
 

รูปแบบการจัดท า  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา (ปพ.5) 

 

เล่มนี้ประกอบด้วย 

1. หน้าปก  
2. คะแนนในระบบ SGS 
3. เวลาเรียน ในระบบ SGS 
4. บันทึกการติดตามนักเรียน 
5. เกณฑ์การวัดผลประเมินผลรายวิชา 
6. การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 

โรงเรียนบางกะป ิ        สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2               
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ    จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี............................ ห้อง................ ภาคเรียนท่ี  ......................  ปีการศึกษา............................. 
รายวิชา.................................................................................................................................. รหัสวิชา................................. 
หน่วยกิต...........................................   เวลาเรียน  .........................  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ครูผู้สอน................................................................................................................................................................................ 
 

สรุปผลการประเมิน 

จ านวนนักเรียน 
 ระดับผลการเรียน ผลการประเมิน 
4 3.5 3 2.5 2.0 1.5 1 0 ร มส ผ มผ อื่นๆ 

              
คิดเป็นร้อยละ              

  

การอนุมัติผลการเรียน 

ลงช่ือ..........................................................................ครูผู้สอน 
 

ลงช่ือ..........................................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ลงช่ือ..........................................................................หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
 

เรียนมาเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
    ลงช่ือ..........................................................................รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการฯ 
          (นางอุทุมพร  จิตรแสวง) 

            อนุมัติผลการเรียน            ไม่อนุมัติผลการเรียน  
  
     ลงช่ือ.........................................................................ผู้อ านวยการโรงเรียนบางกะปิ 
     (นายประจักษ์   ประจิมทิศ) 
 
          วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ...........

จ านวนนักเรียน 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3=ดีเย่ียม 2=ดี 1=ผ่าน 0=ไม่ผ่าน 
        

คิดเป็นร้อยละ     

ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
3=ดีเย่ียม 2=ดี 1=ผ่าน 0=ไม่ผ่าน 
    
    



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 แบบบันทึกการติดตามนักเรียน 
 

วัน/เดือน/ปี ช่ือ-นามสกุล พฤติกรรมนักเรียน นักเรียนรับทราบ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



   การประเมินการอา่น  คิดวิเคราะห์  และเขียน     
   

   ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3 
 

ข้อที่                                          ตัวชี้วัด    
1. การอ่าน 1.  สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตาม                  

     วัตถุประสงค์  และสร้างความเข้าใจ  ประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
2. การคิดวิเคราะห์ 2.  สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน   โต้แย้ง    

3.  สามารถวิเคราะห์   วิจารณ์   ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความ 
     และความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน     
4.  สามารถสรุปคุณค่า    แนวคิด   แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 

3. เขียน 5.  สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น  โต้แย้ง  สนับสนุน   
     โน้มน้าว   โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  เช่น  ผังความคิด  เป็นต้น 

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 
ข้อที่ ตัวชี้วัด    

1. การอ่าน 1.  สามารถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า   เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์  และการประยุกต์   ใน 
     ชีวิตประจ าวัน 

2. การคิดวิเคราะห์ 2. สามารถจับประเด็นส าคัญล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน    
3.  สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน   และสามารถวิพากษ์        
    ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ    
4.  สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 

3. เขียน 5.  สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น   โต้แย้ง   สรุป  โดยมีข้อมูลอธิบาย   สนับสนุน 
    อย่างพอเพียง  สมเหตุสมผล 

           
 เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน  

ข้อที ่1   การอ่าน 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม   (3) ได้ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ระดับดีเย่ียม 
ดี       (2) ได้ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ระดับดี 
ผ่าน     (1) ได้ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ระดับผ่าน 
ไม่ผ่าน  (0) ไม่ผ่านผลการประเมินตามตัวชี้วัด 

 
ข้อที ่2  การคิดวิเคราะห ์ 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเย่ียม  (3) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม ทุกตัวชี้วัด   หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  2 ตัวชี้วัด   และ ได้ระดับดี หรือ ผ่าน  1  ตัวชี้วัด    

ดี    (2) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดี   ทุกตัวชี้วัด  หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  1 ตัวชี้วัด   และ ได้ระดับดี หรือ ผ่าน 2  ตัวชี้วัด    

ผ่าน  (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  หรือ  ได้ผลการประเมินระดับดี   และระดับผ่าน 
ไม่ผ่าน (0) ไม่ผ่านในการประเมินตัวชี้วัด  ข้อใดข้อหน่ึง 

 
ข้อที ่3   เขียน 

ระดับ  เกณฑ์การพิจารณา 
       ดีเย่ียม    (3) ได้ผลการประเมินตามตัวชี้วัด  ระดับดีเย่ียม 
          ดี    (2) ได้ผลการประเมินตามตัวชี้วัด  ระดับดี 
       ผ่าน   (1) ได้ผลการประเมินตามตัวชี้วัด  ระดับผ่าน 
      ไม่ผ่าน  (0) ไม่ผ่านประเมินตามตัวชี้วัด 
        



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน    
 

ข้อที่ ตัวชี้วัด 
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย ์ 1. เป็นพลเมืองดีของชาติ   

2. ธ ารงไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย   
3. ศรัทธา  ยึดมั่น   ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา   
4. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2.  ซ่ือสัตย์สุจริต 1. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง   ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
2. ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อ่ืน   ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

3. มีวินัย 1. ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
4. ใฝ่เรียนรู้ 1. ตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้    

2. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการเลือกใช้ส่ืออย่าง   เหมาะสม   สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

5. อยู่อย่างพอเพียง 1.  ด าเนินชีวิตอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม    
2.  มีภูมิคุ้มกันในตัวทีด่ี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 1.  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน    
2.  ท างานด้วยความเพียรพยาม   อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

7. รักความเป็นไทย 1.  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย   และมีความกตัญญูกตเวท ี
2.  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม    
3.  อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 1.  ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน     
2. เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  สังคม 

 
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  แต่ละคณุลักษณะ 

 
ข้อที ่1   รักชาต ิศาสน ์กษัตริย์                                                                                         ข้อที่ 5   อยู่อย่างพอเพียง 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  จ านวน  3  ตัวช้ีวัดขึ้นไป  และส่วนท่ีเหลือได้ผลการประเมินระดับดี   

ดี (2) 
1. ได้ผลการประเมินระดับด ี ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  จ านวน 1 - 2  ตัวช้ีวัด  และส่วนท่ีเหลือได้ผลการประเมินระดับดี   
3. ได้ผลการประเมินระดับด ี จ านวน 2  ตัวช้ีวัดขึ้นไป   และส่วนท่ีเหลือได้ผลการประเมินระดับผ่าน   

ผ่าน (1) 1. ได้ผลการประเมินระดับผ่านทุกตัวช้ีวัด  
2. ได้ผลการประเมินระดับดี   จ านวน 1 ตัวช้ีวัด  และส่วนท่ีเหลือ  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) 1. มีผลการประเมินตัวช้ีวัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับไม่ผ่าน 

 
 
ข้อที ่2   ซื่อสัตย์สุจริต                                                                                                         ข้อที ่6   มุ่งมั่นในการท างาน 

ระดับ  เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดี ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดี ทุกตัวชี้วดั หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วดั หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วดั 

ไม่ผ่าน (0) 1. มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได ้ระดับ ไม่ผ่าน 
 
ข้อที ่3   มีวินัย                                                                                                                   ขอ้ที ่7   รักความเปน็ไทย 

ระดับ  เกณฑ์การพิจารณา 
ดีเยี่ยม (3) ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม 

ดี (2) ได้ผลการประเมินระดับดี 
ผ่าน (1) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน 
 
 
 
ข้อที ่4   ใฝ่เรียนรู้ 

                    ขอ้ที ่8    มีจติสาธารณะ 

ระดับ  เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และด ีระดับละ 1 ตัวช้ีวัด 

ดี (2) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดี ทุกตัวช้ีวัด   หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวช้ีวัด 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวช้ีวัด 

ไม่ผ่าน (0) 1. มีผลการประเมินตัวช้ีวัดข้อใดข้อหนึ่งได้ ระดับ ไม่ผ่าน 

ระดับ  เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดี ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดี ทุกตัวชี้วดั หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ 1 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมนิระดับผ่าน ทุกตัวชี้วดั หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน ระดับละ 1 

ไม่ผ่าน (0) 1. มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได ้ระดับ ไม่ผ่าน 

ระดับ  เกณฑ์การพิจารณา 

ดเีย่ียม  (3) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม ทุกตัวช้ีวัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  จ านวน 2  ตัวช้ีวัด   และมีผลการประเมินตัวช้ีวัดระดับดี หรือ 
ผ่าน   จ านวน 1  ตัวช้ีวัด    

ดี    (2) 
1. ได้ผลการประเมินระดับด ี  ทุกตัวช้ีวัด  หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียม  จ านวน 1 ตัวช้ีวัด   และมีผลการประเมินตัวช้ีวัดระดับดี หรือ 
ผ่าน   จ านวน 2  ตัวช้ีวัด    

ผ่าน  (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  ทุกตัวช้ีวัด  หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับด ี  และระดับผ่าน 

ไม่ผ่าน (0) 1. มีผลการประเมินตัวช้ีวัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับไม่ผ่าน 

ระดับ  เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดี ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดี ทุกตัวชี้วดั หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วดั หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน ระดับละ 1  ตัวชีว้ัด 

ไม่ผ่าน (0) 1. มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได ้ระดับ ไม่ผ่าน 

ระดับ  เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม (3) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และดี ระดับละ 1 ตัวชี้วัด 

ดี (2) 
1. ได้ผลการประเมินระดับดี ทุกตัวชี้วดั หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และระดับผ่าน ระดับละ1 ตัวชี้วัด 

ผ่าน (1) 
1. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน ทุกตัวชี้วดั หรือ 
2. ได้ผลการประเมินระดับดี และระดับผ่าน ระดับละ 1  ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่าน (0) 1. มีผลการประเมินตัวชี้วัดข้อใดข้อหนึ่งได้ระดับไม่ผ่าน 


