
 

 

 

 

 

แบบบันทกึผลการเรียน ประจำรายวิชา 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง......... 

ภาคเรียนที่  1  ปกีารศกึษา  2563 

รายวิชา……………….  รหัสวิชา  ………………  จำนวนหน่วยกิต  ………. 

ครูผู้สอน  ……………………………………. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้……………………… 
การติดตาม ตรวจสอบ 

ตรวจครั้งที่  1  (.................................) ตรวจครั้งที่  2 (..............................) 

รายการตรวจสอบ ( ) 

 รายช่ือนักเรียน  เช็คเวลาเรียน 

คะแนนเก็บก่อนกลางภาค( ……..คะแนน) 

คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียน(ครั้งที่ 1,2) 

 

ลงชื่อผู้ตรวจ....................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

หัวหน้างานวัดผล 

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

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 

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

ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

รายการตรวจสอบ ( ) 

เช็คเวลาเรียน คะแนนกลางภาค 

คะแนนเก็บหลังกลางภาค(..........คะแนน) 

คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียน(ครั้งที่ 3,4) 

คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์( 8 ข้อ) 

ลงชื่อผู้ตรวจ....................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

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

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

หัวหน้างานวัดผล 

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

 หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 
 

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

                ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 



 

 

 
 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน / เพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ..................  รายวิชา ......................      กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......... ภาคเรียน........            เวลา........ชั่วโมง จำนวน .........หน่วยกิต 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 

  รวมทั้งหมด  ...........  ตัวชี้วัด 

 

 



 

 

ตัวชี้วัดการเรียนรู้/ผลการเรียนรู ้
รหัสวิชา  ..................  รายวิชา ......................      กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......... ภาคเรียน........            เวลา........ชั่วโมง จำนวน .........หน่วยกิต 
สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 

ตัวช้ีวัด ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 

ตัวช้ีวัด ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 

ตัวช้ีวัด ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 

ตัวช้ีวัด ...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  / 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 

 

ที ่
เลข

ประจำ
ตัว 

ช่ือ – สกุล 
ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05097 นายกฤษดา  รามพันธ์                      
2 05126 นายเฉลิมชัย  จีบเจือ                      
3 05130 นายธนภัทร  รำพรรณ                      
4 05134 นายธรรมนูญ  สอนชิน                      
5 05136 นายภาณุพงศ์  กุญชร ณ อยุธยา                      
6 05140 นายสราวุฒิ  สุดพิมศรี                      
7 05142 นายอนุกูล  ถึกกวย                      
8 05473 นายจักรกฤต  ใจอาษา                      
9 05547 นายนฤชา  กล่ินหอม                      
10 05717 นายฐนปกรณ์  รวยรื่น                      
11 05725 นายธนวันต์  สมมาก                      
12 05726 นายอรรถพล  เสระทอง                      
13 05727 นายฉัตรอธิป  หอมจันทร์โต                      
14 05115 นางสาวนิภาสิริ  เสืออบ                      
15 05118 นางสาวปัณฑ์ชนิตร  ดำรงค์รัตน์นธิิโชติ                       
16 05121 นางสาววรรณฤดี  สุวรรณศรี                      
17 05125 นางสาวเอมฤดี  คำโสภา                      
18 05152 นางสาวรัฏฎาภรณ์  สุขเฟื่องแสง                      
19 05154 นางสาวอาทิตยา  ภู่ใหญ่                      
20 05261 นางสาวนวพร  มั่งประเสริฐ                      
21 05262 นางสาวเจนจิรา  ม่วงใหม่                      
22 05477 นางสาวรัชนก  ป่ินแก้ว                      
23 05478 นางสาวสุทาดา  กองสกุลพงษ์                      



 

 

แบบบันทึกผลการเรียน    รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 / 1   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจำ
ตัว 

ชื่อ – สกุล 

หน่วยที่/ตัวชีว้ัด  

รว
มก่

อน
กล

าง
ภา

ค 
ระ

หว
่าง

ภา
ค หน่วยที่/ตัวชีว้ัด  

รว
มค

ะแ
นน

 
ระ

หว่
าง

ภา
ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม 

เก
รด

 

คะแนน 
ก่อนกลางภาค 

คะแนน 
หลังกลางภาค 

                

1 05097 นายกฤษดา  รามพันธ์                 

2 05126 นายเฉลิมชัย  จีบเจือ                 

3 05130 นายธนภัทร  รำพรรณ                 

4 05134 นายธรรมนูญ  สอนชิน                 

5 05136 นายภาณุพงศ์  กุญชร ณ อยุธยา                 

6 05140 นายสราวุฒิ  สุดพิมศรี                 

7 05142 นายอนุกูล  ถึกกวย                 

8 05473 นายจักรกฤต  ใจอาษา                 

9 05547 นายนฤชา  กล่ินหอม                 

10 05717 นายฐนปกรณ์  รวยรื่น                 

11 05725 นายธนวันต์  สมมาก                 

12 05726 นายอรรถพล  เสระทอง                 

13 05727 นายฉัตรอธิป  หอมจันทร์โต                 

14 05115 นางสาวนิภาสิริ  เสืออบ                 

15 05118 นางสาวปัณฑ์ชนิตร  ดำรงค์รัตน์นิธิโชติ                  

16 05121 นางสาววรรณฤดี  สุวรรณศรี                 

17 05125 นางสาวเอมฤดี  คำโสภา                 

18 05152 นางสาวรัฏฎาภรณ์  สุขเฟื่องแสง                 

19 05154 นางสาวอาทิตยา  ภู่ใหญ่                 

20 05261 นางสาวนวพร  มั่งประเสริฐ                 

21 05262 นางสาวเจนจิรา  ม่วงใหม่                 

22 05477 นางสาวรัชนก  ป่ินแก้ว                 

23 05478 นางสาวสุทาดา  กองสกุลพงษ์                 



 

 

แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับด ี
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05097 นายกฤษดา  รามพันธ์          

2 05126 นายเฉลิมชัย  จีบเจือ          

3 05130 นายธนภัทร  รำพรรณ          

4 05134 นายธรรมนูญ  สอนชิน          

5 05136 นายภาณุพงศ์  กุญชร ณ อยุธยา          

6 05140 นายสราวุฒิ  สุดพิมศรี          

7 05142 นายอนุกูล  ถึกกวย          

8 05473 นายจักรกฤต  ใจอาษา          

9 05547 นายนฤชา  กล่ินหอม          

10 05717 นายฐนปกรณ์  รวยรื่น          

11 05725 นายธนวันต์  สมมาก          

12 05726 นายอรรถพล  เสระทอง          

13 05727 นายฉัตรอธิป  หอมจันทร์โต          

14 05115 นางสาวนิภาสิริ  เสืออบ          

15 05118 นางสาวปัณฑ์ชนิตร  ดำรงค์รัตน์นธิิโชติ           

16 05121 นางสาววรรณฤดี  สุวรรณศรี          

17 05125 นางสาวเอมฤดี  คำโสภา          

18 05152 นางสาวรัฏฎาภรณ์  สุขเฟื่องแสง          

19 05154 นางสาวอาทิตยา  ภู่ใหญ่          

20 05261 นางสาวนวพร  มั่งประเสริฐ          

21 05262 นางสาวเจนจิรา  ม่วงใหม่          

22 05477 นางสาวรัชนก  ป่ินแก้ว          

23 05478 นางสาวสุทาดา  กองสกุลพงษ์          



 

 

แบบบันทึกผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 / 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับด ี
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ – สกุล 

ครั้งที ่
รวม 

1 2 3 4 5 
1 05097 นายกฤษดา  รามพันธ์       
2 05126 นายเฉลิมชัย  จีบเจือ       
3 05130 นายธนภัทร  รำพรรณ       
4 05134 นายธรรมนูญ  สอนชิน       
5 05136 นายภาณุพงศ์  กุญชร ณ อยุธยา       
6 05140 นายสราวุฒิ  สุดพิมศรี       
7 05142 นายอนุกูล  ถึกกวย       
8 05473 นายจักรกฤต  ใจอาษา       
9 05547 นายนฤชา  กล่ินหอม       
10 05717 นายฐนปกรณ์  รวยรื่น       
11 05725 นายธนวันต์  สมมาก       
12 05726 นายอรรถพล  เสระทอง       
13 05727 นายฉัตรอธิป  หอมจันทร์โต       
14 05115 นางสาวนิภาสิริ  เสืออบ       
15 05118 นางสาวปัณฑ์ชนิตร  ดำรงค์รัตน์นิธิโชติ        
16 05121 นางสาววรรณฤดี  สุวรรณศรี       
17 05125 นางสาวเอมฤดี  คำโสภา       
18 05152 นางสาวรัฏฎาภรณ์  สุขเฟื่องแสง       
19 05154 นางสาวอาทิตยา  ภู่ใหญ่       
20 05261 นางสาวนวพร  มั่งประเสริฐ       
21 05262 นางสาวเจนจิรา  ม่วงใหม่       
22 05477 นางสาวรัชนก  ป่ินแก้ว       
23 05478 นางสาวสุทาดา  กองสกุลพงษ์       



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  / 2   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 

ที่ 
เลข

ประจำ
ตัว 

ช่ือ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05009 นายเจนณรงค์  รื่นเรงิ                      
2 05101 นายธีรพงษ์  แสนแก้ว                      
3 05105 นายพิชญะ  เกิดชุม                      
4 05106 นายภานุพงษ์  พลอยระยับ                      
5 05111 นายศิริพัฒน์  อ่อนยนต ์                      
6 05114 นายอโนชา  อุตตรา                      
7 05127 นายณภัทร  กรุดจันทร ์                      
8 05129 นายณัฐวุฒิ  เครือแตง                      
9 05131 นายธนภัทร  รุ่งเรือง                      
10 05135 นายปฏิภาณ  ใจหลัก                      
11 05143 นายอิสะวะ  รักด ี                      
12 05474 นายธีรศักดิ์  ขินแก้ว                      
13 05479 นายพุติพงศ์  อุติลา                      
14 05480 นายศรัณย์  บุญธรรม                      
15 05505 นายวรินทร  สีมาเมอืง                      
16 05546 นายดำรงพล  ตนบูรณ์ทรัพย ์                      
17 05548 นายราเมศ  เปรมทอง                      
18 05557 นายสิทธิพงค์  เมืองธรรม                      
19 05711 นายเที่ยงธรรม  มะลิเผือก                      
20 05712 นายแสนชัย  เพ็งมูล                      
21 05562 นายรวิพัชร  มีอารีย ์                      



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน (ต่อ) 
รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5  / 2   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
เลข

ประจำ
ตัว 

ช่ือ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

22 05681 นายอภิเชษฐ์  คำเสียง                      
23 05738 นายภาณุพงศ์  พระเทศ                      
24 05117 นางสาวประภัสรา  กล่ินสุคนธ์                      
25 05119 นางสาวพรพิมล  ชุณหพันธ์                      
26 05122 นางสาวแสงแข  ซื่อสัตย์                      
27 05124 นางสาวอัญธิฌา  มุขตา                      
28 05146 นางสาวกมลรัตน์  ดอกบัว                      
29 05147 นางสาวกฤษติญา  นามทอง                      
30 05151 นางสาวนภัสธิดา  ภูศรีเทศ                      
31 05153 นางสาวลินลานี  ลาดซ้าย                      
32 05490 นางสาวธิดาวรรณ  รสโสดา                      
33  นายกฤษณะ  กล่ินคุ้ม                      
34 05271 นายพลวิทย์  นิลอ่อน                      
35                        
36                        
                        
                        



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 / 2   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจำ
ตัว 

ชื่อ – สกุล 

หน่วยที่/ตัวชีว้ัด  

รว
มก่

อน
กล

าง
ภา

ค 
ระ

หว
่าง

ภา
ค หน่วยที่/ตัวชีว้ัด  

รว
มค

ะแ
นน

 
ระ

หว่
าง

ภา
ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม(

10
0)

 

เก
รด

 

คะแนน 
ก่อนกลางภาค 

คะแนน 
หลังกลางภาค 

                

1 05009 นายเจนณรงค์  รื่นเรงิ                 

2 05101 นายธีรพงษ์  แสนแก้ว                 

3 05105 นายพิชญะ  เกิดชุม                 

4 05106 นายภานุพงษ์  พลอยระยับ                 

5 05111 นายศิริพัฒน์  อ่อนยนต ์                 

6 05114 นายอโนชา  อุตตรา                 

7 05127 นายณภัทร  กรุดจันทร ์                 

8 05129 นายณัฐวุฒิ  เครือแตง                 

9 05131 นายธนภัทร  รุ่งเรือง                 

10 05135 นายปฏิภาณ  ใจหลัก                 

11 05143 นายอิสะวะ  รักด ี                 

12 05474 นายธีรศักดิ์  ขินแก้ว                 

13 05479 นายพุติพงศ์  อุติลา                 

14 05480 นายศรัณย์  บุญธรรม                 

15 05505 นายวรินทร  สีมาเมอืง                 

16 05546 นายดำรงพล  ตนบูรณ์ทรัพย ์                 

17 05548 นายราเมศ  เปรมทอง                 

18 05557 นายสิทธิพงค์  เมืองธรรม                 

19 05711 นายเที่ยงธรรม  มะลิเผือก                 

20 05712 นายแสนชัย  เพ็งมูล                 

21 05562 นายรวิพัชร  มีอารีย ์                 



 

 

แบบบันทึกผลการเรียน (ต่อ) 
รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 / 2   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจำ
ตัว 

ชื่อ – สกุล 

หน่วยที่/ตัวชีว้ัด  

รว
มก่

อน
กล

าง
ภา

ค 
ระ

หว
่าง

ภา
ค หน่วยที่/ตัวชีว้ัด  

รว
มค

ะแ
นน

 
ระ

หว่
าง

ภา
ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม(

10
0)

 

เก
รด

 

คะแนน 
ก่อนกลางภาค 

คะแนน 
หลังกลางภาค 

                

22 05681 นายอภิเชษฐ์  คำเสียง                 

23 05738 นายภาณุพงศ์  พระเทศ                 

24 05117 นางสาวประภัสรา  กล่ินสุคนธ์                 

25 05119 นางสาวพรพิมล  ชุณหพันธ์                 

26 05122 นางสาวแสงแข  ซื่อสัตย์                 

27 05124 นางสาวอัญธิฌา  มุขตา                 

28 05146 นางสาวกมลรัตน์  ดอกบัว                 

29 05147 นางสาวกฤษติญา  นามทอง                 

30 05151 นางสาวนภัสธิดา  ภูศรีเทศ                 

31 05153 นางสาวลินลานี  ลาดซ้าย                 

32 05490 นางสาวธิดาวรรณ  รสโสดา                 

33  นายกฤษณะ  กล่ินคุ้ม                 

34 05271 นายพลวิทย์  นิลอ่อน                 

35                   

36                   



 

 

แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  / 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับด ี
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05009 นายเจนณรงค์  รื่นเรงิ          

2 05101 นายธีรพงษ์  แสนแก้ว          

3 05105 นายพิชญะ  เกิดชุม          

4 05106 นายภานุพงษ์  พลอยระยับ          

5 05111 นายศิริพัฒน์  อ่อนยนต ์          

6 05114 นายอโนชา  อุตตรา          

7 05127 นายณภัทร  กรุดจันทร ์          

8 05129 นายณัฐวุฒิ  เครือแตง          

9 05131 นายธนภัทร  รุ่งเรือง          

10 05135 นายปฏิภาณ  ใจหลัก          

11 05143 นายอิสะวะ  รักด ี          

12 05474 นายธีรศักดิ์  ขินแก้ว          

13 05479 นายพุติพงศ์  อุติลา          

14 05480 นายศรัณย์  บุญธรรม          

15 05505 นายวรินทร  สีมาเมอืง          

16 05546 นายดำรงพล  ตนบูรณ์ทรัพย ์          

17 05548 นายราเมศ  เปรมทอง          

18 05557 นายสิทธิพงค์  เมืองธรรม          

19 05711 นายเที่ยงธรรม  มะลิเผือก          

20 05712 นายแสนชัย  เพ็งมูล          

21 05562 นายรวิพัชร  มีอารีย ์          



 

 

แบบบันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ) 
รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  / 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับด ี
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

22 05681 นายอภิเชษฐ์  คำเสียง          

23 05738 นายภาณุพงศ์  พระเทศ          

24 05117 นางสาวประภัสรา  กล่ินสุคนธ์          

25 05119 นางสาวพรพิมล  ชุณหพันธ์          

26 05122 นางสาวแสงแข  ซื่อสัตย์          

27 05124 นางสาวอัญธิฌา  มุขตา          

28 05146 นางสาวกมลรัตน์  ดอกบัว          

29 05147 นางสาวกฤษติญา  นามทอง          

30 05151 นางสาวนภัสธิดา  ภูศรีเทศ          

31 05153 นางสาวลินลานี  ลาดซ้าย          

32 05490 นางสาวธิดาวรรณ  รสโสดา          

33  นายกฤษณะ  กล่ินคุ้ม          

34 05271 นายพลวิทย์  นิลอ่อน          

35            

36            



 

 

แบบบันทึกผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 / 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับด ี
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ – สกุล 

ครั้งที ่
รวม 

1 2 3 4 5 
1 05009 นายเจนณรงค์  รื่นเรงิ       
2 05101 นายธีรพงษ์  แสนแก้ว       
3 05105 นายพิชญะ  เกิดชุม       
4 05106 นายภานุพงษ์  พลอยระยับ       
5 05111 นายศิริพัฒน์  อ่อนยนต ์       
6 05114 นายอโนชา  อุตตรา       
7 05127 นายณภัทร  กรุดจันทร ์       
8 05129 นายณัฐวุฒิ  เครือแตง       
9 05131 นายธนภัทร  รุ่งเรือง       
10 05135 นายปฏิภาณ  ใจหลัก       
11 05143 นายอิสะวะ  รักด ี       
12 05474 นายธีรศักดิ์  ขินแก้ว       
13 05479 นายพุติพงศ์  อุติลา       
14 05480 นายศรัณย์  บุญธรรม       
15 05505 นายวรินทร  สีมาเมอืง       
16 05546 นายดำรงพล  ตนบูรณ์ทรัพย ์       
17 05548 นายราเมศ  เปรมทอง       
18 05557 นายสิทธิพงค์  เมืองธรรม       
19 05711 นายเที่ยงธรรม  มะลิเผือก       
20 05712 นายแสนชัย  เพ็งมูล       
21 05562 นายรวิพัชร  มีอารีย ์       



 

 

แบบบันทึกผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน (ต่อ) 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 / 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับด ี
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ – สกุล 

ครั้งที ่
รวม 

1 2 3 4 5 
22 05681 นายอภิเชษฐ์  คำเสียง       
23 05738 นายภาณุพงศ์  พระเทศ       
24 05117 นางสาวประภัสรา  กล่ินสุคนธ์       
25 05119 นางสาวพรพิมล  ชุณหพันธ์       
26 05122 นางสาวแสงแข  ซื่อสัตย์       
27 05124 นางสาวอัญธิฌา  มุขตา       
28 05146 นางสาวกมลรัตน์  ดอกบัว       
29 05147 นางสาวกฤษติญา  นามทอง       
30 05151 นางสาวนภัสธิดา  ภูศรีเทศ       
31 05153 นางสาวลินลานี  ลาดซ้าย       
32 05490 นางสาวธิดาวรรณ  รสโสดา       
33  นายกฤษณะ  กล่ินคุ้ม       
34 05271 นายพลวิทย์  นิลอ่อน       
35         
36         



 

 

เกณฑ์การวัดประเมินผล 

 

ลำดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู/้

ตัวชี้วัด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน
เต็ม 

ภาระงาน/ชิ้นงาน/
กิจกรรม 

1 

     
 
 
 
        

2 

     

3 

     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

คะแนนประเมินผลระหว่างภาค   
คะแนนประเมินผลกลางภาค   
คะแนนประเมินผลปลายภาค   

รวมคะแนนประเมินผล 100  

 



 

 

รายละเอียดในสมุดบันทึก 

การเรียงเอกสารในเล่ม 

1. ปกนอก      2. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้รายวิชา 

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

5. แบบบันทึกผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ์  6. แบบบันทึกผลการอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน 

7. หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู ้ภาระงานและสัดส่วนคะแนนประเมินผล 

8. ปกนอก 

 

รวบรวมเอกสารภายในเล่ม/การกรอกข้อมูล 

1. ให้เย็บเล่มสมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชาเรียงตามลำดับข้างบน (ถ้ามีหลายห้องให้รวบรวมไว้เล่มเดียวกัน

โดยเรียงในแต่ละหัวข้อ แล้วตามด้วยห้องให้ครบตามจำนวนห้องที่สอนในแต่ละรายวิชา 

2. ให้กรอกข้อมูลตามรายการที่จะส่งตรวจในแต่ละครั้งให้มีความเรียบร้อยและทันเวลา 

3. การกรอกข้อมูลนักเรียนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำ 

4. การประเมินผล 

 4.1 คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 8 ขอ้ ได้แก ่

  ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์  ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 

  ข้อ 3 มีวินัย    ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู้ 

  ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง   ข้อ 6 มุ่งมั่นในการทำงาน 

  ข้อ 7 รักความเป็นไทย   ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 

  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับด ี
  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
  (เวลากรอกคะแนนในBookmark ให้กรอกข้อยอ่ยด้วยโดยยึดตามข้อหลักเป็นเกณฑ ์  

4.2 คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
ดีเย่ียม(3)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ            
ดี (2)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผ่าน(1)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มีข้อบกพร่องบางประการ 
ไม่ผ่าน(0)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนหรือถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี 

ข้อบกพร่องที่ต้องไดร้ับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
  
*** (ควรให้ความสำคัญกับการประเมินผลการคิดวิเคราะหแ์ละเขียน เพื่อได้ข้อมูลทีส่ัมพันธ์กับผลการเรียน) 


