
 

 

 
 

 
 

แบบบันทึกผลการเรยีน ประจ ารายวิชา 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   อ าเภอบางสะพาน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 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 ............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ......... 
........................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................. ......................................... ................. 
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แบบบนัทกึเวลาเรียน     รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................  
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ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05279 เด็กชายกิตติพงศ์    เหมือนอ่วม                      
2 05280 เด็กชายเกียรติศักดิ์    มานพ                      
3 05281 นายชนกันต์    มงคลสูตร                      
4 05308 นายเจษฎาภรณ์    หวานทอง                      
5 05309 นายชาญวิทย์    แพรสิน                      
6 05313 นายพิชิตชัย    แจ่มจ ารัส                      
7 05314 เด็กชายรัฐนนท์    เกิดทอง                      
8 05316 เด็กชายศุภกร    เพื่อมเสม                      
9 05337 เด็กชายธนสรณ์    สอนชิน                      
10 05343 นายศิวัฒน์    รอดเสวก                      
11 05483 เด็กชายพีระพล    น่ิมเขียว                      
12 05294 เด็กหญิงคณิชา    เรืองชาญ                      
13 05295 เด็กหญิงนริษา    หว่านพืช                      
14 05296 นางสาวจริญา    ระดาดก                      
15 05299 เด็กหญิงประภาวัลย์    ทองถม                      
16 05301 เด็กหญิงพิชญา    แอบทิพย์                      
17 05321 เด็กหญิงจิตธาดา    พวงตรง                      
18 05323 นางสาวณัฐชาตา    สุทธานี                      
19 05346 เด็กหญิงกนกวรรณ    ไกรวิลาศ                      
20 05347 เด็กหญิงกัลยารัตน์    ขวัญเพ็ชร์                      
21 05350 เด็กหญิงน้ าทิพย์    เกตุระหงษ์                      
22 05351 เด็กหญิงปรียาพัชร    เพ็ชรนิล                      
23 05352 นางสาวพรนภา    เย็นจิตร                      
24 05353 นางสาวมนัสญา    ชมเชย                      
25 05354 เด็กหญิงมิววริช    ทศทิศรังสรรค์                      
26 05357 นางสาวสโรชา    วันทอง                      
27 05359 เด็กหญิงอารีรัตน์    ไตรพรหม                      
28 05389 นางสาวจิราพร    บุตรเพชร                      
29 05482 เด็กหญิงสุภาพร    แซ่อ่ึง                      
30 05646 นางสาวจันทร์จิรา    จีนทอง                      



 

 

แบบบนัทกึผลการเรียน    รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 
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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 05279 เด็กชายกิตติพงศ์    เหมือนอ่วม                 
2 05280 เด็กชายเกียรติศักดิ์    มานพ                 
3 05281 นายชนกันต์    มงคลสูตร                 
4 05308 นายเจษฎาภรณ์    หวานทอง                 
5 05309 นายชาญวิทย์    แพรสิน                 
6 05313 นายพิชิตชัย    แจ่มจ ารัส                 
7 05314 เด็กชายรัฐนนท์    เกิดทอง                 
8 05316 เด็กชายศุภกร    เพื่อมเสม                 
9 05337 เด็กชายธนสรณ์    สอนชิน                 
10 05343 นายศิวัฒน์    รอดเสวก                 
11 05483 เด็กชายพีระพล    น่ิมเขียว                 
12 05294 เด็กหญิงคณิชา    เรืองชาญ                 
13 05295 เด็กหญิงนริษา    หว่านพืช                 
14 05296 นางสาวจริญา    ระดาดก                 
15 05299 เด็กหญิงประภาวัลย์    ทองถม                 
16 05301 เด็กหญิงพิชญา    แอบทิพย์                 
17 05321 เด็กหญิงจิตธาดา    พวงตรง                 
18 05323 นางสาวณัฐชาตา    สุทธานี                 
19 05346 เด็กหญิงกนกวรรณ    ไกรวิลาศ                 
20 05347 เด็กหญิงกัลยารัตน์    ขวัญเพ็ชร์                 
21 05350 เด็กหญิงน้ าทิพย์    เกตุระหงษ์                 
22 05351 เด็กหญิงปรียาพัชร    เพ็ชรนิล                 
23 05352 นางสาวพรนภา    เย็นจิตร                 
24 05353 นางสาวมนัสญา    ชมเชย                 
25 05354 เด็กหญิงมิววริช    ทศทิศรังสรรค์                 
26 05357 นางสาวสโรชา    วันทอง                 
27 05359 เด็กหญิงอารีรัตน์    ไตรพรหม                 
28 05389 นางสาวจิราพร    บุตรเพชร                 
29 05482 เด็กหญิงสุภาพร    แซ่อ่ึง                 
30 05646 นางสาวจันทร์จิรา    จีนทอง                 



 

 

แบบบนัทกึคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
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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 05279 เด็กชายกิตติพงศ์    เหมือนอ่วม          

2 05280 เด็กชายเกียรติศักดิ์    มานพ          

3 05281 นายชนกันต์    มงคลสูตร          

4 05308 นายเจษฎาภรณ์    หวานทอง          

5 05309 นายชาญวิทย์    แพรสิน          

6 05313 นายพิชิตชัย    แจ่มจ ารัส          

7 05314 เด็กชายรัฐนนท์    เกิดทอง          

8 05316 เด็กชายศุภกร    เพื่อมเสม          

9 05337 เด็กชายธนสรณ์    สอนชิน          

10 05343 นายศิวัฒน์    รอดเสวก          

11 05483 เด็กชายพีระพล    น่ิมเขียว          

12 05294 เด็กหญิงคณิชา    เรืองชาญ          

13 05295 เด็กหญิงนริษา    หว่านพืช          

14 05296 นางสาวจริญา    ระดาดก          

15 05299 เด็กหญิงประภาวัลย์    ทองถม          

16 05301 เด็กหญิงพิชญา    แอบทิพย์          

17 05321 เด็กหญิงจิตธาดา    พวงตรง          

18 05323 นางสาวณัฐชาตา    สุทธานี          

19 05346 เด็กหญิงกนกวรรณ    ไกรวิลาศ          

20 05347 เด็กหญิงกัลยารัตน์    ขวัญเพ็ชร์          

21 05350 เด็กหญิงน้ าทิพย์    เกตุระหงษ์          

22 05351 เด็กหญิงปรียาพัชร    เพ็ชรนิล          

23 05352 นางสาวพรนภา    เย็นจิตร          

24 05353 นางสาวมนัสญา    ชมเชย          

25 05354 เด็กหญิงมิววริช    ทศทิศรังสรรค์          

26 05357 นางสาวสโรชา    วันทอง          

27 05359 เด็กหญิงอารีรัตน์    ไตรพรหม          

28 05389 นางสาวจิราพร    บุตรเพชร          

29 05482 เด็กหญิงสุภาพร    แซ่อ่ึง          

30 05646 นางสาวจันทร์จิรา    จีนทอง          



 

 

แบบบนัทกึผลการอ่าน  คดิ  วิเคราะห ์ และเขียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
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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 05279 เด็กชายกิตติพงศ์    เหมือนอ่วม       
2 05280 เด็กชายเกียรติศักดิ์    มานพ       
3 05281 นายชนกันต์    มงคลสูตร       
4 05308 นายเจษฎาภรณ์    หวานทอง       
5 05309 นายชาญวิทย์    แพรสิน       
6 05313 นายพิชิตชัย    แจ่มจ ารัส       
7 05314 เด็กชายรัฐนนท์    เกิดทอง       
8 05316 เด็กชายศุภกร    เพื่อมเสม       
9 05337 เด็กชายธนสรณ์    สอนชิน       
10 05343 นายศิวัฒน์    รอดเสวก       
11 05483 เด็กชายพีระพล    น่ิมเขียว       
12 05294 เด็กหญิงคณิชา    เรืองชาญ       
13 05295 เด็กหญิงนริษา    หว่านพืช       
14 05296 นางสาวจริญา    ระดาดก       
15 05299 เด็กหญิงประภาวัลย์    ทองถม       
16 05301 เด็กหญิงพิชญา    แอบทิพย์       
17 05321 เด็กหญิงจิตธาดา    พวงตรง       
18 05323 นางสาวณัฐชาตา    สุทธานี       
19 05346 เด็กหญิงกนกวรรณ    ไกรวิลาศ       
20 05347 เด็กหญิงกัลยารัตน์    ขวัญเพ็ชร์       
21 05350 เด็กหญิงน้ าทิพย์    เกตุระหงษ์       
22 05351 เด็กหญิงปรียาพัชร    เพ็ชรนิล       
23 05352 นางสาวพรนภา    เย็นจิตร       
24 05353 นางสาวมนัสญา    ชมเชย       
25 05354 เด็กหญิงมิววริช    ทศทิศรังสรรค์       
26 05357 นางสาวสโรชา    วันทอง       
27 05359 เด็กหญิงอารีรัตน์    ไตรพรหม       
28 05389 นางสาวจิราพร    บุตรเพชร       
29 05482 เด็กหญิงสุภาพร    แซ่อ่ึง       
30 05646 นางสาวจันทร์จิรา    จีนทอง       



 

 

แบบบนัทกึสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
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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 05279 เด็กชายกิตติพงศ์    เหมือนอ่วม       
2 05280 เด็กชายเกียรติศักดิ์    มานพ       
3 05281 นายชนกันต์    มงคลสูตร       
4 05308 นายเจษฎาภรณ์    หวานทอง       
5 05309 นายชาญวิทย์    แพรสิน       
6 05313 นายพิชิตชัย    แจ่มจ ารัส       
7 05314 เด็กชายรัฐนนท์    เกิดทอง       
8 05316 เด็กชายศุภกร    เพื่อมเสม       
9 05337 เด็กชายธนสรณ์    สอนชิน       
10 05343 นายศิวัฒน์    รอดเสวก       
11 05483 เด็กชายพีระพล    น่ิมเขียว       
12 05294 เด็กหญิงคณิชา    เรืองชาญ       
13 05295 เด็กหญิงนริษา    หว่านพืช       
14 05296 นางสาวจริญา    ระดาดก       
15 05299 เด็กหญิงประภาวัลย์    ทองถม       
16 05301 เด็กหญิงพิชญา    แอบทิพย์       
17 05321 เด็กหญิงจิตธาดา    พวงตรง       
18 05323 นางสาวณัฐชาตา    สุทธานี       
19 05346 เด็กหญิงกนกวรรณ    ไกรวิลาศ       
20 05347 เด็กหญิงกัลยารัตน์    ขวัญเพ็ชร์       
21 05350 เด็กหญิงน้ าทิพย์    เกตุระหงษ์       
22 05351 เด็กหญิงปรียาพัชร    เพ็ชรนิล       
23 05352 นางสาวพรนภา    เย็นจิตร       
24 05353 นางสาวมนัสญา    ชมเชย       
25 05354 เด็กหญิงมิววริช    ทศทิศรังสรรค์       
26 05357 นางสาวสโรชา    วันทอง       
27 05359 เด็กหญิงอารีรัตน์    ไตรพรหม       
28 05389 นางสาวจิราพร    บุตรเพชร       
29 05482 เด็กหญิงสุภาพร    แซ่อ่ึง       
30 05646 นางสาวจันทร์จิรา    จีนทอง       



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  / 2   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05284 เด็กชายธนภัทร    จันทร์เพ็ญ                      
2 05286 เด็กชายธนาทร    ชูศรี                      
3 05292 เด็กชายศุภมาส    แพรใหญ่                      
4 05306 เด็กชายกิตติพงษ์    เกษมสุข                      
5 05310 นายณัฐวัฒน์    ขันธลักษณ์                      
6 05311 เด็กชายเตชินท์    กองแก้ว                      
7 05333 เด็กชายกิตตินันท์    ป้องกัน                      
8 05334 นายกิตติพัฒน์    เผือกทอง                      
9 05338 นายธาวิน    ฤกษ์ดี                      
10 05339 นายนราธิป    หงษ์ทอง                      
11 05342 นายพรภิรมย์    หงส์ทอง                      
12 05390 เด็กชายอรรนพ    ฝักแก่นจันทร์                      
13 05522 เด็กชายชรินพัชร    ชูสม                      
14 05722 นายกานต์พงศ์    ศรีเอ่ียมกุล                      
15 05723 นายธนพล    บุญช่วย                      
16 05736 เด็กชายวรินทร    เหล่าพิเดช                      
17 05739 นายจักรี    หมีนเต๊ะ                      
18 05749 นายจีรภัทร    เฟื่องฟูรัตน์                      
19 05753 นายคัมภีร์    จิตเลิศ                      
20 05754 นายจินณวัตร    เอ้ียวตระกูล                      
21 05293 เด็กหญิงเกศินี    บานแย้ม                      
22 05300 เด็กหญิงพรผกา    ข ามงคล                      
23 05302 นางสาวภารวี    กลัดแสง                      
24 05305 นางสาวอนัชชา    พัวพันสุวรรณ                      
25 05319 นางสาวข้าวขวัญ    วงแหวน                      
26 05322 นางสาวชารินี    อินทร์พลอย                      
27 05326 เด็กหญิงปานตะวัน    ช่วยรักษา                      
28 05331 เด็กหญิงวรรณษา    สุวรรณพงษ์                      
29 05332 เด็กหญิงศศิกาน    สดประเสริฐ                      
30 05349 นางสาวนัทชา    ชื่นบางบ้า                      
31 05370 เด็กหญิงสุปรียา    หนีภัย                      
32 05699 นางสาวโซ่ไข่    สกุลมอญ                      



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 / 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 05284 เด็กชายธนภัทร    จันทร์เพ็ญ                 

2 05286 เด็กชายธนาทร    ชูศรี                 

3 05292 เด็กชายศุภมาส    แพรใหญ่                 

4 05306 เด็กชายกิตติพงษ์    เกษมสุข                 

5 05310 นายณัฐวัฒน์    ขันธลักษณ์                 

6 05311 เด็กชายเตชินท์    กองแก้ว                 

7 05333 เด็กชายกิตตินันท์    ป้องกัน                 

8 05334 นายกิตติพัฒน์    เผือกทอง                 

9 05338 นายธาวิน    ฤกษ์ดี                 

10 05339 นายนราธิป    หงษ์ทอง                 

11 05342 นายพรภิรมย์    หงส์ทอง                 

12 05390 เด็กชายอรรนพ    ฝักแก่นจันทร์                 

13 05522 เด็กชายชรินพัชร    ชูสม                 

14 05722 นายกานต์พงศ์    ศรีเอ่ียมกุล                 

15 05723 นายธนพล    บุญช่วย                 

16 05736 เด็กชายวรินทร    เหล่าพิเดช                 

17 05739 นายจักรี    หมีนเต๊ะ                 

18 05749 นายจีรภัทร    เฟื่องฟูรัตน์                 

19 05753 นายคัมภีร์    จิตเลิศ                 

20 05754 นายจินณวัตร    เอ้ียวตระกูล                 

21 05293 เด็กหญิงเกศินี    บานแย้ม                 

22 05300 เด็กหญิงพรผกา    ข ามงคล                 

23 05302 นางสาวภารวี    กลัดแสง                 

24 05305 นางสาวอนัชชา    พัวพันสุวรรณ                 

25 05319 นางสาวข้าวขวัญ    วงแหวน                 

26 05322 นางสาวชารินี    อินทร์พลอย                 

27 05326 เด็กหญิงปานตะวัน    ช่วยรักษา                 

28 05331 เด็กหญิงวรรณษา    สุวรรณพงษ์                 

29 05332 เด็กหญิงศศิกาน    สดประเสริฐ                 

30 05349 นางสาวนัทชา    ชื่นบางบ้า                 

31 05370 เด็กหญิงสุปรียา    หนีภัย                 

32 05699 นางสาวโซ่ไข่    สกุลมอญ                 



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 / 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 05284 เด็กชายธนภัทร    จันทร์เพ็ญ          

2 05286 เด็กชายธนาทร    ชูศรี          

3 05292 เด็กชายศุภมาส    แพรใหญ่          

4 05306 เด็กชายกิตติพงษ์    เกษมสุข          

5 05310 นายณัฐวัฒน์    ขันธลักษณ์          

6 05311 เด็กชายเตชินท์    กองแก้ว          

7 05333 เด็กชายกิตตินันท์    ป้องกัน          

8 05334 นายกิตติพัฒน์    เผือกทอง          

9 05338 นายธาวิน    ฤกษ์ดี          

10 05339 นายนราธิป    หงษ์ทอง          

11 05342 นายพรภิรมย์    หงส์ทอง          

12 05390 เด็กชายอรรนพ    ฝักแก่นจันทร์          

13 05522 เด็กชายชรินพัชร    ชูสม          

14 05722 นายกานต์พงศ์    ศรีเอ่ียมกุล          

15 05723 นายธนพล    บุญช่วย          

16 05736 เด็กชายวรินทร    เหล่าพิเดช          

17 05739 นายจักรี    หมีนเต๊ะ          

18 05749 นายจีรภัทร    เฟื่องฟูรัตน์          

19 05753 นายคัมภีร์    จิตเลิศ          

20 05754 นายจินณวัตร    เอ้ียวตระกูล          

21 05293 เด็กหญิงเกศินี    บานแย้ม          

22 05300 เด็กหญิงพรผกา    ข ามงคล          

23 05302 นางสาวภารวี    กลัดแสง          

24 05305 นางสาวอนัชชา    พัวพันสุวรรณ          

25 05319 นางสาวข้าวขวัญ    วงแหวน          

26 05322 นางสาวชารินี    อินทร์พลอย          

27 05326 เด็กหญิงปานตะวัน    ช่วยรักษา          

28 05331 เด็กหญิงวรรณษา    สุวรรณพงษ์          

29 05332 เด็กหญิงศศิกาน    สดประเสริฐ          

30 05349 นางสาวนัทชา    ชื่นบางบ้า          

31 05370 เด็กหญิงสุปรียา    หนีภัย          

32 05699 นางสาวโซ่ไข่    สกุลมอญ          



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 / 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 05284 เด็กชายธนภัทร    จันทร์เพ็ญ       
2 05286 เด็กชายธนาทร    ชูศรี       
3 05292 เด็กชายศุภมาส    แพรใหญ่       
4 05306 เด็กชายกิตติพงษ์    เกษมสุข       
5 05310 นายณัฐวัฒน์    ขันธลักษณ์       
6 05311 เด็กชายเตชินท์    กองแก้ว       
7 05333 เด็กชายกิตตินันท์    ป้องกัน       
8 05334 นายกิตติพัฒน์    เผือกทอง       
9 05338 นายธาวิน    ฤกษ์ดี       
10 05339 นายนราธิป    หงษ์ทอง       
11 05342 นายพรภิรมย์    หงส์ทอง       
12 05390 เด็กชายอรรนพ    ฝักแก่นจันทร์       
13 05522 เด็กชายชรินพัชร    ชูสม       
14 05722 นายกานต์พงศ์    ศรีเอ่ียมกุล       
15 05723 นายธนพล    บุญช่วย       
16 05736 เด็กชายวรินทร    เหล่าพิเดช       
17 05739 นายจักรี    หมีนเต๊ะ       
18 05749 นายจีรภัทร    เฟื่องฟูรัตน์       
19 05753 นายคัมภีร์    จิตเลิศ       
20 05754 นายจินณวัตร    เอ้ียวตระกูล       
21 05293 เด็กหญิงเกศินี    บานแย้ม       
22 05300 เด็กหญิงพรผกา    ข ามงคล       
23 05302 นางสาวภารวี    กลัดแสง       
24 05305 นางสาวอนัชชา    พัวพันสุวรรณ       
25 05319 นางสาวข้าวขวัญ    วงแหวน       
26 05322 นางสาวชารินี    อินทร์พลอย       
27 05326 เด็กหญิงปานตะวัน    ช่วยรักษา       
28 05331 เด็กหญิงวรรณษา    สุวรรณพงษ์       
29 05332 เด็กหญิงศศิกาน    สดประเสริฐ       
30 05349 นางสาวนัทชา    ชื่นบางบ้า       
31 05370 เด็กหญิงสุปรียา    หนีภัย       
32 05699 นางสาวโซ่ไข่    สกุลมอญ       



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 / 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 05284 เด็กชายธนภัทร    จันทร์เพ็ญ       
2 05286 เด็กชายธนาทร    ชูศรี       
3 05292 เด็กชายศุภมาส    แพรใหญ่       
4 05306 เด็กชายกิตติพงษ์    เกษมสุข       
5 05310 นายณัฐวัฒน์    ขันธลักษณ์       
6 05311 เด็กชายเตชินท์    กองแก้ว       
7 05333 เด็กชายกิตตินันท์    ป้องกัน       
8 05334 นายกิตติพัฒน์    เผือกทอง       
9 05338 นายธาวิน    ฤกษ์ดี       
10 05339 นายนราธิป    หงษ์ทอง       
11 05342 นายพรภิรมย์    หงส์ทอง       
12 05390 เด็กชายอรรนพ    ฝักแก่นจันทร์       
13 05522 เด็กชายชรินพัชร    ชูสม       
14 05722 นายกานต์พงศ์    ศรีเอ่ียมกุล       
15 05723 นายธนพล    บุญช่วย       
16 05736 เด็กชายวรินทร    เหล่าพิเดช       
17 05739 นายจักรี    หมีนเต๊ะ       
18 05749 นายจีรภัทร    เฟื่องฟูรัตน์       
19 05753 นายคัมภีร์    จิตเลิศ       
20 05754 นายจินณวัตร    เอ้ียวตระกูล       
21 05293 เด็กหญิงเกศินี    บานแย้ม       
22 05300 เด็กหญิงพรผกา    ข ามงคล       
23 05302 นางสาวภารวี    กลัดแสง       
24 05305 นางสาวอนัชชา    พัวพันสุวรรณ       
25 05319 นางสาวข้าวขวัญ    วงแหวน       
26 05322 นางสาวชารินี    อินทร์พลอย       
27 05326 เด็กหญิงปานตะวัน    ช่วยรักษา       
28 05331 เด็กหญิงวรรณษา    สุวรรณพงษ์       
29 05332 เด็กหญิงศศิกาน    สดประเสริฐ       
30 05349 นางสาวนัทชา    ชื่นบางบ้า       
31 05370 เด็กหญิงสุปรียา    หนีภัย       
32 05699 นางสาวโซ่ไข่    สกุลมอญ       



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  / 3   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05282 เด็กชายณัชพล    สินเสวก                      
2 05283 เด็กชายทัศน์พล    นิลวันนา                      
3 05285 เด็กชายธนวัน    พรมชาติ                      
4 05287 เด็กชายธีรภัทร    ศรีอินทร์                      
5 05289 เด็กชายภาสกร    โกยปฐม                      
6 05290 นายภูชิต    เทียมประเสริฐ                      
7 05307 เด็กชายขจรศักดิ์    อ้ันอยู่                      
8 05312 เด็กชายธีระพงษ์    บุตรยุทธ                      
9 05317 นายยะ    จอ                      
10 05336 เด็กชายณัฌฑ์อมร วงศ์ไพศาลสินชัย                      
11 05340 นายปภังกร    ผ่องแผ้ว                      
12 05341 นายพงษ์ทร    ลิ่วเวหา                      
13 05541 นายวรพล    รินไชย                      
14 05555 นายวชิระ    คชเก้ือ                      
15 05676 เด็กชายกกุธภัณฑ์    ชอบสอน                      
16 05709 นายธนธร    พรหมการุญ                      
17 05710 นายธนภูมิ    พรหมการุญ                      
18 05720 นายศุภากร    เขียนดี                      
19 05748 นายปราการ    สอนโกษา                      
20 05750 นายภูชิสส์    คชศิริพงค์                      
21 05763 นายกษิดิ์เดช    กษิดิ์วรดา                      
22 05298 เด็กหญิงณัฐณิชา    สังค ามณี                      
23 05304 เด็กหญิงสิรารัตน์    มูลเกตุ                      
24 05318 เด็กหญิงขวัญฤดี    ปู่ยัง                      
25 05320 เด็กหญิงจริยา    สติ                      
26 05324 เด็กหญิงณิชา    บุญกอง                      
27 05328 เด็กหญิงปุณฑิตา    เอ่ียมขอพึ่ง                      
28 05329 เด็กหญิงพรพรรณ    แก้วประสม                      
29 05330 เด็กหญิงพรรรณนิภา    ศรีชลธาร                      
30 05348 เด็กหญิงนฤมล    ก านิล                      
31 05355 เด็กหญิงรัตนากร    เล็กมาก                      
32 05517 เด็กหญิงรุจิราภา    เกาะโพธ์ิ                      
33 05680 นางสาวดาวรุ่ง    ด ารง                      



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 / 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 05282 เด็กชายณัชพล    สินเสวก                 

2 05283 เด็กชายทัศน์พล    นิลวันนา                 

3 05285 เด็กชายธนวัน    พรมชาติ                 

4 05287 เด็กชายธีรภัทร    ศรีอินทร์                 

5 05289 เด็กชายภาสกร    โกยปฐม                 

6 05290 นายภูชิต    เทียมประเสริฐ                 

7 05307 เด็กชายขจรศักดิ์    อ้ันอยู่                 

8 05312 เด็กชายธีระพงษ์    บุตรยุทธ                 

9 05317 นายยะ    จอ                 

10 05336 เด็กชายณัฌฑ์อมร วงศ์ไพศาลสินชัย                 

11 05340 นายปภังกร    ผ่องแผ้ว                 

12 05341 นายพงษ์ทร    ลิ่วเวหา                 

13 05541 นายวรพล    รินไชย                 

14 05555 นายวชิระ    คชเก้ือ                 

15 05676 เด็กชายกกุธภัณฑ์    ชอบสอน                 

16 05709 นายธนธร    พรหมการุญ                 

17 05710 นายธนภูมิ    พรหมการุญ                 

18 05720 นายศุภากร    เขียนดี                 

19 05748 นายปราการ    สอนโกษา                 

20 05750 นายภูชิสส์    คชศิริพงค์                 

21 05763 นายกษิดิ์เดช    กษิดิ์วรดา                 

22 05298 เด็กหญิงณัฐณิชา    สังค ามณี                 

23 05304 เด็กหญิงสิรารัตน์    มูลเกตุ                 

24 05318 เด็กหญิงขวัญฤดี    ปู่ยัง                 

25 05320 เด็กหญิงจริยา    สติ                 

26 05324 เด็กหญิงณิชา    บุญกอง                 

27 05328 เด็กหญิงปุณฑิตา    เอ่ียมขอพึ่ง                 

28 05329 เด็กหญิงพรพรรณ    แก้วประสม                 

29 05330 เด็กหญิงพรรรณนิภา    ศรีชลธาร                 

30 05348 เด็กหญิงนฤมล    ก านิล                 

31 05355 เด็กหญิงรัตนากร    เล็กมาก                 

32 05517 เด็กหญิงรุจิราภา    เกาะโพธ์ิ                 

33 05680 นางสาวดาวรุ่ง    ด ารง                 



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 / 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 05282 เด็กชายณัชพล    สินเสวก          

2 05283 เด็กชายทัศน์พล    นิลวันนา          

3 05285 เด็กชายธนวัน    พรมชาติ          

4 05287 เด็กชายธีรภัทร    ศรีอินทร์          

5 05289 เด็กชายภาสกร    โกยปฐม          

6 05290 นายภูชิต    เทียมประเสริฐ          

7 05307 เด็กชายขจรศักดิ์    อ้ันอยู่          

8 05312 เด็กชายธีระพงษ์    บุตรยุทธ          

9 05317 นายยะ    จอ          

10 05336 เด็กชายณัฌฑ์อมร วงศ์ไพศาลสินชัย          

11 05340 นายปภังกร    ผ่องแผ้ว          

12 05341 นายพงษ์ทร    ลิ่วเวหา          

13 05541 นายวรพล    รินไชย          

14 05555 นายวชิระ    คชเก้ือ          

15 05676 เด็กชายกกุธภัณฑ์    ชอบสอน          

16 05709 นายธนธร    พรหมการุญ          

17 05710 นายธนภูมิ    พรหมการุญ          

18 05720 นายศุภากร    เขียนดี          

19 05748 นายปราการ    สอนโกษา          

20 05750 นายภูชิสส์    คชศิริพงค์          

21 05763 นายกษิดิ์เดช    กษิดิ์วรดา          

22 05298 เด็กหญิงณัฐณิชา    สังค ามณี          

23 05304 เด็กหญิงสิรารัตน์    มูลเกตุ          

24 05318 เด็กหญิงขวัญฤดี    ปู่ยัง          

25 05320 เด็กหญิงจริยา    สติ          

26 05324 เด็กหญิงณิชา    บุญกอง          

27 05328 เด็กหญิงปุณฑิตา    เอ่ียมขอพึ่ง          

28 05329 เด็กหญิงพรพรรณ    แก้วประสม          

29 05330 เด็กหญิงพรรรณนิภา    ศรีชลธาร          

30 05348 เด็กหญิงนฤมล    ก านิล          

31 05355 เด็กหญิงรัตนากร    เล็กมาก          

32 05517 เด็กหญิงรุจิราภา    เกาะโพธ์ิ          

33 05680 นางสาวดาวรุ่ง    ด ารงค์          



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 / 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 05282 เด็กชายณัชพล    สินเสวก       
2 05283 เด็กชายทัศน์พล    นิลวันนา       
3 05285 เด็กชายธนวัน    พรมชาติ       
4 05287 เด็กชายธีรภัทร    ศรีอินทร์       
5 05289 เด็กชายภาสกร    โกยปฐม       
6 05290 นายภูชิต    เทียมประเสริฐ       
7 05307 เด็กชายขจรศักดิ์    อ้ันอยู่       
8 05312 เด็กชายธีระพงษ์    บุตรยุทธ       
9 05317 นายยะ    จอ       
10 05336 เด็กชายณัฌฑ์อมร วงศ์ไพศาลสินชัย       
11 05340 นายปภังกร    ผ่องแผ้ว       
12 05341 นายพงษ์ทร    ลิ่วเวหา       
13 05541 นายวรพล    รินไชย       
14 05555 นายวชิระ    คชเก้ือ       
15 05676 เด็กชายกกุธภัณฑ์    ชอบสอน       
16 05709 นายธนธร    พรหมการุญ       
17 05710 นายธนภูมิ    พรหมการุญ       
18 05720 นายศุภากร    เขียนดี       
19 05748 นายปราการ    สอนโกษา       
20 05750 นายภูชิสส์    คชศิริพงค์       
21 05763 นายกษิดิ์เดช    กษิดิ์วรดา       
22 05298 เด็กหญิงณัฐณิชา    สังค ามณี       
23 05304 เด็กหญิงสิรารัตน์    มูลเกตุ       
24 05318 เด็กหญิงขวัญฤดี    ปู่ยัง       
25 05320 เด็กหญิงจริยา    สติ       
26 05324 เด็กหญิงณิชา    บุญกอง       
27 05328 เด็กหญิงปุณฑิตา    เอ่ียมขอพึ่ง       
28 05329 เด็กหญิงพรพรรณ    แก้วประสม       
29 05330 เด็กหญิงพรรรณนิภา    ศรีชลธาร       
30 05348 เด็กหญิงนฤมล    ก านิล       
31 05355 เด็กหญิงรัตนากร    เล็กมาก       
32 05517 เด็กหญิงรุจิราภา    เกาะโพธ์ิ       
33 05680 นางสาวดาวรุ่ง    ด ารงค์       



 

 

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

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 / 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 05282 เด็กชายณัชพล    สินเสวก       
2 05283 เด็กชายทัศน์พล    นิลวันนา       
3 05285 เด็กชายธนวัน    พรมชาติ       
4 05287 เด็กชายธีรภัทร    ศรีอินทร์       
5 05289 เด็กชายภาสกร    โกยปฐม       
6 05290 นายภูชิต    เทียมประเสริฐ       
7 05307 เด็กชายขจรศักดิ์    อ้ันอยู่       
8 05312 เด็กชายธีระพงษ์    บุตรยุทธ       
9 05317 นายยะ    จอ       
10 05336 เด็กชายณัฌฑ์อมร วงศ์ไพศาลสินชัย       
11 05340 นายปภังกร    ผ่องแผ้ว       
12 05341 นายพงษ์ทร    ลิ่วเวหา       
13 05541 นายวรพล    รินไชย       
14 05555 นายวชิระ    คชเก้ือ       
15 05676 เด็กชายกกุธภัณฑ์    ชอบสอน       
16 05709 นายธนธร    พรหมการุญ       
17 05710 นายธนภูมิ    พรหมการุญ       
18 05720 นายศุภากร    เขียนดี       
19 05748 นายปราการ    สอนโกษา       
20 05750 นายภูชิสส์    คชศิริพงค์       
21 05763 นายกษิดิ์เดช    กษิดิ์วรดา       
22 05298 เด็กหญิงณัฐณิชา    สังค ามณี       
23 05304 เด็กหญิงสิรารัตน์    มูลเกตุ       
24 05318 เด็กหญิงขวัญฤดี    ปู่ยัง       
25 05320 เด็กหญิงจริยา    สติ       
26 05324 เด็กหญิงณิชา    บุญกอง       
27 05328 เด็กหญิงปุณฑิตา    เอ่ียมขอพึ่ง       
28 05329 เด็กหญิงพรพรรณ    แก้วประสม       
29 05330 เด็กหญิงพรรรณนิภา    ศรีชลธาร       
30 05348 เด็กหญิงนฤมล    ก านิล       
31 05355 เด็กหญิงรัตนากร    เล็กมาก       
32 05517 เด็กหญิงรุจิราภา    เกาะโพธ์ิ       
33 05680 นางสาวดาวรุ่ง    ด ารงค์       



 

 

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) 
 

 


