
 
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนเนินพิทยาคม 
หมู่ 2 ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 

ชื่อ________________________________เลขประจ าตัว______ 
หมายเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เรียน 

 
ครูที่ปรึกษา 

ปีการศึกษา _____________ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง _______เลขที่ _______ 
ภาคเรียนที่ 1  1)________________________________ 

    2) _______________________________ 
ปีการศึกษา _____________ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง _______เลขที่ _______ 

ภาคเรียนที่ 1  1)________________________________ 
    2) _______________________________ 

ปีการศึกษา _____________ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง _______เลขที่ _______ 
ภาคเรียนที่ 1  1)________________________________ 

    2) _______________________________ 
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ข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน 
ชื่อ –  นามสกุล____________________________________________________ 
วัน/เดือน/ปี เกิด_____________________________นับถือศาสนา_____________ 
กลุ่มเลือด_____________มีโรคประจ าตัว________________________________ 
วิธีแก้ไขเบื้องต้น____________________________________________________ 
มีประวัติแพ้ยา_____________________________________________________ 
แพ้อาหารและอื่นๆ (ระบุ) ____________________________________________ 
ชื่อบิดา_________________________________อาชีพ_____________________ 
ชื่อมารดา_______________________________อาชีพ_____________________ 
สถานะภาพครอบครัว   
 บิดา มารดาอยู่ด้วยกัน   บิดา มารดาแยกกันอยู่  บิดา มารดาหย่าร้าง  
 บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม   อื่นๆ ________________ 
ชื่อผู้ปกครอง_____________________________อาชีพ_____________________ 
ผู้ปกครองเกี่ยวข้องเป็น________________________________ของนักเรียน 
ที่อยู่ปัจจบุันสามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่_______ถนน___________ซอย__________ 
หมู่ที่ _______ต าบล______________________อ าเภอ_____________________ 
จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย์______________โทรศัพท์__________ 
E – mail _____________________________ 
ก่อนเข้าโรงเรียนนี้ ผู้เรียน   จบ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร____________ 
 จบ ชั้น________________________________ 

ผลการเรียนเฉล่ียตลอดหลักสูตร____________ 
 ก าลังเรียน ช้ัน_____________________________ 

ผลการเรียนเฉล่ียสะสมภาคเรียนสุดท้าย_______ 
จากโรงเรียน________________________________________________________ 
อ าเภอ______________________จังหวัด_________________________________ 
เริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนนี้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่__________ 
ภาคเรียนที่ _______ปีการศึกษา_________________ 

 
 



3 
รายงานผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ______ 

รหัสวิชา รายวิชา 

หน่
วย

กิต
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ

อัน
พึง

ปร
ะส

งค์
 

อ่า
น 

คิด
วิเ

คร
าะ

ห์แ
ละ

เข
ียน

 

สอบปกติ แก้ตัว 

 รายวิชาพื้นฐาน      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 รายวิชาเพิ่มเติม      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลา (ชั่วโมง) ผลการประเมิน แก้ตัว/ซ่อมเสริม 
 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมชุมนุม____________    
 กิจกรรม ________________    
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 

สรุปผลการประเมิน 
ผลการเรียน  

ลงช่ือ_____________________ครูที่ปรึกษา 
(______________________________) 

 
ลงช่ือ_____________________ 

(______________________________) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 

 
ลงช่ือ_____________________ผู้ปกครอง 
(______________________________) 

ที่เรียน ที่ได้ 
จ านวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน   
จ านวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม   
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด   
ระดับผลการเฉลี่ยภาคน้ี  
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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ความเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา _________ 

 
 

 
 
 
 

ความเห็นของครูที่ปรึกษา 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 

 
ลงชื่อ________________________ครูที่ปรึกษา 

       (_____________________________) 

     ต าแหน่ง________________________ 

ความเห็นของผู้ปกครอง 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 
ลงชื่อ________________________ผู้ปกครอง 

       (_____________________________) 



5 
รายงานผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ______ 

รหัสวิชา รายวิชา 

หน่
วย

กิต
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ

อัน
พึง

ปร
ะส

งค์
 

อ่า
น 

คิด
วิเ

คร
าะ

ห์แ
ละ

เข
ียน

 

สอบปกติ แก้ตัว 

 รายวิชาพื้นฐาน      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 รายวิชาเพิ่มเติม      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลา (ชั่วโมง) ผลการประเมิน แก้ตัว/ซ่อมเสริม 
 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมชุมนุม____________    
 กิจกรรม ________________    
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 

สรุปผลการประเมิน 
ผลการเรียน  

ลงช่ือ_____________________ครูที่ปรึกษา 
(______________________________) 

 
ลงช่ือ_____________________ 

(______________________________) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 

 
ลงช่ือ_____________________ผู้ปกครอง 
(______________________________) 

ที่เรียน ที่ได้ 
จ านวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน   
จ านวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม   
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด   
ระดับผลการเฉลี่ยภาคน้ี  
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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ความเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา _________ 

 
 

 
 
 
 
 

ความเห็นของครูที่ปรึกษา 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 

 
ลงชื่อ________________________ครูที่ปรึกษา 

       (_____________________________) 

     ต าแหน่ง________________________ 

ความเห็นของผู้ปกครอง 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 
ลงชื่อ________________________ผู้ปกครอง 

       (_____________________________) 



7 
รายงานผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ______ 

รหัสวิชา รายวิชา 

หน่
วย

กิต
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ

อัน
พึง

ปร
ะส

งค์
 

อ่า
น 

คิด
วิเ

คร
าะ

ห์แ
ละ

เข
ียน

 

สอบปกติ แก้ตัว 

 รายวิชาพื้นฐาน      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 รายวิชาเพิ่มเติม      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลา (ชั่วโมง) ผลการประเมิน แก้ตัว/ซ่อมเสริม 
 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมชุมนุม____________    
 กิจกรรม ________________    
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 

สรุปผลการประเมิน 
ผลการเรียน  

ลงช่ือ_____________________ครูที่ปรึกษา 
(______________________________) 

 
ลงช่ือ_____________________ 

(______________________________) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 

 
ลงช่ือ_____________________ผู้ปกครอง 
(______________________________) 

ที่เรียน ที่ได้ 
จ านวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน   
จ านวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม   
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด   
ระดับผลการเฉลี่ยภาคน้ี  
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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ความเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา _________ 

 
 

 
 
 
 

ความเห็นของครูที่ปรึกษา 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 

 
ลงชื่อ________________________ครูที่ปรึกษา 

       (_____________________________) 

     ต าแหน่ง________________________ 

ความเห็นของผู้ปกครอง 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 
ลงชื่อ________________________ผู้ปกครอง 

       (_____________________________) 



9 
รายงานผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ______ 

รหัสวิชา รายวิชา 

หน่
วย

กิต
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ

อัน
พึง

ปร
ะส

งค์
 

อ่า
น 

คิด
วิเ

คร
าะ

ห์แ
ละ

เข
ียน

 

สอบปกติ แก้ตัว 

 รายวิชาพื้นฐาน      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 รายวิชาเพิ่มเติม      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลา (ชั่วโมง) ผลการประเมิน แก้ตัว/ซ่อมเสริม 
 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมชุมนุม____________    
 กิจกรรม ________________    
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 

สรุปผลการประเมิน 
ผลการเรียน  

ลงช่ือ_____________________ครูที่ปรึกษา 
(______________________________) 

 
ลงช่ือ_____________________ 

(______________________________) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 

 
ลงช่ือ_____________________ผู้ปกครอง 
(______________________________) 

ที่เรียน ที่ได้ 
จ านวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน   
จ านวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม   
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด   
ระดับผลการเฉลี่ยภาคน้ี  
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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ความเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา _________ 

 
 

 
 
 
 

ความเห็นของครูที่ปรึกษา 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 

 
ลงชื่อ________________________ครูที่ปรึกษา 

       (_____________________________) 

     ต าแหน่ง________________________ 

ความเห็นของผู้ปกครอง 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 
ลงชื่อ________________________ผู้ปกครอง 

       (_____________________________) 



11 
รายงานผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ______ 

รหัสวิชา รายวิชา 

หน่
วย

กิต
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ

อัน
พึง

ปร
ะส

งค์
 

อ่า
น 

คิด
วิเ

คร
าะ

ห์แ
ละ

เข
ียน

 

สอบปกติ แก้ตัว 

 รายวิชาพื้นฐาน      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 รายวิชาเพิ่มเติม      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลา (ชั่วโมง) ผลการประเมิน แก้ตัว/ซ่อมเสริม 
 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมชุมนุม____________    
 กิจกรรม ________________    
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 

สรุปผลการประเมิน 
ผลการเรียน  

ลงช่ือ_____________________ครูที่ปรึกษา 
(______________________________) 

 
ลงช่ือ_____________________ 

(______________________________) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 

 
ลงช่ือ_____________________ผู้ปกครอง 
(______________________________) 

ที่เรียน ที่ได้ 
จ านวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน   
จ านวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม   
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด   
ระดับผลการเฉลี่ยภาคน้ี  
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  



12 

ความเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา _________ 

 
 

 
 
 
 
 

ความเห็นของครูที่ปรึกษา 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 

 
ลงชื่อ________________________ครูที่ปรึกษา 

       (_____________________________) 

     ต าแหน่ง________________________ 

ความเห็นของผู้ปกครอง 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 
ลงชื่อ________________________ผู้ปกครอง 

       (_____________________________) 
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รายงานผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ______ 

รหัสวิชา รายวิชา 

หน่
วย

กิต
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ 

คุณ
ลัก

ษณ
ะ

อัน
พึง

ปร
ะส

งค์
 

อ่า
น 

คิด
วิเ

คร
าะ

ห์แ
ละ

เข
ียน

 

สอบปกติ แก้ตัว 

 รายวิชาพื้นฐาน      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 รายวิชาเพิ่มเติม      
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลา (ชั่วโมง) ผลการประเมิน แก้ตัว/ซ่อมเสริม 
 กิจกรรมแนะแนว    
 กิจกรรมชุมนุม____________    
 กิจกรรม ________________    
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    

 

สรุปผลการประเมิน 
ผลการเรียน  

ลงช่ือ_____________________ครูที่ปรึกษา 
(______________________________) 

 
ลงช่ือ_____________________ 

(______________________________) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม 

 
ลงช่ือ_____________________ผู้ปกครอง 
(______________________________) 

ที่เรียน ที่ได้ 
จ านวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน   
จ านวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม   
จ านวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมด   
ระดับผลการเฉลี่ยภาคน้ี  
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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ความเห็นของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา _________ 

 
 

 
 
 
 

ความเห็นของครูที่ปรึกษา 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 

 
ลงชื่อ________________________ครูที่ปรึกษา 

       (_____________________________) 

     ต าแหน่ง________________________ 

ความเห็นของผู้ปกครอง 
รายการ ข้อคิดเห็น 

ด้านการเรียน  
ด้านความประพฤติ  
ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจ  
ด้านอื่นๆ  

 
ลงชื่อ________________________ผู้ปกครอง 

       (_____________________________) 
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ผลการประเมินระดับชาติ 
1. ผลการสอบ O – NET (ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6) 

รายวิชา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ภาษาไทย   
2. คณิตศาสตร์   
3. วิทยาศาสตร์   
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
5. ภาษาอังกฤษ   
6. สุขศึกษาและพลศึกษา   
7. ศิลปะ   
8. การงานอาชพีและเทคโนโลยี   

   
   
   

2. ผลการสอบ__________________________ 

รายวิชา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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การตัดสินผลการเรียน 
 

สรุปผลการประเมิน 
ผลการเรียน 

ที่ได ้ ที่เรียน 
จ านวนหน่วยกิตตามรายวิชาพื้นฐาน   
จ านวนหน่วยกิตตามรายวิชาเพิ่มเติม   
ระดับผลการเรียนเฉล่ีย   
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 
ผู้เรียนตามรายงานการตดัสินผลการเรยีน ฉบับนี้ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
 

ขอแสดงความยินดีต่อความส าเร็จของนักเรียน และขออวยพรให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
แข็งแรง ศึกษาเล่าเรียนต่อไปจนสามารถประกอบอาชีพสุจริตและพึ่งตนเองได้ เป็นผู้อนุรั กษ์พลังงาน 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่นับถือ 
ห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติด มีความซ่ือสัตย์ ด ารงตนเป็นก าลังส าคัญของครอบครัว เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติ จงเป็นผู้ประกอบด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไป 
 

ลงชื่อ_____________________________ครูที่ปรึกษา 
  (_______________________________) 

 
ลงชื่อ_____________________________ผู้อ านวยการโรงเรียน 

         (_______________________________) 
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เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

 

1. ผู้เรียนต้องเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ดังท่ีปรากฏตามแบบรายงานผลการการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฉบับนี้ 

2. การตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการ
เรียนเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 
4 ดีเย่ียม 80 – 100 

3.5 ดีมาก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้างดี 65 – 69 
2 น่าพอใช้ 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 – 54 
0 ต่ ากว่าเกณฑ์ 0 – 49 

ร หมายถึง รอตัดสินผลการเรียน หรือตัดสินผลการเรียนไมไ่ด้ 
มส หมายถึง ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลปลายภาคเรียน 

3. ผู้เรียนท่ีได้รับผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ หรือ “0” ผู้ปกครองโปรดติดตามผู้เรียนให้เข้ารับการ
ปรับปรุงแก้ไขซ่อมเสริม จนได้รับผลการเรียนรู้ “1” หรือผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

4. ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียน “ร” , “มส” ผู้ปกครองโปรดติดตามผู้เรียนและประสานติดต่อครูผู้สอน หรือ
ครูที่ปรึกษาเพื่อเข้ารับการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ได้รับการตัดสินระดับผลการเรียนต่อไป 

5. เกณฑ์การติดสินผลการเรียนรู้ 
5.1 ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินการเรียน ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามสถานศึกษาก าหนด หรือ 

ระดับผลการเรียน “1” ขึ้นไปทุกรายวิชา 
5.2 การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผู้เรียนต้องได้รับประเมิน “ดีเย่ียม” หรือ “ดี” หรือ “ผ่าน” 

ในทุกรายวิชา ผู้เรียนท่ีได้รับผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ผู้ปกครองโปรดติดตามผู้เรียนและ
ประสานติดต่อครูผู้สอน หรือครูที่ปรึกษาเพื่อเข้ารับการด าเนินการซ่อมเสริมปรับปรุง แก้ไข
จนกว่าได้รับผลการเรียนเมิน “ผ่าน” ขึ้นไป 

5.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน “ดีเย่ียม” “ดี” 
หรือ “ผ่าน” ในทุกรายวิชา ผู้เรียนท่ีได้รับผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ผู้ปกครองโปรดติดตาม
ผู้เรียนและประสานติดต่อครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซ่อมเสริม 
ปรับปรับ แก้ไขและพฤติกรรมจนกว่าจะได้รับผลการผลประเมิน “ผ่าน” ขึ้นไป 

5.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และต้องได้รับผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ทุก
กิจกรรม 
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ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ม.4-6 

1. สามารถอานเพ่ือการศึกษาคน้คว้าเพ่ิมพูนความรู้ ความรู้ ประสบการณ์และ การประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวัน 

2. สามารถจับประเด็นส าคัญ ล าดับเหตุการณ์ จากการอ่านสื่อที่มีความสลับซับซ้อน 

3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ใหข้้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆ 
4. สามารถประเมินความ น่าเชื่อถือคุณค่าแนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย  
5. สามารถเขียนแสดง ความคิดเห็น โต้แย้งข้อสรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ตัวชี้วัดของโรงเรียนเนินพิทยาคม 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ตัวชี้วัดที่ 1  เป็นพลเมืองดีของชาติ ตัวชี้วัดที่ 2  ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
ตัวชี้วัดที่ 3  ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลัก 
ของศาสนา 

ตัวชี้วัดที่ 4  เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 1  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง 
ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

ตัวชี้วัดที่ 2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่น 
ทั้งทางกาย วาจา ใจ 

3. มีวินัย 
ตัวชี้วัดที่ 1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึก
ความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

6. มุ่งมั่นในการท างาน 
ตัวชี้วัดที่ 1  ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีการงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2  ท างานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
7. รักความเป็นไทย 
ตัวชี้วัดที่ 1  ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที 
ตัวชี้วัดที่ 2  เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ตัวชี้วัดที่ 3  อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ  
ตัวชี้วัดที่ 1  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและ 
พึงพอใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

ตัวชี้วัดที่ 2  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  
ชุมชน  และสังคม 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ระดับคุณภาพ 3 2 1 0 
ความหมาย ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

 


