะบุคคลในระดบัสถานศึกษา เพ่ือใชใ้น
การ พัฒนาผูเ้รียนใหมี้ความรูค้วามสามารถตามมาตรฐานการ  เรียนรูแ้ละ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรูจ้กัตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน  ชุมชน และสงัคมอย่างมี



 

 

  

คูมื่อการปฏิบติังานลงทะเบียนเรียน 3 

 

ความสุข การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พิจารณาจากหลกัสูตรแกนกลาง 
และกรอบหลกัสูตร ระดบัทอ้งถ่ิน นอกจากน้ันสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถ 
พฒันาเพ่ิมเติมในส่วนท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทและ จุดเนน้ของสถานศึกษา 
ตลอดจนความตอ้งการ ความถนัด และความสามารถของผูเ้รียน 

 โครงสรา้งรายวิชา  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นโครงสรา้งของ
รายวิชาใดรายวิชาหน่ึง ประกอบดว้ยส่วนสําคญั ไดแ้ก่ ชือ่รายวิชา รายชือ่
หน่วย การเรียนรูข้องรายวิชาน้ัน รวมทัง้จํานวนเวลาเรียนและ มาตรฐาน/
ตวัชีว้ดัหรือผลการเรียนรูท่ี้เป็นเป้าหมายของ แต่ละหน่วย ตลอดจนการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรูข้อง รายวิชาน้ัน เพ่ือใช ้ ในการวางแผนและออกแบบการ
จดั การเรียนรูแ้ละการประเมินผล  

หน่วยการเรียนรู ้ หมายถึง แผนหรือแนวทางท่ีครูผูส้อนจดัทําขึน้เพ่ือใช ้
ในการจดั การเรียนการสอน หน่วยการเรียนรูแ้ต่ละหน่วยมีองคป์ระกอบ  ท่ี
สําคญั ไดแ้ก่ มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดัท่ีเป็นเป้าหมาย ของหน่วยน้ัน สาระ
การเรียนรูซ้ึง่เป็นองคค์วามรู/้ทกัษะสําคญั ชิน้งานหรือภาระงานท่ีใหผู้เ้รียนปฏิบติั
กิจกรรมการเรียน การสอน และการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

 ระบบงานทะเบียนและวดัผล  หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีใชบ้นัทึก 
จดัเก็บขอ้มูลประวติัส่วนตวันักเรียน ประวติัการศึกษา สถานภาพทางการศึกษา 
การวดัและประมวลผลการเรียน การสําเร็จการศึกษา และทะเบียนหลกัสูตรการ
จดัการเรียนการสอนในโรงเรียน  

 
หน้าที่ความรบัผิดชอบ  
 นกัเรียน  มีหนา้ท่ี ตรวจสอบความถกูตอ้งของรายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนน้ันๆ โดยเปรียบเทียบกบัคู่มือนักเรียนประจําปีการศึกษาท่ี
นักเรียนเขา้ศึกษา และลงนามยืนยนัการลงทะเบียนเรียน 
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 อาจารยที์่ปรึกษา มีหนา้ท่ี ประสานงาน แนะนําวิธีการตรวจสอบการ
ลงทะเบียนเรียนใหแ้ก่นักเรียน และรวบรวมเอกสารใบลงทะเบียนส่งคืนใหง้าน
ทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ  

นายทะเบียน มีหนา้ท่ี ตรวจสอบความถูกตอ้งของการลงทะเบียนเรียน
รายวิชาในระบบงานทะเบียนและวดัผล  

 เจา้หน้าที่ฝ่ายวิชาการ มีหนา้ท่ี ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาค
เรียน บนัทึกรายวิชาท่ีสอนและหอ้งเรียนของอาจารยผู์ส้อน และบนัทึกคะแนน
หน่วยการเรียนรูร้ายวิชา  
 
ขัน้ตอนการปฏิบติังาน 

1. รบัใบลงทะเบียนเรียนรายวิชา และแบบสํารวจรายวิชา ประจําภาคเรียน
จากนายทะเบียน   

1.1 รบัใบลงทะเบียนเรียนและแบบสํารวจรายวิชา ประจําภาคเรียนจาก
นายทะเบียน จาํแนกตามช ัน้เรียนและแผนการเรียน  

1.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายวิชาและจํานวนหน่วยกิต ท่ีจะตอ้ง
ลงทะเบียนเรียน โดยเทียบกบัโครงสรา้งรายวิชาท่ีกําหนดไวใ้นคู่มือนักเรียน
ประจําปีการศึกษาท่ีละช ัน้ปี และทีละแผนการเรียน ตัง้แต่ช ัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1-
6 จนครบถว้น หากมีขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ใหป้ระสานงานแจง้นายทะเบียนเพ่ือ
ตรวจสอบและแกไ้ขใหถ้กูตอ้งอีกครัง้ 

2. ทําสําเนาใบลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคเรียน ของนักเรียนช ัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ตามจาํนวนนักเรียนแตล่ะหอ้งเรียน พรอ้มทัง้จดัชดุเอกสาร
ไวใ้หพ้รอ้ม 

3. นําส่งใบลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจาํภาคเรียนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา 
3.1 บนัทึกรายการส่งใบลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคเรียน ใน

สมุดรบั-ส่ง หนังสือ ระบุเลขท่ีส่งเอกสาร วนัท่ีส่ง หน่วยงานผูส้่ง หน่วยงานผูร้บั  
เร่ืองของเอกสาร และการปฏิบติัหรือผูร้บั ใหช้ดัเจน เพ่ือใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาลง
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นามรบัเอกสาร และจดัเก็บเป็นหลกัฐานหรือสรุปสถิติการรบั-ส่ง ใบลงทะเบียน
เรียนรายวิชาประจาํภาคเรียน  

3.2 ประสานงานอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือรบัใบลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ประจําภาคเรียน นําไปแจกใหก้บันักเรียนประจําช ัน้ตรวจสอบและลงนามยืนยนั
การลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนน้ันๆ โดยแจง้กาํหนดวนัส่งคืนใหช้ดัเจน  

ภาพท่ี 1  แสดงการบนัทึกรายการส่งใบลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจาํภาคเรียน  

 
4. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระบบงานทะเบียนละวดัผล  

4.1 รบัใบลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคเรียน คืนจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาตามกําหนดวนัท่ีนัดหมาย และตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นตาม
จาํนวนนักเรียนในหอ้งเรียน 

4.2 ล๊อคอินเขา้ระบบงานทะเบียนและวัดผล  โดยใชช้ื่อผู เ้ขา้ใช ้
(Username) และรหสัผ่าน (Password) ของแอดมินระบบ เพ่ือดําเนินการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคเรียน เม่ือลอ๊คอินแลว้ ใหเ้ลือกเมนู 4.วิชา
และแผนการเรียน 2.แผนการเรียนหรือใบลงทะเบียนเรียน  
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ภาพท่ี 2  การเลือกเมนูบนัทึกแผนการเรียน ในระบบงานทะเบียนและวดัผล 
 

4.3 ล๊อคอินเขา้ระบบงานทะเบียนและวัดผล โดยใชช้ื่อผู เ้ขา้ใช ้
(Username) และรหสัผ่าน (Password) ของแอดมินระบบ เพ่ือดําเนินการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจําภาคเรียน เม่ือลอ๊คอินแลว้ ใหเ้ลือกเมนู  4.
วิชาและแผนการเรียน 2.แผนการเรียนหรือใบลงทะเบียนเรียน หน้าจอจะ
ปรากฏเมนูใหเ้ลือกปีการศึกษา ภาคเรียน ช ัน้เรียน หอ้งเรียน ท่ีตอ้งการจะ
ลงทะเบียนเรียน และคลิก๊ปุ่ ม OK 

  
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3  การเลือกเมนูปีการศึกษา ภาคเรียน ช ัน้เรียน หอ้งเรียน ใน

ระบบงานทะเบียนและวดัผล 
 

4.4 คลิก๊ปุ่ ม Add เพ่ือเพ่ิมรายวิชาท่ีตอ้งการลงทะเบียนเรียน จากน้ัน
พิมพร์หสัวิชาในชอ่ง “รหสัวิชา” และคลิก๊      หนา้จอจะปรากฏ ชือ่วิชา 
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ประเภทวิชา หน่วยกิต ชือ่/รหสัวิชาภาษาองักฤษ โดยบนัทึกรหสัวิชาใหค้รบ
ตามใบลงทะเบียนประจําภาคเรียน ซึง่ประกอบดว้ย รายวิชาพืน้ฐาน รายวิชา
เพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน หนา้จอดา้นบนขวา ระบบจะคาํนวณจาํนวน
หน่วยกิต รายวิชาพืน้ฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ซึ่ง
ผูป้ฏิบัติงานสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้ เม่ือถูกตอ้งแลว้ ใหค้ลิ๊กปุ่ ม 
Save ดําเนินการตามข ัน้ตอนน้ีจนครบทุกช ัน้เรียนและทุกหอ้งเรียนทีต่อ้งการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนัน้ 
 

 

ภาพท่ี 4  หนา้จอการบนัทึกแผนการเรียน/ใบลงทะเบียนเรียน  

 
4.5 ส่งออกขอ้มูลการบนัทึกรายวิชาจากระบบงานทะเบียนและวดัผล 

ออกเป็นไฟล ์ Microsoft Excel เพ่ือใหน้ายทะเบียนตรวจสอบความถูกตอ้งของ
แผนการเรียน/ใบลงทะเบียน ในระบบงานทะเบียนและวัดผล โดยคลิ๊กปุ่ ม 
Report ดงัภาพท่ี 4  

1 

3 

2 
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4.6 เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ ใหเ้ลือกเมนู  5.
วดัผลและประเมินผล 1.ลงเฉพาะปีการศึกษาปัจจุบนั 1.ลงเป็นรายหอ้งเรียน 
จากแผนการเรียนหรือใบลงทะเบียน ตามภาพท่ี 5  

 

 
ภาพท่ี 5  หนา้จอแสดงเมนูการลงทะเบียนเรียน  

 
4.7 เม่ือคลิก๊เลือกเมนูแลว้ ใหเ้ลือกปีการศึกษา ภาคเรียน ช ัน้เรียน 

และหอ้งเรียนท่ีตอ้งการลงทะเบียน  และคลิก๊ปุ่ ม OK หนา้จอจะปรากฎแผนการ
เรียนหรือใบลงทะเบียนท่ีไดจ้ดัทําไวแ้ลว้ จากน้ัน คลิก๊ปุ่ ม “ลงทะเบียน” ระบบจะ
ดําเนินการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน ตามรายชือ่และจํานวนนักเรียนใน
หอ้งเรียนท่ีเลือกไวจ้นครบทุกคน จากน้ันคลิ๊กปุ่ ม Save ระบบจะบนัทึกการ
ลงทะเบียนเรียน ดําเนินการตามข ัน้ตอนน้ีจนครบทุกช ัน้เรียนและทุกหอ้งเรียนที ่

ตอ้งการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนัน้ ดงัภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6  หน้าจอแสดงผลการเลือกเมนูลงทะเบียนตามแผนการเรียน/ใบ

ลงทะเบียน 

 
5. บนัทึกรายวิชาท่ีสอนและหอ้งเรียนท่ีสอนใหค้รผููส้อน  

5.1 คลิก๊เลือกเมนู 4.วิชาและแผนการเรียน 8.อเนกประสงคง์านวิชา
และแผนเรียน 1.บนัทึกรายวิชาท่ีสอนและหอ้งเรียนท่ีสอนของคร ู ดงัภาพท่ี 7  
 

 

ภาพท่ี 7  หนา้จอแสดงเมนูการบนัทึกรายวิชาท่ีสอนและหอ้งเรียนของครผููส้อน 

1 

2 3 
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5.2 คลิ๊กเลือกปีการศึกษา ภาคเรียน และคลิ๊กปุ่ ม OK หน้าจอจะ

ปรากฏรายชือ่อาจารยผู์ส้อนทัง้หมดท่ีบนัทึกไวใ้นระบบงานทะเบียนและวดัผลเรียง
ตามลําดบัตวัอกัษร จากน้ันคลิก๊เลือก “ชื่ออาจารยผู์ส้อน” ท่ีตอ้งการบนัทึก
รายวิชาท่ีสอนและหอ้งเรียนของครูผูส้อน และคลิก๊ปุ่ ม GO หนา้จอดา้นขวาบน 
แถบสีน้ําเงิน จะแสดงชือ่ครูผูส้อนท่ีเลือก และทําการบนัทึกขอ้มูลรายวิชาท่ีสอน
และหอ้งเรียนทีละรายการ โดยพิมพช์ ัน้เรียน รหสัวิชา และคลิก๊  
ระบบจะแสดงชื่อวิชาของรหัสวิชาน้ันในตาราง จากน้ันพิมพช์ื่อหอ้งเรียนท่ี
ครูผูส้อนทําการสอน เชน่ หอ้ง 1 ใหพิ้มพ ์ “01” เป็นตน้ โดยดูรายวิชาท่ีสอน
และหอ้งเรียนท่ีสอนจากตาราสอนของครูผูส้อน ดําเนินการตามข ัน้ตอนนีจ้นครบ
ครผููส้อนทกุคนทีมี่หนา้ทีส่อนในภาคเรียนนัน้  

 

 

ภาพท่ี 8  หนา้จอแสดงผลการบนัทึกรายวิชาท่ีสอนและหอ้งเรียนของครผููส้อน 
 
 

1 

2 

3 

5 

4 
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6. บนัทึกคะแนนหน่วยการเรียนแตล่ะรายวิชา   

6.1 คลิก๊เลือกเมนู 5.วดัและประเมินผล 2.บนัทึกผลขอ้มูลวัดผล
ประเมินผล 1.ผลการประเมินผลเป็นรายวิชา รายหอ้ง เพ่ือดําเนินการบนัทึก
คะแนนหน่วยการเรียนรายวิชา ดงัภาพท่ี 9  

 

 
ภาพท่ี 9  หนา้จอแสดงเมนูการบนัทึกคะแนนหน่วยการเรียน 

 
6.2 คลิก๊เลือกปีการศึกษา ช ัน้เรียน และภาคเรียน จากน้ันพิมพร์หสั

วิชาท่ีตอ้งการบนัทึกคะแนนหน่วยการเรียน เลือกหอ้งเรียน และคลิก๊ปุ่ ม OK 
หนา้จอจะแสดงผลรายชือ่และจํานวนนักเรียนในหอ้งเรียนท่ีมีการลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา จากน้ันพิมพค์ะแนนหน่วยการเรียนรายวิชา ตามชอ่งหน่วยการเรียน 
ทัง้น้ีใหดู้จากแบบสํารวจรายวิชาประจําภาคเรียน ท่ีกลุ่มสาระจะระบุรายวิชา ชือ่
ผูส้อน จํานวนและคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนของแต่ละรายวิชา คะแนนเต็ม
กลางภาค และคะแนนเต็มปลายภาค รวมรายวิชาละ 100 คะแนน เม่ือพิมพ ์

เสร็จใหค้ลิก๊ปุ่ ม Save ดําเนินการตามข ัน้ตอนนีจ้นครบทุกรายวิชาทีจ่ดัการ
เรียนการสอนในภาคเรียนนัน้ รายละเอียดตามภาพท่ี 10  
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ภาพท่ี 10  หนา้จอแสดงผลการบนัทึกคะแนนหน่วยการเรียนรายวิชา  

 
เอกสารอา้งอิง 
 1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช พ.ศ. 2551 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร   

 2. แนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข ัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช พ.ศ. 2551 สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา  

 3. คูมื่อนักเรียนประจาํปีการศึกษา โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวน
สุนันทา 

 

 

1 

2 3 

4 

5 
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แบบฟอรม์ที่เกีย่วขอ้ง 

1. ใบลงทะเบียนเรียนรายวิชาประจาํภาคเรียน  
2. แบบสํารวจรายวิชาประจาํภาคเรียน 

 

แผนผงักระบวนการปฏิบติังานและมาตรฐานงาน  
 ผงักระบวนการปฏิบติังาน ผูเ้ขยีนไดร้ะบุข ัน้ตอนการปฏิบติังาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการปฏิบติังาน ระยะเวลาการปฏิบติังานและกิจกรรมย่อย เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง จุดควบคุม ตวัชีว้ดัความสําเร็จ เป้าหมายความสําเร็จ พรอ้มทัง้
ผลลพัธข์องการปฏิบติังานแตะ่ข ัน้ตอน ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายทะเบยีน จนท.ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ทีป่รึกษา นักเรียน นาที ชม. วัน

1 รับใบลงทะเบยีนเรียนและคะแนนหน่วย
การเรียนจากนายทะเบยีน

15 ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ใบลงทะเบยีน
เรียนประจ าภาค
เรียน

2 ท าส าเนาใบลงทะเบยีนเรียน 30 ครบตามจ านวน ส านาใบ
ลงทะเบยีน
เรียนครบทกุ
หอ้งเรียน

3 น าส่งใบลงทะเบยีนเรียนใหอ้าจารย์ที่
ปรึกษา

15 ครบตามจ านวน น าส่งใบ
ลงทะเบยีน
เรียนประจ าภาค
เรียนให้
อาจารย์ทีป่รึกษา

4 ลงทะเบยีนเรียนในระบบงานทะเบยีน
และวดัผล

6 ร้อยละ 100 ลงทะเบยีน
เรียนประจ าภาค
เรียน

5 บนัทึกรายวชิาที่สอนและหอ้งเรียนที่สอน
ใหค้รูผู้สอน

30 1 ร้อยละ 100 บนัทกึคะแนน
รายวิชาทีส่อน
ใหค้รูผู้สอน

ใบลงทะเบยีนเรียน ความถูกต้องครบถ้วนของการ
บนัทกึรายวิชาทีส่อนของครูผู้สอน

ร้อยละความถูกต้องครบถ้วนของ
การบนัทกึรายวิชาทีส่อนของ
ครูผู้สอน

ใบลงทะเบยีนเรียน ความถูกต้องครบถ้วนของการ
ลงทะเบยีนเรียนในระบบ
ทะเบยีนแลประมวลผล

ร้อยละความถูกต้องครบถ้วนของ
การลงทะเบยีนเรียนในระบบ
ทะเบยีนแลประมวลผล

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย บริการการศึกษา      งาน ทะเบยีนและประมวลผล      กิจกรรมหลัก   งานลงทะเบยีนเรียน       ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตังิาน/หน่วย/ ครั้ง .......1.....วัน.......4...... ชั่วโมง.......30.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง รายละเอยีด (งานที่สัมพนัธ์) เวลา
เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

 - ใบลงทะเบยีนเรียน
 - ใบสรุปคะแนนหน่วยการเรียน

 - ความถูกต้องครบถ้วนของใบ
ลงทะเบยีนเรียน
 - ความถูกต้องครบถ้วนของ
คะแนนหน่วยการเรียนแต่ละ
รายวิชา

 - ร้อยละความถูกต้องครบถ้วน
ของใบลงทะเบยีนเรียน
 - ร้อยละความถูกต้องครบถ้วน
ของคะแนนหน่วยการเรียนแต่ละ
รายวิชา

ใบลงทะเบยีนเรียน ใบลงทะเบยีนเรียนครบทกุ
หอ้งเรียน

จ านวนใบลงทะเบยีนครบทกุ
หอ้งเรียน

ใบลงทะเบยีนเรียน ใบลงทะเบยีนเรียนครบทกุ
หอ้งเรียน

จ านวนใบลงทะเบยีนครบทกุ
หอ้งเรียน

ไม่ถูกต้อง

ใบลงทะเบียนเรียนและคะแนน
หน่วยการเรียน

เริ่มต้น

รับใบลงทะเบียนเรียนและคะแนนหน่วย
การเรียน จ าแนกตามชั้นเรียนและ

แผนการเรียน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาและ
จ านวนหนว่ยกิตจากคู่มือนักเรยีน

ท าส าเนาใบลงทะเบียนเรียนตามจ านวน
นักเรียนแต่ละช้ันเรียนและแผนการเรยีน 

บันทึกสมุดส่งหนังสือ 

น าส่งอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อให้นักเรียน
ลงชื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียน 

รับใบลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน 

รับใบลงทะเบียนและแจกให้
นักเรียนลงช่ือ

ตรวจสอบรายวิชาท่ีลงทะเบียน
และลงช่ือ

บันทึกรายวิชาที่เรียนทีละชั้นเรียน/ 
ห้องเรียน 

ส่งออกข้อมูลการบันทึกรายวิชาจาก
ระบบเป็นไฟล์ Microsoft Excel และ

ส่งให้นายทะเบียนตรวจสอบ
ตรวจสอบ

ลงทะเบียนเรียนในระบบงานทะเบียน
และวัดผล

บันทึกรายวิชาที่สอนและห้องเรียนที่
สอนให้ครูผู้สอนในระบบทะเบียนและ

วัดผล

ถูกต้อง



นายทะเบยีน จนท.ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ทีป่รึกษา นักเรียน นาที ชม. วัน

ขั้นตอนการปฏิบตังิาน Work Instructions (WI)

ฝ่าย บริการการศึกษา      งาน ทะเบยีนและประมวลผล      กิจกรรมหลัก   งานลงทะเบยีนเรียน       ระยะเวลาที่ใช้ปฏบิตังิาน/หน่วย/ ครั้ง .......1.....วัน.......4...... ชั่วโมง.......30.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง รายละเอยีด (งานที่สัมพนัธ์) เวลา
เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง (รหสั) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปา้หมาย ผลลัพธ์

6 บนัทึกคะแนนหน่วยการเรียนแต่ละ
รายวชิา

3 ร้อยละ 100 บนัทกึคะแนน
หน่วยงานการ
เรียนครบทกุ
รายวิชา

รวม 30 4 1
ระยะเวลาทั้งหมดตลอดปี 2 3

หมายเหตุ ผู้จัดท า  นางสาววิมล  รักรี   รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรต ิ กอบวัแก้ว

         (ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

   8 / พฤศจิกายน /2561
      (ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร)

 ใบสรุปคะแนนหน่วยการเรียน ความถูกต้องครบถ้วนของการ
บนัทกึคะแนนหน่วยงานการ
เรียนแต่ละรายวิชา

ร้อยละความถูกต้องครบถ้วนของ
การบนัทกึคะแนนหน่วยงานการ
เรียนแต่ละรายวิชา

ร้อยละ 100 การ
ลงทะเบยีน
เรียนประจ า
ภาคเรียน

ผู้ควบคุม         นายชูฉกาจ  ชูเลิศ

ตวัชี้วัด (KQI) ร้อยละ
ความถูกตอ้งของการ
ลงทะเบยีนเรียน

บันทึกคะแนนหน่วยการเรียนรายวิชาใน
ระบบงานทะเบียนและวัดผล ทีละ

รายวิชาและชั้นเรียน 

สิ้นสุด



 

 

  

คูมื่อการปฏิบติังานลงทะเบียนเรียน 15 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ Ú
ııÒ 

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ 

À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 
æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ 

À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π 



§”π”

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‰¥âª√–°“»„™âÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™

ÚıÙÙ „π‚√ß‡√’¬ππ”√àÕß·≈–‚√ß‡√’¬π‡§√◊Õ¢à“¬ μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ ÚıÙı ·≈–„™â„π‚√ß‡√’¬π

∑—Ë«‰ª μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ ÚıÙˆ ‡ªìπμâπ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π Àπà«¬ß“πμà“ßÊ ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫‚¥¬μ√ß

·≈–¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√„™âÀ≈—° Ÿμ√©∫—∫¥—ß°≈à“«π’È ‰¥âμ‘¥μ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√„™â

À≈—° Ÿμ√‡ªìπ√–¬–Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß æ∫«à“ À≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ

¡’®ÿ¥¥’À≈“¬ª√–°“√ ‡™àπ À≈—° Ÿμ√™à«¬ àß‡ √‘¡°“√°√–®“¬Õ”π“®∑“ß°“√»÷°…“ ∑”„Àâ∑âÕß∂‘Ëπ

·≈– ∂“π»÷°…“¡’ à«π√à«¡·≈–¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿμ√„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫

§«“¡μâÕß°“√¢Õßμπ‡Õß ¡’·π«§‘¥·≈–À≈—°°“√„π°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“ºŸâ‡√’¬π·∫∫Õß§å√«¡

Õ¬à“ß™—¥‡®π Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ º≈°“√»÷°…“¥—ß°≈à“« ¬—ß‰¥â –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ªìπ

ªí≠À“·≈–§«“¡‰¡à™—¥‡®π¢ÕßÀ≈—° Ÿμ√À≈“¬ª√–°“√∑—Èß„π à«π¢Õß‡Õ° “√À≈—° Ÿμ√

°√–∫«π°“√π”À≈—° Ÿμ√ Ÿà°“√ªØ‘∫—μ‘ ·≈–º≈º≈‘μ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√„™âÀ≈—° Ÿμ√ ‰¥â·°à ªí≠À“

§«“¡ —∫ π¢ÕßºŸâªØ‘∫—μ‘„π√–¥—∫ ∂“π»÷°…“ „π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿμ√ ∂“π»÷°…“  ∂“π»÷°…“

 à«π„À≠à°”Àπ¥ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–º≈°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë§“¥À«—ß‰«â¡“° °“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈

‰¡à –∑âÕπ¡“μ√∞“π  àßº≈μàÕªí≠À“°“√®—¥∑”‡Õ° “√À≈—°∞“π∑“ß°“√»÷°…“·≈–°“√‡∑’¬∫‚Õπ

º≈°“√‡√’¬π √«¡∑—Èßªí≠À“§ÿ≥¿“æ¢ÕßºŸâ‡√’¬π„π¥â“π§«“¡√Ÿâ ∑—°…– §«“¡ “¡“√∂ ·≈–§ÿ≥≈—°…≥–

Õ—πæ÷ßª√– ß§å¬—ß‰¡à‡ªìπ∑’Ëπà“æÕ„®

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‚¥¬ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‰¥â¥”‡π‘π°“√∑∫∑«πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ

‡æ◊ËÕæ—≤π“‰ª ŸàÀ≈—° Ÿμ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ‚¥¬π”¢âÕ¡Ÿ≈

∑’Ë ‰¥â®“°°“√»÷°…“«‘®—¬¥—ß°≈à“« ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈®“°·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“μ‘

©∫—∫∑’Ë Ò (æ.». Úıı - ÚııÙ) ¡“„™â„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿμ√ „Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡™—¥‡®π¬‘Ëß¢÷Èπ

∑—Èß‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æºŸâ‡√’¬π ·≈–°√–∫«π°“√π”À≈—° Ÿμ√‰ª Ÿà°“√ªØ‘∫—μ‘

„π√–¥—∫‡¢μæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“ ‚¥¬‰¥â¡’°“√°”Àπ¥«‘ —¬∑—»πå ®ÿ¥À¡“¬  ¡√√∂π–

 ”§—≠¢ÕßºŸâ‡√’¬π §ÿ≥≈—°…≥–Õ—πæ÷ßª√– ß§å ¡“μ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–μ—«™’È«—¥ ‚§√ß √â“ß

‡«≈“‡√’¬π¢Õß·μà≈–°≈ÿà¡ “√–°“√‡√’¬π√Ÿâ „π·μà≈–™—Èπªï μ≈Õ¥®π‡°≥±å°“√«—¥ª√–‡¡‘πº≈

„Àâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫¡“μ√∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–¡’§«“¡™—¥‡®πμàÕ°“√π”‰ªªØ‘∫—μ‘ ‡æ◊ËÕ

„™â‡ªìπ∑‘»∑“ß„π°“√®—¥∑”À≈—° Ÿμ√ °“√‡√’¬π°“√ Õπ„π·μà≈–√–¥—∫ ‚¥¬‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ

 ∂“π»÷°…“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥âμ“¡§«“¡æ√âÕ¡·≈–®ÿ¥‡πâπ



À≈—° Ÿμ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ©∫—∫π’È ®—¥∑”¢÷Èπ

‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢μæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ Àπà«¬ß“π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ·≈– ∂“π»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥∑’Ë®—¥°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‰¥âπ”‰ª„™â‡ªìπ°√Õ∫·≈–∑‘»∑“ß„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿμ√ ·≈–®—¥°“√‡√’¬π

°“√ Õπ‡æ◊ËÕæ—≤π“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬∑ÿ°§π„π√–¥—∫°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π „Àâ¡’§ÿ≥¿“æ

¥â“π§«“¡√Ÿâ ·≈–∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√¥”√ß™’«‘μ„π —ß§¡∑’Ë¡’

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕæ—≤π“μπ‡ÕßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕßμ≈Õ¥™’«‘μ

¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ºŸâ∑’Ë¡’ à«π√à«¡®“°∑ÿ°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ∑—Èß„π·≈–πÕ°°√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ √«¡∑—Èß¿“§‡Õ°™π ª√–™“™π∑ÿ° “¢“Õ“™’æ μ≈Õ¥®πæàÕ·¡à ºŸâª°§√Õß

·≈–π—°‡√’¬π ´÷Ëß™à«¬„Àâ°“√æ—≤π“À≈—° Ÿμ√©∫—∫π’È ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·≈–‡À¡“– ¡μàÕ

°“√®—¥°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ§π‰∑¬∑—Èßª√–‡∑»

(π“¬™—¬Õπ—πμå  ¡ÿ∑«≥‘™)

ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π



§” —Ëß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

∑’Ë  æ∞ Ú˘Û / ÚııÒ

‡√◊ËÕß „Àâ„™âÀ≈—° Ÿμ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ

------------------------------------

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß

‡»√…∞°‘® —ß§¡·≈–§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑“ß«‘∑¬“°“√ ‡ªìπ°“√ √â“ß°≈¬ÿ∑∏å„À¡à„π°“√æ—≤π“

§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“„Àâ “¡“√∂μÕ∫ πÕß§«“¡μâÕß°“√¢Õß∫ÿ§§≈  —ß§¡‰∑¬ ºŸâ‡√’¬π¡’»—°¬¿“æ

„π°“√·¢àß¢—π·≈–√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß √â“ß √√§å„π —ß§¡‚≈° ª≈Ÿ°Ωíß„ÀâºŸâ‡√’¬π¡’®‘μ ”π÷°„π

§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ §”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå à«π√«¡·≈–¬÷¥¡—Ëπ„π°“√ª°§√Õß√–∫Õ∫

ª√–™“∏‘ª‰μ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—μ√‘¬å∑√ß‡ªìπª√–¡ÿ¢ ‡ªìπ‰ªμ“¡‡®μπ“√¡≥å¡“μ√“ ¯

¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æÿ∑∏»—°√“™ Úıı ·≈–æ√–√“™∫—≠≠—μ‘°“√»÷°…“

·Ààß™“μ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–∑’Ë·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÙı

©–π—Èπ Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÒÚ ·≈–¡“μ√“ Òı ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘

√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ æ.». ÚıÙˆ ·≈–§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π‰¥â¡’¡μ‘‡ÀÁπ™Õ∫„Àâ„™âÀ≈—° Ÿμ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√®÷ßª√–°“»„™âÀ≈—° Ÿμ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ

¥—ßª√“°Ø·π∫∑â“¬§” —Ëßπ’È·∑πÀ≈—° Ÿμ√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙÙ ‡ß◊ËÕπ‰¢

·≈–√–¬–‡«≈“°“√„™âÀ≈—° Ÿμ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ „Àâ‡ªìπ‰ª

¥—ßπ’È

Ò. ‚√ß‡√’¬πμâπ·∫∫°“√„™âÀ≈—° Ÿμ√·≈–‚√ß‡√’¬π∑’Ë¡’§«“¡æ√âÕ¡μ“¡√“¬™◊ËÕ

∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ª√–°“»

(Ò) ªï°“√»÷°…“ ÚııÚ „Àâ„™âÀ≈—° Ÿμ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ „π™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò - ˆ ·≈–™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò ·≈– Ù



(Ú) ªï°“√»÷°…“ ÚııÛ „Àâ„™âÀ≈—° Ÿμ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ „π™—Èπª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò - ˆ ·≈–™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ò ·≈– Ú ·≈–

™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë Ù ·≈– ı

(Û) μ—Èß·μàªï°“√»÷°…“ ÚııÙ ‡ªìπμâπ‰ª „Àâ„™âÀ≈—° Ÿμ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π æÿ∑∏»—°√“™ ÚııÒ ∑ÿ°™—Èπ‡√’¬π

Ú. ‚√ß‡√’¬π∑—Ë«‰ª
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

พิมพครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗

จํานวนพิมพ ๔๐,๐๐๐ เลม

ISBN 978-616-202-168-8

พิมพที่ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด

 ๗๙ ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

 โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑

 นายโชคดี ออสุวรรณ ผูพิมพผูโฆษณา

0675_57.indd   20675_57.indd   2 6/10/2558   9:21:266/10/2558   9:21:26



 เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทําข้ึนเพื่อใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใชเปนขอมูลในการ

จัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

ในระดับช้ันเรียน และการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เนื่องจากในปการศึกษา ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศใหใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐานเปนองคประกอบหน่ึงในการตัดสินผลการเรียนของผูเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงผลตอการปรับแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑) 

 ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดจัดพิมพเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครั้งท่ี ๔ โดยไดมี

การทบทวน ปรับขอความ แบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียน ใหมีความสมบูรณและเปนปจจุบัน อีกท้ัง

ไดเพ่ิมเติมคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของไวเปนขอมูลในการดําเนินงานในภาคผนวก 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทําเอกสาร

ฉบับนี ้และหวงัเปนอยางยิง่วาเอกสารฉบับนีค้งจะเปนประโยชนแกผูบริหารสถานศึกษา ครผููสอน ศกึษานเิทศก 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตอไป

   (นายกมล รอดคลาย)

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

คํานําคํานํา
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คํานํา 
๑.  บทนํา       ๑
   จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๒
   การกํากับดูแลคุณภาพการศึกษา ๒
   การจัดทําระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา ๔
   การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียน ๕
   การสนับสนุนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   หรือหนวยงานตนสังกัด ๙
๒.  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 พุทธศักราช ๒๕๕๑     ๑๑
   หลักการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๑๒
   องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๑๓
   เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๑๖
   ๑. ระดับประถมศึกษา ๑๖
    ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน ๑๖
    ๑.๒ การใหระดับผลการเรียน ๑๗
    ๑.๓ การเลื่อนชั้น ๑๙
    ๑.๔ การเรียนซ้ําช้ัน ๒๐ 
    ๑.๕ การสอนซอมเสริม ๒๐
    ๑.๖ เกณฑการจบระดับประถมศึกษา  ๒๑
   ๒. ระดับมัธยมศึกษา ๒๑
    ๒.๑ การตัดสินผลการเรียน ๒๑
    ๒.๒ การใหระดับผลการเรียน ๒๒
    ๒.๓ การเปล่ียนผลการเรียน  ๒๕
     ๒.๓.๑ การเปล่ียนผลการเรียน “๐”  ๒๕
     ๒.๓.๒ การเปล่ียนผลการเรียน “ร”  ๒๕

            หนา

สารบัญสารบัญ
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            หนา

     ๒.๓.๓ การเปล่ียนผลการเรียน “มส”   ๒๕
     ๒.๓.๔ การเปล่ียนผล “มผ”  ๒๖
    ๒.๔ การเลื่อนชั้น  ๒๗
    ๒.๕ การสอนซอมเสริม  ๒๗
    ๒.๖ การเรียนซ้ําช้ัน ๒๗
    ๒.๗ เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน    ๒๘
    ๒.๘ เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๒๘
   การเทียบโอนผลการเรียน  ๓๐
   การรายงานผลการเรียน ๓๓
๓.  ภารกิจของสถานศึกษาดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๓๗
   กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓๙
   แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๓๙ 

   การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ๔๐
   การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ๔๐
   การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ๔๙
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๗๗
๔.  ภารกิจของผูสอนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๘๓
   ความหมายและความสําคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั้นเรียน  ๘๕
   ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ๘๖
   วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู ๘๘
   หลักฐานการเรียนรูประเภทตาง ๆ ๙๔
   เกณฑการประเมิน (Rubrics) และตัวอยางชิ้นงาน (Exemplars) ๙๔
   สมรรถนะสําคัญของผูเรียน : ประเมินอยางไร ๙๖
   กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร ๙๗
๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ๑๐๓
   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ๑๐๔
   ๑. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๑๐๔
   ๒. ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ๑๐๔ 
   ๓. แบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ๑๐๕

สารบัญ สารบัญ (ตอ)(ตอ)
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   เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด ๑๐๕
   ๑. แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชา ๑๐๕
   ๒. แบบรายงานประจําตัวนักเรียน ๑๐๕
   ๓. ใบรับรองผลการเรียน ๑๐๖
   ๔. ระเบียนสะสม  ๑๐๖
   แนวปฏิบัติในการจัดทําระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ๑๐๘
   แนวปฏิบัติในการจัดทําประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ๑๔๔
   แนวปฏิบัติในการจัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ๑๕๖
เอกสารอางอิง       ๑๗๓
ภาคผนวก ก คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ ๑๗๕
ภาคผนวก ข การจําหนายนักเรียน  ๒๔๑
คณะผูจัดทํา       ๒๕๕

            หนา

สารบัญ สารบัญ (ตอ)(ตอ)
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คูมื่อการปฏิบติังานลงทะเบียนเรียน 16 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.1/......... เลขท่ี ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน ............................ เลขประจ าตัวประชาชน .............................................. 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ......................................................................... 
 

 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 
ท21102 ภาษาไทย 1.5 3 ง21201 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1 0.5 1 
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 3 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 0.5 1 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 3 อ21202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 1.0 2 
ว21181 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1.0 2 รวม 2 4 
ส21102 สังคมศึกษา 2 1.0 2    
ส21104 พระพุทธศาสนา 2 0.5 1    
ส21106 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1    
พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 1    
พ21104 พลศึกษา 2 0.5 1 กิจกรรมทางวิชาการ ชั่วโมง 
ศ21103 ทัศนศิลป์ 1 0.5 1 กิจกรรมค้นคว้าอิสระ (ห้องสมุด) 2 20 
ศ21104 นาฏศิลป์ 1 0.5 1 ประชุม 20 
ง21103 งานธุรกิจ 1 0.5 1 English Tour Guide 2 40 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 3 Extra GSP  2 20 

รวม 11.5 23 รวม 100 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี 20 
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 20 

รวม  60 
 
 
 
 

ลงชื่อ ………………..................………….. นักเรียน    ลงชื่อ ………………..............…………อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.2/......... เลขท่ี ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน ............................ เลขประจ าตัวประชาชน .............................................. 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ......................................................................... 
 

 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 
ท22102 ภาษาไทย 1.5 3 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น 4 0.5 1 
ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 3 อ22202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 1.5 3 รวม 1.5 3 
ว22193 วิทยาการค านวณ  1.0 2    
ส22102 สังคมศึกษา 4 1.0 2    
ส22104 พระพุทธศาสนา 4 0.5 1    
ส22106 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1    
พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 1    
พ22104 พลศึกษา 4 0.5 1    
ศ22101 ดนตรีไทย 2 0.5 1 กิจกรรมทางวิชาการ ชั่วโมง 
ศ22102 ดนตรีสากล 2 0.5 1 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 2 20 
ง22101 งานประดิษฐ์ 2 0.5 1 ประชุม 20 
ง22102 คหกรรม 2 0.5 1 English through Movie 2 20 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 3 English Tour Guide 4 40 

รวม 12.0 24 รวม 100 
   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี 20 
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 20 

รวม 60 
 

 

 

ลงชื่อ ………………..................………….. นักเรียน    ลงชื่อ ………………..............…………อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.3/......... เลขท่ี ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน ............................ เลขประจ าตัวประชาชน .............................................. 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ......................................................................... 
 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม หน่วยกิต คาบ 
ท23102 ภาษาไทย 1.5 3 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น 6 0.5 1 
ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5 3 อ23202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขยีน 3 1.0 2 
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 1.5 3 รวม 1.5 3 
ว23181 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1.0 2    
ว23192 วิทยาการค านวณ 6 0.5 1    
ส23102 สังคมศึกษา 6 1.0 2    
ส23104 พระพุทธศาสนา 6 0.5 1    
ส23106 ประวัติศาสตร์ 6 0.5 1    
พ23102 สุขศึกษา 6 0.5 1   
พ23104 พลศึกษา 6 0.5 1   
ศ23103 ทัศนศิลป์ 3 0.5 1   
ศ23104 นาฏศิลป์ 3 0.5 1   
ง23103 ธุรกิจ 3 0.5 1   
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 3   

รวม 12 24   
   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง กิจกรรมทางวิชาการ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 20 ประชุม 20 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี 20 English through Movie 6 20 
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 20 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  20 

รวม 60 รวม 60 
 
 
 

ลงชื่อ ………………..................………….. นักเรียน    ลงชื่อ ………………..............…………อาจารย์ที่ปรึกษา 
 



 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 4 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.4 /......... เลขท่ี ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน .................................. เลขประจ าตัวประชาชน .......................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา ......................................................................... 
 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 
ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 3 
ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 ว31202 ฟิสิกส์ 2  1.5 3 
ว30102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 2 ว31222 เคมี 2 1.5 3 
ว31193 วิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ว31242 ชีววิทยา 2 1.0 2 
ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 2 ว31284 ความถนัด 2 1.0 2 
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 ส31202 ความจริงของชีวิต 2 0.5 1 
พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 1 พ31202 พลศึกษา 2 0.5 1 
ง31101 งานประดิษฐ์  0.5 1 จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0.5 1 
ง31102 งานคหกรรม  0.5 1 อ31202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.0 2 
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 รวม 9 18 

รวม 8 16       

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง   
กิจกรรมแนะแนว 20   
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 20   
ชมรมรักษาดินแดน 80 

รวม 120 
 
 

ลงช่ือ ………………..................………….. นักเรียน    ลงช่ือ ………………..............…………อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 4 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.4 /......... เลขท่ี ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน .................................. เลขประจ าตัวประชาชน ..........................................  

อาจารย์ที่ปรึกษา ......................................................................... 
 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 
ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 ท31202 การแต่งค าประพันธ ์ 1.0 2 
ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 3 
ว30102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 2 ว31284 ความถนัด 2 1.0 2 
ว31193 วิทยาการค านวณ 1 1.0 2 ส31202 ความจริงของชีวิต 2 0.5 1 
ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 2 พ31202 พลศึกษา 2 0.5 1 
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 ง31223 งานกราฟฟิกเบื้องต้น 2 0.5 1 
พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 1 จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่องสาร 2 0.5 1 
ง31101 งานประดิษฐ์  0.5 1 อ31202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.0 2 
ง31102 งานคหกรรม  0.5 1 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 อ31206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 

รวม 8 16 รวม 8.5 17 
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง กิจกรรมทางวิชาการ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 20 English for High Standard Test 2 20 
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 20 รวม 20 
ชมรมรักษาดินแดน 80   

รวม 120   
 
 
 

ลงชื่อ ………………..................………….. นักเรียน    ลงชื่อ ………………..............…………อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 4 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.4 /......... เลขท่ี ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน .................................. เลขประจ าตัวประชาชน .......................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา ......................................................................... 
 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 
ท31102 ภาษาไทย 1.0 2 ท31202 การแต่งค าประพันธ ์ 1.0 2 
ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 2 ว31284 ความถนัด 2 1.0 2 
ว30102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 2 ส31202 ความจริงของชีวิต 2 0.5 1 
ว31193 วิทยาการค านวณ 1 1.0 2 พ31202 พลศึกษา 2 0.5 1 
ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 2 จ31202 ภาษาจีนเพื่อการสื่องสาร 2 0.5 1 
ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 1 จ31204 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
พ31102 สุขศึกษา 2 0.5 1 จ31206 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 

1.5 3 
ง31101 งานประดิษฐ์   0.5 1 และวัฒนธรรม 2 
ง31102 คหกรรม  0.5 1 อ31202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 2 1.0 2 
อ31102 ภาษาอังกฤษ 2 1.0 2 อ31204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 1.0 2 

รวม 8 16 อ31206 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 1.0 2 
   รวม 9 18 

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง   
กิจกรรมแนะแนว 20   
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 20   
ชมรมรักษาดินแดน 80   

รวม 120   
 
 

 
 

ลงช่ือ ………………..................………….. นักเรียน    ลงช่ือ ………………..............…………อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 

 

 



 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 5 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.5 /......... เลขท่ี ..................... 

เลขประจ าตัวนักเรียน .................................. เลขประจ าตัวประชาชน ..........................................  
อาจารย์ที่ปรึกษา ......................................................................... 

 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 
ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 3 
ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 ว32202 ฟิสิกส์ 4 1.5 3 
ว30102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 1.0 2 ว32222 เคมี 4 1.5 3 
ว32181(.) การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 2 ว32242 ชีววิทยา 4 1.0 2 
ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 ว32284 ความถนัด 4 1.0 2 
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 ส32204 แสงสว่างแห่งปัญญา 2 0.5 1 
พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 1 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
ศ32101 ดนตรีไทย 0.5 1 จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 1 
ศ32102 ดนตรีสากล 0.5 1 อ32202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 4 1.0 2 
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 รวม 9 18 

รวม 8 16    
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 20 
ชมรมรักษาดินแดน 80 

รวม 120 
 
 

ลงช่ือ ………………..................………….. นักเรียน    ลงช่ือ ………………..............…………อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 5 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.5 /......... เลขท่ี ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน .................................. เลขประจ าตัวประชาชน .......................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา ......................................................................... 
 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 
ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 ท32202 การพูดอย่างมืออาชีพ  1.0 2 
ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 3 
ว30104 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 2 ว32284 ความถนัด 4 1.0 2 
ว32181(.) การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 2 ส32204 แสงสว่างแห่งปัญญา 2 0.5 1 
ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 1 
พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 1 อ32202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 4 1.0 2 
ศ32101 ดนตรีไทย 0.5 1 อ32204 การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1 1.0 2 
ศ32102 ดนตรีสากล 0.5 1 รวม 7.0 14 
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2    
รวม 8 16    

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง กิจกรรมทางวิชาการ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 20 English for Academic Purpose 2 20 
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 20 English for High Standard Test 4 40 
ชมรมรักษาดินแดน 80 รวม 60 

รวม 120   
 
 

 

ลงช่ือ ………………..................………….. นักเรียน    ลงช่ือ ………………..............…………อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 5 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.5 /......... เลขท่ี ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน .................................. เลขประจ าตัวประชาชน .......................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา ......................................................................... 
 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 
ท32102 ภาษาไทย 1.0 2 ท32202 การพูดอย่างมืออาชีพ  1.0 2 
ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 2 ว32284 ความถนัด 4 1.0 2 
ว30104 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 1.0 2 ส32204 แสงสว่างแห่งปัญญา 2 0.5 1 
ว32181(.) การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1.0 2 พ32202 พลศึกษา 4 0.5 1 
ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 2 จ32202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 0.5 1 
ส32104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 1 จ32204 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 0.5 1 
พ32102 สุขศึกษา 4 0.5 1 จ32208 ภาษาจีนธุรกิจ 2 1.5 3 
ศ32101 ดนตรีไทย 0.5 1 อ32202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 4 1.0 2 
ศ32102 ดนตรีสากล 0.5 1 อ32204 การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 1 1.0 2 
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4 1.0 2 รวม 7.5 15 
รวม 8 16    

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง กิจกรรมทางวิชาการ ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 20 Chinese for Speaking Skills 2 40 
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 20 รวม 40 
ชมรมรักษาดินแดน 80   

รวม 120   
 
 
 
 

ลงช่ือ ………………..................………….. นักเรียน    ลงช่ือ ………………..............…………อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 6 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.6 /......... เลขท่ี ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน .................................. เลขประจ าตัวประชาชน .......................................... 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ......................................................................... 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 

ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 3 
ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 ว33202 ฟิสิกส์ 6 1.5 3 
ว30106 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 2 ว33222(.) เคมี 6 1.0 2 
ว33192 วิทยาการค านวณ 6 0.5 1 ว33242 ชีววิทยา 6 1.5 3 
ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 ว33261 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 0.5 1 
พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 1 ส33206 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาชีวิต 2 0.5 1 
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 

รวม 6 12 จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 1 
   อ33202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 6 1.0 2 
   รวม 8.5 17 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 40 
ชมรมรักษาดินแดน 80 

รวม 140 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ………………..................………….. นักเรียน    ลงช่ือ ………………..............…………อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 

 

 

 

 



 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดบัชัน้ ม. 6 แผนการเรียน คณิตศาสตร์ –ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.6 /…...... เลขที่ ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน .................................. เลขประจ าตัวประชาชน .......................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา ......................................................................... 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 

ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 ค33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 1.5 3 
ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 ส33206 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาชีวิต 2 0.5 1 
ว30106 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 2 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
ว33192 วิทยาการค านวณ 6 0.5 1 จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 1 
ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 อ33202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 6 1.0 2 
พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 1 อ33204 การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2 1.0 2 
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 รวม 5 10 

รวม 6 12    
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 40 
ชมรมรักษาดินแดน 80 

รวม 140 
 

 

ลงช่ือ ………………..................………….. นักเรียน    ลงช่ือ ………………..............…………อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 

 

 

 

 



 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ใบลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ม. 6 แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ชื่อนักเรียน .......................................................................................... ม.6 /…...... เลขท่ี ..................... 
เลขประจ าตัวนักเรียน .................................. เลขประจ าตัวประชาชน .......................................... 

อาจารย์ที่ปรึกษา ......................................................................... 
สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน หน่วยกิต คาบ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม หน่วยกิต คาบ 

ท33102 ภาษาไทย 1.0 2 ส33206 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาชีวิต 2 0.5 1 
ค33102 คณิตศาสตร์ 6 1.0 2 พ33202 พลศึกษา 6 0.5 1 
ว30106 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 1.0 2 จ33202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6 0.5 1 
ว33192 วิทยาการค านวณ 6 0.5 1 จ33206 ภาษาจีนธุรกิจ 4 1.0 2 
ส33102 สังคมศึกษา 6 1.0 2 จ33204 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 3 0.5 1 
พ33102 สุขศึกษา 6 0.5 1 อ33202 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 6 1.0 2 
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 1.0 2 อ33204 การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2 1.0 2 

รวม 6 12 รวม 5 10 
      

 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง 
กิจกรรมแนะแนว 20 
กิจกรรมชมรม/กิจกรรมจิตอาสา 40 
ชมรมรักษาดินแดน 80 

รวม 140 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ………………..................………….. นักเรียน    ลงช่ือ ………………..............…………อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 




