
 

 

 

 

 

แบบบันทึกผลการเรียน ประจำรายวิชา 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธD 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปGที ่6 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 ่ 6  / 1  ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

 

 

ที ่

เลข

ประจำ

ตัว 

ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด

เร
ียน

 

                    

1 05026 นายนวพล    อินพุ่ม                      

2 05051 นายมงคล    ฮะต๊ิด                      

3 05055 นายสมพงค์    รีเรียบ                      

4 05057 นายเอกรัฐ    ชมเชย                      

5 05365 นายอดิศร    รักดี                      

6 05032 นางสาวกฤติยาภรณ์    แซ่ตัน                      

7 05033 นางสาวคริมา    สุขเฟ่ืองแสง                      

8 05034 นางสาวณัฐพร    คงเม่น                      

9 05035 นางสาวดวงธิดา    สมนึก                      

10 05037 นางสาวนิพาวรรณ์ เนตรสายคงคา                      

11 05039 นางสาวภัทราภรณ์    ฉายแสง                      

12 05042 นางสาวศิริพร    ปานขวัญ                      

13 05043 นางสาวอภิญญา    รัตนวิสิทธ์ิ                      

14 05044 นางสาวพัชรพร    แก้วเกล่ือน                      

15 05060 นางสาวชลธิชา    พันธ์เพ็ชร                      

16 05061 นางสาวฐิติรัตน์    อ้ันอยู่                      

17 05062 นางสาวณัชพันธ์    อินทร์ภิวาส                      

18 05064 นางสาวประภาวัลย์    ศรีสุวรรณ                      

19 05066 นางสาวปิยะธิดา    พัฒนพงศ์                      

20 05067 นางสาวภูมรินทร์    ดำรงค์                      

21 05068 นางสาวศิริวรรณ    แก้วนาโพธ์ิ                      

22 05265 นางสาวรวิวรรณ    คุ้มตลอด                      

23 05366 นางสาวจันจิรา    อ่ิมเอิบ                      



 

 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 6 / 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 05026 นายนวพล    อินพุ่ม                 

2 05051 นายมงคล    ฮะต๊ิด                 

3 05055 นายสมพงค์    รีเรียบ                 

4 05057 นายเอกรัฐ    ชมเชย                 

5 05365 นายอดิศร    รักดี                 

6 05032 นางสาวกฤติยาภรณ์    แซ่ตัน                 

7 05033 นางสาวคริมา    สุขเฟ่ืองแสง                 

8 05034 นางสาวณัฐพร    คงเม่น                 

9 05035 นางสาวดวงธิดา    สมนึก                 

10 05037 นางสาวนิพาวรรณ์ เนตรสายคงคา                 

11 05039 นางสาวภัทราภรณ์    ฉายแสง                 

12 05042 นางสาวศิริพร    ปานขวัญ                 

13 05043 นางสาวอภิญญา    รัตนวิสิทธ์ิ                 

14 05044 นางสาวพัชรพร    แก้วเกล่ือน                 

15 05060 นางสาวชลธิชา    พันธ์เพ็ชร                 

16 05061 นางสาวฐิติรัตน์    อ้ันอยู่                 

17 05062 นางสาวณัชพันธ ์   อินทร์ภิวาส                 

18 05064 นางสาวประภาวัลย์    ศรีสุวรรณ                 

19 05066 นางสาวปิยะธิดา    พัฒนพงศ์                 

20 05067 นางสาวภูมรินทร์    ดำรงค์                 

21 05068 นางสาวศิริวรรณ    แก้วนาโพธ์ิ                 

22 05265 นางสาวรวิวรรณ    คุ้มตลอด                 

23 05366 นางสาวจันจิรา    อ่ิมเอิบ                 



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคI 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่6 / 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 05026 นายนวพล    อินพุ่ม          

2 05051 นายมงคล    ฮะต๊ิด          

3 05055 นายสมพงค์    รีเรียบ          

4 05057 นายเอกรัฐ    ชมเชย          

5 05365 นายอดิศร    รักดี          

6 05032 นางสาวกฤติยาภรณ์    แซ่ตัน          

7 05033 นางสาวคริมา    สุขเฟ่ืองแสง          

8 05034 นางสาวณัฐพร    คงเม่น          

9 05035 นางสาวดวงธิดา    สมนึก          

10 05037 นางสาวนิพาวรรณ์ เนตรสายคงคา          

11 05039 นางสาวภัทราภรณ์    ฉายแสง          

12 05042 นางสาวศิริพร    ปานขวัญ          

13 05043 นางสาวอภิญญา    รัตนวิสิทธ์ิ          

14 05044 นางสาวพัชรพร    แก้วเกล่ือน          

15 05060 นางสาวชลธิชา    พันธ์เพ็ชร          

16 05061 นางสาวฐิติรัตน์    อ้ันอยู่          

17 05062 นางสาวณัชพันธ์    อินทร์ภิวาส          

18 05064 นางสาวประภาวัลย์    ศรีสุวรรณ          

19 05066 นางสาวปิยะธิดา    พัฒนพงศ์          

20 05067 นางสาวภูมรินทร์    ดำรงค์          

21 05068 นางสาวศิริวรรณ    แก้วนาโพธ์ิ          

22 05265 นางสาวรวิวรรณ    คุ้มตลอด          

23 05366 นางสาวจันจิรา    อ่ิมเอิบ          



 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วเิคราะหI  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 6 / 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 05026 นายนวพล    อินพุ่ม       

2 05051 นายมงคล    ฮะต๊ิด       

3 05055 นายสมพงค์    รีเรียบ       

4 05057 นายเอกรัฐ    ชมเชย       

5 05365 นายอดิศร    รักดี       

6 05032 นางสาวกฤติยาภรณ์    แซ่ตัน       

7 05033 นางสาวคริมา    สุขเฟ่ืองแสง       

8 05034 นางสาวณัฐพร    คงเม่น       

9 05035 นางสาวดวงธิดา    สมนึก       

10 05037 นางสาวนิพาวรรณ์ เนตรสายคงคา       

11 05039 นางสาวภัทราภรณ์    ฉายแสง       

12 05042 นางสาวศิริพร    ปานขวัญ       

13 05043 นางสาวอภิญญา    รัตนวิสิทธ์ิ       

14 05044 นางสาวพัชรพร    แก้วเกล่ือน       

15 05060 นางสาวชลธิชา    พันธ์เพ็ชร       

16 05061 นางสาวฐิติรัตน์    อ้ันอยู่       

17 05062 นางสาวณัชพันธ์    อินทร์ภิวาส       

18 05064 นางสาวประภาวัลย์    ศรีสุวรรณ       

19 05066 นางสาวปิยะธิดา    พัฒนพงศ์       

20 05067 นางสาวภูมรินทร์    ดำรงค์       

21 05068 นางสาวศิริวรรณ    แก้วนาโพธ์ิ       

22 05265 นางสาวรวิวรรณ    คุ้มตลอด       

23 05366 นางสาวจันจิรา    อ่ิมเอิบ       



 

 

แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของผู<เรียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 6 / 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 05026 นายนวพล    อินพุ่ม       

2 05051 นายมงคล    ฮะต๊ิด       

3 05055 นายสมพงค์    รีเรียบ       

4 05057 นายเอกรัฐ    ชมเชย       

5 05365 นายอดิศร    รักดี       

6 05032 นางสาวกฤติยาภรณ์    แซ่ตัน       

7 05033 นางสาวคริมา    สุขเฟ่ืองแสง       

8 05034 นางสาวณัฐพร    คงเม่น       

9 05035 นางสาวดวงธิดา    สมนึก       

10 05037 นางสาวนิพาวรรณ์ เนตรสายคงคา       

11 05039 นางสาวภัทราภรณ์    ฉายแสง       

12 05042 นางสาวศิริพร    ปานขวัญ       

13 05043 นางสาวอภิญญา    รัตนวิสิทธ์ิ       

14 05044 นางสาวพัชรพร    แก้วเกล่ือน       

15 05060 นางสาวชลธิชา    พันธ์เพ็ชร       

16 05061 นางสาวฐิติรัตน์    อ้ันอยู่       

17 05062 นางสาวณัชพันธ์    อินทร์ภิวาส       

18 05064 นางสาวประภาวัลย์    ศรีสุวรรณ       

19 05066 นางสาวปิยะธิดา    พัฒนพงศ์       

20 05067 นางสาวภูมรินทร์    ดำรงค์       

21 05068 นางสาวศิริวรรณ    แก้วนาโพธ์ิ       

22 05265 นางสาวรวิวรรณ    คุ้มตลอด       

23 05366 นางสาวจันจิรา    อ่ิมเอิบ       



 

 

แบบบันทึกเวลาเรียน 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 6 / 2   ภาคเรียนที ่ 2  ป;การศึกษา  2563 

 

 

 

 

 

ท่ี 

เลข

ประจำ

ตัว 

ช่ือ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรี

ยน
 

                    

1 04966 นายอภิวันทน์    ปัญญาดี                      

2 05022 นายกรีชาติ    ศรีช่วง                      

3 05024 นายชาญวิทย์    สร้อยมริต                      

4 05025 นายนพรุจ    หนูถึง                      

5 05029 นายศุภณัฏฐ์    คงคาหลวง                      

6 05048 นายณัฐพล    พานิชเจริญ                      

7 05052 นายศักด์ิดา    เล็กมาก                      

8 05360 นายเทียบทัศน์ไชย    คูณทวี                      

9 05361 นายจักรรัตน์    นรชัยกำจร                      

10 05376 นายพุฒิพงศ์    ดาเลิศ                      

11 05384 นายบารมี    กล่ันเสนาะ                      

12 05385 นายสุมีตร์    เนวาร                      

13 05550 นายพุฒิชัย    ศรีวอุไร                      

14 05551 นายนนทพัสธ์    สาทช้อย                      

15 05707 นายธีมากร    อยู่พงษ์สันต์                      

16 05708 นายปัณณธร    นาควิเชียร                      

17 05718 นายปัญญาพล    พุ่มนุ่ม                      

18 05758 นายนัทธพล    บุญวงษ์                      

19 05059 นางสาวจิราพรรณ    ปักษา                      

20 05065 นางสาวป่ินธิดา    ทองพยงค์                      

21 05372 นางสาวพิมพ์ชนก    เจียวรากุล                      



 

 

แบบบันทึกผลการเรียน 

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

ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 6 / 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 04966 นายอภิวันทน์    ปัญญาดี                 

2 05022 นายกรีชาติ    ศรีช่วง                 

3 05024 นายชาญวิทย์    สร้อยมริต                 

4 05025 นายนพรุจ    หนูถึง                 

5 05029 นายศุภณัฏฐ์    คงคาหลวง                 

6 05048 นายณัฐพล    พานิชเจริญ                 

7 05052 นายศักด์ิดา    เล็กมาก                 

8 05360 นายเทียบทัศน์ไชย    คูณทวี                 

9 05361 นายจักรรัตน์    นรชัยกำจร                 

10 05376 นายพุฒิพงศ์    ดาเลิศ                 

11 05384 นายบารมี    กล่ันเสนาะ                 

12 05385 นายสุมีตร์    เนวาร                 

13 05550 นายพุฒิชัย    ศรีวอุไร                 

14 05551 นายนนทพัสธ์    สาทช้อย                 

15 05707 นายธีมากร    อยู่พงษ์สันต์                 

16 05708 นายปัณณธร    นาควิเชียร                 

17 05718 นายปัญญาพล    พุ่มนุ่ม                 

18 05758 นายนัทธพล    บุญวงษ์                 

19 05059 นางสาวจิราพรรณ    ปักษา                 

20 05065 นางสาวป่ินธิดา    ทองพยงค์                 

21 05372 นางสาวพิมพ์ชนก    เจียวรากุล                 



 

 

แบบบันทกึคุณลักษณะอันพึงประสงคI 

รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่6  / 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 04966 นายอภิวันทน์    ปัญญาดี          

2 05022 นายกรีชาติ    ศรีช่วง          

3 05024 นายชาญวิทย์    สร้อยมริต          

4 05025 นายนพรุจ    หนูถึง          

5 05029 นายศุภณัฏฐ์    คงคาหลวง          

6 05048 นายณัฐพล    พานิชเจริญ          

7 05052 นายศักด์ิดา    เล็กมาก          

8 05360 นายเทียบทัศน์ไชย    คูณทวี          

9 05361 นายจักรรัตน์    นรชัยกำจร          

10 05376 นายพุฒิพงศ์    ดาเลิศ          

11 05384 นายบารมี    กล่ันเสนาะ          

12 05385 นายสุมีตร์    เนวาร          

13 05550 นายพุฒิชัย    ศรีวอุไร          

14 05551 นายนนทพัสธ์    สาทช้อย          

15 05707 นายธีมากร    อยู่พงษ์สันต์          

16 05708 นายปัณณธร    นาควิเชียร          

17 05718 นายปัญญาพล    พุ่มนุ่ม          

18 05758 นายนัทธพล    บุญวงษ์          

19 05059 นางสาวจิราพรรณ    ปักษา          

20 05065 นางสาวป่ินธิดา    ทองพยงค์          

21 05372 นางสาวพิมพ์ชนก    เจียวรากุล          



 

 

แบบบันทึกผลการอJาน  คิด  วิเคราะหI  และเขียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่  6 / 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 04966 นายอภิวันทน์    ปัญญาดี       

2 05022 นายกรีชาติ    ศรีช่วง       

3 05024 นายชาญวิทย์    สร้อยมริต       

4 05025 นายนพรุจ    หนูถึง       

5 05029 นายศุภณัฏฐ์    คงคาหลวง       

6 05048 นายณัฐพล    พานิชเจริญ       

7 05052 นายศักด์ิดา    เล็กมาก       

8 05360 นายเทียบทัศน์ไชย    คูณทวี       

9 05361 นายจักรรัตน์    นรชัยกำจร       

10 05376 นายพุฒิพงศ์    ดาเลิศ       

11 05384 นายบารมี    กล่ันเสนาะ       

12 05385 นายสุมีตร์    เนวาร       

13 05550 นายพุฒิชัย    ศรีวอุไร       

14 05551 นายนนทพัสธ์    สาทช้อย       

15 05707 นายธีมากร    อยู่พงษ์สันต์       

16 05708 นายปัณณธร    นาควิเชียร       

17 05718 นายปัญญาพล    พุ่มนุ่ม       

18 05758 นายนัทธพล    บุญวงษ์       

19 05059 นางสาวจิราพรรณ    ปักษา       

20 05065 นางสาวป่ินธิดา    ทองพยงค์       

21 05372 นางสาวพิมพ์ชนก    เจียวรากุล       



 

 

แบบบันทึกสมรรถนะสำคัญของผู<เรียน 

รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 
ระดับชั้นมธัยมศึกษาป;ที ่ 6 / 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 04966 นายอภิวันทน์    ปัญญาดี       

2 05022 นายกรีชาติ    ศรีช่วง       

3 05024 นายชาญวิทย์    สร้อยมริต       

4 05025 นายนพรุจ    หนูถึง       

5 05029 นายศุภณัฏฐ์    คงคาหลวง       

6 05048 นายณัฐพล    พานิชเจริญ       

7 05052 นายศักด์ิดา    เล็กมาก       

8 05360 นายเทียบทัศน์ไชย    คูณทวี       

9 05361 นายจักรรัตน์    นรชัยกำจร       

10 05376 นายพุฒิพงศ์    ดาเลิศ       

11 05384 นายบารมี    กล่ันเสนาะ       

12 05385 นายสุมีตร์    เนวาร       

13 05550 นายพุฒิชัย    ศรีวอุไร       

14 05551 นายนนทพัสธ์    สาทช้อย       

15 05707 นายธีมากร    อยู่พงษ์สันต์       

16 05708 นายปัณณธร    นาควิเชียร       

17 05718 นายปัญญาพล    พุ่มนุ่ม       

18 05758 นายนัทธพล    บุญวงษ์       

19 05059 นางสาวจิราพรรณ    ปักษา       

20 05065 นางสาวป่ินธิดา    ทองพยงค์       

21 05372 นางสาวพิมพ์ชนก    เจียวรากุล       



 

 

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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