
 

 

 
 

 
 

แบบบันทึกผลการเรยีน ประจ ารายวิชา 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   อ าเภอบางสะพาน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ห้อง......... 
ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2563 

รายวชิา……………….  รหัสวิชา  ………………  จ านวนหน่วยกิต  ………. 
ครูผู้สอน  ……………………………………. 
กลุ่มสาระการเรียนรู…้…………………… 

การติดตาม ตรวจสอบ 

ตรวจครั้งท่ี  1  (.................................) ตรวจครั้งท่ี  2 (..............................) 

รายการตรวจสอบ () 
 รายช่ือนักเรียน เช็คเวลาเรียน 
คะแนนเก็บก่อนกลางภาค( ……..คะแนน) 
คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียน(ครัง้ที่ 1,2) 

 
ลงช่ือผู้ตรวจ....................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

                   ........../............/.............. 
       ลงช่ือ................................................................... 

หัวหน้างานวัดผล 

       ลงช่ือ................................................................... 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 

       ลงช่ือ.................................................................... 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

รายการตรวจสอบ () 
เช็คเวลาเรียนคะแนนกลางภาค 
คะแนนเก็บหลังกลางภาค(..........คะแนน) 
คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียน(ครัง้ที่ 3,4) 
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์( 8 ข้อ) 

ลงช่ือผู้ตรวจ....................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
                   ........../............/.............. 
      ลงช่ือ................................................................... 

หัวหน้างานวัดผล 

       ลงช่ือ................................................................... 
 หัวหน้ากลุม่วิชาการ 

 

       ลงช่ือ.................................................................... 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

 



 

 

ค าอธบิายรายวิชาพืน้ฐาน / เพิ่มเติม 
รหัสวิชา  ..................  รายวิชา ......................      กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี .........ภาคเรียน........            เวลา........ชั่วโมง จ านวน .........หน่วยกิต 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 

รวมท้ังหมด  ...........  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวชี้วัดการเรียนรู/้ผลการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  ..................  รายวิชา ......................      กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี .........ภาคเรียน........            เวลา........ชั่วโมง จ านวน .........หน่วยกิต 
สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 
ตัวชี้วัด ............................................................................................................................. ......... 
...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......... 
...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ............. 
สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 
ตัวชี้วัด ............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ......... 
........................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......... 
สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 
ตัวชี้วัด ............................................................................................................................. ......... 
...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......... 
...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......... 
...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......... 
สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 
ตัวชี้วัด ............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ......... 
........................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................. ......................................... ................. 
.....................................................................................................................  
 
 
 



 

 

แบบบนัทกึเวลาเรียน     รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  / 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05391 เด็กชายกรวิชญ์    พันธ์ดี                      
2 05394 เด็กชายณัชพล    บุญล้อม                      
3 05399 เด็กชายบุณยกร    มุคตารี                      
4 05402 เด็กชายภูรินทร์    อินทราพงษ์                      
5 05403 เด็กชายรัตนพล    รักดี                      
6 05431 เด็กชายอธินันต์    พูลจันทร์                      
7 05450 เด็กชายชนชล    ยศบุญเรือง                      
8 05458 เด็กชายรัตนภูมิ    รักดี                      
9 05459 เด็กชายศิขรินทร์    แซ่ตัน                      
10 05514 เด็กชายศุภกิตติ์    อยู่โยง                      
11 05677 เด็กชายธนพัฒน์    พึ่งตน                      
12 05409 เด็กหญิงฑิฆัมพร    นิลด า                      
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 เด็กหญิงปุณยวีย์    ไพรวัลย์                      
20 05440 เด็กหญิงภัทรฐานันท์    ลิ่วเวหา                      
21 05442 เด็กหญิงสุภาวดี    พูนพิพิธ                      
22 05467 นางสาวปาลิตา    ด าน้อย                      
23 05470 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์    อ าพรรณแดง                      
24 05472 เด็กหญิงอริสา    การะเกษ                      
25 05491 เด็กหญิงนวพร    ปักษา                      
26 05495 เด็กหญิงพิมพ์วรา    คุ้มพาล                      



 

 

แบบบนัทกึผลการเรียน    รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 / 1   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

หน่วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มก

่อน
กล

าง
ภา

ค 
ระ

หว
่าง

ภา
ค หน่วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มค

ะแ
นน

 
ระ

หว
่าง

ภา
ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม 

เก
รด

 

คะแนน 
ก่อนกลางภาค 

คะแนน 
หลังกลางภาค 

                
1 05391 เด็กชายกรวิชญ์    พันธ์ดี                 
2 05394 เด็กชายณัชพล    บุญล้อม                 
3 05399 เด็กชายบุณยกร    มุคตารี                 
4 05402 เด็กชายภูรินทร์    อินทราพงษ์                 
5 05403 เด็กชายรัตนพล    รักดี                 
6 05431 เด็กชายอธินันต์    พูลจันทร์                 
7 05450 เด็กชายชนชล    ยศบุญเรือง                 
8 05458 เด็กชายรัตนภูมิ    รักดี                 
9 05459 เด็กชายศิขรินทร์    แซ่ตัน                 
10 05514 เด็กชายศุภกิตติ์    อยู่โยง                 
11 05677 เด็กชายธนพัฒน์    พึ่งตน                 
12 05409 เด็กหญิงฑิฆัมพร    นิลด า                 
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 เด็กหญิงปุณยวีย์    ไพรวัลย์                 
20 05440 เด็กหญิงภัทรฐานันท์    ลิ่วเวหา                 
21 05442 เด็กหญิงสุภาวดี    พูนพิพิธ                 
22 05467 นางสาวปาลิตา    ด าน้อย                 
23 05470 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์   อ าพรรณแดง                 
24 05472 เด็กหญิงอริสา    การะเกษ                 
25 05491 เด็กหญิงนวพร    ปักษา                 
26 05495 เด็กหญิงพิมพ์วรา    คุ้มพาล                 



 

 

แบบบนัทกึคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 / 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อ 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 05431 เด็กชายอธินันต์    พูลจันทร์          

7 05450 เด็กชายชนชล    ยศบุญเรือง          

8 05458 เด็กชายรัตนภูมิ    รักดี          

9 05459 เด็กชายศิขรินทร์    แซ่ตัน          

10 05514 เด็กชายศุภกิตติ์    อยู่โยง          

11 05677 เด็กชายธนพัฒน์    พึ่งตน          

12 05409 เด็กหญิงฑิฆัมพร    นิลด า          

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 เด็กหญิงปุณยวีย์    ไพรวัลย์          

20 05440 เด็กหญิงภัทรฐานันท์    ลิ่วเวหา          

21 05442 เด็กหญิงสุภาวดี    พูนพิพิธ          

22 05467 นางสาวปาลิตา    ด าน้อย          

23 05470 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์    อ าพรรณแดง          

24 05472 เด็กหญิงอริสา    การะเกษ          

25 05491 เด็กหญิงนวพร    ปักษา          

26 05495 เด็กหญิงพิมพ์วรา    คุ้มพาล          



 

 

แบบบนัทกึผลการอ่าน  คดิ  วิเคราะห ์ และเขียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 / 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 

หมายเหตุ สรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 
 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ครั้งท่ี 
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 05431 เด็กชายอธินันต์    พูลจันทร์       
7 05450 เด็กชายชนชล    ยศบุญเรือง       
8 05458 เด็กชายรัตนภูมิ    รักดี       
9 05459 เด็กชายศิขรินทร์    แซ่ตัน       
10 05514 เด็กชายศุภกิตติ์    อยู่โยง       
11 05677 เด็กชายธนพัฒน์    พึ่งตน       
12 05409 เด็กหญิงฑิฆัมพร    นิลด า       
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 เด็กหญิงปุณยวีย์    ไพรวัลย์       
20 05440 เด็กหญิงภัทรฐานันท์    ลิ่วเวหา       
21 05442 เด็กหญิงสุภาวดี    พูนพิพิธ       
22 05467 นางสาวปาลิตา    ด าน้อย       
23 05470 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์    อ าพรรณแดง       
24 05472 เด็กหญิงอริสา    การะเกษ       
25 05491 เด็กหญิงนวพร    ปักษา       
26 05495 เด็กหญิงพิมพ์วรา    คุ้มพาล       



 

 

แบบบนัทกึสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 / 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 

หมายเหตุ แตล่ะช่องให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  2 หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 

 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อท่ี 
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 05431 เด็กชายอธินันต์    พูลจันทร์       
7 05450 เด็กชายชนชล    ยศบุญเรือง       
8 05458 เด็กชายรัตนภูมิ    รักดี       
9 05459 เด็กชายศิขรินทร์    แซ่ตัน       
10 05514 เด็กชายศุภกิตติ์    อยู่โยง       
11 05677 เด็กชายธนพัฒน์    พึ่งตน       
12 05409 เด็กหญิงฑิฆัมพร    นิลด า       
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 เด็กหญิงปุณยวีย์    ไพรวัลย์       
20 05440 เด็กหญิงภัทรฐานันท์    ลิ่วเวหา       
21 05442 เด็กหญิงสุภาวดี    พูนพิพิธ       
22 05467 นางสาวปาลิตา    ด าน้อย       
23 05470 เด็กหญิงภรณ์ทิพย์    อ าพรรณแดง       
24 05472 เด็กหญิงอริสา    การะเกษ       
25 05491 เด็กหญิงนวพร    ปักษา       
26 05495 เด็กหญิงพิมพ์วรา    คุ้มพาล       



 

 

แบบบนัทกึเวลาเรียน 
รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  / 2   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 
 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05392 เด็กชายจักรกฤช    ร่มโพธิรี                      
2 05393 เด็กชายจิรายุ    เพ็ชรใส                      
3 05397 เด็กชายธนา    บุญญา                      
4 05398 เด็กชายนันทภพ    ก าบัง                      
5 05401 เด็กชายภาณุพงศ์    หงษ์ทอง                      
6 05405 เด็กชายวิชชากร    พงษ์สว่าง                      
7 05419 เด็กชายกิติศักดิ์    เน้ือน่ิม                      
8 05421 เด็กชายฐาปกรณ์    กลมกล่อม                      
9 05424 เด็กชายมานะศักดิ์    พุมพา                      
10 05429 เด็กชายสุทธินนท์    ม่ันคง                      
11 05447 นายเกริกชัย    สอาดรูป                      
12 05448 เด็กชายเกรียงไกร    การชนะ                      
13 05449 เด็กชายเกียรติศักดิ์    พุฒเจือ                      
14 05452 เด็กชายณัชพงษ์    อินทร์ภิวาส                      
15 05454 เด็กชายธนวัน    ศรีวอน                      
16 05460 เด็กชายอภิสิทธ์ิ    แนบสนิท                      
17 05542 เด็กชายรัชชานนท์    ภุมรินทร์                      
18 05556 นายเกียรติศักดิ์    ไพรวัลย์                      
19 05747 เด็กชายโภคิน    ภู้ระหงษ์                      
20 05407 เด็กหญิงจิตรานุช    สังประเสริฐ                      
21 05411 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต    เจริญกลิ่น                      
22 05412 เด็กหญิงพัชรินทร์    นุเคราะะห์                      
23 05434 เด็กหญิงฉันชนก    ดิษฐาน                      
24 05443 เด็กหญิงสุรัสวดี    ปุณรัตน์                      
25 05444 เด็กหญิงอรรดี    ศรีวงษา                      
26 05461 เด็กหญิงชนมน    ห้วยแก้ว                      
27 05462 เด็กหญิงฐิติกานต์    ยอดพราหมณ์                      
28 05465 เด็กหญิงนพมาศ    วีระวงศ์                      
29 05468 เด็กหญิงปิยะรัตน์    แดงโชต ิ                      
30 05716 เด็กหญิงวรัญญา    จัดภัย                      



 

 

แบบบนัทกึผลการเรียน 
รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 / 2   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจ า
ตัว 

ชื่อ – สกุล 

หน่วยที่/ตัวช้ีวัด  

รว
มก

่อน
กล

าง
ภา

ค 
ระ

หว่
าง

ภา
ค หน่วยที่/ตัวช้ีวัด  

รว
มค

ะแ
นน

 
ระ

หว
่าง

ภา
ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม(

10
0)

 

เก
รด

 

คะแนน 
ก่อนกลางภาค 

คะแนน 
หลังกลางภาค 

                

1 05392 เด็กชายจักรกฤช    ร่มโพธิรี                 

2 05393 เด็กชายจิรายุ    เพ็ชรใส                 

3 05397 เด็กชายธนา    บุญญา                 

4 05398 เด็กชายนันทภพ    ก าบัง                 

5 05401 เด็กชายภาณุพงศ์    หงษ์ทอง                 

6 05405 เด็กชายวิชชากร    พงษ์สว่าง                 

7 05419 เด็กชายกิติศักดิ์    เน้ือน่ิม                 

8 05421 เด็กชายฐาปกรณ์    กลมกล่อม                 

9 05424 เด็กชายมานะศักดิ์    พุมพา                 

10 05429 เด็กชายสุทธินนท์    ม่ันคง                 

11 05447 นายเกริกชัย    สอาดรูป                 

12 05448 เด็กชายเกรียงไกร    การชนะ                 

13 05449 เด็กชายเกียรติศักดิ์    พุฒเจือ                 

14 05452 เด็กชายณัชพงษ์    อินทร์ภิวาส                 

15 05454 เด็กชายธนวัน    ศรีวอน                 

16 05460 เด็กชายอภิสิทธ์ิ    แนบสนิท                 

17 05542 เด็กชายรัชชานนท์    ภุมรินทร์                 

18 05556 นายเกียรติศักดิ์    ไพรวัลย์                 

19 05747 เด็กชายโภคิน    ภู้ระหงษ์                 

20 05407 เด็กหญิงจิตรานุช    สังประเสริฐ                 

21 05411 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต    เจริญกลิ่น                 

22 05412 เด็กหญิงพัชรินทร์    นุเคราะะห์                 

23 05434 เด็กหญิงฉันชนก    ดิษฐาน                 

24 05443 เด็กหญิงสุรัสวดี    ปุณรัตน์                 

25 05444 เด็กหญิงอรรดี    ศรีวงษา                 

26 05461 เด็กหญิงชนมน    ห้วยแก้ว                 

27 05462 เด็กหญิงฐิติกานต์    ยอดพราหมณ์                 

28 05465 เด็กหญิงนพมาศ    วีระวงศ์                 

29 05468 เด็กหญิงปิยะรัตน์    แดงโชต ิ                 

30 05716 เด็กหญิงวรัญญา    จัดภัย                 



 

 

แบบบนัทกึคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  / 2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 
 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05392 เด็กชายจักรกฤช    ร่มโพธิรี          

2 05393 เด็กชายจิรายุ    เพ็ชรใส          

3 05397 เด็กชายธนา    บุญญา          

4 05398 เด็กชายนันทภพ    ก าบัง          

5 05401 เด็กชายภาณุพงศ์    หงษ์ทอง          

6 05405 เด็กชายวิชชากร    พงษ์สว่าง          

7 05419 เด็กชายกิติศักดิ์    เน้ือน่ิม          

8 05421 เด็กชายฐาปกรณ์    กลมกล่อม          

9 05424 เด็กชายมานะศักดิ์    พุมพา          

10 05429 เด็กชายสุทธินนท์    ม่ันคง          

11 05447 นายเกริกชัย    สอาดรูป          

12 05448 เด็กชายเกรียงไกร    การชนะ          

13 05449 เด็กชายเกียรติศักดิ์    พุฒเจือ          

14 05452 เด็กชายณัชพงษ์    อินทร์ภิวาส          

15 05454 เด็กชายธนวัน    ศรีวอน          

16 05460 เด็กชายอภิสิทธ์ิ    แนบสนิท          

17 05542 เด็กชายรัชชานนท์    ภุมรินทร์          

18 05556 นายเกียรติศักดิ์    ไพรวัลย์          

19 05747 เด็กชายโภคิน    ภู้ระหงษ์          

20 05407 เด็กหญิงจิตรานุช    สังประเสริฐ          

21 05411 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต    เจริญกลิ่น          

22 05412 เด็กหญิงพัชรินทร์    นุเคราะะห์          

23 05434 เด็กหญิงฉันชนก    ดิษฐาน          

24 05443 เด็กหญิงสุรัสวดี    ปุณรัตน์          

25 05444 เด็กหญิงอรรดี    ศรีวงษา          

26 05461 เด็กหญิงชนมน    ห้วยแก้ว          

27 05462 เด็กหญิงฐิติกานต์    ยอดพราหมณ์          

28 05465 เด็กหญิงนพมาศ    วีระวงศ์          

29 05468 เด็กหญิงปิยะรัตน์    แดงโชต ิ          

30 05716 เด็กหญิงวรัญญา    จัดภัย          



 

 

แบบบนัทกึผลการอ่าน  คดิ  วิเคราะห ์ และเขียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 / 2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหตุ สรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 
 
 
 

ที่ 
เลข 

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ครั้งที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 
1 05392 เด็กชายจักรกฤช    ร่มโพธิรี       
2 05393 เด็กชายจิรายุ    เพ็ชรใส       
3 05397 เด็กชายธนา    บุญญา       
4 05398 เด็กชายนันทภพ    ก าบัง       
5 05401 เด็กชายภาณุพงศ์    หงษ์ทอง       
6 05405 เด็กชายวิชชากร    พงษ์สว่าง       
7 05419 เด็กชายกิติศักดิ์    เน้ือน่ิม       
8 05421 เด็กชายฐาปกรณ์    กลมกล่อม       
9 05424 เด็กชายมานะศักดิ์    พุมพา       
10 05429 เด็กชายสุทธินนท์    ม่ันคง       
11 05447 นายเกริกชัย    สอาดรูป       
12 05448 เด็กชายเกรียงไกร    การชนะ       
13 05449 เด็กชายเกียรติศักดิ์    พุฒเจือ       
14 05452 เด็กชายณัชพงษ์    อินทร์ภิวาส       
15 05454 เด็กชายธนวัน    ศรีวอน       
16 05460 เด็กชายอภิสิทธ์ิ    แนบสนิท       
17 05542 เด็กชายรัชชานนท์    ภุมรินทร์       
18 05556 นายเกียรติศักดิ์    ไพรวัลย์       
19 05747 เด็กชายโภคิน    ภู้ระหงษ์       
20 05407 เด็กหญิงจิตรานุช    สังประเสริฐ       
21 05411 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต    เจริญกลิ่น       
22 05412 เด็กหญิงพัชรินทร์    นุเคราะะห์       
23 05434 เด็กหญิงฉันชนก    ดิษฐาน       
24 05443 เด็กหญิงสุรัสวดี    ปุณรัตน์       
25 05444 เด็กหญิงอรรดี    ศรีวงษา       
26 05461 เด็กหญิงชนมน    ห้วยแก้ว       
27 05462 เด็กหญิงฐิติกานต์    ยอดพราหมณ์       
28 05465 เด็กหญิงนพมาศ    วีระวงศ์       
29 05468 เด็กหญิงปิยะรัตน์    แดงโชต ิ       
30 05716 เด็กหญิงวรัญญา    จัดภัย       



 

 

แบบบนัทกึสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 / 2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหตุ แตล่ะช่องให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  2 หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 
 
 
 

ที่ 
เลข 

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 
1 05392 เด็กชายจักรกฤช    ร่มโพธิรี       
2 05393 เด็กชายจิรายุ    เพ็ชรใส       
3 05397 เด็กชายธนา    บุญญา       
4 05398 เด็กชายนันทภพ    ก าบัง       
5 05401 เด็กชายภาณุพงศ์    หงษ์ทอง       
6 05405 เด็กชายวิชชากร    พงษ์สว่าง       
7 05419 เด็กชายกิติศักดิ์    เน้ือน่ิม       
8 05421 เด็กชายฐาปกรณ์    กลมกล่อม       
9 05424 เด็กชายมานะศักดิ์    พุมพา       
10 05429 เด็กชายสุทธินนท์    ม่ันคง       
11 05447 นายเกริกชัย    สอาดรูป       
12 05448 เด็กชายเกรียงไกร    การชนะ       
13 05449 เด็กชายเกียรติศักดิ์    พุฒเจือ       
14 05452 เด็กชายณัชพงษ์    อินทร์ภิวาส       
15 05454 เด็กชายธนวัน    ศรีวอน       
16 05460 เด็กชายอภิสิทธ์ิ    แนบสนิท       
17 05542 เด็กชายรัชชานนท์    ภุมรินทร์       
18 05556 นายเกียรติศักดิ์    ไพรวัลย์       
19 05747 เด็กชายโภคิน    ภู้ระหงษ์       
20 05407 เด็กหญิงจิตรานุช    สังประเสริฐ       
21 05411 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต    เจริญกลิ่น       
22 05412 เด็กหญิงพัชรินทร์    นุเคราะะห์       
23 05434 เด็กหญิงฉันชนก    ดิษฐาน       
24 05443 เด็กหญิงสุรัสวดี    ปุณรัตน์       
25 05444 เด็กหญิงอรรดี    ศรีวงษา       
26 05461 เด็กหญิงชนมน    ห้วยแก้ว       
27 05462 เด็กหญิงฐิติกานต์    ยอดพราหมณ์       
28 05465 เด็กหญิงนพมาศ    วีระวงศ์       
29 05468 เด็กหญิงปิยะรัตน์    แดงโชต ิ       
30 05716 เด็กหญิงวรัญญา    จัดภัย       



 

 

แบบบนัทกึเวลาเรียน 
รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  / 3   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05396 เด็กชายธนกฤต    จันทร์เพ็ญ                      
2 05400 เด็กชายปัณวัฒน์    กลั่นศรี                      
3 05404 เด็กชายวายุ    นิลเขียว                      
4 05418 เด็กชายกฤตบุญ    แดงเครือ                      
5 05420 เด็กชายจตุพล    เปลี่ยนโพธ์ิ                      
6 05422 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    เงินแท่ง                      
7 05423 เด็กชายธราพงษ์    บุญธรรม                      
8 05425 เด็กชายยุทธนา    ข าสุวรรณ                      
9 05427 เด็กชายศุภกรณ์    บ่อแก้ว                      
10 05446 เด็กชายกิตติชัย    เหล่าตึก                      
11 05451 เด็กชายธิติวุฒิ    ศรีสนิท                      
12 05453 เด็กชายถิรวัฒน์    หยวกจุ้ย                      
13 05455 เด็กชายพีรเดช    เกษมสุข                      
14 05494 เด็กชายนนันนน    จันทร์แดง                      
15 05561 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ    รัตนมณี                      
16 05715 เด็กชายนวพล    รักษาภัคดี                      
17 05755 เด็กชายไกรสรณ์    ไกรวิจิตร                      
18 05756 เด็กชายชนาธิป    แสนไชย                      
19 05761 เด็กชายศิรวิทย์    แก่นชัยภูม                      
20 05406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สายน้อย                      
21 05408 เด็กหญิงเจตปริญา    นกยูงทอง                      
22 05414 เด็กหญิงศิริภัทร    พิชัยณรงค์                      
23 05415 เด็กหญิงสุภัทรตา    น่วมคง                      
24 05432 เด็กหญิงกนกพร    โชคลาภ                      
25 05441 เด็กหญิงวริศรา    ขันนาค                      
26 05463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วเพ็ชร์                      
27 05464 เด็กหญิงณัฐพร    สีอินสุด                      
28 05469 เด็กหญิงพิมธิดา    จ้อยร่อย                      
29 05713 เด็กหญิงธมลวรรณ    อารักษ์                      
30 05746 เด็กหญิงศิริพร    ชาญวารี                      
31 05752 เด็กหญิงกมลวัลย์    ตะเภาทอง                      



 

 

แบบบนัทกึผลการเรียน 
รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 / 3   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจ า
ตัว 

ชื่อ – สกุล 

หน่วยที่/ตัวช้ีวัด  

รว
มก

่อน
กล

าง
ภา

ค 
ระ

หว่
าง

ภา
ค หน่วยที่/ตัวช้ีวัด  

รว
มค

ะแ
นน

 
ระ

หว
่าง

ภา
ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม(

10
0)

 

เก
รด

 

คะแนน 
ก่อนกลางภาค 

คะแนน 
หลังกลางภาค 

                

1 05396 เด็กชายธนกฤต    จันทร์เพ็ญ                 

2 05400 เด็กชายปัณวัฒน์    กลั่นศรี                 

3 05404 เด็กชายวายุ    นิลเขียว                 

4 05418 เด็กชายกฤตบุญ    แดงเครือ                 

5 05420 เด็กชายจตุพล    เปลี่ยนโพธ์ิ                 

6 05422 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    เงินแท่ง                 

7 05423 เด็กชายธราพงษ์    บุญธรรม                 

8 05425 เด็กชายยุทธนา    ข าสุวรรณ                 

9 05427 เด็กชายศุภกรณ์    บ่อแก้ว                 

10 05446 เด็กชายกิตติชัย    เหล่าตึก                 

11 05451 เด็กชายธิติวุฒิ    ศรีสนิท                 

12 05453 เด็กชายถิรวัฒน์    หยวกจุ้ย                 

13 05455 เด็กชายพีรเดช    เกษมสุข                 

14 05494 เด็กชายนนันนน    จันทร์แดง                 

15 05561 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ    รัตนมณี                 

16 05715 เด็กชายนวพล    รักษาภัคดี                 

17 05755 เด็กชายไกรสรณ์    ไกรวิจิตร                 

18 05756 เด็กชายชนาธิป    แสนไชย                 

19 05761 เด็กชายศิรวิทย์    แก่นชัยภูม                 

20 05406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สายน้อย                 

21 05408 เด็กหญิงเจตปริญา    นกยูงทอง                 

22 05414 เด็กหญิงศิริภัทร    พิชัยณรงค์                 

23 05415 เด็กหญิงสุภัทรตา    น่วมคง                 

24 05432 เด็กหญิงกนกพร    โชคลาภ                 

25 05441 เด็กหญิงวริศรา    ขันนาค                 

26 05463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วเพ็ชร์                 

27 05464 เด็กหญิงณัฐพร    สีอินสุด                 

28 05469 เด็กหญิงพิมธิดา    จ้อยร่อย                 

29 05713 เด็กหญิงธมลวรรณ    อารักษ์                 

30 05746 เด็กหญิงศิริพร    ชาญวารี                 

31 05752 เด็กหญิงกมลวัลย์    ตะเภาทอง                 



 

 

แบบบนัทกึคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  / 3  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 
 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05396 เด็กชายธนกฤต    จันทร์เพ็ญ          

2 05400 เด็กชายปัณวัฒน์    กลั่นศรี          

3 05404 เด็กชายวายุ    นิลเขียว          

4 05418 เด็กชายกฤตบุญ    แดงเครือ          

5 05420 เด็กชายจตุพล    เปลี่ยนโพธ์ิ          

6 05422 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    เงินแท่ง          

7 05423 เด็กชายธราพงษ์    บุญธรรม          

8 05425 เด็กชายยุทธนา    ข าสุวรรณ          

9 05427 เด็กชายศุภกรณ์    บ่อแก้ว          

10 05446 เด็กชายกิตติชัย    เหล่าตึก          

11 05451 เด็กชายธิติวุฒิ    ศรีสนิท          

12 05453 เด็กชายถิรวัฒน์    หยวกจุ้ย          

13 05455 เด็กชายพีรเดช    เกษมสุข          

14 05494 เด็กชายนนันนน    จันทร์แดง          

15 05561 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ    รัตนมณี          

16 05715 เด็กชายนวพล    รักษาภัคดี          

17 05755 เด็กชายไกรสรณ์    ไกรวิจิตร          

18 05756 เด็กชายชนาธิป    แสนไชย          

19 05761 เด็กชายศิรวิทย์    แก่นชัยภูม          

20 05406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สายน้อย          

21 05408 เด็กหญิงเจตปริญา    นกยูงทอง          

22 05414 เด็กหญิงศิริภัทร    พิชัยณรงค์          

23 05415 เด็กหญิงสุภัทรตา    น่วมคง          

24 05432 เด็กหญิงกนกพร    โชคลาภ          

25 05441 เด็กหญิงวริศรา    ขันนาค          

26 05463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วเพ็ชร์          

27 05464 เด็กหญิงณัฐพร    สีอินสุด          

28 05469 เด็กหญิงพิมธิดา    จ้อยร่อย          

29 05713 เด็กหญิงธมลวรรณ    อารักษ์          

30 05746 เด็กหญิงศิริพร    ชาญวารี          

31 05752 เด็กหญิงกมลวัลย์    ตะเภาทอง          



 

 

แบบบนัทกึผลการอ่าน  คดิ  วิเคราะห ์ และเขียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 / 3  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหตุ สรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 
 
 
 

ที่ 
เลข 

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ครั้งที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 
1 05396 เด็กชายธนกฤต    จันทร์เพ็ญ       
2 05400 เด็กชายปัณวัฒน์    กลั่นศรี       
3 05404 เด็กชายวายุ    นิลเขียว       
4 05418 เด็กชายกฤตบุญ    แดงเครือ       
5 05420 เด็กชายจตุพล    เปลี่ยนโพธ์ิ       
6 05422 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    เงินแท่ง       
7 05423 เด็กชายธราพงษ์    บุญธรรม       
8 05425 เด็กชายยุทธนา    ข าสุวรรณ       
9 05427 เด็กชายศุภกรณ์    บ่อแก้ว       
10 05446 เด็กชายกิตติชัย    เหล่าตึก       
11 05451 เด็กชายธิติวุฒิ    ศรีสนิท       
12 05453 เด็กชายถิรวัฒน์    หยวกจุ้ย       
13 05455 เด็กชายพีรเดช    เกษมสุข       
14 05494 เด็กชายนนันนน    จันทร์แดง       
15 05561 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ    รัตนมณี       
16 05715 เด็กชายนวพล    รักษาภัคดี       
17 05755 เด็กชายไกรสรณ์    ไกรวิจิตร       
18 05756 เด็กชายชนาธิป    แสนไชย       
19 05761 เด็กชายศิรวิทย์    แก่นชัยภูม       
20 05406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สายน้อย       
21 05408 เด็กหญิงเจตปริญา    นกยูงทอง       
22 05414 เด็กหญิงศิริภัทร    พิชัยณรงค์       
23 05415 เด็กหญิงสุภัทรตา    น่วมคง       
24 05432 เด็กหญิงกนกพร    โชคลาภ       
25 05441 เด็กหญิงวริศรา    ขันนาค       
26 05463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วเพ็ชร์       
27 05464 เด็กหญิงณัฐพร    สีอินสุด       
28 05469 เด็กหญิงพิมธิดา    จ้อยร่อย       
29 05713 เด็กหญิงธมลวรรณ    อารักษ์       
30 05746 เด็กหญิงศิริพร    ชาญวารี       
31 05752 เด็กหญิงกมลวัลย์    ตะเภาทอง       



 

 

แบบบนัทกึสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 / 3  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหตุ แตล่ะช่องให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  2 หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 
 
 

ที่ 
เลข 

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 
1 05396 เด็กชายธนกฤต    จันทร์เพ็ญ       
2 05400 เด็กชายปัณวัฒน์    กลั่นศรี       
3 05404 เด็กชายวายุ    นิลเขียว       
4 05418 เด็กชายกฤตบุญ    แดงเครือ       
5 05420 เด็กชายจตุพล    เปลี่ยนโพธ์ิ       
6 05422 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    เงินแท่ง       
7 05423 เด็กชายธราพงษ์    บุญธรรม       
8 05425 เด็กชายยุทธนา    ข าสุวรรณ       
9 05427 เด็กชายศุภกรณ์    บ่อแก้ว       
10 05446 เด็กชายกิตติชัย    เหล่าตึก       
11 05451 เด็กชายธิติวุฒิ    ศรีสนิท       
12 05453 เด็กชายถิรวัฒน์    หยวกจุ้ย       
13 05455 เด็กชายพีรเดช    เกษมสุข       
14 05494 เด็กชายนนันนน    จันทร์แดง       
15 05561 เด็กชายพิพัฒน์ภูมิ    รัตนมณี       
16 05715 เด็กชายนวพล    รักษาภัคดี       
17 05755 เด็กชายไกรสรณ์    ไกรวิจิตร       
18 05756 เด็กชายชนาธิป    แสนไชย       
19 05761 เด็กชายศิรวิทย์    แก่นชัยภูม       
20 05406 เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สายน้อย       
21 05408 เด็กหญิงเจตปริญา    นกยูงทอง       
22 05414 เด็กหญิงศิริภัทร    พิชัยณรงค์       
23 05415 เด็กหญิงสุภัทรตา    น่วมคง       
24 05432 เด็กหญิงกนกพร    โชคลาภ       
25 05441 เด็กหญิงวริศรา    ขันนาค       
26 05463 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    แก้วเพ็ชร์       
27 05464 เด็กหญิงณัฐพร    สีอินสุด       
28 05469 เด็กหญิงพิมธิดา    จ้อยร่อย       
29 05713 เด็กหญิงธมลวรรณ    อารักษ์       
30 05746 เด็กหญิงศิริพร    ชาญวารี       
31 05752 เด็กหญิงกมลวัลย์    ตะเภาทอง       



 

 

เกณฑก์ารวัดประเมินผล 
 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน
เต็ม 

ภาระงาน/ชิ้นงาน/
กิจกรรม 

1 

     
 
 
 
        

2 

     

3 

     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

คะแนนประเมินผลระหว่างภาค   
คะแนนประเมินผลกลางภาค   
คะแนนประเมินผลปลายภาค   

รวมคะแนนประเมินผล 100  
 
 



 

 

รายละเอียดในสมุดบันทกึ 
การเรียงเอกสารในเล่ม 
1. ปกนอก      2. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูร้ายวิชา 
3. บันทึกเวลาเรียน(มาเรียน / สีน้ าเงิน ข,ล,ป. สีแดง) 4. แบบบันทกึผลการเรียน 
5. แบบบันทกึผลคุณลักษณะอันพงึประสงค์   6. แบบบันทกึผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
7. หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ภาระงานและสัดสว่นคะแนนประเมินผล 
8. ปกนอก 
 

รวบรวมเอกสารภายในเล่ม/การกรอกข้อมูล 
1. ให้เย็บเล่มสมุดบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชาเรียงตามล าดับข้างบน (ถ้ามีหลายห้องให้รวบรวมไว้เลม่เดียวกัน
โดยเรียงในแต่ละหัวข้อ แล้วตามด้วยห้องให้ครบตามจ านวนห้องทีส่อนในแตล่ะรายวิชา 
2. ให้กรอกข้อมูลตามรายการทีจ่ะสง่ตรวจในแต่ละครัง้ใหม้คีวามเรียบร้อยและทันเวลา 
3. การกรอกข้อมลูนักเรียนใหเ้ป็นไปด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นย า 
4. การประเมินผล 
 4.1 คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 8 ข้อ ได้แก่ 
  ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  ข้อ 3 มีวินัย    ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู ้
  ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง   ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 
  ข้อ 7 รักความเป็นไทย   ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 
  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
  (เวลากรอกคะแนนในBookmark ให้กรอกข้อย่อยด้วยโดยยึดตามข้อหลกัเป็นเกณฑ ์  
4.2 คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไมผ่่าน 
ดีเยี่ยม(3)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียนทีม่ีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ            
ดี (2)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มคุีณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผ่าน(1)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มข้ีอบกพรอ่งบางประการ 
ไม่ผ่าน(0)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนหรอืถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี 
ข้อบกพรอ่งที่ตอ้งได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขหลายประการ 
  
*** (ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลการคิดวิเคราะห์และเขียน เพ่ือได้ข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับผลการเรียน) 
 


