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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1. (Modul 1: Our world)

1a -- Neighbors

1b -- Personality

1c--Present Tense 

(Present Simple, Present Continuous, 

Present perfect)

1d--Describing people

1e-- Writing an informal letter giving 

news

ต 1.1 ม.4-6/2 อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง   

             และบทละครส้ัน (skit) ถูกตองตามหลักการอาน

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

             แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

             และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

1. (Modul 1: Our world)

1a -- Neighbors

1b -- Personality

1c--Present Tense 

(Present Simple, Present Continuous, 

Present perfect)

1d--Describing people

1e-- Writing an informal letter giving 

news

ต 1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ตางๆ ใกลตัวประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ 

             ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยาง

             ตอเนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธ

             การใหความชวยเหลือ ในสถานการณจำลองหรือ

             สถานการณจริงอยางเหมาะสม

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบ

             เทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

             เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม

1. (Modul 1: Our world)

1a -- Neighbors

1b -- Personality

1c--Present Tense 

(Present Simple, Present Continuous, 

Present perfect)

1d--Describing people

1e-- Writing an informal letter giving 

news

ต 1.3 ม.4-6/1 พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ 

             ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

             สังคม

1. (Modul 1: Our world)

1a -- Neighbors

1b -- Personality

1c--Present Tense 

(Present Simple, Present Continuous, 

Present perfect)

1d--Describing people

1e-- Writing an informal letter giving 

news

ต 2.1 ม.4-6/1 เลือกใชภาษา น้ำเสียง และกิริยาทาทางเหมาะกับระดับของ

             บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ

             วัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.4-6/3 เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

             อยางเหมาะสม

1. (Modul 1: Our world)

1a -- Neighbors

1b -- Personality

1c--Present Tense 

(Present Simple, Present Continuous, 

Present perfect)

1d--Describing people

1e-- Writing an informal letter giving 

news

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

             ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

             ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

1. (Modul 1: Our world)

1a -- Neighbors

1b -- Personality

1c--Present Tense 

(Present Simple, Present Continuous, 

Present perfect)

1d--Describing people

1e-- Writing an informal letter giving 

news

ต 4.1 ม.4-6/1 ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจำลองที่เกิด

             ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

2. (Modul 1: Our world)

2a—Call of the wild

2b—How to make a Wildlife Pond

2c—Modal verbs

(must /have to/should/ought to/mustn’t)

2d—Intonation

2e—Writing a letter asking for 

information

ต 1.1 ม.4-6/1 ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการใชงานตางๆ คำชี้แจง คำ

             อธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน

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

             และบทละครส้ัน (skit) ถูกตองตามหลักการอาน

ม.4-6/3 อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับส่ือที่

             ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียน

             ส่ือที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค

             และขอความที่ฟงหรืออาน

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

             แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

             และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

2. (Modul 1: Our world)

2a—Call of the wild

2b—How to make a Wildlife Pond

2c—Modal verbs

(must /have to/should/ought to/mustn’t)

2d—Intonation

2e—Writing a letter asking for 

information

ต 1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ตางๆ ใกลตัวประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ 

             ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอ

             เนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/2 เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย 

             อยางคลองแคลว

ม.4-6/3 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบ

             เทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

             เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม

2. (Modul 1: Our world)

2a—Call of the wild

2b—How to make a Wildlife Pond

2c—Modal verbs

(must /have to/should/ought to/mustn’t)

2d—Intonation

2e—Writing a letter asking for 

information

ต 1.3 ม.4-6/1 พูดและเขียนนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ  

             ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

             สังคม

ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม 

             ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก 

             พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

2. (Modul 1: Our world)

2a—Call of the wild

2b—How to make a Wildlife Pond

2c—Modal verbs

(must /have to/should/ought to/mustn’t)

2d—Intonation

2e—Writing a letter asking for 

information

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

             บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ

             วัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.4-6/3 เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม

             อยางเหมาะสม

2. (Modul 1: Our world)

2a—Call of the wild

2b—How to make a Wildlife Pond

2c—Modal verbs

(must /have to/should/ought to/mustn’t)

2d—Intonation

2e—Writing a letter asking for 

information

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

             ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

             ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

2. (Modul 1: Our world)

2a—Call of the wild

2b—How to make a Wildlife Pond

2c—Modal verbs

(must /have to/should/ought to/mustn’t)

2d—Intonation

2e—Writing a letter asking for 

information

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

             ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

2. (Modul 1: Our world)

2a—Call of the wild

2b—How to make a Wildlife Pond

2c—Modal verbs

(must /have to/should/ought to/mustn’t)

2d—Intonation

2e—Writing a letter asking for 

information

ต4.2 ม.4-6/2 เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน 

             และทองถิ่น/ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3.  (Module 2: Holidays & 

Schooldays)

3a—Take a break

3b—Transport

3c—Past Tense

(Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous)

3d—Booking a guided tour

3e—Writing a story

(1st person narrative)

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

             คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน

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

             แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

             และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

3.  (Module 2: Holidays & 

Schooldays)

3a—Take a break

3b—Transport

3c—Past Tense

(Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous)

3d—Booking a guided tour

3e—Writing a story

(1st person narrative)

ต1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ตางๆ ใกลตัวประสบการณ สถานการณ ขาว/เหตุการณ 

             ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอ

             เนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบ

             เทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

             เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม

ม.4-6/5 พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของ

             ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณและขาว/

             เหตุการณอยางมีเหตุผล

3.  (Module 2: Holidays & 

Schooldays)

3a—Take a break

3b—Transport

3c—Past Tense

(Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous)

3d—Booking a guided tour

3e—Writing a story

(1st person narrative)

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

             ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

             สังคม

3.  (Module 2: Holidays & 

Schooldays)

3a—Take a break

3b—Transport

3c—Past Tense

(Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous)

3d—Booking a guided tour

3e—Writing a story

(1st person narrative)

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

             อยางเหมาะสม

3.  (Module 2: Holidays & 

Schooldays)

3a—Take a break

3b—Transport

3c—Past Tense

(Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous)

3d—Booking a guided tour

3e—Writing a story

(1st person narrative)

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

             ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

             ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

3.  (Module 2: Holidays & 

Schooldays)

3a—Take a break

3b—Transport

3c—Past Tense

(Past Simple, Past Continuous, Past 

Perfect, Past Perfect Continuous)

3d—Booking a guided tour

3e—Writing a story

(1st person narrative)

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

             ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

4.  (Module 2: Holidays & 

Schooldays)

4a—Live & Learn

4b—Education

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

             คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟงและอาน

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

             แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

             และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

4. (ตอ)

4c—Reported speech

4d—Telephone etiquette

4e—Writing a for and against essay

ต1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ตางๆ ใกลตัวประสบ การณสถานการณ ขาว/เหตุการณ 

             ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอ

             เนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/2 เลือกและใชคำขอรอง ใหคำแนะนา คำชี้แจง คำอธิบายอยาง

             คลองแคลว

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบ

             เทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

             เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม

4. (ตอ)

4c—Reported speech

4d—Telephone etiquette

4e—Writing a for and against essay

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

             ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

             สังคม

ม.4-6/2 พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/ แกนสาระที่ไดจากการ

             วิเคราะหเรื่อง กิจกรรม ขาว เหตุการณและสถานการณตาม

             ความสนใจ

ม.4-6/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับกิจกรรม 

             ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในทองถิ่น สังคม และโลก 

             พรอมทั้งใหเหตุผลและ ยกตัวอยางประกอบ

4. (ตอ)

4c—Reported speech

4d—Telephone etiquette

4e—Writing a for and against essay

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

             บุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและ

             วัฒนธรรมของเจาของภาษา

ม.4-6/3 เขารวม แนะนำ และจัดกิจกรรม ทางภาษาและวัฒนธรรม

             อยางเหมาะสม

4. (ตอ)

4c—Reported speech

4d—Telephone etiquette

4e—Writing a for and against essay

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

             ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

             ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ม.4-6/2 วิเคราะห/อภิปราย ความเหมือนและความแตกตางระหวาง

             วิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ

             ไทยและนำไปใชอยางมีเหตุผล

4. (ตอ)

4c—Reported speech

4d—Telephone etiquette

4e—Writing a for and against essay

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

             ขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลง

             เรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน

4. (ตอ)

4c—Reported speech

4d—Telephone etiquette

4e—Writing a for and against essay

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

             ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

4. (ตอ)

4c—Reported speech

4d—Telephone etiquette

4e—Writing a for and against essay

ต4.2 ม.4-6/2 เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน 

             และทองถิ่น/ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ
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5. (Module 3: Let’s have fun)

5a—Weird & Wonderful

5b—Moods & Feeling

5c—Halloween

5d—Invitations

5e—Writing a story

(3rd person narrative)

ต 1.1 ม.4-6/2 อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง 

             และบทละครส้ัน (skit) ถูกตองตามหลักการอาน

ม.4-6/3 อธิบายและเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับส่ือที่

             ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน รวมทั้งระบุและเขียน

             ส่ือที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ใหสัมพันธกับประโยค

             และขอความที่ฟงหรืออาน

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

             แสดงความคิดเห็นจากการฟงและอานเรื่องที่เปนสารคดี

             และบันเทิงคดี พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

5. (Module 3: Let’s have fun)

5a—Weird & Wonderful

5b—Moods & Feeling

5c—Halloween

5d—Invitations

5e—Writing a story

(3rd person narrative)

ต1.2 ม.4-6/1 สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่อง

             ตางๆ ใกลตัวประสบ การณสถานการณ ขาว/เหตุการณ 

             ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และส่ือสารอยางตอ

             เนื่องและเหมาะสม

ม.4-6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและใหขอมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบ

             เทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ขาว/

             เหตุการณที่ฟงและอานอยางเหมาะสม

ม.4-6/5 พูดและเขียนบรรยายความรูสึกและแสดงความคิดเห็นของ

             ตนเองเกี่ยวกับ เรื่องตางๆ กิจกรรม ประสบการณและขาว/

             เหตุการณอยางมีเหตุผล

5. (Module 3: Let’s have fun)

5a—Weird & Wonderful

5b—Moods & Feeling

5c—Halloween

5d—Invitations

5e—Writing a story

(3rd person narrative)

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

             ขาว/เหตุการณ เรื่องและประเด็นตางๆ ตามความสนใจของ

             สังคม

5. (Module 3: Let’s have fun)

5a—Weird & Wonderful

5b—Moods & Feeling

5c—Halloween

5d—Invitations

5e—Writing a story

(3rd person narrative)

ต2.1 ม.4-6/1 เลือกใชภาษา น้ำเสียง 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

5. (Module 3: Let’s have fun)

5a—Weird & Wonderful

5b—Moods & Feeling

5c—Halloween

5d—Invitations

5e—Writing a story

(3rd person narrative)

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

             ประโยค ขอความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอน

             ของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ม.4-6/2 วิเคราะห/อภิปรายความเหมือนและความแตกตางระหวาง

             วิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของ

             ไทย และนำไปใชอยางมีเหตุผล

5. (Module 3: Let’s have fun)

5a—Weird & Wonderful

5b—Moods & Feeling

5c—Halloween

5d—Invitations

5e—Writing a story

(3rd person narrative)

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

             กับขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากแหลง

             เรียนรูตางๆ และนำเสนอดวยการพูดและการเขียน
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5. (ตอ) ต4.1 ม.4-6/1 ใชภาษาส่ือสารในสถานการณจริง/สถานการณจาลองที่เกิด

             ข้ึนในหองเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม

5. (ตอ)

ต4.2 ม.4-6/2 เผยแพร/ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน 

             และทองถิ่น/ประเทศชาติ เปนภาษาตางประเทศ

การวัดและประเมินผล

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

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. ทดสอบความรูกอนเรียน

    และหลังเรียน

2. การทำแบบฝกหัด ใน 

    Workbook

3. ชิ้นงานและภาระงาน

1. แบบประเมินผลการทำแบบ

    ทดสอบความรูกอนเรียนและ 

    หลังเรียน

2. แบบประเมินการทำแบบ

    ฝกหัด 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

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. ทดสอบความรูกอนเรียน

    และหลังเรียน

2. การทำแบบฝกหัด ใน 

    Workbook

3. ชิ้นงานและภาระงาน

1. แบบประเมินผลการทำแบบ

    ทดสอบความรูกอนเรียนและ 

    หลังเรียน

2. แบบประเมินการทำแบบ

    ฝกหัด 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
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การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ 1. ทดสอบ

2. สังเกตพฤติกรรม

3. ชิ้นงาน และภาระงาน

1. แบบทดสอบ

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

    การเรียนรู

3. แบบประเมินชิ้นงานและ

    ภาระงาน

- สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

1. ประเมินการอาน คิด 

    วิเคราะห และเขียนภาษา

    อังกฤษ

1. แบบประเมินการอาน คิด 

    วิเคราะห และเขียนภาษา

    อังกฤษ

- -

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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