
 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการเรียน ประจำรายวิชา 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธD 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที ่2 หJอง......... 

ภาคเรียนที ่ 1  ปGการศึกษา  2563 

รายวิชา……………….  รหัสวิชา  ………………  จำนวนหนQวยกติ  ………. 

ครูผูJสอน  ……………………………………. 

กลุQมสาระการเรียนรูJ……………………… 

การติดตาม ตรวจสอบ 

ตรวจคร้ังท่ี  1  (.................................) ตรวจคร้ังท่ี  2 (..............................) 

รายการตรวจสอบ (ü) 

m รายช่ือนักเรียนm เช็คเวลาเรียน 

mคะแนนเก็บก:อนกลางภาค( ……..คะแนน) 

mคะแนนอ:าน คิด วิเคราะหB และ เขียน(คร้ังท่ี 1,2) 

 

ลงช่ือผูKตรวจ....................................หัวหนKากลุ:มสาระฯ 

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

       ลงช่ือ................................................................... 

หัวหนKางานวัดผล 

       ลงช่ือ................................................................... 

หัวหนKากลุ:มวิชาการ 

       ลงช่ือ.................................................................... 

ผูKอำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

รายการตรวจสอบ (ü) 

mเช็คเวลาเรียนmคะแนนกลางภาค 

mคะแนนเก็บหลังกลางภาค(..........คะแนน) 

mคะแนนอ:าน คิด วิเคราะหB และ เขียน(คร้ังท่ี 3,4) 

mคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคB( 8 ขKอ) 

ลงช่ือผูKตรวจ....................................หัวหนKากลุ:มสาระฯ 

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

      ลงช่ือ................................................................... 

หัวหนKางานวัดผล 

       ลงช่ือ................................................................... 

 หัวหนKากลุ:มวิชาการ 
 

       ลงช่ือ.................................................................... 

                ผูKอำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 



 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน / เพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ..................  รายวิชา ......................      กลุ;มสาระการเรียนรูA.............................  

ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี ......... ภาคเรียน........            เวลา........ช่ัวโมง จำนวน .........หน;วยกิต 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 

 

  รวมท้ังหมด  ...........  ตัวช้ีวัด 

 

 



 

 

ตัวชี้วัดการเรียนรู</ผลการเรียนรูA 

รหัสวิชา  ..................  รายวิชา ......................      กลุ;มสาระการเรียนรูA.............................  

ช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี ......... ภาคเรียน........            เวลา........ช่ัวโมง จำนวน .........หน;วยกิต 

สาระที่  ............................ 

มาตรฐานการเรียนรู2  .................................................................................. 

ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

สาระที่  ............................ 

มาตรฐานการเรียนรู2  .................................................................................. 

ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

สาระที่  ............................ 

มาตรฐานการเรียนรู2  .................................................................................. 

ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

สาระที่  ............................ 

มาตรฐานการเรียนรู2  .................................................................................. 

ตัวชี้วัด ...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน 

รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 2  / 1  ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

ที ่

เลข

ประจำ

ตัว 

ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด

เร
ียน

 

                    

1 05391 เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์ดี                      

2 05394 เด็กชายณัชพล  บุญล้อม                      

3 05399 เด็กชายบุณยกร  มุคตารี                      

4 05402 เด็กชายภูรินทร์  อินทราพงษ์                      

5 05403 เด็กชายรัตนพล  รักดี                      

6 05514 เด็กชายศุภกิตต์ิ  อยู่โยง                      

7 05431 เด็กชายอธินันต์  พูลจันทร์                      

8 05450 เด็กชายชนชล  ยศบุญเรือง                      

9 05458 เด็กชายรัตนภูมิ  รักดี                      

10 05459 เด็กชายศิขรินท์  แซ่ตัน                      

11 05677 เด็กชายธนพัฒน์  พ่ึงตน                      

12 05409 เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิลดำ                      

13 05410 เด็กหญิงธมนวรรณ  สมวงษ์                      

14 05413 เด็กหญิงศิริพรรณ  เทพศิริ                      

15 05416 เด็กหญิงสุวิชา  เสนา                      

16 05433 เด็กหญิงกัญจนพร  กระจ่างทิม                      

17 05436 เด็กหญิงตรีมูรติ  เผือกสม                      

18 05437 เด็กหญิงเตวิกา  อ่อนยนต์                      

19 05438 เด็กหญิงบุษยมาศ  ไพรวัลย์                      

20 05440 เด็กหญิงภัทรฐานันท์  ล่ิวเวหา                      

21 05442 เด็กหญิงสุภาวดี  พูนพิพิธ                      

22 05467 เด็กหญิงปาลิตา  ดำน้อย                      

23 05491 เด็กหญิงนวพร  ปักษา                      

24 05470 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  อำพรรณแดง                      

25 05472 เด็กหญิงอริสา  การะเกษ                      

26 05495 เด็กหญิงพิมพ์วรา  มากพันธ์                      



 

 

แบบบันทึกผลการเรียน    รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 2 / 1   ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มก

%อน
กล

าง

ภา
ค  

ระ
หว

%าง
ภา

ค  หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มค

ะแ
นน

 

ระ
หว

*าง
ภา

ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม 

เก
รด

 

คะแนน 

ก#อนกลางภาค 

คะแนน 

หลังกลางภาค 

                

1 05391 เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์ดี                 

2 05394 เด็กชายณัชพล  บุญล้อม                 

3 05399 เด็กชายบุณยกร  มุคตารี                 

4 05402 เด็กชายภูรินทร์  อินทราพงษ์                 

5 05403 เด็กชายรัตนพล  รักดี                 

6 05514 เด็กชายศุภกิตต์ิ  อยู่โยง                 

7 05431 เด็กชายอธินันต์  พูลจันทร์                 

8 05450 เด็กชายชนชล  ยศบุญเรือง                 

9 05458 เด็กชายรัตนภูมิ  รักดี                 

10 05459 เด็กชายศิขรินท์  แซ่ตัน                 

11 05677 เด็กชายธนพัฒน์  พ่ึงตน                 

12 05409 เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิลดำ                 

13 05410 เด็กหญิงธมนวรรณ  สมวงษ์                 

14 05413 เด็กหญิงศิริพรรณ  เทพศิริ                 

15 05416 เด็กหญิงสุวิชา  เสนา                 

16 05433 เด็กหญิงกัญจนพร  กระจ่างทิม                 

17 05436 เด็กหญิงตรีมูรติ  เผือกสม                 

18 05437 เด็กหญิงเตวิกา  อ่อนยนต์                 

19 05438 เด็กหญิงบุษยมาศ  ไพรวัลย์                 

20 05440 เด็กหญิงภัทรฐานันท์  ล่ิวเวหา                 

21 05442 เด็กหญิงสุภาวดี  พูนพิพิธ                 

22 05467 เด็กหญิงปาลิตา  ดำน้อย                 

23 05491 เด็กหญิงนวพร  ปักษา                 

24 05470 เด็กหญิงภรณ์ทิพย ์ อำพรรณแดง                 

25 05472 เด็กหญิงอริสา  การะเกษ                 

26 05495 เด็กหญิงพิมพ์วรา  มากพันธ์                 



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคI 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่2 / 1  ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05391 เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์ดี          

2 05394 เด็กชายณัชพล  บุญล้อม          

3 05399 เด็กชายบุณยกร  มุคตารี          

4 05402 เด็กชายภูรินทร์  อินทราพงษ์          

5 05403 เด็กชายรัตนพล  รักดี          

6 05514 เด็กชายศุภกิตต์ิ  อยู่โยง          

7 05431 เด็กชายอธินันต์  พูลจันทร์          

8 05450 เด็กชายชนชล  ยศบุญเรือง          

9 05458 เด็กชายรัตนภูมิ  รักดี          

10 05459 เด็กชายศิขรินท์  แซ่ตัน          

11 05677 เด็กชายธนพัฒน์  พ่ึงตน          

12 05409 เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิลดำ          

13 05410 เด็กหญิงธมนวรรณ  สมวงษ์          

14 05413 เด็กหญิงศิริพรรณ  เทพศิริ          

15 05416 เด็กหญิงสุวิชา  เสนา          

16 05433 เด็กหญิงกัญจนพร  กระจ่างทิม          

17 05436 เด็กหญิงตรีมูรติ  เผือกสม          

18 05437 เด็กหญิงเตวิกา  อ่อนยนต์          

19 05438 เด็กหญิงบุษยมาศ  ไพรวัลย์          

20 05440 เด็กหญิงภัทรฐานันท์  ล่ิวเวหา          



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคI 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่2  / 1  ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

21 05442 เด็กหญิงสุภาวดี  พูนพิพิธ          

22 05467 เด็กหญิงปาลิตา  ดำน้อย          

23 05491 เด็กหญิงนวพร  ปักษา          

24 05470 เด็กหญิงภรณ์ทิพย ์ อำพรรณแดง          

25 05472 เด็กหญิงอริสา  การะเกษ          

26 05495 เด็กหญิงพิมพ์วรา  มากพันธ์          

27            

28            

29            

30            



 

 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วิเคราะหI  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 2 / 1  ภาคเรยีนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ;าน  คิด  วิเคราะหT  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

คร้ังท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

1 05391 เด็กชายกรวิชญ์  พันธ์ดี       

2 05394 เด็กชายณัชพล  บุญล้อม       

3 05399 เด็กชายบุณยกร  มุคตารี       

4 05402 เด็กชายภูรินทร์  อินทราพงษ์       

5 05403 เด็กชายรัตนพล  รักดี       

6 05514 เด็กชายศุภกิตต์ิ  อยู่โยง       

7 05431 เด็กชายอธินันต์  พูลจันทร์       

8 05450 เด็กชายชนชล  ยศบุญเรือง       

9 05458 เด็กชายรัตนภูมิ  รักดี       

10 05459 เด็กชายศิขรินท์  แซ่ตัน       

11 05677 เด็กชายธนพัฒน์  พ่ึงตน       

12 05409 เด็กหญิงฑิฆัมพร  นิลดำ       

13 05410 เด็กหญิงธมนวรรณ  สมวงษ์       

14 05413 เด็กหญิงศิริพรรณ  เทพศิริ       

15 05416 เด็กหญิงสุวิชา  เสนา       

16 05433 เด็กหญิงกัญจนพร  กระจ่างทิม       

17 05436 เด็กหญิงตรีมูรติ  เผือกสม       

18 05437 เด็กหญิงเตวิกา  อ่อนยนต์       

19 05438 เด็กหญิงบุษยมาศ  ไพรวัลย์       

20 05440 เด็กหญิงภัทรฐานันท์  ล่ิวเวหา       



 

 

 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วิเคราะหI  และเขยีน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 2 / 1  ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ;าน  คิด  วิเคราะหT  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

คร้ังท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

21 05442 เด็กหญิงสุภาวดี  พูนพิพิธ       

22 05467 เด็กหญิงปาลิตา  ดำน้อย       

23 05491 เด็กหญิงนวพร  ปักษา       

24 05470 เด็กหญิงภรณ์ทิพย ์ อำพรรณแดง       

25 05472 เด็กหญิงอริสา  การะเกษ       

26 05495 เด็กหญิงพิมพ์วรา  มากพันธ์       

27         

28         

29         

30         



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน  รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 2  / 2   ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เร

ียน
 

                    

1 05392 เด็กชายจักรกฤช  ร่มโพธิรี                      

2 05393 เด็กชายจิรายุ  เพ็ชรใส                      

3 05397 เด็กชายธนา  บุญญา                      

4 05398 เด็กชายนันทภพ  กำบัง                      

5 05401 เด็กชายภาณุพงศ์  หงษ์ทอง                      

6 05405 เด็กชายวิชชากร  พงษ์สว่าง                      

7 05556 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  ไพรวัลย์                      

8 05419 เด็กชายกิติศักด์ิ  เน้ือน่ิม                      

9 05421 เด็กชายฐาปกรณ์  กลมกล่อม                      

10 05424 เด็กชายมานะศักด์ิ  พุมมา                      

11 05429 เด็กชายสุธินนท์  ม่ันคง                      

12 05447 เด็กชายเกริกชัย  สอาดรูป                      

13 05448 เด็กชายเกรียงไกร  การชนะ                      

14 05449 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  พุฒิเจือ                      

15 05452 เด็กชายณัชพงษ์  อินทร์ภิวาส                      

16 05454 เด็กชายนันทภพ  ศรีวอน                      

17 05460 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  แนบสนิท                      

18 05542 เด็กชายรัชชานนท์  ภุมรินทร์                      

19 05407 เด็กหญิงจิตรานุช  สังประเสริฐ                      

20 05411 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เจริญกล่ิน                      

21 05412 เด็กหญิงพัชรินทร์  นุเคราะห์                      

22 05434 เด็กหญิงฉันชนก  ดิษฐาน                      

23 05443 เด็กหญิงสุรัสวดี  ปุณรัตน์                      

24 05444 เด็กหญิงอรรดี  ศรีวงษา                      

25 05461 เด็กหญิงชนมน  ห้วยแก้ว                      

26 05462 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยอดพราหมณ์                      

27 05465 เด็กหญิงนพมาศ  วีระวงศ์                      

28 05716 เด็กหญิงวรัญญา  จัดภัย                      



 

 

แบบบันทึกผลการเรียน   รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปdท่ี  2 / 2   ภาคเรียนท่ี  1  ปdการศึกษา  2563 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มก

%อน
กล

าง

ภา
ค  

ระ
หว

%าง
ภา

ค หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มค

ะแ
นน

 

ระ
หว

*าง
ภา

ค 

ก ล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม(

10
0)

 

เก
รด

 

คะแนน 

ก#อนกลางภาค 

คะแนน 

หลังกลางภาค 

                

1 05392 เด็กชายจักรกฤช  ร่มโพธิรี                 

2 05393 เด็กชายจิรายุ  เพ็ชรใส                 

3 05397 เด็กชายธนา  บุญญา                 

4 05398 เด็กชายนันทภพ  กำบัง                 

5 05401 เด็กชายภาณุพงศ์  หงษ์ทอง                 

6 05405 เด็กชายวิชชากร  พงษ์สว่าง                 

7 05556 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  ไพรวัลย์                 

8 05419 เด็กชายกิติศักด์ิ  เน้ือน่ิม                 

9 05421 เด็กชายฐาปกรณ์  กลมกล่อม                 

10 05424 เด็กชายมานะศักด์ิ  พุมมา                 

11 05429 เด็กชายสุธินนท์  ม่ันคง                 

12 05447 เด็กชายเกริกชัย  สอาดรูป                 

13 05448 เด็กชายเกรียงไกร  การชนะ                 

14 05449 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  พุฒิเจือ                 

15 05452 เด็กชายณัชพงษ์  อินทร์ภิวาส                 

16 05454 เด็กชายนันทภพ  ศรีวอน                 

17 05460 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  แนบสนิท                 

18 05542 เด็กชายรัชชานนท์  ภุมรินทร์                 

19 05407 เด็กหญิงจิตรานุช  สังประเสริฐ                 

20 05411 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เจริญกล่ิน                 

21 05412 เด็กหญิงพัชรินทร์  นุเคราะห์                 

22 05434 เด็กหญิงฉันชนก  ดิษฐาน                 

23 05443 เด็กหญิงสุรัสวดี  ปุณรัตน์                 

24 05444 เด็กหญิงอรรดี  ศรีวงษา                 

25 05461 เด็กหญิงชนมน  ห้วยแก้ว                 

26 05462 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยอดพราหมณ ์                 

27 05465 เด็กหญิงนพมาศ  วีระวงศ์                 

28 05716 เด็กหญิงวรัญญา  จัดภัย                 



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคI 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่2 / 2  ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05392 เด็กชายจักรกฤช  ร่มโพธิรี          

2 05393 เด็กชายจิรายุ  เพ็ชรใส          

3 05397 เด็กชายธนา  บุญญา          

4 05398 เด็กชายนันทภพ  กำบัง          

5 05401 เด็กชายภาณุพงศ์  หงษ์ทอง          

6 05405 เด็กชายวิชชากร  พงษ์สว่าง          

7 05556 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  ไพรวัลย์          

8 05419 เด็กชายกิติศักด์ิ  เน้ือน่ิม          

9 05421 เด็กชายฐาปกรณ์  กลมกล่อม          

10 05424 เด็กชายมานะศักด์ิ  พุมมา          

11 05429 เด็กชายสุธินนท์  ม่ันคง          

12 05447 เด็กชายเกริกชัย  สอาดรูป          

13 05448 เด็กชายเกรียงไกร  การชนะ          

14 05449 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  พุฒิเจือ          

15 05452 เด็กชายณัชพงษ์  อินทร์ภิวาส          

16 05454 เด็กชายนันทภพ  ศรีวอน          

17 05460 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  แนบสนิท          

18 05542 เด็กชายรัชชานนท์  ภุมรินทร์          

19 05407 เด็กหญิงจิตรานุช  สังประเสริฐ          

20 05411 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เจริญกล่ิน          



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพงึประสงคI 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่2  / 2  ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

21 05412 เด็กหญิงพัชรินทร์  นุเคราะห์          

22 05434 เด็กหญิงฉันชนก  ดิษฐาน          

23 05443 เด็กหญิงสุรัสวดี  ปุณรัตน์          

24 05444 เด็กหญิงอรรดี  ศรีวงษา          

25 05461 เด็กหญิงชนมน  ห้วยแก้ว          

26 05462 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยอดพราหมณ์          

27 05465 เด็กหญิงนพมาศ  วีระวงศ์          

28 05716 เด็กหญิงวรัญญา  จัดภัย          

29            

30            



 

 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วิเคราะหI  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 2 / 2  ภาคเรยีนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ;าน  คิด  วิเคราะหT  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

คร้ังท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

1 05392 เด็กชายจักรกฤช  ร่มโพธิรี       

2 05393 เด็กชายจิรายุ  เพ็ชรใส       

3 05397 เด็กชายธนา  บุญญา       

4 05398 เด็กชายนันทภพ  กำบัง       

5 05401 เด็กชายภาณุพงศ์  หงษ์ทอง       

6 05405 เด็กชายวิชชากร  พงษ์สว่าง       

7 05556 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  ไพรวัลย์       

8 05419 เด็กชายกิติศักด์ิ  เน้ือน่ิม       

9 05421 เด็กชายฐาปกรณ์  กลมกล่อม       

10 05424 เด็กชายมานะศักด์ิ  พุมมา       

11 05429 เด็กชายสุธินนท์  ม่ันคง       

12 05447 เด็กชายเกริกชัย  สอาดรูป       

13 05448 เด็กชายเกรียงไกร  การชนะ       

14 05449 เด็กชายเกียรติศักด์ิ  พุฒิเจือ       

15 05452 เด็กชายณัชพงษ์  อินทร์ภิวาส       

16 05454 เด็กชายนันทภพ  ศรีวอน       

17 05460 เด็กชายอภิสิทธ์ิ  แนบสนิท       

18 05542 เด็กชายรัชชานนท์  ภุมรินทร์       

19 05407 เด็กหญิงจิตรานุช  สังประเสริฐ       

20 05411 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เจริญกล่ิน       



 

 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วิเคราะหI  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 2 / 2  ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ;าน  คิด  วิเคราะหT  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

คร้ังท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

21 05412 เด็กหญิงพัชรินทร์  นุเคราะห์       

22 05434 เด็กหญิงฉันชนก  ดิษฐาน       

23 05443 เด็กหญิงสุรัสวดี  ปุณรัตน์       

24 05444 เด็กหญิงอรรดี  ศรีวงษา       

25 05461 เด็กหญิงชนมน  ห้วยแก้ว       

26 05462 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยอดพราหมณ์       

27 05465 เด็กหญิงนพมาศ  วีระวงศ์       

28 05716 เด็กหญิงวรัญญา  จัดภัย       

29         

30         



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน  รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 2  / 3   ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เร

ียน
 

                    

1 05395 เด็กชายณัฐชนนท์  จ้อยร่อย                      

2 05396 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เพ็ญ                      

3 05400 เด็กชายปัณวัฒน์  กล่ันศรี                      

4 05404 เด็กชายวายุ  นิลเขียว                      

5 05418 เด็กชายกฤตบุญ  แดงเครือ                      

6 05420 เด็กชายจตุพล  เปล่ียนโพธ์ิ                      

7 05422 เด็กชายณรงค์ศักด์ิ  เงินแท่ง                      

8 05423 เด็กชายธราพงษ์ บุญธรรม                      

9 05425 เด็กชายยุทธนา  ขำสุวรรณ                      

10 05427 เด็กชายศุภกรณ์  บ่อแก้ว                      

11 05446 เด็กชายกิตติชัย  เหล่าตึก                      

12 05451 เด็กชาธิติวุฒิ  ศรีสนิท                      

13 05453 เด็กชายถิรวัฒน์  หยวกจุ้ย                      

14 05455 เด็กชายพีรเดช  เกษมสุข                      

15 05494 เด็กชายนนันนน  จันทร์แดง                      

16 05561 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ  รัตนมณี                      

17 05715 เด็กชายนวพล  รักษาภักดี                      

18 05735 เด็กชายภูรินทร์  ทองสะอาด                      

19 05406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายน้อย                      

20 05408 เด็กหญิงเจตปริญา  นกยูงทอง                      

21 05414 เด็กหญิงศิริภัทร  พิชัยณรงค์                      

22 05415 เด็กหญิงสุภัทรา  น่วมคง                      

23 05432 เด็กหญิงกนกพร  โชคลาภ                      

24 05441 เด็กหญิงวริศรา  ขันนาค                      

25 05463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเพ็ชร์                      

26 05464 เด็กหญิงณัฐพร  สีอินสุด                      

27 05469 เด็กหญิงพิมธิดา  จ้อยร่อย                      

28 05713 เด็กหญิงธมลวรรณ  อารักษ์                      



 

 

แบบบันทึกผลการเรียน   รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปdท่ี  2 / 3   ภาคเรียนท่ี  1  ปdการศึกษา  2563 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มก

%อน
กล

าง

ภา
ค  

ระ
หว

%าง
ภา

ค หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มค

ะแ
นน

 

ระ
หว

*าง
ภา

ค 

ก ล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม(

10
0)

 

เก
รด

 

คะแนน 

ก#อนกลางภาค 

คะแนน 

หลังกลางภาค 

                

1 05395 เด็กชายณัฐชนนท์  จ้อยร่อย                 

2 05396 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เพ็ญ                 

3 05400 เด็กชายปัณวัฒน์  กล่ันศรี                 

4 05404 เด็กชายวายุ  นิลเขียว                 

5 05418 เด็กชายกฤตบุญ  แดงเครือ                 

6 05420 เด็กชายจตุพล  เปล่ียนโพธ์ิ                 

7 05422 เด็กชายณรงค์ศักด์ิ  เงินแท่ง                 

8 05423 เด็กชายธราพงษ์ บุญธรรม                 

9 05425 เด็กชายยุทธนา  ขำสุวรรณ                 

10 05427 เด็กชายศุภกรณ์  บ่อแก้ว                 

11 05446 เด็กชายกิตติชัย  เหล่าตึก                 

12 05451 เด็กชาธิติวุฒิ  ศรีสนิท                 

13 05453 เด็กชายถิรวัฒน์  หยวกจุ้ย                 

14 05455 เด็กชายพีรเดช  เกษมสุข                 

15 05494 เด็กชายนนันนน  จันทร์แดง                 

16 05561 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ  รัตนมณี                 

17 05715 เด็กชายนวพล  รักษาภักดี                 

18 05735 เด็กชายภูรินทร์  ทองสะอาด                 

19 05406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายน้อย                 

20 05408 เด็กหญิงเจตปริญา  นกยูงทอง                 

21 05414 เด็กหญิงศิริภัทร  พิชัยณรงค์                 

22 05415 เด็กหญิงสุภัทรา  น่วมคง                 

23 05432 เด็กหญิงกนกพร  โชคลาภ                 

24 05441 เด็กหญิงวริศรา  ขันนาค                 

25 05463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเพ็ชร์                 

26 05464 เด็กหญิงณัฐพร  สีอินสุด                 

27 05469 เด็กหญิงพิมธิดา  จ้อยร่อย                 

28 05713 เด็กหญิงธมลวรรณ  อารักษ์                 



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคI 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่2 / 3  ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05395 เด็กชายณัฐชนนท์  จ้อยร่อย          

2 05396 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เพ็ญ          

3 05400 เด็กชายปัณวัฒน์  กล่ันศรี          

4 05404 เด็กชายวายุ  นิลเขียว          

5 05418 เด็กชายกฤตบุญ  แดงเครือ          

6 05420 เด็กชายจตุพล  เปล่ียนโพธ์ิ          

7 05422 เด็กชายณรงค์ศักด์ิ  เงินแท่ง          

8 05423 เด็กชายธราพงษ์ บุญธรรม          

9 05425 เด็กชายยุทธนา  ขำสุวรรณ          

10 05427 เด็กชายศุภกรณ์  บ่อแก้ว          

11 05446 เด็กชายกิตติชัย  เหล่าตึก          

12 05451 เด็กชาธิติวุฒิ  ศรีสนิท          

13 05453 เด็กชายถิรวัฒน์  หยวกจุ้ย          

14 05455 เด็กชายพีรเดช  เกษมสุข          

15 05494 เด็กชายนนันนน  จันทร์แดง          

16 05561 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ  รัตนมณี          

17 05715 เด็กชายนวพล  รักษาภักดี          

18 05735 เด็กชายภูรินทร์  ทองสะอาด          

19 05406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายน้อย          

20 05408 เด็กหญิงเจตปริญา  นกยูงทอง          



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคI 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่2  / 3  ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

21 05414 เด็กหญิงศิริภัทร  พิชัยณรงค์          

22 05415 เด็กหญิงสุภัทรา  น่วมคง          

23 05432 เด็กหญิงกนกพร  โชคลาภ          

24 05441 เด็กหญิงวริศรา  ขันนาค          

25 05463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเพ็ชร์          

26 05464 เด็กหญิงณัฐพร  สีอินสุด          

27 05469 เด็กหญิงพิมธิดา  จ้อยร่อย          

28 05713 เด็กหญิงธมลวรรณ  อารักษ์          

29            

30            



 

 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วิเคราะหI  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 2 / 3  ภาคเรยีนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ;าน  คิด  วิเคราะหT  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

คร้ังท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

1 05395 เด็กชายณัฐชนนท์  จ้อยร่อย       

2 05396 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เพ็ญ       

3 05400 เด็กชายปัณวัฒน์  กล่ันศรี       

4 05404 เด็กชายวายุ  นิลเขียว       

5 05418 เด็กชายกฤตบุญ  แดงเครือ       

6 05420 เด็กชายจตุพล  เปล่ียนโพธ์ิ       

7 05422 เด็กชายณรงค์ศักด์ิ  เงินแท่ง       

8 05423 เด็กชายธราพงษ์ บุญธรรม       

9 05425 เด็กชายยุทธนา  ขำสุวรรณ       

10 05427 เด็กชายศุภกรณ์  บ่อแก้ว       

11 05446 เด็กชายกิตติชัย  เหล่าตึก       

12 05451 เด็กชาธิติวุฒิ  ศรีสนิท       

13 05453 เด็กชายถิรวัฒน์  หยวกจุ้ย       

14 05455 เด็กชายพีรเดช  เกษมสุข       

15 05494 เด็กชายนนันนน  จันทร์แดง       

16 05561 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ  รัตนมณี       

17 05715 เด็กชายนวพล  รักษาภักดี       

18 05735 เด็กชายภูรินทร์  ทองสะอาด       

19 05406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายน้อย       

20 05408 เด็กหญิงเจตปริญา  นกยูงทอง       



 

 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วิเคราะหI  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 2 / 3  ภาคเรียนที ่ 1  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ;าน  คิด  วิเคราะหT  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

คร้ังท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

21 05414 เด็กหญิงศิริภัทร  พิชัยณรงค์       

22 05415 เด็กหญิงสุภัทรา  น่วมคง       

23 05432 เด็กหญิงกนกพร  โชคลาภ       

24 05441 เด็กหญิงวริศรา  ขันนาค       

25 05463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเพ็ชร์       

26 05464 เด็กหญิงณัฐพร  สีอินสุด       

27 05469 เด็กหญิงพิมธิดา  จ้อยร่อย       

28 05713 เด็กหญิงธมลวรรณ  อารักษ์       

29         

30         



 

 

เกณฑIการวัดประเมินผล 

 

ลำดับท่ี ช่ือหน;วยการเรียนรูA 
มาตรฐานการเรียนรูA/

ตัวช้ีวัด 

เวลา 

(ชม.) 

คะแนน

เต็ม 

ภาระงาน/ช้ินงาน/

กิจกรรม 

1 

     

 

 

 

        

2 

     

3 

     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

คะแนนประเมินผลระหว:างภาค   

คะแนนประเมินผลกลางภาค   

คะแนนประเมินผลปลายภาค   

รวมคะแนนประเมินผล 100  

 



 

 

รายละเอียดในสมุดบันทึก 

การเรียงเอกสารในเล;ม 

1. ปกนอก      2. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูKรายวิชา 

3. บันทึกเวลาเรียน(มาเรียน / สีน้ำเงิน ข,ล,ป. สีแดง) 4. แบบบันทึกผลการเรียน 

5. แบบบันทึกผลคุณลักษณะอันพึงประสงคB   6. แบบบันทึกผลการอ:าน คิด วิเคราะหBและเขียน 

7. หน:วยการเรียนรูK มาตรฐานการเรียนรูK ภาระงานและสัดส:วนคะแนนประเมินผล 

8. ปกนอก 

 

รวบรวมเอกสารภายในเลJม/การกรอกข<อมูล 

1. ใหKเย็บเล:มสมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชาเรียงตามลำดับขKางบน (ถKามีหลายหKองใหKรวบรวมไวKเล:มเดียวกัน

โดยเรียงในแต:ละหัวขKอ แลKวตามดKวยหKองใหKครบตามจำนวนหKองท่ีสอนในแต:ละรายวิชา 

2. ใหKกรอกขKอมูลตามรายการท่ีจะส:งตรวจในแต:ละคร้ังใหKมีความเรียบรKอยและทันเวลา 

3. การกรอกขKอมูลนักเรียนใหKเปgนไปดKวยความถูกตKอง เท่ียงตรง และแม:นยำ 

4. การประเมินผล 

 4.1 คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคB มี 8 ขKอ ไดKแก: 

  ขKอ 1  รักชาติ ศาสนB กษัตริยB  ขKอ 2 ซ่ือสัตยBสุจริต 

  ขKอ 3 มีวินัย    ขKอ 4 ใฝjเรียนรูK 

  ขKอ 5 อยู:อย:างพอเพียง   ขKอ 6 มุ:งม่ันในการทำงาน 

  ขKอ 7 รักความเปgนไทย   ขKอ 8 มีจิตสาธารณะ 

  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ:าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม:ผ:าน 

  (เวลากรอกคะแนนในBookmark ใหKกรอกขKอย:อยดKวยโดยยึดตามขKอหลักเปgนเกณฑB  

4.2 คะแนนอ:าน คิด วิเคราะหBและเขียน 

การประเมินความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหB และเขียน กำหนดเกณฑBการตัดสินคุณภาพการอ:าน คิดวิเคราะหB 

และเขียนเปgน 4 ระดับ คือ ดีเย่ียม ดี ผ:าน และไม:ผ:าน 

ดีเย่ียม(3)  แสดงถึงความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหB และเขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู:เสมอ            

ดี (2)  แสดงถึงความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหBและเขียนท่ีมีคุณภาพเปgนท่ียอมรับ 

ผ:าน(1)  แสดงถึงความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหBและเขียนท่ีมีขKอบกพร:องบางประการ 

ไม:ผ:าน(0)  แสดงถึงความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหBและเขียนหรือถKามีผลงาน ผลงานน้ันยังมี 

ขKอบกพร:องท่ีตKองไดKรับการปรับปรุงแกKไขหลายประการ 

  

*** (ควรใหAความสำคัญกับการประเมินผลการคิดวิเคราะหTและเขียน เพ่ือไดAขAอมูลท่ีสัมพันธTกับผลการเรียน) 
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