




 
      

 ขอมูลสวนตัวของผูเรียน 
 
  ช่ือ/ นามสกุล.........................................................................................วัน/ เดือน /ปเกิด......................................................... 
  บานเลขท่ี............................................................หมูท่ี..............................ตําบล......................................................................... 
  อําเภอ..................................................................................................จังหวัด............................................................................ 
  ช่ือบิดา......................................................................................................................อาชีพ......................................................... 
  โทรศัพท...................................................................................................................................................................................... 
  ช่ือมารดา......................................................................................................................อาชี....................................................... 
  โทรศัพท..................................................................................................................................................................................... 
  ช่ือผูปกครอง.................................................................................................................อาชีพ.................................................... 
  เกี่ยวของเปน........................................................................................โทรศัพท........................................................................ 
  ท่ีอยู............................................................หมูท่ี..............................ตําบล................................................................................. 
  อําเภอ..................................................................................................จังหวัด........................................................................... 
   
  บันทึกการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล 
 
  1.  การเปล่ียนแปลงท่ีอยูใหม 

............................................................................................................................................................................................... 
               ................................................................................................................................................................................................. 
            2.  การเปล่ียนแปลงผูปกครอง 
  เปล่ียนเปน.................................................................................................................เกี่ยวของเปน........................................... 
            3.  ขอมูลอื่น ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 
             .............................................................................................................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................................................................. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            .............................................................................................................................................................................................. 
   .............................................................................................................................................................................................. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ความเจริญเติบโต 

เดือน 
ช้ัน................................................... ช้ัน.................................................. ช้ัน................................................. 
พ.ค.  ส.ค. พ.ย. ก.พ. พ.ค.  ส.ค. พ.ย. ก.พ. พ.ค.  ส.ค. พ.ย. ก.พ. 

อายุ                         
น้ําหนัก                         
สวนสูง                         
 
 

ตารางแสดงน้ําหนักและสวนสูงของเด็กไทยโดยเฉลี่ย 
อายุ (ป) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

น้ําหนัก ชาย 15.5 17 18 20 22 24 27 29 33 37 43 46 
(กก.) หญิง 15 17 18 20 23 25 28 32 37 40 43 44 
สวนสูง ชาย 106 111 116 120 125 130 135 140 145 153 159 163 
(ซม.) หญิง 106 110 115 120 126 131 137 143 148 152 153 154 

 
 

บันทึกเวลาเรียน 
 

       เวลาเรียน 
ช้ัน 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ตลอดป หมายเหตุ 
เวลา
เต็ม 

มา ไมมา เวลา
เต็ม 

มา ไมมา เวลา
เต็ม 

มา ไมมา     

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4              
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5              
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6              
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ประเมนิผลการเรียนรายวิชา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4   ปการศึกษา......................... 

 
  คะแนนเฉล่ีย                                             ระดับผลการเรียนเฉล่ีย 

 

ลงช่ือ.......................................................ครูประจําช้ัน 

ลงช่ือ.......................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

ลงช่ือ.......................................................ผูปกครอง 

รหัสวิชา รายวิชา 

เวล
าเร

ียน
 (ช

ม./
ป) 

ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
คะแนนรวม

ปลายป 

ระ
ดับ

ผล
กา

รเร
ียน

 

ผล
กา

รแ
กไ

ข/
ซอ

มเส
ริม

 

 เต็ม ได เต็ม ได เต็ม ได   
                   รายวิชาพื้นฐาน 
ท14101 ภาษาไทย 160 50  50  100    
ค14101 คณิตศาสตร 160 50  50  100    
ว14101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 50  50  100    
ว14102 วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) 
40 50  50  100 

   

ส14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 50  50  100    
ส14102 ประวัติศาสตร 40 50  50  100    
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 50  50  100    
ศ14101 ศิลปะ 80 50  50  100    
ง14101 การงานอาชีพ 40 50  50  100    
อ14101 ภาษาตางประเทศ 80 50  50  100    
                  รายวิชาเพิ่มเติม 
ส14234 หนาท่ีพลเมือง 40 50  50  100    
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ภาคเรียนที่ 2

50 50



ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ลําดับ กิจกรรม 
หนวย

กิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปผลปลายป 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 
1 แนะแนว 30       
2 ลูกเสือ – เนตรนารี 40       
3 ชุมนุม.......................................... 40       
4 กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน 10       

    สรุปผลการประเมิน             ผาน                   ไมผาน 

ผลการประเมนคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ขอท่ี คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปผลปลายป 
ดี

เย่ียม 
ดี ผาน

เกณฑ 
ไม

ผาน
เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 
1 รักชาติ ศาสน  กษัตริย             
2 ซื่อสัตยสุจริต             
3 มีวินัย             
4 ใฝเรียนรู             
5 อยูอยางพอเพียง             
6 มุงมั่นในการทํางาน             
7 รักความเปนไทย             
8 มีจิตสาธารณะ             
 สรุปผลการประเมิน              ดีเย่ียม                  ดี                  ผาน                 ไมผาน 

ผลการประเมินดานการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน 

ความสามารถ 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปผลปลายป 
ดี

เย่ียม 
ดี ผาน

เกณฑ 
ไม

ผาน
เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 
การอาน             
การคิดวิเคราะห             
การเขียน             
 สรุปผลการประเมิน              ดีเย่ียม                  ดี                  ผาน                 ไมผาน 

      ปพ.6 หนาท่ี 6 



 

การประเมินสมรรถนะ / คุณลักษณะผูเรียน 

ของชั้นประถมศึกษาปที่ 4   ปการศึกษา............................... 

 

สมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน 

ขอ สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปปลายป 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1 ความสามารถในการส่ือสาร             
2 ความสามารถในการคิด             
3 ความสามารถในการแกปญหา             
4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต             
5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี             

ลงช่ือครูประจําช้ัน  
 

คุณลักษณะผูเรียน 

ขอ คุณลักษณะผูเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปปลายป 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1 การรักษาความสะอาด/มีระเบียบวินัย             
2 กิริยามารยาทดี/พูดจาไพเราะ  ออนโยน             
3 อารมณเบิกบาน ราเริง แจมใส/คลองแคลว             
4 อดทนอดกล้ัน/รูจักการรอคอย             
5 ความมีน้ําใจ/เอื้ออาทร/มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ              
6 มีทักษะการส่ือสารเหมาะสมกับวัยและรักการอาน             
7 มีความต้ังใจเรียน/มีสมาธิในการทํากิจกรรมตาง ๆ             
8 ความสามารถในการคิดและแกปญหาไดสมวัย             
9 จินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค             
10 การประหยัดเวลาและทรัพยากรตาง ๆ             

ลงช่ือครูประจําช้ัน  
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ประเมนิผลการเรียนรายวิชา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5   ปการศึกษา......................... 

 
 

คะแนนเฉล่ีย                                             ระดับผลการเรียนเฉล่ีย 

 

ลงช่ือ.......................................................ครูประจําช้ัน 

ลงช่ือ.......................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

ลงช่ือ.......................................................ผูปกครอง 

รหัสวิชา รายวิชา 

เวล
าเร

ียน
 (ช

ม./
ป) 

ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
คะแนนรวม

ปลายป 

ระ
ดับ

ผล
กา

รเร
ียน

 

ผล
กา

รแ
กไ

ข/
ซอ

มเส
ริม

 

 เต็ม ได เต็ม ได เต็ม ได   
                   รายวิชาพื้นฐาน 
ท15101 ภาษาไทย 160 50  50  100    
ค15101 คณิตศาสตร 160 50  50  100    
ว15101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 50  50  100    
ว15102 วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) 
40 50  50  100 

   

ส15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 50  50  100    
ส15102 ประวัติศาสตร 40 50  50  100    
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 50  50  100    
ศ15101 ศิลปะ 80 50  50  100    
ง15101 การงานอาชีพ 40 50  50  100    
อ15101 ภาษาตางประเทศ 80 50  50  100    
                  รายวิชาเพิ่มเติม 
ส15235 หนาท่ีพลเมือง 40 50  50  100    
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ภาคเรียนที่ 2

50 50



ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ลําดับ กิจกรรม 
หนวย

กิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปผลปลายป 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 
1 แนะแนว 30       
2 ลูกเสือ – เนตรนารี 40       
3 ชุมนุม.......................................... 40       
4 กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน 10       

    สรุปผลการประเมิน             ผาน                   ไมผาน 

ผลการประเมนคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ขอท่ี คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปผลปลายป 
ดี

เย่ียม 
ดี ผาน

เกณฑ 
ไม

ผาน
เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 
1 รักชาติ ศาสน  กษัตริย             
2 ซื่อสัตยสุจริต             
3 มีวินัย             
4 ใฝเรียนรู             
5 อยูอยางพอเพียง             
6 มุงมั่นในการทํางาน             
7 รักความเปนไทย             
8 มีจิตสาธารณะ             
 สรุปผลการประเมิน              ดีเย่ียม                  ดี                  ผาน                 ไมผาน 

ผลการประเมินดานการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน 

ความสามารถ 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปผลปลายป 
ดี

เย่ียม 
ดี ผาน

เกณฑ 
ไม

ผาน
เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 
การอาน             
การคิดวิเคราะห             
การเขียน             
 สรุปผลการประเมิน              ดีเย่ียม                  ดี                  ผาน                 ไมผาน 
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การประเมินสมรรถนะ / คุณลักษณะผูเรียน 

ของชั้นประถมศึกษาปที่ 5   ปการศึกษา............................... 

 

สมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน 

ขอ สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปปลายป 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1 ความสามารถในการส่ือสาร             
2 ความสามารถในการคิด             
3 ความสามารถในการแกปญหา             
4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต             
5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี             

ลงช่ือครูประจําช้ัน  
 

คุณลักษณะผูเรียน 

ขอ คุณลักษณะผูเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปปลายป 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1 การรักษาความสะอาด/มีระเบียบวินัย             
2 กิริยามารยาทดี/พูดจาไพเราะ  ออนโยน             
3 อารมณเบิกบาน ราเริง แจมใส/คลองแคลว             
4 อดทนอดกล้ัน/รูจักการรอคอย             
5 ความมีน้ําใจ/เอื้ออาทร/มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ              
6 มีทักษะการส่ือสารเหมาะสมกับวัยและรักการอาน             
7 มีความต้ังใจเรียน/มีสมาธิในการทํากิจกรรมตาง ๆ             
8 ความสามารถในการคิดและแกปญหาไดสมวัย             
9 จินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค             
10 การประหยัดเวลาและทรัพยากรตาง ๆ             

ลงช่ือครูประจําช้ัน  
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ประเมนิผลการเรียนรายวิชา 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   ปการศึกษา......................... 

 
คะแนนเฉล่ีย                                             ระดับผลการเรียนเฉล่ีย 

 

ลงช่ือ.......................................................ครูประจําช้ัน 

ลงช่ือ.......................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

ลงช่ือ.......................................................ผูปกครอง 

รหัสวิชา รายวิชา 

เวล
าเร

ียน
 (ช

ม./
ป) 

ภาคเรียนท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 

2 
คะแนนรวม

ปลายป 

ระ
ดับ

ผล
กา

รเร
ียน

 

ผล
กา

รแ
กไ

ข/
ซอ

มเส
ริม

 

 เต็ม ได เต็ม ได เต็ม ได   
                   รายวิชาพื้นฐาน 
ท16101 ภาษาไทย 160 50  50  100    
ค16101 คณิตศาสตร 160 50  50  100    
ว16101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 80 50  50  100    
ว16102 วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) 
40 50  50  100 

   

ส16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 50  50  100    
ส16102 ประวัติศาสตร 40 50  50  100    
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 50  50  100    
ศ16101 ศิลปะ 80 50  50  100    
ง16101 การงานอาชีพ 40 50  50  100    
อ16101 ภาษาตางประเทศ 80 50  50  100    
                  รายวิชาเพิ่มเติม 
ส16236 หนาท่ีพลเมือง 40 50  50  100    
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ภาคเรียนที่ 2

50 50



ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ลําดับ กิจกรรม 
หนวย

กิจกรรม 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปผลปลายป 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 
1 แนะแนว 30       
2 ลูกเสือ – เนตรนารี 40       
3 ชุมนุม.......................................... 40       
4 กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณประโยชน 10       

    สรุปผลการประเมิน             ผาน                   ไมผาน 

ผลการประเมนคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ขอท่ี คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปผลปลายป 
ดี

เย่ียม 
ดี ผาน

เกณฑ 
ไม

ผาน
เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 
1 รักชาติ ศาสน  กษัตริย             
2 ซื่อสัตยสุจริต             
3 มีวินัย             
4 ใฝเรียนรู             
5 อยูอยางพอเพียง             
6 มุงมั่นในการทํางาน             
7 รักความเปนไทย             
8 มีจิตสาธารณะ             
 สรุปผลการประเมิน              ดีเย่ียม                  ดี                  ผาน                 ไมผาน 

ผลการประเมินดานการอาน  คิดวิเคราะห และเขียน 

ความสามารถ 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปผลปลายป 
ดี

เย่ียม 
ดี ผาน

เกณฑ 
ไม

ผาน
เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 

ดี
เย่ียม 

ดี ผาน
เกณฑ 

ไม
ผาน

เกณฑ 
การอาน             
การคิดวิเคราะห             
การเขียน             
 สรุปผลการประเมิน              ดีเย่ียม                  ดี                  ผาน                 ไมผาน 

        ปพ.6 หนาที่ 12 



 

การประเมินสมรรถนะ / คุณลักษณะผูเรียน 

ของชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ปการศึกษา............................... 

 

สมรรถนะท่ีสําคัญของผูเรียน 

ขอ สมรรถนะ 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปปลายป 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1 ความสามารถในการส่ือสาร             
2 ความสามารถในการคิด             
3 ความสามารถในการแกปญหา             
4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต             
5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี             

ลงช่ือครูประจําช้ัน  
 

คุณลักษณะผูเรียน 

ขอ คุณลักษณะผูเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 สรุปปลายป 

3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1 การรักษาความสะอาด/มีระเบียบวินัย             
2 กิริยามารยาทดี/พูดจาไพเราะ  ออนโยน             
3 อารมณเบิกบาน ราเริง แจมใส/คลองแคลว             
4 อดทนอดกล้ัน/รูจักการรอคอย             
5 ความมีน้ําใจ/เอื้ออาทร/มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ              
6 มีทักษะการส่ือสารเหมาะสมกับวัยและรักการอาน             
7 มีความต้ังใจเรียน/มีสมาธิในการทํากิจกรรมตาง ๆ             
8 ความสามารถในการคิดและแกปญหาไดสมวัย             
9 จินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค             
10 การประหยัดเวลาและทรัพยากรตาง ๆ             

ลงช่ือครูประจําช้ัน  
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สรุปผลการเรียน / การผานการศึกษาระดับประถมศึกษา 
            
 1.   ระดับผลการเรียนเฉล่ียตลอด  3 ป ( ป.4 - ป.6)..................................................................................................  
 2.   การเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสรางเวลาเรียนท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน  
     พื้นฐานท่ีกําหนด         
      ครบ      ไมครบ       
           
 3.   ไดรับการประเมินทุกตัวช้ีวัดและผานเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด     
      ผาน       ไมผาน       
           
 4.   ผลการประเมินความสามารถในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน     
               ดีเย่ียม                   ดี                   ผาน                       ไมผาน   
           
 5.   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค       
      ดีเย่ียม                   ดี                   ผาน                       ไมผาน   
           
 6.   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทุกกิจกรรม      
      ผาน                     ไมผาน       
           
           
 วันอนุมัติการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา.......................................................................................  
                        
            
                                                ลงช่ือ............................................................................ครูประจําช้ัน   
                                                       (..........................................................................)  

 
 

              ลงช่ือ…………………………………………………………….. 
            (นางสาวพรทิพย   พุจารย) 

            ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียน 
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