
 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการเรียน ประจำรายวิชา 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธD 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที ่4 หJอง......... 

ภาคเรียนที ่  2  ปGการศึกษา  2563 

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

ครูผูJสอน  ……………………………………. 

กลุQมสาระการเรียนรูJ……………………...................… 

การติดตาม ตรวจสอบ 

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

รายการตรวจสอบ (ü) 

m รายช่ือนักเรียนm เช็คเวลาเรียน 

mคะแนนเก็บก:อนกลางภาค( ……..คะแนน) 

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

 

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

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

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

หัวหนKางานวัดผล 

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

หัวหนKากลุ:มวิชาการ 

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

ผูKอำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

รายการตรวจสอบ (ü) 

mเช็คเวลาเรียนmคะแนนกลางภาค 

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

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

mคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคB( 8 ขKอ) 

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

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

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

หัวหนKางานวัดผล 

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

 หัวหนKากลุ:มวิชาการ 
 

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

                ผูKอำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 



 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน / เพิ่มเติม 

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

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด  

 

 

 

 

 

 

  รวมท้ังหมด  ...........  ตัวช้ีวัด 

 

 



 

 

ตัวชี้วัดการเรียนรู</ผลการเรียนรูA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน 

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

ระดับชัน้มธัยมศึกษาป;ที ่ 4  / 1  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

 

ที ่

เลข

ประจำ

ตัว 

ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด

เร
ียน

 

                    

1 05178 เด็กชายโฆษิต    กองแก้ว                      

2 05179 เด็กชายจิรายุ    ดวงภุมเรศ                      

3 05180 เด็กชายณัฐภัทร    คชชา                      

4 05181 เด็กชายธนภัทร    มานอก                      

5 05187 เด็กชายรวิพล    หนูดำ                      

6 05211 เด็กชายคฑาวุธ    งามขำ                      

7 05367 เด็กชายปพน    คุ้มครอง                      

8 05661 นายไกรวิชญ์    ทองขาว                      

9 05663 นายธนวัฒน์    สุกใส                      

10 05728 นายวสุรัตน์    สมุทรนันทพงศ์                      

11 05197 เด็กหญิงธัญชนก    สดใส                      

12 05198 เด็กหญิงนิลวรรณ    กายแก้ว                      

13 05199 เด็กหญิงบัณฑิตา    ตังคณากุล                      

14 05202 เด็กหญิงมนัสนันท์    เนียมประดิษฐ์                      

15 05203 เด็กหญิงยุพารัตน์    ขำพวง                      

16 05208 เด็กหญิงสุพิชฌาย์    คงศรี                      

17 05209 เด็กหญิงอาภัสสรา    โพธิพันธ์                      

18 05228 เด็กหญิงกมลวรรณ    สอดแสง                      

19 05229 เด็กหญิงเกศินี    มูลเกตุ                      

20 05232 เด็กหญิงทรายขวัญ    สัตตารัมย์                      

21 05234 เด็กหญิงนิสา    หงษา                      

22 05236 เด็กหญิงพรรณพนัช    เล้าเจริญ                      

23 05237 เด็กหญิงวรัญญา    โมรานิล                      

24 05238 เด็กหญิงโศจิรัตน์    ใจกว้าง                      



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน (ตBอ)  

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4  / 1  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่

เลข

ประจำ

ตัว 

ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด

เร
ียน

 

                    

25 05241 เด็กหญิงอติกานต์    จงศรี                      

26 05489 เด็กหญิงศุภัชสา    กลัดแสง                      

27 05668 นางสาวขวัญวิมล    บรรหาร                      

28 05669 นางสาวจิราพร    น้อยเมือง                      

29 05671 นางสาวศุภสร    แก้วสะอาด                      

30 05672 นางสาวสิริรัตน์    เข็มทอง                      

31 05673 นางสาวพรรณภัทษา    อ่อนวิมล                      

32 05241 เด็กหญิงอติกานต์    จงศรี                      

33                        

34                        



 

 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4 / 1   ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มก

%อน
กล

าง

ภา
ค  

ระ
หว

%าง
ภา

ค  หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มค

ะแ
นน

 

ระ
หว

*าง
ภา

ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม 

เก
รด

 

คะแนน 

ก#อนกลางภาค 

คะแนน 

หลังกลางภาค 

                

1 05178 เด็กชายโฆษิต    กองแก้ว                 

2 05179 เด็กชายจิรายุ    ดวงภุมเรศ                 

3 05180 เด็กชายณัฐภัทร    คชชา                 

4 05181 เด็กชายธนภัทร    มานอก                 

5 05187 เด็กชายรวิพล    หนูดำ                 

6 05211 เด็กชายคฑาวุธ    งามขำ                 

7 05367 เด็กชายปพน    คุ้มครอง                 

8 05661 นายไกรวิชญ์    ทองขาว                 

9 05663 นายธนวัฒน์    สุกใส                 

10 05728 นายวสุรัตน์    สมุทรนันทพงศ์                 

11 05197 เด็กหญิงธัญชนก    สดใส                 

12 05198 เด็กหญิงนิลวรรณ    กายแก้ว                 

13 05199 เด็กหญิงบัณฑิตา    ตังคณากุล                 

14 05202 เด็กหญิงมนัสนันท ์   เนียมประดิษฐ ์                 

15 05203 เด็กหญิงยุพารัตน์    ขำพวง                 

16 05208 เด็กหญิงสุพิชฌาย์    คงศรี                 

17 05209 เด็กหญิงอาภัสสรา    โพธิพันธ์                 

18 05228 เด็กหญิงกมลวรรณ    สอดแสง                 

19 05229 เด็กหญิงเกศินี    มูลเกตุ                 

20 05232 เด็กหญิงทรายขวัญ    สัตตารัมย์                 

21 05234 เด็กหญิงนิสา    หงษา                 

22 05236 เด็กหญิงพรรณพนัช    เล้าเจริญ                 

23 05237 เด็กหญิงวรัญญา    โมรานิล                 

24 05238 เด็กหญิงโศจิรัตน์    ใจกว้าง                 



 

 

แบบบันทึกผลการเรียน  (ตBอ)  รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4 / 1   ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มก

%อน
กล

าง

ภา
ค  

ระ
หว

%าง
ภา

ค  หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มค

ะแ
นน

 

ระ
หว

*าง
ภา

ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม 

เก
รด

 

คะแนน 

ก#อนกลางภาค 

คะแนน 

หลังกลางภาค 

                

25 05241 เด็กหญิงอติกานต์    จงศรี                 

26 05489 เด็กหญิงศุภัชสา    กลัดแสง                 

27 05668 นางสาวขวัญวิมล    บรรหาร                 

28 05669 นางสาวจิราพร    น้อยเมือง                 

29 05671 นางสาวศุภสร    แก้วสะอาด                 

30 05672 นางสาวสิริรัตน์    เข็มทอง                 

31 05673 นางสาวพรรณภัทษา    อ่อนวิมล                 

32 05241 เด็กหญิงอติกานต์    จงศรี                 

33                   

34                   



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคL 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่4 / 1  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

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

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05178 เด็กชายโฆษิต    กองแก้ว          

2 05179 เด็กชายจิรายุ    ดวงภุมเรศ          

3 05180 เด็กชายณัฐภัทร    คชชา          

4 05181 เด็กชายธนภัทร    มานอก          

5 05187 เด็กชายรวิพล    หนูดำ          

6 05211 เด็กชายคฑาวุธ    งามขำ          

7 05367 เด็กชายปพน    คุ้มครอง          

8 05661 นายไกรวิชญ์    ทองขาว          

9 05663 นายธนวัฒน์    สุกใส          

10 05728 นายวสุรัตน์    สมุทรนันทพงศ์          

11 05197 เด็กหญิงธัญชนก    สดใส          

12 05198 เด็กหญิงนิลวรรณ    กายแก้ว          

13 05199 เด็กหญิงบัณฑิตา    ตังคณากุล          

14 05202 เด็กหญิงมนัสนันท์    เนียมประดิษฐ์          

15 05203 เด็กหญิงยุพารัตน์    ขำพวง          

16 05208 เด็กหญิงสุพิชฌาย์    คงศรี          

17 05209 เด็กหญิงอาภัสสรา    โพธิพันธ์          

18 05228 เด็กหญิงกมลวรรณ    สอดแสง          

19 05229 เด็กหญิงเกศินี    มูลเกตุ          

20 05232 เด็กหญิงทรายขวัญ    สัตตารัมย์          

21 05234 เด็กหญิงนิสา    หงษา          

22 05236 เด็กหญิงพรรณพนัช    เล้าเจริญ          

23 05237 เด็กหญิงวรัญญา    โมรานิล          

24 05238 เด็กหญิงโศจิรัตน์    ใจกว้าง          



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคL (ตBอ) 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่4 / 1  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

25 05241 เด็กหญิงอติกานต์    จงศรี          

26 05489 เด็กหญิงศุภัชสา    กลัดแสง          

27 05668 นางสาวขวัญวิมล    บรรหาร          

28 05669 นางสาวจิราพร    น้อยเมือง          

29 05671 นางสาวศุภสร    แก้วสะอาด          

30 05672 นางสาวสิริรัตน์    เข็มทอง          

31 05673 นางสาวพรรณภัทษา    อ่อนวิมล          

32 05241 เด็กหญิงอติกานต์    จงศรี          

33            

34            



 

 

แบบบันทึกผลการอBาน  คิด  วเิคราะหL  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4 / 1  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

หมายเหตุ สรุปผลการอ;าน  คิด  วิเคราะหT  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

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

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

คร้ังท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

1 05178 เด็กชายโฆษิต    กองแก้ว       

2 05179 เด็กชายจิรายุ    ดวงภุมเรศ       

3 05180 เด็กชายณัฐภัทร    คชชา       

4 05181 เด็กชายธนภัทร    มานอก       

5 05187 เด็กชายรวิพล    หนูดำ       

6 05211 เด็กชายคฑาวุธ    งามขำ       

7 05367 เด็กชายปพน    คุ้มครอง       

8 05661 นายไกรวิชญ์    ทองขาว       

9 05663 นายธนวัฒน์    สุกใส       

10 05728 นายวสุรัตน์    สมุทรนันทพงศ์       

11 05197 เด็กหญิงธัญชนก    สดใส       

12 05198 เด็กหญิงนิลวรรณ    กายแก้ว       

13 05199 เด็กหญิงบัณฑิตา    ตังคณากุล       

14 05202 เด็กหญิงมนัสนันท์    เนียมประดิษฐ์       

15 05203 เด็กหญิงยุพารัตน์    ขำพวง       

16 05208 เด็กหญิงสุพิชฌาย์    คงศรี       

17 05209 เด็กหญิงอาภัสสรา    โพธิพันธ์       

18 05228 เด็กหญิงกมลวรรณ    สอดแสง       

19 05229 เด็กหญิงเกศินี    มูลเกตุ       

20 05232 เด็กหญิงทรายขวัญ    สัตตารัมย์       

21 05234 เด็กหญิงนิสา    หงษา       

22 05236 เด็กหญิงพรรณพนัช    เล้าเจริญ       

23 05237 เด็กหญิงวรัญญา    โมรานิล       

24 05238 เด็กหญิงโศจิรัตน์    ใจกว้าง       



 

 

แบบบันทึกผลการอBาน  คิด  วิเคราะหL  และเขียน (ตBอ) 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4 / 1  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ;าน  คิด  วิเคราะหT  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

คร้ังท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

25 05241 เด็กหญิงอติกานต์    จงศรี       

26 05489 เด็กหญิงศุภัชสา    กลัดแสง       

27 05668 นางสาวขวัญวิมล    บรรหาร       

28 05669 นางสาวจิราพร    น้อยเมือง       

29 05671 นางสาวศุภสร    แก้วสะอาด       

30 05672 นางสาวสิริรัตน์    เข็มทอง       

31 05673 นางสาวพรรณภัทษา    อ่อนวิมล       

32 05241 เด็กหญิงอติกานต์    จงศรี       

33         

34         



 

 

แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของผู<เรียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4 / 1  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

หมายเหตุ แต;ละช;องใหAใส;คะแนนระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดีมาก  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับพอใชK  ระดับคุณภาพ  1 หมายถึง  ระดับปรับปรุง 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

1 05178 เด็กชายโฆษิต    กองแก้ว       

2 05179 เด็กชายจิรายุ    ดวงภุมเรศ       

3 05180 เด็กชายณัฐภัทร    คชชา       

4 05181 เด็กชายธนภัทร    มานอก       

5 05187 เด็กชายรวิพล    หนูดำ       

6 05211 เด็กชายคฑาวุธ    งามขำ       

7 05367 เด็กชายปพน    คุ้มครอง       

8 05661 นายไกรวิชญ์    ทองขาว       

9 05663 นายธนวัฒน์    สุกใส       

10 05728 นายวสุรัตน์    สมุทรนันทพงศ์       

11 05197 เด็กหญิงธัญชนก    สดใส       

12 05198 เด็กหญิงนิลวรรณ    กายแก้ว       

13 05199 เด็กหญิงบัณฑิตา    ตังคณากุล       

14 05202 เด็กหญิงมนัสนันท์    เนียมประดิษฐ์       

15 05203 เด็กหญิงยุพารัตน์    ขำพวง       

16 05208 เด็กหญิงสุพิชฌาย์    คงศรี       

17 05209 เด็กหญิงอาภัสสรา    โพธิพันธ์       

18 05228 เด็กหญิงกมลวรรณ    สอดแสง       

19 05229 เด็กหญิงเกศินี    มูลเกตุ       

20 05232 เด็กหญิงทรายขวัญ    สัตตารัมย์       

21 05234 เด็กหญิงนิสา    หงษา       

22 05236 เด็กหญิงพรรณพนัช    เล้าเจริญ       

23 05237 เด็กหญิงวรัญญา    โมรานิล       

24 05238 เด็กหญิงโศจิรัตน์    ใจกว้าง       



 

 

แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของผู<เรียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4 / 1  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ แต;ละช;องใหAใส;คะแนนระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดีมาก  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับพอใชK  ระดับคุณภาพ  1 หมายถึง  ระดับปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

25 05241 เด็กหญิงอติกานต์    จงศรี       

26 05489 เด็กหญิงศุภัชสา    กลัดแสง       

27 05668 นางสาวขวัญวิมล    บรรหาร       

28 05669 นางสาวจิราพร    น้อยเมือง       

29 05671 นางสาวศุภสร    แก้วสะอาด       

30 05672 นางสาวสิริรัตน์    เข็มทอง       

31 05673 นางสาวพรรณภัทษา    อ่อนวิมล       

32 05241 เด็กหญิงอติกานต์    จงศรี       

33         

34         



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4  / 2   ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรี

ยน
 

                    

1 05185 เด็กชายพีรวิชญ์    กล่ันกล่อม                      

2 05189 เด็กชายศุภกร    เคล่ือนวงษ์                      

3 05191 เด็กชายสรณ์สิริ    พิณพรม                      

4 05192 เด็กชายสิริชัย    แซ่ตัน                      

5 05210 เด็กชายกฤติณ    ศรีสุข                      

6 05213 เด็กชายชลธี    อ่ำย้ิม                      

7 05215 เด็กชายณัฐพงษ์    พุ่มโศก                      

8 05216 เด็กชายญาณจักข์ุ    ชูเช้ือ                      

9 05217 เด็กชายธณรัช    มีแก้ว                      

10 05220 เด็กชายพีรธัช    โม้ดา                      

11 05224 เด็กชายวุฒิพงษ์    ปานศรี                      

12 05225 เด็กชายสุรศักด์ิ    จันทร์นวล                      

13 05269 เด็กชายภาณุพงศ์    ขำพวง                      

14 05690 นายกมลภพ    อร่ามรักษ์                      

15 05201 เด็กหญิงพนาพร    นราอินทร์                      

16 05207 เด็กหญิงศศิธร    ประกาฬะโพธ์ิ                      

17 05230 เด็กหญิงจิตราพร    พุกมา                      

18 05235 เด็กหญิงปวีณา    จาระมัด                      

19 05513 เด็กหญิงพัชรินทร ์   นาคอินทร์แจ้ง                      

20 05686 นางสาวปภาดา    ศิริจงเพียร                      

21 05687 นางสาวมัลลิกา    พุ่มศรี                      

22 05705 นางสาวปริมวารี    พ่ึงฤทธ์ิ                      

23 05706 นางสาววิลาสินี    แสงจันทร์                      

24 05724 นางสาววันณี    เขียนวาด                      



 

 

 

แบบบันทึกผลการเรียน 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4 / 2   ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มก

%อน
กล

าง

ภา
ค 

ระ
หว

%าง
ภา

ค  หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มค

ะแ
นน

 

ระ
หว

*าง
ภา

ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม (

10
0)

 

เก
รด

 

คะแนน 

ก#อนกลางภาค 

คะแนน 

หลังกลางภาค 

                

1 05185 นายพีรวิชญB  กล่ันกล:อม                 

2 05189 นายศุภกร  เคล่ือนวงษB                 

3 05191 นายสรณBสิริ  พิณพรม                 

4 05192 นายสิริชัย  แซ:ตัน                 

5 05210 นายกฤติณ  ศรีสุข                 

6 05213 นายชลธี  อ่ำย้ิม                 

7 05215 นายณัฐพงษB  พุ:มโศก                 

8 05216 นายญาณจักขุB  ชูเช้ือ                 

9 05217 นายธณรัช  มีแกKว                 

10 05220 นายพีรธัช  โมKดา                 

11 05224 นายวุฒิพงษB  ปานศรี                 

12 05225 นายสุรศักด์ิ  จันทรBนวล                 

13 05269 นายภาณุพงศB  ขำพวง                 

14 05683 นายจิรวัฒนB  ลีวัฒนาการ                 

15 05684 นายสุทธิพงษB  ก่ิงแกKว                 

16 05685 นายชยพล  หาญกลKา                 

17 05690 นายกมลภพ  อร:ามรักษB                 

18 05201 นางสาวพนาพร  นราอินทรB                 

19 05207 นางสาวศศิธร  ประกาฬะโพธ์ิ                 

20 05230 นางสาวจิตราพร  พุกมา                 

21 05235 นางสาวปวีณา  จาระมัด                 

22 05705 นางสาวปริมวารี    พ่ึงฤทธ์ิ                 

23 05706 นางสาววิลาสินี    แสงจันทร์                 

24 05724 นางสาววันณี    เขียนวาด                 



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคL 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่4  / 2  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

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

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05185 นายพีรวิชญB  กล่ันกล:อม          

2 05189 นายศุภกร  เคล่ือนวงษB          

3 05191 นายสรณBสิริ  พิณพรม          

4 05192 นายสิริชัย  แซ:ตัน          

5 05210 นายกฤติณ  ศรีสุข          

6 05213 นายชลธี  อ่ำย้ิม          

7 05215 นายณัฐพงษB  พุ:มโศก          

8 05216 นายญาณจักขุB  ชูเช้ือ          

9 05217 นายธณรัช  มีแกKว          

10 05220 นายพีรธัช  โมKดา          

11 05224 นายวุฒิพงษB  ปานศรี          

12 05225 นายสุรศักด์ิ  จันทรBนวล          

13 05269 นายภาณุพงศB  ขำพวง          

14 05683 นายจิรวัฒนB  ลีวัฒนาการ          

15 05684 นายสุทธิพงษB  ก่ิงแกKว          

16 05685 นายชยพล  หาญกลKา          

17 05690 นายกมลภพ  อร:ามรักษB          

18 05201 นางสาวพนาพร  นราอินทรB          

19 05207 นางสาวศศิธร  ประกาฬะโพธ์ิ          

20 05230 นางสาวจิตราพร  พุกมา          

21 05235 นางสาวปวีณา  จาระมัด          

22 05705 นางสาวปริมวารี    พ่ึงฤทธ์ิ          

23 05706 นางสาววิลาสินี    แสงจันทร์          

24 05724 นางสาววันณี    เขียนวาด          



 

 

แบบบันทึกผลการอBาน  คิด  วิเคราะหL  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่  4 / 2  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

หมายเหตุ สรุปผลการอ;าน  คิด  วิเคราะหT  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

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

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

คร้ังท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

1 05185 นายพีรวิชญB  กล่ันกล:อม       

2 05189 นายศุภกร  เคล่ือนวงษB       

3 05191 นายสรณBสิริ  พิณพรม       

4 05192 นายสิริชัย  แซ:ตัน       

5 05210 นายกฤติณ  ศรีสุข       

6 05213 นายชลธี  อ่ำย้ิม       

7 05215 นายณัฐพงษB  พุ:มโศก       

8 05216 นายญาณจักขุB  ชูเช้ือ       

9 05217 นายธณรัช  มีแกKว       

10 05220 นายพีรธัช  โมKดา       

11 05224 นายวุฒิพงษB  ปานศรี       

12 05225 นายสุรศักด์ิ  จันทรBนวล       

13 05269 นายภาณุพงศB  ขำพวง       

14 05683 นายจิรวัฒนB  ลีวัฒนาการ       

15 05684 นายสุทธิพงษB  ก่ิงแกKว       

16 05685 นายชยพล  หาญกลKา       

17 05690 นายกมลภพ  อร:ามรักษB       

18 05201 นางสาวพนาพร  นราอินทรB       

19 05207 นางสาวศศิธร  ประกาฬะโพธ์ิ       

20 05230 นางสาวจิตราพร  พุกมา       

21 05235 นางสาวปวีณา  จาระมัด       

22 05705 นางสาวปริมวารี    พ่ึงฤทธ์ิ       

23 05706 นางสาววิลาสินี    แสงจันทร์       

24 05724 นางสาววันณี    เขียนวาด       



 

 

แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของผู<เรียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4 / 2  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

หมายเหตุ แต;ละช;องใหAใส;คะแนนระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดีมาก  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับพอใชK  ระดับคุณภาพ  1 หมายถึง  ระดับปรับปรุง 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

1 05185 นายพีรวิชญB  กล่ันกล:อม       

2 05189 นายศุภกร  เคล่ือนวงษB       

3 05191 นายสรณBสิริ  พิณพรม       

4 05192 นายสิริชัย  แซ:ตัน       

5 05210 นายกฤติณ  ศรีสุข       

6 05213 นายชลธี  อ่ำย้ิม       

7 05215 นายณัฐพงษB  พุ:มโศก       

8 05216 นายญาณจักขุB  ชูเช้ือ       

9 05217 นายธณรัช  มีแกKว       

10 05220 นายพีรธัช  โมKดา       

11 05224 นายวุฒิพงษB  ปานศรี       

12 05225 นายสุรศักด์ิ  จันทรBนวล       

13 05269 นายภาณุพงศB  ขำพวง       

14 05683 นายจิรวัฒนB  ลีวัฒนาการ       

15 05684 นายสุทธิพงษB  ก่ิงแกKว       

16 05685 นายชยพล  หาญกลKา       

17 05690 นายกมลภพ  อร:ามรักษB       

18 05201 นางสาวพนาพร  นราอินทรB       

19 05207 นางสาวศศิธร  ประกาฬะโพธ์ิ       

20 05230 นางสาวจิตราพร  พุกมา       

21 05235 นางสาวปวีณา  จาระมัด       

22 05705 นางสาวปริมวารี    พ่ึงฤทธ์ิ       

23 05706 นางสาววิลาสินี    แสงจันทร์       

24 05724 นางสาววันณี    เขียนวาด       



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4  / 3   ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

 

 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรี

ยน
 

                    

1 05498 เด็กชายปlยวัฒนB    คำสีวาด                      

2 05499 เด็กชายภูมิภัทร    ปmญญาดี                      

3 05516 เด็กชายธนพล    เต็มพรKอม                      

4 05535 เด็กชายภาวิต    สายสกล                      

5 05539 เด็กชายธนกฤต    บุญอินทรB                      

6 05553 เด็กชายธนภัทร    เอ่ียมสำอางคB                      

7 05659 นายกฤตเมธ    โถทอง                      

8 05662 นายธนพล    สุขวิจิตร                      

9 05664 นายนวพล    สุขคง                      

10 05674 นายฉัตรชนก    ปาไหน                      

11 05682 นายสิทธิพล    ส:องสว:าง                      

12 05689 นายธีรภัทรB    พิศวงขวัญ                      

13 05693 นายเฉลิมชัย    นาสมบูรณB                      

14 05694 นายณัฐภัทร    อ:อนจันทรB                      

15 05695 นายธนวัฒนB    ผิวนวล                      

16 05697 นายนฤเบส    คลKายบุตร                      

17 05700 นายศุภกร    สุนิพัฒนB                      

18 05701 นายอัครวินทB    ศิลปoเสวตรB                      

19 05703 นายณัฐพล    แสนโสม                      

20 05730 นายพิชัยยุทธ    แผลงศร                      

21 05743 นายพิทยา    ดาพัวพันธB                      

22 05759 นายภูวรินทรB    ชาวนา                      

23 5764 นายรชต    ชาญแทK                      



 

 

แบบบันทึกผลการเรียน 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4 / 3   ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มก

%อน
กล

าง

ภา
ค  

ระ
หว

%าง
ภา

ค หน#วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มค

ะแ
นน

 

ระ
หว

*าง
ภา

ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม (

10
0)

 

เก
รด

 

คะแนน 

ก#อนกลางภาค 

คะแนน 

หลังกลางภาค 

                

1 05498 เด็กชายปlยวัฒนB    คำสีวาด                 

2 05499 เด็กชายภูมิภัทร    ปmญญาดี                 

3 05516 เด็กชายธนพล    เต็มพรKอม                 

4 05535 เด็กชายภาวิต    สายสกล                 

5 05539 เด็กชายธนกฤต    บุญอินทรB                 

6 05553 นายธนภัทร    เอ่ียมสำอางคB                 

7 05659 นายกฤตเมธ    โถทอง                 

8 05662 นายธนพล    สุขวิจิตร                 

9 05664 นายนวพล    สุขคง                 

10 05674 นายฉัตรชนก    ปาไหน                 

11 05682 นายสิทธิพล    ส:องสว:าง                 

12 05689 นายธีรภัทรB    พิศวงขวัญ                 

13 05693 นายเฉลิมชัย    นาสมบูรณB                 

14 05694 นายณัฐภัทร    อ:อนจันทรB                 

15 05695 นายธนวัฒนB    ผิวนวล                 

16 05697 นายนฤเบส    คลKายบุตร                 

17 05700 นายศุภกร    สุนิพัฒนB                 

18 05701 นายอัครวินทB    ศิลปoเสวตรB                 

19 05703 นายณัฐพล    แสนโสม                 

20 05730 นายพิชัยยุทธ    แผลงศร                 

21 05743 นายพิทยา    ดาพัวพันธB                 

22 05759 นายภูวรินทรB    ชาวนา                 

23 5764 นายรชต    ชาญแทK                 



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคL 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่4  / 3  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคT  

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

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

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05498 เด็กชายปlยวัฒนB    คำสีวาด          

2 05499 เด็กชายภูมิภัทร    ปmญญาดี          

3 05516 เด็กชายธนพล    เต็มพรKอม          

4 05535 เด็กชายภาวิต    สายสกล          

5 05539 เด็กชายธนกฤต    บุญอินทรB          

6 05553 นายธนภัทร    เอ่ียมสำอางคB          

7 05659 นายกฤตเมธ    โถทอง          

8 05662 นายธนพล    สุขวิจิตร          

9 05664 นายนวพล    สุขคง          

10 05674 นายฉัตรชนก    ปาไหน          

11 05682 นายสิทธิพล    ส:องสว:าง          

12 05689 นายธีรภัทรB    พิศวงขวัญ          

13 05693 นายเฉลิมชัย    นาสมบูรณB          

14 05694 นายณัฐภัทร    อ:อนจันทรB          

15 05695 นายธนวัฒนB    ผิวนวล          

16 05697 นายนฤเบส    คลKายบุตร          

17 05700 นายศุภกร    สุนิพัฒนB          

18 05701 นายอัครวินทB    ศิลปoเสวตรB          

19 05703 นายณัฐพล    แสนโสม          

20 05730 นายพิชัยยุทธ    แผลงศร          

21 05743 นายพิทยา    ดาพัวพันธB          

22 05759 นายภูวรินทรB    ชาวนา          

23 5764 นายรชต    ชาญแทK          



 

 

แบบบันทึกผลการอBาน  คิด  วิเคราะหL  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่  4 / 3  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศกึษา  2563 

 

หมายเหตุ สรุปผลการอ;าน  คิด  วิเคราะหT  และเขียน 

ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

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

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

คร้ังท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

1 05498 เด็กชายปlยวัฒนB    คำสีวาด       

2 05499 เด็กชายภูมิภัทร    ปmญญาดี       

3 05516 เด็กชายธนพล    เต็มพรKอม       

4 05535 เด็กชายภาวิต    สายสกล       

5 05539 เด็กชายธนกฤต    บุญอินทรB       

6 05553 นายธนภัทร    เอ่ียมสำอางคB       

7 05659 นายกฤตเมธ    โถทอง       

8 05662 นายธนพล    สุขวิจิตร       

9 05664 นายนวพล    สุขคง       

10 05674 นายฉัตรชนก    ปาไหน       

11 05682 นายสิทธิพล    ส:องสว:าง       

12 05689 นายธีรภัทรB    พิศวงขวัญ       

13 05693 นายเฉลิมชัย    นาสมบูรณB       

14 05694 นายณัฐภัทร    อ:อนจันทรB       

15 05695 นายธนวัฒนB    ผิวนวล       

16 05697 นายนฤเบส    คลKายบุตร       

17 05700 นายศุภกร    สุนิพัฒนB       

18 05701 นายอัครวินทB    ศิลปoเสวตรB       

19 05703 นายณัฐพล    แสนโสม       

20 05730 นายพิชัยยุทธ    แผลงศร       

21 05743 นายพิทยา    ดาพัวพันธB       

22 05759 นายภูวรินทรB    ชาวนา       

23 5764 นายรชต    ชาญแทK       



 

 

แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของผู<เรียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 4 / 3  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

หมายเหตุ แต;ละช;องใหAใส;คะแนนระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดีมาก  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดี 

ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับพอใชK  ระดับคุณภาพ  1 หมายถึง  ระดับปรับปรุง 

 

ท่ี 
เลข

ประจำตัว 
ช่ือ – สกุล 

ขAอท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 

1 05498 เด็กชายปlยวัฒนB    คำสีวาด       

2 05499 เด็กชายภูมิภัทร    ปmญญาดี       

3 05516 เด็กชายธนพล    เต็มพรKอม       

4 05535 เด็กชายภาวิต    สายสกล       

5 05539 เด็กชายธนกฤต    บุญอินทรB       

6 05553 นายธนภัทร    เอ่ียมสำอางคB       

7 05659 นายกฤตเมธ    โถทอง       

8 05662 นายธนพล    สุขวิจิตร       

9 05664 นายนวพล    สุขคง       

10 05674 นายฉัตรชนก    ปาไหน       

11 05682 นายสิทธิพล    ส:องสว:าง       

12 05689 นายธีรภัทรB    พิศวงขวัญ       

13 05693 นายเฉลิมชัย    นาสมบูรณB       

14 05694 นายณัฐภัทร    อ:อนจันทรB       

15 05695 นายธนวัฒนB    ผิวนวล       

16 05697 นายนฤเบส    คลKายบุตร       

17 05700 นายศุภกร    สุนิพัฒนB       

18 05701 นายอัครวินทB    ศิลปoเสวตรB       

19 05703 นายณัฐพล    แสนโสม       

20 05730 นายพิชัยยุทธ    แผลงศร       

21 05743 นายพิทยา    ดาพัวพันธB       

22 05759 นายภูวรินทรB    ชาวนา       

23 5764 นายรชต    ชาญแทK       



 

 

เกณฑLการวัดประเมินผล 

 

ลำดับท่ี ช่ือหน;วยการเรียนรูA 
มาตรฐานการเรียนรูA/

ตัวช้ีวัด 

เวลา 

(ชม.) 

คะแนน

เต็ม 

ภาระงาน/ช้ินงาน/

กิจกรรม 

1 

     

 

 

 

        

2 

     

3 

     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

คะแนนประเมินผลระหว:างภาค   

คะแนนประเมินผลกลางภาค   

คะแนนประเมินผลปลายภาค   

รวมคะแนนประเมินผล 100  

 



 

 

รายละเอียดในสมุดบันทึก 

การเรียงเอกสารในเล;ม 

1. ปกนอก      2. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูKรายวิชา 

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

5. แบบบันทึกผลคุณลักษณะอันพึงประสงคB   6. แบบบันทึกผลการอ:าน คิด วิเคราะหBและเขียน 

7. แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของผูKเรียน  8. หน:วยการเรียนรูK ภาระงานและสัดส:วนคะแนนประเมินผล 9. ปกนอก 

 

รวบรวมเอกสารภายในเลBม/การกรอกข<อมูล 

1. ใหKเย็บเล:มสมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชาเรียงตามลำดับขKางบน (ถKามีหลายหKองใหKรวบรวมไวKเล:มเดียวกัน

โดยเรียงในแต:ละหัวขKอ แลKวตามดKวยหKองใหKครบตามจำนวนหKองท่ีสอนในแต:ละรายวิชา 

2. ใหKกรอกขKอมูลตามรายการท่ีจะส:งตรวจในแต:ละคร้ังใหKมีความเรียบรKอยและทันเวลา 

3. การกรอกขKอมูลนักเรียนใหKเปpนไปดKวยความถูกตKอง เท่ียงตรง และแม:นยำ 

4. การประเมินผล 

 4.1 คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงคB มี 8 ขKอ ไดKแก: 

  ขKอ 1  รักชาติ ศาสนB กษัตริยB  ขKอ 2 ซ่ือสัตยBสุจริต 

  ขKอ 3 มีวินัย    ขKอ 4 ใฝrเรียนรูK 

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

  ขKอ 7 รักความเปpนไทย   ขKอ 8 มีจิตสาธารณะ 

  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

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

  (เวลากรอกคะแนนในBookmark ใหKกรอกขKอย:อยดKวยโดยยึดตามขKอหลักเปpนเกณฑB  

4.2 คะแนนอ:าน คิด วิเคราะหBและเขียน 

การประเมินความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหB และเขียน กำหนดเกณฑBการตัดสินคุณภาพการอ:าน คิดวิเคราะหB 

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

ดีเย่ียม(3)  แสดงถึงความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหB และเขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู:เสมอ            

ดี (2)  แสดงถึงความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหBและเขียนท่ีมีคุณภาพเปpนท่ียอมรับ 

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

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

ขKอบกพร:องท่ีตKองไดKรับการปรับปรุงแกKไขหลายประการ 

  

*** (ควรใหAความสำคัญกับการประเมินผลการคิดวิเคราะหTและเขียน เพ่ือไดAขAอมูลท่ีสัมพันธTกับผลการเรียน) 


	OLE_LINK3
	OLE_LINK2
	OLE_LINK6
	OLE_LINK4
	OLE_LINK1

