
 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการเรียน ประจำรายวิชา 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธD 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที ่5 หJอง......... 

ภาคเรียนที ่  2  ปGการศึกษา  2563 

รายวิชา……………….  รหัสวิชา  ………………  จำนวนหนPวยกติ  ………. 

ครูผูJสอน  ……………………………………. 

กลุPมสาระการเรียนรูJ……………………...................… 

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 ่ 5  / 1  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

 

 

ที ่

เลข

ประจำ

ตัว 

ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด

เร
ียน

 

                    

1 05097 นายกฤษดา  รามพันธ์                      

2 05126 นายเฉลิมชัย    จีบเจือ                      

3 05130 นายธนภัทร    รำพรรณ                      

4 05134 นายธรรมนูญ    สอนชิน                      

5 05136 นายภาณุพงศ์    กุญชร ณ อยุธยา                      

6 05140 นายสราวุฒิ    สุดพิมศรี                      

7 05142 นายอนุกูล    ถึกกวย                      

8 05473 นายจักรกฤต    ใจอาษา                      

9 05547 นายนฤชา    กล่ินหอม                      

10 05717 นายฐนปกรณ์    รวยร่ืน                      

11 05725 นายธนวันต์    สมมาก                      

12 05726 นายอรรถพล    เสระทอง                      

13 05727 นายฉัตรอธิป    หอมจันทร์โต                      

14 05115 นางสาวนิภาสิริ    เสืออบ                      

15 05118 นางสาวปัณฑ์ชนิตร ดำรงรัตน์นิธิโชติ                      

16 05121 นางสาววรรณฤดี    สุวรรณศรี                      

17 05125 นางสาวเอมฤดี    คำโสภา                      

18 05152 นางสาวรัฎฎาภรณ์    สุขเฟ่ืองแสง                      

19 05154 นางสาวอาทิตยา    ภู่ใหญ่                      

20 05261 นางสาวนวพร    ม่ังประเสริฐ                      

21 05262 นางสาวเจนจิรา    ม่วงใหม่                      

22 05477 นางสาวรัชนก    ป่ินแก้ว                      

23 05478 นางสาวสุทาดา    กองสกุลพงษ์                      



 

 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 5 / 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 05097 นายกฤษดา  รามพันธ์                 

2 05126 นายเฉลิมชัย    จีบเจือ                 

3 05130 นายธนภัทร    รำพรรณ                 

4 05134 นายธรรมนูญ    สอนชิน                 

5 05136 นายภาณุพงศ ์   กุญชร ณ อยุธยา                 

6 05140 นายสราวุฒิ    สุดพิมศรี                 

7 05142 นายอนุกูล    ถึกกวย                 

8 05473 นายจักรกฤต    ใจอาษา                 

9 05547 นายนฤชา    กล่ินหอม                 

10 05717 นายฐนปกรณ์    รวยร่ืน                 

11 05725 นายธนวันต์    สมมาก                 

12 05726 นายอรรถพล    เสระทอง                 

13 05727 นายฉัตรอธิป    หอมจันทร์โต                 

14 05115 นางสาวนิภาสิริ    เสืออบ                 

15 05118 นางสาวปัณฑ์ชนิตร ดำรงรัตน์นิธิโชต ิ                 

16 05121 นางสาววรรณฤดี    สุวรรณศรี                 

17 05125 นางสาวเอมฤดี    คำโสภา                 

18 05152 นางสาวรัฎฎาภรณ์    สุขเฟื่องแสง                 

19 05154 นางสาวอาทิตยา    ภู่ใหญ่                 

20 05261 นางสาวนวพร    ม่ังประเสริฐ                 

21 05262 นางสาวเจนจิรา    ม่วงใหม่                 

22 05477 นางสาวรัชนก    ป่ินแก้ว                 

23 05478 นางสาวสุทาดา    กองสกุลพงษ ์                 



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคI 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่5 / 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 05097 นายกฤษดา  รามพันธ์          

2 05126 นายเฉลิมชัย    จีบเจือ          

3 05130 นายธนภัทร    รำพรรณ          

4 05134 นายธรรมนูญ    สอนชิน          

5 05136 นายภาณุพงศ์    กุญชร ณ อยุธยา          

6 05140 นายสราวุฒิ    สุดพิมศรี          

7 05142 นายอนุกูล    ถึกกวย          

8 05473 นายจักรกฤต    ใจอาษา          

9 05547 นายนฤชา    กล่ินหอม          

10 05717 นายฐนปกรณ์    รวยร่ืน          

11 05725 นายธนวันต์    สมมาก          

12 05726 นายอรรถพล    เสระทอง          

13 05727 นายฉัตรอธิป    หอมจันทร์โต          

14 05115 นางสาวนิภาสิริ    เสืออบ          

15 05118 นางสาวปัณฑ์ชนิตร ดำรงรัตน์นิธิโชติ          

16 05121 นางสาววรรณฤดี    สุวรรณศรี          

17 05125 นางสาวเอมฤดี    คำโสภา          

18 05152 นางสาวรัฎฎาภรณ์    สุขเฟ่ืองแสง          

19 05154 นางสาวอาทิตยา    ภู่ใหญ่          

20 05261 นางสาวนวพร    ม่ังประเสริฐ          

21 05262 นางสาวเจนจิรา    ม่วงใหม่          

22 05477 นางสาวรัชนก    ป่ินแก้ว          

23 05478 นางสาวสุทาดา    กองสกุลพงษ์          



 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วเิคราะหI  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 5 / 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 05097 นายกฤษดา  รามพันธ์       

2 05126 นายเฉลิมชัย    จีบเจือ       

3 05130 นายธนภัทร    รำพรรณ       

4 05134 นายธรรมนูญ    สอนชิน       

5 05136 นายภาณุพงศ์    กุญชร ณ อยุธยา       

6 05140 นายสราวุฒิ    สุดพิมศรี       

7 05142 นายอนุกูล    ถึกกวย       

8 05473 นายจักรกฤต    ใจอาษา       

9 05547 นายนฤชา    กล่ินหอม       

10 05717 นายฐนปกรณ์    รวยร่ืน       

11 05725 นายธนวันต์    สมมาก       

12 05726 นายอรรถพล    เสระทอง       

13 05727 นายฉัตรอธิป    หอมจันทร์โต       

14 05115 นางสาวนิภาสิริ    เสืออบ       

15 05118 นางสาวปัณฑ์ชนิตร ดำรงรัตน์นิธิโชติ       

16 05121 นางสาววรรณฤดี    สุวรรณศรี       

17 05125 นางสาวเอมฤดี    คำโสภา       

18 05152 นางสาวรัฎฎาภรณ์    สุขเฟ่ืองแสง       

19 05154 นางสาวอาทิตยา    ภู่ใหญ่       

20 05261 นางสาวนวพร    ม่ังประเสริฐ       

21 05262 นางสาวเจนจิรา    ม่วงใหม่       

22 05477 นางสาวรัชนก    ป่ินแก้ว       

23 05478 นางสาวสุทาดา    กองสกุลพงษ์       



 

 

แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของผู<เรียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 5 / 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 05097 นายกฤษดา  รามพันธ์       

2 05126 นายเฉลิมชัย    จีบเจือ       

3 05130 นายธนภัทร    รำพรรณ       

4 05134 นายธรรมนูญ    สอนชิน       

5 05136 นายภาณุพงศ์    กุญชร ณ อยุธยา       

6 05140 นายสราวุฒิ    สุดพิมศรี       

7 05142 นายอนุกูล    ถึกกวย       

8 05473 นายจักรกฤต    ใจอาษา       

9 05547 นายนฤชา    กล่ินหอม       

10 05717 นายฐนปกรณ์    รวยร่ืน       

11 05725 นายธนวันต์    สมมาก       

12 05726 นายอรรถพล    เสระทอง       

13 05727 นายฉัตรอธิป    หอมจันทร์โต       

14 05115 นางสาวนิภาสิริ    เสืออบ       

15 05118 นางสาวปัณฑ์ชนิตร ดำรงรัตน์นิธิโชติ       

16 05121 นางสาววรรณฤดี    สุวรรณศรี       

17 05125 นางสาวเอมฤดี    คำโสภา       

18 05152 นางสาวรัฎฎาภรณ์    สุขเฟ่ืองแสง       

19 05154 นางสาวอาทิตยา    ภู่ใหญ่       

20 05261 นางสาวนวพร    ม่ังประเสริฐ       

21 05262 นางสาวเจนจิรา    ม่วงใหม่       

22 05477 นางสาวรัชนก    ป่ินแก้ว       

23 05478 นางสาวสุทาดา    กองสกุลพงษ์       



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 5 / 2   ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรี

ยน
 

                    

1 05099 นายเจนณรงค์    ร่ืนเริง                      

2 05101 นายธีรพงศ์    แสนแก้ว                      

3 05105 นายพิชญะ    เกิดชุ่ม                      

4 05106 นายภานุพงศ์    พลอยระยับ                      

5 05111 นายศิริพัฒน์    อ่อนยนต์                      

6 05114 นายอโนชา    อุตตรา                      

7 05127 นายณภัทร    กรุดจันทร์                      

8 05129 นายณัฐวุฒิ    เครือแตง                      

9 05131 นายธนภัทร    รุ่งเรือง                      

10 05135 นายปฏิภาณ    ใจหลัก                      

11 05143 นายอิสะวะ    รักดี                      

12 05474 นายธีรศักด์ิ    ขินแก้ว                      

13 05479 นายพุติพงศ์    อุติลา                      

14 05480 นายศรัณย์    บุญธรรม                      

15 05505 นายวรินทร    สีมาเมือง                      

16 05546 นายดำรงพล    ตนบูรณ์ทรัพย์                      

17 05563 นายรวิพัชร    มีอารีย์                      

18 05712 นายแสนชัย    เพ็งมูล                      

19 05741 นายกฤษณะ    กล่ินคลุ้ม                      

20 05742 นายจตุรงค์    ท่ังทอง                      

21 05751 นายภัทรพล    คำวิจิตร                      

22 05757 นายธีรวัฒน์    จันแพง                      

23 05762 นายวุฒิกร    ภูปุย                      

24 05117 นางสาวประภัสรา    กล่ินสุคนธ์                      



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน (ตJอ)  

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 5 / 2   ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่

เลข

ประจำ

ตัว 

ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด

เร
ียน

 

                    

25 05119 นางสาวพรพิมล    ชุนหพันธ์                      

26 05124 นางสาวอัญธิฌา    มุขตา                      

27 05146 นางสาวกมลรัฐ    ดอกบัว                      

28 05147 นางสาวกฤษติญา    นามทอง                      

29 05151 นางสาวนภัสธิดา    ภูศรีเทศ                      

30 05153 นางสาวลินลาณี    ลาดซ้าย                      

31 05490 นางสาวธิดาวรรณ    รสโสดา                      

32                        

33                        

34                        



 

 

แบบบันทึกผลการเรียน 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 5 / 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 05099 นายเจนณรงค์    ร่ืนเริง                 

2 05101 นายธีรพงศ์    แสนแก้ว                 

3 05105 นายพิชญะ    เกิดชุ่ม                 

4 05106 นายภานุพงศ์    พลอยระยับ                 

5 05111 นายศิริพัฒน์    อ่อนยนต์                 

6 05114 นายอโนชา    อุตตรา                 

7 05127 นายณภัทร    กรุดจันทร์                 

8 05129 นายณัฐวุฒิ    เครือแตง                 

9 05131 นายธนภัทร    รุ่งเรือง                 

10 05135 นายปฏิภาณ    ใจหลัก                 

11 05143 นายอิสะวะ    รักดี                 

12 05474 นายธีรศักด์ิ    ขินแก้ว                 

13 05479 นายพุติพงศ์    อุติลา                 

14 05480 นายศรัณย์    บุญธรรม                 

15 05505 นายวรินทร    สีมาเมือง                 

16 05546 นายดำรงพล    ตนบูรณ์ทรัพย์                 

17 05563 นายรวิพัชร    มีอารีย์                 

18 05712 นายแสนชัย    เพ็งมูล                 

19 05741 นายกฤษณะ    กล่ินคลุ้ม                 

20 05742 นายจตุรงค์    ท่ังทอง                 

21 05751 นายภัทรพล    คำวิจิตร                 

22 05757 นายธีรวัฒน์    จันแพง                 

23 05762 นายวุฒิกร    ภูปุย                 

24 05117 นางสาวประภัสรา    กลิ่นสุคนธ ์                 



 

 

แบบบันทึกผลการเรียน (ตJอ) 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 5 / 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 

                

25 05119 นางสาวพรพิมล    ชุนหพันธ์                 

26 05124 นางสาวอัญธิฌา    มุขตา                 

27 05146 นางสาวกมลรัฐ    ดอกบัว                 

28 05147 นางสาวกฤษติญา    นามทอง                 

29 05151 นางสาวนภัสธิดา    ภูศรีเทศ                 

30 05153 นางสาวลินลาณี    ลาดซ้าย                 

31 05490 นางสาวธิดาวรรณ    รสโสดา                 



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคI 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่5  / 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 05099 นายเจนณรงค์    ร่ืนเริง          

2 05101 นายธีรพงศ์    แสนแก้ว          

3 05105 นายพิชญะ    เกิดชุ่ม          

4 05106 นายภานุพงศ์    พลอยระยับ          

5 05111 นายศิริพัฒน์    อ่อนยนต์          

6 05114 นายอโนชา    อุตตรา          

7 05127 นายณภัทร    กรุดจันทร์          

8 05129 นายณัฐวุฒิ    เครือแตง          

9 05131 นายธนภัทร    รุ่งเรือง          

10 05135 นายปฏิภาณ    ใจหลัก          

11 05143 นายอิสะวะ    รักดี          

12 05474 นายธีรศักด์ิ    ขินแก้ว          

13 05479 นายพุติพงศ์    อุติลา          

14 05480 นายศรัณย์    บุญธรรม          

15 05505 นายวรินทร    สีมาเมือง          

16 05546 นายดำรงพล    ตนบูรณ์ทรัพย์          

17 05563 นายรวิพัชร    มีอารีย์          

18 05712 นายแสนชัย    เพ็งมูล          

19 05741 นายกฤษณะ    กล่ินคลุ้ม          

20 05742 นายจตุรงค์    ท่ังทอง          

21 05751 นายภัทรพล    คำวิจิตร          

22 05757 นายธีรวัฒน์    จันแพง          

23 05762 นายวุฒิกร    ภูปุย          

24 05117 นางสาวประภัสรา    กล่ินสุคนธ์          



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคI (ตJอ) 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่5  / 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  

25 05119 นางสาวพรพิมล    ชุนหพันธ์          

26 05124 นางสาวอัญธิฌา    มุขตา          

27 05146 นางสาวกมลรัฐ    ดอกบัว          

28 05147 นางสาวกฤษติญา    นามทอง          

29 05151 นางสาวนภัสธิดา    ภูศรีเทศ          

30 05153 นางสาวลินลาณี    ลาดซ้าย          

31 05490 นางสาวธิดาวรรณ    รสโสดา          



 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วิเคราะหI  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่  5 / 2  ภาคเรียนที่  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 05099 นายเจนณรงค์    ร่ืนเริง       

2 05101 นายธีรพงศ์    แสนแก้ว       

3 05105 นายพิชญะ    เกิดชุ่ม       

4 05106 นายภานุพงศ์    พลอยระยับ       

5 05111 นายศิริพัฒน์    อ่อนยนต์       

6 05114 นายอโนชา    อุตตรา       

7 05127 นายณภัทร    กรุดจันทร์       

8 05129 นายณัฐวุฒิ    เครือแตง       

9 05131 นายธนภัทร    รุ่งเรือง       

10 05135 นายปฏิภาณ    ใจหลัก       

11 05143 นายอิสะวะ    รักดี       

12 05474 นายธีรศักด์ิ    ขินแก้ว       

13 05479 นายพุติพงศ์    อุติลา       

14 05480 นายศรัณย์    บุญธรรม       

15 05505 นายวรินทร    สีมาเมือง       

16 05546 นายดำรงพล    ตนบูรณ์ทรัพย์       

17 05563 นายรวิพัชร    มีอารีย์       

18 05712 นายแสนชัย    เพ็งมูล       

19 05741 นายกฤษณะ    กล่ินคลุ้ม       

20 05742 นายจตุรงค์    ท่ังทอง       

21 05751 นายภัทรพล    คำวิจิตร       

22 05757 นายธีรวัฒน์    จันแพง       

23 05762 นายวุฒิกร    ภูปุย       

24 05117 นางสาวประภัสรา    กล่ินสุคนธ์       



 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วิเคราะหI  และเขียน (ตJอ) 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่  5 / 2  ภาคเรียนที่  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 05119 นางสาวพรพิมล    ชุนหพันธ์       

26 05124 นางสาวอัญธิฌา    มุขตา       

27 05146 นางสาวกมลรัฐ    ดอกบัว       

28 05147 นางสาวกฤษติญา    นามทอง       

29 05151 นางสาวนภัสธิดา    ภูศรีเทศ       

30 05153 นางสาวลินลาณี    ลาดซ้าย       

31 05490 นางสาวธิดาวรรณ    รสโสดา       



 

 

แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของผู<เรียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 5 / 2  ภาคเรยีนที ่ 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 05099 นายเจนณรงค์    ร่ืนเริง       

2 05101 นายธีรพงศ์    แสนแก้ว       

3 05105 นายพิชญะ    เกิดชุ่ม       

4 05106 นายภานุพงศ์    พลอยระยับ       

5 05111 นายศิริพัฒน์    อ่อนยนต์       

6 05114 นายอโนชา    อุตตรา       

7 05127 นายณภัทร    กรุดจันทร์       

8 05129 นายณัฐวุฒิ    เครือแตง       

9 05131 นายธนภัทร    รุ่งเรือง       

10 05135 นายปฏิภาณ    ใจหลัก       

11 05143 นายอิสะวะ    รักดี       

12 05474 นายธีรศักด์ิ    ขินแก้ว       

13 05479 นายพุติพงศ์    อุติลา       

14 05480 นายศรัณย์    บุญธรรม       

15 05505 นายวรินทร    สีมาเมือง       

16 05546 นายดำรงพล    ตนบูรณ์ทรัพย์       

17 05563 นายรวิพัชร    มีอารีย์       

18 05712 นายแสนชัย    เพ็งมูล       

19 05741 นายกฤษณะ    กล่ินคลุ้ม       

20 05742 นายจตุรงค์    ท่ังทอง       

21 05751 นายภัทรพล    คำวิจิตร       

22 05757 นายธีรวัฒน์    จันแพง       

23 05762 นายวุฒิกร    ภูปุย       

24 05117 นางสาวประภัสรา    กล่ินสุคนธ์       



 

 

แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของผู<เรียน (ตJอ) 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 5 / 2  ภาคเรยีนที ่ 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 05119 นางสาวพรพิมล    ชุนหพันธ์       

26 05124 นางสาวอัญธิฌา    มุขตา       

27 05146 นางสาวกมลรัฐ    ดอกบัว       

28 05147 นางสาวกฤษติญา    นามทอง       

29 05151 นางสาวนภัสธิดา    ภูศรีเทศ       

30 05153 นางสาวลินลาณี    ลาดซ้าย       

31 05490 นางสาวธิดาวรรณ    รสโสดา       



 

 

เกณฑIการวัดประเมินผล 

 

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 

 

รวบรวมเอกสารภายในเลJม/การกรอกข<อมูล 

1. ใหKเย็บเล:มสมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชาเรียงตามลำดับขKางบน (ถKามีหลายหKองใหKรวบรวมไวKเล:มเดียวกัน

โดยเรียงในแต:ละหัวขKอ แลKวตามดKวยหKองใหKครบตามจำนวนหKองท่ีสอนในแต:ละรายวิชา 

2. ใหKกรอกขKอมูลตามรายการท่ีจะส:งตรวจในแต:ละคร้ังใหKมีความเรียบรKอยและทันเวลา 

3. การกรอกขKอมูลนักเรียนใหKเปdนไปดKวยความถูกตKอง 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 ใฝhเรียนรูK 

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

  ขKอ 7 รักความเปdนไทย   ขKอ 8 มีจิตสาธารณะ 

  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเย่ียม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 

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

  (เวลากรอกคะแนนในBookmark ใหKกรอกขKอย:อยดKวยโดยยึดตามขKอหลักเปdนเกณฑB  

4.2 คะแนนอ:าน คิด วิเคราะหBและเขียน 

การประเมินความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหB และเขียน กำหนดเกณฑBการตัดสินคุณภาพการอ:าน คิดวิเคราะหB 

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

ดีเย่ียม(3)  แสดงถึงความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหB และเขียนท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู:เสมอ            

ดี (2)  แสดงถึงความสามารถในการอ:าน คิดวิเคราะหBและเขียนท่ีมีคุณภาพเปdนท่ียอมรับ 

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

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

ขKอบกพร:องท่ีตKองไดKรับการปรับปรุงแกKไขหลายประการ 

  

*** (ควรใหAความสำคัญกับการประเมินผลการคิดวิเคราะหTและเขียน เพ่ือไดAขAอมูลท่ีสัมพันธTกับผลการเรียน) 
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