โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรี ยนรู ้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ 33102
จานวนชัว่ โมง 2 ชัว่ โมง / สัปดาห์
40 ชัว่ โมง / ภาคเรี ยน จานวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2560
ผูส้ อน นางศรี ทอง บวรโกศลจิต นางกันทิมา ชุ่มบุญชู นางอิศราวรรณ พูลดี
2. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิตามคา แนะนา ในคู่มือการใช้งานต่างๆ คา ชี้แจง คาอธิบาย และคาบรรยายที่ฟังและอ่าน อ่าน
ออกเสี ยงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน จับใจความ
สาคัญ วิเคราะห์ความ สรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบสนทนา
อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ที่อ่านรวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่ อ ที่ไม่ใช่ ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กบั ประโยคและข้อ ความที่ฟังหรื ออ่ าน เขียนโต้ตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจ
ของสังคม และสื่ อสารอย่างต่อ เนื่ อ งและเหมาะสม เลื อ กและใช้คาขอร้อง ให้คาแนะนา คาชี้ แจง คาอธิ บายอย่าง
คล่อ งแคล่ว พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มู ล บรรยาย อธิ บาย เปรี ยบเทียบ และแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่ อง/
ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายความรู ้สึก และแสดงความคิดเห็ นของ
ตนเองเกี่ ยวกับ เรื่ อ งต่างๆ กิ จกรรม ประสบการณ์ และข่ าว/เหตุการณ์ อ ย่างมี เหตุผล พูดและเขียนน าเสนอข้อ มู ล
เกี่ ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุก ารณ์ เรื่ อ ง และประเด็น ต่างๆ ตามความ สนใจของสังคมเลื อ กใช้ภาษา
น้ าเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาสและสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา อธิบาย/อภิปรายวิถี ชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนี ยมและประเพณี ของเจ้าของภาษา เข้า
ร่ วมแนะนาและจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
อธิบาย/เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สานวน คาพังเพย สุภาษิต และ
บทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย วิเคราะห์/อภิปรายความเหมื อนและความแตกต่างระหว่างวิถี ชีวิต
ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนา ไปใช้อย่างมีเหตุผล ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ปและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการ
พูดและการเขียนใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน สถานศึกษา ชุมชนและ

สังคมเผยแพร่ /ประชาสัม พันธ์ขอ้ มูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุ มชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็ นภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ทกั ษะ/กระบวนการทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการกลุ่มเพื่อให้
เกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะด้านใฝ่ เรี ยนรู ้ และการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน และเป็ นพื้นฐานสาหรับการศึกษาต่อ
3. ตัวชี้วดั ของรายวิชา
มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม. 4-6/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้น
(skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ม. 4-6/3 อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สมั พันธ์กบั สื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบ
ต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรี ยงรู ปแบบต่างๆ ให้สมั พันธ์
กับประโยค และข้อความที่ฟังหรื ออ่าน
ต 1.1 ม. 4-6/4 จับใจความสาคัญ วิเคราะห์ความสรุ ปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจาก
การฟังและอ่านเรื่ องที่เป็ นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและ
ยกตัวอย่างประกอบ
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู ้สึก และความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วดั
ต 1.2 ม. 4-6/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องต่าง ๆใกล้ตวั ประสบการณ์
สถานการณ์ ข่าว / เหตุการณ์ ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม และสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ต 1.2 ม. 4-6/4 พูดและเขียนเพือ่ ขอและให้ขอ้ มูล บรรยาย อธิบาย เปรี ยบเทียบและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วดั
ต 1.3 ม. 4-6/1 พูดและเขียนนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ เรื่ อง
และประเด็นต่างๆ ตามความสนใจของสังคม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนาไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชี้วดั
ต 2.1 ม. 4-6/1 เลือกใช้ภาษา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และ
สถานที่ ตามมารยาท สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ต 2.1 ม. 4-6/2 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวติ ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และ
ประเพณี ของเจ้าของภาษา
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตัวชี้วดั
ต 2.2 ม. 4-6/2 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวติ ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ นพื้นฐานในการ
พัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วดั
ต 3.1 ม. 4-6/1 ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุ ป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ และนาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
ตัวชี้วดั
ต 4.1 ม. 4-6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพืน้ ฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
ตัวชี้วดั
ต 4.2 ม. 4-6/2 เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น/
ประเทศชาติ เป็ นภาษาต่างประเทศ
รวม 17 ตัวชี้วดั

4. การวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค
- คะแนนก่อนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค
รวม

70 : 30
25
20
25
30
100

คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน)
คะแนน
คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
หน่วยการเรี ยนรู ้
คะแนน รู ปแบบการประเมิน

ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม. 4-6/2 ม. 4-6/3 ม. 4-6/4
ต 1.2 ม. 4-6/1 ม. 4-6/4
ต 1.3 ม. 4-6/1 ต 2.1 ม. 4-6/1
ม. 4-6/2
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. 4-6/2

Fashion :
Unit 7 In style

10

- การตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

ขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ต 1.1 ม. 4-6/1
ม. 4-6/3
ต 1.2 ม. 4-6/1
ม. 4-6/4
ต 1.3 ม. 4-6/1
ต 2.1 ม. 4-6/1
ต 3.1 ม. 4-6/1
ต 4.1 ม. 4-6/1
ต 1.1 ม. 4-6/1
ม. 4-6/3
ต 1.2 ม. 4-6/1
ม. 4-6/2

ม. 4-6/2
ม. 4-6/4
ม. 4-6/2

Health and Welfare :
Oops! I Forgot

10

- การตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน
- แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน
20 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย

- Note Book
- Projector

ม. 4-6/2
ม. 4-6/4

Energy : Natural
Resources and
Energy

5

- การตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน

- Note Book
- Projector

4.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2560)
ตัวชี้วดั

ขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้ในการประเมินผลสอบกลางภาค
หน่วยการเรี ยนรู ้
คะแนน
รู ปแบบข้อสอบ

1. Fashion : In style
2. Health and Welfare :
Oops! I Forgot
3. Energy : Natural
Resources and Energy

ต 1.1 ม. 4-6/3
ต 1.1 ม. 4-6/4
ต 1.2 ม. 4-6/1
ต 1.2 ม. 4-6/4
ต 2.1 ม. 4-6/1

20

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย
จานวน 10 ข้อ

4.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 25 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้ในการประเมินผลก่อนสอบปลายภาค
หน่วยการเรี ยนรู ้
คะแนน รู ปแบบการประเมิน

ตัวชี้วดั

ต 1.1 ม. 4-6/2 ม. 4-6/3 ม. 4-6/4
ต 1.2 ม. 4-6/1 ม. 4-6/5
ต 2.2 ม. 4-6/1 ม. 4-6/3
ต 3.1 ม. 4-6/1
ต 4.1 ม. 4-6/1

Wishful Thinking :
If Only I’d Known

5

- การตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน

สื่อการสอน
- Note Book
- Projector

ขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้ในการประเมินผลก่อนสอบปลายภาค
ต 1.1 ม. 4-6/2,
ต 1.2 ม. 4-6/1
ต 3.1 ม. 4-6/1
ต 4.1 ม. 4-6/1

ม. 4-6/4
ม. 4-6/5

Weather : Natural
Phenomena

10

- การตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน
- แบบทดสอบอัตนัย

- Note Book
- Projector

ต 1.1 ม. 4-6/2
ต 1.2 ม. 4-6/1
ต 2.1 ม. 4-6/2
ต 2.2 ม. 4-6/1
ต 3.1 ม. 4-6/1

ม. 4-6/4
ม. 4-6/5
ม. 4-6/3
ม. 4-6/2

Figurative Language :
As the saying goes.

10

- การตรวจคาตอบจากสมุด
และใบงาน
- ชิ้นงาน 5 คะแนน

- Note Book
- Projector

4.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561)
ตัวชี้วดั
ต 1.1 ม. 4-6/4

ขอบข่ายสาระการเรี ยนรู ้ในการประเมินผลสอบปลายภาค
หน่วยการเรี ยนรู ้
คะแนน
รู ปแบบข้อสอบ
1. Wishful Thinking :

30

- แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4

ต 1.2 ม. 4-6/1
ต 2.1 ม. 4-6/1
ต 4.1 ม. 4-6/1

If Only I’d Known
2. Weather : Natural
Phenomena
3. Figurative Language :
As the saying goes.

ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
- แบบทดสอบอัตนัย จานวน 10 ข้อ

4.6 ชิ้นงาน Pop-up Card
หน่วยการเรี ยนรู ้หรื อสาระ
การเรี ยนรู ้/ตัวชี้วดั หรื อ
ผลการเรี ยนรู ้/บูรณาการ
ต 1.1 ม. 4-6/3
ต 1.3 ม. 4-6/1
ต 2.1 ม. 4-6/2
ต 3.1 ม. 4-6/1
ต 4.2 ม. 4-6/2

วิธีการเก็บคะแนน

ชิ้นงาน
ลักษณะ จานวน
ประเภท ชิ้นงาน

1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ
ชิ้นงานPop3. ความคิดสร้างสรรค์ในการ
up Card
ออกแบบชิ้นงาน
4. ความสวยงามความประณีต
ของPop-up Card
5. ความถูกต้องในเรื่ องของ
การใช้ภาษา

หมายเหตุ

กาหนดเวลา
ส่งงาน

1
ชิ้น

10
10 คะแนน
ก.พ. 2561
(ก่อนกลางภาค 5
คะแนนและหลัง
กลางภาค 5
คะแนน)

