
วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง    การจดัระบบการวดัผลและประเมินผล วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ ทบทวน อนุมติั 

 
1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหว้ทิยาลยัมีระบบคุณภาพและครูทุกคนมีกระบวนการ วธีิการ และบนัทึกการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งใหเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะ

นาํไปสู่การพฒันาองคก์รและนกัเรียนโดยภาพรวม 

 

2. ขอบข่าย 

เป็นระบบท่ีครูในแต่ละกลุ่มสาขาวชิาและสาขางานไดว้เิคราะห์คาํอธิบายรายวชิาจากหลกัสูตรการอาชีวศึกษา  วเิคราะห์ผูเ้รียน  ออกแบบและจดัการ

เรียนรู้  ตลอดจนประเมินผลส้ินสุดลงท่ีการรายงานผลระบบการเรียนรู้ ทั้งส่วนผลลพัธ์ดา้นผูเ้รียน และดา้นกระบวนการของระบบ 

 

3. คําจํากดัความ 

1. การวเิคราะห์คาํอธิบายรายวชิา  หมายถึง การวเิคราะห์มาตรฐานวชิาชีพ มาตรฐานสาขาวชิา/สาขา 

งานและ จุดประสงคร์ายวชิา  เน้ือหา  กิจกรรม  เพื่อวางแผนการจดัการเรียนรู้ 

2. การวเิคราะห์ผูเ้รียน  หมายถึง  การวเิคราะห์ความพร้อมของผูเ้รียนของรายวชิานั้น ๆ ก่อนการเรียนเพื่อซ่อมเสริมและออกแบบการเรียนรู้  ออกแบบ

กลุ่ม  และการมีส่วนร่วมและ การประเมินผล 

3. การจดัการเรียนรู้  หมายถึง  การวางแผนในการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหา สาระ จาํนวนคาบ ผลการเรียนรู้ ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน  ตวัช้ีวดั  

กิจกรรม  กิจการรมการจดัการเรียนรู้  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้  การวดัผล  ประเมินผล  และการบูรณาการ 

4.   การวดัผล หมายถึง การวดัผลเป็นกระบวนการท่ีจะให้ไดม้าซ่ึงตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลกัษณะอยา่งใด อยา่งหน่ึง 
      ท่ีตอ้งการวดัอยา่งมีกฎเกณฑ ์โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ และวธีิการวดัท่ีหลากหลายประกอบกนั 
5.   การประเมินผล หมายถึง ขบวนการท่ีไดม้าตรฐานเพื่อการตดัสินใจวา่ นกัเรียนไดผ้า่นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมไดห้รือไม่ 
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4.   หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

เป็นผูป้ระสานงาน จดัการ และพฒันาคุณภาพระบบการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

5. รายละเอยีดของการปฏิบัติ 

แสดงไวแ้ลว้ตาม Flow chart และตารางกาํหนดวธีิการ / มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั / การบนัทึก 

6. บันทกึมาตรฐาน / เอกสารอ้างองิ 

1. สมุดประเมินผลในระบบ MIS 

2. แบบบนัทึกการส่งขอ้สอบ 

3. บนัทึกขอ้เสนอแนะใบปะหนา้ขอ้สอบ 

4. แบบฟอร์มลงช่ือเขา้ห้องสอบ 

5. แบบบนัทึกการส่งผลการเรียน 

6. แบบฟอร์มใบเก็บเกรด 

7. การประกาศผลสอบในระบบ MIS 

8. แบบบนัทึกการส่งจบนกัศึกษา 
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Flow chart 
การวดัผลและประเมนิผลตามสภาพจริง 
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-สาํนกั

วชิาการ 

-ฝ่ายวดัผลฯ 

-หน.ฝ่าย 

-หน.สาขา 

-ผูส้อน 

 
 

สมดุประเมนิผล 

Online ในระบบ MIS 

-รอ้ยละ 80 ของผูส้อน 

ทาํสมุดประเมนิผล Online 

ตามกําหนดเวลาทีร่ะบุไว้

ในปฏทินิการปฏบิตังิาน 

ตรวจเชค็สมดุประเมนิผล Online เดอืนละ 

1 ครัง้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-สาํนกั

วชิาการ 

-ฝ่ายวดัผลฯ 

-หน.ฝ่าย 

-หน.สาขา 

-ผูส้อน 
 

- สมดุประเมนิผล 

Online ในระบบ MIS 

-  รอ้ยละ 100 ของผูส้อน

ลงทะเบยีนรายวชิาและ

บนัทกึขอ้มลูลงสมดุ

ประเมนิผล Online 

1.ผูส้อนลงทะเบยีนรายวชิาในระบบ MIS 

    (สมดุประเมนิผล Online) 

2. ผูส้อนเชค็เวลาเรยีนและกรอกคะแนนใน

สมดุประเมนิผล Online  

 

ผูร้บัผดิชอบ บนัทกึมาตรฐาน ตวัชีว้ดั / เกณฑ ์วธิกีารมาตรฐาน กระบวนการ 

 

การวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

ผูส้อนลงทะเบียน

รายวชิาในระบบ MIS 

ตรวจเช็คสมุดประเมินผล 

Online 
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กระบวนการ วธีิการมาตรฐาน ตัวช้ีวดั/เกณฑ์ บันทกึมาตรฐาน ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

                       
                     ไม่ผา่น 

 

 

    
  
                 ผา่น 

 

 

1.ผูส้อนส่งขอ้สอบท่ีหวัหนา้

สาขาวชิา 

2.หวัหนา้สาขาวชิาตรวจสอบ

คุณภาพของขอ้สอบ กรณีท่ี

ตอ้งแกไ้ข ใหส่้งคืนผูส้อน

และใหข้อ้แนะนาํเพื่อแกไ้ข

ปรับปรุง เม่ือผา่นการ

ตรวจสอบแลว้รวบรวมส่ง

ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายฯ และ

หวัหนา้ฝ่ายฯส่งรอง

ผูอ้าํนวยการเพื่อใหฝ่้ายวดัผล

ประเมินผลโรเนียวเพื่อสอบ 

1. ร้อยละ 90 ของผูส้อนส่ง

ขอ้สอบตามกาํหนดเวลา 

2. ร้อยละ 90 ของขอ้สอบมี

คุณภาพ เป็นไปตาม

จุดประสงคร์ายวชิา 

- แบบบนัทึกการส่งขอ้สอบ 

-บนัทึกขอ้เสนอแนะการ

แกไ้ขปรับปรุง (ใบปะหนา้

ขอ้สอบ) 

-ผูส้อน 

-หวัหนา้สาขาวชิา 

-ผูช่้วยฯฝ่าย 

-รองผูอ้าํนวยการสาํนกั

วชิาการ 

-ฝ่ายวดัผลและประเมินผล 

 

 

 

 

 

1. จดัตารางสอบ-ขออนุมติั 

2. ประกาศตารางสอบโดยติด

บอร์ดและ On web 

3.ดาํเนินการสอบตามวนัเวลา

ท่ีกาํหนด 

ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนเขา้

สอบตามกาํหนดเวลา 

-ตารางสอบ 

-แบบฟอร์มลงช่ือเขา้หอ้ง

สอบ 

 

-ฝ่ายวดัผลและประเมินผล 

-กรรมการคุมสอบ 

-ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผูส้อนส่งขอ้สอบ 

คุณภาพ

ขอ้สอบ 
แกไ้ข/ 

ปรับปรุง 

ดาํเนินการสอบ 
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                      ไม่ผา่น 

 

 

 

 

                  ผา่น 

1.ผูส้อนส่งผลการเรียนท่ี

หวัหนา้สาขาวชิา 

2.หวัหนา้สาขาวชิาพิจารณา

ร่วมกบัผูส้อน (อาจมี

ขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ข/

ปรับปรุง) 

3.หวัหนา้สาขาวชิาส่งผลการ

เรียนท่ีผูช่้วยฝ่ายฯผูช่้วยฝ่าย

รวบรวมส่งรองผูอ้าํนวยการ

สาํนกัวชิาการ 

4.รองผูอ้าํนวยการสาํนกั

วชิาการพิจารณาผลการเรียน 

(อาจมีการแกไ้ขเพื่อปรับ

เกณฑก์ารตดัเกรด) 

5.ผูส้อนส่งผลการเรียนท่ีผา่น

การอนุมติัแลว้ใหฝ่้ายวดัผล

ประเมินผลในระบบ MIS 

 

1.ร้อยละ 90 ของผูส้อนส่งผล

การเรียนตามกาํหนดเวลาโดย

ไม่ตอ้งทวงถาม 

2.ร้อยละ 95 ของรายวชิาผา่น

การอนุมติัโดยไม่มีการแกไ้ข 

-แบบบนัทึกการส่งผลการ

เรียน 

-สมุดประเมินผล Online 

- ผูส้อน 

-หวัหนา้สาขาวชิา 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายฯ 

-รองผูอ้าํนวยการสาํนกั

วชิาการ 

-ฝ่ายวดัผลประเมินผล 

ผูส้อนส่งผลการเรียน 

ผลการ

สอบผา่น

หรือไม่ 

แกไ้ข/ 

ปรับปรุง 
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1.ฝ่ายวดัผลและประเมินผล

รวบรวมผลการการเรียนส่ง

ผูบ้ริหารเพื่อขออนุมติั 

2.ประกาศผลการเรียน 

   -ระบบ IMS 

   -ส่งเอกสารถึงผูป้กครอง

ทางไปรษณีย ์

3.กรอกใบเก็บเกรดและ

จดัเก็บ 

4. กรณีจบการศึกษา ฝ่าย

วดัผลและประเมินผลส่งใบ

เก็บเกรดให้ฝ่ายทะเบียน 

1.ร้อยละ 100 ของผลการ

เรียนในรายวชิามีความ

ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

2.ร้อยละ 100 ของรายวชิา

ประกาศผลสอบไดท้นัตาม

กาํหนด 

3.การกรอกใบเก็บเกรดมี

ความถูกตอ้งสมบูรณ์ 100% 

4.ร้อยละ 100 ของนกัศึกษาท่ี

จบถูกส่งไปยงัฝ่ายทะเบียน

ไดต้ามกาํหนดเวลา 

-สมุดประเมินผล Online 

-แบบฟอร์มใบเก็บเกรด 

-ประกาศแจง้ผลการเรียนใน

ระบบ IMS 

-แบบส่งจบนกัศึกษา 

ฝ่ายวดัผลและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

ขออนุมติัผลการเรียน 

ประกาศ/แจง้ผลการเรียน 

กรอกใบเก็บเกรด/ส่ง

ทะเบียนกรณีจบ

การศึกษา 
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ระบบการแก้ไขผลการเรียน 

กระบวนการ วธีิการมาตรฐาน ตัวช้ีวดั/เกณฑ์ บันทกึมาตรฐาน ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

1. ผูเ้รียนขอใบคาํร้องแกไ้ข

ผลการเรียนท่ีฝ่ายวดัผลและ

ประเมินผล 

2. ผูเ้รียนกรอกใบคาํร้อง ฝ่าย

วดัผลฯตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง 

3. ผูเ้รียนลงทะเบียนชาํระเงิน

ท่ีฝ่ายการเงิน 

4. ฝ่ายวดัผลฯเก็บส่วนท่ี 2 

ของใบคาํร้องไวแ้ละใหส่้วน

ท่ี 1 ไวก้บัผูเ้รียน 

1. ร้อยละ 95 ของผูเ้รียนท่ีไม่

ผา่นรายวชิา ดาํเนินการ

ลงทะเบียนแกไ้ขผลการ

เรียน 

2. ร้อยละ 100 ของใบคาํร้อง

มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ 

แบบคาํร้องขอแกไ้ขผลการ

เรียน 

-ฝ่ายวดัผลและประเมินผล 

 

 

 

 

1. ผูเ้รียนยืน่ใบคาํร้องท่ี

ลงทะเบียนเรียบร้อยแลว้ให้

อาจารยป์ระจาํวชิา 

2. ดาํเนินการแกไ้ขผลการ

เรียนตามระเบียบการแกไ้ข

ผลการเรียน 

-ร้อยละ 95 ของผูล้งทะเบียน

แกไ้ขผลการเรียนดาํเนินการ

แกไ้ขผลการเรียนตาม

กาํหนดเวลา 

-ใบคาํร้องแกไ้ขผลการเรียน 

-ช้ินงาน/เอกสารแผนการสอน

และอ่ืน ๆ  

-ฝ่ายวดัผลและประเมินผล 

-ผูส้อน 

ผูเ้รียนขอใบคาํร้อง

แกไ้ขผลการเรียน 
ท่ีฝ่ายวดัผลและ

ประเมินผล 

ดาํเนินการแกไ้ข 
ผลการเรียน 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    

เร่ือง    การจดัระบบการวดัผลและประเมินผล วนัอนุมติัใช ้  

จดัทาํ ทบทวน อนุมติั 

 
 

กระบวนการ วธีิการมาตรฐาน ตัวช้ีวดั/เกณฑ์ บันทกึมาตรฐาน ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผูส้อนส่งผลการเรียนให้

หวัหนา้สาขา 

2. หวัหนา้สาขาส่งต่อผลการ

เรียนใหผู้ช่้วยผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายฯ 

3. ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายฯ

รวบรวมส่งรองผูอ้าํนวยการ

เพื่อส่งต่อฝ่ายวดัผลและ

ประเมินผล  

- ร้อยละ 100 ของผูส้อน

ส่งผลการเรียนท่ีแกไ้ขแลว้

ตามกาํหนดเวลา 

แบบบนัทึกการส่งผลการเรียน -ผูส้อน 

-หวัหนา้สาขา 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายฯ 

 

                   ไม่ผา่น 

 

 

 

 

 

                  ผา่น 

     กรณีมีผูเ้รียนไม่ผา่นการ

แกไ้ขผลการเรียน ผูส้อน

ดาํเนินการซ่อมเสริม (ตามท่ี

ผูส้อนเห็นสมควรหรือตาม

คาํแนะนาํของหวัหนา้สาขา 

ผูช่้วยฝ่าย หรือรอง

ผูอ้าํนวยการ 

ร้อยละ 100 ของผูไ้ม่ผา่น

การแกไ้ขผลการเรียนไดรั้บ

การซ่อมเสริม 

ช้ินงาน/เอกสารแผนการสอน

และอ่ืน ๆ 

-ผูส้อน 

-หวัหนา้สาขา 

-ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายฯ 

ส่งผลการแกไ้ข 

ผลการเรียน 

 

ผา่น

หรือไม่ 

แกไ้ข/

ปรับปรุง 



วทิยาลยัเทคโนโลยชีนะพลขนัธ์ นครราชสีมา รหสั  
QUALITY  PROCEDURE  :  QP  ปรับปรุงคร้ังท่ี    หนา้    
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จดัทาํ ทบทวน อนุมติั 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. ฝ่ายวดัผลฯแกไ้ขผลการ

เรียนในระบบ MIS และใบ

เก็บเกรด 

2. จดัเก็บ 

ร้อยละ 100 ของรายวชิาท่ีมี

การแกไ้ขผลการเรียนไดรั้บ

การแกไ้ขถูกตอ้งสมบูรณ์ 

-ใบเก็บเกรด 

-ผลการเรียนในระบบ IMS 

ฝ่ายวดัผลและประเมินผล 

 

 

ฝ่ายวดัผลฯแกไ้ข 

ผลการเรียนและจดัเก็บ 


