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ภาคเรียนที่................ปีการศึกษา............................. 
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แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล รายวิชา........................................................ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................. 
ชื่อ-สกุล ...................................................................................ชั้น........../...............เกรดเฉลี่ ย.................................. 

ด้านที่ รายการวเิคราะห์ผูเ้รียน 
ผลการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน 

การปรับปรุงแก้ไข 
ด ี ปานกลาง ปรับปรุงแก้ไข 

1. ด้านความรู้ความสามารถและ 
ประสบการณ์ 

1. ความรู้พื้นฐาน 

    

2. ความสามารถในการแก้ปญัหา     
3. ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู ้     

2. ความพร้อมด้านสติปัญญา 
1. ความคิดรเิริม่  สร้างสรรค ์

    

2. ความมีเหตุผล     
3. ความสามารถในการเรียนรู ้     

3. ความพร้อมด้านพฤติกรรม 
1. การแสดงออก 

    

2. การควบคุมอารมณ ์     
3. ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร     

4. ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 
1. สุขภาพร่างกายสมบรูณ ์

    

2. การเจรญิเติบโตสมวัย     
3. ด้านสุขภาพจิต     

5. ความพร้อมด้านสังคม 
1. การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 

    

 2. การเสยีสละไม่เห็นแก่ตัว     
 3. มีระเบยีบวินัยเคารพกฎกติกา     

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล รายวิชา............................................... 

กลุ่มสาระการเรียนรู้....................................... 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...........ห้อง............ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา.................. 

เกณฑ์การประเมิน  ค่าเฉลี่ย 1.00  - 1.49  หมายถึง   ปรับปรุง 
                        ค่าเฉลี่ย 1.50 – 1.99   หมายถึง   ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 2.00 – 3.00   หมายถึง   ดี 

ด้านที ่ รายการวเิคราะห์ผูเ้รียน 
ผลการประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน สรุปผล 

ด ี
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุงแก้ไข 
(1) 

x  ความหมาย 

1. ด้านความรู้ความสามารถและ 
ประสบการณ์ 

1. ความรู้พื้นฐาน 

     

2. ความสามารถในการแก้ปญัหา      
3. ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู ้      

2. ความพร้อมด้านสติปัญญา 
1. ความคิดรเิริม่  สร้างสรรค ์

     

2. ความมีเหตุผล      
3. ความสามารถในการเรียนรู ้      

3. ความพร้อมด้านพฤติกรรม 
1. การแสดงออก 

     

2. การควบคุมอารมณ ์      
3. ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร      

4. ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 
1. สุขภาพร่างกายสมบรูณ ์

     

2. การเจรญิเติบโตสมวัย      
3. ด้านสุขภาพจิต      

5. ความพร้อมด้านสังคม 
1. การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 

     

 2. การเสยีสละไม่เห็นแก่ตัว      
 3. มีระเบยีบวินัยเคารพกฎกติกา      

เฉลี่ยรวม            

  จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  ชั้น ...........   จ้านวน  ...............  คน   ปรากฏวา่     นักเรียน 
ส่วนมากของห้อง (50 %  ขึ้นไป)  มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ทางภาษา   ความพร้อม 
ด้านสติปัญญา  ความพร้อมด้านพฤติกรรม  ความพร้อมด้านสังคม ความพร้อมด้านสุขภาพ กาย  จิตใจ      
อยู่ในระดับ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางสรุปผลการจัดกลุ่มผู้เรียน  รายวิชา...................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................... 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...........ห้อง............ภาคเรียนที่..........ปีการศึกษา.................. 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ  สกุล 
กลุ่มผู้เรียน 
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สรุป จ านวนนกัเรียน    กลุ่มเก่ง.........คน กลุม่ปานกลาง............. คน กลุ่มปรับปรุง  .............. คน    รวม...............คน 
 
 

 


