
รายละเอียดวิชา

วิชา  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 11 1           รหัสวิชา อ31101 1 1  จำนวน 3 คาบ / สัปดาห 1.5  หนวยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 /1-9 1 1         ภาคเรียนที่ 1 / 2557       ครูผูสอน  มิสสุจิตรา, มิสปราณี, มิสกุลธิดา

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  (Modul1 : People of the World) 

1a  Heroes and Villains

1b  Character

1c  Present Simple/Present Continuous

1d  Personal Qualities

1e  Writing an Information leltter 

giving advice

(FSG: email to a friend)                    

(L.E.: Local Movies/Plays)

(ASEAN: ASEAN Movies)

ต1.1 ม.4-6/3  อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับส่ือที่

              ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียน

              ส่ือที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค

              และขอความที่ฟงหรืออาน

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

              แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

              และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

1.  (Modul1 : People of the World) 

1a  Heroes and Villains

1b  Character

1c  Present Simple/Present Continuous

1d  Personal Qualities

1e  Writing an Information leltter 

giving advice

(FSG: email to a friend)                    

(L.E.: Local Movies/Plays)

(ASEAN: ASEAN Movies)

ต1.2 ม.4-6/1  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

              ตางๆ ใกลตัวประสบ การณสถานการณ ขาว/เหตุการณ 

              ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอ

              เนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/2  เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย 

              อยางคลองแคลว

1.  (Modul1 : People of the World) 

1a  Heroes and Villains

1b  Character

1c  Present Simple/Present Continuous

1d  Personal Qualities

1e  Writing an Information leltter 

giving advice

(FSG: email to a friend)                    

(L.E.: Local Movies/Plays)

(ASEAN: ASEAN Movies)

ต1.3 ม.4-6/1 พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ 

             ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

             สังคม 

1.  (Modul1 : People of the World) 

1a  Heroes and Villains

1b  Character

1c  Present Simple/Present Continuous

1d  Personal Qualities

1e  Writing an Information leltter 

giving advice

(FSG: email to a friend)                    

(L.E.: Local Movies/Plays)

(ASEAN: ASEAN Movies)

ต4.2 ม.4-6/1  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม 

              วิเคราะห และสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลง

              การเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

2. (Modul 1 : People of the World)

2a   Lifestyles

2b  Adjective / Noun Phrase

2c  Signs

2d  Asking for Giving direction

2e  Comparatives and superlatives / 

Infinitive forms 

2f  Comparing places / Job interview

(FSG: a letter of application) 

                 

ต1.1 ม.4-6/1  ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง 

              คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน

ม.4-6/3  อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับส่ือที่

              ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียน

              ส่ือที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค

              และขอความที่ฟงหรืออาน

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

              แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

              และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (ตอ)

(L.E : Writing Quiz about Bangkok)

(ASEAN : Countries/Capitals in 

ASEAN)  

ต1.2 ม.4-6/1  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

              ตางๆ ใกลตัวประสบ การณสถานการณ ขาว/เหตุการณ 

              ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอ

              เนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย

              เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

              ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม

ม.4-6/5  พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของ

              ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณและขาว/

              เหตุการณอยางมีเหตุผล

ต1.3 ม.4-6/1  พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ 

              ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

              สังคม

ต2.1 ม.4-6/3  เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรม

              อยางเหมาะสม

ต2.2 ม.4-6/1  อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสราง

              ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

              ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ต4.1 ม.4-6/1  ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

              ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3. (Modul2 : The Blue Planet)

3a  Earth Calling

3b  Environment issue

3c  Present Perfect (Yet/Already, Since/

For, Never/Ever, Present Perfect 

Continuous)

3d  Illegal imports

(FSG: Writing notes)                    

(L.E : Environment Sketch)

(ASEAN : ASEAN Animals)

ต1.1 ม.4-6/3  อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับส่ือที่

              ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียน

              ส่ือที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค

              และขอความที่ฟงหรืออาน

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

              แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

              และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

3. (Modul2 : The Blue Planet)

3a  Earth Calling

3b  Environment issue

3c  Present Perfect (Yet/Already, Since/

For, Never/Ever, Present Perfect 

Continuous)

3d  Illegal imports

(FSG: Writing notes)                    

(L.E : Environment Sketch)

(ASEAN : ASEAN Animals)

ต1.2 ม.4-6/1  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

              ตางๆ ใกลตัวประสบ การณสถานการณ ขาว/เหตุการณ 

              ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอ

              เนื่องและเหมาะสม

3. (Modul2 : The Blue Planet)

3a  Earth Calling

3b  Environment issue

3c  Present Perfect (Yet/Already, Since/

For, Never/Ever, Present Perfect 

Continuous)

3d  Illegal imports

(FSG: Writing notes)                    

(L.E : Environment Sketch)

(ASEAN : ASEAN Animals)

ต1.3 ม.4-6/1  พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ 

              ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

              สังคม

3. (Modul2 : The Blue Planet)

3a  Earth Calling

3b  Environment issue

3c  Present Perfect (Yet/Already, Since/

For, Never/Ever, Present Perfect 

Continuous)

3d  Illegal imports

(FSG: Writing notes)                    

(L.E : Environment Sketch)

(ASEAN : ASEAN Animals)

ต2.1 ม.4-6/3  เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรม

              อยางเหมาะสม

3. (Modul2 : The Blue Planet)

3a  Earth Calling

3b  Environment issue

3c  Present Perfect (Yet/Already, Since/

For, Never/Ever, Present Perfect 

Continuous)

3d  Illegal imports

(FSG: Writing notes)                    

(L.E : Environment Sketch)

(ASEAN : ASEAN Animals)
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. (ตอ) ต4.1 ม.4-6/1  ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

              ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

4. (Modul 2 : The Blue Planet)

4a  Travellers’ Tales

4b  Packing

4c  Past Simple / Past Continuous

4d  Checking in

(FSG: Writing Story 1stperson 

narrative))                    

(FSG: Writing Short Story about 

Thailand)         

(L.E : Trip in Thailand)    

(ASEAN :Interesting Tourist Places in 

AESAN)      

ต1.1 ม.4-6/2  อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง 

              และบทละครส้ัน (skit) ถูกตองตามหลักการอาน

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

              แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

              และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

4. (Modul 2 : The Blue Planet)

4a  Travellers’ Tales

4b  Packing

4c  Past Simple / Past Continuous

4d  Checking in

(FSG: Writing Story 1stperson 

narrative))                    

(FSG: Writing Short Story about 

Thailand)         

(L.E : Trip in Thailand)    

(ASEAN :Interesting Tourist Places in 

AESAN)      

ต1.2 ม.4-6/1  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

              ตางๆ ใกลตัวประสบ การณสถานการณ ขาว/เหตุการณ 

              ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอ

              เนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย

              เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

              ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม

ม.4-6/5  พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของ

              ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณและขาว/

              เหตุการณอยางมีเหตุผล

4. (Modul 2 : The Blue Planet)

4a  Travellers’ Tales

4b  Packing

4c  Past Simple / Past Continuous

4d  Checking in

(FSG: Writing Story 1stperson 

narrative))                    

(FSG: Writing Short Story about 

Thailand)         

(L.E : Trip in Thailand)    

(ASEAN :Interesting Tourist Places in 

AESAN)      

ต1.3 ม.4-6/1 พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ 

             ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

             สังคม 

ม.4-6/2 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับกิจกรรม 

             ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก 

             พรอมทั้งใหเหตุผลและ ยกตัวอยางประกอบ

4. (Modul 2 : The Blue Planet)

4a  Travellers’ Tales

4b  Packing

4c  Past Simple / Past Continuous

4d  Checking in

(FSG: Writing Story 1stperson 

narrative))                    

(FSG: Writing Short Story about 

Thailand)         

(L.E : Trip in Thailand)    

(ASEAN :Interesting Tourist Places in 

AESAN)      

ต2.1 ม.4-6/3  เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรม

              อยางเหมาะสม

4. (Modul 2 : The Blue Planet)

4a  Travellers’ Tales

4b  Packing

4c  Past Simple / Past Continuous

4d  Checking in

(FSG: Writing Story 1stperson 

narrative))                    

(FSG: Writing Short Story about 

Thailand)         

(L.E : Trip in Thailand)    

(ASEAN :Interesting Tourist Places in 

AESAN)      

ต4.1 ม.4-6/1  ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

              ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

5. Modul3 : ( Moments in Life) 

5a  On Offer

5b  Shops and Products

5c  Modals (Present Forms)

5d  Report assessing good &bad points

ต1.1 ม.4-6/2  อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง 

              และบทละครส้ัน (skit) ถูกตองตามหลักการอาน

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

              แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

              และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

5. (ตอ)

(FSG: Writing report about themselves)  

( L.E : Making Catalog of Electrical 

Store/ Clothing Store/ Supermarket) 

(ASEAN : ASEAN Goods Prices ; 

http://www.ais.co.th/interservice/AEC/)

ต1.2 ม.4-6/1  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

              ตางๆ ใกลตัวประสบ การณสถานการณ ขาว/เหตุการณ 

              ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอ

              เนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย

              เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

              ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม

ม.4-6/5  พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของ

              ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณและขาว/

              เหตุการณอยางมีเหตุผล

ต1.3 ม.4-6/1  พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ 

              ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

              สังคม

ต2.1 ม.4-6/1  เลือกใชภาษา นํ้าเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของ

               บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ

               วัฒนธรรมของเจาของภาษา

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

              ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา

ม.4-6/3  เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรม

              อยางเหมาะสม

ต2.2 ม.4-6/2  วิเคราะห/อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวาง

              วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ

              ไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล

ต3.1 ม.4-6/1  คนควา/สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

              กับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลง  

              เรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน

ต4.1 ม.4-6/1  ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

              ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ต4.2 ม.4-6/1  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม 

              วิเคราะห และสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลง

              การเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ

6.  Modul3 : (Moments in Life)

6a   Happy Days!

6b  Celebrations and customs

6c  Future Form

6d  Making Arrangements

6e  Writing a postcard

ต1.1 ม.4-6/2  อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง 

              และบทละครส้ัน (skit) ถูกตองตามหลักการอาน

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

              แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

              และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

6. (ตอ)  

(FSG: Writing postcard)                    

(L.E : Thais Marriage Tradition)

(ASEAN : Making Marriage Wishing 

Cards using Pictures of Each Countries 

in ASEAN)

ต1.2 ม.4-6/1  สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

              ตางๆ ใกลตัวประสบ การณสถานการณ ขาว/เหตุการณ 

              ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอ

              เนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย

              เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/

              ขาว/เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม

ม.4-6/5  พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของ

              ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณและขาว/

              เหตุการณอยางมีเหตุผล

ต1.3 ม.4-6/1  พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ 

              ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

              สังคม

ต2.1 ม.4-6/1  เลือกใชภาษา นํ้าเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของ

               บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ

               วัฒนธรรมของเจาของภาษา

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

              ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจาของภาษา

ม.4-6/3  เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรม

              อยางเหมาะสม

ต2.2 ม.4-6/2  วิเคราะห/อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวาง

              วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ

              ไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล

ต3.1 ม.4-6/1  คนควา/สืบคน บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยว

              กับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลง  

              เรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน

ต4.1 ม.4-6/1  ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

              ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ต4.2 ม.4-6/1  ใชภาษาตางประเทศในการสืบคน/คนควา รวบรวม 

              วิเคราะห และสรุปความรู/ขอมูลตางๆ จากส่ือและแหลง

              การเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ
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การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ประเมินผลการทำแบบ

    ทดสอบวัดความรูกอนเรียน/  

    หลังเรียน

2. ประเมินการทำแบบฝกหัด

ใน Worksheet

3. ประเมินชิ้นงานและภาระ

    งาน

1. แบบประเมินผลการทำแบบ

    ทดสอบความรูกอนเรียนและ

    หลังเรียน

2. แบบประเมินการทำแบบ

ฝกหัดใน Workbook

3. แบบประเมินชิ้นงานและ

    ภาระงาน

25 ต 1.1 ม.4-6/3-4

ต 1.2 ม.4-6/1-2

ต 1.3 ม.4-6/1

ต 4.2 ม.4-6/1 

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ม.4-6/1,3-4

ต 1.2 ม.4-6/1,4-5

ต 1.3 ม.4-6/1

ต 2.1 ม.4-6/3

ต 2.2 ม.4-6/1

ต 4.1 ม.4-6/1

3. หลังกลางภาค 1. ประเมินผลการทำแบบ

    ทดสอบวัดความรูกอนเรียน/  

    หลังเรียน

2. ประเมินการทำแบบฝกหัด

ใน Worksheet

3. ประเมินชิ้นงานและภาระ

    งาน

1. แบบประเมินผลการทำแบบ

    ทดสอบความรูกอนเรียนและ

    หลังเรียน

2. แบบประเมินการทำแบบ

ฝกหัดใน Workbook

3. แบบประเมินชิ้นงานและ

    ภาระงาน

25 ต 1.1 ม.4-6/2-4

ต 1.2 ม.4-6/1,4-5

ต 1.3 ม.4-6/1-2

ต 2.1 ม.4-6/3

ต 4.1 ม.4-6/1

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ม.4-6/2,4

ต 1.2 ม.4-6/1,4-5

ต 1.3 ม.4-6/1

ต 2.1 ม.4-6/1-3

ต 2.2 ม.4-6/2

ต 3.1 ม.4-6/1

ต 4.1 ม.4-6/1

ต 4.2 ม.4-6/1

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกต แบบสังเกต 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน - -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย1 1                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต1 1 1

3.   มีวินัย1 1 1 1 1 1 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง 1 1 1 1 1 6.   มุงม่ันในการทำงาน1 1

7.   รักความเปนไทย1 1 1 1 1 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข1 1 1 1 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร1 1 1 1 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา1 1 1 1 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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