แผนการวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วดั
อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรี ยน : ปลายภาคเรี ยน = 80 : 20(30:20:30:20)
รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นายสมศักดิ์ นนท์เจริ ญ
การวัดผล
ก่อนสอบ
กลางภาค
คะแนน

สัปดาห์ที่/
วันที่/ชม.ที่

หน่วยที่ 1
People of
the World
(Heroes and
Villains)
คาบที่
1

มาตรฐาน/ตัวชี้วดั

คะแ
นน
ดิบ

สัดส่วนคะแนน

ชิ้นงานที่มอบหมาย

K P
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านสื่ อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั : ๑. อ่านออกเสี ยง ข้อความข่าว ประกาศโฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit)ถูก ต้องตาม
หลักการอ่าน

เนื้อหาสาระ

คะแนน
ดิบ

K

P

ชิ้นงานที่มอบหมาย

ฝึ กอ่านและท่องศัพท์ 1
สัปดาห์
ฝึ กอ่านเป็ นรายกลุ่ม

10

6

5

3

ศึกษาคาศัพท์ ท่องศัพท์
อ่านออกเสี ยง ข้อความ
แบ่งกลุ่ม อ่านออกเสี ยง
ข้อความ
ทดสอบคาศัพท์

10

20

-

ท่องศัพท์ 1
สัปดาห์

4

แปลความหมาย

10

10

-

ตอบคาถามจากข้อความ
ที่อ่าน
ศึกษา characters ของ
ตัวละจากเรื่ อง
อธิบายลักษณะของตัว
ละครที่ ชื่นชอบ

10

5

5

แปลความหมายลงสมุด
ทุกคน
พูด/เขียนตอบคาถาม

10

5

5

ตอบคาถามปากเปล่า

10

6

4

10 - 12

ศึกษาเรื่ อง Present
Simple and Present
continuous tense

10

10

-

- เล่าเรื่ องด้วยปากเปล่าใน
กลุ่ม
- เขียน characters ตัว
ละคร
- ทาความเข้าใจรู ปแบบ
ประโยคและหลักการใช้
- ฝึ กทาแบบฝึ กหัด

13

ทดสอบประจาหน่วย

20

20

-

2

5-6
7
8-9

วิธีการ/รู ปแบบ
ของเครื่ องมือใน
การวัดผล

วิธีการ/รู ปแบบ
ของเครื่ องมือใน
การวัดผล

ทดสอบอ่านเป็ น
รายกลุ่ม
เขียนศัพท์ตามคา
บอก
- เขียนแปล
ข้อความ
- พูดตอบคาถาม
- เขียนตอบคาถาม
- พูดตอบคาถาม
- เขียนเรี ยงความ
- พูดเล่าเรื่ อง

-ทาแบบฝึ กหัด
แบบเขียนตอบ
จานวน 20 ข้อ

ทาแบบทดสอบแบบเขียน ทดสอบแบบเติม
ตอบและเลือกตอบ
คา 5 ข้อแบบ
แบบเลือกตอบ 10

ข้อ
คะแนนดิบ 90 คะแนน หาด้ วย 6 เท่ ากับ 15 คะแนน
ต 1.2 มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษา ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร แสดงความรู ้สึกและความคิดเห็นอย่างมี
หน่ วยที่ 2 ประสิ ทธิภาพ
People of ตัวชี้วดั
The world 1.สนทนาโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเองและบุคคลใกล้ตวั สถานการณ์ต่างๆในชีวติ ประจาวัน ทั้ง
2
(Lifestyle) ในอดีตและปั จจุบนั
2. พูดและเขียน ให้ขอ้ มูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตวั สถานการณ์
ต่างๆในชีวติ ประจาวัน ทั้งในอดีตและปั จจุบนั
คะแ
วิธีการ/รูปแบบของ
เนื ้อหาสาระ
นน
K
P
ชิ ้นงานทีม่ อบหมาย
เครื่ องมือในการ
ดิบ
วัดผล
ศึกษาคาศัพท์
10
10
ศึกษาคาศัพท์ใหม่
- ท่องศัพท์/เขียน
ศัพท์ตามคาบอก
14

15

อ่านข้ อความเกี่ยวกับ
สถานการณ์ตา่ งๆ

10

6

4

16

ตอบคาถามปากเปล่า

10

6

4

พูด/เขียนเล่าเรื่ องของ
ตัวเองโดยอาศัยคาและ
คาถามที่กาหนด
ศึกษาการใช้คา
adjectives/Comparatives/
superlatives
ทดสอบประจาหน่วย

20

10

10

20

10

10

20

20

-

17 – 18
19 - 20

21

หลังสอบ
กลางภาค
30
คะแนน

ฝึ กอ่านข้ อความ
เกี่ยวกับสถานการณ์
ต่างๆ
ฝึ กตอบคาถามปาก
เปล่า
เล่าเรื่ องของตัวเอง
โดยอาศัยคาและคาถาม
ที่กาหนด
แบบทดสอบ

- ประเมินจากการ
อ่านเป็ นกลุม่
- ประเมินการตอบ
คาถามปากเปล่า
- เขียนเล่าเรื่ อง
ตัวเอง
-พูดเล่าเรื่ องตัวเอง
- ทาแบบฝึ กหัด

แบบทดสอบประจา
ทาแบบทดสอบ
หน่วย
คะแนนดิบ 90 คะแนน หาด้ วย 6 เท่ ากับ 15 คะแนน
รวมคะแนนก่ อนกลางภาค 30 คะแนน
สอบกลางภาคแบบอัตนัย 10 ข้ อ 10 คะแนน แบบปรนัย 20 ข้ อ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน

หน่ วยที่ 3
The Blue
Planet 1
(Earth
Calling)

มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วดั
1. พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลใกล้ตวั สถานการณ์ต่างๆในชีวติ ประจาวัน ทั้ง
ในอดีตและปัจจุบนั
2. พูดและเขียนตนเองและบุคคลใกล้ตวั สถานการณ์ต่างๆในชีวติ ประจาวัน ทั้งในอดีตและปัจจุบนั
เนื้อหาสาระ

คะ
แนนดิบ

ชิ้นงานที่มอบหมาย

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่ องมือในการ
วัดผล

22

ศึกษาคาศัพท์/อ่านออก
เสี ยงข้อความ
พูดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลที่อ่าน

20

10

10

ท่องงศัพท์ 50 คา

10

5

5

- แบ่งกลุ่มอ่านข้อมูลที่
กาหนด
- พูดแสดงความคิดเห็น

25 - 26

นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั ญหาในเมืองของเรา/
เสนอแนวทางแก้ไข
ในกลุ่ม/หน้าห้องเรี ยน

20

10

10

27 - 29

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้
Present Perfect Tense

20

20

-

30

ทดสอบประจาหน่วย

20

20

-

- พูดนาเสนอข้อมูลใน
กลุ่มโดยใช้คาถามและ
คาศัพท์ที่กาหนด
-พูดนาเสนอข้อมูลใน
กลุ่มโดยใช้คาถามและ
คาศัพท์ที่กาหนด
- ศึกษาโครงสร้างและ
หลักการใช้ Present
Perfect Tense
- ทาแบบฝึ กหัด
แบบทดสอบประจา
หน่วย

23 – 24

เขียนศัพท์ตามคา
บอก 20 คา
- สังเกตจากการ
ทากิจกรรมแสดง
ความคิดเห็นใน
กลุ่ม
- พูดนาเสนอข้อ
มูลรายบุคคลใน
กลุ่ม
- พูดนาเสนอข้อ
หน้าห้องโดยให้
ตัวแทนกลุ่ม
- ทาแบบฝึ กหัด
แบบเขียนตอบ
20 ข้อ
ทาแบบทดสอบ
แบบเขียนตอบ 5
เลือกตอบ 20 ข้อ

คะแนนดิบ 90 คะแนน หาด้ วย 6 เท่ ากับ 15 คะแนน
หน่ วยที่ 4 มาตรฐาน ต ๒.๑ เข้ าใจความสัมพันธ์ ระหว่ างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้ าของภาษา และนาไปใช้ ได้ อย่ าง
The Blue เหมาะสมกับกาลเทศ
Planet 2
ตัวชี้วดั
(Travellers’ อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อ และทีม่ าของขนบธรรมเนียม และประเพณี ของเจ้ าของภาษา
Tales)
เนื้อหาสาระ
31 - 32
33

35

36

37-39

ศึกษาคาศัพท์/อ่านออก
เสี ยงข้อความ
อ่านออกเสี ยงข้อความ
เกี่ยวกับวันสาคัญ/
วันหยุด(holiday)
แปลข้อความทาความ
เข้าใจเนื้อหา

คะแนน
ดิบ
20

K

P

ชิ้นงานที่มอบหมาย

10

10

10

5

5

ฝึ กอ่าน/ท่องคาศัพท์
52 คา
ฝึ กอ่านออกเสี ยงราย
กลุ่ม

10

10

-

ตอบคาถามจากเรื่ องที่
อ่าน

10

ศึกษาการใช้ Past

10

- ฝึ กเขียนแปล
ข้อความ
- ฝึ กพูดตอบคาถาม
- เขียนตอบคาถาม

วิธีการ/รู ปแบบของ
เครื่ องมือในการวัดผล
เขียนศัพท์ตามคาบอก
20 คา
ทดสอบอ่านออกเสี ยง
รายกลุ่มๆละ 5 – 7
คน
เขียนแปลข้อความลง
สมุดส่งครู

ตอบคาถามแบบ
เขียนตอบจากเรื่ อง
จานวน 20 ข้อ
- ศึกษาโครงสร้างและ - ทาแบบฝึ กหัดแบบ

Simple and
Past Continuous Tense

40

ทดสอบ
ประจาหน่วย

การใช้ Past Simple
and Past Continuous
Tense
- ทาแบบฝึ กหัด
30

30

-

เขียนตอบ 20 ข้อ

ทาแบบทดสอบ
แบบเขียนตอบ 5
เลือกตอบ 20 ข้อ

คะแนนดิบ 90 คะแนน หาด้ วย 6 เท่ ากับ 15 คะแนน
สอบกลางภาคแบบอัตนัย 10 ข้ อ 10 คะแนน แบบปรนัย 20 ข้ อ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน
ก่ อนกลางภาค + กลางภาค + หลังกลางภาค + ปลายภาค = คะแนนรวมตลอดภาคเรียน (30 + 20 + 30 + 20 = 100)

