
 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู ้
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6 รหัสวิชา อ 30215  

จำนวนชั่วโมง 2 ช่ัวโมง / สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง / ภาคเรียน             จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต           
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ            ระดับชั้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
ภาคเรียนที่ 2                         ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  Mr. James Alan Snider 

 
2. คำอธิบายรายวิชา  

ศึกษาภาษา การสื่อสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรกการ
ชักชวน การแลกเปลี่ยนข้ออมูล ภาษาอังกฤษในการขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายที่มีขั้นตอนความ
ต้องการ ความช่วยเหลือ คำศัพท์ สำนวนภาษาประโยคและข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลบรรยายหรือ
อธิบายข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางภาษาพูดและให้ความช่วยเหลือขอและให้ข้อมูล บรรยาย หรืออธิบาย
เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้สามารถส่ือสารได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ เห็นคุณค่าของการเรียนทาง
ภาษา ตลอดจนมีค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะของผู้เรียนครบตามหลักสูตร 
 

3. ผลการเรียนรู้   
1. ใช้ภาษาในการส่ือสารระหว่างบุคคล การทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ชมเชย การพูดสอดแทรก การ 
 ชักชวน การแลกเปล่ียนข้อมูล 
2. ใช้ภาษาในการขอร้อง คำแนะนำ คำช้ีแจง คำอธิบาย ท่ีมีข้ันตอน 
3. พูดแสดงความต้องการเสนอ และให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
4. คำศัพท์ สำนวนภาษาประโยค และข้อความท่ีใช้ในการขอ และให้ข้อมูล บรรยาย หรืออธิบาย  
 เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ 
5. พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ  
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ป ี เร่ืองที่สอน 

1. 1 – 4 พ.ย. 65 
Thank you 
(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ท่ี 1 ในวันท่ี 31 ต.ค. 65 ชดเชยการสอน
ผ่าน Line & Google meet) 

2. 7 – 11 พ.ย. 65 Thank you 
3. 14 – 18 พ.ย. 65 Thank you 
4. 21 – 25 พ.ย. 65 Health problems 
5. 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65 Problems and issues 

6. 5 - 9 ธ.ค. 65 
Imperative for advice (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 5 ธ.ค. 65 ชดเชยการ
สอนผ่าน Line & Google meet) 

7. 12 - 16 ธ.ค. 65 
Object pronouns after prepositions (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 12 
ธ.ค. 65 ชดเชยการสอนผ่าน Line & Google meet) 

8. 
19 – 22 ธ.ค. 65 

23 ธ.ค. 65 
Should/ Shouldn’t 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9. 
26 – 29 ธ.ค. 65 

30 ธ.ค. 65 
 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 30 ธ.ค. 65 ชดเชยการสอนผ่าน Line & 
Google meet) 

10. 2 – 6 ม.ค. 66 
Vocabulary about things (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 2 ม.ค. 66 ชดเชย
การสอนผ่าน Line & Google meet) 

11. 9 – 13 ม.ค. 66 Adjective for description  

12. 16 – 20 ม.ค. 66 
Object pronoun (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 16 ม.ค. 66 ชดเชยการ
สอนผ่าน Line & Google meet) 

13. 23 – 27 ม.ค. 66 Order of adjectives 
14. 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 66 Order of adjectives 
15. 6 - 10 ก.พ. 66 Describe people’s look 

16. 13 - 17 ก.พ. 66 Describe things   

17. 20 - 24 ก.พ. 66 Talk about things 
18. 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19. 6 - 10 มี.ค. 66  ประมวลผลการเรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5 (อ30214)  

20. 13 - 17 มี.ค. 66 ประมวลผลการเรียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5 (อ30214)  



 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 
     5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  70 : 30  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 25 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  25 คะแนน  (ช้ินงาน STEM 5 คะแนน) 
- สอบปลายภาค  30 คะแนน 

รวม             100     คะแนน 
 

      5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 25 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1, 2 Thank you 15 - การทักทาย กล่าว
ลา ขอบคุณ ชมเชย 
การพูดสอดแทรก 
การชักชวน การ
แลกเปล่ียนขอ้มูล 
 

-Power point 
-การสอนออนไลน ์
ผ่าน Google classroom 

3, 4 Give advice 10 - คำแนะนำ คำช้ีแจง  
คำอธิบาย ท่ีมี
ขั้นตอน 
 

-Power point 
-การสอนออนไลน ์
ผ่าน Google classroom 

 
 

 
       5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (วันที่ 23, 26 - 29 ธ.ค. 65)   

 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

1 Thank you 
20 

แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 20 ข้อ 

2 Give advice 

 
 



 
5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

3 Describe things 
 

5 
ความต้องการเสนอ
และใหค้วามช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

-Power point 
-การสอนออนไลน ์
ผ่าน Google classroom 

4 
Describe things 

 
10 

คำศัพท์ สำนวนภาษา
ประโยค และขอ้ความ
ท่ีใช้ในการขอและ 
ใหข้้อมูล บรรยาย หรือ
อธิบาย เปรียบเทียบ 
และแสดงความคิดเห็น 

-Power point 
-การสอนออนไลน ์
ผ่าน Google classroom 

5 I like it 10 
การแสดงความรู้สึก 
ความคิดเห็น และให้
เหตุผลประกอบ 

-Power point 
-การสอนออนไลน ์
ผ่าน Google classroom 

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค รวม 30 คะแนน (วันที่ 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 66)   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบขอ้สอบ 

 
3, 4 

 
Describe things 

30 แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ขaอ 
- แบบทดสอบอัตนัยการเขียนข้อมูล
แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และให้
เหตุผลประกอบเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีช่ืน
ชอบ จำนวน 1 ข้อ 

5 I like it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.6 ชิ้นงาน Festival (STEM) 

 
หน่วยการเรียนรู้หรือ

สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/ 

บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 

หมายเหตุ 
กำหนดเวลา  

ส่งงาน 
ลักษณะประเภท จำนวน

ชิ้นงาน 

 
 

3, 4 

1. ความคิดสร้างสรรค์ใน
การออกแบบช้ินงาน 
2. ความสวยงามความ
ประณีตของช้ินงาน 
Interesting Things 

 
 

ช้ินงาน 
 

               
 
1  

 
10 คะแนน 
(คะแนนหลัง
กลางภาค) 

  
 
3 ม.ค. 2566 

 


