
 
      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย                          

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรบัปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

 
1. ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต          รหัสวิชา อ30233                          
   จำนวนชั่วโมง  2 ชั่วโมง / สัปดาห์ 40  ชั่วโมง / ภาคเรยีน จำนวนหน่วยกิต  1  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 6         
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  Mr.Ariel Buguio Manalo 
 
2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาภาษาและฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยเน้นการฝึกทักษะฟัง-
พูด อย่างเข้มข้น เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษา การออกเสียงคำ ประโยค การลงเสียงหนัก-เบา เสียง
สูง-ต่ำ การตีความจากสำนวนภาษาและน้ำเสียงของผู้พูด วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวต่างชาติ 
รวมทั้งวิธีการฝึกทักษะ การฟังและพูดโดยกำหนดเนื้อหาในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รูปแบบต่างๆ รวมทั้ง การบรรยายบอกความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคล  และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตจริง เพื่อฝึกทักษะการฟัง จับใจความ การถ่ายโอนข้อมูลเป็นสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์ความ สรุปความ และตีความจากสำนวนภาษาและน้ำเสียงของผู้พูด การพูดแสดงความคิดเห็น การ
พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล การพูดข้อร้อง ตอบรับ ปฏิเสธ แสดงความรู้สึก และให้เหตุผล การค้นคว้า รวบรวม 
สรุป และนำเสนอข้อมูล การแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์จำลองและสถานการณ์ จริงทั้งในและนอก
ห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กาลเทศะ บุคคล และมารยาททางสังคม เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาต่างประเทศในการใช้เป็น
เครื ่องมือในการค้นคว้าหาความรู้   การทำงาน และ การพัฒนาบุคลิกภาพ มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มี
ประสิทธิภาพในการสื่อความ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 โดยใช้ความรู้ และทักษะการใช้ภาษา กระบวนการอภิปราย และกระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้  ความรู ้ด้านคำศัพท์ของเนื ้อหาที่เกี ่ยวข้อง สำนวนภาษา โครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเพ่ือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การ
พัฒนะทักษะทางสังคม การสืบค้นข้อมูล ข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และมีคำ
นิยมอันพึงประสงค ์

 
 
 
 
 
 



 
3. ผลการเรียนรู้        
1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงและจำลองที่เกิดข้ึนในชุมชนและสังคมได้ 
2. ใช้ภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็น แสดงความต้องการของตน เสนอบริการแก่ผู้อ่ืน เจรจาต่อรอง โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. มีทักษะในใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับบุคคล กาลเทศะและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
4. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 
5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ วลี สำนวน ประโยคและข้อความที่
ซับซ้อนยิ่งขึ้นและนำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 
6. เข้าใจ ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียงในรูปแบบต่างๆที่ซับซ้อนขึ้น โดยถ่ายโอน
เป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 All about your world (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ ในวันที่ 31 

ต.ค. 2565 โดยมอบหมายให้ศึกษาใบความรู้และรับชมPower Pointเรื่อง 
All about your world ผ่านโปรแกรม Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 All about your world 
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย.2565 All about your world 
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 You are what you eat 
5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 You are what you eat  
6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 Talk of the town (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 โดย

มอบหมายให้ศึกษาใบความรู้และรับชมPower Pointเรื่อง Talk of the 
town ผ่านโปรแกรม Line) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 Talk of the town 
8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 

23 ธ.ค.2565 
Talk of the town 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายให้ทำ 
แบบฝึกPre-Testเรื่อง Talk of the town ผ่านโปรแกรม Line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 People at the world งาน (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 2566 โดย
มอบหมายให้ศึกษาใบความรู้และรับชมPower Pointเรื่อง People at 
the world ผ่านโปรแกรม Line) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 People at the world 
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 People at the world 

(สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายให้ศึกษาใบ
ความรู้เรื่อง People at the world ผ่านโปรแกรม Line) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 Cultures 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 Cultures 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 Health and the Environment 
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 Health and the Environment 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 Health and the Environment  
18  27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. – 10 มี.ค.2566 ประมวลผลการเรียน 
20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566      ประมวลผลการเรียน 

 
 
 
 



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

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

รวม    100 คะแนน 
 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
1 All about your 

world  
10 พูดและการเขียนสื ่อสาร การแสดงบทบาท

สมมุติตามสถานการณ์จำลองและสถานการณ์ 
จริง ในสถานการณ์จริงและจำลองที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนและสังคมได้ ได้แก่ แหล่งท่องเที ่ยว 
อาหารประจำท้องถิ่น การแต่งกาย ประเพณี
วัฒนธรรมประจำชาติ 

-Power point 
 

2 You are what you 
eat  

7 พูดและการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการของตน เสนอบริการแก่ผู ้ อ่ืน 
เจรจาต่อรอง  ในเร ื ่อง การสั ่งอาหาร การ
โทรศัพท์ การสมัครงาน การจองตั ๋วโดยสาร 
การซื ้อ ขายสินค้า การเชิญชวน การขอร้อง 
การปฏิเสธ และการสัมภาษณ์ การโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

-Power point 
 

3 Talk of the town 8 พูดสื่อสารและการอ่านบทอ่านเกี ่ยวกับ ข่าว 
สถานการณ์ปัจจุบัน บทความ สารคดี เรื่องสั้น 
การ์ตูน นิทานเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ ่นและของชาติอื ่นและแสดง
ความค ิดเห ็นได ้เหมาะสมกับระด ับบุคคล 
กาลเทศะและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

-Power point 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที ่23 และ 26-29 ธ.ค. 2565)   

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1 All about your world 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
  

2 You are what you eat 
3 Talk of the town 

 
5.4 ชิ้นงาน My favorite song (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 1,6 

1. ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 
2. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน Talk of 
the town 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 

 
 
5 คะแนน 
 

 

26 ธ.ค. 2565 

 
 

5.5  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  25  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

4 People at the world  10 อ่านและเขียนสื่อสารเกี่ยวกับ แบบฟอร์มต่างๆ 
ในการสืบค้น ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
ในการ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 

-Power point 
 

5 Cultures  7 เขียนบรรยายแสดงเข้าใจในความแตกต่าง
ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่องคำ 
วลี สำนวน ประโยคและข้อความที ่ซับซ้อน
ยิ่งขึ้นและนำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ 

-Power point 
 

6 Health and the 
Environment 

8 อ่านสื่อรูปแบบต่างๆเข้าใจ ตีความและแสดง
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับสื ่อที ่เป็นความเรียงใน
รูปแบบต่างๆที ่ซับซ้อนขึ ้น โดยถ่ายโอนเป็น
ข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง 

-Power point 
 

 
 
 
 
 



 
5.6  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  30  คะแนน  (วันที่ 27-28 ก.พ.-1-3 มี.ค. 2566)    
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

4 People at the world 30 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ                       
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบอัตนัย 
การเขียนข้อมูลแสดงความรู้สึก ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต จำนวน  
1 ข้อ  

5 Cultures 
6 Health and the Environment 

 
5.7 ชิ้นงาน Festival (STEM) 

 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผลการ

เรียนรู้/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 

กำหนดเวลา  
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ข้อ 1,5 

1. ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 
2. ความสวยงามความ
ประณีตของชิ้นงาน Health 
and the Environment 

        
ชิ้นงาน 

 
1 ชิ้น 

 
5  คะแนน 

 
20 ก.พ.2566 

 


