
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 41 1          รหัสวิชา  อ32102  11  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห์ 1.5  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-9  1 1         ภาคเรียนที่ 2/ 2557                    ครูผู้สอน   มิสธารินี , มิสสุนิธ

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. (Modul 3:Let’s have fun)

6a -- State-of-the-art

6b -- Entertainment

6c--Articles, Quantifiers, Adverbs, 

Question tags, Echo tags, Reflexive 

pronouns

6d--Asking about a problem & offering 

help, Recommending

6e-- Writing a letter to a friend 

reviewing a music CD

ต 1.1 ม.4-6/1 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง 

             คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

ม.4-6/3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือที่

             ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียน

             ส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค

             และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

ม.4-6/4 จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และ

             แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี

             และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

1. (Modul 3:Let’s have fun)

6a -- State-of-the-art

6b -- Entertainment

6c--Articles, Quantifiers, Adverbs, 

Question tags, Echo tags, Reflexive 

pronouns

6d--Asking about a problem & offering 

help, Recommending

6e-- Writing a letter to a friend 

reviewing a music CD
ต 1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ต่างๆ ใกล้ตัวประสบ การณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 

             ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่าง

             ต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/2 เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย 

             อย่างคล่องแคล่ว

ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ

             การให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จาลองหรือ

             สถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 

             เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

             ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

1. (Modul 3:Let’s have fun)

6a -- State-of-the-art

6b -- Entertainment

6c--Articles, Quantifiers, Adverbs, 

Question tags, Echo tags, Reflexive 

pronouns

6d--Asking about a problem & offering 

help, Recommending

6e-- Writing a letter to a friend 

reviewing a music CD

ต 2.1 ม.4-6/1 เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ

             บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ

             วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.4-6/3 เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

             อย่างเหมาะสม

1. (Modul 3:Let’s have fun)

6a -- State-of-the-art

6b -- Entertainment

6c--Articles, Quantifiers, Adverbs, 

Question tags, Echo tags, Reflexive 

pronouns

6d--Asking about a problem & offering 

help, Recommending

6e-- Writing a letter to a friend 

reviewing a music CD

ต 2.2 ม.4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง

             ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

             ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

1. (Modul 3:Let’s have fun)

6a -- State-of-the-art

6b -- Entertainment

6c--Articles, Quantifiers, Adverbs, 

Question tags, Echo tags, Reflexive 

pronouns

6d--Asking about a problem & offering 

help, Recommending

6e-- Writing a letter to a friend 

reviewing a music CD

ต4.1 ม.4-6/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิด

             ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. (Modul 3:Let’s have fun)  (ต่อ) ต 4.2 ม.4-6/1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 

วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่งการเรียนรู้

ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

2. (Modul 4:Busy people)

7a—All in a day’s work

7b—Jobs

7c—Conditionals, Wishes

7d—Getting a job, Talking about 

ambitions, Agreeing/Disagreeing with 

opinions

7e—Writing a letter of application

ต 1.1 ม.4-6/4 จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และ

             แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี

             และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

2. (Modul 4:Busy people)

7a—All in a day’s work

7b—Jobs

7c—Conditionals, Wishes

7d—Getting a job, Talking about 

ambitions, Agreeing/Disagreeing with 

opinions

7e—Writing a letter of application

ต 1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ต่างๆ ใกล้ตัวประสบ การณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 

             ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่าง

             ต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 

             เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

             ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

ม.4-6/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของ

             ตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/

             เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล

2. (Modul 4:Busy people)

7a—All in a day’s work

7b—Jobs

7c—Conditionals, Wishes

7d—Getting a job, Talking about 

ambitions, Agreeing/Disagreeing with 

opinions

7e—Writing a letter of application

ต 1.3 ม.4-6/1 พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 

             ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของ

             สังคม

ม.4-6/2 พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/ แก่นสาระที่ได้จากการ

             วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม

             ความสนใจ

2. (Modul 4:Busy people)

7a—All in a day’s work

7b—Jobs

7c—Conditionals, Wishes

7d—Getting a job, Talking about 

ambitions, Agreeing/Disagreeing with 

opinions

7e—Writing a letter of application

ต 2.2 ม.4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง

             ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

             ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

2. (Modul 4:Busy people)

7a—All in a day’s work

7b—Jobs

7c—Conditionals, Wishes

7d—Getting a job, Talking about 

ambitions, Agreeing/Disagreeing with 

opinions

7e—Writing a letter of application

ต4.1 ม.4-6/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิด

             ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3. (Module 4:Busy people)

8a—Staying safe

8b—Street Crime

8c—The passive, Every/Each/Either/

Neither

8d—giving an eye-witness account 

8e—Writing an article providing 

solutions to problem

ต 1.1 ม.4-6/1 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง 

             คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

ม.4-6/2 อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 

             และบทละครส้ัน (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ม.4-6/3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือที่

             ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียน

             ส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค

             และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

ม.4-6/4 จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และ

             แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี

             และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. (Module 4:Busy people)  (ต่อ) ต 1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ต่างๆ ใกล้ตัวประสบ การณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 

             ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่าง

             ต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/2 เลือกและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนา คำชี้แจง คำอธิบายอย่าง

             คล่องแคล่ว

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 

             เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

             ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

3. (Module 4:Busy people)  (ต่อ)

ต 1.3 ม.4-6/1 พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 

             ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของ

             สังคม

ม.4-6/2 พูดและเขียนสรุปใจความสาคัญ/ แก่นสาระที่ได้จากการ

             วิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ตาม

             ความสนใจ

3. (Module 4:Busy people)  (ต่อ)

ต 2.1 ม.4-6/1 เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ

             บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ

             วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.4-6/3 เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรม

             อย่างเหมาะสม

3. (Module 4:Busy people)  (ต่อ)

ต 2.2 ม.4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง

             ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

             ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

3. (Module 4:Busy people)  (ต่อ)

ต4.1 ม.4-6/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิด

             ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3. (Module 4:Busy people)  (ต่อ)

ต 4.2 ม.4-6/2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน 

             และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ

4.  (Module 5:In action)

9a—Forces of nature

9b—The weather

9c—Modals (possibility/ probability/

certainty)

9d—Expressing probability/

possibility

9e—Writing an informal email 

invitation

ต 1.1 ม.4-6/1 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง 

             คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน

ม.4-6/2 อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 

             และบทละครส้ัน (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ม.4-6/3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือที่

             ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียน

             ส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค

             และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

ม.4-6/4 จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และ

             แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี

             และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4.  (Module 5:In action)  (ต่อ) ต 1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ต่างๆ ใกล้ตัวประสบ การณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 

             ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่าง

             ต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย 

             เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

             ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม 

4.  (Module 5:In action)  (ต่อ)

ต 1.3 ม.4-6/1 พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ 

             ข่าว/เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของ

             สังคม

4.  (Module 5:In action)  (ต่อ)

ต 2.1 ม.4-6/1 เลือกใช้ภาษา น้าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ

             บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ

             วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.4-6/3 เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรม

             อย่างเหมาะสม

4.  (Module 5:In action)  (ต่อ)

ต 2.2 ม.4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง

             ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

             ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

4.  (Module 5:In action)  (ต่อ)

ต4.1 ม.4-6/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิด

             ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

5. (Module 5:In action)

10a—Festive time

10b—Sports

10c—infinitive/-ing form

10d—Asking for/Giving directions

10e—Writing a survey report

ต 1.1 ม.4-6/2 อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง 

             และบทละครส้ัน (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ม.4-6/3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับส่ือที่

             ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียน

             ส่ือที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค

             และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

ม.4-6/4 จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และ

             แสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี

             และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

5. (Module 5:In action)

10a—Festive time

10b—Sports

10c—infinitive/-ing form

10d—Asking for/Giving directions

10e—Writing a survey report

ต 1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ต่างๆ ใกล้ตัวประสบ การณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ 

             ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และส่ือสารอย่าง

             ต่อเนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย

             เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

             ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม

ม.4-6/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของ

             ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์และข่าว/

             เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
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หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. (Module 5:In action)  (ต่อ) ต 2.1 ม.4-6/1 เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของ

             บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ

             วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ม.4-6/2 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของ

             ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา

ม.4-6/3 เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

             อย่างเหมาะสม

5. (Module 5:In action)  (ต่อ)

ต 2.2 ม.4-6/1 อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้าง

             ประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

             ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

5. (Module 5:In action)  (ต่อ)

ต 3.1 ม.4-6/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

             ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง

             เรียนรู้ต่างๆและนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

5. (Module 5:In action)  (ต่อ)

ต4.1 ม.4-6/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จาลองที่เกิด

             ข้ึนในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

5. (Module 5:In action)  (ต่อ)

ต 4.2 ม.4-6/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม 

             วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากส่ือและแหล่ง

             การเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ม.4-6/2 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน 

             และท้องถิ่น/ประเทศชาติ เป็นภาษาต่างประเทศ

การวัดและประเมินผล

1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. ก่อนกลางภาค 1. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน

    และหลังเรียน

2. การทำแบบฝึกหัด ใน 

    Workbook

3. ชิ้นงานและภาระงาน

1. แบบประเมินผลการทำแบบ

    ทดสอบความรู้ก่อนเรียนและ 

    หลังเรียน

2. แบบประเมินการทำแบบ

    ฝึกหัด ใน Workbook

3. แบบประเมินชิ้นงานและ

    ภาระงาน

25 ต1.1 ม.4-6/1-4

ต1.2 ม.4-6/1-5

ต1.3 ม.4-6/1-3

ต2.1 ม.4-6/1-3

ต2.2 ม.4-6/1-2

ต3.1 ม.4-6/1

ต4.1 ม.4-6/1

ต4.2 ม.4-6/1-2
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต1.1 ม.4-6/1,4

ต1.2 ม.4-6/2,4

ต2.1 ม.4-6/1

ต2.2 ม.4-6/1-2

ต4.1 ม.4-6/1

3. หลังกลางภาค 1. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน

    และหลังเรียน

2. การทำแบบฝึกหัด ใน 

    Workbook

3. ชิ้นงานและภาระงาน

1. แบบประเมินผลการทำแบบ

    ทดสอบความรู้ก่อนเรียนและ 

    หลังเรียน

2. แบบประเมินการทำแบบ

    ฝึกหัด ใน Workbook

3. แบบประเมินชิ้นงานและ

    ภาระงาน

25 ต1.1 ม.4-6/1-4

ต1.2 ม.4-6/1-5

ต1.3 ม.4-6/1-3

ต2.1 ม.4-6/1-3

ต2.2 ม.4-6/1-2

ต3.1 ม.4-6/1

ต4.1 ม.4-6/1

ต4.2 ม.4-6/-2

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต1.1 ม.4-6/1,4

ต1.2 ม.4-6/2,4

ต2.1 ม.4-6/1

ต2.2 ม.4-6/1-2

ต4.1 ม.4-6/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

10 ข้อ

6. สมรรถนะ 1. ทดสอบ

2. สังเกตพฤติกรรม

3. ชิ้นงาน และภาระงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

    การเรียนรู้

3. แบบประเมินชิ้นงานและ

    ภาระงาน

- สมรรถนะ 5 ข้อ

7. อ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียน

1. ประเมินการอ่าน คิด 

    วิเคราะห์ และเขียนภาษา

    อังกฤษ

1. แบบประเมินการอ่าน คิด 

    วิเคราะห์ และเขียนภาษา

    อังกฤษ

- -

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 10 ข้อ

1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย1์ 1                                               2.   ซ่ือสัตย์สุจริต1 1 1

3.   มีวินัย1 1 1 1 1 1 4.   ใฝ่เรียนรู้

5.   อยู่อย่างพอเพียง 1 1 1 1 1 6.   มุ่งม่ันในการทำงาน1 1

7.   รักความเป็นไทย1 1 1 1 1 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข1 1 1 1 10. มีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก
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สมรรถนะ 5 ข้อ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร1 1 1 1 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา1 1 1 1 4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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