
แฟ้มสะสมผลงาน 
(STUDENT  PORTFOLIO) 

 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนนครสวรรค์      จงัหวดันครสวรรค์ 

ช่ือ......................นามสกลุ.......................... 
 

 



แฟ้มผลงานนกัเรียน 
  
   สารบญั       หน้า 
 
1.  ประวตัิสว่นตวั       
 ............................. 
2.  ข้อมลูสขุภาพและข้อมลูการศกึษา    
 ............................. 
3.  ข้อมลูการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน
 ............................. 
4.  ผลงานแสดงคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์    
 ............................. 
5.  ผลงานท่ีภาคภมูใิจ      
 ............................. 
6.  ความรู้สกึของผู้ปกครองต่อชิน้งาน    
 ............................. 
7.  เกียรติบตัร / รางวลั      
 ............................. 
8.  ทนุการศกึษา       
 ............................. 
 
 
 
 



ประวัตส่ิวนตัว 

 
1. รายละเอียดส่วนตัว 
 
รหสัประจ าตวันกัเรียน……………………… ……………… 
ช่ือ..............................................นามสกลุ.........................................ช่ือเลน่…….......................... 
วนัเดือนปีเกิด………………………………………………      ……..อาย…ุ……………………...ปี 
สถานท่ีเกิดจงัหวดั………………………..……………….
อ าเภอ…………………………………..….. 
ต าบล……………………………….รหสัประจ าตวัประชาชน………...……………………………….. 
เชือ้ชาต.ิ........................…........... สญัชาติ..............…................. ศาสนา..................…............... 
จ านวนพ่ีน้องทัง้หมด………………..คน  เป็นคนท่ี………..มีพ่ีน้องเรียนท่ีสถานศกึษานี…้…..…คน 

 
 
2. ที่อยู่ 

โทรศพัท์ติดตอ่ฉกุเฉิน………………………โทรศพัท์เพ่ือนบ้านใกล้เคียง…………………………….. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน : 
บ้านเลขท่ี……………ถนน……………………จงัหวดั……………..อ าเภอ…………………………… 
ต าบล…………………………….รหสัไปรษณีย์……………………….โทรศพัท์……………….……. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั 
          บ้านตนเอง   เช่าอยู่            อาศยัผู้อืน่อยู่            บ้านพกัราชการ          วดั 
บ้านเลขท่ี…………….ถนน………………. จงัหวดั………………………………………………. 
อ าเภอ……………………………………… ต าบล……………………………………………….. 
รหสัไปรษณีย์……………………………… โทรศพัท์……………………………………………. 
 
3. ครอบครัว 

บิดา 
ช่ือ...........................................................................
นามสกลุ……............................................................. 



รหสัประจ าตวัประชาชน………………………………………. เชือ้ชาต…ิ…………………………… 
สญัชาติ………………………………………………………… ศาสนา………………………………. 
อาชีพ………………………………………………………….. ต าแหน่ง…………………………….. 
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน…………………………………รายได้ตอ่เดอืน……………………….บาท 
ท่ีอยู่  :  ( ปัจจบุนั ) 
เลขท่ี…………….หมู่ท่ี……………ถนน……………………... ต าบล………………………………... 
อ าเภอ………………………………………………………….. จงัหวดั………………………………. 
รหสัไปรษณีย์…………………………………………………. โทรศพัท์…………………………….. 

• กรณีรับราชการ 
กระทรวง……………………………………………………… กรม…………………………………. 
กอง…………………………………...……………… ฝ่าย / แผนก…………………………………. 
มารดา 
ช่ือ...........................................................................
นามสกลุ……............................................................. 
รหสัประจ าตวัประชาชน………………………………………. เชือ้ชาต…ิ…………………………… 
สญัชาติ………………………………………………………… ศาสนา………………………………. 
อาชีพ………………………………………………………….. ต าแหน่ง…………………………….. 
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน…………………………………รายได้ตอ่เดอืน……………………….บาท 
ท่ีอยู่  :  ( ปัจจบุนั ) 
เลขท่ี…………….หมู่ท่ี……………ถนน……………………... ต าบล………………………………... 
อ าเภอ………………………………………………………….. จงัหวดั………………………………. 
รหสัไปรษณีย์…………………………………………………. โทรศพัท์…………………………….. 

• กรณีรับราชการ 
กระทรวง……………………………………………………… กรม…………………………………. 
กอง…………………………………………………… ฝ่าย / แผนก…………………………………. 
รายได้ทัง้ครอบครัวตอ่เดือน………………………………………….บาท 
 
สถานภาพของบิดา  -  มารดา        อยู่ด้วยกนั                   แยกกนัอยู ่                   หย่าร้าง 
           บิดาถงึแก่กรรม        มารดาถงึแก่กรรม 
ช่ือเพื่อนสนิท……………………………………………………………………………………………. 



ผู้ปกครอง 
ช่ือ...........................................................................
นามสกลุ……............................................................. 
รหสัประจ าตวัประชาชน………………………………………. เชือ้ชาต…ิ…………………………… 
สญัชาติ………………………………………………………… ศาสนา………………………………. 
อาชีพ………………………………………………………….. ต าแหน่ง…………………………….. 
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีท างาน…………………………………รายได้ตอ่เดอืน……………………….บาท 
ท่ีอยู่  :  ( ปัจจบุนั ) 
เลขท่ี…………….หมู่ท่ี……………ถนน……………………... ต าบล………………………………... 
อ าเภอ………………………………………………………….. จงัหวดั………………………………. 
รหสัไปรษณีย์…………………………………………………. โทรศพัท์…………………………….. 

• กรณีรับราชการ 
กระทรวง……………………………………………………… กรม…………………………………. 
กอง…………………………………………………… ฝ่าย / แผนก…………………………………. 
รายได้ทัง้ครอบครัวตอ่เดือน………………………………………….บาท 

 
4. การศึกษา 
 
เร่ิมเข้าโรงเรียนนครสวรรค์  ในชัน้..............................….…................. พ.ศ.................................... 
โรงเรียนเดมิก่อนเข้าเรียนโรงเรียน
นครสวรรค์.............................…...................……................................. 
 

ปีการศกึษา ชัน้ / ห้อง อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ผลการเรียนเฉล่ีย 
รายปี  /  รายภาค 

 ม. 1 /   
 ม. 2 /   
 ม. 3 /   
 ม. 4 /  / 
 ม. 5 /  / 
 ม .6 /  / 



5. กจิกรรมระหว่างเรียน 
 

ชัน้ / พ.ศ. หน้าท่ีพิเศษ กีฬาท่ีนา่สนใจ กิจกรรมชมุนมุในโรงเรียน 

ม.1    
ม.2    
ม.3    
ม.4    
ม.5    
ม.6    

 

6. สิ่งที่ตนเองภูมิใจในตัวเองมากที่สุด 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

7. สิ่งที่ตนเองเหน็ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องต้องปรับปรุง 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

8. สิ่งภูมิใจที่ได้รับจากการเข้าศึกษาในโรงเรียนนครสวรรค์ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

 



9. ข้อมูลสุขภาพ 
  กรุ๊ปเลือด………………………… โรคประจ าตวั…………………………...… 
 

ข้อมลูสขุภาพ 2546 2547 2548 2549 2550 
น า้หนกั      
ส่วนสงู      
เกณฑ์

มาตรฐาน 
     

 

10. ความสามารถพเิศษ 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

บันทกึการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

วนั /เดือน/ปี 
เร่ืองท่ีเข้ารับการอบรม / ประชมุ /         
สมัมนา / ศกึษาดงูาน / เข้าคา่ย 

การเผยแพร่ผลงาน ผู้ รับรอง 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 



บันทกึกจิกรรมพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของโรงเรียน 
1.  มีจิตสาธารณะ (จากสมดุบนัทกึความดีของนกัเรียน)  ในด้านท่ีท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 

 

วนั / เดือน / ปี กิจกรรมท่ีปฏิบตัิ สถานท่ี ผู้ รับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

2. มีมารยาทท่ีดี  (จากสมดุบนัทกึความดีของนกัเรียน) นกัเรียนได้รับเกียรติบตัร มารยาทไทย , 
นกัเรียนได้รับค าชมจากครูและบคุคลอ่ืนว่าเป็นผู้ มีมารยาท, รู้จกักาลเทศะ , ไม่พดูหยาบคาย 

 

วนั / เดือน / ปี กิจกรรมท่ีปฏิบตัิ สถานท่ี ผู้ รับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



3. รู้จกัรักษาสิ่งแวดล้อม  (การเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ / การรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน)  

 

วนั / เดือน / ปี กิจกรรมท่ีปฏิบตัิ สถานท่ี ผู้ รับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

4. มีวินยัในตนเอง  (การเป็นคนตรงต่อเวลา ไม่เคยมาสายเลย / เข้าเรียนสม ่าเสมอไม่เคยหนี
เรียน,ส่งงานตรงเวลา ฯลฯ)  นกัเรียนมีหลกัฐานจาการเช็คช่ือตอนเช้า และครูผู้สอนในแต่ละ  
รายวิชา 

 

วนั / เดือน / ปี กิจกรรมท่ีปฏิบตัิ สถานท่ี ผู้ รับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



5. ส่ือสารความเป็นนครสวรรค์  ( เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัท้องถ่ิน เช่น ประเพณีต่างๆ ใน
ท้องถ่ิน , การแข่งขนัต่างๆ , ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัท้องถ่ินสู่ผู้ อ่ืนได้)  โดยมีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าวิชาจดัการได้ 

 

วนั / เดือน / ปี กิจกรรมท่ีปฏิบตัิ สถานท่ี ผู้ รับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานท่ีภาคภูมิใจ ปีการศกึษา…………………………. 
ช่ืองาน……………………………………………………………………………………………... 
ช่ือเจ้าของงาน…………………………………………………..ชัน้……………..เลขท่ี…………. 
เร่ิมท างานวนัท่ี………………………………วนัสิน้สดุการท างาน………………………. 
การประเมินผลงาน    รายละเอียดการประเมิน (เขียน ✓ ลงใน             ) 

1. เหตผุลท่ีเลือกงานนี ้ ( เลือกได้หลายช่อง ) 
     เคยท างานเชน่นีม้าก่อน    มีผู้พอชว่ยเหลือได้             นา่จะได้ความรู้ 
      ตรงกบัความสนใจ     เป็นงานท่ีเสียคา่ใช้จา่ยน้อย 
      มีวสัดอุปุกรณ์ครบอยูแ่ล้ว ลงมือท าได้ทนัที 
      อ่ืนๆ  ( ระบ ุ) ……………………………………………………………………………... 
2. เม่ือเร่ิมท างาน  พบวา่งานนี ้

            ง่ายกว่าท่ีคิด      ยากกว่าท่ีคิด           ยากง่ายใกล้เคียงกบัท่ีคดิ 
3. ความรู้สกึเม่ือท างานไประยะหนึง่ 

     พอใจ     อยากเปล่ียนงาน           ต้องท าตอ่ไป 
4. ความร่วมมือจากเพ่ือนๆ ระหวา่งท างาน 
      ได้รับความร่วมมือมาก  ได้รับความร่วมมือบ้าง          ไมมี่ผู้ให้ความร่วมมือเลย 
5. การแก้ไขอปุสรรคระหว่างท างาน 
     แก้ด้วยตนเอง    ขอค าแนะน าจากครู / ผู้ปกครอง          ไมมี่อปุสรรคเลย 
6. ปัญหาท่ีพบระหวา่งท างาน  ( ถ้าไมมี่ไมต้่องตอบ ) 
     มีเวลาท างานน้อย      เสียคา่ใช้จา่ยมาก      ผู้ปกครองไมส่นใจเทา่ท่ีควร 
7. ความรู้สกึระหวา่งท างาน 

   มีความสขุ / สนกุสนาน      เป็นปกต ิ/ เฉยๆ      เบื่อ / อยากให้งานเสร็จเร็วๆ 
8. ความรู้สกึเม่ืองานส าเร็จ 

   ภาคภมูิใจมาก       โลง่อก    ไมพ่อใจเพราะไมเ่ป็นตามคาด 
 

 

สิ่งท่ีภาคภมูิใจในการท างานนี ้   ( ถ้ามี )   
คือ………………………………………………………………….. 
สิ่งท่ียงัไมพ่อใจ  ( ควรปรับปรุง )  ในการท างานนี ้ ( ถ้ามี )   คือ………………………………………………. 
ความเห็นอ่ืนๆ  ( ถ้ามี )…………………………………………………………………………………………. 
   4  3  2   1 

สรุปผลการท างาน       ดีมาก        ดี        ปานกลาง                ยงัไมน่า่พอใจ 

( ลงช่ือ )……………………………………………………….วนั / เดือน / ปี………………………………… 



ความคดิเหน็ของผู้ปกครองเก่ียวกับผลงานของนักเรียน 
ช่ืองาน……………………………………………………………………………………………... 
ช่ือเจ้าของงาน…………………………………………………..ชัน้……………..เลขท่ี…………. 
การประเมินผลงานรายละเอียดการประเมิน (เขียน ✓ ลงใน            ) 

1. เหตผุลท่ีเลือกงานนี ้ ( เลือกได้หลายช่อง ) 
     เคยท างานเชน่นีม้าก่อน    มีผู้พอชว่ยเหลือได้             นา่จะได้ความรู้ 
      ตรงกบัความสนใจ     เป็นงานท่ีเสียคา่ใช้จา่ยน้อย 
      มีวสัดอุปุกรณ์ครบอยูแ่ล้ว ลงมือท าได้ทนัที 
      อ่ืนๆ  ( ระบ ุ) ……………………………………………………………………………... 
2. เม่ือเร่ิมท างาน  พบวา่งานนี ้

            ง่ายกว่าท่ีคิด      ยากกว่าท่ีคิด           ยากง่ายใกล้เคียงกบัท่ีคดิ 
3. ความรู้สกึเม่ือท างานไประยะหนึง่ 

     พอใจ      อยากเปล่ียนงาน            ต้องท าตอ่ไป 
4. ความร่วมมือจากเพ่ือนๆ ระหวา่งท างาน 
      ได้รับความร่วมมือมาก    ได้รับความร่วมมือบ้าง          ไมมี่ผู้ให้ความร่วมมือเลย 
5. การแก้ไขอปุสรรคระหว่างท างาน 
     แก้ด้วยตนเอง       ขอค าแนะน าจากครู / ผู้ปกครอง        ไมมี่อปุสรรคเลย 
6. ปัญหาท่ีพบระหวา่งท างาน  ( ถ้าไมมี่ไมต้่องตอบ ) 
     มีเวลาท างานน้อย      เสียคา่ใช้จา่ยมาก      ผู้ปกครองไมส่นใจเทา่ท่ีควร 
7. ความรู้สกึระหวา่งท างาน 

   มีความสขุ / สนกุสนาน      เป็นปกต ิ/ เฉยๆ      เบื่อ / อยากให้งานเสร็จเร็วๆ 
8. ความรู้สกึเม่ืองานส าเร็จ 

   ภาคภมูิใจมาก       โลง่อก    ไมพ่อใจเพราะไมเ่ป็นตามคาด 
 
 

สิ่งท่ีภาคภมูิใจในการท างานนี ้   ( ถ้ามี )   
คือ………………………………………………………………….. 
สิ่งท่ียงัไมพ่อใจ  ( ควรปรับปรุง )  ในการท างานนี ้ ( ถ้ามี )   คือ………………………………………………. 
ความเห็นอ่ืนๆ  ( ถ้ามี )…………………………………………………………………………………………. 
   4  3  2   1 

สรุปผลการท างาน       ดีมาก        ดี        ปานกลาง                ยงัไมน่า่พอใจ 
 

( ลงช่ือ )……………………………………………………….วนั / เดือน / ปี………………………………… 



 

เกียรตบิัตร / รางวัลที่ตนเองได้รับ 
 

วนั / เดือน / ปี เกียรติบตัรท่ีได้รับ หนว่ยงานท่ีจดั ผู้ รับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
 

ทนุการศึกษาที่ได้รับ 
 

ท่ี ปี พ.ศ. ช่ือทนุ จ านวนเงิน เจ้าของทนุ 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

      ลงช่ือผู้ รับรอง…………………………………….. 
                (…………………………………….) 


