
 

 

 

 

 

แบบบันทกึผลการเรียน ประจำรายวิชา 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 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  6  / 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 

ที ่
เลข

ประจำ
ตัว 

ช่ือ – สกุล 
ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05026 นายนวพล  อินพุ่ม                      
2 05030 นายกัญญาวีย์  สุมาวงศ์                      
3 05051 นายมงคล ฮะติ้ด                      
4 05055 นายสมพงค์ รีเรียบ                       
5 05057 นายเอกรัฐ  ชมเชย                      
6 05365 นายอดิศร  รักด ี                      
7 05032 นางสาวกฤติยาภรณ์  แซ่ตัน                      
8 05033 นางสาวคริมา  สุขเฟื่องแสง                      
9 05034 นางสาวณัฐพร  คงเม่น                      
10 05035 นางสาวดวงธิดา  สมนึก                      
11 05037 นางสาวนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา                      
12 05039 นางสาวภัทราภรณ์  ฉายแสง                      
13 05042 นางสาวศิริพร  ปานขวัญ                      
14 05043 นางสาวอภิญญา  รัตนวิสิทธ์ิ                      
15 05044 นางสาวพัชรพร  แก้วเกล่ือน                      
16 05060 นางสาวชลธิชา  พันธ์เพ็ชร                      
17 05061 นางสาวฐิติรัตน์  อั้นอยู่                      
18 05062 นางสาวณัชพันธ์  อินทร์ภิวาส                      
19 05064 นางสาวประภาวัลย์  ศรีสุวรรณ                      
20 05066 นางสาวปิยะธิดา  พัฒพงศ์                      
21 05067 นางสาวภูมรินทร์  ดำรง                      
22 05068 นางสาวศิริวรรณ  แก้วนาโพธ์ิ                      
23 05265 นางสาวรวิวรรณ  คุ้มตลอด                      
24 05366 นางสาวจันจิรา  อิ่มเอิบ                      



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 / 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 05026 นายนวพล  อินพุ่ม                 

2 05030 นายกัญญาวีย์  สุมาวงศ์                 

3 05051 นายมงคล ฮะติ้ด                 

4 05055 นายสมพงค์ รีเรียบ                  

5 05057 นายเอกรัฐ  ชมเชย                 

6 05365 นายอดิศร  รักด ี                 

7 05032 นางสาวกฤติยาภรณ์  แซ่ตัน                 

8 05033 นางสาวคริมา  สุขเฟื่องแสง                 

9 05034 นางสาวณัฐพร  คงเม่น                 

10 05035 นางสาวดวงธิดา  สมนึก                 

11 05037 นางสาวนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา                 

12 05039 นางสาวภัทราภรณ์  ฉายแสง                 

13 05042 นางสาวศิริพร  ปานขวัญ                 

14 05043 นางสาวอภิญญา  รัตนวิสิทธ์ิ                 

15 05044 นางสาวพัชรพร  แก้วเกล่ือน                 

16 05060 นางสาวชลธิชา  พันธ์เพ็ชร                 

17 05061 นางสาวฐิติรัตน์  อั้นอยู่                 

18 05062 นางสาวณัชพันธ์  อินทร์ภิวาส                 

19 05064 นางสาวประภาวัลย์  ศรีสุวรรณ                 

20 05066 นางสาวปิยะธิดา  พัฒพงศ์                 

21 05067 นางสาวภูมรินทร์  ดำรง                 

22 05068 นางสาวศิริวรรณ  แก้วนาโพธ์ิ                 

23 05265 นางสาวรวิวรรณ  คุ้มตลอด                 

24 05366 นางสาวจันจิรา  อิ่มเอิบ                 



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 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 05026 นายนวพล  อินพุ่ม          

2 05030 นายกัญญาวีย์  สุมาวงศ์          

3 05051 นายมงคล ฮะติ้ด          

4 05055 นายสมพงค์ รีเรียบ           

5 05057 นายเอกรัฐ  ชมเชย          

6 05365 นายอดิศร  รักด ี          

7 05032 นางสาวกฤติยาภรณ์  แซ่ตัน          

8 05033 นางสาวคริมา  สุขเฟื่องแสง          

9 05034 นางสาวณัฐพร  คงเม่น          

10 05035 นางสาวดวงธิดา  สมนึก          

11 05037 นางสาวนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา          

12 05039 นางสาวภัทราภรณ์  ฉายแสง          

13 05042 นางสาวศิริพร  ปานขวัญ          

14 05043 นางสาวอภิญญา  รัตนวิสิทธ์ิ          

15 05044 นางสาวพัชรพร  แก้วเกล่ือน          

16 05060 นางสาวชลธิชา  พันธ์เพ็ชร          

17 05061 นางสาวฐิติรัตน์  อั้นอยู่          

18 05062 นางสาวณัชพันธ์  อินทร์ภิวาส          

19 05064 นางสาวประภาวัลย์  ศรีสุวรรณ          

20 05066 นางสาวปิยะธิดา  พัฒพงศ์          

21 05067 นางสาวภูมรินทร์  ดำรง          

22 05068 นางสาวศิริวรรณ  แก้วนาโพธ์ิ          

23 05265 นางสาวรวิวรรณ  คุ้มตลอด          

24 05366 นางสาวจันจิรา  อิ่มเอิบ          



 

 

แบบบันทึกผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 / 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 05026 นายนวพล  อินพุ่ม       
2 05030 นายกัญญาวีย์  สุมาวงศ์       
3 05051 นายมงคล ฮะติ้ด       
4 05055 นายสมพงค์ รีเรียบ        
5 05057 นายเอกรัฐ  ชมเชย       
6 05365 นายอดิศร  รักด ี       
7 05032 นางสาวกฤติยาภรณ์  แซ่ตัน       
8 05033 นางสาวคริมา  สุขเฟื่องแสง       
9 05034 นางสาวณัฐพร  คงเม่น       
10 05035 นางสาวดวงธิดา  สมนึก       
11 05037 นางสาวนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา       
12 05039 นางสาวภัทราภรณ์  ฉายแสง       
13 05042 นางสาวศิริพร  ปานขวัญ       
14 05043 นางสาวอภิญญา  รัตนวิสิทธ์ิ       
15 05044 นางสาวพัชรพร  แก้วเกล่ือน       
16 05060 นางสาวชลธิชา  พันธ์เพ็ชร       
17 05061 นางสาวฐิติรัตน์  อั้นอยู่       
18 05062 นางสาวณัชพันธ์  อินทร์ภิวาส       
19 05064 นางสาวประภาวัลย์  ศรีสุวรรณ       
20 05066 นางสาวปิยะธิดา  พัฒพงศ์       
21 05067 นางสาวภูมรินทร์  ดำรง       
22 05068 นางสาวศิริวรรณ  แก้วนาโพธ์ิ       
23 05265 นางสาวรวิวรรณ  คุ้มตลอด       
24 05366 นางสาวจันจิรา  อิ่มเอิบ       



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  / 2   ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 

 

ที่ 
เลข

ประจำ
ตัว 

ช่ือ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05022 นายกรีชาติ  ศรีช่วง                      
2 05024 นายชาญวิทย์  สร้อยมริต                      
3 05025 นายนพรุจ  หนูถึง                      
4 05029 นายศุภนัฏฐ์  คงคาหลวง                      
5 05048 นายณัฐพล  พานิชเจริญ                      
6 05052 นายศักดิ์ดา  เล็กมาก                      
7 05360 นายเทียบทัศน์ไชย  คูณทวี                      
8 05361 นายจักรรัตน์  นรชัยกำจร                      
9 05376 นายพุฒิพงศ์  ดาเลิศ                      
10 05384 นายบารมี  กล่ันเสนาะ                      
11 05385 นายสุมีตร์  เนวาร                      
12 05549 นายสิทธิพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง                      
13 05550 นายพุฒิชัย  ศรีวอุไร                      
14 05551 นายนนทพัสธ์  สาทช้อย                      
15 05707 นายธีมากร  อยู่พงษ์สันต ์                      
16 05708 นายปัณณธร  นาควิเชียร                      
17 05718 นายปัญญาพล  พุ่มนุ่ม                      
18 05059 นางสาวจิราพรรณ  ปักษา                      
19 05065 นางสาวป่ินธิดา  ทองพยงค ์                      
20                        
21                        



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 / 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 05022 นายกรีชาติ  ศรีช่วง                 

2 05024 นายชาญวิทย์  สร้อยมริต                 

3 05025 นายนพรุจ  หนูถึง                 

4 05029 นายศุภนัฏฐ์  คงคาหลวง                 

5 05048 นายณัฐพล  พานิชเจริญ                 

6 05052 นายศักดิ์ดา  เล็กมาก                 

7 05360 นายเทียบทัศน์ไชย  คูณทวี                 

8 05361 นายจักรรัตน์  นรชัยกำจร                 

9 05376 นายพุฒิพงศ์  ดาเลิศ                 

10 05384 นายบารมี  กล่ันเสนาะ                 

11 05385 นายสุมีตร์  เนวาร                 

12 05549 นายสิทธิพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง                 

13 05550 นายพุฒิชัย  ศรีวอุไร                 

14 05551 นายนนทพัสธ์  สาทช้อย                 

15 05707 นายธีมากร  อยู่พงษ์สันต ์                 

16 05708 นายปัณณธร  นาควิเชียร                 

17 05718 นายปัญญาพล  พุ่มนุ่ม                 

18 05059 นางสาวจิราพรรณ  ปักษา                 

19 05065 นางสาวป่ินธิดา  ทองพยงค ์                 

20                   

21                   



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  / 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 05022 นายกรีชาติ  ศรีช่วง          

2 05024 นายชาญวิทย์  สร้อยมริต          

3 05025 นายนพรุจ  หนูถึง          

4 05029 นายศุภนัฏฐ์  คงคาหลวง          

5 05048 นายณัฐพล  พานิชเจริญ          

6 05052 นายศักดิ์ดา  เล็กมาก          

7 05360 นายเทียบทัศน์ไชย  คูณทวี          

8 05361 นายจักรรัตน์  นรชัยกำจร          

9 05376 นายพุฒิพงศ์  ดาเลิศ          

10 05384 นายบารมี  กล่ันเสนาะ          

11 05385 นายสุมีตร์  เนวาร          

12 05549 นายสิทธิพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง          

13 05550 นายพุฒิชัย  ศรีวอุไร          

14 05551 นายนนทพัสธ์  สาทช้อย          

15 05707 นายธีมากร  อยู่พงษ์สันต ์          

16 05708 นายปัณณธร  นาควิเชียร          

17 05718 นายปัญญาพล  พุ่มนุ่ม          

18 05059 นางสาวจิราพรรณ  ปักษา          

19 05065 นางสาวป่ินธิดา  ทองพยงค ์          

20            

21            



 

 

แบบบันทึกผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 / 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 05022 นายกรีชาติ  ศรีช่วง       
2 05024 นายชาญวิทย์  สร้อยมริต       
3 05025 นายนพรุจ  หนูถึง       
4 05029 นายศุภนัฏฐ์  คงคาหลวง       
5 05048 นายณัฐพล  พานิชเจริญ       
6 05052 นายศักดิ์ดา  เล็กมาก       
7 05360 นายเทียบทัศน์ไชย  คูณทวี       
8 05361 นายจักรรัตน์  นรชัยกำจร       
9 05376 นายพุฒิพงศ์  ดาเลิศ       
10 05384 นายบารมี  กล่ันเสนาะ       
11 05385 นายสุมีตร์  เนวาร       
12 05549 นายสิทธิพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง       
13 05550 นายพุฒิชัย  ศรีวอุไร       
14 05551 นายนนทพัสธ์  สาทช้อย       
15 05707 นายธีมากร  อยู่พงษ์สันต ์       
16 05708 นายปัณณธร  นาควิเชียร       
17 05718 นายปัญญาพล  พุ่มนุ่ม       
18 05059 นางสาวจิราพรรณ  ปักษา       
19 05065 นางสาวป่ินธิดา  ทองพยงค ์       
20         
21         



 

 

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) 


